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บทคัดย่อ: การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่น ชุดปี 2551 ภายใต้สภาพ
อาศัยน�้าฝน จ�านวน 19 โคลน เปรียบเทียบกับพันธุ์ตรวจสอบ 6 พันธุ์ ได้แก่อู่ทอง 3 สุพรรณบุรี 80 ขอนแก่น 3 LK92-11 
K84-200 และ K99-72 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จ�านวน 2 ซ�้า เก็บเกี่ยวเฉพาะอ้อยปลูก ข้อมูลที่ท�าการตรวจวัดได้แก่ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต ลักษณะ
ทางการเกษตร เช่น ความสูง จ�านวนปล้อง จ�านวนล�า เป็นต้น และคุณภาพความหวานได้แก่ค่าบริกซ์ และ ซีซีเอส  
ผลการทดลองพบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัยิง่ทางสถติใินลกัษณะจ�านวนล�า ซซีเีอส ผลผลติน�า้ตาล และอืน่ๆ 
ยกเว้นลกัษณะผลผลติ จ�านวนล�าต่อกอ และเปอร์เซน็ต์ไฟเบอร์ โดยแต่ละโคลนแสดงออก และตอบสนองทีต่่างกนั เมือ่ปลกู
ในสภาพอาศัยน�้าฝน อ้อยโคลน NSS08 20-1-5, NSS08 33-1-11 และ NSS08 191-20-1 มีผลผลิตอ้อย (22.65, 20.92 
และ 20.67 ตัน/ไร่) และผลผลิตน�้าตาลสูงที่สุด (3.03, 3.40 และ 3.23 ตัน/ไร่ ตามล�าดับ) โดยผลผลิตอ้อย และผลผลิต
น�้าตาล สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ประมาณ 43, 30 และ 32 % และ 26, 35 และ 42 % ตามล�าดับ ซึ่งโคลนอ้อยเหล่านี้จะน�าไป
ประเมินผลผลิต และความสามารถในการไว้ตอในขั้นตอนอื่นๆ ก่อนที่จะแนะน�าให้เกษตรกรได้ใช้ปลูกต่อไป 
ค�ำส�ำคัญ: อ้อย, ผลผลิต, ซีซีเอส, การทดสอบพันธุ์เบื้องต้น

ABSTRACT: The experiment was carried out to test the performance of new promising sugarcane clones series 
2008 under rainfed conditions. The objective was to evaluate yield potential and quality of 19 promising sugarcane 
clones compare with 6 checked cultivars, U-Thong 3, Suphanburi 80, Khon Kaen 3, LK92-11, K84-200 and K99-72 
at Nakhon Sawan Field Crops Research Center during Mar 2011- Jan 2012. The trial was laid out in RCBD with 2 
replications. Plant cane of 25 cultivars/clones was evaluated. Cane yield and yield attributing characters i.e. cane 
height, number of internode/cane, number of plant/stool and number of millable cane were recorded. Juice quality 
viz percent juice extraction and commercial cane sugar (%CCS) in juice were determined at harvesting. Significant 
(P≤0.01) differences were observed for CCS, sugar yield etc, excluding cane yield, No. of plant/stool and %fiber.  
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บทน�ำ

 ปัจจบุนัพืน้ทีป่ลกูอ้อยในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากปริมาณความต้องการการบริโภค 
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนด้านราคา
อ้อยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปีการผลิต 2553/54 
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 8.46  
ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2552/53 จ�านวน 1.32 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 18.59 ในเขตภาคเหนือมีพื้นที่
ปลูกอ้อยประมาณ 1.72 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีการ
ผลิต 2552/53 จ�านวน 0.24 ล้านไร่ หรือร้อยละ 16.26 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจาก 0.44 
ล้านไร่เป็น 0.51 ล้านไร่ในปี 2553/54 (ส�านักงาน 
คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย, 2554)
 โดยร้อยละ 80 ของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอยู่นอก
เขตชลประทาน ต้องอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก และมีความ
แปรปรวนในเรื่องผลผลิตสูง สาเหตุหลักคือปริมาณ
และการกระจายตัวของฝนไม่ดี และดินส่วนใหญ่ 
มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า หากปีใดเกิดภาวะฝนแล้ง  
ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปลูกและผลผลิต
อ้อย (Venkataramana et al., 1986 ) นอกจากนี้ยัง
ส่งผลถงึความอยูร่อดของอ้อยตออกีด้วย เพราะการตดั
อ้อยปลูกในสภาพดินที่มีความชื้นต�่า (เดือนธันวาคม-
เมษายน) ท�าให้การงอกของอ้อยตอลดลง แต่ด้วยข้อ
จ�ากดัของโรงงานน�า้ตาลทีส่ามารถรบัอ้อยเข้าหบีได้ใน
ช่วงเดอืนนีท้กุปี จงึเป็นข้อจ�ากดัทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่ง
ได้ (ปรีชา, 2551) การเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่สามารถปลูก 
และปรับตัวได้ดี พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
กับสภาพการปลูกแบบอาศัยน�้าฝน จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาลงได้ 

(Lo, 1987)

 ดังนั้น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จึงได้ด�าเนินการ

พัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ไว้ตอได้ดี และ

เหมาะสมกับพื้นที่ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ทราบถึงความสามารถในการให้ผลผลิต และคุณภาพ

ความหวานของอ้อยโคลนดีเด่นในสภาพอาศัยน�้าฝน 

ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาพันธุ์

อ้อยก่อนที่จะแนะน�าให้แก่เกษตรกร 

วิธีกำรศึกษำ

 การทดลองด�าเนนิการทีศ่นูย์วจิยัพชืไร่นครสวรรค์ 

จ.นครสวรรค์ โดยปลูกอ้อยวันที่ 2 มีนาคม 2554 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design จ�านวน 2 ซ�า้ ในแปลงย่อยขนาด 5.2 x 8  

เมตร ปลกูอ้อยโคลนพนัธุล์ะ 4 แถว ระยะปลกู 1.30 x 0.50  

เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา โคลนอ้อยที่ใช้ปลูก

ทดสอบประกอบด้วย NSS08-33-1-11, NSS08-42-

2-12, NSS08-216-14-16, NSS08-6-15-1, NSS08-

182-9-15, NSS08-50-10-17, NSS08-212-8-9,  

NSS08-22-3-13, NSS08-52-4-2, NSS08-66-4-3, 

NSS08-15-5-17, NSS08-41-3-17, NSS08-97-15-2,  

NSS08-191-20-1, NSS08-182-11-17, NSS08-

20-1-5, NSS08-15-3-15, NSS08-20-1-16 และ 

NSS08-30-2-1 โดยมีพันธุ์ตรวจสอบจ�านวน 6 พันธุ์

ได้แก่ อู่ทอง 3 สุพรรณบุรี 80 ขอนแก่น 3K84-200 

LK92-11และ K99-72 

 มีการให้น�้าแบบปล่อยตามร่องหลังปลูก ควบคุม

วัชพืชหลังปลูกโดยใช้อามีทรีน อัตรา 640 กรัมสาร

ออกฤทธิ/์ไร่ ร่วมกบั 2-4 D ไดเมทลิแอมโมเนยีม อตัรา 

160 ซซีสีารออกฤทธิ/์ไร่ ใส่ปุย๋สตูร 15-15-15 อตัรา 50 

กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งเมื่ออ้อยอายุ 1.5 และ  

The results obtained from plant cane only showed that the presence of genetic variability among the genotypes and 
their differential response to rainfed conditions. NSS08 20-1-5, NSS08 33-1-11 and NSS08 191-20-1 showed the 
best performances in both cane 22.65, 20.92 and 20.67 tons/rai, respectively) and sugar yields (3.03, 3.40 and 3.23 
tons/rai, respectively) which were about 43, 30 and 32 % higher in cane yield than U-Thong 3 and 26, 35 and 42 % 
higher in sugar yield, respectively. These promising clones will be further evaluated for yielding and ratooning ability.
Keywords: CCS, preliminary yield trials, sugarcane, yield 
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2.5 เดือน โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ ท�าการเก็บ

เกี่ยวเมื่ออ้อยอายุ 11 เดือน (วันที่ 26 มกราคม 2555) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 20.8 ตารางเมตร บันทึกข้อมูล จ�านวน

ล�าเก็บเกี่ยว ผลผลิต คุณภาพความหวาน ผลผลิต

น�้าตาล และลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ 

ความสูง จ�านวนปล้อง จ�านวนล�าต่อกอ ขนาดของล�า 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม MSTAT-C

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต

 จ�ำนวนล�ำ พันธุ์อ้อยทุกพันธุ์ให้จ�านวนล�าเก็บ

เกี่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยใน

พันธุ์ตรวจสอบ พันธุ์ขอนแก่น 3 มีจ�านวนล�าเก็บเกี่ยว

สูงสุด คือ 11,270 ล�า/ไร่ มีอ้อยจ�านวน 6 โคลนที่ให้

จ�านวนล�าเก็บเกี่ยวสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 คือ โคลน 

NSS08-20-1-5, NSS08-6-15-1, NSS08-30-2-1, 

NSS08-33-1-11, NSS08-42-2-12 และ NSS08-216-

14-16 ให้ค่าเฉลี่ยจ�านวนล�าเก็บเกี่ยวเท่ากับ 15,359, 

14,539, 12,577, 12,116, 11,923 และ 11,385 ล�า/ไร่  

ตามล�าดับ

 ผลผลิต จากการเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อย 

ทั้ง 25 โคลน/พันธุ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 17.8 ตัน/ไร่ ในพันธุ์ตรวจ

สอบ อ้อยพันธุ์ LK92-11 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 21.5 

ตัน/ไร่ มีเพียง 1 โคลน ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-

11 ร้อยละ 5 คือ โคลน NSS08-20-1-5 (22.7 ตัน/ไร่) 

รองลงมาคือโคลน NSS08-191-20-1 (20.9 ตัน/ไร่) 

โดยอ้อยทัง้สองโคลนดงักล่าว ยงัให้ผลผลติสงูกว่าพนัธุ์

ตรวจสอบขอนแก่น 3 (20.8 ตนั/ไร่) และสพุรรณบรุ ี80 

(18.8 ตัน/ไร่) (Table 1)

 ควำมหวำน (ซีซีเอส) ในอ้อยปลูกพบว่า อ้อย

มีค่าความหวานเฉลี่ย 14.42 ซีซีเอส และในแต่ละ

พันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ 

พันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์ที่มีค่าความหวานมากที่สุด 

15.26 ซีซีเอส มากกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 1 (15.08 

ซีซีเอส) ผลการทดลองพบว่ามี 8 โคลนที่มีค่าความ

หวานมากกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 ได้แก่ NSS08-30-2-1, 
NSS08-22-3-13, NSS08-15-3-15, NSS08-97-15-2, 
NSS08-191-20-1, NSS08-6-15-1, NSS08-33-1-11  
และ NSS08-182-11-17 มค่ีาความหวานเท่ากบั 17.54,  
17.42, 17.06, 16.34, 16.25, 15.86, 15.70 และ 
15.40 ซีซีเอส ตามล�าดับ (Table 1)
 เมื่อพิจารณาลักษณะองค ์ประกอบซีซี เอส  
(ค่าบริกซ์ ค่าโพล ค่าความบริสุทธิ์ และค่าเปอร์เซ็นต์
เส้นใย) พบว่าในแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ ในลักษณะค่าบริกซ์ ค่าโพล 
และค่าความบริสุทธิ์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 
ค่าเปอร์เซ็นต์เส้นใย จากการทดลองพบว่ามี 2 โคลน
ที่ให้ค่าบริกซ์ และค่าโพลสูงสุด ได้แก่ NSS08-30-2-1 
และ NSS08-22-3-13 เท่ากบั 25.15 25.09 และ 22.58 
22.64 ตามล�าดับ (Table 2)
 ผลผลิตน�้ำตำล ในอ้อยปลูกมีผลผลิตน�้าตาล
เฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ตันซีซีเอส/ไร่ และมีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับค่า
ความหวาน ผลการทดลองพบว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 มี
ผลผลติน�้าตาลมากทีส่ดุ (3.17 ตนัซซีเีอส/ไร่) มากกว่า
พันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 24 (2.40 ตันซีซีเอส/ไร่) และ
มีเพียง 2 โคลนที่ให้ผลผลิตน�้าตาลมากกว่าพันธุ ์
ขอนแก่น 3 คือ NSS08-191-20-1 และ NSS08-33-
1-11 ที่มีผลผลิตน�้าตาลเท่ากับ 3.41 และ 3.23 ตัน
ซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 ร้อยละ 8 และ 2  
ตามล�าดับ (Table 1)

ลักษณะทำงกำรเกษตร
 ควำมสู ง  ค ่ า เฉลี่ ยความสู งจากทุกพันธุ ์
เท่ากับ 340.3 เซนติเมตร โดยพบว่าพันธุ์ K84-200  
มคีวามสงูมากทีส่ดุในชดุพนัธุต์รวจสอบ โดยมคีวามสงู  
363.5 เซนติเมตร และมี 6 โคลนที่มีความสูงมากกว่า
พันธุ์ K84-200 คือโคลน NSS08-41-3-17 (397.5 
เซนติเมตร) รองลงมาได้แก่ NSS08-50-10-17, 
NSS08-33-1-11, NSS08-97-15-2, NSS08-20-1-5  
และ NSS08-182-9-15 โดยมีความสูงต้นเท่ากับ 
390.5, 387.0, 381.3, 380.0 และ 366.5 เซนติเมตร 

ตามล�าดับ (Table 2) 
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 จ�ำนวนล�ำต่อกอ อ้อยแต่ละพันธุ ์ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ จ�านวนล�าเฉลี่ยของอ้อยปลูก

เท่ากับ 5.1 ล�า/กอ ในพันธุ์ตรวจสอบ ขอนแก่น 3 เป็น

พันธุ์ที่มีจ�านวนล�าต่อกอมากที่สุด เท่ากับ 5.0 ล�า/กอ 

และมี 10 โคลน ที่มีจ�านวนล�าต่อกอมากกว่าพันธุ์

ขอนแก่น 3 ได้แก่ NSS08-20-1-5, NSS08-30-2-1, 

NSS08-212-8-9, NSS08-42-2-12, NSS08-6-15-1, 

NSS08-182-9-15, NSS08-66-4-3, NSS08-97-15-2,  

NSS08-191-20-1 และ NSS08-182-11-17 โดยมี

จ�านวนล�า/กอ ระหว่าง 5.5 - 6.5 ล�า/กอ ตามล�าดับ 

(Table 2)

 จ�ำนวนปล้อง จากงานทดลองพบว่าจ�านวน 

ปล้องของอ้อยปลกูอยูร่ะหว่าง 20.5 – 26.0 ปล้อง และ

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดย

ค่าเฉลี่ยจ�านวนปล้องของอ้อยทุกพันธุ์เท่ากับ 24.1 

ปล้อง ในพนัธุต์รวจสอบ พนัธุ ์LK92-11 มจี�านวนปล้อง

มากที่สุด (25.5 ปล้อง) และพบว่าเพียง 4 โคลนที่มี

จ�านวนปล้องมากกว่าพนัธุ ์LK92-11 คอื NSS08-42-2-

12, NSS08-50-10-17, NSS08-20-1-5 และ NSS08-

15-3-15 โดยมีจ�านวนปล้องเท่ากัน คือ 26.0 ปล้อง

 ขนำดของล�ำ พบว่าขนาดล�าความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ อ้อยทุกพันธุ์มีการ

เจริญเติบโตดี มีขนาดล�าเฉลี่ย 2.95 เซนติเมตร  

พันธุ์ LK92-11 เป็นพันธุ์ตรวจสอบที่มีขนาดล�าใหญ่

ที่สุดเท่ากับ 3.17 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีอ้อย 

3 โคลนที่มีขนาดล�าใหญ่กว่าพันธุ์ LK92-11 ได้แก่ 

NSS08-41-3-17, NSS08-15-5-17 และ NSS08-50-

10-17 ที่มีขนาดล�า 3.38 3.21 และ 3.19 เซนติเมตร 

ตามล�าดับ (Table 2)

สหสัมพันธ ์ ระหว ่ ำงลักษณะผลผลิต  และ 

องค์ประกอบผลผลิตอ้อย

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต

และองค์ประกอบผลผลิตอ้อย พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของผลผลิตอ้อยกับผลผลิตน�้าตาลมีค่าสูง

เท่ากับ 0.786 (P≤ 0.01) (Table 3) แสดงว่าผลผลิต

อ้อยมผีลในทางบวกกบัผลผลติน�า้ตาลสงู ซึง่สอดคล้อง

กบัรายงานของอดศิกัดิ ์และเรวตั (2553) และ Milligan  

et al. (1990) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพนัธ์ของผลผลติ กบัองค์ประกอบผลผลติ พบว่า 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติกับ

จ�านวนล�าต่อไร่เท่ากับ 0.604 (P≤0.01) ในขณะที่ 

พบความสัมพันธ์ระดับต�่าในลักษณะความสูงต้น 

และขนาดล�า เท่ากับ 0.053 และ -0.108 ตามล�าดับ  

(Table 3) นอกจากนีย้งัพบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

ของจ�านวนล�าต ่อไร ่มีนัยส�าคัญยิ่ งทางสถิติกับ 

ผลผลิตน�้าตาล และจ�านวนล�าต่อกออีกด้วย (0.598 

และ 0.443 (P≤0.01) ตามล�าดบั) (Table 3) สอดคล้อง

กับ James (1971) ที่รายงานว่าจ�านวนล�าต่อไร่ 

มีอิทธิพลต่อผลผลิตอ้อยและผลผลิตน�้าตาลสูงที่สุด 

ส�าหรบัความสมัพนัธ์ของซซีเีอส กบัองค์ประกอบซซีเีอส  

พบว่าค่าโพลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด  

รองลงมาคอื ค่าความบรสิทุธิ ์และค่าบรกิซ์ ตามล�าดบั 

โดยมีค่าเท่ากับ 0.842 0.818 และ 0.618 (P≤0.01) 

ตามล�าดับ

สรุป

 ผลการประเมินศักยภาพของอ้อยปลูก สรุปได้ว่า  

อ ้อยโคลน NSS08 20-1-5 มีลักษณะที่ดีคือให้

ผลผลติอ้อยและน�า้ตาลสงูกว่าพนัธุต์รวจสอบทกุพนัธุ์  

ในขณะทีโ่คลน NSS08 33-1-11 และ NSS08 191-20-1  

ให้ผลผลติใกล้เคยีงกบัพนัธุต์รวจสอบ นอกจากนีโ้คลน

ดงักล่าวยงัมกีารเจรญิเตบิโต และปรบัตวัได้ดกีบัสภาพ

การปลกูในเขตอาศยัน�า้ฝน อย่างไรกต็ามจะต้องศกึษา

ความสามารถการให้ผลผลิตในอ้อยตอต่อไป 
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