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บทคัดยอ 
 เพื่อหาแนวทางลดตนทุนการเตรียมดิน โดยไมใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการเตรียมดิน และผลผลิต
ออยในพื้นที่ดินทราย จึงไดศึกษาวิธีการลดข้ันตอนการเตรียมดิน  โดยเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดิน 3 กรรมวิธี 
ดังน้ี คือกรรมวิธีที่ 1 (T1 )  สารเคมีกําจัดวัชพืช + เครื่องมือเตรียมดิน “มินิคอมบาย”(เครื่องมือเตรียมดิน 
ประกอบดวย ริปเปอร และ จอบหมุน) กรรมวิธีที่ 2 (T2)  นํ้ากากสาจากการผลิตเอทานอล(วีแนส) + 
เครื่องมือเตรียมดิน “มินิคอมบาย”, กรรมวิธีที ่3 (T3)  ผาล 3 (2รอบ) + ผาล 7 (1รอบ) ซึ่งจากผลการศึกษา 
พบวาการเตรียมดินแบบลดการไถพรวน คือ กรรมวิธีที่ 2 (T2) ราดวีแนส กอนแลวจึงใชเครื่องมือเตรียมดิน 
“มินิคอมบาย” ใหผลผลิตออยสูงสุด คือ 21.5 ตันตอไร โดยรองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 1 (T1 )  พนสารเคมี
กําจัดวัชพืชกอนแลวจึงลงเครื่องมือเตรียมดิน “มินิคอมบาย” ใหผลผลิต 18.7ตันตอไร และกรรมวิธีที่ใหผล
ผลิตตํ่าสุดคือ กรรมวิธีที่ 3 (T3)  ผาล 3 (2รอบ) + ผาล 7 (1รอบ) คือ 12.6 ตันตอไร โดยพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนการเตรียมดิน พบวา วิธีการเตรียมดินแบบ
ลดการไถพรวนชวยลดตนทุนการเตรียมดินได 350 – 600 บาทตอไรเทียบกับการเตรียมดินทั่วไป 
 
คําสําคัญ:ลดการไถพรวน, ออย, ดินทราย 
 
Abstract  

To reduce land preparation cost without a negative impact on soil properties and 
cane yield. This experiment studied on land preparing practices was undertaken in sandy soil 
in 2009. The trial consisted of three treatments: treatment 1 (T1): spray herbicides + 
“minicombine**”, treatment 2 (T2): vinasse application + “minicombine**”, treatment 3 (T3): 
plough for two time with 3-disc followed with once 7-disc. The results showed that 
Treatment 2 (vinasse+minicombine) gave maximum cane yield which is 21.5 tonsper rai, 
followed by treatment 1 (T1) with 18.7 tons cane per rai, treatment 3 (T3) had minimum 
cane yield of 12.6 tonsper rai. Which is statistically significant different. Minimum tillage (T1, 
T2) could reduce soil preparation costs by 350 – 600 baht per rai. 
** minicombine  is soil preparation machine, consisting of ripper and rotary. 
 
Keywords:  minimum tillage, sugarcane, sandy soil 
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บทนํา  
สภาพแวดลอมของพื้นที่ปลูกออยมีลักษณะแตกตางกัน ประกอบกับการจัดการทําใหผลผลิตออยมีความ

แตกตางกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ดินทราย ที่มีขอจํากัดหลายดานดวยกัน โดยขอจํากัดที่สําคัญสําหรับการปลูก
ออยในพื้นที่ดินทราย คือ วิธีการเตรียมดิน โดย Moberly และ Tuner (1978) รายงานวิธีการเตรียมดินโดย
การลดการไถพรวน วาในดินที่มีโครงสรางเบา การลดการไถพรวนในออยปลูกใหม ใหผลผลิตสูงกวาการไถ
เตรียมดินแบบปกติถึง 10 เปอรเซ็นต  สวนการเตรียมดินแบบลดการไถพรวนในนาขาวชวยใหผลผลิตและกําไร
เพิ่มข้ึน 18 เปอรเซ็นต (Xu Chunlin et al., 2007)   นอกจากน้ี ปรีชา และคณะ (2543) พบวา การเตรียม
ดินแบบลดการไถพรวนในออย ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน 1,564 บาทตอไร จากผลการศึกษา
ดังกลาวมีความเปนไปไดวา ถานําวิธีการเตรียมดินแบบลดการไถพรวนมาใช อาจจะชวยลดตนทุนการผลิตออย
ได ดังน้ัน การทดสอบวิธีการเตรียมดินแบบลดการไถพรวนในออย เพื่อชวยลดตนทุนและไมใหมีผลกระทบตอ
ผลผลิต นาจะเปนแนวทางหน่ึงในการเพิ่มผลผลิต และรายไดใหแกชาวไร รวมทั้งชวยลดความเสียหายของการ
เตรียมดินตอโครงสรางดิน ดวยเชนกัน 
 
อุปกรณและกรรมวิธีดําเนินการ 

ทําการทดลองป 2551 ในแปลงทดลอง บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด ในเขตตําบล
บัวพักเกวียน เขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดินทราย ชุดโคราช Korat series (Clay Podzolic Alfisols) ที่
มีลักษณะเปนกรดออน คา pH 5.22 คาการนําไฟฟา 0.17 % มีอินทรียวัตถุตํ่า ประมาณ 0.4 – 0.5 % 
ฟอสฟอรัสสูง 60 ppm. และโพแทส เซี่ยม ตํ่ามาก 8 – 9 ppm. วางแผนทดลองแบบ RCBD 4 ซ้ํา จํานวน 3 
กรรมวิธีทดลอง 

กรรมวิธีที่ 1 (T1)   สารเคมีกําจัดวัชพืช + เครื่องมือเตรียมดิน “มินิคอมบาย” 
กรรมวิธีที่ 2 (T2)   พน วีแนส (จํานวน 8 ลูกบาศกเมตรตอไร) + เครื่องมือเตรียมดิน “มินิคอมบาย” 
กรรมวิธีที่ 3 (T3)   ผาล 3 (2 รอบ) + ผาล 7 (1 รอบ) 
ขนาดแปลงทดลอง 4.5 ไร แบงเปน กรรมวิธีละ 1.5 ไร ขนาดแปลงยอย 4 แถว x 5 เมตร อุปกรณ

เตรียมดิน คือ ผาล 3, ผาล 7 และเครื่องมือเตรียมดินแบบลดการไถพรวน ที่ประกอบดวย จอบหมุน และริป
เปอร  (มินิคอมบาย), พันธุออย MPT 99–447,  ปุยรองพื้นสูตร  16 – 16 – 8 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และ
ปุยแตงหนา สูตร 21–7–18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร, สารเคมีกําจัดวัชพืช “ไกลโฟเสท” อัตรา 1 ลิตรตอไร, 
สารเคมีควบคุมวัชพืช “เฮกซาซิโนน + ไดรยูรอน” อัตรา 600 กรัมตอไร บันทึกขอมูลการงอกเมื่อออยอายุ 1 
เดือน, บันทึกขอมูลการแตกกอเมื่อ ออยอายุ 4 เดือน, บันทึกขอมูลความสูง เฉพาะออยลําหลักที่คัดเลือกไว
เมื่อออยอายุ 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 เดือน, เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อออยอายุ 12 เดือน พรอมทั้งบันทึกขอมูล
ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต เชน ความยาวลําออย, จํานวนลําออยเขาหีบ, นํ้าหนักลําออย, ขนาดลํา และ
คุณภาพนํ้าออย (CCS) 

 
ผลการทดลอง 
ผลตอตนทุนการเตรยีมดิน 

ข้ันตอนการเตรียมดิน ดําเนินการปฏิบัติโดยใชรถแทรคเตอร และอุปกรณของบริษัทเองทั้งหมด 
หลังจากน้ันจึงนําวิธีการปฏิบัติดังกลาวมาเทียบเปนคาจางเตรียมดิน (สํารวจโดยการสอบถามผูรับเหมาเตรียม
ดินในพื้นที่ใกลเคียง) พบวา กรรมวิธีที่ 2 คือการพนวีแนสกอนแลวใชมินิคอมบายเตรียมดิน มีตนทุนการเตรียม
ดินตํ่าสุด คือ 600 บาท/ ไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว คือ 850 
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บาท/ ไร และกรรมวิธีที่มีตนทุนการเตรียมดินสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 3 การไถเตรียมดินปกติ คือ 1,200 บาท/ ไร 
(ตารางที่ 1)  
ผลตอความงอก 

ที่อายุออย 1 เดือน พบวา กรรมวิธีที่ 2 คือการพนวีแนสกอนแลวใชมินิคอมบายเตรียมดิน มีจํานวนหนอ
มากที่สุดที่ 7,014 หนอตอไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที ่1 การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว มีจํานวน
หนอ 6,337 หนอตอไร แตจากจํานวนหนอทั้งสองกรรมวิธีดังกลาวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และกรรมวิธี
ที่มีจํานวนหนอนอยที่สุด คือ การไถเตรียมดินปกติ มีจํานวนหนอนอยที่สุดที่ 3,830 หนอตอไร ซึ่งมีความ
แตกตางทางสถิติจากกรรมวิธีที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2) เมื่อเทียบกับการเตรียมดินดวย
เครื่องมือลดการเตรียมดิน เพราะผลจากการไถเปดหนาดินไว 4 วัน เพื่อกําจัดศัตรูออย ความช้ืนที่อยูในดินจึง
สูญเสียไดงายและสงผลใหออยใน กรรมวิธีที่ 3 งอกชากวาทุกกรรมวิธีในงานทดลองเดียวกัน 

ที่อายุออย 4 เดือน พบวา กรรมวิธีที่ 2 มีจํานวนหนอสูงสุดที่ 18,674 หนอ/ไร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 
การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียวใหมีจํานวนหนอ 16,828 หนอ/ไร แตทั้ง 2 กรรมวิธีไมมีความ
แตกตางกัน และการเตรียมดินดวยมินิคอมบาย ทั้ง 2 กรรมวิธี มีจํานวนหนอสูงกวากรรมวิธี 3 ที่ใชวิธีการ
เตรียมดินปกติ ซึ่งมีจํานวนหนอเพียง 8,383 หนอ/ไร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) เน่ืองจากจํานวน
หนอที่งอกนอยกวาทั้ง 2 กรรมวิธี ต้ังแตเริ่มงอกและเมื่อออยเขาสูระยะการแตกกอจนถึง 4 เดือนหลังปลูก จึง
สงผลใหจํานวนหนอยังคงตํ่ากวา 2 กรรมวิธีแรก 
 
ผลตอการเจรญิเติบโตของออย 

ผลของวิธีการเตรียมดินตอการเจริญเติบโตทางความสูงต้ังแตออยอายุ 7 ถึง 12 เดือน พบวา การเตรียม
ดินดวยวิธีการลดการไถพรวน (ทั้งกรรมวิธีที่ 1 และ 2) ออยมีความสูงมากกวา การเตรียมดินแบบปกติ 
(กรรมวิธีที่ 3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินแบบการลดการไถ
พรวน ทั้ง 2 แบบ พบวา การพนวีแนสกอนการเตรียมดินชวยใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาการไมพนวีแนส  
(ประวิทย, 2551) แตจากขอมูลทางสถิติมีเพียง 2 เดือน (เดือนที่ 8 และ 10) ที่มีความแตกตางกันทางสถิติ 
ทั้งน้ี อาจจะมีผลเน่ืองจากวีแนส มีคุณสมบัติเปนดาง จึงชวยปรับคา pH ใหมของดิน จากที่เปนกรด ประมาณ 
5.22 ใหเปนกลางมากข้ึน ทําใหออยมีการเจริญเติบโตดีข้ึน 
 
องคประกอบผลผลิตเฉลี่ยท่ีอายุออย 12 เดือน 

ขนาดลําเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่มีขนาดลําใหญสุดมี 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใช
เครื่องมือลดการเตรียมดิน และกรรมวิธีที่ 3 การไถเตรียมดินปกติ คือ มีขนาดความกวางลําเฉลี่ย 3.4 
เซนติเมตร และกรรมวิธีที่มีขนาดลําตํ่าสุดในงานทดลองคือ กรรมวิธีที่ 1 ซึ่งมีขนาดลําเทากับ 3.2 เซนติเมตร 
โดยขนาดลําทั้ง 3 กรรมวิธีไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) สําหรับกรรมวิธีที่ 3 น้ันเน่ืองจากมี
จํานวนลําตอไรนอยกวาและมีเกิดการแขงขันของลําในแตละกอนอย จึงสงผลใหออยในกรรมวิธีที่ 3 มีขนาดลํา
ใหญ และในกรรมวิธีที่ 1 ที่มีขนาดลําใหญที่สุดเชนเดียวกับกรรมวิธีที ่3 คือ 3.4 เซนติเมตร มีผลมาจากการใส
วีแนส (ประวิทย, 2551) 

จํานวนปลองเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ 1 การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว มี 25 ปลอง, 
กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดิน มี 27 ปลอง และกรรมวิธีที่ 3 การไถเตรียมดินปกติมี 
25 ปลอง โดยจํานวนปลองทั้ง 3 กรรมวิธี ไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
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ความหวานเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ 1 การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียวมีความหวาน 13.5 
CCS, กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดินมีความหวานเทากับ 13.2 CCS และกรรมวิธีที่ 3 
การไถเตรียมดินปกติ มีความหวาน 12.9 CCS แตทั้งสามกรรมวิธีไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 
4) 

นํ้าหนักลําออยเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดิน มีนํ้าหนักลําออย
เฉลี่ยสูงสุด คือ 3.1 กิโลกรัม สูงกวากรรมวิธีที่ 1 ที่ใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว และกรรมวิธีที่ 3 
การไถเตรียมดินปกติ ซึ่งมีคาเทากับ 2.3 และ 2.2 กิโลกรัมตอลํา ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

ความสูงลําออยเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดิน มีความสูงออย
เฉลี่ยสูงสุด คือ 296 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 ที่ใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว คือ 264 
เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 การไถเตรียมดินปกติ มีความสูงนอยสุด คือ 214 เซนติเมตร ซึ่งทั้งสามกรรมวิธีมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

จํานวนลําออยเขาหีบเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ใหจํานวนลําออยเขาหีบสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนส 
กอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดิน ใหลําออยเขาหีบ 10,000 ลําตอไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 การใช
เครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว ใหลําออยเขาหีบ 9,846 ลําตอไร สวนกรรมวิธีที่ใหจํานวนลําเขาหีบตํ่าสุด
ในงานทดลองคือ กรรมวิธีที่ 3 การไถเตรียมดินปกติใหลําออยเขาหีบ 7,385 ลําตอไร ซึ่งตํ่ากวา 2 กรรมวิธีแรก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

ผลผลิตเฉลี่ย พบวา กรรมวิธีที่ 2 พนวีแนสกอนใชเครื่องมือลดการเตรียมดิน ใหผลผลิตสูงที่สุด คือ 
21.53 ตันตอไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 การใชเครื่องมือลดการเตรียมดินอยางเดียว ใหผลผลิต 18.65 ตัน
ตอไร แตทั้ง 2 กรรมวิธีดังกลาวไมมีความแตกตางกัน สวนกรรมวิธีที่ใหผลผลิตตํ่าสุดในงานทดลองคือ กรรมวิธี
ที่ 3 การไถเตรียมดินปกติ ใหผลผลิต 12.59 ตันตอไร ทั้งสามกรรมวิธีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) 
 
วิจารณผลการทดลอง 

การดําเนินการทดลองเปรียบเทียบวิธีการไถเตรียมดิน โดยปกติการไถเตรียมดินทั่วไปเมื่อไถดะ (ผาล 3) 
เรียบรอยแลว สามารถไถพรวน (ผาล7) ไดทันที แตในการทดลองตองการกําจัดวัชพืชและเมล็ดวัชพืชทางดิน 
จึงมีการตากดินไว 7 วัน จึงดําเนินการไถพรวนและปลูกออย สวนการเตรียมดินแบบลดการไถพรวน ข้ันตอน
แรกจะทําการกําจัดวัชพืชกอนโดยในกรรมวิธีที่ 1 จะใชสารเคมี “ไกลโฟเสท” พนเพื่อกําจัดวัชพืชกอน โดยทิ้ง
ไว 25 วัน หลังจากน้ันจึงทําการลงเครื่องมือลงการไถพรวน และในกรรมวิธีที่ 2 ไดดําเนินการกําจัดวัชพืชกอน
เชนกัน โดยใชนํ้ากากสาจากการผลิตเอทานอล (วีแนส) ปริมาณ 8 ลูกบาศกเมตร พนกําจัดวัชพืชแทนการใช
สารเคม ีซึ่งหลังจากการพนวีแนส 1 สัปดาห จึงดําเนินการเตรียมดินดวยเครื่องมือลดการไถพรวน ซึ่งการใช
วีแนสพนเพื่อกําจัดวัชพืชแทนการสารเคมีน้ัน สามารถชวยกําจัดวัชพืชที่มีขนาดเล็กไดเทาน้ัน (2-3 ใบ) แตไม
สามารถใชกําจัดวัชพืชโตได และในการใชมินิคอมบายเตรียมดินทั้ง 2 กรรมวิธี พบวา ชวยลดตนทุนการเตรียม
ดินได 350-600 บาทตอไร (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกับการไถเตรียมดินโดยทั่วไป ตรงตามที่ ปรีชา และ
คณะ (2543) ไดกลาวไว  ขอจํากัดของการเตรียมดินแบบลดการไถพรวนที่พบคือ แปลงที่ใชสารเคมีกําจัด
วัชพืชพนเพื่อกําจัดวัชพืช เครื่องมือลดการไถพรวนจะทํางานไดยากกวาในแปลงที่มีวัชพืชสด เพราะเมื่อวัชพืช
แหงเขาไปพันแกนหมุนโรตารี่ จะพันติดแกนแนน และดึงออกไดยากกวาวัชพืชสด  
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 ผลการทดลอง พบวา กรรมวิธีที่ใชวีแนส และสารเคมี พนเพื่อฆาวัชพืชกอนเตรียมดินดวยมินิคอมบาย
ออยมีความงอก การเจริญเติบโต จํานวนลํา และผลผลิต ดีกวาวิธีการเตรียมดินปกติ โดยพบวา การใชวีแน
สพนฆาวัชพืชใหผลดีที่สุด เน่ืองมาจาก กรรมวิธีลดการไถพรวน ชวยรักษาความช้ืนไวในดินไดดีกวาการเตรียม
ดินทั่วไป และการใชวีแนส พน 8 ลูกบาศกเมตรตอไร น้ัน สารวีแนสซึ่งมีฤทธ์ิเปนดาง จะชวยปรับคา pH ของ
ดินจากกรดออน 5.22 ใหเปนกลางย่ิงข้ึน ทัศนีย และสมบูรณ (2547) จึงทําใหกรรมวิธีน้ีมี จํานวนหนอ ความ
สูง จํานวนปลอง จํานวนลํา และผลผลิตสูงกวากรรมวิธีอื่นอยางเดนชัด สวน กรรมวิธีที่ 3 ถึงแมจะมีขนาดลํา
ใหญ แตขนาดลําใหญนาจะมีผลมาจากจํานวนลําตอไรนอย มีการแกงแยงธาตุอาหารระหวางลําขางเคียงนอย 
แตมีความสูงเฉลี่ยตํ่ากวากรรมวิธีอื่น จึงสงผลใหมีนํ้าหนักลํานอย ประกอบกับจํานวนลําตอไรนอย จึงทําใหมี
ผลผลิตตํ่ากวากรรมวิธีอื่น 
สรุป 
 การเตรียมดินปลูกออยดวยการลดการไถพรวนในดินทรายดวยมินิคอมบาย นอกจากชวยเพิ่มผลผลิต
ใหออยไดสูงกวาการไถเตรียมดินแบบปกติ 6.5 ตันตอไร แลวยังพบอีกวาชวยลดตนทุนในเรื่องการไถเตรียมดิน
ไดอีก 350 - 600 บาทตอไร การไถเตรียมดินปกติที่มีการไถเปดหนาดินเพื่อตากดิน จะชวยลดการแพรระบาด
ของวัชพืชในแปลงไดดี แตไมควรปฏิบัติในชวงที่จะเขาสูฤดูแลงโดยเฉพาะในดินทราย เพราะดินจะสูญเสีย
ความช้ืนไดเร็ว มีผลทําใหความงอกและจํานวนหนอตํ่า การใชวีแนสชวยกําจัดวัชพืชที่มีขนาดเล็ก (มีใบไมเกิน 
3ใบ) ในกรณีที่ดินเปนกรด นอกจากจะชวยปรับคา pH ของดินใหเปนกลาง แลวยังเพิ่มธาตุอาหารที่เปน
ประโยชนใหกับออยดวย (ทัศนีย และสมบูรณ, 2547) 
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ตารางท่ี 1 ตนทุนการเตรียมดิน แตละกรรมวิธีการทดลอง ที่ไรบัวพักเกวียน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ป 2551 

กรรมวิธีทดลอง 
ตนทุนการเตรียมดิน 

(บาท/ไร) 
กรรมวิธีที่ 1  สารเคมี + มินิคอมบาย  850 

กรรมวิธีที่ 2  วีแนส + มินิคอมบาย 600 

กรรมวิธีที่ 3  ผาล32 + ผาล71 1,200 

 
 
ตารางท่ี 2 การแตกกอ แตละกรรมวิธีการทดลอง แตละชวงอายุออย ในดินทราย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ป 2551
  

กรรมวิธีทดลอง  /  ชวงเวลาเก็บขอมูล  
การแตกกอ  (หนอ/ ไร) 

1 เดือน 4 เดือน 

กรรมวิธีที่ 1  สารเคมี + มินิคอมบาย 6,337a 16,828a 
กรรมวิธีที่ 2  วีแนส + มินิคอมบาย 7,014a 18,674a 
กรรมวิธีที่ 3  ผาล32 + ผาล71 3,830b 8,383b 

C.V. (%) 22.758 2.262 
F – test * ** 
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ตารางท่ี 3 องคประกอบผลผลิต แตละกรรมวิธีการทดลอง ที่ อายุออย 12 เดือน ในดินทราย อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ ป 2551 

กรรมวิธีทดลอง 
 องคประกอบผลผลิต 

ขนาดลํา 
(ซ.ม.) 

จํานวน 
ขอปลอง 

ความสูง 
(ซ.ม.) 

นํ้าหนักลํา 
(กก.) 

กรรมวิธีที่ 1  สารเคมี + มินิคอมบาย 3.2 25 264b 2.3b 
กรรมวิธีที่ 2  วีแนส + มินิคอมบาย 3.4 27 297a 3.1a 
กรรมวิธีที่ 3  ผาล32 + ผาล71 3.4 25 214c 2.2b 
F – test ns ns ** ** 
C.V. (%) 3.741 8.110 3.179 9.026 
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ตารางท่ี 4 ผลผลิตออย แตละกรรมวิธีการทดลอง ที่ อายุออย 12 เดือน ในดินทราย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ป  
  2551 

กรรมวิธีทดลอง 
 ผลผลิต  

ความหวาน 
(CCS%) 

ออยเขาหีบ 
(ลํา/ ไร) 

ผลผลิตออย 
(ตัน/ ไร) 

กรรมวิธีที่ 1  สารเคมี + มินิคอมบาย 13.5 9,846a 18.65a 
กรรมวิธีที่ 2  วีแนส + มินิคอมบาย 13.2 10,000a 21.53a 
กรรมวิธีที่ 3  ผาล32 + ผาล71 12.9 7,385b 12.59b 
F – test ns ** ** 
C.V. (%) 4.956 8.968 10.502 
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ภาพท่ี 1 การเจริญเติบโตของออย แตละกรรมวิธีการทดลอง และในแตละชวงอายุออย ในดินทราย อ.ภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ ป 2551 
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