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การเปรียบเทียบผลผลิตของออยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวตอ
จํานวนหนอและการเจริญเติบโตของออยตอ 1 พันธุขอนแกน 3 และพันธุเค 95-84
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การปลูกออยใหสามารถไวตอไดหลายตอเปนการลดตนทุนการผลิตออยใหกับเกษตรกรชาวไรออย การศึกษาในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบการงอกและผลผลิตของออยปลูกพันธุขอนแกน 3 และพันธุเค 95-84 และ 2) เพื่อศึกษาวิธีทาง
เขตกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของออยตอ 1 พันธุขอนแกน 3 และพันธุเค 95-84 ทําการทดลอง
ระหว างเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2556 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558 โดยใช แ ผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized
Complete Block Design จํานวน 4 ซ้ํา กําหนดใหออยพันธุขอนแกน 3 และพันธุเค 95-84 เปน Main - plot และ Sub - plot
เปนวิธีทางเขตกรรม ไดแก 1) ไมเผา 2) เผาใบ 3) ใชรถไถเดินตามไถตัดรากออยสองขาง 4) ใชจอบหมุนปนระหวางรองออย และ
5) ใช จอบหมุน ป นตออ อย จากการศึ กษา พบว า ความงอกของอ อยปลู กพั นธุข อนแก น 3 และอ อยพั นธุ เค 95-84 ไม มี ค วาม
แตกตางกันในทางสถิติ สงผลทําใหผลผลิตของออยปลูกทั้ง 2 พันธุไมแตกตางกัน ซึ่งออยพันธุขอนแกน 3 ใหผลผลิต 16.37 ตัน/ไร
และออยพั นธุเค 95-84 ใหผลผลิ ต 16.45 ตัน/ไร เมื่อเก็บเกี่ยวออยปลูก และทําการเขตกรรมดวยวิธีตาง ๆ พบวา วิธีทางเขต
กรรมที่แตกตางกันมีผลตอการงอกของออยตอ 1 ทําใหจํานวนหนอตอพื้นที่แตกตางกันในทางสถิติทั้งที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือน
หลังจากเก็บเกี่ย ว วิธีทางเขตกรรมที่มี ผลทํ าใหความงอกของอ อยตอ 1 มากที่ สุด คือ การใชรถไถเดิ นตามไถตั ดราก แตวิธีการ
ดังกลาวใหจํานวนหนอตอพื้นที่ไมแตกตางในทางสถิติไปจากการใชจอบหมุนปนระหวางรองออย และการไมเผาใบ ในขณะที่การ
เผาใบออย และการใชจอบหมุ นปนตออ อยมีแ นวโน ม ใหจํานวนหน อต อพื้นค อนขางต่ํา นอกจากนี้ ยังพบวา วิ ธีท างเขตกรรมที่
ตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตของออยตอ 1 แตกตางกันในลักษณะความสูง และความยาวของใบ แตไมมีผลทําใหผลผลิตของ
ออยตอ 1 แตกตางกัน อยางไรก็ตามในกรรมวิธีการใชรถไถเดินตามไถตัดรากมีแนวโนมใหผลผลิตออยตอ 1 มากที่สุด เทากับ 7.03
ตัน/ไร รองลงมา คือ การใชจอบหมุนปนระหวางรองออย การไมเผาใบ การเผาใบ และการใชจอบหมุนปนตอออย โดยมีผลผลิต
เทากับ 6.86, 6.33, 5.36 และ 4.69 ตัน/ไร ตามลําดับ การเขตกรรมโดยการใชรถไถเดินตามไถตัดราก และการใชจอบหมุนปน
ระหวางรองออยหลังเก็บเกี่ยวออยปลูกนั้นถึงแมจะสามารถทําใหออยตอมีความงอกสูง ถาหากไมมีการใหน้ําชลประทานหรือฝนไม
ตกเป นเวลานานก็จะไมส ามารถเพิ่ม ผลผลิต ออยตอ 1 ได ดั งนั้นในการผลิ ตอ อยและการไวต อให ได หลายตอจึง ควรมี การให น้ํา
ชลประทานแกออยควบคูกันไปดวย
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Abstract

Good ratooning ability of sugarcane can reduce production cost for sugarcane growers. The objectives of this
study were to compare yield, germinating ability of planted crop and ratooning ability of two sugarcane varieties (Khon
Kaen 3 and K95-84) and to investigate the effects of agronomic practices after harvest on ratooning ability, growth and
yield of first ratooning crop. The experiment was conducted under field conditions at Kalasin province during October
2013 to October 2015. A split plot design with four replications was used in this study. Two sugarcane varieties were
assigned in main plots and five agronomic practices consisting of burning, no burning, cutting sugarcane roots at the
sides of the rows with a two-wheel tractor, using a rotating hoe between rows and using a rotating hoe on the rows
were arranged in sub plots. Varieties were not significantly different for germination and cane yield of planted crop.
Khon Kaen 3 had cane yield of 16.37 tons Rai-1 (0.16 ha) and K95-84 had cane yield of 16.45 tons Rai-1. Agronomic
practices after harvest were significantly different for number of ratoons of first ratooning crop at 1, 2, 3 and 6 months
after harvest. Cutting sugarcane roots at the sides of the rows with a two-wheel tractor had the highest number of
ratoons of first ratooning crop but not significant different from using a rotating hoe between rows and no burning.
While burnig and a rotating hoe on the rows tended to have low number of ratoons. Agronomic practices were also
significantly different for plant height and leaf length of first ratooning crop but they were not significantly different for
cane yield. Cutting sugarcane roots at the sides of the rows with a two-wheel tractor tended to have the highest cane
yield of first ratooning crop (7.03 tons Rai-1) followed by using a rotating hoe between rows (6.86 tons Rai-1), no burning
(6.33 tons Rai-1), burning (5.36 tons Rai-1) and using a rotating hoe on the rows (4.69 tons Rai-1), respectively. Although
cutting sugarcane roots at the sides of the rows with a two-wheel tractor and using a rotating hoe between rows had
the highest number of rations of first ratooning crop, they do not increase cane yield if irrigation is not available or
the crop is subjected to severe drought, and, therefore, the crop should be irrigated.
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บทนํา
อ อ ย (Saccharum officinarum L.) เ ป น พื ช
เศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมี พื้ นเก็ บ เกี่ ย วอ อย 9,591,000 ไร ได ผ ลผลิ ต
106,333,000 ตั น ผลผลิ ตเฉลี่ย 11.09 ตัน/ไร ผลผลิตออย
ส ว นใหญ ใ ช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต น้ํ า ตาลเพื่ อ บริ โ ภค
ภายในประเทศ และสง ออกไปต างประเทศ คิด เป นมู ล ค า
98,309 ล านบาท (สํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2558)
นอกจากนี้ ผ ลพลอยได จากอุ ต สาหกรรมน้ํ าตาลสามารถ
นําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางอื่นไดอีก เชน
ชานออยใชทําเชื้อเพลิง เยื่อกระดาษ วัสดุกอสราง ปุยหมั ก
และวัสดุบํารุงดิน สวนกากตะกอนใชเปนปุยอินทรีย ไขใชทํา
หมึกพิมพ และยาขัดเงา กากน้ําตาลใชผลิตแอลกอฮอล จึง
นับไดวาออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางงานสรางรายได และมี
ความสํ าคั ญ อย างยิ่ งกั บ อุ ต สาหกรรมที่ ต องใช น้ํ าตาลเป น
วัตถุดิบ
การปลูกออยในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อสวนใหญ
เกษตรกรจะปลู กอ อยโดยอาศั ย น้ํ าฝนเป นหลั ก พื้ นที่ ป ลู ก
สวนใหญเปนดินรวนปนทรายและดินทราย ดินมีความอุด ม
สมบูรณต่ํา ปญหาการปลูกออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่สําคัญ ปญ หาหนึ่ง คือ ออยไวต อได เพี ยง 1–2 ตอ เทานั้ น
เนื่ องจากผลผลิตอ อยตอจะลดลงมากเกินกวา 20 % จนไม
คุมตอการดูแลรักษา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากฤดูการเก็บเกี่ยว
ออยเป นชวงฤดูแลง และเกษตรกรมี การเผาออย ทําใหเกิ ด
การระเหยของน้ําที่ ผิวดิ นออกไปและอาจมี ผลทําให รากใน
ชั้นบนถูกทําลายดวย ทําใหออยตองอกไมดี หรือทําใหหนอที่
งอกขึ้นมาใหม ตาย การงอกของออยตอที่ไมสม่ําเสมอทําให
จํานวนตนตอพื้นที่ลดลงซึ่งสงผลใหผลผลิตของออยตอลดลง
ตามจนไมคุม ตอการดูแ ลรักษา นอกจากนั้ นป ญหาอื่น ๆ ที่
พบ ได แ ก การปลู กอ อยในสภาพพื้ นที่ ที่ ไ ม เหมาะสม การ
เลื อ ก ใช พั น ธุ ที่ ไม ถู ก ต อ ง ซึ่ ง พั น ธุ อ อ ย จ ะ มี ค ว าม
เฉพาะเจาะจงในแตละสภาพพื้ นที่ และการขาดแคลนทอน
พันธุที่มีคุณภาพ ในประเทศไทยพื้นที่ปลูกออยสวนใหญอยู
ในเขตอาศั ย น้ํ า ฝน ซึ่ ง ผลผลิ ต อ อ ยในแต ล ะป จึ ง มี ค วาม
แปรปรวนสู ง มาก โดยเฉพาะพั น ธุ ที่ ไ ม ท นแล ง จะได รั บ
ผลกระทบมากในระยะฝนทิ้งชวง หรือการปลูกขามแลง อีก
ทั้งความอุด มสมบูร ณ ของดินลดลง เนื่ องจากการปลูกออย
ตอเนื่องกันเป นระยะเวลานานโดยที่ไม มีการบํารุงดิ น และ
การที่เกษตรกรเผาใบออยกอนเก็บเกี่ยว (อรรถสิทธิ์, 2544)
การไว ตอออยได ห ลาย ๆ ป สามารถสรางกํ าไรและ
รายไดใหกับ เกษตรกรอยางมาก เนื่องจากอ อยตอใช ตนทุ น
ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
Volume 13 Number 2 July – December 2016

ในการผลิตต่ํา ผลผลิตออยตอที่ไดจึงถือไดวาเปนกําไร แตใน
ความเปนจริงแลว เกษตรกรภาคตะวันออกเฉีย งเหนือสวน
ใหญ ไม ส ามารถไว ต อได น านหลายป เนื่ องจากมี ข อจํ ากั ด
หลายๆ ประการ โดยเฉพาะการงอกของอ อ ยตอที่ ไ ม
สม่ําเสมอ ส งผลให จํานวนตน (ลํา) ตอพื้ นที่ลดลง ทําใหผ ล
ผลิ ต ของอ อยตอลดลงด วย ดั ง นั้ น จํ าเป นต องมี การจั ด การ
ดูแลรักษาออยตอดวยวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมซึ่งจะทําให
ออยตอมีการงอกที่ส ม่ําเสมอใกลเคียงกับ ออยปลูก และทํ า
ใหผ ลผลิ ตของออยตออยู ในเกณฑ ที่ ดี หากมี วิธีการจัด การ
แปลงออยที่ดีเพื่อใหออยสามารถไวตอไดมากกวา 2 ตอ โดย
ผลผลิตลดลงจากออยปลูกไมเกิน 20 % นาจะเปนแนวทาง
หนึ่ ง ที่ ส ามารถลดต น ทุ นการผลิ ต อ อยของเกษตรกรลงได
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
การงอกและผลผลิตของออยปลูกพันธุขอนแกน 3 และพันธุ
เค 95-84 2) เปรี ย บเที ย บการงอกของอ อ ยตอ 1 พั น ธุ
ขอนแก น 3 และพั น ธุเ ค 95-84 และ 3) ศึ กษาวิ ธีท างเขต
กรรมตาง ๆ ที่มีผลตอการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิต
ของออยตอ 1 พันธุขอนแกน 3 และพันธุเ ค 95-84
วิธีดําเนินการวิจัย
แผนการทดลอง
ทํ าการทดลองในช วงระหว างเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.
2556 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ
Split Plot in Randomized Complete Block Design
จํานวน 4 ซ้ํา โดยกําหนดใหออยพันธุขอนแกน 3 และพันธุ
เค 95-84 เป น Main - plot และ Sub - plot เป นวิ ธีท าง
เขตกรรม ไดแ ก 1) ไมเผา 2) เผาใบ 3) ใชรถไถเดิ นตามไถ
ตัดรากออยสองขาง 4) ใชจอบหมุนปนระหวางรองออย และ
5) ใชจอบหมุนปนตอออย
การปลูกและการดูแลรักษา
1) การเตรียมพื้นที่ เตรียมดินโดยการไถดะ ไถแปร
และคราดพื้นที่ที่ใชในการทดลอง ยกรองระหวางแถวขนาด
1.15 ม. ขนาดแปลงทดลอง แตละแปลงยอยมีขนาด 9 x 11
ม. และมีระยะหางระหวางแปลงยอย 1 ม.
2) การปลูก การวางท อนพั นธุโดยวางอ อยทั้ ง ลํ า
เหลื่อมกันครึ่งลําแลวใชมีดสับใหขาดเปนทอน ๆ ละ 2-3 ตา
เพื่อใหออยงอกสม่ําเสมอ แตละแปลงยอยปลูกออยจํานวน
8 แถว
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3) การใสปุยเคมี ออยปลูกใหมใสปุยเคมีสูตร 1515-15 และ 46-0-0 อัตรา 100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้งๆ แรก
เมื่อออยอายุ 45 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อออยอายุ 3 เดือน
4) การกําจัดวัชพืช ใชแ รงงานคนดายหญ าในชวง
ตั้งแตปลูกจนถึง 4 เดือน และใชเครื่องจักรไถพรวนระหวาง
รองหลังปลูกเมื่อมีวัชพืชงอก
5) การเก็ บ เกี่ ยวออยปลูกเพื่ อไวต อ เมื่ ออ อยอายุ
ครบ 12 เดือน ใชมีดตัดตนออยชิดดินและตัดสวนปลายยอด
และใบออก เพื่อนํามาชั่งหาน้ําหนักผลผลิต
6) การเขตกรรมตามกรรมวิธีการทดลอง หลังจาก
เก็ บ เกี่ ย วอ อ ยปลู ก ได 1 สั ป ดาห ทํ า การเขตกรรมตาม
กรรมวิธีตาง ๆ ที่กําหนด คือ ไมเผา เผาใบ การใชรถไถเดิน
ตามไถตัด รากอ อยสองขาง การใชจอบหมุนป นระหวางรอง
ออย และการใชจอบหมุนปนตอออย
7) การใส ปุ ยอ อยตอ 1 ใส ปุย เคมี สูต ร 15-15-15
และ 46-0-0 อัตรา 150 กก./ไร โดยแบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก
ใสทันทีหลังเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 เมื่อออยตออายุได 3 เดือน
8) การเก็บเกี่ยวออยตอ 1 เมื่อออยตออายุครบ 12
เดื อนหลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วอ อยปลู ก ใช มี ด ตั ด ต น อ อยชิ ด ดิ น
และตัด สวนปลายยอดและใบออก เพื่ อนํ ามาชั่ งหาน้ําหนั ก
ผลผลิต
การเก็บขอมูล
1) การงอกของออยปลูก โดยการนั บจํานวนหน อ
(ตน) ที่เกิดทุกแถวในแตละแปลงยอยที่ระยะการเจริญเติบโต
1 เดื อ น 2 เดื อ น และ 3 เดื อ นหลั ง จากปลู ก แล วนํ าไป
คํานวณเปนจํานวนหนอตอไร
2) จํานวนลํากอนการเก็บเกี่ยว โดยการนับจํานวน
ลํ าต อ แถวแต ล ะแปลงย อย ที่ อายุ 12 เดื อนหลั งจากปลู ก
แลวนําไปคํานวณเปนจํานวนลําตอไร
3) ความยาวลํา สุมวัดความยาวลํา จํานวน 18 ตน
ตอแปลงยอย แลวนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย
4) ผลผลิตของออยปลูก โดยเก็บเกี่ยวออยปลูกแต
ละแปลงยอยขนาดพื้นที่ 9 x 11 ม. แลวนํามาชั่งน้ําหนักสด
ของออย แลวคํานวณหาน้ําหนักสดเฉลี่ยตอไร
5) การงอกของอ อ ยตอ 1 หลั ง จากทํ า การเขต
กรรมในแตละวิธีแลวเก็บขอมูลการงอกโดยนับจํานวนหนอที่
งอกในแตละแปลงยอยขนาดพื้นที่ 9 x 11 ม. ที่อายุ 1, 2, 3
และ 6 เดื อนหลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วอ อยปลู ก แล วคํ านวณหา
คาเฉลี่ยจํานวนหนอตอไร และเปอรเซ็นตการงอก
6) ความสูง โดยสุมวัดความสูงที่อายุ 2, 4, 6 และ
8 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยวออยปลูก ซึ่งในการวัด ความสูงจะ
วัดความสูงจากระดับผิวดินจนถึงจุดคอใบ จํานวน 18 ตนตอ
1 แปลงยอย แลวคํานวณหาคาเฉลี่ยความสูงในแตละระยะ
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7) ความยาวของใบอ อย เก็บ ขอมูล ที่อายุ 2, 4, 6
และ 8 เดือนหลังจากเก็ บเกี่ ยวออยปลู ก โดยวัด จากโคนใบ
ถึงปลายใบ ของใบที่ 3 จากยอดที่คลี่ขยายเต็มที่ จํานวน 18
ตน (1 ใบตอ 1 ตน) ตอแปลงยอยแลวคํานวณหาคาเฉลี่ย
8) ความกวางของใบออย เก็บขอมูลที่อายุ 2, 4, 6
และ 8 เดื อนหลั งจากเก็บ เกี่ย วออยปลูก โดยวั ดบริเวณจุ ด
กึ่งกลางของใบออยใบที่ 3 จากยอดที่คลี่ขยายเต็ม ที่จํานวน
18 ใบตอแปลงยอย แลวคํานวณหาคาเฉลี่ย
9) ขนาดของลํ า โดยวัดเส นรอบวงที่ อายุ 2, 4, 6
และ 8 เดื อ นหลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วอ อ ยปลู ก และเส น ผ า น
ศูนยกลางของลําเมื่ อเก็บ เกี่ยวออย จํานวน 18 ลําตอแปลง
ยอย แตล ะลําวัด 3 จุด คือ สวนโคนตน สวนกลางลํา และ
สวนปลายของลําออย แลวนํามาหาคาเฉลี่ย
10) จํานวนลําตอพื้นที่ โดยนับลําออยตอ 1 ที่อายุ
12 เดือนหลังจากเก็ บเกี่ยวออยปลูก ในพื้ นที่ ขนาด 9 x 11
ม. ในแตละแปลงยอย แลวนํามาคํานวณหาจํานวนลําตอไร
11) ผลผลิตของออยตอ 1 โดยเก็บเกี่ยวออยแตละ
แปลงย อย ขนาดพื้ นที่ 9 x 11 ม. นํ ามาชั่ ง หาน้ํ าหนั กสด
แลวคํานวณหาน้ําหนักเฉลี่ยตอไร
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะห ค วามแปรปรวนของข อมู ล (Analysis of
variance) แตละลั กษณะของออยปลูกแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) และวิ เคราะห ข อ มู ล
ของอ อ ยตอ 1 ตามแผนการทดลองแบบ Split Plot in
Randomized Complete Block Design และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละกรรมวิธี โดยใช วิธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Gomez and
Gomez, 1984) โดยใช โ ปรแกรมวิ เคราะห ข อมู ล ทางสถิ ติ
สําเร็จรูป MSTAT-C (Bricker, 1989)
ผลและวิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ความงอกของออยปลูกพันธุ
ขอนแกน 3 และพันธุเค 95-84 ไมมีความแตกตางกันในทาง
สถิติ (ตารางที่ 1) เชนเดียวกันกับ จํานวนลําตอไร และความ
ยาวลําของออยปลูกทั้ง 2 พันธุไมมีความแตกตางกัน ดังนั้น
จึ ง ส ง ผลทํ าให ผ ลผลิ ต ของอ อ ยทั้ ง 2 พั น ธุ ไ ม แ ตกต า งกั น
(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาจํานวนลําตอพื้นที่ของแตละแปลง
ยอยที่จะทําการเขตกรรมตามกรรมวิธีตาง ๆ หลังเก็บเกี่ยว
ออยปลูก พบว า จํ านวนลํ าดั ง กล าวไม มี ค วามแตกต างกั น
ในทางสถิติ และจํ านวนลําแตละแปลงยอยมีค าที่ใกลเคีย ง
กั น ชี้ ใ ห เห็ นว า มี ค วามใกล เคี ย งกั น ของจํ านวนตอเริ่ ม ต น
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กอนที่ จะทําการเขตกรรมแต ละกรรมวิธี ซึ่งเมื่ อตรวจสอบ
ความงอกของออยตอ 1 ยอมเปนผลเนื่องมาจากการทําการ
เขตกรรมดวยวิธีตางๆ ที่ศึกษา หลังจากเก็บเกี่ยวอ อยปลู ก
และทําการเขตกรรมตามกรรมวิธีตางๆ และตรวจวัดความ
งอกที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยว ของออย
ตอ 1 พบวา ความงอกของออยพันธุขอนแกน 3 และพันธุเค
95-84 ไมมี ความแตกตางกัน (ตารางที่ 2) แตเมื่อพิ จารณา
ถึงผลของการเขตกรรมแตละวิธีหลังจากเก็บเกี่ยวออยปลูก
พบวา กรรมวิธีการเขตกรรมที่ แตกตางกั นมี ผลทําให ความ
งอกของออยตอ 1 ที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือนหลังจากเก็บ
เกี่ยวแตกตางกัน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้เห็นไดวาจํานวน
หนอตอพื้ นที่ (หน อ/ไร) และเปอรเซ็นตความงอกของออย
ตอ 1 ในแตละกรรมวิธีที่ทําการเขตกรรมมีความแตกตางกัน
ในทางสถิติ (ตารางที่ 2) การใชรถไถเดินตามไถตัดรากมีผล
ทําใหความงอกของออยตอ 1 มากที่สุด ซึ่งการเขตกรรมดวย
วิธีดังกลาวมีแนวโนมใหจํานวนหนอตอไรมากที่สุดทุกระยะที่
ทําการประเมิน แตไมแตกตางในทางสถิติไปจากการใชจอบ

หมุ นป นระหว างรองออย และการไมเผาใบอ อย ในขณะที่
การเผาใบออยหลังจากเก็บเกี่ยว และการใชจอบหมุนปนตอ
ออยมีแนวโนมใหจํานวนหนอตอพื้ นที่คอนขางต่ําเมื่อเทีย บ
กับกรรมวิธีอื่นๆ
สํ าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของอ อยตอ 1 พบวาใน
ลักษณะความสูงและความยาวใบสวนใหญมี ความแตกตาง
กันในทางสถิติ แตในลักษณะความกวางใบ และขนาดเส น
รอบวงไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (ขอมูลไมไดแสดง)
เมื่ อ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ อ ยตอ 1 พบว า การเขตกรรมทุ ก
กรรมวิธีในการทดลองนี้ไมมีความแตกตางทางสถิติ อยางไร
ก็ต ามการเขตกรรมดวยวิธีการใช รถไถเดินตามไถตั ด รากมี
แนวโน ม ให จํานวนลํ าต อไรแ ละให ผ ลผลิ ต น้ํ าหนั กสดมาก
ที่สุด เทากับ 7.03 ตัน/ไร รองลงมา คือ การใชจอบหมุนปน
ระหวางรองออย การไมเผาใบ การเผาใบออย และการใช
จอบหมุนปนตอออย โดยมีผลผลิต เทากับ 6.86, 6.33, 5.36
และ 4.69 ตัน/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งขอมูลผลผลิตมี
ความสอคลองกับความงอกของออยในแตละระยะที่ประเมิน

ตารางที่ 1 ความงอก ความยาวลํา จํานวนลํา และผลผลิตของออยปลูกในเขตพื้นที่บานโนนศิลา ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
พันธุออย
ความงอก
ความงอก
ความงอก ความยาวลํา
จํานวนลํา
ผลผลิต
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
(ม.)
(ลํา/ไร)
(ตัน/ไร)
(หนอ/ไร)
(หนอ/ไร)
(หนอ/ไร)
ขอนแกน 3
874.0
1,039.0
1,252.6
2.52
11,620.3
16.37
เค 95-84
680.4
1,053.1
1,288.0
2.41
12,870.1
16.45
F-test
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
C.V. (%)
12.7
8.4
16.7
7.2
7.6
14.4
n.s. = ไมมีความแตกตางทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา การเขตกรรมที่แตกตางกันมีผลทํา
ใหความงอกของออยตอ 1 แตกตางกัน กรรมวิธีที่ใหจํานวน
หนอตอพื้นที่มากจะมีแนวโนมใหจํานวนลําตอไรและผลผลิต
ของออยตอ 1 มากตามมาดวย ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้การ
เขตกรรมที่ใหผลดี คือ กรรมวิธีการใชรถไถเดินตามไถตัดราก
และการใช จ อบ ห มุ น ป นระห ว า งร อ งอ อ ย ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ อ งมาจากการไถตั ด รากอ อ ยและการใช จ อบหมุ น ป น
ระหวางรองออยเปนการเรงการสลายตัวของรากเกาและทํา
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ในดินบริเวณรากเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากใหมจึง
สงผลทําให ออยตองอกไดม ากกวากรรมวิธีอื่น ๆ การไถตั ด
รากอ อยและการใช จอบหมุ นป นระหวางร องออยหลัง เก็ บ
เกี่ ยวออยยังเป นการตัดท อน้ํ าระหวางดินชั้นบนและดิ นชั้ น
ล า งทํ า ให น้ํ า จากดิ น ชั้ น ล า งระเหยได ช า เป น การรั ก ษา
ความชื้ นของดินชั้นลางเอาไวเมื่อรากออยเจริญเติบโตลงไป
ในดินชั้นลางไดจึงสงผลทําใหออตองอกไดดี อีกทั้งเมื่อฝนตก
ลงมาทํ า ให น้ํ า มี ก ารไหลซึ ม ลงสู ดิ น ได ม ากขึ้ น ซึ่ ง จาก
วารสารเกษตรพระวรุณ
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การศึ กษาของ กอบเกี ยรติ (2549) พบวา การไดไถตั ดราก
อ อยหลั งการเก็ บ เกี่ ย วทํ าให อ อยตอสามารถให ผ ลผลิ ต ได
มากกวาปกติ 12.5 % ในดินชุดวารินซึ่งเปนดินรวนปนทราย
อย างไรก็ต ามในออยตอ 2 ผลผลิ ต ลดลงจากอ อยตอ 1 ถึ ง
74 % เนื่ องจากจํานวนลํ า ความสู ง และเส นผาศู นยกลาง
ของลําออยลดลง วั ฒ นศักดิ์ และคณะ (2549) พบวา การ
พรวนดิ นระหว างแถวออยตอมี ผ ลตอการเจริ ญ เติ บ โตของ
ออย และการใชไถระเบิดดินดานรวมกับการใชจอบหมุนไถ
พรวนระหวางแถวออยหลังฝนตกหรือหลังใหน้ํา 2-3 วันชวย
ใหออยมีการเจริญเติบโตดีทําใหมีจํานวนลํา น้ําหนักผลผลิต
ตอไร และค าความหวานที่ สู งกวาการไมไถพรวน และจาก
การศึ กษาของ นุ ชจริ นทร และอรรถสิ ท ธิ์ (2555) พบว า
การไถริปเปอรระหวางรองออยเปนการนําความชื้ นจากดิ น
ชั้นล างใหขึ้ นมาเป นประโยชนกับบริเวณรากอ อยซึ่ งเป นวิ ธี
ทางเขตกรรมที่ชวยใหออยทนแลงไดวิธีการดังกลาวสงผลทํา

ให ผ ลผลิ ต ของอ อยตอเฉลี่ ย สู ง กว ากรรมวิ ธีไม มี ก ารไถริ ป
เปอร และไม มี การพรวนดิ นป ด ความชื้ น การใช ไถสิ่วหรื อ
เครื่องไถระเบิด ดิ นชั้นลางระหวางแถวอ อยเพื่ อตั ด รากเก า
และแยกดินบริเวณรากใหแตกออกทําใหดินมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมแกการเจริ ญ เติ บโตของรากจะช วยส งเสริม การ
งอกของอ อ ยตอ และช วยทํ าให ผ ลผลิ ต ของอ อยตออยู ใ น
เกณฑ ที่ ดี จากการศึ กษาในครั้ งนี้ พ บวาการใหผ ลผลิต ของ
ออยตอ 1 อยูในเกณฑต่ํา โดยที่ผลผลิตของออยตอ 1 พันธุ
ขอนแก น 3 ลดลงถึ ง 45.1 % ส ว นอ อ ยพั น ธุ เ ค 95-84
ผลผลิ ต ลดลง 55.5 % เมื่ อเที ย บกั บ ผลผลิ ต ของอ อยปลู ก
ในขณะที่ การเขตกรรมดวยวิธีการตาง ๆ ผลผลิตออยตอ 1
ลดลง 41.9-63.1 % เมื่ อเที ยบกับ ผลผลิ ตของอ อยปลู ก ซึ่ ง
เป น ผลเนื่ องมาจากสภาพความแห ง แล ง เป นระยะเวลาที่
ยาวนานในชวงที่ทําการทดลองดังนั้นจึงสงผลใหผลผลิตของ
ออยตอ 1 อยูในเกณฑต่ํา

ตารางที่ 2 จํานวนหนอตอพื้นที่ของออยตอ 1 ที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยว ในเขตพื้นที่บานโนนศิลา ตําบลหนอง
กุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
กรรมวิธี
จํานวนหนอตอพื้นที่ (หนอ/ไร)
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
พันธุออย (A)
ขอนแกน 3
1,349.3(48.5) 2/
2,025.3 (72.8)
2,098.8 (75.4)
2,103.3 (75.6)
เค 95-84
874.5 (31.4)
1,538.8 (55.3)
1,783.2 (64.1)
1,789.4 (64.3)
F-test (A)
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
วิธีทางเขตกรรม (B)
ไมเผา
892.6bc1/ (32.1) 1,624.4bc (58.4) 1,764.6b (63.4) 1,770.6b (63.6)
เผาใบ
1,312.8a (47.2)
1,896.6ab (68.1) 2,001.4ab (71.9) 2,008.3ab (72.2)
รถไถเดินตามไถตัดราก
1,358.0a (48.8)
2,049.6a (73.6)
2,136.3a (76.8) 2,142.6a (77.0)
จอบหมุนปนระหวางรองออย
1,166.6ab (41.9) 1,826.4ab (65.6) 2,041.8ab (73.4) 2,041.8ab (73.4)
จอบหมุนปนตอออย
829.4c (29.8)
1,513.1c (54.4)
1,761.0b (63.3) 1,768.4b (63.5)
F-test (B)
**
**
**
**
พันธุออย (A) x วิธีทางเขตกรรม (B)
ขอนแกน 3 x ไมเผา
1,055.0cd (37.9) 1,931.2 (69.4)
1,926.2 (69.2)
1,934.3 (69.5)
ขอนแกน 3 x เผาใบ
1,753.4a (63.0)
2,245.9 (80.7)
2,308.5 (83.0)
2,317.1 (83.3)
ขอนแกน 3 x รถไถเดินตามไถตัดราก 1,596.9ab (57.4) 2,270.6 (81.6)
2,277.7 (81.8)
2,286.3 (82.2)
ขอนแกน 3 x จอบหมุนปนระหวางรอง 1,317.6bc (47.3) 1,954.0 (70.2)
2,100.4 (75.5)
2,091.3 (75.1)
ขอนแกน 3 x จอบหมุนปนตอออย
1,023.6cde (36.8) 1,724.7 (62.0)
1,881.2 (67.6)
1,887.3 (67.8)
เค 95-84 x ไมเผา
730.2ef (26.2)
1,317.6 (47.3)
1,603.0 (57.6)
1,607.0 (57.7)
เค 95-84 x เผาใบ
872.1def (31.3)
1,547.4 (55.6)
1,694.3 (60.9)
1,699.4 (61.1)
เค 95-84 x รถไถเดินตามไถตัดราก
1,119.1cd (40.2) 1,828.7 (65.7)
1,994.9 (71.7)
1,998.9 (71.8)
เค 95-84 x จอบหมุนปนระหวางรอง 1,015.6cdf (36.5) 1,698.9 (61.0)
1,983.2 (71.3)
1,992.4 (71.6)
เค 95-84 x จอบหมุนปนตอออย
635.2f (22.8)
1,301.4 (46.8)
1,640.8 (59.0)
1,649.4 (59.3)
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กรรมวิธี
1 เดือน

จํานวนหนอตอพื้นที่ (หนอ/ไร)
2 เดือน
3 เดือน
n.s.
n.s.
11.1
11.8

6 เดือน

F-test (A x B)
*
n.s.
C.V. (%)
17.5
11.7
n.s. =ไมมีความแตกตางทางสถิติ
*, ** = แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 % ตามลําดับ
1/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
2/
ตัวเลขในวงเล็บ คือ เปอรเซ็นตการงอก

ตารางที่ 3 เสนผาศูนยกลางลํา จํานวนลํา และผลผลิตของออยตอ 1 ที่ปลูกในเขตพื้นที่บานโนนศิลา ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
กรรมวิธี
เสนผาศูนยกลางลํา จํานวนลํา
ผลผลิต
(ซม.)
(ลํา/ไร)
(ตัน/ไร)
พันธุออย (A)
ขอนแกน 3
2.74
5,399.5
6.38 (45.1)
เค 95-84
2.75
4,471.8
5.73 (55.5)
F-test (A)
n.s.
n.s.
n.s.
วิธีทางเขตกรรม (B)
ไมเผา
2.76
5,300.7
6.33 (47.6)
เผาใบ
2.80
4,482.8
5.36 (56.3)
รถไถเดินตามไถตัดราก
2.73
5,708.9
7.03 (42.8)
จอบหมุนปนระหวางรองออย
2.71
4,670.7
6.86 (41.9)
จอบหมุนปนตอออย
2.71
4,515.1
4.69 (63.1)
F-test (B)
n.s.
n.s.
n.s.
พันธุออย (A) x วิธีทางเขตกรรม (B)
ขอนแกน 3 x ไมเผา
2.80
6,311.1
7.81 (30.4)
ขอนแกน 3 x เผาใบ
2.72
4,496.9
5.07 (57.9)
ขอนแกน 3 x รถไถเดินตามไถตัดราก
2.67
5,862.3
7.21 (38.7)
ขอนแกน 3 x จอบหมุนปนระหวางรอง
2.80
5,652.5
6.49 (42.5)
ขอนแกน 3 x จอบหมุนปนตอออย
2.70
4,674.7
5.29 (55.0)
เค 95-84 x ไมเผา
2.72
4,290.4
4.84 (62.6)
เค 95-84 x เผาใบ
2.87
4,468.6
5.63 (54.8)
เค 95-84 x รถไถเดินตามไถตัดราก
2.80
5,555.5
6.86 (46.6)
เค 95-84 x จอบหมุนปนระหวางรอง
2.62
3,688.9
7.23 (41.3)
เค 95-84 x จอบหมุนปนตอออย
2.72
4,355.5
4.10 (70.2)
F-test (A x B)
n.s.
n.s.
n.s.
C.V. (%)
6. 2
6. 9
10.6
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนเปอรเซ็นตการลดลงของผลผลิตออยตอ 1 เมื่อเทียบกับออยปลูก
n.s. =ไมมีความแตกตางทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
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จากสถิ ติ ป ริ ม าณน้ํ าฝนในช วงเดื อนตุ ล าคม 2557
พบวามีปริมาณฝนเพียงเล็กนอย (57.7 มม.) ซึ่งในชวงเดือน
ดังกลาวเก็บเกี่ยวผลผลิตออยปลูก และทําการเขตกรรมตาม
วิ ธี ต า งๆ ที่ ศึ ก ษา และในช วงเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557 มกราคม 2558 พบว า ไม มี ป ริ ม าณฝน และในช วงเดื อ น
กุม ภาพั นธ ถึ งเดื อนมิ ถุ นายน มี ฝ นตกเพี ย งเล็ กน อย (ศู น ย
ประมวลวิเคราะหถานการณ น้ํา สํานักงานชลประทานที่ 6,
2559) จึงทํ าใหการงอกของออยตอ 1 อยูในเกณฑ ต่ํา และ
สงผลทําใหผลผลิตของออยตอต่ําดวย การเขตกรรมโดยการ
ใชร ถไถเดิ นตามไถตั ดราก และการใช จอบหมุนป นระหว าง
รองออยหลังเก็บเกี่ยวออยปลูกถึงแมวาจะสามารถทําใหออย
ตอ มีความงอกสูงถ าหากไมมี การใหน้ําชลประทานหรือฝน
ไมตกเปนเวลานานก็จะไมสามารถเพิ่มผลผลิตออยตอ 1 ได
ดังนั้ นในการผลิต ออยและการไว ตอให ไดห ลายตอจึง ควรมี
การใหน้ําชลประทานแกออยควบคูกันไปดวย
สรุปผลการวิจัย
ความงอกของออยปลูกพันธุขอนแกน 3 และออยพันธุ
เค 95-84 ไม มี ค วามแตกต างกั นในทางสถิ ติ และส ง ผลทํ า
ให ผ ลผลิ ต ของอ อยปลู กทั้ ง 2 พั นธุ ไม แ ตกต างกั น ซึ่ งอ อ ย

พันธุขอนแกน 3 ใหผลผลิ ต 16.37 ตัน/ไร และออยพั นธุเค
95-84 ให ผ ลผลิต 16.45 ตั นต อไร เมื่ อเก็ บ เกี่ ย วอ อยปลู ก
และทําการเขตกรรมดวยวิธีตางๆ พบวา วิธีทางเขตกรรมที่
ตางกั นมีผ ลต อการงอกของอ อยตอ 1 ซึ่ งทําให จํานวนหน อ
ตอไรแตกตางกันในทางสถิติทั้งที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือน
หลังจากเก็บ เกี่ยว การใชรถไถเดิ นตามไถตัดรากมี ผลทํ าให
ความงอกของอ อยตอ 1 มากที่ สุด ซึ่งการเขตกรรมดวยวิ ธี
ดังกลาวให จํานวนหนอตอพื้ นที่ ม ากที่ สุ ดทุ กระยะที่ ทํ าการ
ประเมิน แตไมแตกตางในทางสถิติไปจากการใชจอบหมุนปน
ระหวางรองออย และการไมเผาใบออย ซึ่งมีจํานวนหนอตอ
พื้ น ที่ ม ากรองลงมาตามลํ าดั บ ในขณะที่ ก ารเผาตออ อ ย
หลังจากเก็บเกี่ยว และการใชจอบหมุนปนตอออยมีแนวโนม
ให จํานวนหน อต อพื้ นที่ ค อนข างต่ํ า นอกจากนี้ ยั งพบวา วิ ธี
ทางเขตกรรมที่ตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตของออยตอ
1 แตกต างกันในลักษณะความสูง และความยาวของใบ แต
ไมมีผลทําใหผลผลิตของออยตอ 1 แตกตางกัน แตอยางไรก็
ตามในกรรมวิ ธีการใช รถไถเดินตามไถตั ดรากมี แนวโน ม ให
ผลผลิต ออยตอ 1 มากที่สุด รองลงมา คือ การใชจอบหมุ น
ปนระหวางรองออย การไมเผาใบ การเผาใบออย และการใช
จอบหมุนปนตอออย ตามลําดับ
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