
รายงานผลการทดลองส้ินสุด  ปี 2556 
1.  ช่ือชุดโครงการ  วจิยัและพฒันาพนัธ์ุออ้ย 
2.  ช่ือโครงการ  วจิยัและพฒันาออ้ยคั้นน ้า 
3.  ช่ือการทดลอง การเปรียบเทียบทอ้งถ่ินพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้าชุดปี 2553 : ออ้ยปลูก 

 Regional Yield Trial of Juice Crushing Sugarcane Collection 2010: Planted cane.  

4.คณะผู้ด าเนินงาน 
     หัวหน้าการทดลอง   
 นางแฉลม้ มาศวรรณา สังกดั  ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 
    ผู้ร่วมงาน  

นางวาสนา  วนัดี     สังกดั  สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 
            นางสาวดารารัตน์ มณีจนัทร์        สังกดั  สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 
            นายธงชยั  ตั้งเปรมศรี        สังกดั  สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 
            นางวนัทนา  ตั้งเปรมศรี  สังกดั  สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 

บทคัดย่อ 

ไดท้  าการปลูกออ้ยคั้นน ้าเปรียบเทียบพนัธ์ุในทอ้งถ่ินท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่นระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน 2555- กนัยายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ Randomised Complete Block 4 ซ ้ า  โดยมีวธีิการ
เป็นพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้า จ านวน 7 พนัธ์ุ พบวา่ ผลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่
ระหวา่ง 2,791-15,934 กิโลกรัมต่อไร่ และ 371-4,351 ลิตรต่อไร่ ตามล าดบั พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตออ้ยและ
น ้าออ้ยสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุเบอร์ 2 และ 3 โดยไม่ต่างจากพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50  และพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยท่ีสุด 
คือ พนัธ์ุเบอร์ 7 และ 15 ตามล าดบั จ านวนล าต่อไร่ก็แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีแนวโนม้
แบบเดียวกบัผลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยอยูร่ะหวา่ง 1,513-10,334 ล าต่อไร่ ออ้ยมีจ านวน 12-17 ปลอ้งต่อล า 
ขนาดล ามีเส้นผา่ศูนยก์ลางล าอยูร่ะหวา่ง 2.70-3.50 เซนติเมตร ความสูงตน้อยูร่ะหวา่ง 99-164 เซนติเมตร ค่า
ความหวานท่ีวดัดว้ยค่าบริกซ์ พบวา่ ท่ีโคนล าหวานกวา่ส่วนกลางและปลายล า ความหวานไม่ต่างกนั
ระหวา่งพนัธ์ุ มีเพียงพนัธ์ุเบอร์ 7 และ 12 ท่ีมีความหวานนอ้ยท่ีสุด รสชาติน ้าออ้ยไม่ต่างกนั แมว้า่พนัธ์ุเบอร์ 
2, 3 และ 7 มีคะแนนรสชาติต ่ากวา่พนัธ์ุอ่ืนเล็กนอ้ย พนัธ์ุเบอร์ 2 มีน ้าออ้ยสีสวยท่ีสุด คือสีเขียวอมเหลือง สี
สวยรองลงมา คือ พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50และพนัธ์ุเบอร์ 3 ตามล าดบั น ้าออ้ยของพนัธ์ุเบอร์ 15 มีสีน ้าตาลคล ้า 
ไม่สวย ออ้ยพนัธ์ุเบอร์ 2 เบอร์ 3 และพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 มีน ้าหนกัล า หรือขนาดล าหนกักวา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ  

 
  



ค าน า 
ออ้ยคั้นน ้ าเป็นพืชหน่ึงท่ีท ารายได้ดี  อีกทั้งอุตสาหกรรมน ้ าออ้ยพร้อมด่ืมมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว  

เกษตรกรจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัมีการปลูกทัว่ทุกภาคของประเทศ  พนัธ์ุออ้ยคั้นน ้ าท่ีเกษตรกร
นิยมปลูก ไดแ้ก่พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50  ซ่ึงเป็นพนัธ์ุรับรองของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี 2539 ถา้เกษตรกรปลูก
พนัธ์ุใดพนัธ์ุหน่ึงต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน อาจเกิดความเส่ือมของพนัธ์ุได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการวิจยั
และพฒันาเพื่อให้ไดอ้อ้ยคั้นน ้ าพนัธ์ุใหม่ให้เกษตรกรไดมี้โอกาสเลือกปลูกทดแทนพนัธ์ุเดิมท่ีเส่ือมไปในอนาคต 
จากการผสมพนัธ์ุออ้ยและคดัเลือกโคลนออ้ยท่ีน ้ าออ้ยสดมีคุณสมบติัท่ีดี คือสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม
เช่นเดียวกบัพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50  เพื่อเขา้ขั้นตอนการประเมินศกัยภาพในการให้ผลผลิต  โดย  ในปี 2554  ไดท้  า
การเปรียบเทียบเบ้ืองพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้ า ชุดปี 2553  และศึกษาศกัยภาพการให้ผลผลิต และในปี 2555  ได้ท าการ
เปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้า ชุดปี 2553  และศึกษาศกัยภาพการใหผ้ลผลิต 

  วัตถุประสงค์ เพื่อคดัเลือกโคลนพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้ าท่ีน ้ าออ้ยสดมีคุณภาพดีเช่นเดียวกบัพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 แต่ให้
ผลผลิตสูงกวา่       
7.  วธีิด าเนินงาน 

  ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 
โคลนออ้ย 6 โ คลนพนัธ์ุ และพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   Hand Refractometer  เคร่ืองคั้น

น ้าออ้ย  อุปกรณ์อ่ืนๆ 
วธีิปฏิบัติการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomised Complete Block 4 ซ ้ า  โดยมีวธีิการเป็นพนัธ์ุออ้ย 7 พนัธ์ุ   

ปลูกออ้ยคั้นน ้าท่ีคดัเลือกไดจ้ากการเปรียบเทียบมาตรฐานจ านวน 6 โคลนพนัธ์ุและพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 (พนัธ์ุ
เปรียบเทียบ) ขณะไถพรวนเตรียมดินท าการใส่ปุ๋ยคอกมูลโคนมอตัรา 1 ตนัต่อไร่และใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกออ้ยไดใ้หน้ ้าเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555  ปลูกออ้ยเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  

ปลูกออ้ย โคลนพนัธ์ุละ 4  หรือ  5 แถวๆ ยาว 6-8 เมตร ใชร้ะยะปลูก 1.30 x 0.50  เมตร ปลูกออ้ยหลุมละ 1 
ท่อนๆละ 3 ตา  ก าจดัวชัพืช 2 คร้ังเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 และ 12-13 กุมภาพนัธ์ 2556 ใหน้ ้าเม่ือวนัท่ี 23-24 
มกราคม 14 กุมภาพนัธ์ มีนาคม (2 คร้ัง ) เมษายน 4 คร้ัง และพฤษภาคม (2 คร้ัง) พูนโคนออ้ยเม่ือวนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ์ วนัท่ี 21-22 มีนาคม ปลูกซ่อมออ้ย ก าจดัวชัพืชและใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่เม่ือ
วนัท่ี 17 เมษายน  วนัท่ี 10 พฤษภาคม ๆวดัความสูงดว้ย เก็บเก่ียวออ้ยทั้ง 2-3 แถว ในพื้นท่ี 1.5 x 4  เมตร เม่ือวนัท่ี 
18 และ 27 กนัยายน 2556  เม่ือออ้ยอายุ 10 เดือนเศษ 

บนัทึกข้อมูลวนัปฏิบติัการทุกอย่าง ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ผลผลิตน ้ าหนักอ้อย ปริมาณน ้ าอ้อย 
ค่าบริกซ์  และองคป์ระกอบผลผลิตไดแ้ก่ จ  านวนกอ จ านวนล า ความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางล า  จ  านวนปลอ้ง 
โรคและแมลงศตรู เป็นตน้ และสุ่มออ้ยจ านวน  10  ล า  ชัง่น ้าหนกั  และน าไปคั้นน ้าหาปริมาณน ้าออ้ยสด  



ท าแปลงท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555-กนัยายน 2556 
8.  ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ผลการวเิคราะห์ดินในแปลง พบวา่ ดินค่อนขา้งเป็นกรด pH 5.08-5.53  มีอินทรียวตัถุ 
ต ่า 0.2279-0.7862% ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัปานกลาง 34-5 และ 51-70 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  
  ปริมาณฝนตลอดฤดูปลูกออ้ยระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555- 27 กนัยายน 2556 ในแต่ละเดือน
เท่ากบั 0, 0, 5.7, 0, 52.0, 3.7, 98.9, 98.3, 153.7, 75.9 และ 268.0 มิลลิเมตร ตามล าดบั รวม 756.2มิลลิเมตรเป็น
ปริมาณฝนท่ีค่อนขา้งต ่ามาก ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ออ้ยเจริญเติบโตไม่ดีและไม่สม ่าเสมอ จึงมีความแปรปรวนค่อนขา้งสูง 
ผลผลติอ้อย 

      ผลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูร่ะหวา่ง 2,791-15,934 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
371-4,351 ลิตรต่อไร่ ตามล าดบั พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุเบอร์ 2 และ 3 โดยไม่ต่างจาก
พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50  และพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยท่ีสุด คือ พนัธ์ุเบอร์ 7 และ 15 ตามล าดบั จ านวนล าต่อไร่ก็แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีแนวโนม้แบบเดียวกบัผลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยอยูร่ะหวา่ง 1,513-10,334 ล าต่อไร่ ออ้ย
มีจ านวน 12-17 ปลอ้งต่อล า ขนาดล ามีเส้นผา่ศูนยก์ลางล าอยูร่ะหวา่ง 2.70-3.50 เซนติเมตร ความสูงตน้อยูร่ะหวา่ง 
99-164 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

ค่าความหวานท่ีวดัดว้ยค่าบริกซ์ พบวา่ ท่ีโคนมีค่าบริกซ์สูงกวา่กลางและปลายล า ค่าความหวานไม่ต่างกนั
ระหวา่งพนัธ์ุ มีเพียงพนัธ์ุเบอร์ 7 และ 12 ท่ีมีความหวานนอ้ยท่ีสุด รสชาติน ้าออ้ยไม่ต่างกนั แมว้า่พนัธ์ุเบอร์ 2, 3 และ 
7 มีคะแนนรสชาติต ่ากวา่พนัธ์ุอ่ืนเล็กนอ้ย  พนัธ์ุเบอร์ 2 มีสีน ้าออ้ยสวยท่ีสุด คือสีเขียวอมเหลือง สีสวยรองลงมา คือ 
พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 และพนัธ์ุเบอร์ 3 ตามล าดบั โดยสรุปแลว้ พนัธ์ุเบอร์ 2, 3 และสุพรรณบุรี 50 มีรสหวานและสี
สวยกวา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ  น ้าออ้ยของพนัธ์ุเบอร์ 15 มีสีน ้าตาลคล ้า ไม่สวย (ตารางท่ี 3) 

ออ้ยพนัธ์ุเบอร์ 2 เบอร์ 3 และพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 มีน ้าหนกัล า หรือขนาดล าหนกักวา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ ทั้งล า เม่ือ
ปลอกเปลือก ตดัปลาย ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

9.  สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุเบอร์ 2 รองลงมา คือ พนัธ์ุเบอร์ 3 และพนัธ์ุสุพรรณบุรี 
50 ตามล าดบั พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยท่ีสุด คือ พนัธ์ุเบอร์ 7 และ 15 ตามล าดบั เน่ืองจากความงอกและการเจริญเติบโต
ไม่ดี พนัธ์ุเบอร์ 7 ท่ีมีความหวานนอ้ยท่ีสุด นอกจาก ผลผลิตออ้ยและน ้าออ้ยสูงท่ีสุดแลว้ พนัธ์ุเบอร์ 2 ยงัมีสีน ้าออ้ย
สวยท่ีสุด 
            10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ไดอ้อ้ยคั้นน ้าโคลนพนัธ์ุดีเด่นเขา้เปรียบเทียบพนัธ์ุออ้ยคั้นน ้าในไร่เกษตรกรต่อไป 

 
              



              ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกออ้ยคั้นน ้ า (15 พฤศจิกายน 2555) ศูนยว์จิยัพืขไร่ขอนแก่นปี 2555 
พนัธ์ุ 

 
pH 

 
Organic 

Matter (%) 
Total N 

(%) 
Available P 

(mg/kg) 
Exchangeable 

K (mg/kg) 
 สุพรรณบุรี 50 5.08 0.6113 0.0306 45 55 
 2 5.26 0.2279 0.0114 44 53 
 3 5.25 0.7862 0.0393 56 61 
 7 5.31 0.5306 0.0265 55 70 
 12 5.25 0.5138 0.0257 56 66 
 15 5.53 0.4011. 0.0201 37 59 
 19 5.29 0.4263 0.0213 34 51 

       ตารางที ่2  ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรของออ้ยคั้นน ้า ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น  ปี 2556  

พนัธ์ุออ้ย 
 

น.น ล าตน้ 
(กก./ ไร่) 

น ้าออ้ย 
(ลิตร/ไร่) 

จ านานล า 
ต่อไร่ 

จ านวน
ปลอ้งต่อ

ล า 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง

ล า (ซ.ม.) 
ความสูง 
(ซ.ม.) 

สพ 50 13,648 a    2,796 a-c 8,449 ab 15.0 3.25 153 ab 
2 15,934 a 4,351 a 10,334 a 15.2 3.50 164 a 
3 15,692 a 3,043 ab 8,552 ab 15.0 3.50 162 a 
7 2,791 c 371 d 1,513 d 12.0 2.70 99 b 

12 9,253 a-c 1,440 b-d 6,398 bc 15.3 3.27 141 ab 
15 4,418 bc 759 cd 3,179 cd 14.0 3.15 144 ab 
19 10,637 ab 1,875 b-d 6,859 a-c 17.0 3.30 152 ab 

C.V. ( % ) 47.96 71.01 38.97 24.26 21.91 25.51 
       

  



        ตารางที ่3  ค่าบริกซ์ รสชาติและสีของน ้าออ้ยคั้นน ้า ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น  ปี 2556  

พนัธ์ุออ้ย 
 

ค่า Brix  
โคนล า 

ค่า Brix  
กลางล า 

ค่า Brix  
ปลายล า 

คะแนน
รสชาติ
น ้าออ้ย 

คะแนนสีน ้าออ้ย 
(1-7) 

สพ 50 17.5a 16.4a 13.6a 16.3 6 
2 19.0a 17.6a 15.8a 14.5 7 
3 18.2a 18.2a 16.1a 13.0 5 
7 11.1b 10.0b 9.25b 12.9 3 

12 17.2a 15.9a 14.4a 18.7 2 
15 16.5a 17.0a 15.3a 17.3 1 
19 18.3a 17.5a 16.5a 17.5 4 

C.V. ( % ) 18.38 18.12 20.56 9.73 - 
หมายเหตุ: คะแนนรสชาติน ้าออ้ย (คะแนนมาก=รสดีกวา่คะแนนนอ้ย)  
คะแนนสีน ้าออ้ย 7 = สีเขียวอมเหลืองสวยท่ีสุด 1 = สีน ้าตาล (สีคล ้า ไม่สวย) 

ตารางที ่4  น ้าหนกัส่วนต่าง ๆ ของล าออ้ยคั้นน ้า 2 ล า (กิโลกรัม) ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น  ปี 2556  

พนัธ์ุออ้ย ออ้ยทั้งล า 
ออ้ยตดัปลาย

แลว้ ออ้ยตดัปลายปลอกเปลือก ปลายล าท่ีตดัทิ้ง 
สุพรรณบุรี 50 2.94 2.46 1.55 ab 0.49 a-c 

2 3.20 2.68 1.75 a 0.52 ab 
3 3.19 2.62 1.59 ab 0.58 a 
7 2.05 1.74 1.06b 0.31 d 

12 2.09 1.69 1.08ab 0.33 cd 
15 2.26 1.86 1.12 ab 0.39  b-d 
19 2.45 2.05 1.31 ab 0.41 a-d 

C.V. ( % ) 30.13 32.09 34.12 27.43 
 

 


