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5.                                                        บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมให้ผลผลิตท่อนพันธุ์สูงและคุณภาพดี  เมื่อปลูกด้วยต้นกล้าอ้อยจาก
การช าข้อตา ส าหรับการปลูกในฤดูปลูกอ้อยข้ามแล้ง ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น วางแผนวิจัยแบบ 
2x3 factorial in RCB มี 4 ซ้ า ปัจจัยแรกระยะแถว คือ 1 และ 1.5 เมตร ปัจจัยสองระยะหลุมคือ 0.25 0.50 
และ 0.75 เมตร รวม 6 กรรมวิธี โดยใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 ท าการเพาะช าต้นกล้าจากชิ้นส่วนข้อ แช่น้ าร้อน 52 
องศาเซลเซียส 30 นาที และพักไว้ข้ามคืน และแช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง เพาะในถุงเพาะช าพลาสติก
ขนาด 2x6 นิ้ว  เมื่อต้นกล้าอายุ 10 สัปดาห์ท าการย้ายปลูกลงแปลงตามกรรมวิธี หลุมละ 1 ต้น  ในเดือนมกราคม
2555 เพ่ือเป็นท่อนพันธุ์ในการปลูกในฤดูข้ามแล้ง และในเดือนกรกฎาคม 2556 ส าปรับเป็นท่อนพันธุ์ในการปลูก
ฤดูฝน ผลการทดลองพบว่า ต้นกล้าที่ย้ายปลูกข้ามแล้งที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีเปอร์เซ็นต์หลุมเก็บ
เกี่ยวต่อหลุมปลูก 86.11 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการขยาย 85.93 เท่า และต้นกล้าที่ย้ายปลูกในฤดูฝนมีอัตราการขาย
พันธุ์ 90.07 เท่า สูงกว่าระยะห่างระหว่างแถว 1.0 เมตร ทางด้านระยะห่างระหว่างหลุมที่  0.50 เมตร มีอัตราการ
ขยายพันธุ์ 78.75 เท่าในฤดูข้ามแล้ง และ 77.01 เท่าในฤดูฝน ไม่แตกต่างทางสถิติกับระยะห่างระหว่างหลุมที่ 
0.75 เมตร ซ่ึงระยะระหว่างหลุมที่ 0.50 เมตรมีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 6.0 ล าต่อตารางเมตรในฤดูข้ามแล้ง และ 6.8 
ล าต่อตารางเมตรในฤดูฝน ดีกว่าระยะระหว่างหลุมที่ 0.75 เมตร ส าหรับความงอกของท่อนพันธุ์อ้อยไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ระยะปลูกทุกระยะไม่มีผลต่อความงอกของท่อนพันธุ์ 

 
ABSTRACT 

An experiment was conducted to study the proper plant spacing is produced high Seed 
cane yield and good quality when planted with sugarcane seedlings from one bud setts for 



planting in dry seasons. Research carried out at Khon Kaen Field Crops Research Center. 
Treatments were arranged in 2 x 3 factorial in RCB with 4 replications. The factor first consists of 
row spacing is 1 and 1.5 meters  the factor second consists of hole spacing of 0.25, 0.50 and 
0.75 meters, including 6 treatments using sugarcane variety KhonKean 3. Setts from one bud 
were soaked in hot water at 52 oC for 30 min then leave over night and treated again in 50 oC 
for 2 hrs. One bud seedlings were nursery in 2x6” plastic bag.  Seedling at 10 weeks were 
transplanting into experimental field.  Dry Season planted in January 2555. In the rainy season 
planted in July 2556, to 1 seedling per hole. The results showed that. Seedlings planted in the 
dry season at row spacing 1.5 meters had the percentage hole harvested  86.11 percent, rate of 
propagation 85.93, and in the rainy season had rate of propagation 90.07 higher than row 
spacing 1.0 meters. Distance between the holes 0.50 meters had rate of propagation 78.75 in 
dry and 77.01 in rainy seasons did not differ statistically with the distance between holes is 0.75 
meters. Distance between the holes 0.50 meters had number of stalks harvesting 6.0 stalks/m2 
in dry season, 6.8 stalks/m2 in rainy season better than 0.75 meters. For germination of 
sugarcane stocks did not differ statistically. Spacing every stage does not affect the germination 
of seedcane. 

 
6.      ค าน า 

การเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยไว้ส าหรับท าพันธุ์ นับว่ามีความจ าเป็นส าหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย การท าแปลง
พันธุ์อ้อยใช้เองนอกจากจะได้พันธุ์ที่ดีตามเวลาที่ต้องการแล้ว ยังได้อ้อยที่มีความสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย การกระจายพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรอย่างกว้างขวางต้องใช้เวลาหลายปี 
เพราะอัตราการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปกติอยู่ในอัตรา 1 ต่อ 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะปลูก และอัตราปลูก การ
ปรับเปลี่ยนระยะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ ในการย้ายกล้าจากการช าข้อตา จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องมา
พิจารณาในการท าแปลงพันธุ์ให้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ ไม่โรคติดไปกับท่อนพันธุ์ ในปัจจุบันมีเกษตรกรส่วนน้อยที่
ให้ความสนใจในการท าแปลงพันธุ์อ้อยท าส าหรับท าพันธุ์ใช้เอง จึงท าให้เกิดการระบาดของโรคโดยเฉพาะโรคที่ติด
ไปกับท่อนพันธุ์  เช่น โรคใบขาว กอตะไคร้ แส้ด า เป็นต้น  การแช่ท่อนพันธุ์ในน้ าร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่ลดปัหหาโรคที่
ติดไปกับท่อนพันธุ์อ้อย เช่น ประเทศบราซิล มีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยด้วยน้ าร้อนโดยทั่วไป เพื่อป้องกันก าจัดโรคตอ
แคระแกร็น(Ruas et al,1990) การใช้ข้อตาอ้อยเป็นท่อนพันธุ์จะลดขนาดของภาชนะที่ใช้แช่ท่อนพันธุ์ ซึ่งมีต้นทุน
การท าไม่สูงมาก สามารถดัดแปลงได้โดยใช้อ่างน้ า ขดลวดท าความร้อน พัดลมหมุนเวียนน้ า และชุดควบคุม
อุณหภูมิ ซึ่งท าได้โดยช่างเทคนิคทั่วไป การแช่ท่อนพันธุ์เป็นท่อนๆ อ้อยมีความงอกดีกว่าการแช่ทั้งล า(วัฒนศักดิ์ 
และคณะ,2548) หากพิจารณาในประเด็นของระยะปลูกการปรับเปลี่ยนระยะปลูก จะมีผลต่อปริมาณผลผลิต และ
การเจริหเติบโตของอ้อย การปลูกอ้อยในระยะแถวชิด จะมีผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น 35.6เปอร์เซ็นต์ ในอ้อยข้ามแล้ง
(สรุเดช และคณะ,2544)  และ 37.9 เปอร์เซ็นต์ในอ้อยต้นฝน เมื่อเทียบกับการปลูกในระยะแถวมาตรฐาน (สรุเดช 



และคณะ2545) เช่นเดียวกับ Bull and Bull (1996) รายงานว่าผลผลิตอ้อย 9 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพภูมิ
ประเทศที่ต่างกันในออสเตรเลีย ที่ปลูกในระยะแถวชิด(0.50เมตร) สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยเฉลี่ยขึ้นอีก 55.6 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการปลูกระยะแถวห่าง(1.50เมตร) ระยะแถวปลูกที่ชิดขึ้นมีผลท าให้น้ าหนักอ้อยสดต่อล ามี
ค่าลดลง (ศุภฤกษ์ และคณะ,2546) การวิจัยระบบที่เหมาะสมในการกระจายอ้อยพันธุ์ดีสู่พ้ืนที่  ได้มีการศึกษา 1)
วิธีการช าข้อตาที่เหมาะสม 2)ขนาดของภาชนะเพาะช าและอายุต้นกล้าที่เหมาะสมในการช าข้อตา พบว่า การใช้
ชิ้นส่วนท่อน(1/2ปล้อง) และชิ้นส่วนข้อ หลังผ่านการแช่น้ าร้อน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก และอัตรารอดของต้นกล้า
หลังย้ายปลูกไม่แตกต่างกัน(ภาคภูมิ และคณะ ก,2555) การใช้ถุงเพาะช าขนาด 2X6 นิ้ว เหมาะสมต่อจาการช าข้อ 
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายลงแปลงปลูก และมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก(ภาคภูมิ และคณะ ข,2555) ดังนั้นการท าแปลง
พันธุ์เพ่ือให้ได้ปริมาณท่อนพันธุ์จากต้นกล้าแต่ละต้นในปริมาณมาก จากวิธีการช าข้อตา การปรับระยะปลูกเพ่ือให้
มีจ านวนล าต่อกอมากเป็นอีกแนวทางหนึ่ง แต่จ านวนล าต่อกอที่เพ่ิมขึ้นก็จะท าให้ขนาดล าเล็กลง  และอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพในการน าไปเป็นท่อนพันธุ์  จึงท าการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสม ในการย้ายต้นกล้าลงใน
แปลงพันธุ์อ้อย เพ่ือให้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพและปราศจากโรคที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ 

 

7.     วิธีการด าเนินการ 
  วางแผนการทดลองแบบ 2*3 factorial ใน RCB 4 ซ้ า 

 ปัจจัยที่ 1 ระยะหว่างแถวปลูก 1 และ 1.5 เมตร 

   ปัจจัยที่ 2 ระยะหลุมปลูก 0.25 0.50 และ 0.75 เมตร   
  ใช้ท่อนพันธุ์พันธุ์ขอนแก่น 3 อายุ 10-12 เดือนตัดข้อตาอ้อยเฉพาะส่วนข้อ แช่น้ าร้อนในอ่างน้ าที่มีชุด

ท าความร้อนควบคุมอุณหภูมิที่ 52 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที และพักไว้ข้ามคืน และแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง แล้วเพาะในถุงเพาะช าพลาสติกขนาด 2x6 นิ้ว  หลังจากต้นกล้าอายุ 10 สัปดาห์ (มี
จ านวนใบ 3-4  ใบ) ท าการย้ายปลูกในแปลงในฤดูข้ามแล้งปี 2555 เดือนมกราคม และฤดูฝนปี2556 เดือน
กรกฎาคม โดยมีระยะห่างระหว่างแถว และระยะห่างระหว่างหลุมตามกรรมวิธีการทดลอง จ านวน 5 แถว แปลง
ย่อยมีความยาว 6 เมตร ท าการย้ายปลูกหลุมละ 1 ต้น  ให้น้ า 2 อาทิตย์ต่อครั้งเพ่ือให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ในช่วง 2 
เดือนแรกหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ข้างแถวครั้งที่ 1 เมื่อต้นกล้าตั้งตัวอายุ
ประมาณ 1 เดือนครึ่ง และครั้งที่ 2 เมื่อต้นกล้าอายุ 5 เดือนหลังย้ายปลูก ก าจัดวัชพืชไม่ให้รบกวน พ่นสารฆ่า
แมลงตามความจ าเป็นเมื่อพบการระบาดที่จะท าให้เกิดความเสียหาย  

บันทึกข้อจ านวนหลุมที่เก็บเกี่ยวค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวต่อหลุมปลูก ในอ้อยปลูกฤดูข้ามแล้ง
เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน อ้อยมีอายุ 10 เดือน และเก็บเกี่ยวอ้อยปลูกฤดูข้ามฝนเดือนมิถุนายน อ้อยมีอายุ 11 
เดือน ท าการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่จ านวน 3 แถวความยาว 6 เมตร ตัดล าอ้อยให้ชิดดิน ตัดยอดที่คอใบบน ลอกกาบ 
นับจ านวนตาต่อล าค านวณเป็นผลผลิตข้อตาต่อตารางเมตร นับจ านวนล าเก็บเกี่ยวค านวณเป็นล าเก็บเกี่ยวต่อ
ตารางเมตร สุ่มล าจ านวน 10 ล าวัดความยาวล า ตัดข้อตาจ านวน 100 ข้อน ามาท าการทดสอบความงอก โดยการ
เพาะในกระบะทรายที่ผ่านการร่อนและอบฆ่าเชื้อ น าข้อตาอ้อยวางลงในทรายโดยให้ตาหงายขึ้น และกลบด้วย



ทราบหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร กระบะละ 25 ตา ต่อ 1 ซ้ า รดน้ าให้ชุ่มปิดฝาเพ่ือรักษาความชื้น และให้น้ า
เมื่อทรายแห้ง ตรวจบันทึกความงอกหลังจากเพาะเป็นเวลาหนึ่งเดือนและค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก 
ค านวณอัตราการขยายพันธุ์ จากสูตร จ านวนล าต่อกอ x จ านวนข้อตาต่อล า x เปอร์เซ็นต์ความงอก x เปอร์เซ็นต์
อัตรารอดในแปลงหลังย้ายกล้า 

-เวลาและสถานที่ 

 เริ่มด าเนินการ เดือนตุลาคม 2555 – สิ้นสุดการทดลอง เดือนกันยายน 2557 สถานที่ท าการทดลองแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
อ้อยปลูกข้ามแล้งปี 55 

เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยว  
 เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวในการปลูกต้นกล้าฤดูข้ามแล้งปลูกพบว่า ที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1 เมตร 
และ 1.5 เมตร มีจ านวนหลุมเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีหลุมเก็บ
เกี่ยวเก็บคิดเป็น 86.11 เปอร์เซ็นต์  ที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.0 เมตร มีหลุมเก็บเกี่ยวเก็บคิดเป็น 84.03 
เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระว่างแถวที่กว้างท าให้การแข่งขันในอ้อยน้อยกว่าระยะห่างระหว่างแถบแคบ ระยะห่างแถว 
1.5 เมตรสามารถจัดการวัชพืช และใส่ปุ๋ยโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กเล็กได้ ส่วนระยะห่างระหว่างหลุมปลูกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห โดยที่ ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.75 เมตร มีจ านวนหลุมเก็บเก่ียวสูงที่สุด คิด
เป็น 91.67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวต่อหลุมปลูกยิ่งมีค่ามากแสดงให้เห็นว่ามีอัตรารอดของต้นกล้า
หลังย้ายปลูกลงแปลงสูง และสามารถเจริหเติบโตและให้ผลผลิตได้ (ตารางท่ี1) 

ผลผลิตข้อตา 
ผลผลิตข้อตาพบว่า ระยะห่างระหว่างแถวปลูกจ านวนผลผลิตข้อตาอ้อยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่

ระยะห่างระหว่างแถว 1.0 เมตร มีผลผลิตข้อตา 164.45 ข้อต่อตารางเมตร ที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มี
ผลผลิตข้อตา 140.33 ข้อต่อตารางเมตร ทางด้านระยะห่างระหว่างหลุมปลูกจ านวนผลผลิตข้อตาแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัห ที่ระยะระหว่างหลุมที่ 0.25 เมตร มีผลผลิตข้อตามากที่สุด 180.80 ข้อต่อตารางเมตร ซึ่ง
ผลผลิตข้อตาที่แตกต่างกันกันในแต่ระยะปลูกเป็นผลเนื่องมาจากจ านวนล าเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (ตารางท่ี1) 

อัตราการขยายพันธุ์ 
อัตราการขยายพันธุ์ พบว่าที่ระยะห่างระหว่างแถวที่ 1.0 และ 1.5 เมตร มีอัตราการขยายพันธุ์ใกล้เคียง

กันคือ 68.07 และ 85.93 เท่า แตกต่างกันทางสถิติ ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีความเหมาะสมให้อัตราการ
ขยายพันธุ์สูง ทางด้านระยะห่างระหว่างหลุมมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห โดยที่ระยะห่างระหว่าง
หลุม 0.75 เมตร มีอัตราการขยายพันธุ์สูงที่สุด 104.35 เท่ารองลงมาที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตร ทีอัตรา
การขยายพันธุ์ 78.75 เท่า ส่วน ที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.25 เมตร มีอัตราการขยายพันธุ์เพียง 47.90 เท่า 
ระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตร มีความเหมาะสมกว่าระยะห่างระหว่างหลุม 0.75 เมตร ต้นอ้อยเจริหเติบโต
และมีใบคลุมร่องอ้อยเร็วกว่า มีวัชพืชขึ้นน้อยกว่า ลดจ านวนการจ ากัดวัชพืชลง (ตารางท่ี1) 



ความงอกท่อนพันธุ์ 
เปอร์เซ็นต์ความงอกท่อนพันธุ์ พบว่าที่ระยะห่างระหว่างแถวไม่แตกต่างกันกันทางสถิติ ที่ระยะห่ าง

ระหว่างแถว 1.0 และ 1.5 เมตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกใกล้เคียงกันคือ 87.33 และ 86.50 เปอร์เซ็นต์ ทางด้าน
ระยะห่างระหว่างหลุมไม่แตกต่างกันกันทางสถิติ ที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.25 0.50 และ 0.75 เมตร มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกงอกท่อนพันธุ์ 86.75 86.88 และ 87.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ความงอกของท่อนพันธุ์ขึ้นอยู่
กับการจัดการ สภาพแวดล้อมในช่วงการเจริหเติบโต และความสมบรูณ์ของท่อนพันธุ์ระยะปลูกไม่มีผลต่อความ
งอกท่อนพันธุ์(ตารางท่ี1) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
จ านวนล าเก็บเกี่ยวพบว่า ระยะระหว่างแถว 1.0 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 6.9 ล าต่อตารางเมตร ส่วน

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวเพียง 5.7 ล าต่อตารางเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัหสอดคล้องกับรายงานของ ศุภฤกษ์ และคณะ(2546) ที่พบว่าอ้อยปลูกข้ามแล้งในระยะแถวที่ชิดขึ้น
สามารถให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น 11.5  และ 35.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ระยะห่างระหว่างหลุมปลูกจ านวนล าเก็บ
เกี่ยวแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห ระยะห่างระหว่างหลุม 0.25 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวมากที่สุด 7.4 
ล าต่อตารางเมตร รองลงคือระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตรมีจ านวนล าเก็บเกี่ยว ล าต่อตารางเมตร ส่วน
ระยะห่างระหว่างหลุม 0.75 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยว ล าต่อตารางเมตร ระยะห่างระหว่างแถว และระยะห่าง
ระหว่างหลุม ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสถิติ (ตารางท่ี1) 
 ความยาวล าเก็บเกี่ยว 

ความยาวล าพบว่า ระยะระหว่างแถวที่ 1.5 เมตร มีความยาวของท่อนพันธุ์อ้อย 289.6 เซนติเมตร ยาว
กว่า ระยะระหว่างแถวที่ 1.0 เมตร มีความยาวของท่อนพันธุ์อ้อยเพียง 269.95 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัห ในการปลูกอ้อยในระยะแถวแคบมีการบดบังของใบท าให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านการ
เจริหเติบโต ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.50 เมตร มีความยาวท่อนพันธุ์ยาวที่สุด 287.48 เซนติเมตร รองลงที่
ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.25 เมตร มีความยาวท่อนพันธุ์ 280.59 เซนติเมตร ที่ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.75 
เมตร มีความยาวของท่อนพันธุ์เพียง 271.20 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห (ตารางที่
1) การปลูกอ้อยในระยะแถวที่ชิดขึ้น  มีแนวโน้มท าให้ความสูงล าต้นอ้อยในแปลงข้ามแล้งมีค่าลดลง(ศุภฤกษ์ และ
คณะ,2546) 
อ้อยปลูกฤดูฝนปี 56 
 เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยว 

เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวในการปลูกต้นกล้าฤดูฝน พบว่า ที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1 เมตร และ 1.5 
เมตร มีจ านวนหลุมเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.0 เมตร มีหลุมเก็บเกี่ยวเก็บคิด
เป็น 88.89 เปอร์เซ็นต์ต่อหลุมปลูก ที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีหลุมเก็บเกี่ยวเก็บคิดเป็น 84.95 
เปอร์เซ็นต์ต่อหลุมปลูก ส่วนระยะห่างระหว่างหลุมปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห โดยที่ 
ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.75 เมตร มีจ านวนหลุมเก็บเกี่ยวสูงที่สุด คิดเป็น 94.79 เปอร์เซ็นต์ต่อหลุมปลูก (ตาราง



ที่2) ซึ่งเปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าในการปลูกในฤดูข้ามแล้ง แสดงให้เห็นว่าการย้ายปลูก
ในช่วงนี้มีอัตรารอดของต้นกล้าอ้อยที่ดีกว่า 
 ผลผลิตข้อตา 

ผลผลิตข้อตาพบว่า ระยะห่างระหว่างแถวปลูกจ านวนผลผลิตข้อตาอ้อยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัห ที่ระยะห่างระหว่างแถว 1.0 เมตร มีผลผลิตข้อตา 189.83 ข้อต่อตารางเมตร ที่ระยะห่างระหว่างแถว 
1.5 เมตร มีผลผลิตข้อตา 134.26 ข้อต่อตารางเมตร ทางด้านระยะห่างระหว่างหลุมปลูกจ านวนผลผลิตข้อตาไม่
แตกต่างกันทางสถิตโดยที่ระยะระหว่างหลุมที่ 0.25 เมตร มีผลผลิตข้อตามากที่สุด 177.88  ข้อต่อตารางเมตร 
(ตารางท่ี2) ซึ่งผลผลิตข้อตาที่ย้ายปลูกในฤดูฝนมีจ านวนผลผลิตข้อตาสูงกว่าที่ย้ายปลูกในฤดูข้ามแล้ง 

อัตราการขยายพันธุ์ 
อัตราการขยายพันธุ์ พบว่าที่ระยะห่างระหว่างแถวที่  1.5 เมตร มีอัตราการขยายพันธุ์ 90.07 เท่า  

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีความเหมาะสมให้อัตราการขยายพันธุ์สูง โดยที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.75 
เมตร มีอัตราการขยายพันธุ์สูงที่สุด 115.91 เท่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตร ที
อัตราการขยายพันธุ์ 77.01 เท่า ระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตร มีความเหมาะสมกว่าระยะห่างระหว่างหลุม 
0.75 เมตร ต้นอ้อยเจริหเติบโตและมีใบคลุมร่องอ้อยเร็วกว่า เช่นเดียวกับการย้ายกล้าในฤดูแล้ง(ตารางที่2) 

ความงอกท่อนพันธุ์  
เปอร์เซ็นต์ความงอกท่อนพันธุ์ พบว่าที่ระยะห่างระหว่างแถวไม่แตกต่างกันกันทางสถิติ ที่ระยะห่าง

ระหว่างแถว 1.0 และ 1.5 เมตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกใกล้เคียงกันคือ 85.08 และ 85.67 เปอร์เซ็นต์ ทางด้าน
ระยะห่างระหว่างหลุมไม่แตกต่างกันกันทางสถิติ ที่ระยะห่างระหว่างหลุม 0.25 0.50 และ 0.75 เมตร มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกงอกท่อนพันธุ์ 85.75 84.63 และ 85.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่2)  เปอร์เซ็นต์ความ
งอกของท่อนพันธุ์ทั้งสองฤดูปลูกใกล้เคียงกัน 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
จ านวนล าเก็บเกี่ยวพบว่า ระยะระหว่างแถว 1.0 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 7.6 ล าต่อตารางเมตร ส่วน

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวเพียง ล าต่อตารางเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัห ศุภฤกษ์ และคณะ(2546) ที่พบว่าอ้อยที่ปลูกในระยะแถวที่ชิดขึ้นสามารถให้ผลผลิตอ้อย  เพ่ิมข้ึน 22.5 
และ 37.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับในอ้อยปลูกฤดูฝน ระยะห่างระหว่างหลุมปลูกจ านวนล าเก็บเกี่ยวแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัห ระยะห่างระหว่างหลุม 0.25 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวมากท่ีสุด 7.8 ล าต่อตารางเมตร รอง
ลงคือระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตรมีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 6.8 ล าต่อตารางเมตร ส่วนระยะห่างระหว่างหลุม 
0.75 เมตร มีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 5.8 ล าต่อตารางเมตร ระยะห่างระหว่างแถว และระยะห่างระหว่างหลุม ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กันทางสถิติ (ตารางที่2) การย้ายปลูกต้นกล้าในฤดูฝนมีการแตกกอมากกว่าการย้ายปลูกต้นกล้าในฤดู
ข้ามแล้ง 
 ความยาวล าเก็บเกี่ยว 
 ความยาวล าพบว่า ระยะระหว่างแถวที่ 1.5 เมตร มีความยาวของท่อนพันธุ์อ้อย 202.16 เซนติเมตร ยาว
กว่า ระยะระหว่างแถวที่ 1.0 เมตร มีความยาวของท่อนพันธุ์อ้อยเพียง 195.82 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง



สถิติ ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.25 เมตร มีความยาวท่อนพันธุ์ยาวที่สุด 205.80 เซนติเมตร รองลงที่ระยะห่าง
ระหว่างหลุมที่ 0.50 เมตร มีความยาวท่อนพันธุ์ 196.30 เซนติเมตร ที่ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 0.75 เมตร มีความ
ยาวของท่อนพันธุ์เพียง 194.88 เซนติเมตร ซึ่งมีไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัห (ตารางที่2) ความยาวท่อน
พันธุ์ของต้นกล้าที่ย้ายปลูกในฤดูฝน มีความยาวล าน้อยกว่าต้นกล้าที่ย้ายปลูกในฤดูข้ามแล้ง 
  
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวต่อหลุมปลูก ผลผลิตข้อตา จ านวนล าเก็บเกี่ยว ความยาวล า และอัตราการ
ขยายพันธุ์ จากการปลูกต้นกล้าอ้อยจากการช าข้อ เมื่อปลูกด้วยระยะแถวและระยะหลุมต่างกันในฤดูข้ามแล้ง 

ระยะแถว %หลุมเก็บเกีย่ว 
ต่อหลุมปลูก 

ผลผลติข้อตา 
(ข้อ/ตร.ม.) 

อัตราการขยายพันธ์ุ 
(เท่า) 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
(%) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
(ล า/ตร.ม) 

ความยาวล า 
(ซม.) 

1 เมตร  84.03 164.45 68.07 B 87.33 6.9 A 269.95 B 

1.5 เมตร  86.11 140.03 85.93 A 86.50 5.7 B 289.56 A 

ระยะหลุม        

0.25 เมตร  73.96  B 180.50  A 47.10 B 86.75 7.4 A 280.59 A 

0.50 เมตร  89.58  A 146.31   B 78.75 A 86.88 6.0 B 287.48 A 

0.75 เมตร  91.67  A 129.91   C 104.35 A 87.13 5.4 B 271.20 B 

F-test A ns ns ns ns ** ** 

F-test B ** ** ** ns ** ** 

F-test A*B  ns ns ns ns ns ns 

cv  7.43 8.98 17.94 4.86 7.80 2.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเกี่ยวต่อหลุมปลูก ผลผลิตข้อตา จ านวนล าเก็บเกี่ยว จ านวนล าต่อกอ และความ
ยาวล า จากการปลูกต้นกล้าอ้อยจากการช าข้อ เมื่อปลูกด้วยระยะแถวและระยะหลุมต่างกันในฤดฝูน  

ระยะแถว %หลุมเก็บเกีย่ว 
ต่อหลุมปลูก 

ผลผลติข้อตา 
(ข้อ/ตรม.) 

อัตราการขยายพันธ์ุ 
(เท่า) 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
(%) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
(ล า/ตรม) 

ความยาวล า 
(ซม.) 

1 เมตร  88.89 189.83 A 67.86 B 85.08 7.6 A 195.82 

1.5 เมตร  84.95 134.26 B 90.07 A 85.67 6.1 B 202.16 

ระยะหลุม        

0.25 เมตร  77.43 C 177.88 43.24 B 85.75 7.8 A 205.80 

0.50 เมตร  88.54 B 159.49 77.01 AB 84.63 6.8 B 196.30 

0.75 เมตร  94.79 A 148.78 115.91 A 85.75 5.8 C 194.88 

F-test A ns ** * ns ** ns 

F-test B ** ns ** ns ** ns 

F-test A*B  ns ns ns ns ns ns 

cv  9.38 19.26 29.72 4.37 12.92 13.25 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ระยะห่างระหว่างแถวที่เหมาะสมคือ 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างหลุมปลูกที่เหมาะสมคือ 0.50 ให้
ผลผลิตข้อตา และจ านวนล าเก็บเก่ียวมากท่ีสุดทั้งสองฤดูย้ายปลูก มีอัตราการขยายพันธุ์ที่เหมาะสม 

2. ระยะห่างระหว่างแถว และระยะห่างระหว่างหลุม ไม่มีผลต่อความงอกของท่อนพันธุ์หลังเก็บเก่ียว 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การใช้ข้อตาเป็นส่วนขยายพันธุ์ และการจัดระยะปลูกที่ให้ เหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่  แรงงาน และ
เครื่องจักร เป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่มีท่อนพันธุ์ดีน้อย สามารถเพ่ิมปริมาณต้นอ้อยได้มากกว่าการปลูกแบบวาง
ล าในการปลูกปกต ิเพ่ิมปริมาณพันธุ์อ้อยได้อย่างรวดเร็ว  
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