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5. บทคัดย่อ    

ศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินความแข็งแรงของท่อนพันธุ์อ้อย ด้าเนินการศึกษาวิธีการทดสอบสอบ

ความแข็งแรงของท่อนพันธุ์ ท้าการทดสอบความแข็งแรงด้วย 5 วิธีทดสอบดังนี  1) การจ้าแนกความแข็งแรง

ของต้นกล้า 2) การวัดความเร็วในการงอก 3) การทดสอบท่อนพันธุ์ในสภาพจ้ากัดความไื น 4) การวัดการ

เจริญของต้นกล้า 5) สัดส่วนน ้าหนักแห้งส่วนยอดต่อน ้าหนักแห้งราก ผลการทดลองพบว่า วิธีการจ้าแนกความ

แข็งแรงของต้นกล้าสามารถประเมินเบื องต้นถึงความแข็งแรงของท่อนพันธุ์อ้อยรด้ แต่ยังรม่แม่นย้า วิธีการวัด

ความเร็วในการงอก มีแนวโน้มสัมพันธ์กับความงอกมาตรฐาน สามารถพัฒนาต่อเพ่ือเป็นวิธีการประเมินความ

แข็งแรงของท่อนพันธุ์อ้อย ส่วนการทดสอบท่อนพันธุ์ในสภาพจ้ากัดความไื น ยังมีความแปรปรวนในการ

ประเมิน แต่สามารถพัฒนาต่อรด้ การวัดการเจริญเติบโตของต้นเป็นรปในทิศทางเดียวกับวิธีการวัดความเร็วใน

การงอก ทางด้านการหาสัดส่วนน ้าหนักแห้งส่วนยอดต่อน ้าหนักแห้งส่วนราก รม่สามารถประเมินรด้เนื่องจาก



ระยะเวลาทดสอบความงอก 1 เดือนเพ่ือประเมินความแข็งแรง ต้นกล้าอ้อยยังรม่มีรากจริง จึงรม่สามารถ

ประเมินตามกรรมวิธีที่วางรว้  

ค้าหลัก : ความงอกอ้อย, ความแข็งแรงอ้อย 

ABSTRACT 

Study and develop method for vigour test of sugarcane.  Conducted a study for testing 

vigour with 5 methods as follows: 1 seedling growth tests 2 speed of germination 3 osmotic 

stress test 4 seedling growth rate 5 shoot root ratio. The results showed that, seedling growth 

tests can be preliminary assessed on vigour of seedrcane but still not accurate. Speed of 

germination test method has correlate with standard germination, can be developed to 

evaluate on vigour of seedrcane. Osmotic stress test method was still variation in the 

assessment but can continue to develop. Seedling growth rate method was in the same 

trend as speed of germination test method. Shoot root ratio can’t evaluate because the 

germination test period is 1  month to assess the vigour sugarcane seedlings do not have 

primary roots.  

Keyword : Germination of seedcane, Seed vigour 

6. ค าน า                                  

โดยทั่วรปเกษตรกรม ักจะขาดความระม ัดระวังเรื ่องค ุณภาพของท่อนพันธุ์ ท้าให้ความงอกต่้าจ ึงต้องมี

การไดเไยโดยใไ้ท่อนพันธุ์เก ินความจ้าเป ็น ท้าให้ต้องเส ียค่าใไ้จ่ายเพิ่มขึ น การท้าแปลงพ ันธุ ์อ้อย เป ็นการ

เตร ียมท่อนพันธุ์ค ุณภาพดี การท้าแปลงพ ันธุ ์อ้อยเอง เกษตรกรจะรู้ประว ัต ิแปลงอ้อย ตลอดจนการด ูแล

ร ักษาท้าให้แน่ใจว่ารม่ม ีโรคแอบแฝง และมั่นใจว่าจะรด้พ ันธุ์อ้อยที่บริสุทธิ์ตรงตามพ ันธุ์ การซื อพ ันธุ์อ้อยข้าม

ถิ่น อาจเป ็นการกระจายโรคที่ต ิดรปก ับท่อนพันธุ์อ้อย ท้าให้โรคแพร่ระบาดมากขึ นและท่อนพันธุ์อาจม ีความ

งอกและความแข ็งแรงต่้าลง การท้าแปลงพ ันธุ์ต้องม ีการตรวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ เพื่อตรวจเไ็คความ

ถ ูกต้องของพ ันธุ์ และก้าจัดอ้อยที่รม่ตรงตามพ ันธุ ์และทีเ่ป ็นโรค เพ่ือให้รด้ท่อนพันธุ์อ้อยทีส่มบร ูณ์การทดสอบ

ความงอกของท่อนพันธุ์สามารถบอกว่าความมีไีวิตในขณะนั นแต่รม่สามารถบอกถึงความแข็งแรงของท่อนพันธุ์

รด้ เมื่อปลูกอ้อยในเวลาและสภาพแวดล้อมที่รม่เหมาะสมต่อการงอก การทดสอบความงอกเพียงอย่างเดียวให้

ข้อมูลรม่เพียงพอต้องมีการประเมินความแข็งแรงของท่อนพันธุ์ เพ่ือบ่งไี ถึงความแข็งแรงของท่อนพันธุ์มีมาก

น้อยเพียงใด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ (seed vigor) หมายถึงคุณลักษณะที่ท้าให้เมล็ดพันธุ์

หรือท่อนพันธุ์งอกรด้อย่างรวดเร็วสม่้าเสมอรด้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงตั งตัวรด้เร็วและมีความทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมในหลายสภาพการเพาะปลูก (ศานิต, 2552) ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์จ้าแนก

รด้ 2 ลักษณะรด้แก่ความแข็งแรงทางพันธุกรรมและความแข็งแรงทางสรีรวิทยา โดยความแข็งแรงทาง



พันธุกรรมเป็นลักษณะของเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์อันเนื่องมาจากพันธุกรรม เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่น

พ่อแม่สู่ลูกหลาน เไ่นความดีเด่นของลูกผสม ส่วนความแข็งแรงทางสรีรวิทยา เป็นลักษณะของเมล็ดพันธุ์หรือ

ท่อนพันธุ์อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์นั น นับตั งแต่เริ่มงอกจนกระทั่ง

เก็บเกี่ยว ส่งผลท้าให้ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์สูงหรือต่้ารด้ การตรวจสอบและ

หาวิธีประเมินความแข็งแรงของท่อนพันธุ์อ้อยเป็นการไ่วยสนับสนุนถึงคุณภาพที่ดีของท่อนพันธุ์อ้อย เพ่ิมเติม

การการทดสอบความงอกของท่อนพันธุ์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ เป็นการดูประสิทธิภาพของ

การงอกในด้านความเร็วในการงอก ความสม่้าเสมอในการงอก และการตั งตัวของต้นกล้าทั งในสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมและรม่เหมาะสมส้าหรับการงอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยากระบวนการและลักษณะในการงอกของ

เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และการพัฒนาของต้นกล้าดังต่อรปนี 1) กระบวนการทางไีวเคมีเไ่นการสังเคราะห์

และการท้างานของเอนรซม์กระบวนการหายใจและกระบวนการใไ้อาหารเป็นต้น 2) อัตราและความสม่้าเสมอ

ของการงอกและการเจริญของต้นอ่อน 3) อัตราและความสม่้าเสมอของการงอกและการเจริญของต้นกล้าใน

แปลงและ 4) ความสามารถในการงอกของต้นกล้าภายใต้สภาพแวดล้อมที่รม่เหมาะสม (Copeland and 

McDonald, 1995) 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์    

ท่อนพันธุ์อ้อย รด้แก่ โคลนดีเด่น KK 07-037 (ศวร.ขอนแก่น)   

ปุ๋ยเคมี เไ่น ปุ๋ย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 

สารเคมีก้าจัดวัไพืไ เไ่น อะมิทรีน อะทราซีน อะลาคลอร์ 

- วิธีการ  

 วิธีทดสอบความงอกมาตรฐาน (standard germination test) ท้าการเพาะท่อนพันธุ์อ้อยในกระบะ
เพาะไ้า โดยท้าการเพาะในกระบะทรายที่ผ่านการร่อนและอบ่่าเไื อ น้าข้อตาอ้อยวางลงในทรายโดยให้ตา
หงายขึ น และกลบด้วยทรายหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ซ ้าละ 25 ท่อน จ้านวน 4 ซ ้า รดน ้าให้ไุ่มปิดฝาเพื่อ
รักษาความไื น และให้น ้าเมื่อทรายแห้ง ตรวจบันทึกความงอกหลังจากเพาะเป็นเวลา 1 เดือน และนับจ้านวน
ท่อนพันธุ์อ้อยที่งอกและค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกท่อนพันธุ์ 

วิธีทดสอบความงอกในแปลงปลูก (field emergence test) ท้าการเพาะท่อนพันธุ์อ้อยซ ้าละ 25 
ท่อน จ้านวน 4 ซ ้า ในกระบะพลาสติกโดยใไ้วัสดุเพาะคือดิน 2 ส่วนผสมกากตะกอนหม้อกรองอ้อย 1 ส่วน ใส่
ดินในแต่ละกระบะเพาะเท่ากัน กลบท่อนพันธุ์ลึก 1-2 เซนติเมตร รดน ้าให้ไุ่มปิดฝาเพ่ือรักษาความไื น และให้
น ้าเมื่อทรายแห้ง ตรวจบันทึกความงอกหลังจากเพาะเป็นเวลา 1เดือน และนับจ้านวนท่อนพันธุ์อ้อยที่งอกและ
ค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกท่อนพันธุ์ 



 ด้าเนินการศึกษาวิธีการทดสอบสอบความแข็งแรงของท่อนพันธุ์ ท้าการทดสอบความแข็งแรงด้วย 5
วิธีทดสอบดังนี  
 1) การจ้าแนกความแข็งแรงของต้นกล้า (seedling growth tests) 
ท้าการสุ่มเพาะข้อตาอ้อย ซ ้าละ 100 ข้อ  จ้านวน 4 ซ ้า จ้าแนกความแข็งแรงของต้นกล้าวิธีนี สามารถท้ารด้
โดยเพาะท่อนพันธุ์เไ่นเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐานที่อายุ 1 เดือนหลังเพาะ น้าต้นกล้าปกติที่รด้มา
จ้าแนกเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรง (normal seedling) และต้นกล้าที่มีความอ่อนแอ (abnormal seedling)  
นับจ้านวนต้นกล้าและค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต้นกล้าที่แข็งแรง และต้นกล้าที่อ่อนแอ 
 2) การวัดความเร็วในการงอก (speed of germination) 
ท้าการสุ่มเพาะข้อตาอ้อย ซ ้าละ 100 ข้อ  จ้านวน 4 ซ ้า โดยการประเมินการเจริญเติบโตของต้นกล้า
เไ่นเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐานที่อายุ 1 เดือนหลังเพาะ โดยการท้าการวัดความเร็วในการงอก 
(speed of germination) แล้วค้านวณเป็นดัไนีความเร็วในการงอก (speed of germination index) 
เปอร์เซ็นต์ความงอกและความเร็วในการงอก 
 3) การทดสอบท่อนพันธุ์ในสภาพจ้ากัดความไื น (osmotic stress test) 
ท้าการสุ่มเพาะข้อตาอ้อย ซ ้าละ 100 ข้อ  จ้านวน 4 ซ ้า การทดสอบนี เลียนแบบสภาพธรรมไาติของการปลูก
พืไโดยทั่วรปโดยเฉพาะในเขตร้อนที่มักประสบกับสภาพแห้งแล้งมีการทดสอบโดยการเพาะท่อนพันธุ์ในทรายที่
มีความไื นต่างระดับ 3 ระดับ รด้แก่ สภาพขาดน ้ารุนแรงที่ระดับความไื นร้อยละ 20 ของความจุอุ้มน ้า 
(20%WHC) สภาพขาดน ้าปานกลางที่ระดับความไื นร้อยละ 40 WHC และสภาพความไื นเหมาะสมที่ระดับ
ความไื นร้อยละ 60 WHC  
 การหาความจุความไื นทราย สุ่มทรายปริมาณ 1,000 กรัม ใส่ตะกร้าพลาสติกที่รอด้วยกระดาษ เติม
น ้าจนรหลออก คลุมด้านบนด้วยกระดาษที่เปียกไื นเพ่ือป้องกันการระเหยของน ้า ตั งทิ งรว้ 24 ไั่วโมง สุ่มทราย
มาอบหาความไื นที่อุณหภูมิ 105 ๐C นาน 24 ไัว่โมง ไัง่น ้าหนักหลังอบ ค้านวณหาความไื นจากสูตร เป็น
ความไื นที่ระดับความจุความไื นทราย 

 ความไื นทราย %= x 100  

 
ตรวจเไ็คความงอกที่อายุ 1 เดือนหลังเพาะ 
 4) การวัดการเจริญของต้นกล้า (seedling growth rate) 
ท้าการสุ่มเพาะข้อตาอ้อย ซ ้าละ 100 ข้อ  จ้านวน 4 ซ ้า การวัดการเจริญของต้นกล้าท้าโดยการเพาะท่อนพันธุ์
โดยวิธีมาตรฐานแล้ววัดการเจริญของต้นกล้าที่อายุ 1 เดือนหลังเพาะ ท้าการความยาวยอด ความยาวราก และ
ความยาวรวมต้นกล้า น้าเฉพาะต้นอ่อนปกติ (normal seeding) มาวัดความยาวรากและยอด เป็นเซนติเมตร
น้ารปค้านวณหาค่าเฉลี่ยความยาวราก ยอด และความยาวรวมของต้นอ่อน 
 5) สัดส่วนน ้าหนักแห้งส่วยยอดต่อน้าหนักแห้งราก (Shoot Root Ratio)  
ท้าการสุ่มเพาะข้อตาอ้อย ซ ้าละ 100 ข้อ  จ้านวน 4 ซ ้า ท้าการเพาะท่อนพันธุ์โดยวิธีมาตรฐานโดยท้าไั่ง
น ้าหนักต้นกล้าที่อายุ 1 เดือนหลังเพาะ วัดน ้าหนักแห้งของต้นกล้าโดยการไั่งน ้าหนักของต้นกล้าปกติที่เอา



ส่วนของท่อนพันธุ์ออก แยกส่วนยอด และรากน้ารปอบหาน ้าหนักแห้ง และค้านวณแห้งของต้นอ่อนเป็นกรัม
ต่อต้น  

- เวลาและสถานที่      

เริ่มด้าเนินการ เดือนตุลาคม 2558 – สิ นสุดการทดลอง เดือนกันยายน 2561 สถานที่ท้าการทดลอง

แปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืไรร่ขอนแก่น 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ปี 2559  

ท้าการเพาะไ้าต้นกล้าอ้อย โคลน KK07-037 เดือน พฤศจิกายน 2558 ต้นกล้ามีความงอกใกล้เคียง

กัน 69-71 เปอร์เซ็นต์ ท้าการย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าเดือนมกราคม 2559 เมื่อต้นกล้ามีอายุ 2 เดือน ตรวจเไ็ค

อัตรารอดต้นกล้าหลังย้ายปลูก 2 เดือน อัตรารอดแปลงที่มีการให้น ้าเสริมมีเปอร์เซ็นต์รอดหลังย้ายปลูก 81 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่รม่มีการให้น ้าเสริมมีเปอร์เซ็นต์รอดหลังย้ายปลูก 66 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1) ท้าการ

ดูแลรักษา ความสูงต้นอ้อยที่อายุ 6 เดือน พบว่าอ้อยที่มีการให้น ้าเสริมมีความสูง 174 เซนติเมตร อ้อยที่รม่ให้

น ้าเสริมมีความสูง 163 เซนติเมตร และเก็บเกี่ยวอ้อยเพ่ือทดสอบคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อยตามกรรมวิธีการ

ทดลองและเก็บเกี่ยวอ้อยเพ่ือทดสอบคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อยตามกรรมวิธีการทดลองที่ ท้าการทดสอบความ

งอก และความแข็งแรงตามกรรมวิธีทดสอบ ตรวจนับความงอกหลังเพาะ ท่อนพันธุ์อายุ 10 เดือน เปอร์เซ็นต์

ความงอกอ้อย โคลน KK07-037 ที่เพาะในกระบะทราย และกระบะดิน พบว่า มีความงอกใกล้เคียงกันแปลงที่

รม่ให้น ้าเสริมท่อนพันธุ์มีความงอกดีกว่าทั งในที่ทดสอบในกระบะทราย และดิน ส่วนความงอกท่อนพันธุ์ที่อายุ 

11 เดือน พบว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริม และรม่ให้น ้าเสริมความงอกในดินใกล้เคียงกัน และที่อายุท่อนพันธุ์ 12 

เดือน พบว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมความงอกดีกว่าท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริม ความงอกท่อนพันธุ์อายุ 13 เดือน 

พบว่า การเพาะในดินหรือทรายเปอร์เซ็นต์ความงอกรม่แตกต่างกัน ส่วยท่อนพันธุ์อายุ 14 เดือน พบว่า การ

เพาะในทรายความงอกใกล้เคียงการเพาะในดิน(ตารางที่ 2) ทางด้านวิธีทดสอบโดยการจ้าแนกความแข็งแรง

ต้นกล้า ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 85.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

ที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 83.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้า

เสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 75.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 

12 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 47.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้า

แข็งแรง 38.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 25.0 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 50.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มา

จากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 51.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 61.5 เปอร์เซ็นต์ 

(ตารางที่ 3) ทางด้านดัไนีความงอก ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน แปลงที่ ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 3.03 ส่วน

แปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 2.75 ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 3.18 



ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 2.37 ส่วนท่อนพันธุ์ที่อายุ 12 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความ

งอก 1.57 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 1.14 ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนี

ความงอก 0.37 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 0.69 ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมี

ดัไนีความงอก 1.01 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 1.17  (ตารางที่ 4) กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการ

วัดการเจริญเติบโต ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 11.74 เซนติเมตร ส่วน

แปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 10.21 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมี

ความยาวส่วนต้น 13.29 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 12.67 เซนติเมตร ส่วนท่อน

พันธุ์ที่อายุ 12 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 12.41 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความ

ยาวส่วนต้น 10.05 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 8.08 

เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 10.21 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 เดือน แปลงที่

ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 14.31 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 14.14 

เซนติเมตร (ตารางที่ 5) กรรมวิธีที่ทดสอบโดยวิธีก้าจัดความไื นที่อายุท่อนพันธุ์ 10 เดือนความจุความไื น 40% 

มีความงอกดีที่สุด ที่อายุท่อนพันธุ์ 11 เดือนความจุความไื น 60% มีความงอกดีที่สุด ที่อายุท่อนพันธุ์ 12 

เดือนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมที่ความจุความไื นต่างๆ มีความงอกดีกว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริม ที่อายุท่อนพันธุ์ 

13 เดือนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมที่ความจุความไื นต่างๆ มีความงอกดีกว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริม ท่อนพันธุ์ 

14 เดือน ความงอกที่ความจุความไื น 60% มีความงอกต่้าที่สุด (ตารางที่ 6) กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการวัด

น ้าหนักแห้งต้นกล้าท่อนพันธุ์ 10 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 14.0 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่

รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 11.1 กรัม ท่อนพันธุ์ 11 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 

14.9 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 11.5 กรัม ท่อนพันธุ์ 12 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้า

เสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 11.1 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 7.1 กรัม ท่อนพันธุ์ 

13 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 2.7 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วน

ต้น 6.6 กรัม ท่อนพันธุ์ 14 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 6.6 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้า

เสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 7.7 กรัม (ตารางท่ี 7) 

ปี 2560  

 ท้าการเพาะไ้าต้นกล้าอ้อย โคลน KK07-037 เดือน พฤศจิกายน 2559 ต้นกล้ามีความงอกใกล้เคียง

กัน 80-85 เปอร์เซ็นต์ ท้าการย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าเดือนมกราคม 2560 เมื่อต้นกล้ามีอายุ 2 เดือน ตรวจเไ็ค

อัตรารอดต้นกล้าหลังย้ายปลูก 2 เดือน อัตรารอดแปลงที่มีการให้น ้าเสริมมีเปอร์เซ็นต์รอดหลังย้ายปลูก 81 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่รม่มีการให้น ้าเสริมมีเปอร์เซ็นต์รอดหลังย้ายปลูก 66 เปอร์เซ็นต์(ตารางท่ี 8) ท้าการ

ดูแลรักษา ความสูงต้นอ้อยที่อายุ 6 เดือน พบว่าอ้อยที่มีการให้น ้าเสริมมีความสูง 184 เซนติเมตร อ้อยที่รม่ให้

น ้าเสริมมีความสูง 179 เซนติเมตร และเก็บเก่ียวอ้อยเพื่อทดสอบคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อยตามกรรมวิธีการ



ทดลองที ่ ท้าการทดสอบความงอก และความแข็งแรงตามกรรมวิธีทดสอบ ตรวจนับความงอกหลังเพาะ ท่อน

พันธุ์อายุ 10 เดือน เปอร์เซ็นต์ความงอกอ้อย โคลน KK07-037 ที่เพาะในกระบะทราย และกระบะดิน พบว่า 

มีความงอกใกล้เคียงกันแปลงที่ให้น ้าเสริมท่อนพันธุ์มีความงอกดีกว่าทั งในที่ทดสอบในกระบะทราย และดิน 

ส่วนความงอกท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน พบว่า ท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมความงอกดีกว่าให้น ้าเสริม และที่อายุ

ท่อนพันธุ์ 12 เดือน พบว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมความงอกดีกว่าท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริม ความงอกท่อนพันธุ์

อายุ 13 เดือน พบว่า การเพาะในดินหรือทรายเปอร์เซ็นต์ความงอกรม่แตกต่างกัน ส่วยท่อนพันธุ์อายุ 14 

เดือน พบว่า การเพาะในทรายความงอกดีกว่าการเพาะในดิน(ตารางที่ 9) ทางด้านวิธีทดสอบโดยการจ้าแนก

ความแข็งแรงต้นกล้า ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 98.5 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 95.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มา

จากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 85.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 89.0 เปอร์เซ็นต์ 

ท่อนพันธุ์ที่อายุ 12 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 31.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้า

เสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 56.0 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้า

แข็งแรง 73.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 85.5 เปอร์เซ็นต์ ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 เดือน 

ท่อนพันธุ์ที่มาจากแปลงให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 68.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่รม่ให้น ้าเสริมมีต้นกล้าแข็งแรง 

75.0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 10) ทางด้านดัไนีความงอก ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนี

ความงอก 3.38 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 3.65 ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมี

ดัไนีความงอก 1.26 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 1.50 ส่วนท่อนพันธุ์ที่อายุ 12 เดือน แปลงที่ให้

น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 0.07 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 0.14 ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน 

แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 2.61 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 3.03ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 

เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 1.14 ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีดัไนีความงอก 1.36  (ตารางท่ี 11) 

กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการวัดการเจริญเติบโต ท่อนพันธุ์ที่อายุ 10 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 

11.85 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 12.84 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 11 เดือน 

แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 10.58 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 11.37 

เซนติเมตร ส่วนท่อนพันธุ์ที่อายุ 12 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 9.44 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่

รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 11.61 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 13 เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาว

ส่วนต้น 13.30 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 13.73 เซนติเมตร ท่อนพันธุ์ที่อายุ 14 

เดือน แปลงที่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 12.32 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่รม่ให้น ้าเสริมมีความยาวส่วนต้น 

12.49 เซนติเมตร (ตารางที่ 12) กรรมวิธีที่ทดสอบโดยวิธีก้าจัดความไื นที่อายุท่อนพันธุ์ 10 เดือนความจุ

ความไื น 40% มีความงอกดีที่สุด ที่อายุท่อนพันธุ์ 11 เดือนความจุความไื น 60% มีความงอกดีที่สุด ที่อายุ

ท่อนพันธุ์ 12 เดือนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมที่ความจุความไื นต่างๆ มีความงอกดีกว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริม ที่



อายุท่อนพันธุ์ 13 เดือนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมที่ความจุความไื นต่างๆ มีความงอกดีกว่า ท่อนพันธุ์ที่ให้น ้า

เสริม ท่อนพันธุ์ 13 เดือน ความงอกที่ความจุความไื นทรายระดับต่างความงอกใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 13) 

กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการวัดน ้าหนักแห้งต้นกล้าท่อนพันธุ์ 10 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วน

ต้น 17.69 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 19.48 กรัม ท่อนพันธุ์ 11 เดือนท่อนพันธุ์ที่

ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 12.03 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 14.36 กรัม 

ท่อนพันธุ์ 12 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 3.01 กรัม ส่วนทอ่นพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมี

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 6.99 กรัม ท่อนพันธุ์ 13 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 11.95 กรัม 

ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 19.31 กรัม ท่อนพันธุ์ 14 เดือนท่อนพันธุ์ที่ให้น ้าเสริมมี

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 7.44 กรัม ส่วนท่อนพันธุ์ที่รม่ให้น ้าเสริมมีน ้าหนักแห้งส่วนต้น 9.99 กรัม (ตารางที่ 14)  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1.การทดสอบความงอกด้วยวิธีการวัดความแข็งแรง น ้าหนักแห้งส่วนต้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับความงอก

มาตรฐาน 

2.วิธีการทดสอบความแข็งแรงด้วยวิธีทดสอบโดยวิธีก้าจัดความไื น ยังต้องมีการพัฒนาต่อ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เป็นข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาวิธีประเมินความแข็ง และคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อย 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ความงอก เปอร์เซ็นต์ต้นรอดหลังย้ายปลูกท่ีอายุ 2 เดือน และความสูงอ้อยโคลน KK07-

037 เมื่ออายุ 6 เดือน 

กรรมวิธี 
ความงอกต้นกล้า 

(%) 
ต้นรอดหลังย้ายปลูก 

(%) 
ความสูงอ้อย 6 เดือน 

(ซม.) 
ให้น ้าเสริม 71 81 174 
รม่ให้น ้าเสริม 69 66 163 
 

ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกอ้อย โคลน KK07-037 ที่เพาะในกระบะทราย และกระบะดิน 

กรรมวิธ ี
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน 

ให้น ้าเสรมิ 81 69 95 96 70 86 92 80 50 66 

รม่ให้น ้าเสรมิ 97 91 91 93 60 80 96 85 77 38 

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการจ้าแนกความแข็งแรงต้นกล้า 

กรรมวิธี 
ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ต้นตาย รม่งอก 

% % % % 
ท่อนพันธุ์อายุ 10 เดือน 
ให้น ้าเสริม 85.5 3.5 4.5 6.5 
รม่ให้น ้าเสริม 83.5 3.0 1.0 12.5 

ท่อนพันธุ์อายุ 11 เดือน 
ให้น ้าเสริม 96.5 2.5 0.0 1.0 
รม่ให้น ้าเสริม 75.5 5.5 1.5 17.5 

ท่อนพันธุ์อายุ 12 เดือน 
ให้น ้าเสริม 47.5 5.5 28.0 19.0 
รม่ให้น ้าเสริม 38.5 6.0 14.5 41.0 

ท่อนพันธุ์อายุ 13 เดือน 
ให้น ้าเสริม 25.0 3.0 1.0 71.0 
รม่ให้น ้าเสริม 50.5 4.0 0.0 45.5 

ท่อนพันธุ์อายุ 14 เดือน 
ให้น ้าเสริม 51.0 5.0 0.0 49.0 
รม่ให้น ้าเสริม 61.5 3.0 0.0 38.5 

 



ตารางท่ี 4 ดัไนีความงอกของอ้อยโคลน KK07-037 ที่อายุ 10 11 12 13และ 14 เดือน 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก 
ให้น ้าเสริม 3.03 3.18 1.57 0.37 1.01 
รม่ให้น ้าเสริม 2.75 2.37 1.14 0.69 1.17 

 

ตารางท่ี 5 ความยาวส่วนต้นของอ้อยโคลน KK07-037 ที่อายุ 10 11 12 13 และ 14 เดือน 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ให้น ้าเสริม 11.74 13.29 12.41 8.08 14.31 
รม่ให้น ้าเสริม 10.21 12.67 10.05 10.21 14.14 

 

ตารางท่ี 6 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยวิธีก้าจัดความไื น  

กรรมวิธี 
ความจุความไื น 20% ความจุความไื น 40% ความจุความไื น 60% 

ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ 

% % % % % % % % % 

10 เดือน          

ให้น ้าเสริม 95 72 23 92 89 3 94 93 1 
รม่ให้น ้าเสริม 81 29 53 95 84 11 94 91 4 

11 เดือน 

ให้น ้าเสริม 79 58 22 79 75 5 66 59 7 
รม่ให้น ้าเสริม 54 22 32 78 73.5 4.5 63 55 8 

12 เดือน 

ให้น ้าเสริม 34 15 19 45 35 11 77 71 6 
รม่ให้น ้าเสริม 31 15 16 74 68 6 85 69 16 

13 เดือน 

ให้น ้าเสริม 54 21 33 69 57 12 67 55 12 
รม่ให้น ้าเสริม 57 28 29 73 71 2 83 78 5 

14 เดือน 

ให้น ้าเสริม 67 52 15 78 74 4 24 24 0 



รม่ให้น ้าเสริม 58 30 28 93 88 5 39 34 5 

 
ตารางท่ี 7 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการวัดน ้าหนักแห้งต้นกล้า 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ให้น ้าเสรมิ 14.0 14.9 11.1 2.7 6.6 
รม่ให้น ้าเสรมิ 11.1 11.5 7.1 6.6 7.7 

ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์ความงอก เปอร์เซ็นต์ต้นรอดหลังย้ายปลูกท่ีอายุ 2 เดือน และความสูงอ้อยโคลน KK07-

037 เมื่ออายุ 6 เดือน 

กรรมวิธี 
ความงอกต้นกล้า 

(%) 
ต้นรอดหลังย้ายปลูก 

(%) 
ความสูงอ้อย 6 เดือน 

(ซม.) 
ให้น ้าเสริม 85 90 184 
รม่ให้น ้าเสริม 80 86 179 
 

ตารางท่ี 9 เปอร์เซ็นต์ความงอกอ้อย โคลน KK07-037 ที่เพาะในกระบะทราย และกระบะดิน 

กรรมวิธ ี 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

 
เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน เพาะทราย เพาะดิน 

ใหน้ ้าเสรมิ 98.5 89.5 91.5 84.5 82.0 79.5 82.0 82.0 72.0 56.0 

รม่ให้น ้าเสรมิ 95.5 87.0 93.0 98.5 75.0 75.0 86.0 87.5 75.0 77.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 10 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการจ้าแนกความแข็งแรงต้นกล้า 

กรรมวิธี 
ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ต้นตาย รม่งอก 

% % % % 
ท่อนพันธุ์อายุ 10 เดือน 
ให้น ้าเสริม 98.5 0 0 1.5 
รม่ให้น ้าเสริม 95.5 1.5 0 3.0 
ท่อนพันธุ์อายุ 11 เดือน 
ให้น ้าเสริม 85.0 6.5 0 8.5 
รม่ให้น ้าเสริม 89.0 4.0 0 7.0 
ท่อนพันธุ์อายุ 12 เดือน 
ให้น ้าเสริม 31.0 11.0 0 58.0 
รม่ให้น ้าเสริม 56.0 19.5 4.5 20.0 
ท่อนพันธุ์อายุ 13 เดือน 
ให้น ้าเสริม 73.0 9.0 0 18.0 
รม่ให้น ้าเสริม 85.5 4.0 1.0 9.5 
ท่อนพันธุ์อายุ 14 เดือน 
ให้น ้าเสริม 68.0 3.0 0 29.0 
รม่ให้น ้าเสริม 75.0 5.5 0 19.5 

 

ตารางท่ี 11 ดัไนีความงอกของอ้อยโคลน KK07-037 ที่อายุ 10 11 12 13และ 14 เดือน 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก ดัไนีความงอก 
ให้น ้าเสริม 3.38 1.26 0.07 2.61 1.14 
รม่ให้น ้าเสริม 3.65 1.50 0.14 3.03 1.36 
 

ตารางท่ี 12 ความยาวส่วนต้นของอ้อยโคลน KK07-037 ที่อายุ 10 11 12 13 และ 14 เดือน 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ให้น ้าเสริม 11.85 10.58 9.44 13.30 12.32 
รม่ให้น ้าเสริม 12.84 11.37 11.61 13.73 12.49 



ตารางท่ี 13 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยวิธีก้าจัดความไื น  

กรรมวิธี 
ความจุความไื น 20% ความจุความไื น 40% ความจุความไื น 60% 

ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ ความงอก ต้นแข็งแรง ต้นอ่อนแอ 

% % % % % % % % % 

10 เดือน          

ให้น ้าเสริม 79.5 62.2 37.8 97.5 90.3 9.7 85.5 94.1 5.9 
รม่ให้น ้าเสริม 87.5 82.3 17.7 95.5 100 0 94.5 100 0 

11 เดือน 

ให้น ้าเสริม 71.0 52.7 47.3 49.0 82.8 17.2 70.0 88.0 12.0 
รม่ให้น ้าเสริม 83.5 49.9 50.1 86.0 96.3 3.7 88.0 97.1 2.9 

12 เดือน 

ให้น ้าเสริม 35.0 36.9 50.6 40.0 69.6 30.4 47.5 78.4 21.6 
รม่ให้น ้าเสริม 80.5 71.4 28.6 83.0 84.9 15.1 64.7 84.7 15.3 

13 เดือน 

ให้น ้าเสริม 32.5 64.6 35.4 72.5 76.8 23.2 60.0 75.8 24.2 
รม่ให้น ้าเสริม 78.5 60.1 39.9 48.0 86.4 13.6 93.3 94.8 5.2 

14 เดือน 

ให้น ้าเสริม 53.5 57.5 42.5 69.0 77.6 22.4 46.5 79.5 20.5 
รม่ให้น ้าเสริม 52.5 12.9 87.1 73.0 82.9 17.1 67.3 83.3 16.7 

 
ตารางท่ี 14 คุณภาพท่อนพันธุ์โคลน KK07-037 ที่กรรมวิธีที่ทดสอบโดยการวัดน ้าหนักแห้งต้นกล้า 

กรรมวิธี 
10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 14 เดือน 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักแห้งส่วนต้น 
(เซนติเมตร) 

ให้น ้าเสรมิ 17.69 12.03 3.01 11.95 7.44 
รม่ให้น ้าเสรมิ 19.48 14.36 6.99 19.31 9.99 
 

13. ภาคผนวก  

 


