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บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธุ์อ้อยเพ่ือผลผลิตและคณุภาพอ้อยปลกู วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 

ซํา้ มีอ้อย 7 โคลนพนัธุ์ คือ 95-2-156, กําแพงแสน 98-024, กําแพงแสน 00-24, กําแพงแสน00-58,กําแพงแสน00-

148, K00-112 และกําแพงแสน 94-13  โดยมีพนัธุ์อ้อย LK 92-11 และ K 84-200 เป็นพนัธุ์ตรวจสอบ ทดลองท่ี

แปลงวิจัยของบริษัทไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด อําเภอเนินขาม จ.ชัยนาท มีสภาพเป็นดินทราย ความ

สมบรูณ์คอ่นข้างต่ํา ผลการทดลอง พบวา่ พนัธุ์กําแพงแสน 94-13 สามารถปลกูและเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย ให้

ผลผลิตอ้อย 15.63 ตนั/ไร่ และมีความหวานสงู (2.42 ตนัCCS/ไร่)รองลงมาคือ พนัธุ์ LK 92-11 ให้ผลผลิตอ้อย15.37 

ตนั/ไร่ ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ เม่ือพิจารณาผลผลิตนํา้ตาล พบว่า อ้อยพันธุ์กําแพงแสน 94-13  เป็นพนัธุ์ท่ีให้

นํา้ตาล (ตนั CCS/ ไร่)  สงูกวา่พนัธุ์ อ่ืน คือ 2.42 ตนัCCS/ ไร่ รองลงมาคือพนัธุ์ LK 92-11และ K00-112 ให้นํา้ตาล

เฉลี่ย 2.41 และ 1.98 ตนัCCS/ไร่ตามลําดบั โดยท่ีพนัธุ์K84-200 ให้ผลผลิตนํา้ตาล ต่ําท่ีสดุคือ 1.30 ตนัCCS / ไร่  

 

ABSTRACT 

Standard  yield trial was conducted to evaluate 7 elite clones; Kps98-024, Kps00-24, Kps00-58, 

Kps 00-148, K00-112, Kps94-13 and 95-2-156 compared with two check varieties, LK92-11 and K84-

200 at BSI Farm having sand soil texture and low fertility in 2009. The results showed that clone Kps 94-

13 gave the highest cane yield (15.63 t/rai) and also the highest sugar yield (2.42 t ccs/rai).  Whereas 

LK92-11 gave cane yield of 15.37 t/rai and sugar yield of 2.41 tonnes ccs per rai, and clone K00-112 

gave sugar yield of 1.98 t ccs/rai, K84-200 gave lowest sugar yield   of 1.30 t ccs/rai. 
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คาํนํา 

ทัง้นีห้ลายหน่วยงานท่ีทําการวิจัยอ้อยมีการสร้างพนัธุ์อ้อยพันธุ์ดีแต่ยังไม่มีการนําพันธุ์อ้อยพนัธุ์ใหม่มา

ทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์ในเขตพืน้ท่ีส่งเสริมของโรงงานอุตสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยสู่รายได้

ให้แก่เกษตรในเขตส่งเสริมทัง้ 7 เขต ซึ่งเกษตรกรในแต่ละเขตส่งเสริมยังขาดอ้อยพันธุ์ ใหม่ท่ีให้ผลผลิตและ

คณุภาพสงู ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ดงันัน้จงึได้ทําการนําพนัธุ์อ้อยมาทดสอบ 

ในปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ปลกูอ้อยอยู่เพียง 2 พนัธุ์หลกัๆ คือ LK 92-11 คิดเป็น 48.52%  และ K 84-

200 คิดเป็น 47.28% (ฝ่ายอ้อยโรงงานอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ จํากดั)  แต่อ้อย 2 พนัธุ์นี ้ เป็นพนัธุ์ท่ีมีปริมาณ
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แป้งในนํา้อ้อยสูงทําให้นํา้ตาลทรายดิบท่ีผลิตได้มีปริมาณแป้งปนเปือ้นมาก(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548) 

ทัง้นีก้ารปลูกอ้อยพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเป็นพืน้ท่ีมาก เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลงในวงกว้างอีกด้วย (เรวตั, 

2549) และในปัจจบุนัพนัธุ์อ้อยท่ีใช้ปลกูในพืน้ท่ีโรงงานเป็นพนัธุ์ท่ีได้รับการปรับปรุงพนัธุ์มาจากหน่วยงานราชการ

ต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย 

นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานเอกชนท่ีทําการปรับปรุงพนัธุ์  เช่น  บริษัทมิตรผลวิจยั  ซึง่พนัธุ์ท่ีได้จากหน่วยงานเหล่านี ้มี

การปรับตวัเข้ากบัพืน้ท่ีเฉพาะท่ีทํางานวิจยัเม่ือนํามาปลกูในพืน้ท่ีอ่ืนๆ อาจมีการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมนัน้ได้

ไมดี่ ทําให้ผลผลิตตกต่ํา ออ่นแอตอ่โรค จงึต้องมีการทดสอบพนัธุ์ท่ีเหมาะสม (เรวตั, 2549)    

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

1. พนัธุ์อ้อยท่ีใช้ในการทดลอง 7 พนัธุ์ ได้แก ่อูท่อง 8, กําแพงแสน 98-024, กําแพงแสน 00-24,

กําแพงแสน00-58, กําแพงแสน00-148, เค00-112 และกําแพงแสน 94-13 ซึง่เป็นพนัธุ์อ้อยของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีพนัธุ์อ้อย LK 92-11และ K 84-200 เป็นพนัธุ์ตรวจสอบ 

2. ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 (N P2O5 และ  K2O) 

3. สารเคมีป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช 

4. อปุกรณ์ในการวิเคราะห์คา่ความหวาน (ซีซีเอส) (saccharometer) 

5. เคร่ืองชัง่ 

6. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

7. สายวดั 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซํา้ พนัธุ์อ้อยจํานวน 9 พนัธุ์  ขนาดแปลงทดลองย่อย 6x8 เมตร ระยะ

ระหวา่งแถว 1.50 เมตร เตรียมดินปลกูอ้อยโดยการไถพรวนและยกร่องปลกู วางลําเดียวตอ่เน่ืองและตดัลําละ 3-4 

ท่อน กลบด้วยดินบางๆ และมีการใสปุ่๋ ย 2 รอบ รอบท่ี 1 ใสปุ่๋ ยรองพืน้สตูร 15-15-15 ในอตัรา 25 กิโลกรัม/ ไร่ ให้

ปุ๋ ยรอบท่ี 2 ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ผสมกบั 15-15-15 ในอตัรา 50 และ 25 กิโลกรัม/ ไร่ ตามลําดบั เม่ืออ้อยอาย ุ1.5 และ 

2.5 เดือน ใช้พาราควอทฉีดป้องกนัและกําจดัวชัพืชในอตัรา 800 ซีซีตอ่ นํา้ 200 ลิตร ฉีดช่วงเวลา 7.00 – 10.00 น. 

ให้นํา้ 1 รอบช่วงเดือนมีนาคม 2551  

เวลาและสถานที่ 

ท่ีแปลงวิจยัของบริษัทไทยรุ่งเรืองวิจยัและพฒันา จํากดั บ้านหนองแกตาเรือง ต.สขุเดือนห้า อ.เนินขาม จ.

ชยันาท ปลกูวนัท่ี 6 มกราคม 2551 เก็บเก่ียวอ้อยปลกู 3 มกราคม 2552  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

แปลงวิจัยของบริษัทไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด เป็นตัวแทนสภาพดินของเขตพืน้ท่ีส่งเสริมของ

โรงงานอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ เขต 5 ซึง่มีสภาพเป็นดินทราย อาศยันํา้ฝน และมีแหล่งให้นํา้เสริม ปี 2551 มี

ปริมาณนํา้ฝน 1,857 มิลลิเมตร สภาพทัว่ไปมีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา ได้ทดลองเปรียบเทียบพนัธุ์อ้อย 7 พนัธุ์ และพนัธุ์

ตรวจสอบซึง่เป็นพนัธุ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลกู คือพนัธุ์ LK 92-11 พนัธุ์ K 84-200 ผลการทดลอง  
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ลกัษณะด้านการเกษตรของอ้อย ได้แก่ ความยาวลํา พบว่าพนัธุ์กําแพงแสน 00-148 มีความยาวสงูสดุคือ 

301 เซนติเมตร รองลงมาเป็นพนัธุ์กําแพงแสน 94-13  เท่ากบั 287 เซนติเมตร ในขณะท่ีพนัธุ์ตรวจสอบคือ LK 92-

11 และ K 84-200 มีความยาว 264 เซนติเมตร และ 249 เซนติเมตร ตามลําดบั โดยพนัธุ์กําแพงแสน 00-148 มี

ความยาวสงูกวา่พนัธุ์ตรวจสอบทัง้ 2 พนัธุ์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี1) พนัธุ์กําแพงแสน 98-024 มีขนาด

ลําใหญ่สงูสดุ คือ 3.38 เซนติเมตร รองลงมาพนัธุ์อูท่อง 8 (95-2-156) มีขนาดลํา 3.26 เซนติเมตร โดยทัง้ 2 พนัธุ์มี

ค่ามากกว่าพนัธุ์ตรวจสอบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติคือ K84-200 และ LK 92-11 โดยมีเส้นผ่าศนูย์กลางลํา 3.02 

เซนติเมตรและ 2.97 เซนติเมตร ตามลําดบั (ตารางท่ี 1) พนัธุ์ LK 92-11 ท่ีเป็นพนัธุ์ตรวจสอบมีจํานวนลําเก็บเก่ียว

สงูสุดคือ 11,000 ลําต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ กบัพันธุ์ท่ีมีจํานวนลําต่อไร่รองลงมาซึ่งได้แก่ พนัธุ์

กําแพงแสน00-148 และกําแพงแสน 94-13 โดยมี 9,083 ลําต่อไร่และ 8,783 (ตารางท่ี 1) พนัธุ์อู่ทอง8 (95-2-156) 

ให้นํา้หนกัลําสงูท่ีสดุ คือ 2.28 กิโลกรัมตอ่ลํา รองลงมาคือ พนัธุ์กําแพงแสน 98-024 เท่ากบั 2.12 กิโลกรัมตอ่ลํา ซึง่

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับพันธุ์  LK 92-11 และ K84-200 ท่ีมีนํา้หนักต่อลําท่ีต่ํา คือ 1.47 

กิโลกรัมตอ่ลํา และ 1.58 กิโลกรัมตอ่ลํา ตามลําดบั(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบผลผลิตของลกัษณะทางการเกษตรของอ้อย 7 พนัธุ์ และพนัธุ์ตรวจสอบจํานวน 2 พนัธุ์ 

พนัธุ์ 
ความยาวลํา 

(ซม.) 

เส้นผ่าน

ศนูย์กลางลํา 

(ซม.) 

จํานวนลําเก็บเก่ียว 

(ลํา/ไร่) 

นํา้หนกัตอ่ลํา 

(กิโลกรัม) 

95-2-156 272 abc 3.26 a 5,067 e 2.28 a 

Kps 98-024 265 bcd 3.38 a 7,600 bcd 2.12 ab 

Kps 00-24 261 bcd 2.84 b 6,917 cde 1.72 abc 

Kps 00-58 267 bcd 2.88 b 7,450 bcd 1.78 abc 

Kps 00-148 301 a 2.77 b 9,083 b 1.49 c 

K 00-112 237 d 2.91 b 7,167 bcd 1.86 bc 

Kps 94-13 287 ab 2.97 b 8,783 bc 1.83 bc 

K 84-200 249 cd 3.02 b 6,783 de 1.58 c 

LK 92-11 264 bcd 2.97 b 11,000 a 1.47 c 

F-test ** * ** * 

C.V. (%) 10.48 7.23 21.65 19.70 

 

ในสว่นของผลผลิตพบวา่ พนัธุ์กําแพงแสน 94-13 ให้ผลผลิตสงูสดุ คือ 15.63 ตนัตอ่ไร่ รองลงมาเป็นพนัธุ์ 

LK 92-11 ให้ผลผลิต 15.37 ตนัตอ่ไร่ ซึง่เป็นพนัธุ์ตรวจสอบ แตกตา่งทางสถิติกบัพนัธุ์ K84-200 ท่ีให้ผลผลิต 9.94 

ตนัตอ่ไร่ (ตารางท่ี 2) พนัธุ์กําแพงแสน 94-13 พบวา่มีคา่ซีซีเอสสงูสดุ 15.50 รองลงมาคือ LK 92-11 ซึง่เป็นพนัธุ์
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ตรวจสอบมีคา่ซีซีเอส 15.47 อนัดบั3 ได้แก่พนัธ์ K 00-112  และอนัดบั 4 กําแพงแสน 00-24 โดยมีคา่ซีซีเอส 

เท่ากบั 14.77 และ 14.68 ตามลําดบั ซึง่ทัง้ 4 พนัธุ์ มีคา่ซีซีเอสแตกตา่งกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  

เม่ือพิจารณาผลผลิตนํา้ตาลของอ้อยทัง้ 9 พนัธุ์นี ้พบวา่ พนัธุ์กําแพงแสน 94-13 และ LK 92-11 ท่ีเป็น

พนัธุ์ตรวจสอบให้ผลผลิตนํา้ตาลสงูสดุและใกล้เคียงกนั 2.42 ตนัซีซีเอสตอ่ไร่ และ 2.41 ตนัซีซีเอสตอ่ไร่ ตามลําดบั 

แตกตา่งทางสถิติกบัพนัธุ์ K00-112 ท่ีให้ผลผลิตนํา้ตาล 1.98 ตนัซีซีเอสตอ่ไร่ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ผลผลิตอ้อย CCS และผลผลิตนํา้ตาลของอ้อย 7 พนัธุ์ และพนัธุ์ตรวจสอบจํานวน 2 พนัธุ์ 

พนัธุ์ 
ผลผลิตอ้อย 

(ตนั/ ไร่) 
CCS 

ผลผลิตนํา้ตาล 

(ตนั CCS/ ไร่) 

95-2-156 10.35b 13.65cd 1.41b 

Kps 98-024 15.09a 12.44 e 1.89ab 

Kps 00-24 11.41ab 14.68abc 1.67b 

Kps 00-58 13.24ab 13.99bcd 1.89ab 

Kps 00-148 13.51ab 12.33 e 1.66b 

K 00-112 13.21ab 14.77ab 1.98ab 

Kps 94-13 15.63a 15.50a 2.42a 

K 84-200 9.94b 13.32de 1.30b 

LK 92-11 15.37a 15.47a 2.41a 

F-test * ** * 

C.V. (%) 30.80 6.87 33.70 

1/ คา่เฉลี่ยที่กํากบัด้วยตวัอกัษรที่เหมือนกนั ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

สรุป 

 อ้อยแต่ละโคลนพันธุ์มีการปรับตวัและการเจริญเติบโตได้ดีในลกัษณะดินท่ีแตกต่างกนั พนัธุ์กําแพงแสน 

94-13  เป็นพนัธุ์ท่ีสามารถปลกูได้ดีในเขตพืน้ท่ีสง่เสริมของโรงงานอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ เขต 5 ซึง่มีสภาพเป็น

ดินทราย โดยมีข้อเดน่ทัง้ในเร่ืองผลผลิตอ้อยและคณุภาพความหวาน โดยเฉพาะในเร่ืองการเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง 

และมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีกว่าพนัธุ์ตรวจสอบคือ LK 92-11 ท่ีมีผลผลิตเป็นรองลงมา ซึง่โดยทัว่ไป LK92-11

ต้องปลกูในดินท่ีมีความอดุมสมบรูณ์  มีแหลง่นํา้เสริม จงึจะสง่ผลให้มีผลผลิตอ้อยสงู แต่ถ้าไปปลกูในสภาพดินท่ีมี

ความอดุมสมบูรณ์ต่ํา และไม่มีนํา้เสริม อ้อยจะแสดงอาการเป็นกอตะไคร้ และแคระแกร็นเจริญเติบโตไม่ดี  จาก

ผลงานวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการแนะนําให้ชาวไร่ใช้พนัธุ์อ้อยท่ีเหมาะสมในเขตส่งเสริมของโรงงาน

นํา้ตาลอุตสาหกรรมบ้านไร่ต่อไป อย่างไรก็ตามควรท่ีจะประเมินผลผลิตในอ้อยตอเพ่ือสรุปผลผลิตและคดัเลือก

พนัธุ์ท่ีดีท่ีสดุสําหรับแนะนําชาวไร่อ้อยในเขตสง่เสริมนีต้อ่ไป 
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