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ชิ้นส่วนตา: ทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์อ้อยสะอาด
Bud chip: an alternative for propagation of clean seed cane
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บทคัดย่อ: การใช้ท่อนพันธุ์อ้อยเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไปในการขยายพันธุ์อ้อย แต่วิธีการนี้ท�ำให้สูญเสียผลผลิตส่วนหนึ่งที่
ต้องใช้เป็นท่อนพันธุ์สำ� หรับปลูก ขนาดของท่อนพันธุ์ที่ใช้ยังท�ำให้ประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อด้วยวิธีการต้มท่อนพันธุ์
ต�่ำลง การใช้ชิ้นส่วนตาเป็นส่วนขยายพันธุ์จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดที่มีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของชิ้นส่วนตา (bud chips) ต่อการทนทานในสภาพการแช่น�้ำร้อน
และให้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ในแปลงผลิตพันธุ์ต่อไป โดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่มีอายุ 10 – 12
เดือน วางแผนการทดลองแบบ 3x4 factorial experiment in RCBD จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ปัจจัยแรก คือ วิธีในการแช่ส่วนขยาย
พันธุ์ ซึ่งมี 4 วิธีการ ได้แก่ 1) การแช่น�้ำร้อน 50 ๐ซ 2 ชม. 2) การแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา benomyl เข้มข้น 500 ppm.
30 นาที 3) การแช่นำ�้ ร้อน 50 ๐ซ 2 ชม. แล้วตามด้วยการแช่สารเคมีปอ้ งกันเชือ้ รา benomyl เข้มข้น 500 ppm. 30 นาที และ
4) ไม่มีการแช่ส่วนขยายพันธุ์ ปัจจัยที่ 2 คือ ส่วนขยายพันธุ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ส่วนของชิ้นตา ส่วนของข้อตา และส่วนของ
ท่อนที่มีตา 1 ตา เก็บข้อมูลการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้า ผลการทดลองพบว่า วิธีการแช่ต่างๆ มีผลท�ำให้ชิ้น
ส่วนตางอกได้ดีกว่าส่วนข้อและท่อน แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า ถึงแม้ว่าต้นกล้าจากชิ้นส่วนตาจะมีขนาด
เล็กกว่าต้นกล้าจากข้อและท่อนก็ตาม ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าชิ้นส่วนตาอ้อยสามารถน�ำมาท�ำเป็นส่วนขยายพันธุ์ได้ มี
ความทนทานต่อการแช่น�้ำร้อน แต่ควรมีการศึกษาการจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์
ค�ำส�ำคัญ: ชิ้นส่วนตาอ้อย การผลิตพันธุ์อ้อย การแช่น�้ำร้อน
ABSTRACT: Cane set is generally used for vegetative propagation for commercial sugarcane cultivation. It is inevitably
that portions of cane produced are used as planting materials. Moreover, size of the cane set not only reduces the
efficiency of cleaning seed setts by thermotherapy. Therefore, bud chips may be used as alternative vegetative
propagation to raise cane set with substantial saving and efficiency. The objective of this experiment was to investigate
the ability of bud chips to tolerate the hot water treatment and their germinating ability. Experiment was conducted
using sugarcane cultivar Khon Kaen 3 at the aged of 10 to 12 months and 3x4 factorial in RCBD with four replications
employed. The first factor investigate were four methods of soaking of planting materials including hot water
treatment at 50 °C 2 hr., benomyl concentration 500 ppm 30 minutes hot water treatment at 50 °C 2 hr. followed by
benomyl concentration 500 ppm 30 minutes and no soaking. The second factor was three kinds of planting materials;
bud chips, one node and one bud setts. Germination and seedlings growth were recorded. The results showed that
methods of soaking affect bud chips germinated better than the others but soaking methods did not affect seedling
growth. Although seedlings developed from bud chip were smaller than the others. The results indicated that bud
chips could be used as planting material of sugarcane and they tolerated to hot water treatment. The future study
should be focused on managements that enhance vigorous growth of seedlings.
Keywords: bud chip, cane-sett production, hot water treatment
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บทน�ำ
อ้อย เป็นพืชอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ แต่การปลูก
และการดูแลรักษาไม่ได้มกี ารพัฒนาเท่าทีค่ วร จึงท�ำให้
ผลผลิตต่อไร่ตำ�่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ในการ
ปลูกอ้อยโดยทั่วไป เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ท่อนพันธุ์
อ้อยที่มี 2-3 ตา แต่วิธีการนี้ท�ำให้สูญเสียผลผลิตส่วน
หนึง่ ทีต่ อ้ งใช้เป็นท่อนพันธุส์ �ำหรับปลูก ขนาดของท่อน
พันธุท์ ใี่ ช้ยงั ท�ำให้ประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชือ้ ด้วยวิธี
การต้มท่อนพันธุต์ ำ�่ ลง นอกจากนี้ การใช้ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ย
ทีม่ ี 2-3 ตา ยังท�ำให้เกิดลักษณะทีเ่ รียกว่า ยอดข่ม (apical dominance) เป็นผลให้ตาทีแ่ ก่กว่างอกช้าลง หรือ
ไม่สามารถงอกได้ ท�ำให้ผลผลิต และคุณภาพลดลง ซึง่
การปลูกอ้อยโดยใช้ทอ่ นพันธุท์ มี่ เี พียง 1 ตา จะสามารถ
ลดอิทธิพลของยอดข่มได้ (เกษม และคณะ, 2521)
ตามทฤษฎีนั้น การงอกของอ้อยต้องการเพียงเนื้อเยื่อ
ปริมาณเล็กน้อย และมีปุ่มราก (root primordial) ติด
อยูก่ บั ตาเพียงอันเดียวก็เพียงพอต่อการงอก (Dillewijn,
1952) ดังนัน้ การใช้ชนิ้ ส่วนตา ซึง่ ประกอบด้วย ตาและ
ปุ่มราก เป็นส่วนขยายพันธุ์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่า
สนใจ ซึ่งสามารถลดปริมาณส่วนขยายพันธุ์ลงได้ถึง
80% จากการปลูกโดยใช้ทอ่ นพันธุป์ กติ (Radha et al.,
2010) และส่วนของล�ำอ้อยทีแ่ กะเอาชิน้ ส่วนตาออกยัง
สามารถส่งหีบได้อกี นอกจากนี้ ยังเหมาะสมต่อการท�ำ
แปลงผลิตพันธุ์อ้อยที่ถูกวิธี ตามค�ำแนะน�ำของกรม
วิชาการเกษตร โดยต้องมีการแช่ท่อนพันธุ์ในน�้ำร้อน
อุณหภูมิ 50 ๐ซ 2 ชม. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
เชื้อโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ดี (กรมวิชาการเกษตร,
2547) เนือ่ งจากการแช่ทอ่ นพันธุใ์ นน�ำ้ ร้อนทีป่ ฏิบตั กิ นั
อยู่ในปัจจุบันต้องลงทุนสูง เครื่องแช่ท่อนพันธุ์มีขนาด
ใหญ่ ไม่สะดวกในการขนย้าย แต่ถ้าหากใช้ชิ้นส่วน
ตาอ้อยในการขยายพันธุ์ การแช่ชิ้นส่วนตาอ้อยในน�้ำ
ร้อนจะสามารถลดปริมาตรของภาชนะที่ใช้ในการแช่
น�้ำร้อนลงได้ ซึ่งจะลดต้นทุนในการผลิตเครื่องแช่ท่อน
พันธุ์ท�ำให้เกษตรสามารถจัดหาได้ จากเหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการขยายพันธุ์อ้อยโดยใช้
ชิ้นส่วนตา จะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต�่ำและการ
ระบาดของโรคและแมลงที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ลงได้

การปลูกอ้อยจากชิ้นส่วนตาได้มีการศึกษามา
บ้างแล้วในประเทศอินเดีย เช่น การศึกษาอิทธิพล
ของ ethephon และ calcium chloride ต่อการเจริญ
เติบโตและคุณสมบัติทางชีวเคมีของชิ้นส่วนตาอ้อย
พบว่า อ้อยที่เกิดจากชิ้นส่วนตาที่แช่สารเคมีดังกล่าว
สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ และมีการเจริญเติบโตได้ดี
กว่าการไม่แช่สารเคมี (Radha et al., 2011) การศึกษา
เกี่ยวกับการตอบสนองของอ้อยต่อวิธีการปลูกอ้อย
โดยใช้ต้นกล้าที่ได้จากการช�ำชิ้นส่วนตา ซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และให้ผลผลิตดีกว่าวิธี
การปลูกอ้อยโดยใช้ชิ้นส่วนตาโดยตรง (Tamilselvan,
2006) และ Ramaiah et al. (1977) ได้ทดลองปลูก
ชิ้นส่วนตาเปรียบเทียบกับท่อนพันธุ์ที่มีตา 3 ตา กับ
อ้อย 3 พันธุ์ ปรากฏว่า อ้อยแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตและ
ปริมาณน�้ำตาลไม่แตกต่างกัน ส่วนการปลูกด้วยชิ้น
ส่วนตาและท่อนพันธุ์ ให้ผลผลิตและปริมาณน�ำ้ ตาลไม่
ต่างกันทางสถิติ ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับงานทดลองของ
ครรชิต (2524) ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของ
อ้อย 3 พันธุ์ ที่ปลูกด้วยชิ้นส่วนตากับท่อนพันธุ์ 3 ตา
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับวิธีการท�ำให้ความงอก และการเจริญเติบโตของ
อ้อยเพิ่มขึ้น และการปลูกเปรียบเทียบระหว่างอ้อยที่
ปลูกจากชิน้ ส่วนตาและท่อนพันธุ์ แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษา
ถึงวิธีการป้องกันโรคที่จะติดไปกับท่อนพันธุ์ที่ได้จาก
ชิ้นส่วนตา โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถของ
ชิ้นส่วนตาอ้อยต่อการแช่น�้ำร้อน และเนื่องจากมีการ
เฉือนชิน้ ส่วนตาออกจากล�ำอ้อย จึงท�ำให้เกิดบาดแผล
ซึง่ ง่ายต่อการเข้าท�ำลายของเชือ้ ราทีจ่ ะมีผลต่อการงอก
ดังนั้น ในการท�ำแปลงพันธุ์อ้อยแบบเร่งรัดโดยใช้ชิ้น
ส่วนตา จึงควรจะมีการศึกษาถึงความสามารถในการ
งอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ได้จากชิ้นส่วน
ตาอ้อย เมื่อผ่านการแช่น�้ำร้อน และสารเคมีป้องกัน
รา เพื่อให้ได้ต้นกล้าอ้อยที่แข็งแรง ปราศจากโรคและ
แมลง ส�ำหรับท�ำแปลงผลิตพันธุ์ และใช้เป็นท่อนพันธุ์
ที่มีคุณภาพในการปลูกขยายต่อไป

KHON KAEN AGR. J. 41 SUPPL. 1 : (2013).

วั ต ถุ ป ระสงค์ ง านทดลอง เพื่ อ ประเมิ น ความ
สามารถในการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่
ได้จากชิ้นส่วนตา เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนขยายพันธุ์
ที่มี 1 ตา โดยเฉพาะในเรื่องของการแช่ส่วนขยายพันธุ์
เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง
ส�ำหรับใช้ปลูกขยายพันธุ์ต่อไป
วิธีการศึกษา
ท�ำการทดลองโดยใช้ออ้ ยพันธุข์ อนแก่น 3 ทีม่ อี ายุ
10 – 12 เดือน วางแผนการทดลองแบบ 3x4 factorial
experiment in RCBD มีจ�ำนวน 4 ซ�้ำ 12 กรรมวิธี
ปัจจัยแรก คือ วิธีในการแช่ส่วนขยายพันธุ์ 4 วิธีการ
ได้แก่ การแช่น�้ำร้อน 50 ๐ซ 2 ชม., การแช่น�้ำร้อน 50
๐
ซ 2 ชม. แล้วตามด้วยการแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา
benomyl เข้มข้น 500 ppm. 30 นาที การแช่สารเคมี
ป้องกันเชื้อรา benomyl เข้มข้น 500 ppm. 30 นาที
และการไม่ผ่านกระบวนการแช่ ปัจจัยที่ 2 คือ ส่วน
ขยายพันธุ์ 3 ชนิด ได้แก่ ชิ้นส่วนตา โดยการเฉือน
เอาเฉพาะชิ้นส่วนอ้อยที่มีตาและวงเจริญติดอยู่ หนา
ประมาณ 1 ส่วน 4 ของล�ำอ้อย, ส่วนของข้อตา โดย
ตัดเหนือวงเจริญของข้อตา หรือประมาณ 1 ซม.จาก
ข้อตา และส่วนของท่อนที่มีตา 1 ตา โดยตัดตรงกลาง
ปล้องอ้อย
สุ่มตัดอ้อยกรรมวิธีละ 7 ล�ำ จากนั้นน�ำอ้อยแต่ละ
กรรมวิธีมาตัดตามชนิดของส่วนขยายพันธุ์จนหมดทุก
ล�ำ แล้วจึงสุ่มส่วนขยายพันธุ์กรรมวิธีละ 100 ตา ใส่
ถุงผ้าตาข่าย เพื่อน�ำไปผ่านกระบวนการแช่ส่วนขยาย
พันธุ์ ทั้ง 4 วิธีการ จากนั้นจึงเพาะลงในกระบะเพาะช�ำ
ขนาด 20 x 30 ซม. ที่มีดิน 2 ส่วน และปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
โดยวางส่วนขยายพันธุล์ งบนวัสดุเพาะช�ำ ให้ตาขึน้ ด้าน
บน แล้วกลบด้วยดินผสมปุ๋ยหมักหนาประมาณ 1 - 2
ซม. และรดน�้ำให้ดินมีความชื้นสม�่ำเสมอ
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การเก็บข้อมูล
ความงอก โดยการตรวจนั บ จ� ำ นวนต้ น งอก
ทั้งหมดของแต่ละกรรมวิธีในทุกๆ ซ�้ำ เมื่ออ้อยเริ่มงอก
อายุ 15 วัน จนถึงอายุ 45 วันหลังปลูก โดยนับจ�ำนวน
ต้นงอกทุกๆ 5 วัน เพื่อค�ำนวณหาเปอร์เซ็นต์การงอก
ของอ้อย
การเจริ ญ เติ บ โต โดยการสุ ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า ง
กรรมวิธีละ 10 ต้น ทุกซ�้ำ เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
ความสูง (ซม.) เริ่มวัดเมื่อต้นกล้าอ้อยอายุ 45
วัน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงจากพืน้ ดินจนถึงคอใบ
สุดท้ายที่สามารถมองเห็นได้ วัดทุกๆ 5 วัน จนถึงอายุ
90 วันหลังปลูก เพื่อค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยของความสูง
ต้นกล้า
จ�ำนวนใบต่อต้น เริ่มนับเมื่อต้นกล้าอ้อยอายุ 45
วัน โดยนับจ�ำนวนใบที่เกิด และเห็นคอใบ ทุกๆ 5 วัน
จนถึงอายุ 90 วันหลังปลูก เพือ่ ค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ ของ
จ�ำนวนใบต่อต้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) วัดเมื่อต้นกล้าอ้อยอายุ
90 วัน โดยใช้ vernier caliper วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
บริเวณส่วนกลางของต้นกล้า เพื่อค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
ของขนาดของต้นกล้า
จ�ำนวนรากถาวร (shoot root) ต่อต้น นับเมื่อต้น
กล้าอ้อยอายุ 90 วันหลังปลูก แล้วค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
ของจ�ำนวนรากถาวรของต้นกล้า
น�้ำหนักแห้งต่อต้น (กรัม) ชั่งน�้ำหนักแห้งรวมของ
ต้นกล้าเมื่ออายุ 90 วันหลังปลูก โดยตัดต้นกล้าให้ชิด
ดิน แล้วน�ำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 ๐ซ 48 ชม. เพื่อ
ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยของน�้ำหนักแห้งรวม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการ
ทดลอง 3 x 4 factorial experiment in RCBD และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan,s multiple range test (DMRT) ทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่น 95%
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แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).

ผลการศึกษาและวิจารณ์

3)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นกล้าที่ได้จากส่วน
ความสามารถในการงอกของส่ ว นขยายพั น ธุ ์ ขยายพันธุ์ หลังปลูก 90 วัน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หลังการแช่ด้วยน�้ำร้อนและสารเคมีป้องกันเชื้อรา พบ กรรมวิธีในการแช่ และส่วนขยายพันธุ์ ต้นกล้าที่ได้
ว่าการแช่ส่วนขยายพันธุ์ มีผลท�ำให้ความงอกเพิ่มขึ้น จากชิน้ ส่วนตามีขนาดเล็กกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทาง
นวนใบตอตน เริ่มนับเมื
อยอายุ
วันตโดยนั
านวนใบที
กิด ข้และเห็
วัน ตาม
จนถึง
โดยเฉพาะชิ้นส่จํวานตาสามารถงอกได้
ดีท่อี่สตุนดกล
เมื่อาอแช่
น�้ำ 45 สถิ
ิกับต้บนจํกล้
าที่ได้จ่เาก
อ 1 ตานคอใบ
และ ท่ทุอกนๆ 15 ตา
วันหลั
ก เพื่อคํานวณหาค
านวนใบต
ร้อนเพีอายุ
ยงอย่90างเดี
ยวงปลู
และงอกได้
ดีกว่าส่าวเฉลี
นข้่ยอของจํ
1 ตา
ล�ำอดัตบน และการแช่ส่วนขยายพันธุ์ในน�้ำร้อน อุณหภูมิ
เสนผาศูน1)ยกลาง (มม.) วัดเมื่อตนกลาออยอายุ5090 oวัซน 2โดยใช
นยากทีลางบริ
เวณ
และท่อน 1 ตา (Table
ชม. vernier
เพียงอย่caliper
างเดียวัวดเสให้นผตา้นศูกล้
่มีขนาด
สวนกลางของต
นกลาาที่ไเพืด้่อจคํากส่
านวณหาค
าเฉลีน่ยธุของขนาดของต
ความสู
งของต้นกล้
วนขยายพั
์ เมื่อ เส้นนผ่กลาศูานย์กลางมากที่สุด และต�ำ่ สุด คือการไม่ผ่าน
อายุ 90 วันหลังปลู
ก พบว่า ต้นกล้
าทีไ่ ด้root)
จากชิตอน้ ตส่นวนตา
งกัวนคํในทางสถิ
(Table
จํานวนรากถาวร
(shoot
นับเมื่อตนกระบวนการแช่
กลาออยอายุ 90 ซึวั่งนไม่
หลัแงตกต่
ปลูกาแล
านวณหาคตาิ เฉลี
่ยของ
มีความสู
น้อยกว่าต้นกล้าทีนกล
่ได้จา ากส่วน ข้อ 1 ตา และ 4)
จํางนวนรากถาวรของต
ท่อน 1 ตา ที่มีความสู
หนังกปลูแห้ก งโดยตั
ของต้ดนตกล้
่ได้ชจิดากดิน
น้ําหนักงไม่
แหแงตตกต่
อตนางกั
(กรันมและการแช่
) ชั่งน้ําหนักสแห่วนงรวมของตนจ�กลำนวนราก
าเมื่ออายุและน�
90 วัน้ำหลั
นกลาทีาให
ขยายพัแล
นธุว์โนํดยวิ
ธีการต่งทีา่องๆุณหภู
ไม่มมีผิ 80ลท�๐ำซให้
วามสู
ส่วานขยายพั
์ หลักแห
งปลู
ก 90 วัน พบว่าจ�ำนวนรากและ
48คชม.
เพื่องแตก
คํานวณหาค
เฉลี่ยของน้นําธุหนั
งรวม
าไปอบแห
ต่างกันการวิ
อย่างมี
นัยส�ำขคัอญมูทางสถิ
ติ (Table 2)
น�้ำหนักแห้งของต้นกล้าจากชิ้นส่วนตามีปริมาณน้อย
เคราะห
ล
จ�ำนวนใบของต้
นกล้
าทีไ่ ด้ขจอากส่
นธุ์ เมืคอ่ วามแปรปรวน
กว่าต้นกล้
าจากส่ofวนขยายพั
ธุ์อื่น และแตกต่างกั
ทําการวิ
เคราะห
มูลดววนขยายพั
ยการวิเคราะห
(analysis
variance)นตามแผนการทดลอง
3 xน4
,
อายุ 90factorial
วันหลังปลู
ก พบว่า ต้inนRCBD
กล้าทีไ่ และเปรี
ด้จากชิยน้ บเที
ส่วนตา
อย่างมี
นัยส�ำาคัเฉลี
ญ่ยยิด่งวทางสถิ
ติ และการแช่
นขยาย
s multipleส่วrange
test
experiment
ยบความแตกต
างของค
ยวิธี Duncan
o
มีจ�ำนวนใบต่
อ
ต้
น
น้
อ
ยกว่
า
ต้
น
กล้
า
ที
่
ไ
ด้
จ
ากส่
ว
นของ
พั
น
ธุ
ใ
์
นน�
ำ
้
ร้
อ
น
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
50
ซ
2
ชม.
หรื
อ
ตามด้
ว
ยการ
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ข้อ 1 ตา และท่อน 1 ตา อย่างมีนัยส�ำคัญในทางสถิติ แช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา benomyl เข้มข้น 500 ppm.
การแช่ส่วนขยายพันธุ์ในน�้ำร้อน อุณหภูมิ 50 oซ ผลการศึ
2 ชม. กษาและวิ
30 นาทีจให้
จ�ำนวนรากและน�้ำหนักแห้งสูงสุด และพบ
ารณ
เพียงอย่างเดียว หรือตามด้วยการแช่สารเคมีป้องกัน ว่าน�้ำหนักแห้งของส่วนขยายพันธุ์กับวิธีการแช่ต่างๆ
เชื้อรา ไม่ท�ำให้จความสามารถในการงอกของส
�ำนวนใบแตกต่างกัน (6.4 วใบ)
แต่สูง มีปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วิธีการแช่ต่างๆ มีผลต่อน�้ำ
นขยายพันธุ หลังการแชดวยน้ํารอนและสารเคมีปองกันเชื้อรา พบวาการแช
กว่าการแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา และการไม่แช่ (5.7 หนักแห้งของส่วนขยายพันธุ์ โดยท�ำให้ต้นกล้ามีน�้ำ
สวนขยายพันธุ มีผลทําใหความงอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนตาสามารถงอกไดดีที่สุดเมื่อแชน้ํารอนเพียงอยางเดียว
ใบ) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และไม่พบปฏิสัมพันธ์ หนักแห้งเพิ่มขึ้น (Table 5 and 6)
และงอกไดดีกวาสวนขอ 1 ตา และทอน 1 ตา (Table 1)
ระหว่างกรรมวิธีในการแช่ และส่วนขยายพันธุ์ (Table
Table 1 Germination percentage at 45 days after planting from different vegetative propagation parts with
and without treated by hot water and fungicide.
Method

Vegetative propagated parts
Bud chip
One node
One bud setts
1
80.50 a
76.50 abc
79.25 a
65.00 ef
71.25 cde
71.75 bcd

HWT: 50OC for 2 h
HWT: 50OC for 2 h followed by benomyl 50 ppm.
for 30 mins
Benomyl 50 ppm. for 30 mins
72.00 bcd
78.00 ab
68.50 def
No soaking
36.25 g
75.25 abc
64.00 f
3
Mean
63.43 C
75.25 A
70.87 B
C.V. (%)
6.23
1
In rows and columns, means followed by a common lower-case letter are non-significantly different at P<0.05 by DMRT.
2
In a column, means followed by a common capital letter significantly different at P<0.05 by DMRT.
3
In a row, means followed by a common capital letter are significantly different at P<0.05 by DMRT.

Mean2
78.75 A
69.33 B
72.83 B
58.50 C

ความสูงของตนกลาที่ไดจากสวนขยายพันธุ เมื่ออายุ 90 วันหลังปลูก พบวา ตนกลาที่ไดจากชิ้นสวนตามี
ความสูงนอยกวาตนกลาที่ไดจากสวน ขอ 1 ตา และ ทอน 1 ตา ที่มีความสูงไมแตกตางกัน และการแชสวนขยายพันธุ

Table 2 The height of seedlings (cm) from different vegetative propagation parts with and without treated
by hot water and fungicide.
Vegetative propagated parts
Method
Mean1
Bud chips
One node
One bud setts
KHON KAEN
AGR. J. 41 SUPPL. 1 : (2013).
12.13
14.85
18.11
15.03 A
HWT: 50OC for 2 h
O
HWT: 50 C for 2 h followed by benomyl 50 ppm.
11.95
16.38
16.75
15.03 A
Table
2 The height of seedlings (cm) from different vegetative propagation parts with and without treated
for 30 min
byppm.
hot water
and fungicide.
Benomyl 50
for 30 min
11.48
14.11
16.04
13.88 AB
parts 15.26
No soaking
10.05 Vegetative propagated
15.16
13.49 1B
Method
Mean
Bud
chips
One
node
One16.54
bud setts
Mean2
11.40
C
15.125
B
A
HWT:
12.13
14.85
18.11
15.03 A
CV (%)50OC for 2 h
10.90
O
1
HWT:
50 C formeans
2 h followed
ppm.are significantly
11.95 different at P<0.05
16.38 by DMRT. 16.75
15.03 A
In columns,
followedbybybenomyl
different 50
letters
2
for
30
min
In a row means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
Benomyl 50 ppm. for 30 min
11.48
14.11
16.04
13.88 AB
จํ
า
นวนใบของต
น
กล
า
ที
ไ
่
ด
จ
ากส
ว
นขยายพั
น
ธุ

เมื
่
อ
อายุ
90
วั
น
หลั
ง
ปลู
ก
พบว
า
ต
น
กล
า
ที
่
ไ
ด
จ
ากชิ
้
น
สวนตา
No soaking
10.05
15.16
15.26
13.49
B มี
2
จํานวนใบตอตน นอยกวาตนกลาที่ไดจากสวนของขอ 111.40
ตา และท
ตา อยBางมีนัยสํา16.54
คัญในทางสถิ
ติ การแชสวน
C อน 115.125
A
Mean
o
CV
(%) นธุในน้ํารอน อุณหภูมิ 50 ซ 2 ชม.เพียงอยางเดี10.90
ยว หรือตามดวยการแชสารเคมีปองกันเชื้อรา ไมทําใหจํานวน
ขยายพั
1
In
columns,
means
followed
by
different
letters
are
significantly
at P<0.05
by ใบ)
DMRT.
ใบแตกตางกัน (6.4 ใบ) แตสูงกวาการแชสารเคมีปองกันเชื้อราdifferent
และการไม
แช (5.7
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
2
In a row means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
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ไมพบปฏิสัมพันธระหวางกรรมวิธีในการแช และสวนขยายพันธุ (Table 3)

จํานวนใบของตนกลาที่ไดจากสวนขยายพันธุ เมื่ออายุ 90 วันหลังปลูก พบวา ตนกลาที่ไดจากชิ้นสวนตา มี
Table 3 The number of leaves of seedlings from different vegetative propagation parts with and without
จํานวนใบตอตน นอยกวาตนกลาที่ไดจากสวนของขอ 1 ตา และทอน 1 ตา อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ การแชสวน
treated by hot water and fungicide.
อตามดวยการแช
สารเคมีปองกันเชื้อรา ไมทําใหจํานวน
ขยายพันธุในน้ํารอน อุณหภูมิ 50 oซ 2 ชม.เพียงอยางเดียว หรืVegetative
propagated parts
1
Method
Mean
ใบแตกตางกัน (6.4 ใบ) แตสูงกวาการแชสารเคมีปองกัBud
นเชืChips
้อรา และการไม
(5.7 ใบ) One
อยาBud
งมีนัSetts
ยสําคัญทางสถิ
ติ และ
OneแชNode
ไม
พบปฏิ
HWT:
50OCสัมforพัน2 ธhระหวางกรรมวิธีในการแช และสวนขยายพั
5.95นธุ (Table 3) 6.53
6.75
6.41 A

HWT: 50OC for 2 h followed by benomyl 50 ppm.
5.45
6.60
7.05
6.37 A
Table
3 The number of leaves of seedlings from different vegetative propagation parts with and without
for 30 mins
treated
by30hotmins
water and fungicide.
Benomyl 50
ppm. for
5.25
5.70
6.35
5.77 B
parts 6.08
No soaking
4.63 Vegetative propagated
6.38
5.69 B
Method
Mean1
Bud
Chips
One
One6.56
Bud ASetts
Mean2
5.32
B
6.30Node
A
5.95
6.53
6.75
6.41 A
HWT:
CV (%)50OC for 2 h
7.32
O
1
2 h followed
ppm.are significantly
5.45 different at P<0.05
6.60 by DMRT. 7.05
6.37 A
HWT:
50 C formeans
In columns,
followedbybybenomyl
different 50
letters
2
for
30
mins
In a row means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
Benomyl 50 ppm. for 30 mins
5.25
5.70
6.35
5.77 B
NoTable
soaking4ขนาดเส
6.38ง ปลูก parts
6.08
B า งby
น ผา ศู น ยofก ลางของต
กลาdifferent
ที่ ไ ด จ ากส4.63
ว นขยายพันpropagation
ธุ หลั
90 วั นwith
ไม พand
บปฏิwithout
สัม พัน5.69
ธtreated
ระหว
The diameter
seedling นfrom
vegetative
2
Mean
5.32 B
6.30 A
6.56 A
กรรมวิธีในการแช
และสand
วนขยายพั
นธุ ตนกล. าที่ไดจากชิ้นสวนตามีขนาดเล็กกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับตน
hot water
fungicide
CV (%)
7.32
วนขยายพัpropagated
นธุในน้ํารอparts
น อุณหภูมิ 50 oซ 2 ชม. เพี1ยง
1กลาที่ไดจาก ขอ 1 ตา และ ท อ น 1 ตา ตามลํ า ดั บ และการแช สVegetative
InMethod
columns, means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
Mean
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6.81
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18.00
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ในทางสถิตOิ (Table 4)
HWT: 50 C for 2 h followed by benomyl 50 ppm.
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13.71
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ปลู
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ไม
พ
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ส
ั
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พั
น
ธ
ร
ะหว า ง
for 30 mins
กรรมวิ
ธีในการแช
วนตามีขนาดเล็ก9.76
กวาอยางมีนัยสํ10.35
าคัญยิ่งทางสถิต8.91
ิกับตน
Benomyl
50 ppm.และส
for 30วนขยายพั
mins นธุ ตนกลาที่ไดจากชิ้นส6.61
o
5.47สวนขยายพัน10.21
เพียง
กลNo
าทีsoaking
่ไดจาก ขอ 1 ตา และ ทอน 1 ตา ตามลําดับ และการแช
ธุในน้ํารอน อุณ11.78
หภูมิ 50 ซ 2 ชม.9.15
2
Mean
6.40
C
10.32
B
13.46
A
อยางเดียว ใหตนกลาที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากที่สุด และต่ําสุด คือการไมผานกระบวนการแช ซึ่งไมแตกตางกัน
C.V. (%)ติ (Table 4)
29.32
ในทางสถิ
1
In rows and columns, means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
2
In a column, means followed by different letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.

จํานวนราก และน้ํา หนั กแห งของตน กลา ที่ไ ดจ ากสวนขยายพัน ธุ หลัง ปลู ก 90 วัน พบว าจํ านวนรากและ
น้ํา หนั กแห ง ของต นกล า จากชิ้ นส ว นตามี ป ริม าณนอ ยกว าต น กลา จากส ว นขยายพัน ธุ อื่ น และแตกตา งกั นอย า งมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และการแชสวนขยายพันธุในน้ํารอน อุณหภูมิ 50 oซ 2 ชม. หรือตามดวยการแชสารเคมีปองกัน
เชื้ อรา benomyl เขม ขน 500 ppm. 30 นาที ให จํา นวนรากและน้ํ าหนัก แห งสู งสุ ด และพบว าน้ํ าหนัก แห งของสว น
ขยายพันธุกับวิธีการแชตาง ๆ มีปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ วิธีการแชตางๆ มีผลตอน้ําหนักแหงของสวนขยายพันธุ โดย
แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).
634 ทําใหตนกลามีน้ําหนักแหงเพิ่มขึ้น (Table 5 and 6)
Table 5 The number of roots of seedlings from different vegetative propagation parts with and without
treated by hot water and fungicide.
Method

Vegetative propagated parts
Bud chips
One node
One bud setts
1
5.53 f
11.13 de
17.88 a
5.48 f
12.23 cd
17.84 a

Mean2

HWT: 50OC for 2 h
11.51 A
O
HWT: 50 C for 2 h followed by benomyl 50 ppm.
11.85 A
for 30 mins
Benomyl 50 ppm. for 30 mins
5.38 f
10.48 e
13.10 c
9.65 B
No soaking
4.48 f
11.43 de
15.70 b
10.53 B
Mean3
6.40 C
10.32 B
13.46 A
C.V. (%)
10.27
1
In rows and columns, means followed by different small letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
2
In a column, means followed by different capital letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
3
In a row, means followed by different capital letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.

Table 6 Dry weight of seedlings from different vegetative propagation parts with and without treated by
hot water and fungicide.
Method

Vegetative propagated parts
Bud chips
One node
One bud setts
1
36.43 e
49.66 d
80.44 a
35.90 e
54.76 cd
80.30 a

Mean2

HWT: 50OC for 2 h
55.51 A
O
HWT: 50 C for 2 h followed by benomyl 500 ppm.
56.98 A
for 30 mins
Benomyl 500 ppm. for 30 mins
36.30 e
48.74 d
67.73 b
48.96 B
No soaking
28.38 e
49.16 d
80.30 A
48.42 B
3
Mean
34.25 C
50.58 B
72.60 A
C.V. (%)
12.04
1
In rows and columns, means followed by different lower-case letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
2
In a column, means followed by different capital letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.
3
In a row, means followed by different capital letters are significantly different at P<0.05 by DMRT.

สรุป
ชิ้นสวนตา (bud chips) มีความสามารถในการงอกและความเร็วของการงอกต่ํากวาสวนของขอ 1 ตา และ
สวนของทอน 1 ตา แตเมื่อนําไปผานกระบวนการแชดวยน้ํารอน หรือสารเคมีปองกันเชื้อรา พบวา วิธีการแชตางๆ มี
ผลตอการงอกและความเร็วในการงอกของชิ้นสวนตา โดยชิ้นสวนตาจะสามารถงอกไดดีที่สุด เมื่อผานการแชน้ํารอน ที่
อุณหภูมิ 50 ๐ซ 2 ชม. ซึ่งทําใหเปอรเซ็นตการงอกและความเร็วในการงอกสูงกวาสวนของขอ 1 ตา และทอน 1 ตา เมื่อ
ผานวิธีการแชเชนเดียวกัน สวนการแชสารเคมีปองกันเชื้อรา มีผลทําใหเปอรเซ็นตความงอกของชิ้นสวนตาลดลง
ตนกลา ที่ไดจ ากชิ้น สวนตา มีอั ตราการเจริญเติ บโตต่ํ ากวา ตนกล าที่ได จากข อ และ ทอ น โดยตนกลาจาก
ชิน้ สวนตา จะมีความสูง จํานวนใบ ขนาดตนกลา จํานวนราก และน้ําหนักแหงต่ําที่สุด การนําไปผานวิธีการแชดวยน้ํา
รอน หรือสารเคมีปองกันเชื้อรา พบวา วิธีการแชตางๆ ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนกลา ทั้งนี้ สาเหตุที่ตนกลา
จากชิ้นสวนตามีขนาดเล็กกวาตนกลาที่ไดจากสวนของขอ และทอน อาจเนื่องมาจากแหลงอาหารสะสมของตนกลา มี
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

ชิ้นส่วนตา (bud chips) มีความสามารถในการ
งอกและความเร็วของการงอกต�ำ่ กว่าส่วนของข้อ 1 ตา
และส่วนของท่อน 1 ตา แต่เมื่อน�ำไปผ่านกระบวนการ
แช่ดว้ ยน�ำ้ ร้อน หรือสารเคมีปอ้ งกันเชือ้ รา พบว่า วิธกี าร
แช่ต่างๆ มีผลต่อการงอกและความเร็วในการงอกของ
ชิน้ ส่วนตา โดยชิน้ ส่วนตาจะสามารถงอกได้ดที สี่ ดุ เมือ่
ผ่านการแช่น�้ำร้อน ที่อุณหภูมิ 50 ๐ซ 2 ชม. ซึ่งท�ำให้
เปอร์เซ็นต์การงอกและความเร็วในการงอกสูงกว่าส่วน
ของข้อ 1 ตา และท่อน 1 ตา เมื่อผ่านวิธีการแช่เช่น
เดียวกัน ส่วนการแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา มีผลท�ำให้
เปอร์เซ็นต์ความงอกของชิ้นส่วนตาลดลง
ต้ น กล้ า ที่ ไ ด้ จ ากชิ้ น ส่ ว นตา มี อั ต ราการเจริ ญ
เติบโตต�ำ่ กว่าต้นกล้าทีไ่ ด้จากข้อ และ ท่อน โดยต้นกล้า
จากชิ้นส่วนตา จะมีความสูง จ�ำนวนใบ ขนาดต้นกล้า
จ�ำนวนราก และน�้ำหนักแห้งต�่ำที่สุด การน�ำไปผ่าน
วิธีการแช่ด้วยน�้ำร้อน หรือสารเคมีป้องกันเชื้อรา พบ
ว่า วิธีการแช่ต่างๆ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
กล้า ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้นกล้าจากชิ้นส่วนตามีขนาดเล็ก
กว่าต้นกล้าที่ได้จากส่วนของข้อ และท่อน อาจเนื่อง
มาจากแหล่งอาหารสะสมของต้นกล้า มีปริมาณน้อย
กว่า ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการเติมธาตุอาหารในรูปของ
ปุ๋ยเพิ่มขึ้นได้ เพราะการใช้ชิ้นส่วนตามาขยายพันธุ์จะ
ช่วยแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนท่อนพันธุอ์ อ้ ยพันธุด์ ี และ
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตท่อนพันธุอ์ อ้ ยให้
สูงขึ้นได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะน�ำผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปขยายผลในทางปฏิบัติได้
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ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้สถานที่
ทดลองในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ที่ให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัย และเป็นที่ปรึกษาในงานทดลอง
ขอบคุณ พนักงานราชการ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้าน
การปลูกและการดูแลรักษา

