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ค าน า 

 โครงการปัญหาพิเศษนี้ เป็นสํวนหนึ่งของการท าวิจัยกํอนจบการศึกษา ในรายวิชา 5004902  
ปัญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู๎วิจัยได๎
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ที่ตํางชนิดกันมาเป็นวัสดุในการปรับปรุงดินให๎มีความอุดม
สมบูรณ์แกํดินและสํงผลตํอการงอกของอ๎อยช าถุงเพ่ือที่จะใช๎ส าหรับการแซมอ๎อยในแปลงปลูก
บางสํวนที่มีการเกดิของอ๎อยที่ไมํสม่ าเสมอ ผู๎ศึกษาวิจัยจึงเห็นคําของการใสํปุ๋ยอินทรีย์แตํละชนิดวําจะ
มีผลตํอการเจริญเติบโตของอ๎อยในแบบใดบ๎างและในการให๎ปุ๋ยแกํอ๎อยที่เหมาะสมแกํการงอกและการ
เจริญเติบโตมีกระบวนการส าคัญอยํางมากตํอการเจริญเติบโตและน าความรู๎ที่ได๎จากการทดลองนี้ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป 
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  บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได๎จากมูลวัว,มูลสุกรและมูลไกํที่สํงผลตํอการงอกของ

อ๎อยพันธุ์ระยอง 95 วางแผนการทดลองแบบสุํมอยํางสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, 

CRD) มี 4 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า คือ (T1)การไมํใสํปุ๋ย(T2)การใช๎ปุ๋ยมูลวัว(T3)การใช๎ปุ๋ยมูลสุกรและ

(T4)การใช๎ปุ๋ยมูลไกํ เก็บข๎อมูล ความสูงของต๎น,ความยาวของราก,น้ าหนักแห๎งราก,น้ าหนักแห๎งล าต๎น

และใบ,จ านวนใบและการแตกกอ  พบวํา ในระยะ 60 วันหลังการปลูกกรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) 

ให๎ความสูงของต๎นสูงที่สุดคือ 91.02 รองลงมา ปุ๋ยมูลสุกร ปุ๋ยมูล ให๎ความสูง 89.42 และ 62.85 

เซนติเมตร ตามล าดับ  ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก กรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความยาวราก สูง

ที่สุดคือ 31.6 รองลงมาปุ๋ยมูลสุกร 26.3 สํวนปุ๋ยมูลวัวมีความยากรากน๎อยที่สุด 18.97 เซนติเมตร 

เชํนเดียวกับที่ระยะ 60 วันหลังจากปลูก การใสํปุ๋ยมูลไกํ ให๎ น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ น้ าหนัก

แห๎งราก จ านวนใบ มากท่ีสุด  

 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดิน อ๎อยพันธุ์95 
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Abstract 

A study on the use of organic fertilizers derived from cow manure, pig manure and 

chicken manure resulted in the germination of Rayong 95 sugarcane. The 

experimental design was completely randomized design (CRD). 4 replications (T1), no 

fertilizer (T2), use of cow dung (T3), use of pig manure and (T4). Application of 

chicken manure, storage of root height, root length, dry weight Roots, dry weight, 

stem and leaf, number of leaves and cracking. It was found that during the 60 days 

after planting, T4 treatment gave the highest plant height (91.02), followed by 

manure (89.42 and 62.85 cm). At 60 days after planting The treatment of manure (T4) 

gave the highest root length (31.6), followed by manure (26.3). The manure had the 

least root difficulty (18.97 cm) as well as 60 days Applying chicken manure to dry 

weight of stem and leaf. Root dry weight, maximum number of leaves 

 

Keywords: organic fertilizer, soil improvement material, cane variety 95 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อ๎อยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญตํอมนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศไทยมากในแงํของ
การใช๎เป็นอาหารเชํน ในสํวนของล าต๎นอ๎อยซึ่งท าหน๎าที่เก็บน้ าตาลจึงท าให๎สามารถน าไปผลิตเป็น
น้ าตาลเพ่ือน ามาปรุงอาหารบริโภคได๎เป็นต๎น อ๎อยเป็นพืชที่ปลูกงําย ชอบอากาศร๎อนและชุํมชื่น 
ทนทานตํอสภาพแวดล๎อมที่แปรปรวน และเมื่อปลูกครั้งเดียวแล๎วสามารถเก็บเกี่ยวได๎หลายครั้ง แตํ
การปลูกอ๎อยเพียงเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูงและคุณภาพดีด๎วยท าได๎คํอนข๎างยากเพราะจ านวนครั้งที่เก็บ
เกี่ยวตลอดจนผลผลิตที่ได๎รับในการเก็บเกี่ยวแตํละครั้งขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์อ๎อยที่ใช๎
ปลูก ลมฟ้าอากาศ การเตรียมดิน การใสํปุ๋ย ตลอดจนการตัดเป็นต๎น 
 เนื่องจากอ๎อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันราคาอ๎อยให๎ผลผลิตที่แนํนอนกวําพืชอ่ืน การ
ปลูกอ๎อยหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ 2-3 ครั้งปลูกและดูแลงําย แตํในสํวนของอัตราการงอก
นั้นอาจประสบปัญหาเรื่องการงอกที่ไมํสม่ าเสมอเนื่องจากการเจริญเติบโตของต๎นอ๎อยนั้นเจริญออก
จากตาอ๎อยซึ่งบางล าอาจมีตาอ๎อยที่เกิดการช ารุดหรือเนําท าให๎อ๎อยไมํสามารถเจริญเติบโตได๎ จึงท าให๎
เกษตรกรมีความจ าเป็นต๎องปลูกอ๎อยซํอมแซมในสํวนที่เสียไปในการปลูกอ๎อยแซมให๎เจริญเติบโตนั้น
ต๎องอาศัยการดูแลให๎น้ าและปุ๋ยอยํางเพียงพอเพ่ือให๎อ๎อยแซมเจริญเติบโตใกล๎เคียงอ๎อยที่ปลูกไปแล๎ว
ให๎มากที่สุด ปุ๋ยมูลวัวคือปุ๋ยคอกซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได๎มาจากการเลี้ยงสัตว์และได๎มีการ
น ามาใช๎ในการเกษตรอยํางแพรํหลาย ปุ๋ยมูลวัวให๎ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จ าเป็นตํอการ
เจริญเติบโตของพืชและยังชํวยปรับปรุงโครงสร๎างของดินให๎เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช ท า
ให๎ดินมีการระบายน้ าและอากาศดีขึ้นนอกจากนี้ยังชํวยเพิ่มความคงทนให๎แกํเม็ดดินเป็นการลดการชะ
ล๎างพังทลายของดินและชํวยรักษาหน๎าดินไว๎อีกด๎วยปุ๋ยมูลสุกรคือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการถูกน าไปใช๎
ประโยชน์กับพืชได๎หลายชนิด มูลสุกรมีสารอาหารแรํธาตุและมีวิตามินที่เป็นประโยชน์ตํอพืช
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสท าให๎เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ตํอพืชและดินอีกทั้งยังชํวยปรับปรุงดินให๎
ดีขึ้นนอกจากนี้ยังชํวยให๎ทุกสํวนของพืชสมบรูณ์แข็งแรงพืชที่แคระแกํนจะฟ้ืนตัวและสมบรูณ์ขึ้นเพ่ือ
เตรียมพร๎อมในการออกดอกออกผลเพ่ิมผลผลิตให๎สูงขึ้นและยังชํวยปรับสภาพดินบ ารุงดินไปด๎วยใน
ตัว ปุ๋ยขีไ้กแํกลบ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีธาตุอาหารจ านวนมากสังเกตได๎จากอาหารที่ไกํกินเข๎าไป
ซึ่งมีท้ังโปรตีนและแรํธาตุ ปุ๋ยมูลไกํนั้นสามารถแบํงออกเป็นมูลไกํไขํและมูลไกํเนื้อซึ่งมูลไกํไขํนั้นการที่
รากพืชจะได๎ประโยชน์ต๎องท าการหมักให๎เปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักที่เหมาะสมเสียกํอน สํวนมูลไกํเนื้อ
ถ๎าจะใช๎วิธีโรย เมื่อโรยปุ๋ยแล๎วควรทิ้งชํวงไว๎กํอนที่จะปลูกเนื่องจากมูลไกํสดมีความเป็นกรดสูงมากซึ่ง
อาจจะมีผลท าให๎หน๎าดินร๎อนและพืชอาจตายได๎ 
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 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ที่สํงผลตํอการงอกของอ๎อยเพ่ือ
ชํวยแก๎ไขปัญหาการปลูกอ๎อยทดแทนอ๎อยที่เกิดไมํสม่ าเสมอ(อ๎อยแซม)ให๎แกํเกษตรกร และเนื่องจาก
คุณภาพของอ๎อยเป็นสํวนส าคัญตํอราคาอ๎อยและรายได๎หลักของเจ๎าของไรํอ๎อยในปัจจุบันจึงเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญที่เจ๎าของไรํอ๎อยจะต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการงอกและคุณภาพของอ๎อย  
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดตํางๆ ที่มีผลตํอการงอกของอ๎อยช าถุง 
 2.เพ่ือศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดตํางๆ ที่มีผลตํอการเจริญเติบของอ๎อยช าถุง 
 
3.ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาเปรียบเทียบการงอกของอ๎อยที่ปลูกส าหรับเป็นอ๎อยช าถุง โดยใช๎ปุ๋ยมูลสุกร, มูลไกํ
และมูลวัว ท าการปลูกอ๎อยในถุงช า และเก็บข๎อมูลความสูง ความยาวราก การแตกกอ จ านวนใบและ
น้ าหนักแห๎งรากของรากอ๎อย 
  
4.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยที่ได๎จากสารอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตํางๆอาทิ การ
สับ การบด การหมัก การรํอน การสกัด หรือด๎วยวิธีการอ่ืนๆซึ่งต๎องผํานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพด๎วยการยํอยสลายของจุลินทรีย์กํอนที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ตํอพืช 
 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ทราบผลของการศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ได๎จากมูลสุกร,มูลไกํและมูล
วัวตํอการงอกของอ๎อยช าถุง 
 2.สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากการทดลองไปแนะน าแกํเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช๎หรือเป็นทางเลือกใหมํแกํเกษตรกรตํอไป 
 
 
 



 ค 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย 
 อ๎อยเป็นพืชที่มนุษย์รู๎จักมานานนับหมื่นปี การปลูกโดยวิธีตัดล าต๎นออกเป็นทํอนๆ มีการ
ก าจัดวัชพืช และป้องกันสัตว์ตํางๆ ที่จะมาท าลายอ๎อยที่ปลูกนับวําเป็นศิลปะที่เกําแกํมากในสมัย
โบราณ อ๎อยปลูกเป็นพืชสวนครัว ส าหรับบริโภคโดยตรงภายในครัวเรือนเทํานั้น การเปลี่ยนแปลงจาก
พืชสวนครัวมาเป็นพืชไรํนั้นเชื่อกันวํา เกิดข้ึนในประเทศอินเดียเมื่อหลายร๎อยปีกํอนคริสต์ศักราช สํวน
กรรมวิธีการท าน้ าตาลจากอ๎อยนั้นเพ่ิงจะมาทราบกันเมื่อไมํนานมานี้เองอ๎อยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอายุ
หลายปี อยูํ ในวงศ์หญ๎า (Gramineae หรือ Poaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Saccharum 
officnarum L.อ๎อยมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย และหมูํเกาะนิวกินีในมหาสมุทร
แปซิฟิก (ปรีชา,2544; Bakker,1999)มีลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ดังนี้ คือ รากเป็นระบบรากฝอย
(fibrous root system) เป็นรากที่แข็งรงและสามารถหยั่งลงไปในดินได๎ลึก ล าต๎นสามารถแตกหนํอ
ได๎จากตาของข๎อที่อยูํติดดิน ใบจะเกิดสลับกันสองข๎างของข๎อที่หุ๎มตาไว๎ โดยมากจะมีไขและขนขึ้น
บริเวณกาบใบและแผํนใบ (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2527) 
ลักษณะทั่วๆ ไปและถ่ินก าเนิดของอ๎อยชนิดตํางๆ (เกษม, 2523) มีดังนี้ 
อ๎อยเคี้ยวพันธุ์มอริเซียส 
            1. อ๎อยปลูกดั้งเดิม เป็นอ๎อยที่เกิดแถบเกาะนิวกินี ลักษณะของอ๎อยชนิดนี้ ถือเป็นลักษณะ
ประจ าของพืชในสกุลนี้ ลักษณะที่ส าคัญคือ ล าใหญํใบยาวและกว๎าง มีน้ าตาลมาก เปลือกและเนื้อนิ่ม 
และมีสีสวย ซึ่งเรารู๎จักกันในนามของ "อ๎อยเคี้ยว" เทําที่มีอยูํในบ๎านเรา คือ อ๎อยสิงคโปร์ อ๎อย
มอริเชียส (Mauritius) และอ๎อยบาดิลา (Badila) ซึ่งชาวดัทช์ที่อยูํในชวาสมัยกํอนเรียกอ๎อยเหลํานี้วํา 
โนเบิลเคน (noble cane) ตํอมาบรานดิซ (Brandes, ๑๙๕๖) เรียกวํา เนทิฟ การ์เดน ชูการ์เคน 
(native garden  sugarcane หรือ native sugarcane) เพราะชาวเกาะนิวกีนีปลูกไว๎ในสวนเพื่อใช๎
รับประทานสด อ๎อยชนิดนี้มีบทบาทส าคัญตํออุตสาหกรรมน้ าตาลทรายของโลกในสมัยเริ่มแรกเป็น
อยํางมาก อ๎อยที่ปลูกเป็นการค๎าในปัจจุบันก็สืบเชื้อสายมาจากอ๎อยชนิดนี้ ดังนั้น เมื่อกลําวถึงประวัติ 
และถ่ินฐานดั้งเดิมของอ๎อยจึงหมายถึงอ๎อยชนิดนี้เสมอ 
            2. อ๎อยป่าแถบร๎อน เป็นอ๎อยป่าซึ่งขึ้นอยูํทั่วไปในแถบร๎อนและชุํมชื้น มีอยูํหลายร๎อยชนิด
แตกตํางกันตามแหลํงก าเนิด แตํมีลักษณะที่ส าคัญคล๎ายคลึงกัน คือมีอายุยืน (perennial) ขึ้นอยูํเป็น
กอ มีล าต๎นใต๎ดิน (rhizome) ล าต๎นผอมและแข็ง ไส๎กลวง มีความหวานน๎อย ในประเทศไทยเรียกวํา 
แขมพงหรืออ๎อยป่า (wild cane)แขม พง หรืออ๎อยป่าซึ่งงอกเองตามธรรมชาติ จะเห็นชํอดอกสีขาว
คล๎ายอ๎อย ดอกสํวนใหญํโรยแล๎ว 
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          3. อ๎อยอินเดีย เป็นอ๎อยที่มีถิ่นก าเนิดในอินเดียตอนเหนือ นักวิชาการเชื่อกันวําเป็นอ๎อยที่เกิด
จากการผสมตามธรรมชาติ ระหวําง S.officinarum และ S.spontaneum อ๎อยพวกนี้มีล าต๎นขนาด
เล็ก ใบเล็ก ข๎อโป่ง มีความหวานสูง เปลือกและเนื้อนิ่ม อ๎อยขาไกํในประเทศเราอาจเป็นอ๎อยพวกนี้ 
          4. อ๎อยป่านิวกีนี เป็นอ๎อยป่าแถบเกาะนิวกินี เปลือกแข็ง ไส๎ฟ่าม มีลักษณะล าต๎นใหญํ 
แข็งแรง อาจสูงถึง 10 เมตร มีความหวานต่ า ชาวเกาะใช๎ปลูกท ารั้ว อ๎อยชนิดนี้พบวํา มีในประเทศ
ไทย นักวิชาการเชื่อกันวํา เป็นต๎นตระกูลของอ๎อยปลูกดั้งเดิม อ๎อยได๎ถูกน าไปจากเกาะนิวกีนี โดยการ
ติดตํอค๎าขาย และการลําเมืองขึ้นของมนุษย์สมัยกํอนประวัติศาสตร์ อยํางไรก็ดี บรานดิซได๎สันนิษฐาน
การแพรํกระจายของอ๎อยจากนิวกินีไว๎เป็นสามทาง ตามล าดับเวลา คือ 
 4.1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎สูํหมูํเกาะโซโลมอน นิวเฮบริดิส และนิวคาเลโดเนีย เกิดข้ึน
นานนับจ านวนหมื่นๆ ปีกํอนคริสต์ศักราช 
 4.2 ไปทางทิศตะวันตกสูํหมูํเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย แหลมมลายู ฟิลิปปินส์ อินโดจีน 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตลอดถึงชายฝั่งแถบอําวเบงกอล ประเทศอินเดีย การกระจายตัวด๎านนี้เริ่มเม่ือ
ประมาณ 6,000 ปีกํอนคริสต์ศักราชกวําที่อ๎อยจะกระจายจากนิวกินีไปถึงอินเดียนั้น ต๎องใช๎เวลาถึง 
3,000 ปี การกระจายตัวทางทิศตะวันตกนี้มีความส าคัญมาก เพราะได๎กํอให๎เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ าตาลจนมีความเจริญอยํางที่เห็นอยูํในปัจจุบัน 
 4.3 ไปทางทิศตะวันออกสูํเกาะตํางๆ คือ ฟิจิ ตองกา ซามัว คุก มาร์เคซัส โซไซเอตี อิสเทอร์ 
และฮาวาย รวมทั้งเกาะอ่ืนๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกด๎วย การกระจายตัวตามทิศทางดังกลําวเกิดข้ึนเมื่อ
ประมาณไมเํกิน 500 ปี หลังจากท่ีอ๎อยถึงอําวเบงกอลแล๎ว 
 
2.1.1 รากอ้อย root  (เกษม, 2523) 
 อ๎อยมีระบบรากฝอย (fibrous root system) แผํกระจายออกโดยรอบล าต๎นในรัศมี
ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลึก 100-150 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับพันธุ์และสภาพแวดล๎อม อ๎อยไมํ
มีรากแก๎วนอกจากเม่ือปลูกด๎วยเมล็ด ซึ่งดูคล๎ายมีรากแก๎วเรียกวํา ไพรมารีรูต (primary root) หรือเซ
มินัลรูต (seminal root) ปกติอ๎อยขยายพันธุ์โดยใช๎ล าต๎นตัดเป็นทํอนๆ ละ 2-3 ตา แตํละทํอน
เรียกวํา ทํอนพันธุ์ (sett หรือ cutting หรือ seed piece หรือ seed cane) เมื่อเอาทํอนพันธุ์
ดังกลําวปลูกจะปรากฏราก 2 ชุด คือ 
 1. รากของทํอนพันธุ์ (sett root หรือ cutting root) อาจเรียกวํา รากชั่วคราว เป็นรากที่
เกิดจากปุ่มรากในบริเวณเกิดรากของทํอนพันธุ์ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก ขณะที่ตาของ
ทํอนพันธุ์ก าลังเจริญเป็นหนํอ (shoot) นั้น ได๎น้ าและธาตุอาหารจากดินทางรากเหลํานี้ รากของทํอน
พันธุ์จะท าหน๎าที่ตํอไป จนกระทั่งหนํอมีรากของตนเองท าหน๎าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารแทน หลังจาก
นั้นรากของทํอนพันธุ์รวมทั้งตัวทํอนพันธุ์เดิมก็จะหมดสภาพไป 
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 2. รากของหนํอ (shoot root) อาจเรียกวํา รากถาวร เป็นรากที่เกิดจากปุ่มรากของหนํอที่
เกิดจากทํอนพันธุ์นั้น รากนี้มีขนาดใหญํกวํารากชนิดแรก เมื่อเกิดใหมํๆ มีลักษณะอวบไมํมีแขนง สี
ขาว และสีจะเปลี่ยนเป็นน้ าตาลเข๎มเมื่ออายุมากขึ้น แม๎วํา ปุ่มรากที่ปรากฏในบริเวณเกิดรากของแตํ
ละข๎อจะมีจ านวนจ ากัด แตํเนื่องจากสํวนโคนของล าต๎นที่อยูํใต๎ดินมีปล๎องถี่มาก ท าให๎มีรากมาก ราก
จะเจริญออกมาจากปุ่มรากเทํานั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยตํอเนื่อง ในขณะที่รากเกํา
ก าลังเสื่อมสภาพลงนั้นรากใหมํก็จะเกิดมาท าหน๎าที่แทน และแม๎วํารากที่เกิดในแตํละข๎อจะมีจ านวน
จ ากัด แตํการแตกสาขาไมํมีขอบเขตจ ากัด โดยเฉพาะในดินที่เหมาะสม รากเหลํานี้สามารถหยั่งใน
แนวดิ่งและแนวนอนได๎มากกวํา 100 เซนติเมตร นอกจากรากที่อยูํใต๎ดินแล๎วยังมีรากที่เกิดจากข๎อ
เหนือพ้ืนดินทั้งข๎อที่อยูํใกล๎ผิวดิน และสูงขึ้นไป อ๎อยบางพันธุ์อาจมีรากยาวที่ข๎อซึ่งอยูํหํางจากพ้ืนดิน
มาก 
 
2.1.2 ล าต้น stalk (เกษม, 2523) 
 อ๎อยได๎ชื่อวํา "หญ๎ายักษ์" (giant grass) ทั้งนี้เพราะมีล าต๎นสูงใหญํ อ๎อยที่เก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 
12 เดือน อาจมีล าต๎นสูงประมาณ 2-3 เมตร และมีเส๎นผํานศูนย์กลาง 2.5-5.0 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับพันธุ์สภาพแวดล๎อม และการปฏิบัติรักษาของชาวไรํ ล าต๎นประกอบด๎วยข๎อและปล๎องจ านวนมาก 
ทั้งข๎อและปล๎องรวมเรียกวํา จอยต์ (joint) ซึ่งอาจเรียกงํายๆ วํา "ปล๎อง" อ๎อยที่ตัดเมื่ออายุ 12 เดือน 
จะมีปล๎อง 20-30 ปล๎อง ในระยะหํางปล๎องอ๎อยจะมีปล๎องเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3 ปล๎อง 
แตํละปล๎องเมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ความยาวของปล๎องขึ้นอยูํกับพันธุ์ และ
สภาพแวดล๎อมโดยเฉพาะน้ าปล๎องที่เกิดในชํวงที่มีน้ าพอเหมาะจะยาวกวําปล๎องที่เกิดในชํวงที่มีน้ า
มาก หรือน๎อยเกินไป อยํางไรก็ดีแม๎วําจะได๎รับน้ าอยํางเหมาะสม ความยาวของปล๎องก็จะแตกตํางกัน 
คือปล๎องทีอ่ยูํตอนโคนต๎นจะสั้นมากและคํอยๆยาวขึ้น แล๎วก็จะสั้นลงอีกเมื่อใกล๎ยอด ลักษณะดังกลําว
ปรากฏในอ๎อยที่ไมํมีดอกสํวนอ๎อยที่มีดอกปล๎องที่รองรับชํอดอกจะมีความยาวที่สุดแล๎วลดลง
ตามล าดับ จนกระท่ังถึงสํวนที่ปล๎องมีความยาวไลํเลี่ยกัน อ๎อยพันธุ์คิว 83 ทั้งกอมีล าต๎นมากกวํา 
20 ล า 
 
2.1.3 สีของล าต้น stalk color (เกษม, 2523) 
 สีของล าต๎นแตกตํางกันตามพันธุ์และสภาพแวดล๎อม โดยทั่วไปมีสีแตกตํางกันตั้งแตํสีเขียว
อํอนจนถึงสีมํวงแกํเกือบด า สีตํางๆ เหลํานั้นเกิดจากรงคสาร (pigments) ที่เป็นพ้ืนฐาน 2 ชนิด คือ 
(ก) สีเขียวเกิดจากคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซึ่งอยูํในเนื้อเยื่อของล าต๎น ในสํวนที่เรียกวํา เอพิเดอร์
มีส (epidermis) และสํวนที่อยูํถัดเข๎าไป(ข) สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน ปริมาณของรงคสารทั้ง 2 
ชนิดนี้มีมากน๎อยแตกตํางกันไปพวกท่ีมีแอนโทไซยานินอยูํมากล าต๎นก็จะออกสีแดงในท านองเดียวกัน
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ที่มีคลอโรฟิลล์อยูํมากก็จะเป็นสีออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงคสารอื่นๆ ปนอยูํอีก เชํน รงคสารสี
แดงปนเหลืองหรือส๎ม ได๎แกํ คาโรทินอยด์ (carotinoid) และรงคสารสีเหลือง ได๎แกํ แซนโทฟิลล ์
(xanthopyll) เป็นต๎น 
 
2.1.4 รูปร่างของปล้อง internode patterns (เกษม, 2523) 
 ปล๎องมีรูปรํางแตกตํางกันตามชนิดและพันธุ์ เชํน เป็นรูปทรงกระบอก (cylindrical) มัด
ข๎าวต๎ม (tumescent) กลางคอด (bobbin-shaped) โคนใหญํ (conoidal) โคนเล็ก (obconoidal) 
หรือโค๎ง (curved) การจัดเรียงของปล๎องอาจเป็นแนวเส๎นตรง หรือซิกแซ็กก็ได๎ 
 
2.1.5 ส่วนประกอบของข้อและปล้อง (เกษม, 2523) 
 1. ตา (bud หรือ eye) เกิดที่ข๎อในบริเวณเกิดราก (root band) ปกติแตํละข๎อมีหนึ่งตาเกิด
สลับกันคนละข๎างของล าต๎น ในบางกรณีบางข๎ออาจไมํมีตา หรือมีมากกวําหนึ่งตาก็ได๎ ขนาด รูปรําง 
และลักษณะของตาข้ึนอยูํกับพันธุ์ 
 2. บริเวณเกิดราก (root band หรือ rootring หรือ root zone) คือ อาณาเขตที่อยูํระหวําง
รอยกาบ และวงเจริญ เป็นที่เกิดของปุ่มราก ความกว๎างของบริเวณนี้ไมํคํอยสม่ าเสมอ ด๎านที่มีตา
มักจะกว๎างกวําด๎านที่อยูํตรงข๎าม สี ความกว๎าง และปริมาณไข (wax) ที่เกาะตลอดจนระดับของ
บริเวณนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสํวนของปล๎องแตกตํางกันตามพันธุ์ 
 3. ปุ่มราก (root primordia หรือ root initials) เป็นจุดเล็กๆ ในบริเวณเกิดราก รากจะ
เจริญออกมาจากปุ่มเหลํานี้ ปุ่มรากที่อยูํตอนบนมีขนาดเล็กกวําตอนลําง สี ขนาด จ านวนแถว และ
การจัดเรียงของปุ่มรากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
 4. วงเจริญหรือวงแหวน (growth ring) คือ สํวนที่มีลักษณะคล๎ายวงแหวนเรียบที่อยูํเหนือ
บริเวณเกิดรากเป็นสํวนที่มีไขเกาะน๎อยมากมีสีแตกตํางกันตามพันธุ์ การที่เรียกวงเจริญก็เพราะสํวนนี้
จะเจริญเติบโตอยํางเห็นได๎ชัดในอ๎อยที่ล๎มสํวนของวงเจริญด๎านลํางจะยืดตัวมากกวําท าให๎ล าต๎นตั้งขึ้น
วงเจริญอยูํตรงกับตาอาจโค๎งขึ้นเหนือตาหรือผํานไปทางด๎านหลังตาก็ได๎ ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์
เชํนกัน 
 5. รอยกาบ (leaf scar หรือ sheath scar) เป็นรอยที่เกิดขึ้นหลังจากกาบใบหลุดแล๎ว การ
หลุดยากหรืองํายของกาบใบเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ นอกจากนี้ลักษณะบางอยําง เชํน ความลาดเท 
และความยื่นตรงใต๎ตาก็เป็นลักษณะประจ าพันธุ์เชํนเดียวกัน 
 6.วงไข (wax ring) คือ สํวนของปล๎องที่มีไขเกาะมากกวําสํวนอื่นๆ มีลักษณะเป็นวงแหวนอยูํ
ใต๎รอยกาบ สํวนนี้อาจจะคอดหรือเสมอกับล าต๎น ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
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 7. รอยแตกตื้น หรือ รอยแตกลายงา (corky cracks) คือ รอยแตกเล็กๆที่ผิวหรือเปลือกของ
ล าต๎นตามความยาวของปล๎อง ลักษณะและปริมาณของรอยแตกขึ้นอยูํกับพันธุ์ และสภาพแวดล๎อม 
 8. รอยแตกลึก (growth crack หรือ rind crack) เป็นรอยแตกขนาดใหญํเกิดตามความยาว
ของล าต๎นลึกเข๎าไปในเนื้ออ๎อยรอยแตกสํวนมากมักจะยาวตลอดปล๎อง ปล๎องละรอย และรอยดังกลําว
มักเกิดขึ้นในบางปล๎องเทํานั้น การเกิดรอยแตกลึกข้ึนอยูํกับพันธุ์และ สภาพแวดล๎อม 
 9. รอยตกสะเก็ด (corky patch) เป็นรอยแตกตื้นๆ ที่ผิวคล๎ายตกสะเก็ด จ านวน และ
ลักษณะที่เกิด ขึ้นอยูํกับพันธุ์และสภาพแวดล๎อมเชํนเดียวกัน 
 10. รํองตา (bud furrow หรือ bud groove) เป็นรํองที่เกิดขึ้นที่ปล๎องซึ่งอยูํตรงและเหนือ
ตาขึ้นไป บางพันธุ์อาจไมํมีส าหรับพันธุ์ที่มีรํองนี้อาจยาว สั้น ตื้น หรือลึก ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
  
 เมื่อตัดล าต๎นออกตามขวางจะปรากฏสํวนที่แตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด 3 สํวน คือ สํวนนอก
สุดซึ่งมีความแข็งมากเรียกวํา เปลือก (hard rind) ถัดเข๎าไปซึ่งนิ่มกวํา เรียกวํา เนื้ออ๎อย (flesh) 
ประกอบด๎วยเซลล์ ที่ท าหน๎าที่เก็บน้ าตาล (parenchyma หรือ storage cells) และไฟเบอร์ (fiber) 
ซึ่งสํวนหลังนี้จะเห็นได๎ชัดเมื่อฝนรอยตัดจากการศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ ปรากฏวํา สํวนที่เป็น
เปลือกประกอบด๎วยเซลล์ผิวหนา ซึ่งมีลิกนิน (lignin) เป็นสํวนประกอบที่ส าคัญ เปลือกท าหน๎าที่ให๎ล า
ต๎นแข็งแรงและป้องกันสํวนที่อยูํภายในล าต๎น สํวนที่เป็นไฟเบอร์นั้นความจริงก็คือ ทํอน้ า ทํออาหาร
นั่นเอง ในล าต๎นหนึ่งๆ มีทํอดังกลําวอยูํประมาณ 1,200 ทํอ ความหนาแนํนของไฟเบอร์มีมากที่
บริเวณใกล๎เปลือก และมีน๎อยลงเมื่อใกล๎จุดกึ่งกลาง ของล าต๎นที่จุดกึ่งกลางอาจจะตัน หรือมีรูเล็ กๆ 
นอกจากนี้บริเวณใกล๎จุดกึ่งกลางมักจะมีไส๎ (pith) รวมเป็นกลุํม หรืออาจกระจายอยูํทั่วไป ซึ่งเป็น
ลักษณะประจ าพันธุ์ในสํวนที่เป็นปล๎อง ทํอน้ า ทํออาหารจะขนานกันไป แตํที่ข๎อจะแยกตัวออก
บางสํวนไปสูํปล๎องที่อยูํถัดข้ึนไปบางสํวนแยกสูํกาบใบ ปุ่มราก หรือตา เป็นต๎น 
 สํวนที่นิ่มซึ่งอยูํรอบๆ ไฟเบอร์ คือ เซลล์ ซึ่งท าหน๎าที่เก็บน้ าตาลนั่นเอง เมื่ออ๎อยถูกบีบด๎วย
ลูกหีบ เซลล์เหลํานี้จะแตก ปลํอยน้ าตาลที่อยูํภายในออกมา ความแข็ง หรือความนิ่มของเนื้ออ๎อยก็
ขึ้นอยูํกับปริมาณ และคุณภาพของไฟเบอร์ ซึ่งข้ึนอยูํกับพันธุ์ และสภาพแวดล๎อม พวกอ๎อยเคี้ยวล า
ใหญํนิ่ม เชํน อ๎อยสิงคโปร์ และมอริเชียส มีไฟเบอร์น๎อยกวําร๎อยละ 10 สํวนพวกล าเล็กและแข็ง เชํน 
พันธุ์ซีโอ 281 (Co 281) อาจถึงร๎อยละ 17 เป็นต๎น 
 
2.1.6 ใบ blade (เกษม, 2523) 
 ใบอ๎อยมีลักษณะคล๎ายใบข๎าว แตํมีขนาดใหญํและยาวมากกวํา ใบประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 
กาบใบ และแผํนใบ กาบใบ คือ สํวนที่ติด และโอบรอบล าต๎นทางด๎านที่มีตา การโอบรอบล าต๎นของ
กาบจะสลับข๎างกัน เชํน ใบหนึ่งขวาทับซ๎าย ใบถัดข้ึนไปซ๎ายจะทับขวา ฐานกาบใบกว๎างที่สุดแล๎วเรียว



12 
 

ลงสูํปลายแผํนใบ ได๎แกํ สํวนที่อยูํตํอจากกาบใบขึ้นไป ทั้งสองสํวนแยกจากกันตรงรอยตํอ (blade 
joint) ด๎านในของรอยตํอนี้จะมีสํวนยื่นเป็นเยื่อบางๆ รูปรํางคล๎ายกระจับเรียกวํา ลิ้นใบ ( ligule) ที่
สํวนปลายของกาบใบ จะมีความกว๎างมากกวําฐานของแผํนใบ จึงท าให๎มีสํวนเกินซึ่งมักจะยื่นขึ้นไป
ข๎างบน เรียกวํา หูใบ (auricle) ซึ่งอาจจะมีท้ังสองข๎าง ข๎างเดียว หรือไมํมีเลยก็ได๎ ในกรณีที่มีข๎างเดียว
มักจะอยูํด๎านในเสมอ ลักษณะ และรูปรํางของลิ้นใบ และหูใบแตกตํางกันตามพันธุ์ กาบใบสํวนมาก
มักมีสีแตกตํางจากตัวใบ เชํน สีเขียวอํอน หรือเขียวอมมํวง เป็นต๎น ที่หลังกาบใบอาจมีขน และมีไข
เกาะ เหลํานี้ล๎วนเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งสิ้น 
 
ส่วนต่างๆ ของใบและกาบใบ (เกษม, 2523) 
 ถัดจากกาบใบขึ้นไปเป็นแผํนใบ ซึ่งมีแกนใบหรือแกนกลางใบแข็ง ท าให๎แผํนใบตั้งอยูํได๎ 
ความยาวของแผํนใบแตกตํางกันตามพันธุ์ บางพันธุ์อาจยาวมากกวํา 2 เมตร แผํนใบมีฐานแคบแล๎ว
กว๎างออก จนถึงกว๎างที่สุดแล๎วเรียวลงสูํปลายใบซึ่งแหลม ขอบใบมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยคม ที่ฐานของ
แผํนใบด๎านหลังจะพบพ้ืนที่ลักษณะคล๎ายสามเหลี่ยม 2 รูป ชนกันที่แกนกลางใบเรียกวํา ดิวแล็พ 
(dewlap) ขอบของดิวแล็พมีลักษณะเป็นคลื่นยืดหยุํนได๎ ซึ่ง ชํวยลดการฉีกขาดของใบเมื่อถูกลม 
รูปรํางลักษณะและสี ของดิวแล็พ แตกตํางกันตามพันธุ์ การเจริญเติบโตของใบทั้งหมดเกี่ยวข๎องโดย 
ตรงกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว การวัดความเจริญเติบโตของใบ นิยมวัด โดยวิธี
เปรียบ เทียบพื้นที่ใบ กับพื้นดิน ซึ่งใบเหลํานั้นปกคลุม อยูํ หรืออาจจะพูดเป็นอัตราสํวนระหวํางพ้ืนที่
ใบตํอ หนํวยของพ้ืนที่ดิน ซึ่งนิยมเรียกกันวําดัชนีพ้ืนที่ใบ (leaf area index หรือ LAI) ในระยะแรก
ของการเจริญเติบโต อ๎อยจะมีใบ ขนาดเล็กและมีจ านวนน๎อย ประกอบกับการปลูกระยะหํางท าให๎
ดัชนีพ้ืนที่ใบมีคําน๎อยกวํา 1 เมื่อมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นใบมีขนาดใหญํขึ้น และมีจ านวนมากขึ้นแตํ
พ้ืนที่ดินมีขนาดคงที่ท าให๎ดัชนีพ้ืนที่ใบมีคําเพ่ิมขึ้นโดยล าดับ เมื่อดัชนีนี้ พ้ืนที่ใบมีคํา เทํากับ 1 
หมายความวําถ๎าเอาใบอ๎อยทั้งหมดในขณะนั้นมาเรียงตํอกันก็จะเทํากับพ้ืนที่ดินซึ่งใบเหลํานั้นคลุมอยูํ
พอดี เมื่อปลํอยให๎มีการเจริญเติบโตตํอไป พ้ืนที่ใบอ๎อยก็จะเพ่ิมมากขึ้นเป็นผลให๎ดัชนีพ้ืนที่ใบมีคํา
มากกวํา 1 และคํานี้จะเพ่ิมตํอไปจนกระทั่ง สูงสุดเมื่ออายุประมาณ 6-8 เดือน หลังจากนั้นก็ จะคํอยๆ 
ลดลงจนกวําจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ในขณะ อายุ 6-8 เดือนนั้น ดัชนีพ้ืนที่ใบจะมีคําประมาณ 3.0-7.8 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับพันธุ์ และสภาพแวดล๎อม จ านวนใบสดแตํละล าแตกตํางกันไปตามพันธุ์ และอายุเมื่อ
เติบโตเต็มที่คือประมาณ 8 เดือนจะมี ใบที่คลี่เต็มที่ 8-12 ใบ จ านวนใบจะเหลือน๎อยลงในสภาพแห๎ง
แล๎งหรือหนาวเย็น เมื่อเกิดใบใหมํที่ยอดใบแกํที่อยูํสํวนโคนต๎นก็จะเสื่อมโทรมลงและตายไปในที่สุด
สาเหตุส าคัญที่ท าให๎ใบข๎างลํางตายไปก็คือ การถูกบังแสงแดดนั่นเอง 
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2.1.7 ช่อดอกอ้อย infjorescence  (เกษม, 2523) 
 ดอกอ๎อยเกิดเป็นชํอที่ยอดของล าต๎น ชํอดอกมีลักษณะคล๎ายหัวลูกศร จึงมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ
วํา "แอโรว์" (arrow) การออกดอกขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์ อายุ และสภาพแวดล๎อม 
สภาพแวดล๎อมที่ส าคัญ ได๎แกํ ชํวงแสง (photoperiod) หรือความยาว ของวัน อุณหภูมิ และความชื้น 
ปัจจัยเหลํานี้จะต๎องมีอยํางเหมาะสม เป็นเวลานานพอจึงจะท าให๎อ๎อยออกดอกการออกดอกเริ่มต๎น
ด๎วยการเปลี่ยนสภาพของตายอด (vegetative bud) ซึ่งตามปกติจะเจริญ เป็นใบ ข๎อและปล๎องไป
เป็นตาดอก (floral bud) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ กํอนที่ชํอดอกจะ
ปรากฏ ลักษณะที่เห็นชัดภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลําว คือ แผํนใบจะเริ่มหดสั้นลง โดยล าดั บ
จนถึงใบสุดท๎ายซึ่งสั้นที่สุดเรียกวํา ใบธง (flag leaf) ในขณะที่แผํนใบเริ่มหดสั้นลงนั้น กาบใบก็จะยืด
ตัวยาวเพ่ิมขึ้นโดยล าดับ จนกระทั่งยาว ที่สุด คือกาบของใบธงนั่นเอง การยืดตัวของปล๎องเป็นไป
ท านองเดียวกันกับกาบใบทางพฤกษศาสตร์ ชํอดอกอ๎อยเป็นชํอดอกแบบโอเพนบรานชด์ แพนิเคิล 
(open-branched panicle) มีความยาวไมํรวมก๎านชํอดอกประมาณ 30-60 เซนติเมตร ชํอดอก
ประกอบด๎วยแกนกลาง (main axis) ก๎านแขนงใหญํ ซึ่งแยกออกจากแกนกลาง และก๎านแขนงรอง 
ซึ่งแยกจากก๎านแขนงใหญํแล๎วจึงจะถึงตัวดอก (spikelet) อยํางไรก็ดีบางทีก็มีก๎านแขนงยํอยตํอจาก
ก๎านแขนงรองอีกที่หนึ่งกํอนที่จะถึงตัวดอกก๎านแขนงที่ติดกับตัวดอกมีลักษณะ เป็นทํอนสั้นเชื่อม
ติดตํอกันเมื่อดอกโรยข๎อตํอเหลํานี้จะหลุดจากกันดอกอ๎อยสํวนที่ห๎อยอยูํ คือ เกสรตัวผู๎ดอกอ๎อยมี
ขนาดเล็กมาก เกิดเป็นคูํๆ ในแตํละคูํนี้ดอกหนึ่งจะมีก๎าน (pedicelled หรือ stalked-spikelect) 
สํวนอีกดอกหนึ่งไมํมีก๎าน (sessil-spikelet) ที่รอบฐานของแตํละดอกมีขนยาวสีขาวคล๎ายไหมจ านวน
มากเรียกวํา บริสเทิล หรือคัลลัสแฮร์ (bristle หรือ callus hair) กํอนดอกบานขนเหลํานี้จะแนบอยูํ
กับตัวดอก เมื่อดอกบานก็จะกางออกโดยรอบเป็นรัศมีท าให๎ดูคล๎ายท าด๎วยไหม ทั้งชํอแตํละดอกมี
กลีบดอก ๓ กลีบ เรียงจากข๎างนอกเข๎าไปเรียกวํา กาบนอก (outer glume) กาบใน (inner glume) 
และสเตอรายล์เลมมา (sterile lemma) หรือกาบที่สาม (third glume) ตามล าดับดอกอ๎อยเป็นดอก
ที่สมบูรณ์ คือ มีทั้งสํวน ที่เป็นเพศผู๎และเพศเมียอยูํในดอกเดียวกัน สํวนของ เพศผู๎ประกอบด๎วยอับ
เกสร (anther) ซึ่งมีลักษณะ ยาวรี 3 อับ แตํละอับมีก๎านอับเกสร (filament) เวลาดอกบานก๎านนี้จะ
ยืดตัวสํงอับเกสรออกมาภายนอก และตํอมาอับเกสรก็จะแตกออกปลํอยละอองเกสร (pollen grain) 
ออกมาผสมตัวเองหรือลอยไปตามลม สํวนของเพศเมียประกอบด๎วยรังไขํ (ovary) 1 รัง และสติกมา 
(stigma) ซึ่งปลายแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะคล๎ายขนนกเรียกวํา ฟีทเทอรี สติกมา ( feathey 
stigmas) หลังจากได๎รับการผสมรังไขํก็จะเจริญเป็นเมล็ดตํอไป ดอกอ๎อยจะเริ่มบานตอนเช๎าตั้งแตํ
เวลา 06.00-10.00 น. โดยจะเริ่มจากปลายชํอดอกและปลายของก๎านแขนงรอง หรือก๎านแขนงยํอย
ลงสูํโคนชํอดอกท้ังชํอจะบานหมดในเวลาประมาณ 7-10 วัน 
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2.1.8 เมล็ด seed (เกษม, 2523) 
 เมล็ดอ๎อยเป็นผล (fruit) ชนดิคาริออพซิส (caryopsis) คล๎ายเมล็ดข๎าว แตํมีขนาดเล็กกวํา
มากตามปกติเมล็ดอ๎อยมักจะติดแนํนอยูํกับสํวนของดอก จึงมีชื่อเรียกโดยเฉพาะวํา ฟัซซ์ หรือ ฟลัฟฟ์ 
(fuzz หรือ fluff) เมล็ดเหลํานี้ถ๎าเพาะในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นอ๎อยต๎นใหมํได๎ 
 
2.2 การบ ารุงตอ (เกษม, 2523) 
 อ๎อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎วสามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได๎หลายครั้งจ านวนครั้งที่เก็บ
เกี่ยวตลอดจนผลผลิตที่ได๎รับในการเก็บเกี่ยวแตํละครั้งขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์ ลมฟ้า
อากาศเวลาในการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการปฏิบัติของชาวไรํในการเตรียมดิน การปลูก การใสํปุ๋ย และ
การตัด เป็นต๎น การบ ารุงตอควรกระท าโดยเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว การบ ารุงตอประกอบด๎วย
ขั้นตอนตํางๆ ดังนี้ 
 1. คราดใบและยอดที่เหลือภายหลังตัดให๎รวมกันไว๎ในระหวํางแถวของอ๎อย โดยให๎มีแถววําง
สองแถว สลับแถวที่มีใบและยอดคลุมอยูํหนึ่งแถวเป็นเชํนนี้ เรื่ อยไป หรืออาจจะใช๎จอบหมุน 
(rotavator) สับใบและยอดจนละเอียด และผสมคลุกเคล๎าไปกับดินก็จะชํวยท าให๎ดินดีขึ้นในกรณีที่
เผามักจะเผาในตอนเย็น หรือกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่อุณหภูมิต่ า และลมสงบเผาโดยไมํต๎องมีการคราด 
 2. ถากตอ หรือสับตอท่ีเหลือบนพ้ืนดินภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพ่ือบังคับให๎หนํอที่จะเกิด
ใหมํเกิดจากตอใต๎ดิน ซึ่งจะเป็นหนํอที่แข็งแรงเติบโตเร็ว และให๎ผลผลิตสูงกวําการถากตออาจจะใช๎
แรงคนหรือเครื่องตัดหญ๎าขนาดใหญํชนิดใบมีดหมุน (rotary slasher) 
 3. ใช๎ไถสิ่ว หรือเครื่องไถระเบิดดินชั้นลํางไถลงระหวํางแถวอ๎อย เพ่ือตัดรากเกําและแยกดิน
บริเวณรากให๎แตกออก เพ่ือให๎ดินมีสภาพแวดล๎อมเหมาะแกํการเจริญเติบโตของราก เครื่องตัดอ๎อย
ติดกับรถแทรกเตอร์เครื่องตัดอ๎อยติดกับรถแทรกเตอร์ 
 4. ใสํปุ๋ยลึกลงในดิน เพ่ือให๎เป็นประโยชน์ตํออ๎อยมากที่สุด ปริมาณปุ๋ยที่ใสํแกํอ๎อยตอต๎อง
มากกวําอ๎อยปลูก เพราะอ๎อยตอมีระบบรากด๎อยกวําอ๎อยปลูกประกอบกับการที่ดินแนํน เนื่องจาก
มิได๎มีการเตรียมดินนั่นเองอ๎อยที่บ ารุงตอเรียบร๎อยแล๎ว 
 5. ใช๎จอบหมุนตีดินระหวํางแถวอ๎อยกํอนใช๎ต๎องถอดใบจอบตัวกลางออก เพ่ือให๎จอบหมุน
ครํอมแถวอ๎อย และจอบหมุนจะเฉือนบางสํวนของตออ๎อยออก ทั้ งนี้เพ่ือมิให๎เกิดหนํอมากเกินไป ซึ่ง
จะท าให๎ได๎อ๎อยล าเล็ก ผลผลิตต่ า การใช๎จอบหมุนตีดินจะท าให๎ดินแตกละเอียดคลุมผิวดินได๎ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งจะชํวยรักษาความชื้นของดินด๎วยการปฏิบัติอ่ืนๆ นอกจากที่กลําวมานี้ก็กระท าเชํนเดียวกับอ๎อย
ปลูกเก่ียวกับการปฏิบัติไว๎ตอนนี้ มีชาวไรํจ านวนไมํน๎อยที่มิได๎ปฏิบัติตามที่กลําวแล๎ว เขาเหลํานั้นจะไมํ
ท าอะไรเลยภายหลังการตัด นอกจากจะมีการก าจัดวัชพืช และใสํปุ๋ยเมื่อฝนเริ่มตกเทํานั้น การปฏิบัติ
ดังกลําวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ผลผลิตของอ๎อยตอตกต่ าและไว๎ตอได๎ไมํนาน 
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2.3 การเจริญเติบโตของอ้อย (เกษม, 2523) 
 กํอนที่จะกลําวถึงการเจริญเติบโตใครํขออธิบายถึงธรรมชาติบางอยํางของอ๎อยเสียกํอน เป็นที่
ทราบกันดีวํา ขณะที่อ๎อยเจริญเติบโตเป็นปกตินั้นตาที่อยูํตามล าต๎น (lateral buds) จะไมํเจริญเป็น
แขนง (lalas) ทั้งนี้เพราะวํา สํวนของยอดที่ก าลังเจริญเติบโต (growing point) จะผลิตออกซิน 
(auxin) และฮอร์โมน (hormone) บางชนิดแล๎วสํงลงมาตามล าต๎นซึ่งจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโต
ของตาที่อยูํถัดลงมา ปรากฏการณ์ดังกลําวนี้เรียกวํา "ยอดขํม" ( top dominance หรือ apical 
dominance) ยอดขํมนี้จะหมดไปเมื่อสํวนยอดอ๎อยถูกท าลาย ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ เชํน การ
ตัดยอด ถูกความร๎อนจัด หรือความเย็นจัด โรคหรือแมลงท าลายฉีดด๎วยสารเคมีบางชนิดตลอดจนการ
ออกดอก เมื่อยอดขํมหมดไปตาที่อยูํสํวนยอดของล าต๎นจะเจริญเป็นแขนง และท าหน๎าที่แทนยอด
ตํอไป ลักษณะยอดขํมจะปรากฏแม๎กระทั่งเมื่อใช๎ทํอนพันธุ์ที่มีตามากกวําหนึ่งตามาปลูก ตาที่อยูํทาง
ปลายสุดจะงอกออกมากํอนแล๎วท าหน๎าที่แทนยอดเป็นผลท าให๎ตาที่อยูํถัดลงมาเติบโตช๎าลง ลักษณะ
ยอดขํมจะเห็นได๎ชัดยิ่งขึ้นเมื่อใช๎ทํอนพันธุ์ที่มีหลายๆ ตาปลูกหรือปลูกทั้งล าโดยไมํตัดเป็นทํอนๆ 
ตั้งแตํปลูกด๎วยทํอนพันธุ์จนกระท่ังเก็บเกี่ยว อ๎อยมีการเจริญเติบโตตามล าดับ ซึ่งพอจะแบํงออกได๎เป็น 
4 ระยะ คือ 
 
1. ระยะงอก (germination phase) 
 ระยะนี้เริ่มตั้งแตํปลูกจนกระทั่งหนํอโผลํพันดิน ซึ่งจะใช๎เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์ การปฏิบัติตํอทํอนพันธุ์ และความหนาของดินที่กลบทํอนพันธุ์ 
เป็นต๎น หนํอที่เกิดจากตาของทํอนพันธุ์ เรียกวํา หนํอแรก (primary shoot) หรือหนํอแมํ (mother 
shoot) จ านวนทํอนพันธุ์ที่งอกตํอไรํจะเป็นตัวก าหนดจ านวนกออ๎อยในพ้ืนที่นั้นอ๎อยปลูกอายุ
ประมาณ 3-4 สัปดาห์ 
2. ระยะแตกกอ (tillering phase)  
 ในระยะงอกนั้นอ๎อยแตํละตาจะงอกขึ้นมาเพียงต๎นเดียวเทํานั้น และเมื่อเติบโตพอสมควรจึง
จะมีการแตกกอ การแตกกอเป็นลักษณะส าคัญของพืชตระกูลหญ๎ารวมทั้งอ๎อย เกิดขึ้นเนื่องจากตาที่
อยูํสํวนโคนของล าต๎นใต๎ดินของหนํอแรกเจริญออกมาเป็นหนํอชุดที่สอง และจากหนํอชุดที่สองก็เจริญ
เป็นหนํอชุดที่สาม หรืออาจจะมีหนํอชุดตํอไปอีก ท าให๎มีจ านวนหนํอ หรือล าต๎นเพ่ิมขึ้นในระยะนี้
อิทธิพลของยอดยํอมมีน๎อยมากจึงไมํสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของตาที่อยูํสํวนโคนได๎ ระยะแตก
กอเป็นระยะตํอเนื่องกับระยะงอกการแตกกอจะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 1.5 เดือนเป็นต๎นไป แตํระยะที่
มีการแตกกอมากที่สุดอยูํระหวําง 2.5-4 เดือน ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยํางตามที่กลําวแล๎ว หนํอที่
แตกออกมาทั้งหมดในระยะแตกกอนี้จะเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อถึ งเวลาเก็บเกี่ยวหนํอที่
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อํอนแอกวําจะตายไป เพราะการแขํงขันกันเพ่ือปัจจัยในการเจริญเติบโต เชํน แสงแดด น้ า และธาตุ
อาหาร เป็นต๎น จ านวนล าต๎นตํอกอขณะเก็บเก่ียวขึ้นอยูํกับจ านวนหนํอในระยะแตกกอนี้ 
3. ระยะย่างปล้อง (stalk elongation phase) 
 เป็นระยะตํอเนื่องกับการแตกกอระยะนี้จะมีการเพ่ิมขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางและความยาว
ของปล๎องอยํางรวดเร็วท าให๎อ๎อยทั้งล าต๎นเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วด๎วย ซึ่งจะเริ่มตั้งแตํอายุประมาณ 
3-4 เดือน จนถึงอายุประมาณ 7-8เดือน หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะมีน๎อยลง และจะเริ่มมีการ
สะสมน้ าตาลเพ่ิมขึ้น ขนาดและความยาวของแตํละต๎นในระยะนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับน้ าหนัก
ของแตํละล าต๎น และน้ าหนักแตํละล าต๎น มีผลโดยตรงตํอผลผลิตน้ าหนักของอ๎อยทั้งไรํเมื่อเก็บเกี่ยว 
4. ระยะแก่และสุก (maturity and ripening phase)  
 ระยะแกํคือระยะที่มีอัตราการเจริญเติบโตช๎าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะตํางๆ ตามที่ได๎
กลําวแล๎ว เมื่อการเจริญเติบโตเริ่มช๎าลงน้ าตาลที่ใบสร๎างขึ้นจากการสังเคราะห์แสงก็จะถูกใช๎น๎อยลง 
และมีเหลือเก็บสะสมในล าต๎นมากขึ้น ซึ่งเป็นการเริ่มต๎นของระยะสุกนั่นเอง การสะสมน้ าตาลจะเริ่ม
จากสํวนโคนไปหาปลาย ดังนั้นสํวนโคนจึงหวานกํอน และมีความหวานมากกวําสํวนปลาย การสะสม
น้ าตาลจะมีมากขึ้นโดยล าดับจนกระทั่งสํวนโคน สํวนกลาง และสํวนปลาย มีความหวานใกล๎เคียงกัน 
เรียกวํา สุก ถ๎าจะเปรียบการแกํ และการสุกของอ๎อยกับมะมํวงก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้ น มะมํวงแกํคือ 
เมื่อเมล็ดเข๎าไคลนั้นยังไมํหวานต๎องบํมตํอไปจนหวานสนิทจึงจะเรียกวํา สุก อ๎อยอายุประมาณ ๘ 
เดือน สิ่งที่เน๎นในที่นี้ก็คือ การเจริญเติบโตและการสะสมน้ าตาลของอ๎อยมิได๎เกิดขึ้นพร๎อมๆ กัน
ในขณะที่มีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วนั้น น้ าตาลที่ใบสร๎างขึ้นสํวนใหญํจะถูกใช๎ไปเพ่ือการ
เจริญเติบโตจึงเหลือเก็บสะสมไว๎ภายในล าต๎นเพียงสํวนน๎อยเมื่อการสร๎าง การเคลื่อนย๎าย การใช๎และ
การเก็บน้ าตาลของอ๎อย 
 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการปลูกอ๎อย ก็เพ่ือต๎องการน้ าตาลที่อ๎อยสร๎างขึ้น น้ าตาลจึงเป็น
ความสนใจของบุคคลทั่วไป ดังนั้น ความรู๎เกี่ยวกับการสร๎าง การเคลื่อนย๎าย การใช๎ และการเก็บ
น้ าตาลของอ๎อยจึงนําจะกลําวถึงไว๎ด๎วย ในที่นี้จะกลําวโดยยํอ ถึงขบวนการตํางๆ เหลํานั้น ใบอ๎อยเป็น
โรงงานท าน้ าตาลที่แท๎จริง เพราะสามารถสร๎างน้ าตาลจากวัตถุดิบงํายๆ คือ ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากอากาศ และน้ าจากดินโดยมีแสงแดดเป็นพลังงาน ขบวนการนี้เรียกวําการสังเคราะห์แสง 
(photosynthesis) สํวนโรงงานท าน้ าตาลนั้นเป็นเพียงผู๎สกัดเอาน้ าตาลซึ่งมีอยูํแล๎วออกมาจากอ๎อย
เทํานั้น ขบวนการสังเคราะห์แสง เป็นขบวนการที่พืชสีเขียวเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดเป็นพลังงาน
เคมี ซึ่งอยูํในรูปของน้ าตาลและแป้ง เป็นต๎นภายในใบอ๎อยรวมทั้งพืชสีเขียวทั่วไป จะมีรงคสารสีเขียว
เรียกวํา คลอโรฟีลล์อยูํมากมายท าให๎ใบเป็นสีเขียวทั้งใบ ภายในใบมีชํองเปิดเล็กๆ มองไมํเห็นด๎วยตา
เปลํา ทั้งด๎านบน และด๎านลํางของใบ แตํด๎านลํางมีมากกวํา ชํองเปิดนี้เรียกวํา ปากใบ (stomata) ท า
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หน๎าที่ถํายเทอากาศของน้ าของใบ ขบวนการสังเคราะห์แสง อาจแสดงให๎เห็นงํายๆ ด๎วยสมการ
ตํอไปนี้ 
จากสมการแสดงวํา ในการสร๎างน้ าตาลกลูโคส (C6H12O6) 1 โมเลกุลนั้นต๎องใช๎วัตถุดิบ คือ ก๏าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุล และน้ า 12 โมเลกุล นอกจากน้ าตาลแล๎วยังมีออกซิเจนซึ่งมาจากน้ า6 
โมเลกุล และน้ าอีก 6 โมเลกุล การสังเคราะห์แสงมิใชํเป็นขบวนการงํายๆ แตํเป็นขบวนการที่ยุํงยาก
สลับซับซ๎อนประกอบด๎วยปฏิกิริยา 2 ขั้นคือ  
ขั้นแรก เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดซึ่งเป็นพลังงานที่ไมํสามารถเก็บได๎โดยตรงให๎มาอยูํในรูป
สารเคมีที่ให๎พลังงานสูงคือ NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) และ 
ATP (adenosine-5-triphosphate) ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในขณะที่มีแสงเทํานั้น จึงเรียกวํา ปฏิกิริยา
ต๎องการแสง หรือ "light reaction"  
ขั้นที่สอง เป็นการน าพลังงานที่ได๎จากขั้นแรกมาใช๎ในการตรึงก๏าซ CO2 จากอากาศที่เข๎าไปในใบทาง
ปากใบและ CO2 จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบหลายอยําง ด๎วยการชํวยเหลือของเอนไซม์ 
(enzyme) หลายชนิด ซึ่งท าหน๎าที่โดยเฉพาะเจาะจงจนกระทั่งได๎เป็นน้ าตาลปฏิกิริยานี้ไมํต๎องใช๎แสง 
จึงเรียกวํา ปฏิกิริยาไมํต๎องการแสง หรือ "dark reaction" สารประกอบตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง CO2 

เข๎าไปในใบนับวําเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป คาลวิน (Calvin) และผู๎รํวมงานได๎ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสาหรํายและพืชบางชนิดที่ได๎รับ C14O2 (radioactive carbondioxide) และได๎
เสนอวงจร (cycle) ของ CO2 ที่สมบูรณ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1956 วงจรนี้จึงเรียกวํา วงจรคาลวิน (Calvin 
cycle) ตามชื่อของเขา คาลวินได๎พบวํา สารประกอบชนิดแรกที่พบภายหลัง CO2 เข๎าไปในขบวนการ 
dark reaction คือ กรดฟอสโฟไกลเซอริก (3 - phosphoglyceric acid) เป็นกรดที่มีคาร์บอน 3
อะตอม (3-carbon atom-C3) ซึ่งตํอมาค า "C3" ได๎กลายเป็นชื่อกลุํมของพืชที่สร๎างกรดฟอสโฟไกลเซ
อริกขบวนการนอกจากจะเรียกวํา พืช C3 แล๎ว ยังมีผู๎นิยมเรียก พืชคาลวิน (Calvin plant) อีกด๎วย 
ตัวอยําง พืช C3 ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวสาลี ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถ่ัวลิสง เป็นต๎น 
 ในปี ค.ศ. 1965 กลุํมนักวิทยาศาสตร์ในฮาวายน าโดยคอร์ตสชาค (Kortschak) ได๎เสนอ
รายงานวํา ในอ๎อยนั้น สารประกอบชนิดแรกที่พบมิใชํกรดฟอสโฟไกลเซอริกตามที่รายงานโดยคาลวิน 
แตํเป็นกรดมาลิก (malic acid) ซึ่งมีคาร์บอน 4 อะตอม (C4) การค๎นพบดังกลําวนี้ได๎รับการยืนยัน
โดย แฮทช์ (Hatch) และสแลค (Slack) ในปีตํอมาหลังจากนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได๎พบวํา มีพืชอีก
หลายชนิดที่มีขบวนการเชํนเดียวกับอ๎อย และเรียกชื่อพืชกลุํมนี้วํา พืช "C4" (C4 plant) ตัวอยํางได๎แกํ 
อ๎อย ข๎าวโพด ข๎าวฟ่าง และผักโขม เป็นต๎น พืชพวกนี้มีความสามารถสูงกวําพวก C3 ในแงํของการใช๎
ปัจจัย เพื่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะแสงแดด และก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต๎น 
 การวัดอัตราการสังเคราะห์แสงอาจกระท าได๎หลายวิธี แตํที่นิยมคือวัดอัตราการตรึงก๏าซ 
C14O2 ตํอหนํวยพื้นที่ใบตํอหนํวยเวลา ซึ่งมักจะเป็นนาที หรือชั่วโมง วิธีนี้นอกจากจะเสียคําใช๎จํายสูง 
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และไมํสะดวกแล๎วยังใช๎ไมํคํอยได๎ผล โดยเฉพาะเมื่อใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบพันธุ์อ๎อย ทั้งนี้เพราะอ๎อย
แตํละพันธุ์มีพ้ืนที่ใบแตกตํางกัน อีกวิธีหนึ่งคือ การวัดน้ าหนักแห๎งทั้งหมด (total dry matter) ตํอ
หนํวยเวลา ซึ่งอาจเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี อ๎อยพันธุ์ใดให๎น้ าหนักแห๎งทั้งหมดมากกวําในเวลาเทํากัน 
ยํอมให๎ผลผลิตมากวํา และการผลิตน้ าหนักแห๎งทั้งหมดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพ่ิมพ้ืนที่ใบ
อัตราการสร๎างน้ าตาลของใบอ๎อยมีมากน๎อยเทําไร จากการศึกษาในฮาวายพบวํา ใบอ๎อยที่มีพ้ืนที่ใบ 
57 ตารางเซนติเมตร สามารถสร๎างน้ าตาล 1ช๎อนชาในเวลา 36 ชั่วโมง 
 
2.4 การใช้น้ าตาลของอ้อย (เกษม, 2523) 
 สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจ าเป็นต๎องมีการหายใจ (respiration) อยูํตลอดเวลาส าหรับพืชโดยเฉพาะ
อ๎อย สารอินทรีย์ที่ใช๎ในขบวนการหายใจสํวนใหญํได๎แกํ น้ าตาลกลูโคส ซึ่งจะถูกยํอยโดยเอนไซม์หลาย
ชนิดเกิดตํอเนื่องกัน จนในที่สุดจะได๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า จะเห็นได๎วําการหายใจก็คือ การ
ใช๎น้ าตาลกลูโคสที่ได๎จากขบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเอง การหายใจจึงเป็นปฏิกิริยาตรงข๎ามกับการ
สังเคราะห์แสง ดังสมการตํอไปนี้ 

C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 --->6 CO2 + 12 H2O 
ในการยํอยกลูโคส 1 โมเลกุลจะต๎องใช๎น้ า 6 โมเลกุลและ ออกซิเจน 6 โมเลกุล ผลของการหายใจ ท า
ให๎ได๎พลังงานในรูปของ ATP ซึ่งจะถูกน าไปใช๎ เพื่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตตํอไป อัตราการ
หายใจขึ้นอยูํกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นท าให๎อัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น เมื่ออัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น 
ก็มีการใช๎น้ าตาลมากขึ้นท าให๎มีเหลือสะสมน๎อยลง นอกจากนี้การหายใจยังขึ้นอยูํกับการสังเคราะห์
แสงของอ๎อย ในวันกํอนหน๎านั้นด๎วย วันใดที่มีการสังเคราะห์แสงมากการหายใจก็จะมีมากในวันตํอมา
การหายใจผันแปรไปตามอายุหรือขนาดของอ๎อย อ๎อยที่มีล าต๎นสูงประมาณ 2 เมตรหรือมีน้ าหนักสด
ประมาณ 2 กิโลกรัม จะใช๎น้ าตาลเพ่ือการหายใจประมาณร๎อยละ 15-20 ของน้ าตาลที่ใบสร๎างขึ้น
ทั้งหมด อัตราการหายใจของล าต๎น มิได๎ขึ้นอยูํกับปริมาณน้ าตาลที่สะสมอยูํในล าต๎นนั้น 
 
2.5 การเคลื่อนย้ายน้ าตาลในอ้อย (เกษม, 2523) 
 เนื่องจากใบไมํมีที่เก็บน้ าตาล ดังนั้นน้ าตาลที่สร๎างขึ้นจากขบวนการสังเคราะห์แสงจึงถูกสํงไป
เก็บในล าต๎นซึ่งมีที่เก็บน้ าตาลอยูํ มิฉะนั้นจะท าให๎อัตราการสังเคราะห์แสงหรือการสร๎างน้ าตาลลดลง
การล าเลียงน้ าตาลจากใบไปยังล าต๎นนั้น อาศัยทํออาหาร (phloem) กลไกการล าเลียงยังไมํเป็นที่
เข๎าใจกันดีนักทั้ งนี้ เพราะโครงสร๎างภายในของล าต๎นอ๎อยเป็นอุปสรรคตํอการทดลอง แตํ
นักวิทยาศาสตร์สํวนมากได๎สันนิษฐานวํา น้ าตาลจะถูกล าเลียงออกจากทํออาหารของใบโดยอาศัย
กลไกท่ีต๎องการพลังงานท าหน๎าที่สํงน้ าตาลเข๎าสูํทํออาหารของล าต๎น แสงแดดมีสํวนสนับสนุนกลไกนี้ 
อัตราการเคลื่อนย๎ายของน้ าตาลจากใบสูํล าต๎น แตกตํางกันตามพันธุ์และสภาพแวดล๎อมตามรายงาน
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จากฮาวายปรากฏวํา อัตราการเคลื่อนย๎ายที่เร็วที่สุดตกประมาณ 5 เซนติเมตรตํอนาที จงจ าไว๎วํา การ
สังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในเวลากลางวัน หรือเวลาที่มีแสงเทํานั้น แตํการเคลื่อนย๎ายของน้ าตาลเกิดขึ้น 
ทั้งกลางวัน และกลางคืน และอุณหภูมิเป็นปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับอัตราการเคลื่อนย๎าย อุณหภูมิต่ าชํวย
ให๎การเคลื่อนย๎ายเร็วขึ้น 
 
2.6 กลไกการเก็บน้ าตาลในล าต้นอ้อย (เกษม, 2523) 
 ดังได๎กลําวแล๎ววําน้ าตาลจะถูกสํงออกจากใบมายังล าต๎น โดยอาศัยทํออาหารซึ่งมีอยูํมากมาย 
ทํออาหารเหลํานี้ความจริงก็คือ เซลล์ที่เรียงติดตํอกันโดยตลอดจากใบถึงราก เมื่อมาถึงล าต๎น น้ าตาล
ก็จะแพรํกระจายออกจากทํออาหาร เข๎าสูํชํองวํางระหวํางเซลล์ รวมทั้งผนังเซลล์ในรูปของซูโครส ใน
ชํองวํางระหวํางเซลล์รวมผนังเซลล์ซูโครสก็จะแตกตัวออกเป็นกลูโคส และฟรักโทสด๎ วยการกระท า
ของเอนไซม์ แอซิดอินเวอร์เทส (acid invertase) จากนั้นทั้งกลูโคส และฟรักโทส ตํางก็จะถูกน าผําน
ผนังเซลล์ โดยมีตัวน าพา (carrier) แยกกันเข๎าไปภายในเซลล์พาเรนไคมา (parenchyma cells) ณ 
ที่นี้  กลูโคสและฟรักโทสก็จะถูกน ามารวมกันอีก กลายเป็นซูโครสกํอนที่จะถูกน าเข๎าไปเก็บในชํองวําง
ภายในเซลล์ซูโครสที่ถูกเก็บไว๎ในสํวนของล าต๎นที่ยังอํอนจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคส และฟรักโทสได๎งําย
ด๎วยการกระท าของเอนไซม์ แอซิดอินเวอร์เทสเชํนเดียวกันการสะสมน้ าตาลซูโครสภายในล าต๎น 
แตกตํางกันตามพันธุ์ ส าหรับพันธุ์พินดาร์ การสะสมน้ าตาลเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 55 ของน้ าหนักล าต๎น
แห๎ง สํวนพันธุ์อ๎อยเคี้ยว หรืออ๎อยปลูกดั้งเดิมอาจเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 70 น้ าตาลที่เก็บไว๎ในล าต๎นอาจถูก
ล าเลียงไปใช๎ เพ่ือการเจริญเติบโตของสํวนตํางๆ ภายในกอเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อน้ าตาลที่ได๎จาก
ขบวนการสังเคราะห์แสงมีไมํพอภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่มีการควบคุมการบังคับให๎อ๎อยเจริญเติบโต
อยํางรวดเร็วโดยการเพ่ิมอุณหภูมิให๎สูงขึ้นอยํางฉับพลัน ท าให๎ปริมาณน้ าตาลที่อยูํสํวนโคนของล าต๎น
ลดลงจากร๎อยละ 16 เหลือเพียง6.5 ของน้ าหนักสด ภายในเวลา 35 วัน กลไกการเคลื่อนย๎ายน้ าตาล
จากโคนต๎นสูํยอดมีอยํางไรนั้นยังไมํเป็นที่ทราบกันในขณะนี้ ปัจจัยที่ท าให๎มีการสะสมน้ าตาลในล าต๎น
เพ่ิมขึ้นมีหลายประการ เชํน อ๎อยจะต๎องแกํพอ ได๎รับอากาศหนาวเย็น ท าให๎การเจริญเติบโตน๎อยลง 
ขาดธาตุอาหาร และขาดน้ า ซึ่งสภาพดังกลําวนี้จะต๎องไมํท าให๎อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง อยํางไร
ก็ดี ปริมาณน้ าตาลที่เก็บสะสมไว๎ในล าต๎นจริงๆ นั้น จะต๎องแยกออกจากปริมาณน้ าตาลที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการขาดน้ า ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงโดยวัดความยาวของล าต๎น สํวนที่ไมํมีการเติบโตห๎าม
วัดเป็นปริมาตรของล าต๎น เพราะปริมาตรของล าต๎นอ๎อยบางพันธุ์เปลี่ยนแปลงเมื่อขาดน้ า การแกํ และ
การชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งแสดงระยะเริ่มต๎นของการสุกนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราสํวนระหวํางความยาวของล าต๎นสํวนที่อํอนตํอสํวนที่แกํโดยที่อัตราการสะสมของน้ าตาลตํอ
หนํวยพื้นที่ไมํจ าเป็นต๎องเพ่ิม ความจริงน้ าตาลอาจจะลดลงด๎วยซ้ าไป ถ๎าคิดเป็นคําร๎อยละของน้ าหนัก
อ๎อย ในขณะที่มีการเพิ่มน้ าหนักอยํางรวดเร็ว ในเรื่องนี้อาจมีการเข๎าใจผิดวํา การสุกของอ๎อย ซึ่งสํวน
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ใหญํดูจากน้ าอ๎อยของลูกหีบนั้น เป็นการเพ่ิมอัตราการสะสมน้ าตาลซูโครสของอ๎อยนั้น หรือเพ่ิม
ปริมาณน้ าตาลตํอหนํวยพ้ืนที่ของอ๎อยนั้นจากการศึกษาการเคลื่อนย๎ายและการเก็บสะสมน้ าตาลใน
อ๎อย โดยนักวิทยาศาสตร์หลายทําน ปรากฏวํา การเข๎าและออกของน้ าตาลในเซลล์ที่ท าหน๎าที่เก็บ
น้ าตาลของล าต๎น เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลาภายในเซลล์ของล าต๎นสํวนที่แกํ ซูโครสจะถูกเปลี่ยนไปเป็น
น้ าตาลอินเวิร์ต (invert sugar) คํอนข๎างช๎าแตํการเปลี่ยนน้ าตาลอินเวิร์ตเป็นซูโครสเกิดขึ้นอยําง
รวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของซูโครสเกิดข้ึน เนื่องจากการกระท าของเอนไซม์ แอซิด อินเวอร์เทส ที่อยูํ
ภายนอก หรือระหวํางเซลล์กํอนที่จะเข๎าไปสะสมในที่วํางภายในเซลล์ และการผํานผนังเซลล์เข๎าไป
จะต๎องอาศัยพลังงานภายในเซลล์จะพบเอนไซม์ ซูโครสฟอสเฟต ซูโครสฟอสเฟตซินเทเทส (sucrose 
phosphate synthetase) และเอนไซม์ ซูโครสฟอสฟาเทส (sucrose phosphatase) แตํไมํพบ
ซูโครสซินเทเทส (sucrose synthetase) เมื่อเข๎าไปภายในเซลล์แล๎วซูโครสฟอสเฟตจะถูกปลดปลํอย
ในรูปของซูโครสโดยไมํมีการแยกตัวเป็นกลูโคสฟรักโทสแตํอยํางใด ในระหวํางขบวนการเก็บน้ าตาล
ซูโครสจะแตกตัวเป็นกลูโคส และฟรักโทส และน้ าตาลทั้งสองชนิดก็จะรวมกันเป็นซูโครสอีก การ
เคลื่อนย๎ายน้ าตาลจากไซโทรพลาสซึม (cytoplasm) เข๎าสูํแวคิวโอล (vacuole) มีระบบที่ต๎องใช๎
พลังงานจึงท าให๎สามารถเคลื่อนย๎ายน้ าตาล จากที่ซึ่งมีความเข๎มข๎นน๎อย ไปยังที่ซึ่งมีความเข๎มข๎นมาก
ได๎โดยมีซูโครสฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบเจริญเติบโตช๎าลงการสะสมน้ าตาลจึงมีมากข้ึน 
 
2.7 พันธุ์อ้อย (เกษม, 2523) 
 พันธุ์อ๎อยที่ปลูกเป็นการค๎าในบ๎านเราแบํงออกเป็น 2 พวกคือ อ๎อยเคี้ยว (chewing cane) 
พวกหนึ่ง สํวนอีกพวกหนึ่งเป็นอ๎อย ส าหรับท าน้ าตาล (industrial cane) 
1. อ้อยเคี้ยว ได๎แกํ อ๎อยที่มีเปลือกนิ่ม ชานนิ่ม มีความหวานปานกลางถึงคํอนข๎างสูง ปลูกเพ่ือหีบเอา
น้ าอ๎อยส าหรับบริโภคโดยตรง หรือใช๎ส าหรับรับประทานสด อ๎อยเคี้ยวที่นิยมปลูกกันมีหลายพันธุ์ คือ 
พันธุ์แรก ได๎แกํ อ๎อยสิงคโปร์ หรืออ๎อยส าลีมีชานนิ่มมาก ล าต๎นสีเหลืองอมเขียว เมื่อหีบแล๎วได๎น้ าอ๎อย
สีสวยนํารับประทาน พันธุ์ที่สอง ได๎แกํ พันธุ์มอริเชียสล าต๎นสีมํวงแดงไมํเหมาะส าหรับท าน้ าอ๎อยจึงใช๎
ส าหรับบริโภคโดยตรง อ๎อย พันธุ์นี้เป็นที่นิยมมาก สํวนใหญํปลูกในจังหวัดราชบุรี และนครปฐม อีก
พันธุ์หนึ่ง ได๎แกํ พันธุ์บาดิลาสีมํวงด า แม๎วําจะเป็นอ๎อยเคี้ยว แตํไมํคํอยนิยมปลูกกัน เพราะโตช๎า และ
ปล๎องสั้นมาก อ๎อยทั้ง 3 พันธุ์นี้จัดเป็นพวกอ๎อยดั้งเดิม ซึ่งมีถิ่นก าเนิดแถบเกาะนิวกินี นอกจากนี้ก็มี
อ๎อยน้ าผึ้ง และอ๎อยขาไกํ ซึ่งยังคงมีปลูกในที่บางแหํง อยํางไรก็ดีอ๎อยชนิดอ่ืนๆ นอกจากที่กลําวนี้ก็
สามารถใช๎เป็นอ๎อยเคี้ยวได๎ หากมีความหวานพอ และไมํแข็งจนเกินไป 
2. อ้อยท าน้ าตาล อ๎อยพวกนี้เป็นอ๎อยลูกผสมซึ่งเกิดข้ึนโดยนักผสมพันธุ์อ๎อยของประเทศตํางๆ ทั่ว
โลกพันธุ์อ๎อยเหลํานี้ได๎ถูกน าเข๎าไปยังประเทศตํางๆ ส าหรับประเทศไทยได๎มีการน าพันธุ์อ๎อยลูกผสม
เข๎ามาจากตํางประเทศ ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 220 พันธุ์ ในจ านวนนี้มีเพียง 20 พันธุ์
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เทํานั้นที่ปลูกเป็นการค๎าอยูํในภาคตํางๆพันธุ์เหลํานี้ได๎แกํ บี 4098 ,ซีบี 38-22, ซีโอ 419, ซีโอ 421, 
เอฟ 108, เอฟ 134, เอฟ 137, เอฟ 138, เอฟ 140, เอฟ 148, เอฟ 152, เอฟ 153, เอฟ 154, เอฟ 
156, เอช 48-3166 แอลพี (ล าปาง) 2495/4, เอ็นซีโอ 310, พีโอเจ 2878, พินดาร์, คิว 83 และแร็ก
นาร์ 
จากตัวเลขที่ได๎จากส านักงานอ๎อยและน้ าตาลทรายปรากฏวํา พันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคิดตามเนื้อที่
ปลูกในปี พ.ศ. 2520-21 คือ เอฟ 140 ปลูกร๎อยละ26รองลงไปได๎แกํ คิว 83, เอฟ 153, พินดาร์, เอฟ
156, เอฟ 137, เอช 48-3166 เอฟ134, และ เอฟ 148 คิดเป็นร๎อยละ 18, 16, 8, 7, 6,7, 6, 3 และ 
2 ตามล าดับ สํวนพันธุ์ อ่ืนๆ นอกจากที่กลําวนี้ปลูกรวมกันคิดเป็นเนื้อที่ ร๎อยละ 7.3 อยํางไรก็ดี
เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอพันธุ์ใดที่ให๎ผลดีก็นิยมปลูกมากขึ้น
พันธุ์ใดที่ให๎ผลไมํดีก็ลดพื้นที่ลงหรือเลิกปลูกไปดังนี้เป็นต๎น 
 
2.8 การปลูกอ้อย (เกษม, 2523) 
 อ๎อยเป็นพืชที่ปลูกงําย สามารถทนทานตํอสภาพแวดล๎อมที่แปรปรวน เชํน สภาพน้ าทํวม 
หรือแห๎งแล๎ง เป็นต๎น การปลูกอ๎อยเพียงเพ่ือให๎ขึ้นนั้นท าได๎ไมํยากนัก แตํการปลูกเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูง
และคุณภาพดีด๎วยท าได๎คํอนข๎างยากผู๎ปลูกจะต๎องมีท้ังความรู๎ และเงินทุนอยํางพอเพียง การปลูกอ๎อย
ในภาคกลาง พวกที่หาบจะวางทํอนพันธุ์ในรํองอีกพวกหนึ่งใช๎จอบกลบตามความส าเร็จของการท าไรํ
อ๎อยขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง แตํที่ส าคัญที่สุดก็คือ ตัวกสิกรเองเพราะทุกสิ่งทุกอยํางล๎วนขึ้นอยูํกับ
ตัวกสิกรทั้งสิ้นนับตั้งแตํการตัดสินใจเลือกท าเล พันธุ์ และการปฏิบัติอ่ืนๆ ในที่นี้ที่ส าคัญที่สุดคือท าเล 
ถ๎าท าเลไมํเหมาะก็อาจประสบกับการขาดทุน หรือไมํได๎ผลดีเทําที่ควร ความจริงค าวํา "ท าเล" มี
ความหมายกว๎าง ซึ่งอาจรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของบริเวณนั้นด๎วย ซึ่งจะได๎
กลําวโดยล าดับ 
 1. สภาพพ้ืนที่ ต๎องเป็นที่น้ าไมํทํวมตลอดทุกฤดูกาล น้ าทํวมระยะสั้นอาจท าให๎การ
เจริญเติบโตลดลงเป็นผลให๎ผลผลิตลดลงด๎วย ถ๎าน้ าทํวมเป็นเวลานาน อ๎อยอาจตาย นอกจากนี้ต๎องไมํ
เป็นที่ลาดชันเกินไปเพราะนอกจากจะไมํสะดวกตํอการใช๎เครื่องมือแล๎วยังท าให๎ดินพังทลายเมื่อมีฝน
ตกมากอีกด๎วย 
 2. การคมนาคมสะดวก มีถนนหนทางที่ใช๎สัญจรไปมาได๎สะดวกทุกฤดูกาล และถนนนั้น
จะต๎องสามารถรับน้ าหนักรถบรรทุกอ๎อยได๎ด๎วย มิฉะนั้นอาจท าให๎เกิดปัญหาเรื่องการขนสํงอ๎อย 
 3. ไมํหํางไกลจากโรงงาน ไรํที่อยูํใกล๎โรงงานมากกวํายํอมได๎เปรียบทั้งในด๎านการขนสํง และ
ติดตํอไรํอ๎อยควรจะอยูํหํางจากโรงงานไมํเกิน 30 กิโลเมตร 
 4. มีความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินควรเป็นบริเวณที่ไมํมีปัญหาจากนักเลงอันธพาล 
หรือโจรผู๎ร๎าย เป็นต๎น 
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นอกจากปัจจัยสี่ประการตามที่กลําวแล๎ว จะต๎องพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ อีก ทั้งนี้เพ่ือให๎แนํใจวํา การ
เลือกท าเลท าไรํอ๎อยเป็นไปอยํางเหมาะสม ปัจจัยเหลํานี้ ได๎แกํ  
  1. สภาพของดิน ต๎องมีเนื้อดินลึกอยํางน๎อย 80 เซนติเมตร เพราะอ๎อยเป็นพืชอายุ
ยืน และหยั่งรากลึก นอกจากนี้ต๎องเป็นดินที่มีการระบายน้ าดีอีกด๎วย  
  2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงคํอนข๎างดีจึงจะท า
ให๎การปลูกอ๎อยได๎ผลดี ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆ เชํน ป่าเปิดใหมํ แม๎วําจะได๎น้ าหนักมากแตํ
ก็มักประสบปัญหาเรื่องอ๎อยมีความหวานต่ า  
  3. น้ าฝนหรือน้ าชลประทานอ๎อยเป็นพืชต๎องการน้ ามาก ถ๎าเป็นน้ าฝนต๎องไมํน๎อย
กวําปีละ 1,500 มิลลิเมตร และต๎องมีการกระจายดี โดยเฉพาะ ในระยะที่อ๎อยก าลังเจริญเติบโตถ๎าที่
ใดมีฝนตกน๎อย หรือฝนกระจายไมํดีจะต๎องมีน้ าชลประทานชํวย นอกจากนี้ต๎องมีระยะที่ขาดฝน และ
อากาศหนาวเพ่ือให๎อ๎อยแกํและสุก  
 ปัจจัยอื่นๆ นอกจากที่กลําวแล๎วก็คือ แสงแดด และอุณหภูมิ อ๎อยเป็นพืชต๎องการแสงแดดจัด
ตลอดเวลาตั้งแตํปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ดังนั้นบริเวณที่ได๎รับแสงแดดน๎อยจึงไมํเหมาะแกํการปลูกอ๎อย 
ส าหรับอุณหภูมินั้นเกี่ยวข๎องกับคุณภาพหรือความหวานของอ๎อยในระยะที่ขาดฝนหรือขาดน้ า ควรจะ
เป็นระยะที่อุณหภูมิต่ า หรืออากาศหนาวด๎วย และสภาพอากาศหนาวควรจะมีเวลานานพอซึ่งจะท าให๎
อ๎อยมีความหวานมากขึ้น 
 
2.9 ฤดูปลูก (เกษม, 2523) 
 การเลือกเวลาปลูกที่เหมาะสมนับวํามีความส าคัญมาก เพราะเวลาปลูกมีอิทธิพลถึงการ
เตรียมดิน การปฏิบัติรักษาการเจริญเติบโต และผลผลิตตลอดจนเวลาตัดหรือเก็บเกี่ยว ด๎วยปัจจัย
ส าคัญที่ควบคุมเวลาปลูกในแหลํงที่ไมํมีการชลประทาน คือ ฝน ในบริเวณที่มีการชลประทานอาจ
ปลูกได๎ตลอดปี อยํางไรก็ดี การปลูกอ๎อยในประเทศไทยสํวนใหญํอาศัยน้ าฝน ซึ่งอาจแบํงออกเป็น 2
พวก คือ 
 1. ปลูกต๎นฝน ปลูกในราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการเริ่มต๎นของฤดูฝน 
ชาวไรํในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สํวนมากนิยมปลูกในชํวงเวลาดังกลําว 
การปลูกต๎นฝนมักประสบปัญหาวัชพืชท าให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายเพ่ิมขึ้นในแงํของการใช๎น้ า การปลูกต๎น
ฝน ไมํสามารถใช๎น้ าฝนได๎อยํางเต็มที่ เพราะในระยะ 1-3 เดือนแรก ซึ่งอ๎อยยังเล็กอยูํนั้นต๎องการน้ า
น๎อย ฝนที่ตกลงมาสํวนมากเกินความต๎องการของอ๎อยจึงสูญเสียไปโดยเปลําประโยชน์ ครั้นพอถึง
ระยะที่อ๎อยต๎องการน้ ามากคือ เมื่ออายุ 4-8 เดือน ก็ใกล๎เวลาที่ฝนจะหมดแล๎ว ท าให๎มีเวลาในการใช๎
น้ าสั้น มีการเจริญเติบโตน๎อย และให๎ผลผลิตต่ าเพราะน้ าไมํพอ นอกจากนี้การปลูกต๎นฝนไมํสามารถ
ตัดได๎ตอนต๎นฤดูหีบ เพราะอ๎อยยังไมํแกํ จึงต๎องตัดตอนปลายฤดูหีบดังนี้เป็นต๎น 
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 2. ปลูกปลายฝน ปลูกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธุ์ ชาวไรํในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี 
และระยอง ได๎ถือปฏิบัติกันมานานแล๎ว สํวนชาวไรํในภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคกลางก าลังให๎ความ
สนใจเพ่ิมข้ึนโดยล าดับการปลูกปลายฝนมีข๎อดี คือ ลดปัญหาวัชพืช อ๎อยได๎ใช๎น้ าฝนเต็มที่ และมีเวลา
ในการเจริญเติบโตนานกวํา จึงให๎ผลผลิตสูงกวํา นอกจากนั้นยังสามารถตัดอ๎อยได๎ตั้งแตํต๎นฤดูหีบอีก
ด๎วย อยํางไรก็ดี ข๎อส าคัญในการปลูกปลายฝนนั้นจะต๎องมีการเตรียมดินให๎ดีกวําการปลูกต๎นฝน 
 
2.10 การเตรียมพื้นที่และการเตรียมดิน (เกษม, 2523) 
       1. การเตรียมพ้ืนที่ หมายถึง การท าให๎พ้ืนที่อยูํในสภาพที่จะใช๎เครื่องมือท าไรํอ๎อยได๎สะดวก 
พ้ืนที่ดังกลําวอาจเป็นพ้ืนที่ป่าที่รกร๎างวํางเปลําที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากํอน หรือพ้ืนที่ซึ่งปลูกอ๎อยอยูํแล๎ว 
วิธีการเตรียม เครื่องมือ แรงงาน และทุนรอนที่ต๎องการใช๎แตกตํางกันไปตามสภาพพ้ืนที่ในที่นี้จะขอ
กลําวเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมากํอน และพ้ืนที่ซึ่งปลูกอ๎อยอยูํแล๎วเทํานั้น เพราะเป็นพ้ืนที่สํวน
ใหญํที่กสิกรใช๎ปลูกอ๎อย 
       2. การปรับปรุงสมบัติของดิน ดินที่ปลูกอ๎อยหรือพืชอ่ืนนอกจากพืชตระกูลถั่วติดตํอกันมาเป็น
เวลานานมักจะมีความอุดมสมบูรณ์น๎อยลง และสภาพทางกายภาพของดินเลวลงด๎วย ท าให๎ผลผลิต
พืชที่ปลูกต่ าลง วิธีที่จะปรับปรุงให๎ดินดีขึ้นกระท าได๎ด๎วยการใสํปุ๋ย โดยเฉพาะพวกปุ๋ยอินทรีย์ตํางๆ 
หรือโดยวิธีปลูกพืชตระกูลถั่วแล๎วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ได๎แกํ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือผล
พลอยได๎จากโรงงานน้ าตาล ซึ่งได๎แกํ กากตะกอน (filter-cake) และชานอ๎อย (bagasse) เป็นต๎น เมื่อ
ใสํสารอินทรียวัตถุเหลํานี้ลงดินจะชํวยท าให๎ดินนั้นมีสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพดีขึ้น
เป็นผลให๎ผลผลิตอ๎อยเพิ่มขึ้นด๎วย ดังนั้นการใสํปุ๋ยอินทรีย์จึงนับวํามีความจ าเป็น 
3. การเตรียมดิน เนื่องจากอ๎อยเป็นพืชอายุยืน และมีรากหยั่งลึกมาก และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎ว
สามารถไว๎ตอหรือเก็บเกี่ยวได๎หลายครั้ง ปริมาณผลผลิตที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวแตํละครั้ง ตลอดจน
ความยาวนานของการไว๎ตอ นอกจากจะขึ้นอยูํกับพันธุ์ และสภาพลมฟ้าอากาศแล๎ว การเตรียมดิน
นับวํามีบทบาทส าคัญมาก ชาวไรํควรให๎ความสนใจเป็นพิเศษ 
 การไถ ส าหรับการเตรียมพ้ืนที่ซึ่งปลูกอ๎อยอยูํแล๎ว และต๎องการรื้อตอเกํา เพ่ือปลูกใหมํ ก็
เริ่มต๎นด๎วยการเผาเศษที่เหลืออยูํบนดินโดยเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว เพราะขณะนั้นดินยังมีความชื้น
พอที่จะปฏิบัติไถพรวนได๎สะดวก กํอนใช๎ไถบุกเบิกรื้อตอเกําควรใช๎เครื่องไถระเบิดดินดาน 
(subsoiler) หรือไถสิ่ว (ripper) ไถแบบตาหมากรุก เพ่ือให๎ดินชั้นลํางแยกออกเสียกํอน ซึ่งนอกจาก
จะชํวยให๎ดินนั้นเก็บน้ าไว๎มากขึ้นภายหลังฝนตก และดินระบายน้ าได๎ดีแล๎วยังท าให๎รากสามารถหยั่ง
ลึกได๎มากขึ้นอีกขณะเดียวกันถ๎าพ้ืนดินอยูํในสภาพที่ขาดน้ าก็จะเป็นทางให๎อ๎อยใช๎น้ าใต๎ดินได๎อีกด๎วย
เผาเศษเหลือภายหลังตัดเพ่ือสะดวกตํอการรื้อตอเพ่ือปลูกใหมํเมื่อไถระเบิดดินชั้นลํางแล๎วก็ตามด๎ วย
ไถจาน 3 อีก 3-4 ครั้ง คือไถดะ 1 ครั้ง แล๎วไถแปร อีก 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพของดิน 
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และฤดูกาลที่ปลูกส าหรับการปลูกต๎นฝนอาจไมํจ าเป็นต๎องเตรียมดินให๎ละเอียดมากนัก แตํถ๎าเป็นการ
ปลูกปลายฝน การเตรียมดินให๎ละเอียดเป็นสิ่งจ าเป็น การไถควรไถให๎ลึกมากๆ เพ่ือให๎สามารถเปิด
รํองได๎ลึกและปลูกได๎ลึกด๎วย 
 การรื้อตอเก่า ข๎อที่ต๎องระวังในการเตรียมดินก็คือ ไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ วิธี
งํายที่สุดที่จะทราบวํา ดินนั้นมีความชื้นพอเหมาะหรือไมํก็คือเอาดินในชั้นที่จะมีการไถใสํฝ่ามือ แล๎ว
ก าพอแนํนแบมือออก ถ๎าดินมีความชื้นพอเหมาะจะจับกันเป็นก๎อนในลักษณะพร๎อมที่จะแตกออกเมื่อ
มีอะไรมากระทบดินที่มีความชื้นน๎อยเกินไปก็จะแข็งมาก ไถล าบาก ถ๎าดินมีความชื้นมากเกินไปก็จะ
จับกันเป็นก๎อน นอกจากนี้ถ๎าเป็นพ้ืนที่ลาดเอียง การปฏิบัติตํางๆในการเตรียมดินต๎องกระท าใน
ทิศทางตั้งฉากกับความลาดเอียงเสมอ ทั้งนี้เพ่ือชํวยลดการชะกรํอนของดินเนื่องจากน้ า 
         4. การปรับระดับ เมื่อไถเสร็จแล๎วควรปรับระดับพ้ืนที่ให๎ราบเรียบพอสมควร และให๎มีความ
ลาดเอียงเล็กน๎อยทางใดทางหนึ่งที่จะสะดวกตํอการให๎น้ า และระบายน้ าในกรณีที่ปลูกโดยอาศัย
น้ าฝนการปรับระดับจะท าให๎น้ าไหลช๎าลงชํวยลดการชะกรํอนได๎อีกทางหนึ่งด๎วย ในที่บางแหํงซึ่งมี
ความลาดเอียงคํอนข๎างมากอาจต๎องท าคันดินกั้นน้ าเป็นตอนๆ ตัดขวางทางลาดเอียง พร๎อมทั้งมีรํอง
ระบายน้ าด๎วย ทั้งคันดินและรํองน้ า ควรให๎มีความลาดเอียงเล็กน๎อย เพ่ือให๎น้ าไหลช๎าลง บริเวณที่
ลาดเอียงมาก ไมํควรใช๎ปลูกอ๎อย  
          5. การยกรํอง หรือการเปิดรํองส าหรับปลูกอ๎อยเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะนอกจากจะสะดวกแกํ
การปฏิบัติตํางๆ เชํน การปลูก การให๎น้ า และการระบายน้ าแล๎วยังท าให๎ปลูกได๎ลึกอีกด๎วย การปลูก
ลึกชํวยให๎อ๎อยไมํล๎มงํายทนแล๎งได๎ดี และสามารถไว๎ตอได๎นานกวําการปลูกตื้น เครื่องยกรํองอาจเป็น
ผานหัวหมู หรือหางยกรํองซึ่งใช๎ส าหรับยกรํองโดยเฉพาะ แนวรํองที่ยกควรให๎ตัดกับความลาดเอียง
ของพ้ืนที่  ระยะระหวํางรํองประมาณ 90-140 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับเครื่องมือที่ ใช๎ และ
วัตถุประสงค์ในการปลูก 
 
2.11 การเตรียมอ้อยพันธุ์และเตรียมท่อนพันธุ์ (เกษม, 2523) 
 การเตรียมอ๎อยพันธุ์ การเตรียมพันธุ์อ๎อยไว๎ส าหรับปลูกเองนับวํามีความจ าเป็นส าหรับชาวไรํ 
ทั้งนี้เพราะนอกจากจะได๎พันธุ์ที่ดีตามเวลาที่ต๎องการแล๎วยังได๎อ๎อยที่มีความสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน
ชํวยประหยัดคําใช๎จํายอีกด๎วย วิธีการก็คือ เมื่อต๎องการจะปลูกอ๎อยพันธุ์ใดก็หาพันธุ์มาปลูกไว๎ลํวงหน๎า
ประมาณ 6-7 เดือน เพ่ือให๎อ๎อยเติบโตเต็มที่ กํอนตัด 2-3 สัปดาห์ควรลอกกาบออก เพ่ือให๎ตาแข็งแรง 
อ๎อยที่ปลูกไว๎ท าพันธุ์ในเนื้อที่ 1 ไรํ จะใช๎ปลูกได๎ 10-20 ไรํ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระยะปลูก และอัตราปลูก 
อยํางไรก็ดีหากจะพิจารณาถึงลักษณะอ๎อยที่เหมาะส าหรับใช๎ท าพันธุ์ ก็พอจะกลําวเป็นข๎อๆ ได๎ดังนี้ 
 1. ต๎องเป็นอ๎อยปลูก (plant cane) ที่ได๎รับน้ าและปุ๋ยอยํางเพียงพอ มีการเจริญเติบโตดี 
ปราศจากโรคและแมลงรบกวน ไมํควรใช๎อ๎อยตอ (ratoon cane) ท าพันธุ์ 
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 2. ต๎องไมํแกํหรืออํอนเกินไป อายุที่เหมาะสมคือ 5-8 เดือน อ๎อยที่อํอนเกินไปมักจะแห๎งงําย 
และมีความงอกต่ า โดยเฉพาะถ๎าปลูกในฤดูแล๎ง และดินมีความชื้นไมํพอ อ๎อยที่แกํเกินไปก็มีความงอก
ต่ าเชํนเดียวกัน 
 3. ล าต๎นควรเป็นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญํ อ๎อยที่ล าเล็กเกินไปจะให๎ต๎นอํอนที่ไมํคํอย
แข็งแรง ตั้งตัวได๎ช๎า การใช๎สํวนยอดของล าต๎นที่ตัดเข๎าหีบท าพันธุ์นั้นได๎ผลน๎อยกวําอ๎อยที่ปลูกไว๎ท า
พันธุ์โดยเฉพาะ และมักจะเกิดปัญหาเก่ียวกับเวลาตัด และเวลาปลูกไมํสัมพันธ์กันเป็นการไมํสะดวก  
 นอกจากนี้การปลูกอ๎อยที่ได๎ผลดีควรจะปลูกอ๎อยหลายๆ พันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได๎ในเวลา
ตํางๆ กัน คือ มีทั้งพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวต๎นฤดู กลางฤดู และปลายฤดูหีบ ทั้งนี้เพ่ือจะได๎อ๎อยที่มีคุณภาพดี
สํงโรงงานตลอดฤดูหีบ 
 การปลูกอ๎อยเพียง 1-2 พันธุ์ในพ้ืนที่จ านวนมากๆ อาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพในชํวงเวลาเก็บเกี่ยวที่
ยาวนานนับเป็นเดือน 
 การเตรียมทํอนพันธุ์  ทํอนพันธุ์ที่ดีจ าเป็นส าหรับการงอกที่ดีและการเจริญเติบโตที่ดีด๎วย
ทํอนพันธุ์ที่ดีต๎องมีตาที่สามารถงอกและเจริญเติบโตได๎ อยํางน๎อยทํอนละหนึ่งตา โดยทั่วไปชาวไรํใช๎
ทํอนพันธุ์ที่มี 2 ตาปลูก แตํถ๎าใช๎ทํอนท่ีมี 3 ตาจะให๎ผลดีกวําทั้งในด๎านความงอกและการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะในระยะแรกชาวไรํโดยทั่วไปมักจะขาดความระมัดระวังเรื่องทํอนพันธุ์ท าให๎ความงอกต่ าจึง
ต๎องมีการชดเชยโดยใช๎ทํอนพันธุ์เกินความจ าเป็นท าให๎ต๎องเสียคําใช๎เพ่ิมขึ้นโดยใช๎เหตุการณ์เตรียม
ทํอนพันธุ์ที่ดีกระท าได๎ดังนี้  
 
การตัดอ๎อยเพ่ือใช๎ท าพันธุ์ 
 1. ตัดทํอนพันธุ์ให๎มี 3 ตา ตัดกึ่งกลางปล๎อง  
 2. ระวังอยําให๎ตาถูกกระทบกระเทือน มิฉะนั้นอาจไมํงอก  
 3. แชํทํอนพันธุ์ด๎วยยาฆําเชื้อราทันทีภายหลังตัดเป็นทํอน  
 4. ถ๎าสงสัยวําจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ต๎องแชํน้ าร๎อน 50-52 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
ครึ่งถึง 1 ชั่วโมง  
 5. ถ๎าต๎องขนสํงพันธุ์อ๎อยควรขนสํงทั้งล า โดยไมํลอกกาบ  
 6. ไมํควรลอกกาบทํอนพันธุ์ เพราะจะท าให๎ตาอ๎อยขาดเครื่องป้องกัน ซึ่งอาจท าให๎มีความ
งอกน๎อย  
 7. ถ๎าต๎องเก็บทํอนพันธุ์ที่ได๎สับเป็นทํอนแล๎วไว๎หลายวัน ควรกองไว๎ในรํม คลุมด๎วยหญ๎าแห๎ง 
ฟาง หรือใบอ๎อยแห๎ง รดน้ าให๎ชุํม 
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 นอกจากปลูกด๎วยทํอนพันธุ์แล๎ว อาจใช๎ชิ้นตา (bud chip) ซึ่งเป็นสํวนของข๎อที่มีตาและปุ่ม
รากปลูกโดยตรงในไรํหรือช าให๎งอกแล๎วย๎ายปลูกก็ได๎วิธีปลูกวิธีปลูกอ๎อยเทําที่ปฏิบัติในบ๎านเรามี 2 วิธี 
คือ ปลูกด๎วยเครื่องปลูก และปลูกด๎วยแรงคน 
 1. ปลูกด๎วยเครื่องปลูก เป็นเครื่องมือที่ติดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งท าหน๎าที่หลายอยํางไป
พร๎อมๆ กันนับตั้งแตํการเปิดรํอง ตัดล าต๎นอ๎อยออกเป็นทํอนๆ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร วางทํอน
พันธุ์ในรํอง ใสํปุ๋ย และกลบทํอนพันธุ์ การปลูกด๎วยเครื่องต๎องใช๎แรงงาน ๓ คน คนหนึ่งท าหน๎าที่ขับ 
และควบคุมการท างานของสํวนตํางๆ สํวนอีกสองคนท าหน๎าที่ป้อนอ๎อยทั้งล า การปลูกด๎วยเครื่องไมํ
ต๎องมีการเปิดรํอง หรือยกรํองไว๎กํอน เพียงแตํไถให๎ดินรํวนซุยดีเทํานั้น ชาวไรํรายใหญํนิยมใช๎เครื่อง
ปลูก เพราะทํุนคําใช๎จําย และมีความงอกสม่ าเสมอดี เพราะความชื้นในดินสูญเสียไปน๎อยกวําการปลูก
ด๎วยแรงคนซึ่งต๎องยกรํองไว๎ลํวงหน๎า วันหนึ่งปลูกได๎ ประมาณ 15-20 ไรํการปลูกอ๎อยด๎วยเครื่องปลูก 
ในกรณีที่เครื่องท างานไมํเรียบร๎อยผู๎ถือจอบตามหลังก็จะชํวยอีกทีหนึ่ง 
 2. ปลูกด๎วยแรงคน ระยะปลูกแตกตํางกันไปตามสถานที่ โดยทั่วไปใช๎ระยะระหวํางแถวตั้งแตํ 
90-140 เซนติเมตร สํวนระยะระหวํางทํอนหํางกัน 30-50 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลางทํอนหนึ่งถึง
กึ่งกลางของอีกทํอนหนึ่ง อยํางไรก็ดีเนื่องจากชาวไรํขาดความระมัดระวัง เกี่ยวกับทํอนพันธุ์ ท าให๎
ความงอกต่ าจึงต๎องใช๎ทํอนพันธุ์มากขึ้น เชํน ปลูกโดยวางทํอนพันธุ์ เป็นคูํติดตํอกันไป หากชาวไรํใช๎
ทํอนพันธุ์ 3 ตา และมีการระวัง ในการเตรียมทํอนพันธุ์แล๎วจะใช๎ทํอนพันธุ์ประมาณ 2,000-4,000 
ทํอนตํอไรํเทํานั้น แทนที่จะใช๎ 6,000-8,000 ทํอนตํอไรํอยํางเชํนที่ปฏิบัติกันอยูํในทางทฤษฎีแนะน า
ให๎เปิดรํองแล๎วปลูกทันที แตํในทางปฏิบัติชาวไรํมักจะเตรียมดินแล๎วยกรํองคอยฝน เมื่อฝนตกมากพอ
ก็จะรอจนดินหมาด แล๎วจึงลงมือปลูก กํอนปลูกควรใสํปุ๋ยรองพ้ืนแล๎วกลบปุ๋ยกํอนวางทํอนพันธุ์ การ
ปลูกก็ใช๎วิธีวางทํอนพันธุ์ให๎ราบกับพ้ืนรํองแล๎วกลบดินให๎หนาประมาณ ๕-๑๕ เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับฤดูปลูก ถ๎าปลูกหน๎าฝนกลบบางหน๎าแล๎งกลบหนาขณะปลูกต๎องมีการคัดเลือกทํอนพันธุ์ไปด๎วย 
ควรปลูกเฉพาะทํอนพันธุ์ที่มีตาสมบูรณ์เทํานั้น 
 
2.12 การเจริญเติบโตของอ้อยท่ีเพาะจากชิ้นตา (เกษม, 2523) 
 นอกจากนี้ก็มีชาวไรํบางรายที่นิยมปลูกโดยวางอ๎อยทั้งล าลงในรํอง โดยมิได๎สับให๎ขาดจากกัน
เป็นทํอนๆ วิธีนี้ไมํถูกต๎อง เพราะอ๎อยจะงอกเฉพาะปลายกับโคนเทํานั้น วิธีที่ถูกคือ เมื่อวางอ๎อยทั้งล า
แล๎วใช๎มีดสับให๎ขาดเป็นทํอนๆ ละ 2-3 ตา วิธีนี้จะชํวยประหยัดแรงงานได๎มาก แตํอ๎อยที่ใช๎ท าพันธุ์
ต๎องมีอายุระหวําง 5-8 เดือนจึงจะได๎ผลดีในกรณีที่ดินแฉะหรือมีน้ าขังเล็กน๎อย ควรปลูกโดยวิธีปัก
ทํอนพันธุ์ให๎เอียงประมาณ 45 องศากับแนวดิ่ง และควรฝังให๎ลึกประมาณสองในสามของความยาว
ทํอนพันธุ์ 
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2.13 การปฏิบัติรักษาภายหลังปลูก (เกษม, 2523) 
การให้น้ าและการระบายน้ า  
 เนื่องจากอ๎อยปลูกเป็นรํองๆ อยูํแล๎ว ดังนั้นการให๎น้ าจึงกระท าได๎งํายโดยปลํอยน้ าเข๎าไปตาม
รํองจากที่สูงสูํที่ต่ า ในขณะเดียวกันก็ท ารํองทิ้งน้ าไว๎ทางปลายรํองเพ่ือจะได๎ระบายน้ าที่เกินพอออกไป
จากไรํ การให๎น้ าภายหลังปลูกมักกระท าทันทีที่ปลูกเสร็จสํวนครั้งตํอๆไปให๎เมื่ออ๎อยเริ่มแสดงอาการ
ขาดน้ า ซึ่งจะเห็นได๎จากอาการท่ีใบหํอในเวลาเที่ยงวันหรือเวลาบํายปริมาณน้ า และเวลาที่ให๎แตกตําง
กันตามชนิดของดิน ลมฟ้าอากาศ ตลอดจนระยะการเจริญเติบโตของอ๎อยด๎วยการใช๎น้ าจากบํอน้ าตื้น
ปลํอยน้ าไปตามรํองน้ าส าหรับการให๎น้ ากํอนหรือหลังปลูกนั้น 
 มีชาวไรํบางรายสังเกตวํา ในสภาพดินรํวนเหนียวปนทราย เชํน ในท๎องที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม การให๎น้ ากํอนปลูกโดยปลํอยน้ าเข๎าตามรํองแล๎วทิ้งไว๎จนกระทั่งดินหมาดพอที่จะปลูกได๎
สะดวก จึงปลูกได๎ผลดีกวําการให๎น้ าหลังปลูกวิธีให๎น้ านอกจากจะปลํอยเข๎าไปตามรํองแล๎วยังอาจให๎
แบบฝนเทียม (sprinkle) หรือแบบหยดน้ า (drip หรือ triggle) อีกด๎วย การให๎น้ าแบบหยดน้ าคงจะ
เป็นที่นิยมในอนาคต เพราะนอกจากจะประหยัดทั้งน้ า และคําใช๎จํายแล๎วยังได๎ผลดีอีกด๎วย 
 
2.14 การปลูกซ่อม  
 ถ๎าปลูกด๎วยทํอนพันธุ์ 3 ตา และมีการคัดเลือกเฉพาะทํอนที่มีตาสมบูรณ์ การปลูกซํอมก็อาจ
ไมํจ าเป็น เพราะอ๎อยจะงอกเป็นสํวนมาก ความจริงทํอนพันธุ์ที่มี 3 ตานั้น ถ๎างอกเพียงตาเดียวก็
พอแล๎ว แม๎วําบางทํอนจะไมํงอกเลย แตํถ๎าชํองวํางที่ไมํงอกนั้น มีความยาวไมํเกิน ๗๕ เซนติเมตร ก็ไมํ
จ าเป็นต๎องซอํม ทั้งนี้เพราะกอที่อยูํข๎างๆ ชํองวํางนั้นจะมีการแตกกอมากขึ้นเป็นการชดเชย การปลูก
ซํอมควรกระท าภายในเวลา 3-4 สัปดาห์ ภายหลังปลูก และควรใช๎ทํอนพันธุ์ หรือชิ้นตาที่ช าให๎งอก
กํอนแล๎วปลูกซํอมจะให๎ผลดีกวําใช๎ทํอนพันธุ์โดยตรง 
 
2.15 การก าจัดวัชพืช (รังสิต, 2548)) 
 การก าจัดวัชพืชอาจกระท าโดยอาศัยแรงงานคนถากด๎วยจอบ หรือใช๎เครื่องจักรพรวนเมื่อ
เห็นวํามีวัชพืช นอกจากนี้ ก็อาจใช๎สารเคมีประเภทกํอนงอก เชํน พวกไดยูรอน (diuron) อัตรา
ประมาณ 200-400 กรัมของตัวยาตํอไรํฉีดกํอนที่อ๎อยและวัชพืชจะงอกแตํต๎องระวังในการใช๎ยาพวกนี้ 
เพราะอาจเป็นอันตรายแกํอ๎อยบางพันธุ์ นอกจากนี้ก็มีพวกอะเมทรีน (ametryne) ซึ่งใช๎ในอัตรา 
300-600 กรัมของเนื้อยาตํอไรํ ยานี้เป็นอันตรายตํออ๎อย น๎อยกวําพวกไดยูรอน ส าหรับยาประเภทฉีด
ภายหลังที่อ๎อยและวัชพืชงอกแล๎ว ได๎แกํ 2,4-D ซึ่งใช๎ในอัตรา 200-400 กรัมของเนื้อยาตํอไรํ ส าหรับ
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ก าจัดวัชพืชใบกว๎าง และอะเมทรีนในอัตราต่ ากวําที่กลําวข๎างต๎นก็สามารถใช๎ฉีดหลังงอกได๎ การฉีด
หลังงอกต๎องระวังอยําให๎ถูกอ๎อยมากนักเพราะอาจเป็นอันตรายได๎ 
การใสํปุ๋ยและการพูนโคน  
 ชาวไรํที่สํงอ๎อยแกํโรงงานที่ซื้อตามน้ าหนักมักนิยมใสํปุ๋ยเดี่ยว คือ แอมโมเนียซัลเฟต หรือ
แอมโมเนียคลอไรด์ อัตราประมาณ 10-20 กิโลกรัม ไนโตรเจนตํอไรํ ใสํครั้งเดียวสํวนพวกที่ขายอ๎อย
ให๎แกํโรงงานที่ซื้อตามคุณภาพมักจะใสํปุ๋ยผสมสมบูรณ์สูตรตํางๆ เชํน 12-10-18 หรือ 13-13-21 
หรือ 15-15-15 อัตรา 100-150 กิโลกรัมตํอไรํ การใสํปุ๋ยครั้งที่สองนี้กระท าโดยโรยปุ๋ยไปตามแถว
อ๎อยแล๎วพรวนดินกลบ อยํางไรก็ดี เมื่อพิจารณาปริมาณปุ๋ยที่ชาวไรํใสํกับอายุของอ๎อยที่ยืนยาวนับปี
แล๎ว จะเห็นวํา ปุ๋ยที่ใสํนั้นคํอนข๎างน๎อยมากชาวไรํบางรายนอกจากจะพรวนดินกลบปุ๋ยแล๎วยังพูนโคน 
(hilling-up) อีกด๎วย วิธีการก็คือการไถดินระหวํางรํองเข๎ามากลบที่โคนอ๎อยท าให๎มีรํองเกิดขึ้นระหวําง
แถวอ๎อย วิธีนี้อาจไมํจ าเป็นส าหรับที่บางแหํง โดยเฉพาะแหํงที่ปลูกโดยอาศัยน้ าฝนการใช๎น้ าจากบํอ
น้ าตื้นปลูกการใสํปุ๋ยอ๎อย ใช๎จอบขุดเป็นหลุมใกล๎กออ๎อยใสํปุ๋ยลงไปแล๎วกลบ ปลํอยน้ าไปตามรํองน้ า 
 
2.16 เทคนิคการผลิตพันธุ์อ้อย (วัฒนศักดิ์ และคณะ , 2548) 

การใช๎ข๎อตาอ๎อยเป็นทํอนพันธุ์จะลดขนาดของภาชนะที่ใช๎แชํทํอนพันธุ์ ซึ่งมีต๎นทุนการท าไมํสูงมาก 
สามารถดัดแปลงได๎โดยใช๎อํางน้ าขดลวดท าความร๎อนพัดลมหมุนเวียนน้ าและชุดควบคุมอุณหภูมิซึ่งท า
ได๎โดยชํางเทคนิคทั่วไป การแชํทํอนพันธุ์เป็นทํอนๆ อ๎อยมีความงอกดีกวําการแชํทั้งล าการกระจาย
พันธุ์อ๎อยพันธุ์ใหมํให๎ถึงมือเกษตรกรอยํางกว๎างขวางต๎องใช๎เวลาหลายปี เพราะอัตราการขยายพันธุ์
ด๎วยวิธีการปกติอยูํในอัตรา 1 ตํอ 10 ถ๎าต๎องการให๎อ๎อยพันธุ์นั้นได๎ใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการผลิตพันธุ์มาก ในปัจจุบันการถึงอ๎อยพันธุ์ใหมํมักจะอยูํในกลุํมเกษตรกรที่มีก าลังซื้อ
เพราะจะมีการซื้อขายในราคาที่แพงกวําราคาสํงโรงงาน ท าให๎เกษตรกรรายยํอยที่เป็นสํวนใหญํของ
ผู๎ผลิตอ๎อยไมํสามารถเข๎าถึงพันธุ์ใหมํที่เหมาะสมได๎ เนื่องจากเกษตรกรรายยํอยขาดก าลังทรัพย์แตํมี
แรงงานพอที่จะท าการขยายพันธุ์อ๎อยแบบเรํงรัดจากทํอนพันธุ์ตั้งต๎นที่ต๎องจัดหามาเพียงปริมาณน๎อย 
ให๎เพ่ิมปริมาณขึ้นมากกวําการขยายพันธุ์ในระบบปกติในปัจจุบันมีเกษตรกรน๎อยมากที่ให๎ความสนใจ
ในการท าแปลงพันธุ์อ๎อยโดยเฉพาะ จึงท าให๎เกิดการระบาดของโรคโดยเฉพาะโรคที่ติดตํอไปกับทํอน
พันธุ์ เชํน โรคใบขาว กอตะไคร๎ แส๎ด า และอ่ืนๆ การแชํทํอนพันธุ์ในน้ าร๎อนเป็นวิธีหนึ่งที่ลดปัญหานี้ 
ในประเทศบราซิล มีการแชํทํอนพันธุ์อ๎อยด๎วยน้ าร๎อนโดยทั่วไปเพ่ือป้องกันก าจัดโรคตอแคระแกํน 

2.17 ปุ๋ยมูลวัว (นิรนาม,2557) 
 เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งซึ่งได๎มาจากการเลี้ยงสัตว์และได๎มีการน าไปใช๎ในทางการเกษตรอยําง
แพรํหลายเป็นเวลานานหลายปีแล๎ว ปุ๋ยคอกไมํเพียงแตํจะให๎อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลักและธาตุ
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อาหารรองที่จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตของพืชเทํานั่น แตํยังชํวยให๎โครงสร๎างของดินที่เสื่อมโทรม
กลับมาดีข้ึนอีกด๎วย ดินที่ได๎รับการใสํปุ๋ยคอกบํอยๆจะเป็นที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืชท าให๎
ดินมีการระบายน้ าได๎ดีมีอากาศถํายเทได๎สะดวก ชํวยเพ่ิมความคงทนให๎แกํเม็ดดินเป็นการลดการชะ
ล๎างพังทลายของดินและยังชํวยรักษาหน๎าดินไว๎ นอกจากนั้นเป็นธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ในดินซึ่งผลท าให๎กิจกรรมตํางๆของจุลินทรีย์ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพและยังชํวยเพ่ิม
ปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด๎วย 

 
รูปภาพที่  1   ลักษณะปุ๋ยมูลวัว 
ที่มา : สมชาย บุญประดับ.(2556) 

2.18 ปุ๋ยมูลสุกร (นิรนาม,2557) 
 เนื้อสุกรเป็นอาหารที่คนสํวนใหญํนิยมรับประทาน อาจจะเป็นเพราะรสชาติอรํอยถูกปาก อีก
ทั้งในเนื้อสุกรและอวัยวะอ่ืนๆนั่นยังมีสารตํางๆอีกมากมายที่มีประโยชน์ตํอรํางกายจึงมีผลท าให๎การ
เลี้ยงสุกรในประเทศไทยได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก การเลี้ยงสุกรภายในประเทศสํวนใหญํจะเป็น
ฟาร์มใหญํๆแตํก็ยังมีเกษตรกรรายยํอยที่ท าการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมูํบ๎านอยูํเป็นจ านวน
มากถึงแม๎การเลี้ยงสุกรจะสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรแตํก็ได๎สร๎างปัญหาในเรื่องมลภาวะไว๎มากทีเดียว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลิ่นของมูลสุกรนั้นท าให๎เกิดมลภาวะทาอากาศตํอผู๎อาศัยอยูํในบริเวณนั้นและผู๎ที่
สัญจรผํานไปมา แม๎วําจะมีการบ าบัดมูลสัตว์โดยหมักให๎เกิดก๏าซชีวภาพบ๎างแล๎ว แตํกากตะกอนและ
น้ าเสียที่ออกมาจากฟาร์มยังเป็นปัญหาที่ต๎องแก๎ไขอยูํวิธีในกาแก๎ปัญหาของกลิ่นที่เกิดจากมูลสุกรที่ดี
วิธีหนึ่งนั้นก็คือการใช๎ประโยชน์จากของเสียเหลํานี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใสํทางดินและฉีดพํนทางใบ 
ซึ่งในของเสียเหลํานี้มีธาตุอาหารตํางๆอยูํมากมายจึงชํวยท าให๎ดินเป็นกลางชํวยเพ่ิมธาตุอาหารให๎กับ
ดินท าให๎ดินรํวนซุย พืชสามารถดูดและธาตุอาหารได๎เต็มที่ต๎นพืชแข็งแรงพืชมีการสังเคราะห์ด๎วยแสง
ได๎มากสํงผลให๎พืชให๎ผลผลิตได๎เต็มท่ีมีคุณภาพดีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานขึ้น ชํวยป้องกันการท าลาย
ของแมลงศัตรูพืช และยังชํวยให๎จุลินทรีย์ในดินมีการเจริญเติบโตได๎ดีขึ้น ถึงแม๎การใช๎ปุ๋ยมูลสัตว์จะ
เห็นผลช๎าแตํก็ไมํเป็นผลเสียตํอดิน และยังท าให๎สภาพของดินมีความอุดมสมบรูณ์ในระยะยาวอีกด๎วย 
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รูปภาพที่ 2  ลักษณะปุ๋ยมูลสุกร 
ที่มา : สมยศ พิชิตพร.(2556) 

 
2.19 ปุ๋ยมูลไก่ (นิรนาม,2559) 
 แกลบมีองค์ประกอบของซิริก๎าสูงท าให๎อนุภาคดินไมํจับตัวกันเป็นแผํนจึงเกิดการรํวนซุยบาง
คนไปเกรงวําจะมีเชื้อราจากข้ีไกํแตํโดยทั่วไปแล๎วในดินจะมีเชื้อราปฏิปักษ์คอยก าจัดให๎เราอยูํแล๎วโดย
ธรรมชาติเพียงแตํอยําเอาขี้อะไรตํอมิอะไรไปหมักไปละลายแล๎วฉีดพํนทางใบเทํานั้นเอง เพราะที่ใบไมํ
มีเชื้อราปฏิปักษ์ดังกลําว ปริมาณการใสํในปีแรกอาจจะมากกวําปีถัดมา ยิ่งถ๎าโครงสร๎างของดินแนํน
ทึบ เนื้อดินละเอียด หดตัวสูง(ดินแตกระแหง)ในตอนแล๎งๆอาจต๎องใสํเป็นตันตํอไรํและลดลงทุกปี 
สังเกตได๎วําถ๎าใสํติดตํอกัน 3 ปีปุ๋ยขี้ไกํแกลบจะท าให๎ดินนุํมเก็บน้ าให๎พืชได๎มากและเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดหนึ่งที่มีธาตุอาหารจ านวนมากสังเกตได๎จากอาหารที่ไกํกินเข๎าไปซึ่งมีทั้งโปรตีนและแรํธาตุ ปุ๋ยมูล
ไกํนั้นสามารถแบํงออกเป็นมูลไกํไขํและมูลไกํเนื้อซึ่งมูลไกํไขํนั้นการที่รากพืชจะได๎ประโยชน์ต๎องท า
การหมักให๎เปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมเสียกํอน สํวนมูลไกํเนื้อถ๎าจะใช๎วิธีโรย เมื่อโรยปุ๋ยแล๎ว
ควรทิ้งชํวงไว๎กํอนที่จะปลูกเนื่องจากมูลไกํสดมีความเป็นกรดสูงมากซึ่งอาจจะมีผลท าให๎หน๎าดินร๎อน
และพืชอาจตายได๎ 

 
รูปภาพที่  3    ลักษณะปุ๋ยมูลไกํ 
ที่มา : ศศิวิมล แสวงผล.(2546) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

          ภาคภูมิและทักษิณา (2548) วิธีการขยายพันธุ์อ๎อยสะอาดแบบเรํงรัด : ขนาดของภาชนะ
เพาะช าและอายุต๎นกล๎าที่เหมาะสมจากการช าข๎อตาการปลูกอ๎อยจากข๎อตาเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ขยายพันธุ์อ๎อยแบบเรํงรัดและยังลดพ้ืนที่ในการแชํทํอนพันธุ์ในน้ าร๎อนส าหรับแปลงผลิตพันธุ์อ๎อย
สะอาด จึงศึกษาขนาดของภาชนะเพาะช า และอายุ ที่เหมาะสมของต๎นกล๎าอ๎อยจากการช าข๎อตา 
ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพืชไรํขอนแกํน วางแผนการทดลองแบบ 4 x 3 Factorial in RCB มี 4 ซ้ า 
ปัจจัยแรกขนาดของภาชนะปลูกต๎นกล๎าคือ ถุงเพาะช าพลาสติกแบบพับข๎าง 4 x 8 นิ้ว ถุงเพาะช า
พลาสติกแบบพับข๎าง 3 x 7 นิ้ว ถุงเพาะช าพลาสติกแบบพับข๎าง 2 x 6 นิ้ว และแปลงเพาะช าขนาด 1 
x 1.5 เมตร ปัจจัยที่สองอายุต๎นกล๎าคือ อายุต๎นกล๎า 6 สัปดาห์ อายุต๎นกล๎า 8 สัปดาห์ และอายุต๎น
กล๎า 10 สัปดาห์ รวม 12 กรรมวิธี โดยใช๎อ๎อยพันธุ์ขอนแกํน 3 ผลการทดลอง พบวํา ความงอกของ
ต๎นกล๎าจากชิ้นสํวนข๎อในแตํละขนาดถุงเพาะช ามีความงอกใกล๎เคียงกัน (73.33 - 80.75 เปอร์เซ็นต์) 
สูงกวําที่เพาะในแปลง (70.33 เปอร์เซ็นต์) การปลูกพันธุ์อ๎อยจากต๎นกล๎าที่เพาะช าในถุงขนาดใหญํ 
4 x 8 นิ้ว ให๎จ านวนทํอนพันธุ์ 6.46 ล าตํอตารางเมตร สูงกวําที่เพาะช าในถุงขนาดเล็ก 2 x 6 นิ้ว และ
แปลงเพาะช าที่ให๎ทํอนพันธุ์ 1.65 และ 5.20 ล าตํอตารางเมตร ตามล าดับ ต๎นกล๎าอายุ 10 และ 8 
สัปดาห์ มีอัตราการรอดหลังย๎ายปลูกในแปลงสูงกวําต๎นกล๎าอายุ 6 สัปดาห์ และให๎ผลผลิตทํอนพันธุ์
ไมํแตกตํางกัน ภาชนะเพาะช าและอายุต๎นกล๎ากํอนย๎ายปลูกที่ตํางกันไมํมีผลตํอคุณภาพของทํอน
พันธุ์   
 ประสิทธิ์ (2552) ศึกษาผลของการใช๎เพอไลต์รํวมกับปุ๋ยเคมีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของอ๎อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินกา แพงแสน พบวําการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์
รํวมกับเพอไลต์มีผลให๎ความสูงต๎นและคําความเขียวของใบอ๎อยมากที่สุด ใกล๎เคียงกับการใช๎ปุ๋ยเคมี
อัตรา 100 เปอร์เซ็นต์การใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 70 เปอร์เซ็นต์ทั้งที่ใช๎เดี่ยวหรือใช๎รํวมกับเพอไลต์ตามล าดับ
ขณะที่การไมํใช๎ปุ๋ยเคมีและเพอไลตต์มีผลให๎ความสูงต๎นและคําความเขียวของใบอ๎อยต่ าที่สุดทุกระยะ
การเจริญเติบโตในด๎านผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ๎อยที่อายุ12 เดือน พบวําการใช๎ปุ๋ยเคมี
อัตรา 100 เปอร์เซ็นต์รํวมกับเพอไลต์มีผลให๎น้ าหนักผลผลิตและผลผลิตน้ าตาลของอ๎อยมากที่สุด
ใกล๎เคียงกับการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ และการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 70 เปอร์เซ็นต์รํวมกับเพอ
ไลต์ตามล าดับขณะที่การไมํใช๎ปุ๋ยเคมีและเพอไลต์มีผลให๎น้ าหนักผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลของอ๎อย
น๎อยที่สุด นอกจากนั้นการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์รํวมกับเพอไลต์ยังมีผลให๎ความยาวล าอ๎อย
มากที่สุด รองลงมา คือ การใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ และการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 70 เปอร์เซ็นต์
รํวมกับเพอไลต์ตามล าดับสํวนการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตราตํางๆ ทั้งที่ใช๎เดี่ยวหรือใช๎รํวมกับเพอไลต์มีผลให๎
จ านวนปล๎องตํอล าของอ๎อยใกล๎เคียงกันสํวนการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์รํวมกับเพอไลต์มีผล
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ให๎น้ าหนักตํอล าของอ๎อยมากที่สุดขณะที่การไมํใช๎ปุ๋ยเคมีและเพอไลต์มีผลให๎จ านวนปล๎องตํอล าและ
น้ า หนักตํอล าของอ๎อยต่ าที่สุด 
 นาตยาและอรรถสิทธิ์ (2554) การเพ่ิมผลผลิตอ๎อยโดยการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมรํวมกับ
การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ ด าเนินการทดลองในอ๎อยปลูกที่แปลงวิจัยของบริษัทอุตสาหกรรมน้ าตาลบ๎านไรํ 
จ ากัด โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด๎วย 5 ต ารับและจ านวน 4 ซ้ า ได๎แกํ 1).การใสํ
ปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดิน 2).การใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดินรํวมกับการปลูกถั่วพํุมแซมระหวําง
แถวอ๎อย 3).การใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดินรํวมกับการใสํปุ๋ยอินทรีย์โรงงาน 4).การใสํปุ๋ยเคมีตามคํา
วิเคราะห์ดินรํวมกับการใสํปุ๋ยอินทรีย์โรงงานและการปลูกถั่วพํุมระหวํางแถวอ๎อย และ 5).การใสํ
ปุ๋ยเคมีตามวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ (15-15-15+ 46-0-0) ผลการทดลองพบวํา การใสํปุ๋ยเคมีตามคํา
วิเคราะห์ดินรํวมกับการใสํปุ๋ยอินทรีย์โรงงานและการปลูกถ่ัวพํุมระหวํางแถวอ๎อย ให๎ผลผลิตอ๎อยสูงสุด
คือ 18.84 ตันตํอไรํ แตํไมํแตกตํางจากการใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดินรํวมกับการใสํปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานที่ให๎ผลผลิต 18.80 ตันตํอไรํ เมื่อวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์พบวําการใสํปุ๋ยเคมีตามคํา
วิเคราะห์ดินรํวมกับการใสํปุ๋ยอินทรีย์โรงงาน ให๎ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุดคือ 8,985 บาท
ตํอไรํ 
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บทที3่ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 วัสดุอุปกรณ์  
 1.พันธ์อ๎อย 
 2.ปุ๋ยมูลสุกร 
 3.ปุ๋ยมูลไกํ 
 4.ปุ๋ยมูลวัว 
 5.ดิน 
 6.ถุงด า   
 7.ตาชั่ง  
 8.มีด   
 9.พลั่วตักดิน   
 10.กล๎องถํายรูป 
 11.บัวรดน้ า   
 12.จอบ   
 13.เครื่องอบลมร๎อน   
 14กะละมัง.  
 15. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 16. ปากกาเมจิก 
 17. ไม๎ไผํ 
 18. ลวด 
 19.อุปกรณ์จดบันทึก เชํน สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม๎บรรทัด สายวัด  เป็นต๎น   
3.2 สถานที่ท าการทดลอง 
    124/2 หมูํที่ 9 ต าบลทําโพธิ์ชัย  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210 
3.3 ระยะเวลาในการทดลอง 
  เริ่มต๎นทดลองตั้งแตํวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดการทดลองวันที่24 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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3.4 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 วางแผนการทดลองที่มีแผนแบบสุํมอยํางสมบูรณ์ (completely Randomized : CRD) ม ี4 
ทรีตเมนต์ 4 ซ้ า  
 กรรมวิธีที ่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 
 กรรมวิธีที ่ 2  ปุ๋ยมูลวัว 
 กรรมวิธีที ่ 3 ปุ๋ยมูลสุกร  
 กรรมวิธีที ่ 4 ปุ๋ยขี้ไกํแกลบ  
 
3.5 วิธีการทดลอง 
 กรรมวิธีที ่1 เตรียมผสมดินลงถุงปลูกถุงลํะ 10 กิโลกรัม 4 ชุด ชุดลํะ 4ถุง แล๎วเตรียมต๎น
อ๎อยพันธ์ ระยอง 95 โดยการตัดข๎ออ๎อยยาวประมาน 7 เซนติเมตรแล๎วน ามาลงถุงปลูกถุงละ 2 ข๎อ 
โดยรดน้ าวันลํะครั้งครั้งลํะ 50 มิลลิลิตรและก าจัดวัชพืชทุกๆ5วันและเก็บข๎อมูลทุก 15 วนั 
  กรรมวิธีที่ 2  เตรียมผสมดินลงถุงปลูกถุงละ 10  กิโลกรัม 4 ชุด ชุดลํะ 4ถุง แล๎วเตรียมต๎น
อ๎อยพันธ์ ระยอง 95 โดยการตัดข๎ออ๎อยยาวประมาน 7 เซนติเมตรแล๎วน ามาลงถุงปลูกถุงลํะ 2 ข๎อ 
โดยรดน้ าวันลํะครั้งครั้งลํะ 50มิลลิลิตรและใสํปุ๋ยมูลวัวในอัตราตํอถุงถุงละ 96 กรัม จากนั้นก าจัด
วัชพืชทุกๆ5วันและเก็บข๎อมูลทุก15วัน 
 กรรมวิธีที่ 3  เตรียมผสมดินลงถุงปลูกถุงละ 10  กิโลกรัม 4 ชุด ชุดลํะ 4ถุง แล๎วเตรียมต๎น
อ๎อยพันธ์ ระยอง 95 โดยการตัดข๎ออ๎อยยาวประมาน 7 เซนติเมตรแล๎วน ามาลงถุงปลูกถุงลํะ 2 ข๎อ 
โดยรดน้ าวันลํะครั้งครั้งลํะ 50มิลลิลิตรและใสํปุ๋ยมูลสุกรในอัตราตํอถุงถุงละ 96 กรัม จากนั้นก าจัด
วัชพืชทุกๆ5วันและเก็บข๎อมูลทุก 15วัน 
 กรรมวิธีที่ 4  เตรียมผสมดินลงถุงปลูกถุงละ 10  กิโลกรัม 4 ชุด ชุดลํะ 4ถุง แล๎วเตรียมต๎น
อ๎อยพันธ์ ระยอง 95 โดยการตัดข๎ออ๎อยยาวประมาน 7 เซนติเมตรแล๎วน ามาลงถุงปลูกถุงลํะ 2 ข๎อ 
โดยรดน้ าวันลํะครั้งครั้งลํะ 50มิลลิลิตรและใสํปุ๋ยมูลไกํในอัตราตํอถุงถุงละ 96 กรัม จากนั้นก าจัด
วัชพืชทุกๆ5วันและเก็บข๎อมูลทุก15วัน 
 วิธีการการเตรียมปุ๋ยมูลไกํ คือ น าปุ๋ยมูลไกํมาตากแห๎งในที่รํม 1-2 สัปดาห์ เมื่อปุ๋ยมูลไกํแห๎ง
แล๎วให๎น าไปผสมกับดินกํอนน าไปใสํถุงเพาะช าเพ่ือท าการปลูกอ๎อย ปุ๋ยมูลวัวและปุ๋ยมูลสุกรลักษณะ
การเตรียมปุ๋ยเชํนเดียวกันกับการเตรียมปุ๋ยมูลไกํ 
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3.6 การเก็บข้อมูล 
 การเก็บข๎อมูลอ๎อย พันธ์ระยอง 95 ในถุงปลูกท่ีให๎ปุ๋ยตํางชนิดกันโดยเก็บข๎อมูลดังนี้ 
ท าการเก็บข๎อมูลความสูง ความยาวราก น้ าหนักแห๎งล าต๎นและใบ น้ าหนักแห๎งราก ราก  ที่อายุ 
15,30,45 และ 60 วันหลังการปลูก สํวนจ านวนใบ เก็บข๎อมูลที่ระยะ 30,45และ60วันหลังการปลูก  
และการแตกกอ เก็บข๎อมูลที่ระยะ 45 และ60 วันหลังการปลูก 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตํางของแตํ
ละกรรมวิธีด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistic 8.1 
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บทที่ 4     
ผลการทดลอง 

4.1 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อความสูงของต้นอ้อยพันธุ์ระยอง 95 

        จากตารางที่ 4.1 กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย (T1), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลวัว (T2), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลสุกร 
(T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) มีผลท าให๎ความสูงมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ
(P<0.05)(*) ที่ระยะ 15, 30, 45 วันหลังการปลูก สํวนที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํา การใสํปุ๋ย
มูลไกํ มีผลท าให๎ความสูงมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง   
 ที่ระยะ 15 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความสูงของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  19.25 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎
ความสูง 14.87, 13.25และ 10.85 ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 30 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความสูงของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  35.25  เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลวัว (T2), ปุ๋ยมูลสุกร (T3), และไมํใสํ
ปุ๋ย (T1) ให๎ความสูง 33.12, 31.25 และ 16.12 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความสูงของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  60.32  เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลวัว (T2), ปุ๋ยมูลสุกร (T3), และไมํใสํ
ปุ๋ย (T1) ให๎ความสูง 47.72, 46.52 และ 19.95 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความสูงของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  91.02 เซนติเมตรรองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํ
ปุ๋ย (T1) ให๎ความสูง 89.42, 62.85 และ 33.60 เซนติเมตร ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.1 ความสูงของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 15, 30, 45 และ 60 วันหลังการปลูก 

 
กรรมวิธี 

ความสูง (เซนติเมตร) 
15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

T1  ไมํใสํปุ๋ย 
T2 ปุ๋ยมูลวัว 

   T3 ปุ๋ยมูลสุกร 
T4 ปุ๋ยมูลไกํ 

10.85 b 
13.25 b 

 14.87 ab 
19.25 a 

16.12 b 
33.12 a 
31.25 a 
35.25 a 

19.95 b 
47.72 a 
46.52 a 
60.32 a 

33.60 c 
62.85 b 
89.42 a 
91.02 a 

F-test * * * ** 
CV% 23.43 31.56 36.66 22.42 

  หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตําง
ทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   (  * )  

4.2 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อความยาวของรากอ้อยพันธุ์ระยอง 95 

        จากตารางที่ 4.2 พบวํา กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย (T1), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลวัว (T2), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ย
มูลสุกร (T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ท าให๎ความยาวรากไมํมคีวามแตกตํางทางสถิติ 
(P>0.05)(ns ) ที่ระยะ 15, 30, 45 วันหลังการปลูกสํวนที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก  พบวํา การใสํ
ปุ๋ยขี้ไกํมีผลตํอความยาวรากท าให๎แตํละกรรมวิธีมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ 
 ที่ระยะ 15 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความยาวรากของอ๎อย
พันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  11.45 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และ
ไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎ความยาวราก 11.05, 9.55และ 8.05 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 30 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎ความยาวรากของอ๎อย
พันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  15.47 เซนติเมตร ลองลงมาคือ ปุ๋ยขี้ไกํ (T4), ไมํใสํปุ๋ย (T1) และปุ๋ย
มูลวัว (T2), ให๎ความยาวราก 14.42, 12.00และ 11.52  เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความยาวรากของอ๎อย
พันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  21.62 เซนติเมตร  รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร(T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2), และ
ไมํใสํปุ๋ย (T1)  ให๎ความยาวราก 18.22, 15.7 และ 13.77 เซนติเมตร  ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎ความยาวรากของอ๎อย
พันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  31.6 เซนติเมตร  รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร(T3),ไมํใสํปุ๋ย (T1), และ ปุ๋ย
มูลวัว (T2) ให๎ความยาวราก 26.00, 20.3 และ 18.97 เซนติเมตร  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 ความยาวของรากของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 15, 30, 45 และ 60 วันหลังการ
ปลูก 

 
กรรมวิธี 

ความยาวของราก (เซนติเมตร) 

       15 วัน         30 วัน 45 วัน 60 วัน 
T1  ไมํใสํปุ๋ย 8.05  12.00  13.77  20.3 b 
T2 ปุ๋ยมูลวัว 9.55  11.52  15.7  18.97 b 

T3 ปุ๋ยมูลสุกร 11.05  15.47  18.22  26.00 ab 

T4 ปุ๋ยมูลไกํ 11.45  14.42  21.62  31.6 a 

F-test ns ns ns * 
CV % 22.11 24.14 29.16 22.68 

หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตํางทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   ( * )  

4.3 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อน้ าหนักแห้งของล าต้นและใบอ้อยพันธุ์ระยอง 95 

      จากตารางที่ 4.3 ที่ระยะ 15 และ 60 วันหลังปลูก กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย (T1), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูล
วัว (T2), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ท าให๎น้ าหนักแห๎งต๎นและใบของ
ต๎นอ๎อยมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง (P>0.01)(**)  

 ที่ระยะ 15 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎น
และใบของอ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.16  รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว 
(T2),และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ 0.13, 0.12 และ 0.07ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 30 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎น
และใบของอ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.20  รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลไกํ (T4), ปุ๋ยมูลวัว (T2), 
และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ 0.19, 0.15 และ 0.10 ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎น
และใบวามสูงของอ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.30 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว 
(T2), และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ 0.25, 0.18 และ 0.16 ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎น
และใบของอ๎อยพันธ์ 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.61 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํ
ปุ๋ย (T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ 0.39, 0.30 และ 0.25  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี4.3 น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 15, 30, 45 และ 60 
วันหลังการปลูก 

 
กรรมวิธี 

น้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบ (กรัม) 

       15 วัน         30 วัน 45 วัน 60 วัน 
T1  ไมํใสํปุ๋ย 0.07 b 0.10  0.16 c 0.25 b 
T2 ปุ๋ยมูลวัว 0.12 a 0.15  0.18 bc 0.30 b 

T3 ปุ๋ยมูลสุกร 0.13 a 0.20  0.25 ab 0.39 b 

T4 ปุ๋ยมูลไกํ 0.16 a 0.19  0.30 a 0.61 a 

F-test ** ns * ** 
CV% 25.17 27.81 25.64 25.28 

หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตํางทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   (  * )  

4.4 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อน้ าหนักแห้งของรากอ้อยพันธุ์ระยอง 95 

         จากตารางที่ 4.4  ที่ระยะ 15, 30, 45 และ 60 วันหลังการปลูก พบวํา กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย 
(T1), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลวัว  (T2), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4)  ท าให๎
น้ าหนักแห๎งของรากไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) 

 ที่ระยะ 15 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎น้ าหนักแห๎งของรากของ
อ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.12 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลไกํ (T4), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํปุ๋ย 
(T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของรากเทํากันที่ 0.09 
 ที่ระยะ 30 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎น้ าหนักแห๎งของราก 
ของอ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.18 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลไกํ (T4), ปุย๋มูลวัว (T2), และไมํใสํ
ปุ๋ย (T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของราก 0.14, 0.13 และ 0.11 ตามล าดับ 
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎น้ าหนักแห๎งของราก 
ของอ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.20 รองลงมาคือปุ๋ยมูลไกํ (T4), ปุ๋ยมูลวัว (T2), และไมํใสํปุ๋ย 
(T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของราก 0.19, 0.17 และ 0.13 ตามล าดับ                                             
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎น้ าหนักแห๎งของรากของ
อ๎อยพันธ์ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  0.26 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํปุ๋ย 
(T1) ให๎น้ าหนักแห๎งของราก 0.23, 0.22 และ 0.16 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 น้ าหนักแห๎งของรากของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 15,30,45 และ60 วันหลังการ
ปลูก 

 
กรรมวิธี 

น้ าหนักแห๎งของราก (กรัม) 

       15DAY         30DAY 45DAY 60DAY 
T1  ไมํใสํปุ๋ย 0.09  0.11  0.13  0.16  
T2 ปุ๋ยมูลวัว 0.09  0.13  0.17  0.22  

T3 ปุ๋ยมูลสุกร 0.12  0.18  0.20  0.23  

T4 ปุ๋ยมูลไกํ 0.09  0.14  0.19  0.26  

F-test ns ns ns ns 
CV% 23.05 28.91 29.34 25.60 

 หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตํางทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   (  * )  

4.5 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อจ านวนใบอ้อยพันธุ์ระยอง 95 

            จากตารางที่ 4.5 ที่ระยะ 30 วันหลังจากปลูก กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย (T1), กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูล
วัว (T2), กรรมวิธีทีใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
(P>0.05)(ns)มีผลท าให๎จ านวนใบมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง (P<0.01)          
  
 ที่ระยะ 30 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎จ านวนใบของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  2.75  รองลงมาคือ ไมํใสํปุ๋ย (T1), ปุ๋ยมูลสุกร (T3), และปุ๋ยมูลวัว (T2) ให๎
จ านวนใบ 2.25, 2.25 และ 2.00 ตามล าดับ                                                      
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎จ านวนใบของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  5.75  รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2), และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎
จ านวนใบ 4.75, 4.00 และ 2.75 ตามล าดับ                                               
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3), ให๎จ านวนใบของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  7.25 รองลงมาคือปุ๋ยมูลไกํ (T4), ปุ๋ยมูลวัว (T2),และไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎
ความสูง 7.00, 5.75 และ 4.75 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนใบของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 30, 45 และ 60 วันหลังการปลูก 

 
กรรมวิธี 

จ านวนใบ (ใบ) 

30 วัน 45 วัน 60 วัน 
T1  ไมํใสํปุ๋ย 2.25 2.75 c 4.75 c 

T2 ปุ๋ยมูลวัว 2.00 4.00 bc 5.75 bc 

T3 ปุ๋ยมูลสุกร 2.25 4.75 ab 7.25 a 

T4 ปุ๋ยมูลไกํ 2.75 5.75 a 7.00 ab 

F-test ns ** ** 
CV% 31.21 23.43 13.40 

หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตํางทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   (  * )  

4.6 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการแตกกออ้อยพันธุ์ระยอง 95 

      จากตารางที่ 4.6 พบวํา ที่ระยะ 45 และ 60 วันหลังการปลูก กรรมวิธีที่ไมํใสํปุ๋ย (T1), กรรมวิธีที่
ใสํปุ๋ยมูลวัว (T2), กรรมวิธีทีใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) และกรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) มผีลท าให๎การแตกกอมี
ความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง (P<0.01)  
  
 ที่ระยะ 45 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎การแตกกอของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  1.75 สํวนปุ๋ยมูลสุกร (T3), ปุ๋ยมูลวัว (T2) พบวําทั้งสองทรีทเมนต์มี
คําเฉลี่ยการแตกกอที่ 1.00 เทํากันและไมํใสํปุ๋ย (T1)  ไมํมีการแตกกอ 
 ที่ระยะ 60 วันหลังการปลูก พบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎การแตกกอของอ๎อยพันธ์
ระยอง 95 สูงที่สุด ได๎แกํ  2.50 รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลวัว (T2), ปุ๋ยมูลสุกร (T3), และ ไมํใสํปุ๋ย (T1) ให๎
การแตกกอที่ 2.00, 1.75 และ 1.00  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ตํอการแตกกอของต๎นอ๎อยพันธุ์ระยอง 95 ที่ระยะ 45และ60 วันหลัง
การปลูก 

กรรมวิธี การแตกกอ (กอ) 

45DAY 60DAY 

T1  ไมํใสํปุ๋ย 0.00 c 1.00 c 

T2  ปุ๋ยมูลวัว 1.00 b 2.00 ab 

T3  ปุ๋ยมูลสุกร 1.00 b 1.75 b 

T4  ปุ๋ยมูลไกํ 1.75 a 2.50 a 

F-test ** ** 
CV% 26.67 21.07 

หมายเหตุ :  P > 0.05     = ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ  ( ns )     P< 0.01    = แตกตํางทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญอยํางยิ่ง  ( ** )   P <  0.05  = แตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ   (  * )  
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บทท่ี 5 

อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ในการทดลองครั้งนี้ใช๎แผนการทดลองแบบ completely Randomized  (CRD) มีทั้งหมด 
4 กรรมวิธีจ านวน 4 .ซ้ าได๎ผลการทดลอง ดังนี้ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองพบวําในระยะ 60 วันหลังการปลูกกรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไก ํ(T4) ให๎
คําเฉลี่ยความสูงของต๎นสูงที่สุดคือ 91.02 รองลงมาคือปุ๋ยมูลสุกร 89.42 รองลงมาคือปุ๋ยมูลวัว 62.85 
และไมํใสํปุ๋ยให๎คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 33.60 ดังงาน ประสิทธิ์ (2552) ศึกษาผลของการใช๎เพอไลต์
รํวมกับปุ๋ยเคมีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ๎อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินก าแพงแสน 
พบวําการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์รํวมกับเพอไลต์มีผลให๎ความสูงต๎นและคําความเขียวของใบ
อ๎อยมากที่สุด  

ด๎านความยาวของรากพบวําในระยะ 60 วันหลังการปลูกกรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎
คําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 31.6 รองลงมาคือปุ๋ยมูลสุกร 26.00 รองลงมาคือไมํใสํปุ๋ย 20.3 และปุ๋ยมูลวัวให๎
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 18.97ด๎านน้ าหนักแห๎งของล าต๎นและใบพบวําในระยะ 60 วันหลังการปลูก
กรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎คําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 0.61 รองลงมาคือปุ๋ยมูลสุกร 0.39 รองลงมาคือ
ปุ๋ยมูลวัว 0.30 และไมํใสํปุ๋ยให๎คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 0.25  ด๎านน้ าหนักแห๎งของรากในระยะ 60 วัน
หลังการปลูกพบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎คําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 0.26 รองลงมาคือปุ๋ยมูลสุกร 
0.23 รองลงมาคือปุ๋ยมูลวัว 0.22 และไมํใสํปุ๋ยให๎คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 0.16  ด๎านการแตกกอในระยะ 
60 วันหลังการปลูกพบวํากรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลไกํ (T4) ให๎คําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.50 รองลงมาคือปุ๋ยมูล
วัว 2.00 รองลงมาคือปุ๋ยมูลสุกร 1.75 และไมํใสํปุ๋ยให๎คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 1.00  และด๎านจ านวน
การเกิดใบในระยะ 60 วันหลังการปลูกพบวําในกรรมวิธีการใสํปุ๋ยมูลสุกร (T3) ให๎คําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
7.25 รองลงมาคือปุ๋ยมูลไกํ 7.00 รองลงมาคือปุ๋ยมูลวัว 5.75 และไมํใสํปุ๋ยให๎คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 
4.75  ดังงานทดลองของ ภาคภูมิ  ถิ่นค า และทักษิณา  ศันสยะวิชัย (2548) พบวําการงอกของอ๎อย
ในขนาดถุงเพาะช ามีความงอกใกล๎เคียงกัน (73.33 - 80.75 เปอร์เซ็นต์) สูงกวําที่เพาะในแปลง 
(70.33 เปอร์เซ็นต์) การปลูกพันธุ์อ๎อยจากต๎นกล๎าที่เพาะช าในถุงขนาดใหญํ 4 x 8 นิ้ว ให๎จ านวนทํอน
พันธุ์ 6.46 ล าตํอตารางเมตร สูงกวําที่เพาะช าในถุงขนาดเล็ก 2 x 6 นิ้ว และแปลงเพาะช าที่ให๎ทํอน
พันธุ์ 1.65 และ 5.20 ล าตํอตารางเมตร ตามล าดับ ต๎นกล๎าอายุ 10 และ 8 สัปดาห์ มีอัตราการรอด
หลังย๎ายปลูกในแปลงสูงกวําต๎นกล๎าอายุ 6 สัปดาห์ และให๎ผลผลิตทํอนพันธุ์ไมํแตกตํางกัน ภาชนะ
เพาะช าและอายุต๎นกล๎ากํอนย๎ายปลูกที่ตํางกันไมํมีผลตํอคุณภาพของทํอนพันธุ์   
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได๎จากมูลวัว,มูลสุกรและมูลไกํที่สํงผลตํอการงอกของอ๎อย
พันธ์ระยอง 95 การใช๎ปุ๋ยมูลสุกรมีอัตราการให๎คําเฉลี่ยทางด๎านการเกิดของใบอ๎อยสูงที่สุด  แตํการใช๎
ปุ๋ยมูลไกํให๎คําเฉลี่ยทางด๎านความสูงของต๎นอ๎อยสูงที่สุดเชํนเดียวกับคําเฉลี่ยของความยาวราก 
น้ าหนักแห๎งราก น้ าหนักแห๎งล าต๎นและใบ และการแตกกอ มากท่ีสุด 
 
 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาอุณหภูมิและสภาพอากาศที่เหมาะสมตํอการปลูกอ๎อยเพื่อจะได๎ผลผลิตที่ได๎ตามความ
ต๎องการ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ศัตรูพืชของต๎นอ๎อยที่เข๎าท าลายในชํวงการเจริญเติบโตในแตํละระยะการ
เติบโตของอ๎อย 
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เอกสารอ้างอิง 

 กรมสํงเสริมการเกษตร.2557 “การปลูกอ๎อย” กรมสํงเสริมการเกษตร,กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์,กรุงเทพมหานคร          

 นิรนาม.2557“ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกร”แหลํงที่มา 
http://www.bestworkingone.com   
 นิรนาม.2559“ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มูลไกํ” แหลํงที่มา  http://www.rakbankerd.com  
สืบค๎นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2560 
 นิรนาม.2557“ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มูลวัว” แหลํงที่มา 
http://www.bestworkingone.com  สืบค๎นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
 เกษม สุขสถาน.2523 “สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมที่ 5” เรื่องท่ี 3 อ๎อย แหลํงที่มา 
http://saranukromthai.or.thสืบค๎นเมื่อวันที่  14 กันยายน  2560 
 วัฒนศักดิ์ ชมพูนิช กัญญรัตน์ ไกรสีห์ วัลลิภา สุชาโต.2548 “เทคนิคการผลิตพันธุ์อ๎อย”
รายงานประจ าปีศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรีหน๎า 117-127. 
 ภาคภูมิ  ถิ่นค า และทักษิณา  ศันสยะวิชัย.2548 “วิธีการขยายพันธุ์อ๎อยสะอาดแบบเรํงรัด : 
ขนาดของภาชนะเพาะช าและอายุต๎นกล๎าที่เหมาะสมจากการช าข๎อตา”ศูนย์วิจัยพืชไรํขอนแกํน 
 ประสิทธิ์ คล๎ายเอี่ยม. 2552. ผลของสารเพอไลต์ตํอการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต
ของอ๎อยที่ปลูกในชุดดินก าแพงแสน.ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเกษตร
ก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นครปฐม. 
 นาตยา กาฬภักดีและอรรถสิทธิ์ บุญธรรม(2554) “การเพ่ิมผลผลิตอ๎อยโดยการใช๎ปุ๋ยเคมี
อัตราที่เหมาะสมรํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์” 
 รังสิต  สุวรรณเขตนิคม. (2548) การจัดการวัชพืชในไรํอ๎อยแบบบูรณาการ. ศูนย์วิจัยอ๎อย
และน้ าตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. นครปฐม. 
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ภาคผนวก ก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูล 15 วันหลังการปลูก 
Completely Randomized AOV for A ความสูง 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   150.302   50.1006    4.31   0.0279 
Error    12   139.538   11.6281 
Total    15   289.839 
Grand Mean 14.556    CV 23.43 
Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     11.0    3   0.0117 
Cochran's Q                 0.8451 
Largest Var / Smallest Var  45.533 
Component of variance for between groups   9.61813 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  10.850 
   2  13.250 
   3  14.875 
   4  19.250 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    1.7050 
Std Error (Diff of 2 Means) 2.4112 
 

completely Randomized AOV for B ความยาวราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   28.8300   9.61000    1.96   0.1746 
Error    12   58.9800   4.91500 
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Total    15   87.8100 
Grand Mean 10.025    CV 22.11 
 
  Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     5.86    3   0.1187 
Cochran's Q                 0.6336 
Largest Var / Smallest Var  24.425 
Component of variance for between groups   1.17375 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1   8.050 
   2   9.550 
   3  11.050 
   4  11.450 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    1.1085 
Std Error (Diff of 2 Means) 1.5676 
 
Completely Randomized AOV for C น้ าหนักแห้งของล าต้นและใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.01815   0.00605    6.14   0.0090 
Error    12   0.01183   0.00099 
Total    15   0.02998 
Grand Mean 0.1248    CV 25.17 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.65    3   0.6480 
Cochran's Q                 0.4422 
Largest Var / Smallest Var  4.5298 
Component of variance for between groups   0.00127 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
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   1  0.0717 
   2  0.1248 
   3  0.1385 
   4  0.1640 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0157 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0222 
 
Completely Randomized AOV for D น้ าหนักแห๎งของราก 
Source   DF        SS          MS       F        P 
tret      3   0.00206   6.861E-04    1.25   0.3356 
Error    12   0.00660   5.496E-04 
Total    15   0.00865 
Grand Mean 0.1017    CV 23.05 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     4.16    3   0.2446 
Cochran's Q                 0.5102 
Largest Var / Smallest Var  15.669 
Component of variance for between groups 3.411E-05 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.0938 
   2  0.0925 
   3  0.1208 
   4  0.0998 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0117 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0166 
 

ข้อมูล 30 วันหลังการปลูก 
Completely Randomized AOV for A ความสูง 
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Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3    907.56   302.521    3.63   0.0452 
Error    12   1000.79    83.400 
Total    15   1908.36 
Grand Mean 28.938    CV 31.56 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     6.12    3   0.1060 
Cochran's Q                 0.4823 
Largest Var / Smallest Var  35.417 
 
Component of variance for between groups   54.7803 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  16.125 
   2  33.125 
   3  31.250 
   4  35.250 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    4.5662 
Std Error (Diff of 2 Means) 6.4575 
 
Completely Randomized AOV for B ความยาวราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3    43.297   14.4323    1.39   0.2939 
Error    12   124.763   10.3969 
Total    15   168.059 
Grand Mean 13.356    CV 24.14 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     7.24    3   0.0647 
Cochran's Q                 0.5279 
Largest Var / Smallest Var  18.996 
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Component of variance for between groups   1.00885 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  12.000 
   2  11.525 
   3  15.475 
   4  14.425 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    1.6122 
Std Error (Diff of 2 Means) 2.2800 
 
Completely Randomized AOV for C น้ าหนักแห้งต้นและใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.02166   0.00722    3.47   0.0509 
Error    12   0.02500   0.00208 
Total    15   0.04666 
Grand Mean 0.1641    CV 27.81 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.78    3   0.8538 
Cochran's Q                 0.4009 
Largest Var / Smallest Var  2.9875 
Component of variance for between groups   0.00128 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.1097 
   2  0.1510 
   3  0.2000 
   4  0.1957 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0228 
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Std Error (Diff of 2 Means) 0.0323 
 
Completely Randomized AOV for D น้ าหนักแห้งของราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.00929   0.00310    1.83   0.1948 
Error    12   0.02027   0.00169 
Total    15   0.02957 
Grand Mean 0.1422    CV 28.91 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     5.82    3   0.1207 
Cochran's Q                 0.5067 
Largest Var / Smallest Var  15.788 
Component of variance for between groups 3.519E-04 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.1138 
   2  0.1330 
   3  0.1800 
   4  0.1420 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0206 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0291 
 
Completely Randomized AOV for E จ านวนใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   1.18750   0.39583    0.76   0.5378 
Error    12   6.25000   0.52083 
Total    15   7.43750 
Grand Mean 2.3125    CV 31.21 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.73    3   0.6309 
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Cochran's Q                 0.4400 
Largest Var / Smallest Var  3.6667 
Component of variance for between groups  -0.03125 
Effective cell size                            4.0 
 
tret    Mean 
   1  2.2500 
   2  2.0000 
   3  2.2500 
   4  2.7500 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.3608 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.5103 
 
ข๎อมูล 45 วันหลังการปลูก 
Completely Randomized AOV for A ความสูง 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   3458.46   1152.82    4.50   0.0245 
Error    12   3070.79    255.90 
Total    15   6529.25 
Grand Mean 43.631    CV 36.66 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.87    3   0.8325 
Cochran's Q                 0.4190 
Largest Var / Smallest Var  3.1145 
Component of variance for between groups   224.230 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  19.950 
   2  47.725 
   3  46.525 
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   4  60.325 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    7.9984 
Std Error (Diff of 2 Means) 11.311 
 
Completely Randomized AOV for B ความยาวของราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   138.172   46.0573    1.80   0.2002 
Error    12   306.563   25.5469 
Total    15   444.734 
Grand Mean 17.331    CV 29.16 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     4.90    3   0.1792 
Cochran's Q                 0.6181 
Largest Var / Smallest Var  14.827 
 
Component of variance for between groups   5.12760 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  13.775 
   2  15.700 
   3  18.225 
   4  21.625 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    2.5272 
Std Error (Diff of 2 Means) 3.5740 
 
Completely Randomized AOV for C น้ าหนักแห้งของล าต้นและใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.05328   0.01776    5.11   0.0165 
Error    12   0.04167   0.00347 



54 
 

Total    15   0.09495 
Grand Mean 0.2299    CV 25.64 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.83    3   0.6090 
Cochran's Q                 0.4916 
Largest Var / Smallest Var  4.5995 
Component of variance for between groups   0.00357 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.1648 
   2  0.1860 
   3  0.2598 
   4  0.3090 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0295 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0417 
 
 
Completely Randomized AOV for D น้ าหนักแห้งของราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.01168   0.00389    1.40   0.2905 
Error    12   0.03337   0.00278 
Total    15   0.04505 
Grand Mean 0.1798    CV 29.34 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.62    3   0.4533 
Cochran's Q                 0.3855 
Largest Var / Smallest Var  7.9794 
Component of variance for between groups 2.784E-04 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
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   1  0.1370 
   2  0.1765 
   3  0.2063 
   4  0.1993 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0264 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0373 
 
Completely Randomized AOV for E จ านวนใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   19.1875   6.39583    6.27   0.0084 
Error    12   12.2500   1.02083 
Total    15   31.4375 
Grand Mean 4.3125    CV 23.43 
At least one group variance is near zero, 
variance-equality tests cannot be computed. 
Component of variance for between groups   1.34375 
Effective cell size                            4.0 
 
 
tret    Mean 
   1  2.7500 
   2  4.0000 
   3  4.7500 
   4  5.7500 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.5052 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.7144 
 
Completely Randomized AOV for F การแตกกอ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
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tret      3   6.18750   2.06250    33.0   0.0000 
Error    12   0.75000   0.06250 
Total    15   6.93750 
Grand Mean 0.9375    CV 26.67 
At least one group variance is near zero, 
variance-equality tests cannot be computed. 
Component of variance for between groups   0.50000 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.0000 
   2  1.0000 
   3  1.0000 
   4  1.7500 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.1250 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1768 
 
ข๎อมูล 60 วันหลังการปลูก 
Completely Randomized AOV for A ความสูง 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3    8772.2   2924.08    12.1   0.0006 
Error    12    2890.5    240.87 
Total    15   11662.7 
Grand Mean 69.225    CV 22.42 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     5.56    3   0.1349 
Cochran's Q                 0.7339 
Largest Var / Smallest Var  10.790 
Component of variance for between groups   670.802 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
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   1  33.600 
   2  62.850 
   3  89.425 
   4  91.025 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    7.7600 
Std Error (Diff of 2 Means) 10.974 
 
Completely Randomized AOV for B ความยาวของราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   402.037   134.012    4.44   0.0255 
Error    12   361.948    30.162 
Total    15   763.984 
Grand Mean 24.219    CV 22.68 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     3.21    3   0.3598 
Cochran's Q                 0.3580 
Largest Var / Smallest Var  10.213 
Component of variance for between groups   25.9625 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  20.300 
   2  18.975 
   3  26.000 
   4  31.600 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    2.7460 
Std Error (Diff of 2 Means) 3.8834 
 
Completely Randomized AOV for C น้ าหนักแห้งของล าต้นและใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
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tret      3   0.30347   0.10116    10.3   0.0012 
Error    12   0.11836   0.00986 
Total    15   0.42183 
Grand Mean 0.3929    CV 25.28 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     4.68    3   0.1971 
Cochran's Q                 0.6893 
Largest Var / Smallest Var  9.6600 
Component of variance for between groups   0.02282 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  0.2535 
   2  0.3050 
   3  0.3995 
   4  0.6135 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0497 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0702 
Completely Randomized AOV for D น้าหนักแห้งของราก 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   0.02126   0.00709    2.18   0.1438 
Error    12   0.03907   0.00326 
Total    15   0.06033 
Grand Mean 0.2229    CV 25.60 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     6.43    3   0.0926 
Cochran's Q                 0.5013 
Largest Var / Smallest Var  32.057 
Component of variance for between groups 9.573E-04 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
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   1  0.1665 
   2  0.2220 
   3  0.2358 
   4  0.2673 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0285 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0403 
 
Completely Randomized AOV for E จ านวนใบ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
tret      3   16.1875   5.39583    7.85   0.0037 
Error    12    8.2500   0.68750 
Total    15   24.4375 
Grand Mean 6.1875    CV 13.40 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.23    3   0.7458 
Cochran's Q                 0.3333 
Largest Var / Smallest Var  3.6667 
Component of variance for between groups   1.17708 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  4.7500 
   2  5.7500 
   3  7.2500 
   4  7.0000 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.4146 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.5863 
 
Completely Randomized AOV for F การแตกกอ 
Source   DF        SS        MS       F        P 
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tret      3   4.68750   1.56250    10.7   0.0010 
Error    12   1.75000   0.14583 
Total    15   6.43750 
Grand Mean 1.8125    CV 21.07 
At least one group variance is near zero, 
variance-equality tests cannot be computed. 
Component of variance for between groups   0.35417 
Effective cell size                            4.0 
tret    Mean 
   1  1.0000 
   2  2.0000 
   3  1.7500 
   4  2.5000 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.1909 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.2700 
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ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนการทดลอง 

 
 

รูปภาพที่ 4 การเตรียมผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์เพ่ือน าไปใสํถุงปลูก 
 

 
 

รูปภาพที่ 5 การเตรียมทํอนพันธ์ 
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รูปภาพที่ 6 การน าทํอนพันธุ์ลงปลูกในถุง 
 

 
 

รูปภาพที่ 7 การจัดเรียงถุงปลูกตามทรีทเมนต์และซ้ า 
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รูปภาพที่ 8 การน าทํอนพันธุ์ออกจากถุงปลูก 

 

 
 

รูปภาพที่ 9 การล๎างดินออกจากทํอนพันธุ์กํอนเก็บผลการทดลอง 
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รูปภาพที่ 10 การวัดความยาวรากเพ่ือเก็บผลการทดลอง 

 

 
 

รูปภาพที่ 11 การวัดความสูงของต๎นเพ่ือเก็บผลการทดลอง 
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รูปภาพที่ 12 การน าทํอนพันธุ์เข๎าตู๎อบลมร๎อน ที่อุณหภูมิ 80  เป็นเวลา 48 ชั่งโมง 

 

 
รูปภาพที่ 13 การน าสํวนตํางๆมาชั่งน้ าหนักด๎วยเครื่องชั่งดิจิตอล 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภัสสร สัดช า 
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 กรกฎาคม 2538 
ที่อยู่  19 หมูํ 2 บ๎านมํวงน๎อย ต. ทําหาดยาว อ. โพนทราย จ.ร๎อยเอ็ด 45240 
ประวัติการศึกษา 
 - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเมืองใหมํสุวรรณภูมิ 
 - ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทําหาดยาววิทยา 
 - ระดับอุดมศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิไลพร งามเหลือ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 เมษายน 2539 
ที่อยู่  124/2หมูํ 2 ต.ทําโพธิ์ชัย อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์  31210 
ประวัติการศึกษา 
 -  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ๎านลุงขี้หนู 
 - ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 
 - ระดับอุดมศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

 

 

 


