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5. บทคัดย่อ 
 การทดลองเพ่ือประเมินศักยภาพอ๎อยคั้นน้ าโคลนดีเดํน 5 โคลน ที่ให๎ผลผลิต คุณภาพน้ าคั้น และ
ความหวานสูงเหมาะส าหรับการปลูกในพ้ืนที่ดอนนาร๎าง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า 7 
พันธุ์/โคลน ได๎แกํ UTj10-2 UTj10-3 UTj10-12  UTj10-15  UTj10-19  เปรียบเทียบกับพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย ในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดสงขลา ระหวํางเดือนธันวาคม 2560 - 
มกราคม 2563 จากการประเมินผลผลิต ปริมาณน้ าคั้น และความหวานในอ๎อยปลูก พบวําอ๎อยโคลน 
UTj10-3 ให๎ผลผลิต 12.07 ตันตํอไรํ และปริมาณน้ าคั้น 6,494 ลิตรตํอไรํ ความหวาน 14.83 องศาบริกซ์
สูงสุดแตํไมํแตกตํางจากพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งให๎ผลผลิตเฉลี่ย 9.48 ตันตํอไรํ และปริมาณน้ าคั้นเฉลี่ย  
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4,962 ลิตรตํอไรํ ความหวาน 12.67 องศาบริกซ์ อ๎อยตอ 1 พบวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให๎ผลผลิตสูงที่สุด 
7.59 ตันตํอไรํ ไมํแตกตํางกับอ๎อยโคลนดีเดํนทั้ง 4 โคลน ได๎แกํ UTj10-3 UTj10-12 UTj10-15  และ   
UTj10-19 ซ่ึงให๎ผลผลิต 6.29 6.19 5.64 และ 5.42 ตันตํอไรํ ตามล าดับ แตํแตกตํางทางสถิติอยํางมี 
นัยส าคัญยิ่งกับพันธุ์มาเลเซียที่ให๎ผลผลิต 3.73 ตันตํอไรํ ปริมาณน้ าคั้นพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และ UTj10-3 
ให๎ปริมาณน้ าคั้นสูงสุดไมํแตกตํางกัน 2,655 และ 1,933 ลิตรตํอไรํ ตามล าดับ สํวนพันธุ์มาเลเซียให๎
ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด 715 ลิตรตํอไรํ แตํมีความหวานสูงสุด 19.67 องศาบริกซ์ ในอ๎อยตอ 2 พบวําไมํมี
อ๎อยโคลนดีเดํนใดที่ให๎ผลผลิตและปริมาณน้ าคั้นสูงกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (6.89 ตันตํอไรํและ 2,631 
ลิตรตํอไรํ) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนความหวานของ UTj10-2 UTj10-3 และ UTj10-12  16.33 
18.00 และ 19.00 องศาบริกซ์ ไมํแตกตํางจากพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย 18.67 และ 17.33 
องศาบริกซ ์ การเลือกพันธุ์อ๎อยให๎เหมาะสมกับสภาพดินในพ้ืนที่ปลูกของแตํละท๎องถิ่นจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือให๎อ๎อยสามารถแสดงศักยภาพ ของพันธุ์อ๎อยในการให๎ผลผลิตและคุณภาพอ๎อยได๎อยํางเต็มที ่
จากการทดลองจะพบวําการปลูกอ๎อยโคลนดีเดํน UTj10-3 รํวมกับการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่
ดอนนาร๎าง เขตภาคใต๎ตอนลําง ให๎ผลผลิตและปริมาณน้ าคั้นสูงเฉพาะอ๎อยปลูกและอ๎อยตอ 1 เทํานั้น 
หากต๎องการจะไว๎ตอมากกวํา 1 ปี ควรเลือกใช๎พันธุ์สุพรรณบุรี 50 
 

ABSTRACT 
 The objective of experiment was to evaluate for five elite juice cane clones in 
abandoned upland paddy field, including UTj10-2, UTj10-3, UTj10-12,UTj10-15 and 
UTj10-19, comparing with two controls (Suphanburi50 and Malaysia varieties). The 
experiment was laid out in Randomized Complete Block Design (RCBD) having three 
replications. Seven varieties were conducted at farmer’s fields, Songkhla province 
between December 2017 and January 2020. Cane yield (t/rai), sugar juice content (L/rai) 
and brix of juice (%) were observed. The results revealed that all juicing promising 
sugarcane clones were not statistically significant from Suphanburi 50; which was 
gradually significant from Malaysia variety.  Malaysia variety has highest brix of juice 
(19.67 %) and lowest cane yield (3.73 t/rai) and sugar juice content (715 L/rai).  
Moreover, UTj10-3 is the best variety for abandoned upland paddy field in lower 
southern of Thailand.  The site-specific nutrient management based on soil analysis is 
recommended. 
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6. ค าน า 
  ในปี  2554 พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต๎พบพ้ืนที่นาร๎างทั้งสิ้น 172,410 ไรํ และมีแนวโน๎ม
 เพ่ิมขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนให๎ผลตอบแทนดีกวํา จึงท าให๎การปลูกข๎าวลดลง 
 (ผู๎จัดการรายวัน, 2556) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เล็งเห็นวําพ้ืนที่นาร๎างบางแหํงยัง
 สามารถพัฒนาปรับปรุงให๎กลับมาใช๎ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนได๎ จึงได๎ก าหนดเขตการฟ้ืนฟู
 พ้ืนที่นาร๎างออกเป็นโซนตํางๆ ได๎แกํ โซนปลูกข๎าวเพ่ือการค๎า โซนปลูกข๎าวเพ่ือบริโภค โซนปลูกปาล์ม
 น้ ามัน และโซนปลูกพืชอ่ืนหรือท าประโยชน์ด๎านอ่ืน ดังนั้นการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมในการปลูกข๎าว
 เป็นพืชเศรษฐกิจอื่นโดยการหาพืชที่มีอายุยาว เชํน อ๎อยไปปลูกทดแทน จากการส ารวจของหนํวยงานภาค
 เกษตรพบวํา อ๎อยเป็นพืชทางเลือกที่สามารถปลูกในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง (อนันต์และอรุณี , 2556) 
 และพ้ืนที่น้ าทํวมซ้ าซากได๎ (ญาณิน, 2552) อีกทั้งสามารถปลูกได๎ในดินหลายลักษณะตั้งแตํดินรํวนปน
 ทราย ดินรํวน ดินรํวนเหนียว หรือดินเหนียว เนื้อดินมีการซึมผํานของน้ าได๎ดี ไมํขังน้ า มีความอุดม
 สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง มีอินทรียวัตถุไมํต่ ากวํา 1.5 เปอร์เซ็นต์  
  อ๎อยคั้นน ้าจัดเป็นพืชที่เกษตรกรในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ปลูกกันมานาน  มักปลูกตาม   
          หัวไรํปลายนา ปลูกข๎างบ๎าน  หรือปลูกเป็นพืชแซมรํวมกับพืชชนิดอื่น  ผลผลิตไมํแนํนอน  ปัจจุบันพบการ 
          ปลูกอ๎อยคั้นน้ าเพื่อการค๎าเพ่ิมมากข้ึน  และพบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดอนนาร๎างมาปลูกอ๎อยคั้นน้ า เชํน  
         เกษตรกรจังหวัดนราธิวาสปลูกอ๎อยคั้นน้ าพันธุ์น้ าผึ้งทดแทนการท านา  การบริโภคน้ าอ๎อยจะสูงขึ้น   โดย 
 เฉพาะในชํวงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมในภาคใต๎  น ้าอ๎อยสดถือเป็นเครื่องดื่มที่มีความนิยมและมี
 ความต๎องการเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ท าให๎ราคาอ๎อยในชํวงนี้สูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท  ปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่ง
 ในการเปลี่ยนพ้ืนที่ดอนนาร๎างมาปลูกอ๎อยคั้นน้ าให๎ประสบความส าเร็จ คือการเลือกพันธุ์อ๎อยที่เหมาะสม
 กับสภาพพ้ืนที่ อ๎อยแตํละพันธุ์มีลักษณะทางพันธุกรรมและสรีระวิทยาที่แตกตํางกันและตอบสนองตํอ
 สภาพแวดล๎อมตํางกัน ชนิดดิน สมบัติทางเคมีและกายภาพดิน รวมทั้งสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
 ปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิ ยังมีผลตํอการดูดใช๎ธาตุอาหารของอ๎อยด๎วย (กอบเกียรติและคณะ , 2551) 
 อ๎อยคั้นน้ าที่คัดเลือกมาทดสอบในพ้ืนที่ดอนนาร๎าง คือ UTj10-2 UTj10-3 UTj10-12  UTj10-15  
 UTj10-19  เป็นโคลนดีเดํนที่ได๎จากการผสมเปิดของพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ผํานการคัดเลือกพันธุ์และ
 ประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรีในปี 2553-2559 (ศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรี , 2561) 
 เปรียบเทียบกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได๎รับรองพันธุ์ในปี 2539 สํวนพันธุ์ดั้งเดิมที่
 เกษตรกรนิยมปลูกในภาคใต๎มีชื่อเรียกแตกตํางกัน จังหวัดนราธิวาสเรียกพันธุ์น้ าผึ้ง หรือพันธุ์มาดู สํวน
 จังหวัดสงขลาเรียกพันธุ์มาเลเซีย ซึ่งเป็นพันธุ์จากประเทศมาเลเซียจึงเรียกชื่อพันธุ์ตามแหลํงที่มา ลักษณะ
 ล าต๎นอ๎อยจะมีสีมํวงออกแดง มีรสหวานฉ่ า ชานอ๎อยจะนิ่ม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
 ผลผลิตอ๎อยคั้นน้ าโคลนตํางๆ ให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ดอนนาร๎าง ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณา
 การเลือกพันธุ์ให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับแนะน าเกษตรกรตํอไป 



 
 

7. วิธีด าเนินการ          
- อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอยํางดิน และอุปกรณ์วัดความสูงอ๎อย 
 2. ปุ๋ยเคมเีกรด 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 
 3. สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 4. เครื่องวัดความหวาน Hand Refractometer 
 5. เครื่องหีบน้ าอ๎อย                :  

 - วิธีการ 
  ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร ต.ฉลุง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา เพ่ือประเมิน ผลผลิตอ๎อยคั้น
 น้ าโคลนดีเดํน ระหวํางเดือนธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2563  วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 
 จ านวน 3 ซ้ า กรรมวิธีประกอบด๎วยอ๎อยคั้นน้ าโคลนดีเดํน 7 โคลน/พันธุ์ ได๎แกํ UTj10-2 UTj10- 3 
 UTj10-12  UTj10-15  UTj10-19  พันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย ปลูกอ๎อยโคลน/พันธุ์ละ 4 
 แถวๆ ยาวแถวละ 6.0 เมตร ระยะปลูก 1.3×0.5 เมตร โดยวิธีวางล าคูํ หลุมละ 2 ทํอนๆ ละ 3 ตา ขนาด
 แปลงยํอย 5.2×6.0 เมตร ใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดิน อัตรา 15-9-18 กก. N-P2O5 -K2O/ไรํ โดยแบํงใสํ 
 2 ครั้ง ครั้งแรกใสํพร๎อมปลูกโดยโรยข๎างแถวอ๎อย ครั้งที่ 2 ใสํเมื่ออ๎อยอายุ 3-4 เดือน ในสภาพดินมี
 ความชื้นเหมาะสม โรยข๎างแถวปลูกแล๎วพรวนกลบ ให๎น้ าแบบสปริงเกอร์ระยะแรกปลูก ทุก 7-10 วนั 
 จ านวน 4 ครั้งเพ่ือให๎อ๎อยสามารถตั้งตัวได๎ หลังจากนั้นอาศัยน้ าฝน ก าจัดวัชพืชตามความจ าเป็น เก็บเก่ียว
 อ๎อยปลูกเม่ืออายุ 10 เดือน จากนั้นปฏิบัติดูแลรักษาอ๎อยตอ ก าจัดวัชพืชไมํให๎รบกวนอ๎อย ใสํปุ๋ยเคมีตาม
 คําวิเคราะห์ดินโดยแบํงใสํ 2 ครั้ง อัตรา 18-6-18 กก. N-P2O5 -K2O/ไรํ 
  บันทึกข๎อมูล ผลผลิต ปริมาณน้ าคั้น และองค์ประกอบผลผลิต โดยสุํมตัวอยํางอ๎อยคั้นน้ า 10 ล า 
 วัดความ สูง เส๎นผํานศูนย์กลางล า จ านวนข๎อตํอล า จ านวนล าในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว คําความหวานโดยการวัด
 คําบริกซ์ ด๎วย Refractometer  และประเมินการยอมรับของผู๎ชิมจากแบบสอบถามเปรียบเทียบลักษณะ 
 3 ลักษณะ คือ สีน้ า รสชาติ และกลิ่นหอม วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance ของ 
 Randomized Complete Block และทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
 Multiple Range Test (DMRT) 
           - เวลาและสถานที่  
  เริ่มต๎น 2560 ปีที่สิ้นสุด 2562 
  สถานที่ด าเนินการ พ้ืนทีเ่กษตรกร ต. ฉลุง อ. หาดใหญํ จ. สงขลา 
 
 
 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จากผลการวิเคราะห์ดินกํอนปลูกพ้ืนที่ดอนนาร๎างที่ด าเนินการปลูกอ๎อยคั้นน้ าทดแทน พบวํามี
ความอุดมสมบูรณ์คํอนข๎างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับคําอ๎างอิง (ศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรี, 2545) (ตารางที่ 
1) ดินมสีภาพเป็นกรดจัด pH 5.39 ส าหรับ pH ที่เหมาะสมตํอการปลูกอ๎อย คือ 5.5-7.0 จึงควรปรับปรุง
ดินด๎วยโดโลไมท์ อัตรา 100 กิโลกรัม/ไรํ (กลุํมวิจัยปฐพีวิทยา, 2561)  ปริมาณอินทรียวัตถุต่ าทั้งนี้
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ดอนนาร๎าง ปริมาณธาตุอาหารหลักที่พืชต๎องการในปริมาณมาก คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (0.76% 6.02 mg/kg และ 41.59 mg/kg) ตามล าดับ พบวํา มีปริมาณธาตุ
ดังกลําวในรูปที่เป็นประโยชน์ตํอพืชต่ าเชํนกัน เมื่อเปรียบเทียบคําอ๎างอิง (≥1.5% ≥10 mg/kg และ ≥80 
mg/kg) การปลูกอ๎อยในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ า ควรใสํปุ๋ยเคมีสัดสํวนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม เป็น 2:1:2 (โชติ, 2541) 
 ผลการศึกษาพบวํา ผลผลิต ปริมาณน้ าคั้น ความหวาน จ านวนล าตํอไรํ และเส๎นผํานศูนย์กลาง
ล า อ๎อยปลูกปี 2560/2561 ระหวํางโคลนดีเดํนและพันธุ์เปรียบเทียบ มีความแตกตํางทางสถิติ แตํไมํมี
ความแตกตํางทางสถิติในด๎านความสูง และความยาวล า (ตารางที่ 2)  
 ผลผลิตอ้อยปลูก จากการเปรียบเทียบผลผลิตอ๎อยคั้นน้ าทั้ง 7 โคลน/พันธุ์ พบวําให๎ผลผลิตเฉลี่ย 
8.10 ตันตํอไรํ โดยโคลน UTj10-3 ให๎ผลผลิตสูงที่สุด (12.07 ตันตํอไรํ) ไมํแตกตํางกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 
(9.48 ตันตํอไรํ) และพันธุ์มาเลเซีย (9.06 ตันตํอไรํ) สอดคล๎องกับรายงานของภาคภูมิและคณะ (2561) 
โคลน UTj10-3 อายุ 10 เดือน มีแนวโน๎มให๎ผลผลิตและปริมาณน้ าอ๎อย (7.70 ตันตํอไรํและ 2,760 ลิตร
ตํอไรํ) สูงกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (5.5 ตันตํอไรํและ 1,164 ลิตรตํอไรํ) และไมํแตกตํางจาก UTj10-12 
และ UTj10-19 ให๎ผลผลิตเฉลี่ย 7.55 และ 6.73 ตันตํอไรํ ตามล าดับ แตํผลผลิตของอ๎อยคั้นน้ าในพ้ืนที่
ดอนนาร๎างในครั้งนี้ต่ ากวํารายงานของดารารัตน์และคณะ (2558) ในไรํเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พบอ๎อย 
3 โคลน UTj10-3 (17.9 ตันตํอไรํ) UTj10-12 (14.6 ตันตํอไรํ) และ UTj10-19 (13.1 ตันตํอไรํ) ให๎
ผลผลิตสูงกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (10.8 ตันตํอไรํ) สํวนปริมาณน้ าคั้น ในอ๎อยปลูกมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3,881 
ลิตรตํอไรํ โดยพบวําโคลน UTj10-3 ให๎ผลผลิตน้ าอ๎อยเฉลี่ยสูงที่สุด (6,494 ลิตรตํอไรํ) แตํไมํแตกตํางทาง
สถิติกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (4,962 ลิตรตํอไรํ) รองลงมา ได๎แกํ UTj10-12 UTj10-19 UTj10-2 พันธุ์
มาเลเซีย และ UTj10-15 ให๎ผลผลิตน้ าอ๎อยเฉลี่ย 3,796 3,403 3,121 2,921 และ 2,473 ลิตรตํอไรํ 
ตามล าดับ ซึ่งต่ ากวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แตํสูงกวํารายงานการทดสอบในไรํเกษตรกร จังหวัดสงขลา 
โคลน UTj10-3 UTj10-12 และ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให๎ผลผลิตน้ าอ๎อยเฉลี่ย 6,375 3,675  และ 4,088 
ลิตรตํอไรํ ตามล าดับ (ดารารัตน์และคณะ, 2558)  สํวนคําความหวานพบวําพันธุ์มาเลเซียสูงที่สุด คือ 
15.33  องศาบริกซ์ 
 องค์ประกอบผลผลิต จ านวนล าตํอไรํ ในอ๎อยปลูกมีคําเฉลี่ยเทํากับ 8,927 ล าตํอไรํ โดยพบวํา
โคลน UTj10-3 และพันธุ์มาเลเซียให๎จ านวนล า (10,051 และ 10,803 ล าตํอไรํ) ไมํแตกตํางทางสถิติกับ
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 (9,367 ล าตํอไรํ) สํวน UTj10-12 UTj10-19 UTj10-2 และ UTj10-15 ให๎จ านวนล า
น๎อยกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เส๎นผํานศูนย์กลางล า และ UTj10-2 UTj10-3 และ UTj10-19 มีเส๎นผําน



ศูนย์กลางล า เทํากับ 2.84 3.09 และ 2.82 เซนติเมตร มีคําใกล๎เคียงกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (3.02 
เซนติเมตร) นอกจากนี้อ๎อยคั้นน้ าทั้ง 5 โคลน มีความสูงอยูํระหวําง 209.10-223.70 เซนติเมตร ที่อายุ
เก็บเกี่ยว 10 เดือน ไมํแตกตํางกันทางสถิติกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (230.77 เซนติเมตร) แตํมีความ
แตกตํางกันทางสถิติกับพันธุ์มาเลเซีย (155.00 เซนติเมตร) 
 คุณภาพน้ าอ้อย สีน้ าคั้น อ๎อยโคลนดีเดํนทั้ง 5 โคลน UTj10-2 UTj10-3 UTj10-12 UTj10-15 
และ UTj10-19 มีสีน้ าคั้นใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย รสชาติน้ าคั้น ของ
อ๎อยโคลนดีเดํนทั้ง 4 โคลน ใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย สํวนกลิ่นหอมน้ า
คั้น โคลน UTj10-12 มีกลิ่นหอมใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย (ตารางท่ี 2)  
 ผลผลิตอ้อยตอ 1  ปี 2561/2562 พบวํา พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให๎ผลผลิตสูงสุด (7.59 ตันตํอไรํ)  
แตํไมํแตกตํางทางสถิติกัน (ตารางที่ 3) อ๎อยโคลนดีเดํน UTj10-3 UTj10-12 UTj10-15 UTj10-19  และ 
UTj10-2 โดยให๎ผลผลิต 6.29 6.19 5.64 5.42 และ 4.76 ตันตํอไรํ ตามล าดับ สํวนพันธุ์มาเลเซีย (3.73 
ตันตํอไรํ) ให๎ผลผลิตต่ าสุด ส าหรับปริมาณน้ าคั้นของอ๎อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให๎น้ าคั้นสูงสุด 2,622 ลิตร
ตํอไรํ ไมํแตกตํางทางสถิติกับโคลน UTj10-3 ซึ่งให๎ปริมาณน้ าค้ัน 1,933 ลิตรตํอไรํ โคลนดีเดํนอ่ืน UTj10-
19 UTj10-15 UTj10-2 และ UTj10-12 ให๎ปริมาณน้ าคั้น 1,824 1,504 1,262 และ1,133 ลิตรตํอไรํ 
รองลงมาตามล าดับสํวนพันธุ์มาเลเซียให๎ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด 715.8 ลิตรตํอไรํ คําความหวานของพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย  มีคําใกล๎เคียงกัน 19.67 และ 19.00 องศาบริกซ์ ตามล าดับ ผลผลิต
อ๎อยตอและปริมาณน้ าคั้น ในพ้ืนที่ดอนนาร๎างต่ ากวํารายงานของดารารัตน์และคณะ (2558)  ในไรํ
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี สงขลา และขอนแกํน ได๎ผลผลิต 12.3 6.9 และ 8.13 ตันตํอไรํ ตามล าดับ 
ปริมาณน้ าคั้น 2,664 3,341 และ 2,407 ลิตรตํอไรํ ตามล าดับ 
 องค์ประกอบผลผลิต พบวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีจ านวนล าตํอไรํมากที่สุด 7,588 ล าตํอไรํ สํวน
เส๎นผํานศูนย์กลางล า พบวํา อ๎อยคั้นน้ าทั้ง 5 โคลนอยูํระหวําง 2.17-2.53 เซนติเมตร ใกล๎เคียงกับพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย ด๎านความสูง พบวํามีความสูงอยูํระหวําง 134.33-240.33 เซนติเมตร 
ไมํแตกตํางกันทางสถิติกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (240.33 เซนติเมตร) แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติกับ
พันธุ์มาเลเซีย  (134.33 เซนติเมตร) 
 คุณภาพน้ าอ้อย สีน้ าคั้น อ๎อยโคลนดีเดํนทั้ง 5 โคลน UTj10-2 UTj10-3 UTj10-12 UTj10-15 
และ UTj10-19 มีสีน้ าคั้นใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซียรสชาติน้ าคั้นไมํมีอ๎อย
โคลนดีเดํนใดมีกลิ่นหอมของน้ าคั้น  
 ผลผลิตอ้อยตอ 2  ปี 2562/2563 พบวํา พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให๎ผลผลิตสูงสุด (6.89 ตันตํอไรํ)  
แตกตํางทางสถิติกับอ๎อยโคลนดีเดํน (ตารางที่ 4) อ๎อยโคลน UTj10-12 UTj10-19 UTj10-15 UTj10-3  
และ UTj10-2 โดยให๎ผลผลิต 5.32 4.38 3.91 3.74 และ 2.83 ตันตํอไรํ ตามล าดับ สํวนพันธุ์มาเลเซีย 
(4.25 ตันตํอไรํ) ไมํแตกตํางกันทางสถิติกับ UTj10-12 UTj10-19 สํวนปริมาณน้ าคั้นของอ๎อยพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 สูงสุด 2,631 ลิตรตํอไรํ แตกตํางทางสถิติกับโคลนดีเดํน UTj10-19 UTj10-12  UTj10-3  
UTj10-15  และ UTj10-2 (1,420 1,227 1,047 1,001 807 ลิตรตํอไรํ ตามล าดับ) ปริมาณน้ าคั้นพันธุ์



สุพรรณบุรี 50 สูงกวํารายงานของวาสนาและคณะ (2557) ซึ่งได๎ปริมาณน้ าคั้นเพียง 1,286 ลิตรตํอไรํ 
สํวนพันธุ์มาเลเซีย (1,397 ลิตรตํอไรํ) ไมํแตกตํางกันทางสถิติกับ UTj10-12 UTj10-19 สํวนความหวาน
ของ UTj10-2 UTj10-3 และ UTj10-12  16.33 18 และ 19 องศาบริกซ์ ไมํแตกตํางจากพันธุ์สุพรรณบุรี 
50 และพันธุ์มาเลเซีย 18.67 และ 17.33 องศาบริกซ์ 
 องค์ประกอบผลผลิต พบวํา UTj10-12 มีจ านวนล าตํอไรํมากที่สุด 5,362 ล าตํอไรํ สํวนเส๎นผําน
ศูนย์กลางล าของโคลน UTj10-2 UTj10-3 และ UTj10-19 อยูํระหวําง 2.66-2.73 เซนติเมตร) ไมํ
แตกตํางกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย (2.63 และ 2.73 เซนติเมตร) ด๎านความสูงพบวําอ๎อย
โคลนดีเดํนมีความสูงอยูํระหวําง 131.00-191.00 เซนติเมตร  
 คุณภาพน้ าอ้อย สีน้ าคั้น อ๎อยโคลนดีเดํนทั้ง 4 โคลน UTj10-3 UTj10-12 UTj10-15 และ 
UTj10-19 มีสีน้ าคั้นใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย สํวน UTj10-3 UTj10-12 
มีรสชาติน้ าคั้นใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์มาเลเซีย และอ๎อยโคลนดีเดํน UTj10-12  
ให๎กลิ่นหอมของน้ าคั้นใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 พ้ืนที่ดอนนาร๎างในภาคใต๎ สํวนใหญํดินถูกท าลายโครงสร๎าง และมีการพลิกดินลํางขึ้นมาเป็นดิน
บน ท าให๎ดินแนํนแข็ง การระบายน้ าและการถํายเทอากาศไมํดี ดินมีสภาพเป็นกรด ความอุดมสมบูรณต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่เหมาะสมส าหรับปลูกอ๎อยคั้นน้ า ดังนั้นควรพิจารณาใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์
ดินเพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของพืชและเหมาะสมกับสภาพดินการน าเทคโนโลยีการใช๎ปุ๋ยตามคํา
วิเคราะห์ดินมาใช๎ในพ้ืนที่ดอนนาร๎าง เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกรให๎เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เกษตรกรยังสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต๎นทุนการผลิตได๎ ผลการประเมินศักยภาพอ๎อยโคลน
ดีเดํนในพ้ืนที่ดอนนาร๎างรํวมกับการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินพบวําโคลน UTj10-3  ให๎ผลผลิตและ
ปริมาณน้ าคั้นรวมทั้งอ๎อยปลูกและอ๎อยตอ 1 สูงกวําพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แตํผลผลิตจะต่ าเมื่อไว๎ตอ 2 หาก
ต๎องการจะไว๎ตอมากกวํา 1 ปีควรเลือกใช๎พันธุ์สุพรรณบุรี 50 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได๎ข๎อมูลพันธุ์อ๎อยทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่ดอนนาร๎างในภาคใต๎ตอนลําง และการจัดการดินเพ่ือให๎
อ๎อยสามารถแสดงศักยภาพของพันธุ์ในการให๎ผลผลิตและคุณภาพอ๎อยได๎อยํางเต็มที่ 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
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 การผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร. 188 หน๎า 
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ดินกํอนปลูกแปลงอ๎อยคั้นน้ า ของเกษตรกร ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

คุณสมบัติต่างๆ ค่าอ้างอิงเหมาะสมต่อการปลูกออ้ย1/   
ผลการวิเคราะห์ดิน 

แปลงเกษตรกร 

อัตราการใช้ปุ๋ย2/ 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

คํา pH 5.5-7.0 5.3 - - 

อินทรียวัตถุ (O.M.%) ≥1.5 0.76 15 กก. N/ไร ํ 18 กก. N/ไร ํ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)                       ≥10 6.02 9 กก. P2O5 /ไร ํ 6 กก. P2O5 /ไร ํ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ (mg/kg) ≥80 41.59 18 กก. K2O /ไร ํ 18 กก. K2O /ไร ํ

หมายเหต ุ: 1/คําอ๎างอิงเหมาะสมส าหรับการปลูกอ๎อยคั้นน้ า ศูนย์วจิัยพืชไรํสุพรรณบุร,ี 2545      2/ค านวณอัตราการใช๎ปุ๋ยจากผลการวิเคราะหด์ินของกลุํมวิจัยปฐพีวิทยา, 2561 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบผลผลิต ผลผลติ และคณุภาพน้ าคั้นของอ๎อยปลูก อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2560/2561 แปลงเกษตรกร ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

 

กรรมวิธ ี
  ความสูง 
    (ซม) 

  จ านวนล า 
  (ต่อไร่) 

ความยาวล า 
(ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ)์ 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น คุณภาพน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) สีน้ าค้ัน รสชาติ กลิ่นหอม 

UTj10-2 209 a 7,555 c 204 a 2.84 ab  13.17 abc 16   6.08 b   3,121 bc + + - 
UTj10-3 234 a 10,051 ab 233 a      3.09 a 14.83 ab   17 12.07 a 6,494 a + + - 
UTj10-12 223 a  8,752 bc 217 a 2.59 bc  13.67 abc 17   7.55 ab  3,796 bc + + + 
UTj10-15 225 a    7,623 c 216 a      2.31 c     11.33 c 13  5.75 b 2,473 c + - - 
UTj10-19 224 a  8,341 bc 219 a 2.82 ab  13.33 abc 18   6.73 ab   3,403 bc + + - 
สุพรรณบุรี 50 230 a    9,367 abc 224 a      3.02 a     12.67 bc 18   9.48 ab   4,962 ab + + + 
มาเลเซีย 155 b   10,803 a 136 b 2.65 bc     15.33 a 16   9.06 ab   2,921 bc - + - 
เฉลี่ย 214 8,927 207      2.76    13.48 16 8.10 3,881    
CV (%) 4.26 7.17 5.97      4.44     6.77 14 23.26 19.95    
คําเฉลี่ยทีต่ามด๎วยอักษรเหมือนกันในแตํละกรรมวิธีไมํตํางกันทางสถิติ โดย DMRT ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย + หมายถึง ใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์เปรยีบเทียบ เครื่องหมาย - หมายถึง ต่ ากวําพันธุ์เปรียบเทียบ 



ตารางที่ 3 องค์ประกอบผลผลิต ผลผลติ และคณุภาพน้ าคั้นของอ๎อยตอ 1 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2561/2562 แปลงเกษตรกร ต. ฉลุง อ. หาดใหญํ จ.สงขลา 
 

กรรมวิธ ี
ความสูง 

(ซม) 
จ านวนล า 
  (ต่อไร่) 

ความยาวล า 
(ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ)์ 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น คุณภาพน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) สีน้ าค้ัน รสชาติ กลิ่นหอม 

UTj10-2 198 a   4,762 bc   161 bc 2.61 17.67 19 b 4.76 bc  1,262 bcd  + - - 
UTj10-3 220 a   6,286 ab   182 abc 2.53 17.67  20 ab 6.29 ab 1,933 ab  + - - 
UTj10-12 195 ab   6,191 ab   155 c 2.17 18.33 19 b 6.19 ab 1,133 cd  + - - 
UTj10-15 223 a   5,636 abc   196 a 2.15 16.33   20 ab   5.64 abc 1,504 bc  + - - 
UTj10-19 233 a   5,422 abc   189 ab 2.44 17.00 22 a   5.42 abc 1,824 bc + - - 
สุพรรณบุรี 50 240 a   7,588 a   196 a 2.35 19.00    21 ab    7.59 a      2,622 a  + + - 
มาเลเซีย 134 b   3,729 c   111 d 2.18 19.67 19 b 3.73 c      715 d - + - 
เฉลี่ย 206    5,659    170 2.35 17.95 20.50     5.66 1571    
CV (%) 10.51    13.87     6.29 8.85 6.62 4.25 13.86       15.70    

คําเฉลี่ยทีต่ามด๎วยอักษรเหมือนกันในแตํละกรรมวิธีไมํตํางกันทางสถิติ โดย DMRT ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย + หมายถึง ใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์เปรยีบเทียบ เครื่องหมาย - หมายถึง ต่ ากวําพันธุ์เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบผลผลิต ผลผลติ และคณุภาพน้ าคั้นของอ๎อยตอ 2 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2562/2563 แปลงเกษตรกร ต. ฉลุง อ. หาดใหญํ จ.สงขลา 

 

กรรมวิธ ี
ความสูง 

(ซม) 
จ านวนล า 
(ต่อไร่) 

   ความยาวล า 
        (ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ)์ 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น คุณภาพน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) สีน้ าค้ัน รสชาติ กลิ่นหอม 

UTj10-2 131 b   2,799 c 120.00 b 2.66 a  16.33 abc 16 b 2.83 d  807 e  - - - 
UTj10-3 168 a   3,753 bc  149.67 ab 2.73 a    18.00 ab  17 ab   3.74 cd    1,047 cde  + + - 
UTj10-12  138 b   5,362 a  131.33 ab  2.40 bc    19.00 a 17 b  5.32 b    1,227 bcd  + + + 
UTj10-15 191 a   3,923 bc 161.33 a 2.16 c      14.50 c   17 ab   3.91 cd      1,001 de  + - - 
UTj10-19 169 a   4,376 ab  141.67 ab 2.73 a 16.00 bc 18 a   4.38 bc 1,420 b + - - 
สุพรรณบุรี 50 183 a   3,133 bc 156.33 a  2.63 ab 18.67 ab    18 ab     6.89 a      2,631 a  + + + 
มาเลเซีย 171 a   3,815 bc   147.66 ab 2.73 a 17.33 ab  18 b   4.25 bc      1,397 bc - + - 
เฉลี่ย    164.61 3,880.19 144.00 2.57    17.12  17.47     4.47 1,361.57    
CV (%)    8.79 19.13 12.22 5.23     5.68  10.09 13.80  13.92    

คําเฉลี่ยทีต่ามด๎วยอักษรเหมือนกันในแตํละกรรมวิธีไมํตํางกันทางสถิติ โดย DMRT ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย + หมายถึง ใกล๎เคียงหรือดีกวําพันธุ์เปรยีบเทียบ เครื่องหมาย - หมายถึง ต่ ากวําพันธุ์เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


