
รหสัการทดลอง  

�/ ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ��������� 

1. แผนงานวจัิย  การวิจยัและพฒันาพนัธ์ุออ้ย 

2. โครงการวจัิย     การวิจยัและพฒันาพนัธ์ุออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

    กจิกรรมที� �      การวิจยัและพฒันาพนัธ์ุออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

�.ชื�อการทดลองที� �.�  การศึกษาลกัษณะทางการเกษตรของออ้ยโคลนดีเด่นโคลนออ้ยระหวา่งศูนย ์

                                    ปี ����:      3) การตอบสนองต่อระยะปลูก 

 

4. คณะผู้ดําเนินงาน 

ทกัษิณา  ศนัสยะวชิยั 1/                        วรีะพล  พลรักดี1/ 

อาํนาจ ป๊อกบุญเรือง1/    ยวุดี  ทอนศรี1/ 

 

5. บทคัดย่อ 

 เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการขอรับรองพนัธ์ุ ศึกษากบัออ้ยพนัธ์ุ ��-�-���  แผนการ

ทดลอง RCB � ซํ� า ประกอบดว้ย � ระยะปลูก �.แถวเดี�ยวระยะห่าง �.� เมตร �. แถวเดี�ยว ระยะห่าง 

� เมตร �.แถวเดี�ยวระยะห่าง �.� เมตร �.แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู่ �.�-�.�  �..แถวคู่ 

ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู่ �.�-�.� เมตร  � .แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู่ �.�-�.� เมตร  ปลูก

ดว้ยท่อนพนัธ์ุ � ตา วางท่อนคู่ ระยะระหวา่งหลุม  �.� เมตร แปลงยอ่ยละ � แถว แถวยาว � เมตร 

ทาํการทดลองที�ศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น ตาํบลศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ปลูกเมื�อวนัที�  � 

พฤศจิกายน ���� เก็บเกี�ยว �� มกราคม ���� กรรมวธีิที� � มีความงอกไม่ดีอยู ่ � ซํ� าจึงไม่นาํมา

วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ทุกระยะปลูกใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างกนั 

6. คํานํา 

 ออ้ยพนัธ์ุกา้วหนา้ ��-�-��� ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ประเมินผลผลิตในไร่เกษตรกรในปี 

���� เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการขอรับรองพนัธ์ุ จึงนาํมาศึกษาระยะปลูกที�เหมาะสม  

7. วธีิดําเนินการและอุปกรณ์ 

 วาง แผนการทดลอง RCB � ซํ� า ประกอบดว้ย � ระยะปลูก �.แถวเดี�ยวระยะห่าง �.� เมตร 

�. แถวเดี�ยว ระยะห่าง � เมตร �.แถวเดี�ยวระยะห่าง �.� เมตร �.แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู ่

�.�-�.�  �..แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู่ �.�-�.� เมตร  � .แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหวา่งคู่ 

�.�-�.� เมตร  ปลูกดว้ยท่อนพนัธ์ุ � ตา วางท่อนคู่ ระยะระหวา่งหลุม  �.� เมตร แปลงยอ่ยละ � แถว 

แถวยาว � เมตร ทาํการทดลองที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ตาํบลศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ปลูกเมื�อวนัที�  � พฤศจิกายน ���� ใส่ปุ๋ย  ��-��-��  อตัรา ��� กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ � ครั� ง  

ดูแลกาํจดัวชัพืช นบัจาํนวนหลุมงอก และปลูกซ่อมในวนัที� �� มกราคม ����  จาํนวนหลุมงอกใน



บางกรรมวธีิไม่ครบตามที�กาํหนด  เก็บเกี�ยว �� มกราคม ����  โดยเก็บขอ้มูลจาก � แถว นบั

จาํนวนลาํ ชั�งนํ�าหนกัลาํ คาํนวณเป็นจาํนวนลาํเก็บเกี�ยวและผลผลิตต่อไร่ สุ่ม �� ลาํ วดัความยาวลาํ 

เส้นผา่นศูนยก์ลางที�กลางลาํ จาํนวนปลอ้ง หาค่าเฉลี�ยเป็นต่อลาํ  กรรมวธีิที� � มีความงอกไม่ดีอยู ่ � 

ซํ� าจึงไม่นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ความแปรปรวนในแผนการทดลอง RCB เปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ย LSD  

�.ระยะเวลา 

  เริ�มตน้ ����   สิ�นสุด ���� 

�.สถานที�ดําเนินการ 

 ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 

10. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 วเิคราะห์ผลจาก � กรรมวิธี ทุกระยะปลูกใหจ้าํนวนลาํเก็บเกี�ยวไม่แตกต่างกนัประมาณ

����-���� ลาํ ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตไม่ต่างกนั 20-23 ตนัต่อไร่ ความยาวลาํ ขนาดลาํ และจาํนวนปลอ้ง

ต่อลาํไม่แตกต่างกนั ค่า ซีซีเอส ที�ระยะ �.� เมตรมีค่าตํ�ากวา่ที�ระยะ แถวคู ่ น่าจะเป็นผลมาจากระยะ

แถว �.� เมตร มีการแตกหน่อล่า จึงทาํใหค้่าซืซืเอสลดลง (ตารางที� �) 

 

ตาราง ที� � จาํนวนลาํเก็บเกี�ยว ลลิต ความยาวลาํ ขนาดลาํ และจาํนวนปลอ้ง ของออ้ยพนัธ์ุ ��-�-��� ที�ระยะปลูก

ต่างๆ  

ระยะแถว       

    (ม.) 

จาํนวนเก็บ

เกี�ยว ( ลาํ/ไร่) 

ผลผลิต (ตนั/

ไร่) 

ลาํยาว 

(ม.) 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง

ลาํ (มม.) 

จาํนวนปลอ้ง 

(ปลอ้ง/ลาํ) 

CCS 

(%) 

เดี�ยว 0.8 9583 20.34 356.9 30.41 33.2 16.31 AB 

คู ่0.4-1.2 9917 23.45 347.4 30.40 32.5 16.9 A 

เดี�ยว 1.0 8567 19.78 324.4 30.95 33.4 16.3  AB 

คู ่0.4-1.6 8817 21.33 337.6 30.50 33.3 16.5  A 

เดี�ยว 1.2 8750 22.93 371.5 31.59 34.2 15.3   B 

%CV 10.93 17.61 12.74 5.16 7.73 4.57 

 

��.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ออ้ยพนัธ์ุ ��-�-��� สามารถใชร้ะยะปลูกระหวา่งแถว �.� ถึง  �.� เมตร จดัเป็นแถวเดี�ยว

หรือแถวคู่ไดต้ามความเหมาะสมของการจดัการ 

 

��.การนําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการขอรับรองพนัธ์ุ และเป็นคาํแนะนาํในการจดัระยะปลูก  


