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บทคัดยอ 

การศึกษาวิธีการเตรียมดินและวิธีการเขตกรรมในการปลูกออยปลายฝนทําการศึกษาในออยปลูก        

ป 2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB 4 ซ้ํา มี Main plot คือ วิธีการเตรียมดินปลูกออย          

4 วิธีการ ประกอบดวย 1) ไถระเบิดดินดาน/ไถดะ 1 คร้ัง/ไถแปร 1 คร้ัง 2) ไถระเบิดดินดาน/ไถดะ 2 คร้ัง/ไถแปร       

1 ครั้ง 3) ไถระเบิดดินดาน/ไถดะ 2 ครั้ง/ไถแปร 2 คร้ัง 4) ไถระเบิดดินดาน/ไถดะ 1 คร้ัง/ใชจอบหมุนพรวนดิน                  

ทุกกรรมวิธีมีปลูกออยโดยใชเครื่องปลูก Sub Plot คือ เขตกรรมหลังออยงอกมี 3 วิธีการ ประกอบดวย              1) 

ไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนระหวางแถวออย 2) การพรวนดินปดความชื้นดวยจอบ

หมุนระหวางแถวออย 3) ไมมีการไถริปเปอรและพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน ในสภาพดินทราย        ที่

บานหนองแกตาเรือง ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ผลการทดลองในออยปลูก พบวา วิธีการเตรียมดินใน

การปลูกออยปลายฝนที่ดีที่สุด คือการไถระเบิดดินดาน ไถดะ 1 คร้ัง พรวนดินดวยจอบหมุนและปลูกออยดวย

เครื่องปลูกออย ออยที่ปลูกโดยการเตรียมดินวิธีการนี้มีการเจริญเติบโตดีกวาออยที่เตรียมดินปลูกโดยวิธีอื่น     

ไมแตกตางกับวิธีที่ 3 และมีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาวิธีการอื่น คือ ใหผลผลิตเฉลี่ย 18.48 ตัน/ไร แตวิธีการ

เตรียมดินไมมีผลทําใหความหวานออยแตกตางทางสถิติ ทางดานการเขตกรรมหลังจากออยงอก พบวาวิธีการที่ดี

ที่สุดในการดูแลรักษาออยเพื่อใหออยผานแลงไปได คือการไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบ

หมุนระหวางแถวออย การไถริปเปอรระหวางแถวออยจะชวยดึงความชื้นของดินชั้นลางใหขึ้นมาเปนประโยชนตอ

ออย และการพรวนดินดวยจอบหมุนเปนการรักษาความชื้นของดินชั้นลาง ทําใหออยเจริญเติบโตดีและใหผลผลิต

เฉล่ีย 18.22 ตัน/ ไร เมื่อคํานึงถึงตนทุนในการเขตกรรม พบวา การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินปดความชื้น

ดวยจอบหมุนระหวางแถวออยถึงแมวามีตนทุนที่สูงแตเปนวิธีการที่ใหกําไรสุทธิสูงสุด 

คําสําคัญ : การเตรียมดิน  จอบหมุน  ริปเปอร  การพรวนดิน 

 
ABSTRACT 

Study on Land Preparation and Cultivation Methods for Cane Planting in late Rainy Season in 

2010. The experimental design was split plot in RCB with 4 replications. Main plot was 4 land 

preparation methods which consisted of 1) plough by ripper, one time of disk ploughs, one time of 

disk harrows 2) plough by ripper, two times of disk ploughs, one time of disk harrow 3) plough by 

ripper, two times of disk ploughs, two times of disk harrow and 4) plough by ripper, one time of disk 
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plough, rotary hoes. Sub plot was cultivation methods which consisted of 1) used ripper with rotary 

hoes in the cane interrows 2) used rotary hoes in the cane interrows and 3) no tillage in the cane 

interrows. Cane was planted by cane planter in every treatment. The results indicated that the best 

land preparation method was plough by ripper, one time of disk plough and rotary hoes The average 

cane yield of this land preparation method was 18.48 tonnes/rai. The best cultivation method after 

sugarcane emergence was using ripper with rotary hoes in the cane interrows. This cultivation 

method gave the highest cane yield and the maximum benefit, the average cane yield was 18.22 

tonnes/rai. There was no significant difference in sugar content among land preparation and 

cultivation methods. 
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คํานํา 
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตต่ําในเขตพื้นที่สงเสริมของบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด คือ      

การเตรียมดินที่ไมเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพราะวาการเตรียมดินที่ตื้นจะมีผลตอการทนแลงของออย           

สุทัด และคณะ (2546) พบวา การเตรียมดินในการปลูกออยโดยการระเบิดดานใหลึกและการไถพรวนปกติทําให

ผลผลิตไมแตกตางกัน แตการไถดินดานมีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาการไถพรวนปกติ นอกจากนี้การเขตกรรมใน

ไรหลังจากที่ออยงอกมีผลตอการเจริญเติบโตและความสามารถในการทนแลงของออย นุชจรินทร และอรรถสิทธิ์ 

(2554) พบวา การไถริปเปอรระหวางแถวออยรวมกับการใชจอบหมุนพรวนดินปดความชื้นทําใหออยมีการ

เจริญเติบโตที่ดี จากผลงานวิจัยที่ผานมาจึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มผลผลิตออยในเขตพื้นที่สงเสริม โดยการ

สงเสริมใหปลูกออยปลายฝน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการวิจัยในเรื่องของการเตรียมดินที่เหมาะสม

สําหรับการปลูกออยปลายฝน และพัฒนาวิธีการเขตกรรมที่ชวยใหผานแลงได เพื่อนําไปสูความยั่งยืนใน

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในอนาคต 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ปลูกออยโดยใชออยพันธุ อูทอง 8 ในไรของ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด บานหนองแกตา

เรือง ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ระหวางเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2553 ทําการวาง

แผนการทดลองแบบ Split plot in RCB 4 ซ้ํา Main plot คือ วิธีการเตรียมดิน 4 วิธี ประกอบดวย 1) ไถระเบิดดิน

ดาน /ไถดะ 1 ครั้ง/ไถแปร 1 ครั้ง/ปลูกออย 2) ไถระเบิดดินดาน /ไถดะ 2 คร้ัง/ไถแปร 1 คร้ัง/ปลูกออย 3) ไถระเบิด

ดินดาน /ไถดะ 2 ครั้ง/ไถแปร 2 ครั้ง/ปลูกออย 4) ไถระเบิดดินดาน/ไถดะ 1 คร้ัง/ใชจอบหมุนพรวนดิน/ปลูกออย                     

Sub plot คือ วิธีการดูแลรักษาออยหลังออยงอก 3 วิธี ประกอบดวย 1) ไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินปด

ความชื้นดวยจอบหมุนระหวางแถวออย 2) การพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนระหวางแถวออย 3) ไมมีการ

ไถริปเปอรและพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน โดยมีขนาดแปลงทดลอง 83×52 เมตร ขนาดแปลงทดลอง

ยอย 9×7 เมตร กรรมวิธีละ 6 แถว ระยะปลูกระหวางแถว 1.50 เมตร ในออยปลูกใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 
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กิโลกรัม/ไร โดยทําการแบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกใสรองพื้นอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร และครั้งที่ 2 ใสอัตรา 75 กิโลกรัม/ไร 

เก็บเกี่ยวออย 2 แถวกลาง เมื่ออายุ 12 เดือน บันทึกขอมูล การแตกกอ จํานวนลํา/ไร น้ําหนักลํา ความสูง ขนาด

เสนผาศูนยกลางลํา ผลผลิตน้ําหนัก คา CCS และตนทุนการผลผลิตออย ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช

โปรแกรม MSTATC 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
ในสภาพดินทราย ที่บานหนองแกตาเรือง ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ผลการทดลองในออย

ปลูก พบวา การเตรียมดินโดยการใชจอบหมุนพรวนดินแทนการไถดะ ไถแปร หลายครั้งชวยทําใหออยมีจํานวน

หนอตอไรมากที่สุด ออยที่ปลูกโดยการเตรียมดินไถริปเปอร ไถดะ 1 คร้ังและใชจอบหมุนพรวนดินมีจํานวนหนอ

เฉลี่ย 3,174 หนอตอไร รองลงมา คือ การไถริปเปอร ไถดะ 2 คร้ัง ไถแปร 2 คร้ังแลวปลูกออยมีจํานวนหนอ 2,850 

หนอตอไร ไถดะ 2 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้งแลวปลูกออยมีจํานวนหนอ 2,783 หนอตอไร และการไถแปร 1 ครั้งแลว

ปลูกออยมีจํานวนหนอนอยที่สุด 2,589 หนอตอไร (Table 1) สวนการเขตกรรมหลังออยงอกไมทําใหออยมี

จํานวนหนอแตกตางทางสถิติ 

เมื่อเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของออยในแตละกรรมวิธีในดานความสูง  (Table 2) พบวาใน

สภาพดินทราย การเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดินแทนการไถแปรสงผลใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดีและมี

ความสูงเฉลี่ย 261 เซนติเมตร ในขณะที่การพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนระหวางแถวซึ่งเปนวิธีการดูแล

รักษาออยที่ทําใหออยสามารถผานแลงไปไดในสภาพดินทรายออยมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ 262 เซนติเมตร  

การปลูกออยปลายฝนในสภาพดินทรายในกรณีที่เกษตรกรมีการเตรียมดินที่ละเอียดมาก วิธีการที่จะ

ชวยทําใหออยสามารถเจริญเติบโตผานฤดูแลงไปได คือ การพรวนเพื่อเก็บความชื้นไวในดินดวยจอบหมุน

ระหวางแถวออย สวนเกษตรกรที่มีการเตรียมดินสําหรับปลูกออยปลายฝนที่ไมละเอียดมากนัก วิธีการดูแลรักษา

หลังออยงอกที่จะชวยทําใหออยสามารถผานแลงไปได คือ การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินดวยจอบหมุน

ระหวางแถวออยวิธีการนี้จะสงผลใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดี 
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Table 1 The number of tillers (shoots/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation 

methods after cane emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 2,552 2,685 2,532 2,589b 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 2,990 2,666 2,693 2,783b 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 2,723 2,552 3,275 2,850b 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 3,142 3,276 3,104 3,174a 

Mean 2,852 2,795 2,910  

CV = 19.20%  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

Table 2 The length (cm) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after cane 

emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 255 249  240 248b 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 270 252 245 255ab 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 245 276 249 257ab 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 263 272 250 261a 

Mean 258A 262A 246B  
CV = 8.61 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

สวนจํานวนลําเก็บเกี่ยวตอไร (Table 3) แสดงใหเห็นวา การเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดินแทนการ

ไถแปรมีจํานวนลําเก็บเกี่ยวมากที่สุดคือ 12,253 ลํา/ไร สวนการดูแลรักษาหลังออยงอกโดยการไถริปเปอรรวมกับ

การพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออย ชวยทําใหออยสามารถผานแลงไปได มีจํานวนลําเก็บเกี่ยว 11,809 

ลํา/ไร เมื่อมีการเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดินแทนการไถแปรรวมกับการดูแลรักษาออย โดยการพรวนดิน

ดวยจอบหมุนระหวางแถวออย สงผลใหออยมีจํานวนลําเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นใหจํานวนลําเก็บเกี่ยว 12,952 ลํา/ไร 
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Table 3 The stalk (stalk/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after 

cane emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 11,047 10,857 10,666 10,857c 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 12,000 11,238 10,476 11,238bc 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 12,190 11,999 11,047 11,746ab 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 12,000 12,952 11,809 12,253a 

Mean 11,809 11,761 11,000  
CV = 14.52 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

ในเรื่องน้ําหนักตอลําออย (Table 4) พบวา การเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดินแทนการไถแปรทําให

ออยมีมีน้ําหนักลํามากที่สุดคือ 1.61 กิโลกรัม และการดูแลรักษาออยเพื่อใหออยผานแลงไปไดโดยการไถริปเปอร

รวมกับการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออย ทําใหออยมีน้ําหนักลําสูงที่สุดคือ 1.60 กิโลกรัม 
 

Table 4 The weight (kg/stalk) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after 

cane emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 1.55 1.46 1.32 1.44b 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 1.55 1.44 1.41 1.47b 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 1.70 1.64 1.47 1.60a 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 1.62 1.71 1.50 1.61a 

Mean 1.60A 1.56A 1.42B  
CV = 12.43 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

เมื่อพิจารณาจากผลผลิตออยตัน/ไร (Table 5) แสดงใหเห็นวา การเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดิน

แทนการไถแปร ใหผลผลิต 18.48 ตัน/ไร การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออย ชวย

ทําใหออยสามารถผานแลงไปได ใหผลผลิต 18.22 ตัน/ไร เมื่อมีการเตรียมดินโดยใชจอบหมุนพรวนดินแทนการ

ไถแปรรวมกับการดูแลรักษาออยโดยการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออย ทําใหไดผลผลิตสูงถึง 20.03 

ตัน/ไร   
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Table 5 Yield (tonnes/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after cane 

emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 17.46 15.67 15.12 16.25b 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 18.64 18.10 16.68 17.81ab 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 19.92 17.71 17.26 18.30a 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 19.27 20.03 16.12 18.48a 

Mean 18.22 17.88 16.42  
CV = 20.25 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

ในดานคุณภาพความหวาน พบวา การไถพรวนและการเขตกรรมใหคาความหวานไมแตกตางกันทาง

สถิติโดยมีคาความหวานอยูระหวาง 10-11 CCS (Table 6)  

 

Table 6 Sweetness of cane as affected by land preparation and cultivation methods after cane 

emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 11.61 10.45 10.39 10.82 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 diskharrowing 11.41 11.14 11.18 11.24 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 12.50 11.38 11.75 11.88 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 11.27 10.76 11.32 11.11 

Mean 11.70 10.93 11.16  
CV = 13.45 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

 เมื่อพิจารณาผลผลิตน้ําตาล (Table 7) พบวา ผลผลิตน้ําตาลของออยกรรมวิธีที่การเตรียมดินโดยใช

จอบหมุนพรวนดินแทนการไถแปร ใหน้ําตาลสูงที่สุด คือ 2.05 ตัน CCS/ไร และการดูแลรักษาออยโดย           

การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออย ใหน้ําตาลสูงสุด 2.20 ตัน CCS/ไร  
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Table 7 Sugar yield (CCS tons/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation methods  

after cane emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 2.01 1.64 1.61 1.75b 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 2.11 2.01 1.85 1.99a 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 2.54 1.99 2.04 2.19a 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 2.16 2.17 1.82 2.05a 

Mean 2.20A 1.95B 1.82B  
CV = 23.84 %  land preparation = *  cultivation methods = ns  land preparation x cultivation methods = ns   

 

เมื่อพิจารณาในดานเศรษฐศาสตร พบวา การเตรียมดินโดยการไถดะ 2 คร้ัง ไถแปร 2 คร้ัง มีตนทุนที่สูง

ที่สุดคือ 13,035 บาท/ไร รองลงมาคือการเตรียมดินโดยการไถดะ 2 คร้ัง ไถแปร 1 คร้ัง มีตนทุน 12,543 บาท/ไร 

การเตรียมดินโดยการไถดะ 1 ครั้งแลวใชจอบหมุนพรวนดินแทนการไถแปร มีตนทุน 12,286 บาท/ไร และ การ

เตรียมดินโดยการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง มีตนทุน 11,593 บาท/ไร ตามลําดับ (Table 8) 

ทางดานวิธีการดูแลรักษาออยเพื่อใหออยผานแลงไปได การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินดวยจอบ

หมุนระหวางแถวออยมีตนทุนที่สูงที่สุดคือ 13,093 บาท/ไร รองลงมาคือการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถว

ออยมีตนทุน 12,666 บาท/ไร และกรรมวิธีที่ไมมีการไถพรวนดินมีตนทุน 11,333 บาท/ไร ตามลําดับ (Table 8) 
 
Table 8 Total cost (baht/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after 

cane emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 12,386 11,713 10,680 11,593 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 13,178 12,868 11,582 12,543 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 13,899 13,105 12,100 13,035 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 12,911 12,978 10,970 12,286 

Mean 13,093 12,666 11,333  
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เมื่อพิจารณาในดานกําไรสุทธิ (Table 9) จะเห็นไดวาการเตรียมดินโดยการไถดะ 1 คร้ังแลวใชจอบหมนุ

พรวนดินแทนการไถแปร มกีําไร ที่สูงที่สุดคือ 9,590 บาท/ไร วิธีการดูแลรักษาออยเพื่อใหออยผานแลงไปได โดย

การไถริปเปอรรวมกับการพรวนดินดวยจอบหมุนระหวางแถวออยใหกาํไร 9,756 บาท/ไร 

 

Table 9 Profit (baht/rai) of cane as affected by land preparation and cultivation methods after cane   

  emergence 

Cultivation methods after emergence 

Land preparation subsoilering and 
rotary hoeing 
between rows 

rotary hoe 
between 

rows 

no tillage 
between 

rows 

Mean 

1. subsoiling+1 disk ploughing+1 disk harrowing 8,591 5,968 6,324 6,961 

2. subsoiling+2 disk ploughing+1 disk harrowing 8,982 8,381 8,079 8,480 

3. subsoiling+2 disk ploughing+2 disk harrowing 11,360 8,084 9,026 9,490 

4. subsoiling+1 disk ploughing+rotary hoeing 10,091 10,261 8,402 9,590 

Mean 9,756 8,174 7,957  

 
สรุป 

การเตรียมดินปลูกออยปลายฝน วิธีการที่ดีที่สุดคือการ ไถระเบิดดินดานดวยริปเปอร ไถดะหนึ่งครั้ง และ

พรวนดินดวยจอบหมุน เปนวิธีการเตรียมดินที่ทําใหออยมีการเจริญเติบโต และใหผลผลิตสูงกวาการเตรียมดินที่

มีการใชผาลจานไถดะ ไถแปร การเตรียมดินที่ใชผาลจานในการไถพรวนตองไถหลายครั้งจึงจะชวยใหออยมีการ

เจริญเติบโตที่ดี การดูแลแปลงออยหลังปลูก (ชวงผานแลง) การไถริปเปอรระหวางแถวออยจะชวยดึงความชื้น

จากดินชั้นลางให ขึ้นมาเปนประโยชนกับออยในชวงแหงแลง และการพรวนดินจะชวยใหความชื้นในดินไม

สูญเสียไป ทําใหออยแลงแตกกอมากขึ้น  
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น. 9-16.  ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 49 สาขา

พืช.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

สุทัด ปนตาเสน,  ทักษิณา ศันสยะวิชัย,  กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ และ ปรีชา กาเพ็ชร.  2546.  ผลของการไถดิน

ดานและการใสวัสดุปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตและผลผลิตออยขามแลง, น. 89-91.  ใน  รายงาน

ผลการวิจัย ป 2544 ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน, ขอนแกน. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


