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1. แผนงานวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพันธุออย 

2. โครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพันธุออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    กิจกรรมท่ี 2 การวิจัยระบบที่เหมาะสมในการกระจายออยพันธุดีสูพื้นที่ 

3. ชื่อการทดลองที่ 2.1(ภาษาไทย) วิธีการขยายพันธุออยสะอาดแบบเรงรัด : วิธีการชําขอตาที่เหมาะสม 

   ช ื่อการทดลองที่ 2.1 (ภาษาอังกฤษ)  Seed Multiplication Methods to Clean Seed Cane :  

              Suitable Propagation of different Sugarcane Setts  

4. คณะผูดําเนินงาน 

ภาคภูมิ  ถิ่นคํา1   ทักษิณา  ศันสยะวิชัย1 

5. บทคัดยอ 

การวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีเพิ่มอัตราการขยายพันธุออย ที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยจากโรคที่สามารถติดไป

ไดทางทอนพันธุ ไดดําเนินการวิจัยที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน วางแผนวิจัยแบบ 3*5 Factorail in CRD มี 4 ซ้ํา ปจจัย

แรกขนาดของขอตา 3 ขนาด คือทอน (1/2ปลอง) เฉพาะสวนขอ เฉพาะสวนตา ปจจัยที่สองการขจัดโรค  5  วิธี 

คือ แชน้ํารอนระยะสั้น 52 องศาเซลเซียส 30 นาที แชน้ํารอนระยะยาว 50 องศาเซลเซียส  2 ชั่วโมง แชน้ํารอน 2 

รอบ 52 องศาเซลเซียส 30 นาทีทิ้งไว  24 ชั่วโมง แชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง แชทอนพันธุในน้ํา 30 

นาที  และไมแชทอนพันธุ รวม 15 กรรมวิธี โดยใชออยพันธุขอนแกน 3  

ผลการทดลองพบวา ชิ้นสวนทอน (1/2ปลอง) ที่ผานกรรมวิธีแชน้ํารอนตางๆ มีความงอกของตนกลาสูง

ที่สุดคือ 74.25 เปอรเซ็นต รองลงมาคือชิ้นสวนขอ 69.80 เปอรเซ็นต  และการใชเฉพาะชิ้นตาออยมีความงอกต่ํา

ที่สุด 41.00 เปอรเซ็นต   ทางดานความสูงของตนกลา พบวา ตนกลาจากทอนและขอมีความสูงใกลเคียงกันคือ  

8.58 และ 8.12 เซนติเมตร ตามลําดับ และเฉพาะชิ้นตามีความสูงต่ําที่สุด 5.53 เซนติเมตร ขนาดตนกลา ชิ้นสวน

ทอนมีลําตนที่ใหญ ทางดานจํานวนใบ ตนกลาจากทั้งสามชิ้นสวนมีจํานวนใบใกลเคียงกัน  อัตราการรอดหลังยาย

ปลูกของทุกกรรมวิธีอยูระหวาง 73.95-81.20 เปอรเซ็นต  

ผลผลิตทอนพันธุจากทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยทอนพันธุที่ผานกรรมวิธีตางๆมีจํานวน

ขอ 19.80-20.52ขอ จํานวนลําตอกอ 3.40-3.84 ลํา ความยาวลํา 123.34-147.73 เซนติเมตร จํานวนลําตอไร 

4565-5733ลํา และมีเปอรเซ็นตความงอกอยูระหวาง 64.58-74.04 เปอรเซ็นต 

 

 
1 ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

รหัสการทดลอง  

 

 



 

 

 

 

 

6. คํานํา 

การกระจายพันธุออยพันธุใหมใหถึงมือเกษตรกรอยางกวางขวางตองใชเวลาหลายป เพราะอัตราการ

ขยายพันธุดวยวิธีการปกติอยูในอัตรา 1 ตอ 10 ถาตองการใหออยพันธุนั้นไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ตองเสีย

คาใชจายในการผลิตพันธุมาก ในปจจุบันการถึงออยพันธุใหมมักจะอยูในกลุมเกษตรกรที่มีกําลังซื้อเพราะจะมีการ

ซื้อขายในราคาที่แพงกวาราคาสงโรงงาน  ทําใหเกษตรกรรายยอยที่เปนสวนใหญของผูผลิตออยไมสามารถเขาถึง

พันธุใหมที่เหมาะสมได เนื่องจากเกษตรกรรายยอยขาดกําลังทรัพยแตมีแรงงานพอท่ีจะทําการขยายพันธุออยแบบ

เรงรัดจากทอนพันธุตั้งตนที่ตองจัดหามาเพียงปริมาณนอย ใหเพิ่มปริมาณขึ้นมากกวาการขยายพันธุในระบบปกติ  

ในปจจุบันมีเกษตรกรนอยมากที่ใหความสนใจในการทําแปลงพันธุออยโดยเฉพาะ จึงทําใหเกิดการระบาดของโรค

โดยเฉพาะโรคที่ตอตอไปกับทอนพันธุ  เชน โรคใบขาว กอตะไคร แสดํา และอื่นๆ  การแชทอนพันธุในน้ํารอนเปน

วิธีหนึ่งที่ลดปญหานี้ ในประเทศบราซิล มีการแชทอนพันธุออยดวยน้ํารอนโดยทั่วไป เพื่อปองกันกําจัดโรคตอแคระ

แกร็น(Ruas et al,1990) การใชขอตาออยเปนทอนพันธุจะลดขนาดของภาชนะที่ใชแชทอนพันธุ ซึ่งมีตนทุนการ

ทําไมสูงมาก สามารถดัดแปลงไดโดยใชอางน้ํา ขดลวดทําความรอน พัดลมหมุนเวียนน้ํา และชุดควบคุมอุณหภูมิ 

ซึ่งทําไดโดยชางเทคนิคทั่วไป การแชทอนพันธุเปนทอนๆ ออยมีความงอกดีกวาการแชทั้งลํา(วัฒนศักดิ์ และคณะ

,2548) การแชทอนพันธุออยดวยน้ํารอนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทอนพันธุมีความงอกไม

แตกตางกับ การ แชน้ํารอนที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที (วัลลิภา และคณะ,2541) Gul(1990) 

รายงานวา การแชน้ํารอนที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที สามารถปองกันโรคตอแคระแกร็นไดดีกวา 

การแชน้ํารอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง  จึงควรศึกษาการใชขอตาเปนสวนขยายพันธุในการทํา

แปลงพันธุออยสะอาดที่ผานการแชทอนพันธุในน้ํารอนเพื่อกําจัดโรค  เพื่อเปรียบเทียบสวนขยายพันธุออยจากการ

ชําขอตาขนาดตาง ๆ ที่ผานการแชน้ํารอนเพื่อขจัดโรคแมลง เพื่อใหไดทอนพันธุที่มีความงอกดีและสะอาดปลอด

จากโรคแมลงที่จะติดไปกับทอนพันธุ   

 

7. วิธีดําเนินการทดลองและอุปกรณ 

7.1 สิ่งที่ใชในการทดลอง  

ทอนพันธุออยขอนแกน 3 

อุปกรณในการหั่นขอตาทอนพันธุออย 

อุปกรณในการแชทอนพันธุออย อางน้ํา ชุดควบคุมอุณภูมิ 

สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง  

ภาชนะและวัสดุเพาะชํา  



วัสดุสําหรับใหน้ําในแปลงเพาะชํา 

วัสดุ อุปกรณ สําหรับเก็บบันทึกขอมูล  

 

7.2 วิธีการดําเนินการทดลอง 

1.การเพาะชํา 

วางแผนการทดลองแบบ  3*5 factorial in RCB จํานวน 4 ซ้ํา 

ปจจัยแรก คือ ขนาดของขอตา  3 ขนาด  1) เฉพาะสวนตา (ชิ้นตา) 2)เฉพาะสวนขอ (ขอ)  3) 1/2ปลอง

(ทอน) 

ปจจัยสอง คือ การขจัดโรค 5 วิธี 1) แชน้ํารอนระยะสั้น 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  2) แชน้ํารอน

ระยะยาว 50 องศาเซลเซียส นาน  2 ชั่วโมง   3) แชน้ํารอน 2 รอบ ที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามาพัก

ไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง 4) แชในน้ํา 30 นาที  5) ไมแชน้ํา 

ใชทอนพันธุออยจากแปลงผลิตพันธุอายุ 10-12 เดือน ตัดขอตาออยตามกรรมวิธีที่กําหนด ซ้ําละ 100 

ทอน การแชน้ํารอนในอางน้ําที่มีขุดทําความรอนที่ควบคุมอุณหภูมิได แชทอนพันธุตามวิธีที่กําหนด กรรมวิธีแชน้ํา

แชในน้ําที่อุณหภูมิบรรยากาศ แลวเพาะในถุงพลาสติก ดูแลรดน้ําใหดินชื้น ตรวจนับตนงอกปกติ และตนกลาที่เกิด

โรค  

2) การใหผลผลิต    

วางแผนการทดลองแบบ RCB โดยใชตนกลาจากทุกกรรมวิธีในขั้นตอนที่ 1 ปลูกในแปลง ยายปลูกใน

แปลงปลูกยาว 6 เมตร ระยะแถว 1.3 เมตร ระยะหลุม 0.5 เมตรหลุมละ 1 ตน  จํานวน 5 แถวตอแปลงยอย 

จํานวน 4 ซ้ํา  ใหน้ําเพื่อใหตนกลาตั้งตัวได ใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ขางแถวครั้งแรกเมื่อตนกลา

ตั้งตัวแลว และเม่ือ 5 เดือนหลังยายปลูก กําจัดวัชพืชไมใหรบกวน นับจํานวนตนรอดหลังยายปลูก 30 วัน คํานวณ

เปนเปอรเซ็นตการรอด  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 10 เดือน ในพื้นท่ี 3 แถว 5 เมตรตัดชิดดิน ตัดยอดท่ีคอใบบน ลอกกาบ 

นับจํานวนลําตอกอ จํานวนตาตอลํา ความยาวลํา และทดสอบความงอกทอนพันธุ  

8. ระยะเวลา (เริ่มตน – สิ้นสุด) 

 ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

9. สถานที่ดําเนินการ 

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

10. ผลการทดลองและวิจารณ 

เปอรเซ็นตความงอกหลังผานกรรมวิธีแชน้ํารอน แชน้ํา และไมแชน้ํา พบวา ชิ้นสวน ทอนมีเปอรเซ็นต

ความงอกสูงที่สุดเฉลี่ย 74.25 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ ชิ้นสวนขอ มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 69.80 เปอรเซ็นต 

สวนชิ้นตา มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยเพียง 41.00 เปอรเซ็นต การแชน้ํารอนทั้ง 3 กรรมวิธีออยมีความงอกไม

ตางกัน การแชที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความงอกของออยสูงที่สุด 66.33 



เปอรเซ็นต รองลงมาคือการแชน้ํารอนแชน้ํารอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามาพักไวขามคืน 

และแชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความงอก 66.00 เปอรเซ็นต กรรมวิธีแชน้ํานาน 30 

นาที มีเปอรเซ็นตความของออยต่ําท่ีสุด 54.08 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 

อัตรารอดหลังยายปลูก พบวา ชิ้นขอมีอัตรารอดหลังยายปลูกสูงที่สุด 80.26 เปอรเซ็นต รองลงคือชิ้นสวน 

ทอน 78.77 เปอรเซ็นต สวนชิ้นตามีอัตรารอดหลังยายปลูกต่ําที่สุด 76.79เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางทาง

สถิติ กรรมวิธีไมแชทอนพันธุมีอัตรารอดหลังยายปลูกสูงที่สุด 81.20 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การแชน้ํารอนแชน้ํา

รอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามาพักไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 

ชั่วโมงมีอัตรารอด 80.98 เปอรเซ็นต สวนการแชน้ํา 30 นาที มีอัตรารอดหลังยายปลูกต่ําที่สุด 73.95 เปอรเซ็นต 

(ตารางที่ 1) 

 ความสูงตนกลาออยหลังผานกรรมวิธีแชน้ํารอน แชน้ํา และไมแชน้ํา พบวา ชิ้นสวน ทอนมีความสูงตน

กลาเฉลี่ย 8.58 เซนติเมตร ใกลเคียงกับความสูงตนกลาออยจากชิ้นสวนขอ 8.12 เซนติเมตร สวนชิ้นตาความสูง

ของตนกลานอยที่สุด 5.53 เซนติเมตร การแชน้ํารอนแชน้ํารอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามา

พักไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทําใหตนกลามีความสูงมากที่สุดเฉลี่ย 8.01 

เซนติเมตร รองลงมาคือการแชน้ํารอนที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ตนกลามีความสูงเฉลี่ย 7.90 เซนติเมตร 

กรรมวิธีไมแชทอนพันธุ ตนกลามีความสูงเฉลี่ยต่ําที่สุด 6.83 เซนติเมตร(ตารางที่ 2) 

 ขนาดตนกลาหลังผานกรรมวิธีแชน้ํารอน แชน้ํา และไมแชน้ํา พบวา ชิ้นสวน ทอนมีขนาดตนกลาเฉลี่ย 

8.53 มิลลิเมตร รองลงมาคือออยจากชิ้นสวนขอมีขนาดตนกลาเฉลี่ย 7.19 มิลลิเมตร สวนชิ้นตามีขนาดตนกลา

นอยที่สุด 6.29 มิลลิเมตร การแชน้ํารอนแชน้ํารอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามาพักไวขามคืน 

และแชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทําใหตนกลามีขนาดใหญที่สุดเฉลี่ย 8.65 มิลลิเมตร รองลงมาคือ

การแชน้ํารอนที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ตนกลามีขนาดเฉลี่ย 7.57 มิลลิเมตร กรรมวิธีไมแชทอนพันธุ 

ตนกลามีขนาดเฉลี่ยต่ําที่สุด 6.45 มิลลิเมตร(ตารางที่ 2) 

 จํานวนใบของตนกลาหลังผานกรรมวิธีแชน้ํารอน แชน้ํา และไมแชน้ํา พบวา ชิ้นสวน ทอนมีจํานวนใบ

เฉลี่ยมากท่ีสุด 3.46 ใบ รองลงมาคือออยจากชิ้นสวนขอมีจํานวนใบเฉลี่ย 3.44 ใบ สวนชิ้นตามีจํานวนใบนอยที่สุด 

3.05 ใบ การแชน้ํารอนแชน้ํารอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  นํามาพักไวขามคืน และแชน้ํารอน 

50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ตนกลามีจํานวนใบมากที่สุดเฉลี่ย 3.72 ใบ รองลงมาคือการแชน้ํารอนที่ 50 

องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ตนกลามีจํานวนใบเฉลี่ย 3.40 ใบ กรรมวิธีไมแชทอนพันธุ ตนกลามีจํานวนใบเฉลี่ย

ต่ําที่สุด 3.13 ใบ(ตารางท่ี 2) 

 ทางดานผลผลิตทอนพันธุ พบวา จํานวนขอตอลํา จํานวนลําตอกอ ความยาวลํา จํานวนลําตอไร และ

เปอรเซ็นตความงอกทอนพันธุ จากชิ้นตา ชิ้นสวนขอ และชิ้นสวนทอน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยชิ้นสวน 

ทอน มีจํานวนขอตอลําเฉลี่ย 20.25 ขอ จํานวนลําตอกอ 3.78 ลํา ความยาวลํา 139.88 เซนติเมตร จํานวนลําตอ

ไร 5488 ลํา และมีความงอกของทอนพันธุ 71.78 เปอรเซ็นต สูงที่สุด กรรมวิธีแชน้ํารอนที่ 50 องศาเซลเซียส ใน

ทุกชิ้นสวน มีจํานวนขอตอลําเฉลี่ย 20.52 ขอ จํานวนลําตอกอ 3.83 ลํา ความยาวลํา 147.73 เซนติเมตร และมี

ความงอกของทอนพันธุ 74.08 เปอรเซ็นต สูงที่สุด การแชน้ํารอนแชน้ํารอน 2 รอบที่ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 



นาที  นํามาพักไวขามคืน มีจํานวนลําตอไรมากท่ีสุด 5733 ลํา สวนกรรมวิธีแชน้ํา 30 นาที มีจํานวนขอตอลําเฉลี่ย 

19.82 ขอ จํานวนลําตอกอ 3.40 ลํา ความยาวลํา 123.34 เซนติเมตร ซึ่งต่ําที่สุด(ตารางที่ 3) 

11. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1. ชิ้นสวนทอน และขอตา มีความงอกของตนกลา และมีอัตรารอดหลังยายลงปลูกสูง ใกลเคียงกัน 

2. กรรมวิธีแชน้ํารอนท่ีอุณหภูมิตางกันกระตุนใหตาออยงอกไดดีขึ้น เมื่อเทียบกับการแชน้ํา และไมแชน้ํา 

3. ทางดานคุณภาพของทอนพันธุออย พบวา ตนกลาที่มาจากขนาดขอตาที่ตางกัน ไมมีผลตอ จํานวนขอ 

จํานวนลําตอกอ ความยาวลํา และความงอกทอนพันธุออย  

 

12. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 การใชขอตาเปนสวนขยายพันธุ เปนทางเลือกที่สามารถเพิ่มปริมาณตนออยไดมากกวาการปลูกแบบวาง

ลําในการปลูกปกติ และการใชขอตาออยสะดวกตอการแชน้ํารอนในการขจัดโรคที่ติดมากับทอนพันธุ เนื่องจากขอ

ตามีขนาดเล็กลง สามารถแชไดในปริมาณท่ีมากขึ้น และขนาดถังแชทอนพันธุมีขนาดเล็กลงงายตอการปฏิบัติ 
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14. ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 1  ผลขนาดขอตา และกรรมวิธีแชน้ํา ตอเปอรเซ็นตความงอก และอัตรารอดหลังยายปลูกในแปลงปลูก 

ขนาดขอตา*  
เปอรเซ็นตความงอก  

(%) 

อัตรารอดหลังยายปลูก  

(%) 

ชิ้นตา 41.00  B 76.79 

ขอ 69.80  A 80.26 



ทอน 74.25  A 78.77 

กรรมวิธีแชน้ํารอน**   

52 C+24H+50 C 66.00  AB 80.98  AB 

50 C 66.33  A 77.98  AB 

52 C 64.58  AB 79.47 AB 

แชน้ํา 30 นาที 54.08  B 73.95  B 

ไมแชทอนพันธุ 57.41  AB 81.20  A 

F-test AxB ns ns 

cv 28.42 11.17 
F-test  value;  ns = not significant        

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT  

* ชิ้นตา = เฉพาะสวนตา ขอ =เฉพาะสวนขอ  ทอน = 1/2ปลอง 

** 52 C+24H+50 C =แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส 30 นาที พกัไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 C  50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง 

50 C = แชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน  2 ชัว่โมง   52 C  = แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที   

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ผลขนาดขอตา และกรรมวิธีแชน้ํา ตอความสูงของตนกลา ขนาดตนกลา และจํานวนใบ 

ขนาดขอตา* 
ความสูงตนกลา 

(cm) 

ขนาดตนกลา 

(mm) 

จํานวนใบตนกลา 

(ใบที่เห็นคอใบ) 

ชิ้นตา 5.53 B 6.29 B 3.06 B 

ขอ  8.12 A 7.19 B 3.44 A 

ทอน  8.58 A 8.54 A 3.47 A 

กรรมวิธีแชน้ํารอน **    

52 C+24H+50 C  8.01 8.65 A 3.72 

50 C  7.91 7.57 AB 3.41 

52 C  7.26 7.40 AB 3.18 



แชน้ํา 30 นาท ี 7.04 6.62 B 3.16 

ไมแชทอนพันธุ  6.84 6.64 B 3.14 

F-test AxB ns ns ns 

cv 16.84 20.64 14.32 

F-test  value;  ns = not significant       

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT  

* ชิ้นตา = เฉพาะสวนตา ขอ =เฉพาะสวนขอ  ทอน = 1/2ปลอง 

** 52 C+24H+50 C =แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส 30 นาที พกัไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 C  50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง 

50 C = แชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน  2 ชัว่โมง   52 C  = แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที   

 



ตารางที่ 3 จํานวนขอ จํานวนลําตอกอ ความยาวลํา จํานวนลําตอไร และเปอรเซ็นตความงอกของทอนพันธุ 

ขนาดขอตา* 
จํานวนขอ 

(ขอ) 

จํานวนลําตอกอ 

(ลํา) 

ความยาวลํา 

(ซม.) 

จํานวนลําตอไร 

(ลํา) 

ความงอกทอนพันธุ 

(%) 

ชิ้นตา 20.07 3.73 137.69 5211 68.05 

ขอ 20.09 3.33 136.28 4932 65.55 

ทอน 20.25 3.78 139.88 5488 71.75 

กรรมวิธีแชน้ํา

รอน** 
     

52 C+24H+50 C 20.14 3.84 142.69 5733 64.58 

50 C 20.52 3.83 147.73 5402 74.08 

52 C 20.00 3.54 137.86 5148 66.42 

แชน้ํา 30 นาท ี 19.80 3.40 123.34 4565 66.92 

ไมแชทอนพันธุ 20.22 3.46 138.13 5205 70.25 

F-test AxB ns ns ns ns ns 

cv 4.48 20.98 19.18 24.99 14.67 

F-test  value;  ns = not significant         

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT  

* ชิ้นตา = เฉพาะสวนตา ขอ =เฉพาะสวนขอ  ทอน = 1/2ปลอง 

** 52 C+24H+50 C =แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส 30 นาที พกัไวขามคืน และแชน้ํารอน 50 C  50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง 

50 C = แชน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน  2 ชัว่โมง   52 C  = แชน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


