
รายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปงบประมาณ 55 

1. แผนงานวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพันธุออย 

2. โครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพันธุออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    กิจกรรมท่ี 2 การวิจัยระบบที่เหมาะสมในการกระจายออยพันธุดีสูพื้นที่ 

3. ชื่อการทดลองที่ 2.1(ภาษาไทย) วิธีการขยายพันธุออยสะอาดแบบเรงรัด : ขนาดของภาชนะเพาะชําและอายุ

ตนกลาที่เหมาะสมจากการชําขอตา 

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

Containers and age of sugarcane seedling from Sugarcane Setts. 

4. คณะผูดําเนินงาน 

ภาคภูมิ  ถิ่นคํา1   ทักษิณา  ศันสยะวิชัย1 

5. บทคัดยอ 

การปลูกออยจากขอตาเปนทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุออยแบบเรงรัดและยังลดพื้นที่ในการแช

ทอนพันธุในน้ํารอนสําหรับแปลงผลิตพันธุออยสะอาด จึงศึกษาขนาดของภาชนะเพาะชํา และอายุ ที่เหมาะสมของ

ตนกลาออยจากการชําขอตา ดําเนินการวิจัยที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน วางแผนวิจัยแบบ 4*3 Factorail in RCB  

มี 4 ซ้ํา ปจจัยแรกขนาดของภาชนะปลูกตนกลาคือ  ถุงเพาะชําพลาสติกแบบพับขาง  4*8 นิ้ว ถุงเพาะชําพลาสติก

แบบพับขาง  3*7 นิ้ว ถุงเพาะชําพลาสติกแบบพับขาง  2*6  นิ้ว  และแปลงเพาะชําขนาด 1 x 1.5 เมตร ปจจัยที่

สองอายุตนกลาคือ อายุตนกลา 6 สัปดาห อายุตนกลา 8 สัปดาห และอายุตนกลา 10 สัปดาห รวม 12 กรรมวิธี 

โดยใชออยพันธุขอนแกน 3  

ผลการทดลอง พบวา ความงอกของตนกลาจากชิ้นสวนขอในแตละขนาดถุงเพาะชํามีความงอกใกลเคียง

กัน (73.33-80.75%) สูงกวาที่เพาะในแปลง (70.33%) การปลูกพันธุออยจากตนกลาที่เพาะชําในถุงขนาดใหญ 

4*8 นิ้ว ใหจํานวนทอนพันธุ 6.46 ลําตอตารางเมตร สูงกวาที่เพาะชําในถุงขนาดเล็ก 2*6 นิ้ว และแปลงเพาะชําที่

ใหทอนพันธุ 1.65 และ 5.20 ลําตอตารางเมตรตามลําดับ ตนกลาอายุ 10 และ 8 สัปดาห มีอัตราการรอดหลังยาย

ปลูกในแปลงสูงกวา ตนกลาอายุ 6 สัปดาห และใหผลผลิตทอนพันธุไมแตกตางกัน ภาชนะเพาะชําและอายุตนกลา

กอนยายปลูกท่ีตางกันไมผลตอคุณภาพของทอนพันธุ   

 

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)  จึงควรศึกษาการใชขอตาเปนสวนขยายพันธุในการทําแปลงพันธุออยสะอาดที่ผานการแชทอนพันธุในน้ํา

รอนเพื่อกําจัดโรค  ขนาดของภาชนะสําหรับเพาะชําตนกลานาจะมีผลตอความสมบูรณแข็งแรงของตนกลา และ

ระยะเวลาในการอนุบาลตางกัน อายุของตนกลานาจะมีผลตอผลผลิตและคุณภาพของทอนพันธุ   

7. วิธีดําเนินการทดลองและอุปกรณ 

 7.1 สิ่งท่ีใชในการทดลอง  

ทอนพันธุออยขอนแกน 3 

อุปกรณในการหั่นขอตาทอนพันธุออย 

อุปกรณในการแชทอนพันธุออย อางน้ํา ชุดควบคุมอุณหภูม ิ

สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง  

ภาชนะและวัสดุเพาะชํา  

วัสดุสําหรับใหน้ําในแปลงเพาะชํา 

วัสดุ อุปกรณ สําหรับเก็บบันทึกขอมูล  

7.2 วิธีการดําเนินการทดลอง 

 1) การเพาะชําวางแผนการทดลอง 4*3 factorial in RCB 4 ซ้ํา หนวยทดลองละ 100 ขอ 

ปจจัยแรก ภาชนะเพาะชํา 4 ขนาด คือ 



 1) ถุงเพาะชําพลาสติกแบบพับขางขนาด  4*8 นิ้ว  

 2) ถุงเพาะชําพลาสติกแบบพับขางขนาด  3*7 นิ้ว  

 3) ถุงเพาะชําพลาสติกแบบพับขางขนาด  2*6  นิ้ว 

 4) แปลงเพาะชําขนาด 1X1.5 เมตร      

ปจจัยสอง คือ อายุตนกลา 6  8 และ 10 สัปดาห  หลังงอก 

กําหนดวันเพาะชําใหไดตนกลาอายุ 6 8 และ 10 สัปดาหเพื่อใชปลูกในวันเดียวกัน ทอนพันธุออยอายุ 

10-12 เดือนตัดขอตาออยเฉพาะสวนขอ แชน้ํารอนในอางน้ําที่มีขุดทําความรอนท่ีควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศา

เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง แลวเพาะในภาชนะท่ีกําหนด  หลังจากตนกลาเติบโตไดตามระยะเวลาที่กําหนด บันทึก

จํานวนตนงอก และขนาดของตนกลา 

2) การใหผลผลิต     

วางแผนการทดลองแบบ RCB โดยใชตนกลาจากทุกกรรมวิธีในขั้นตอนที่ 1 ปลูกในแปลง ยายปลูกใน

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

4 ซ้ํา  ใหน้ําเพื่อใหตนกลาตั้งตัวได ใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ขางแถวครั้งแรกเม่ือตนกลาตั้งตัว

แลว และเมื่อ 5 เดือนหลังยายปลูก กําจัดวัชพืชไมใหรบกวน บันทึกจํานวนตนที่รอดเมื่อ 30 วันหลังยายปลูก 

คํานวณเปนเปอรเซ็นตการอยูรอด เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ในพื้นที่ 3 แถว 5 เมตรตัดชิดดิน ตัดยอดที่คอใบ

บน ลอกกาบ นับจํานวนลําตอพ้ืนที่เก็บเกี่ยว สุมลํา 10 ลํา นับจํานวนตาตอลํา วัดความยาวลํา และคํานวณเปน

คาเฉลี่ยตอลํา  

8. ระยะเวลา (เริ่มตน – สิ้นสุด) 

 ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

9. สถานที่ดําเนินการ 

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

10. ผลการทดลองและวิจารณ 

 เปอรเซ็นตความงอกออยพันธุขอนแกน 3 ที่ผานการแชน้ํารอน พบวา ทุกกรรมวิธีมีผลทําใหเปอรเซ็นต

ความงอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยถุงเพาะชําขนาด 2*6 นิ้ว ออยมีเปอรเซ็นตความงอกดีที่สุดเฉลี่ย 80.75 

เปอรเซ็นตไมแตกตางกันทางสถิติกับ ถุงเพาะชําขนาด 4*8 นิ้ว และถุงเพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว ออยมีเปอรเซ็นต

ความงอกเฉลี่ย 74.91 และ 73.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตกตางกับที่เพาะในแปลงเพาะชํา ทีม่ีเปอรเซ็นตความ

งอกต่ําที่สุด 70.33 เปอรเซ็นต ทางดานอายุกลา พบวา เปอรเซ็นตความมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ตน

กลาอายุ 6 สัปดาหยังคงมีความงอกสูงสุดเฉลี่ย 77.81 เปอรเซ็นต ตนกลาอายุ 8 สัปดาหมีความงอกเฉลี่ย 76.81 

เปอรเซ็นต สวนตนกลาอายุ 10 สัปดาหมีความงอกเฉลี่ยต่ําที่สุด 69.87 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) จะเห็นไดวาออยมี

ความงอกลดลงเมื่ออายุตนกลามากข้ึน เนื่องจากมีตนกลาบางสวนตายไป 

  ขนาดของตนกลา จากคาความสูง เสนผานศูนยกลางโคนตน และจํานวนใบ การเพาะในถุงเพาะชําใหตน

กลาขนาดใหญกวาการเพาะในแปลง ความสูงของตนกลาออยในถุงแตละขนาดไมแตกตางกัน และตางจากแปลง



เพาะชํา ถุงเพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว ตนกลามีความสูงมากที่สุดเฉลี่ย 16.92 เซนติเมตร รองลงมาคือ ชํา ถุงเพาะชํา

ขนาด 4*8 นิ้ว และถุงเพาะชําขนาด 2*6 นิ้ว มีความสูงตนกลาเฉลี่ย 16.72 เซนติเมตร และ 16.54 เซนติเมตร 

ตามลําดับ แปลงเพาะชําตนกลามีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด 12.05 เซนติเมตร ตนกลาอายุ 6-10 สัปดาห มีความสูง

เฉลี่ยอยูที่  9.34-22.56 เซนติเมตร (ตารางที่  1) ความสูงของตนกลาขึ้นอยูกับอายุและสภาพพื้นที่ ในการ

เจริญเติบโต 

 เสนผานศูนยกลางโคนตน  พบวา ถุงเพาะชําขนาด 4*8 นิ้ว มีผลใหไดตนกลาที่ขนาดใหญเฉลี่ย 5.34 

มิลลิเมตร รองลงมา คือถุงเพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว และแปลงเพาะชํา มีขนาดตนกลาเฉลี่ย 5.29 มิลลิเมตร และ 

4.78 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนขนาดตนกลาจากถุงเพาะขนาด 2*6 นิ้ว มีขนาดตนกลาเล็กที่สุดเฉลี่ย 3.42 

มิลลิเมตร ขนาดของตนกลาที่อายุตางกันมีขนาดตนกลาที่ตางกัน ตนกลาอายุ 10 สัปดาห ตนกลามีขนาดใหญที่สุด

เฉลี่ย 6.46 มิลลิเมตร สวนตนกลาที่อายุ 6 สัปดาห ตนกลามีขนาดเล็กที่สุด 3.42 มิลลิเมตร ทางดานจํานวนใบ 

พบวา ถุงเพาะชําทั้งสามขนาด ตนกลามีจํานวนใบไมแตกตางกัน เฉลี่ยอยูระหวาง 3.15-3.24 ใบ แตแตกตางกับ

จํานวนใบของตนกลาที่เพาะในแปลงเพาะชําที่มีจํานวนใบเพียง 2.77 ใบ ตนกลาอายุ 6-10 สัปดาห มีจํานวนใบ

เฉลี่ยอยูระหวาง  2.08-4.33 ใบ(ตารางท่ี 1) 

 อัตราการรอดของตนกลาหลังยายปลูกลงแปลง พบวา ตนกลาที่ไดจากแปลงเพาะชํามีอัตรารอดหลังยาย

ปลูกสูงที่สุด 79.80 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ ตนกลาจากถุงเพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว และ 4*8 นิ้ว มีอัตรารอดเฉลี่ย

เทากับ 77.99 เปอรเซ็นต และ 74.70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนตนกลาที่ไดจากถุงเพาะชําขนาด 2*6 นิ้ว มี

อัตราการรอดเฉลี่ยนอยที่สุด 74.50 เปอรเซ็นต จะเห็นไดวาตนกลาที่เพาะชําในแตกรรมวิธีมีอัตรารอดใกลเคียงกัน 

ทางดานอายุตนกลาพบวา ตนกลาอายุ 10 สัปดาหมีอัตรารอดหลังยายปลูกสูงที่สุด 80.33 เปอรเซ็นต รองลงมา

คือตนกลาอายุ 8 สัปดาห มีอัตราการรอด 78.93 เปอรเซ็นต สวนตนกลาอายุ 6 สัปดาห มีอัตรารอดในแปลงปลุก

นอยที่สุด 70.99 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) เนื่องมาจากตนกลายังมีขนาดเล็ก และมีจํานวนใบนอย ทําใหตนกลาที่

อายุ 6 สัปดาหจึงมีอัตราการรอดในแปลงต่ําที่สุด 

   ทางดานการใหผลผลิตทอนพันธุ พบวา ตนกลาที่เพาะชําในภาชนะที่แตกตางกันมีจํานวนลําตอตาราง

เมตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ถุงเพาะชําขนาด 4*8 นิ้ว มีจํานวนลําตอตารางเมตร สูงที่สุด 6.46 ลํา 

รองลงมาคือ ถุงเพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว และ 2*6 นิ้ว มีจํานวนลําตอตารางเมตร เฉลี่ยเทากับ 5.86 ลํา และ 5.20 

ลํา ตามลําดับ สวนตนกลาจากแปลงเพาะชํามีจํานวนลําตอตารางเมตร ต่ําที่สุด 4.69 ลํา ทางดานอายุตนกลา

พบวา มีจํานวนลําตอตารางเมตร ไมแตกตางกันทางสถิต ิ(ตารางที่ 2) 

 จํานวนขอตอลํา พบวา จํานวนขอตอลํามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ออยขอนแกน 3 ที่

ปลูกจากตนกลาที่เพาะในถุงเพาะชําขนาด 4*8 นิ้ว มีจํานวนขอตอลําเฉลี่ยสูงที่สุด 22.87 ขอ รองลงมาคือ ถุง

เพาะชําขนาด 3*7 นิ้ว และแปลงเพาะชํา มีจํานวนขอเฉลี่ยคือ 20.80 และ 20.01 ขอ ตามลําดับ สวนถุงเพาะชํา

ขนาด 2*6 นิ้ว มีจํานวนขอเฉลี่ยต่ําที่สุด 19.21 ขอ ทางดานอายุตนกลาพบวา จํานวนขอตอลําไมมีความแตกตาง

กันทางสถิต(ิตารางที่ 2) 

 ความยาวลํา พบวา ออยที่ปลูกจากตนกลาที่เพาะในถุงเพาะขนาด 4*8 นิ้ว มีความยาวลําเฉลี่ยสูงที่สุด 

154.25 เซนติเมตร รองลงมาคือ ออยจากที่เพาะในถุงเพาะขนาด 3*7 นิ้ว และออยจากแปลงเพาะชํา มีความยาว



ลําเฉลี่ย 148.67 เมตร และ 122.17 เมตร ตามลําดับ สวนออยที่เพาะในที่เพาะในถุงเพาะขนาด 2*6 นิ้ว มีความ

ยาวลําเฉลี่ยนอยที่สุด 120.42 เมตร ทางดานอายุตนกลาพบวาความยาวลําเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

(ตารางที่ 2) 

 เปอรเซ็นตความงอกทอนพันธุพบวา ขนาดภาชนะเพาะชํา และอายุตนกลา ไมผลตอความงอกของทอน

พันธุ ขนาดภาชนะเพาะชํามีเปอรเซ็นตความงอกของทอนพันธุเฉลี่ย 79.41-80.00 เปอรเซ็นต ทอนพันธุที่มาจาก

ตนกลาจากแปลงเพาะชํามีความงอกทอนพันธุสูงที่สุด 80.00 เปอรเซ็นต รองลงมาคือทอนพันธุที่มาจากตนกลาที่

เพาะชําในถุงขนาด 3*7 นิ้ว และ 4*8 นิ้ว มีความงอกทอนพันธุเฉลี่ย 79.32 เปอรเซ็นต และ 79.33 เปอรเซ็นต 

สวนทอนพันธุที่มาจากตนกลาที่เพาะชําในถุงขนาด 2*6 นิ้วมีความงอกทอนพันธุต่ําที่สุด 79.41 เปอรเซ็นต 

(ตารางที่ 2) 

11. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1. ความงอกของตนกลาจากชิ้นสวนขอในแตละขนาดถุงเพาะชํามีความงอกใกลเคียงกัน สูงกวาที่เพาะใน

แปลง  

2.การปลูกพันธุออยจากตนกลาที่เพาะชําในถุงขนาดใหญ 4*8 นิ้ว ใหจํานวนทอนพันธุสูงกวาที่เพาะชําใน

ถุงขนาดเล็ก 2*6 นิ้ว และแปลงเพาะชํา 

2. ตนกลาอายุ 10 และ 8 สัปดาห มีอัตราการรอดหลังยายปลูกในแปลงสูงกวา ตนกลาอายุ 6 สัปดาห 

และใหผลผลิตทอนพันธุไมแตกตางกัน  

3. ภาชนะเพาะชําและอายุตนกลากอนยายปลูกท่ีตางกันไมผลตอคุณภาพของทอนพันธุ   

 

 

12. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 การใชขอตาเปนสวนขยายพันธุ เปนทางเลือกที่สามารถเพิ่มปริมาณตนออยไดมากกวาการปลูกแบบวาง

ลํา ขนาดของภาชนะเพาะชําไมมีผลตอความงอกของตาออย และสะดวกตอการขนยายตนกลาออยลงแปลงปลูก 

อายุตนกลา 8-10 สัปดาห ตนกลามีอัตรารอดสูง การปลูกออยจากตนกลาไดผลผลิตไมแตกตางกับแบบวางลํา เปน

ทางเลือกสําหรับผูที่มีทอนพันธุนอย  

13. เอกสารอางอิง 

วัฒนศักดิ์ ชมพูนิช กัญญรัตน ไกรสีห วัลลิภา สุชาโต.2548.เทคนิคการผลิตพันธุออย.รายงานประจําป 

 ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 2548.หนา 117-127. 

Ruas,D.G.G., Matsuoka, S and Gheller, A.G.1990.Situation of the use of heat treatment  

 equipment in the Centre-South in the 1985-86 season. Sugarcane 1990. No.4. p25.   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ภาคผนวก 

ตารางที่ 1  ผลของภาชนะปลูกตนกลาและอายุตนกลา ตอเปอรเซ็นตความงอก ความสูงตนกลา ขนาดตนกลา 

จํานวนใบ  

ขนาดของภาชนะปลกูตนกลา 

เปอรเซ็นตความงอก 

(%) 

ความสูงตนกลา 

(cm) 

เสนผานศูนยกลาง 

(mm) 

จํานวนใบ 

(ใบ) 

ถุงขนาด 4*8 นิ้ว  74.91  AB 16.72  A 5.34  A 3.24  A 

ถุงขนาด 3*7 นิ้ว  73.33  AB 16.92  A 5.29  A 3.15  A 

ถุงขนาด 2*6  นิ้ว   80.75  A 16.54  A 4.65   B 3.24  A 



แปลงเพาะชํา  70.33   B 12.05   B 4.78   B 2.77  B 

อายุตนกลา      

อายุตนกลา 6 สัปดาห  77.81 A 9.34   C 3.42   C 2.08  C 

อายุตนกลา 8 สัปดาห  76.81 AB 14.76   B 5.16   B 2.89  B 

อายุตนกลา 10 สัปดาห  69.87 B 22.56  A 6.46  A 4.33  A 

F-test AxB ns ns ns ns 

cv 23.68 11.83 9.78 11.18 

F-test  value;  ns = not significant         

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิ ีDMRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 2 ผลของภาชนะปลูกตนกลาและอายุตนกลา ตออัตรารอดหลังยายปลูก จํานวนลําตอตรารางเมตร

จํานวนขอตอลํา ความยาวลํา และเปอรเซ็นตความงอกทอนพันธุ  

ขนาดของภาชนะ

ปลูกตนกลา 

อัตรารอดหลังยาย

ปลูก (%) 

จํานวนลํา/ ตร.

ม. 
จํานวนขอ 

ความยาวลํา(ซม.) เปอรเซ็นตความงอก

ทอนพันธุ(%) 

ถุงขนาด 4*8 นิ้ว  74.70 B 6.46 A 22.87 A 154.25 A 79.33 



ถุงขนาด 3*7 นิ้ว  77.99 AB 5.86 AB 20.80 B 148.67 A 79.83 

ถุงขนาด 2*6  นิ้ว   74.50 B 5.20 BC 19.21 B 120.42 B 79.41 

แปลงเพาะชํา  79.80 A 4.65 C 20.01 B 122.17 B 80.00 

อายุตนกลา       

6 สัปดาห  70.99 B 5.77 20.46 133.63 79.62 

8 สัปดาห  78.93 A 5.20 20.96 138.69 79.18 

10 สัปดาห  80.33 A 5.60 20.74 136.81 80.12 

F-test AxB ns ns ns ns ns 

cv 6.17 10.97 33.90 15.14 3.93 

F-test  value;  ns = not significant         

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT  

 


