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ABSTRACT

	 Sugarcane	variety	U-thong	12	(02-2-477)	was	a	cross	from	Suphanburi	80	and	

U-Thong	 3.	 The	 hybridization	 was	 carried	 out	 at	 Suphan	 Buri	 field	 crops	 research	

center	 in	 2002.	 The	 first	 and	 second	 selections	 were	 done	 during	 2003-2004.	 After	

that,	 clone	 evaluations	 were	 done	 during	 2004-2009.	 Field	 trials	 were	 conducted	 in	

Kanchanaburi,	Suphan	Buri	and	Phetchaburi.	U-thong	12	gave	average	yield	of	16.92	

ton/rai	in	irrigated	area,	19%	higher	than	K84-200	which	gave	14.18	ton/rai.	For	sugar	

yield,	U-thong	12	gave	the	average	of	2.40	ton	CCS/rai	which	was	17%	higher	than	

K84-200	(2.06	ton	CCS/rai).	U-thong	12	was	recommended	to	plant	in	irrigated	area.	It	

is	 moderately	 resistant	 to	 smut	 and	 red	 rot	 wilt.	 U-thong	 12	 is	 released	 from	

Department	of	Agriculture	on	18st	June	2013.			
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บทคัดย่อ

	 อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 (02-2-477)	 เป็น

อ้อยลูกผสมของพันธุ์แม่	สุพรรณบุรี	80	(85-2-

352	 X	 K	 84-200)	 กับพันธุ์พ่อ	 อู่ทอง	 3	

(อู่ทอง	1	X	อู่ทอง	2)	ทำการผสมข้ามพันธุ์	ที่

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	 ในปี	 พ.ศ.	 2545	 ได้

ลูกอ้อย	172	ต้น	และคัดเลือกครั้งที่	1	และ	2	

ในปี	 พ .ศ .2546-2547	 ที่ ศูนย์ วิ จั ยพืชไร่

สุพรรณบุรี	 ได้อ้อย	 32	และ	4	 โคลน	ทำการ

ประเมินโคลนพันธุ์	 ปี	 พ.ศ.2549-2552	 โดย

เปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อย	 เปรียบเทียบ

มาตรฐานพันธุ์อ้อย	 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	

ชัยนาท	 และ	 ระยอง	 และเปรียบเทียบในไร่

เกษตรกร	ที่	จ.	สุพรรณบุรี	จ.กาญจนบุรี	และ	

จ.เพชรบุรี	 ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์	 ผล

การทดสอบสรุปได้ว่า	 อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 ปลูก

ในเขตชลประทานให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย	 16.92	

ตัน/ไร่	 สูงกว่าพันธุ์	 K84-200	 (14.18	 ตัน/ไร่)	

ร้อยละ	19	สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	3	(14.11	ตัน/ไร่)	

ร้อยละ	 20	และผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	 2.40	 ตัน	 

ซีซีเอส/ไร่	สูงกว่าพันธุ์	K84-200	(2.06	ตันซีซี

เอส/ไร่)	 ร้อยละ	 17	 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	 3	

(1.94	 ตันซีซีเอส/ไร่)	 ร้อยละ	 24	 นอกจากนี้

พันธุ์อู่ทอง	 12	 ยังมีความต้านทานต่อโรคเหี่ยว

เน่าแดง	และโรคแส้ดำปานกลาง	 เกษตรกรควร

ปลูกอ้อยพันธุ์นี้	 ในเขตชลประทาน	 อ้อยพันธุ์

อูท่อง	12	ผา่นการรบัรองพนัธุพ์ชื	จากกรมวชิาการ	

เกษตร	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2556		

 

คำหลกั:	ออ้ย	ปรบัปรงุพนัธุ	์ประเมนิผล	ผลผลติ 

คำนำ

	 อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ

ของประเทศไทย	ใช้ผลิตน้ำตาล	เอทานอล	และ

ผลติภณัฑอ์ืน่	ๆ	ประเทศไทยผลติออ้ยเปน็อนัดบั	4	

ของโลก	 และเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของ

โลกรองจากประเทศบราซิล	 สร้างรายได้ทั้งจาก

การจำหน่ายภายในประเทศ	 และส่งออกปีละ

ประมาณ	200,000	ล้านบาท	เกษตรกรสามารถ

ผลิตอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลได	้ 94,047,041	 ตัน 

อ้อยมีความหวานเฉลี่ ย	 11 .95	 ซีซี เอส	

ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	 104.0	

กก.น้ำตาล/ตันอ้อย	 (สำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย,	2559)	ปี	พ.ศ.	2558/59	

มพีืน้ทีป่ลกูออ้ยทัว่ประเทศจำนวน	 11.01	 ลา้นไร	่

มีโรงงานเปิดหีบ	 52	 แห่ง	 และมีแนวโน้มว่า

ปริมาณพื้นที่ปลูกจะเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากนโยบาย

ของรัฐบาล	 ที่มีการสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำ

น้อยทดแทนข้าวในพื้นที่ขาดศักยภาพ	 ดังนั้น

ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาดอนมาปลูก

อ้อยเพิ่มขึ้น	 โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินงาน

ภายในปี	 พ.ศ.	 2569	 จะเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยเป็น	

16	 ล้านไร่	 และจากแนวโน้มราคาในช่วงปี	

2557	 –	 2560	 ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	 จึงทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นของปีการผลิต	

2559/60	มีราคาประมาณ	1,050	บาท/ตันอ้อย	

ที่	10	ซีซีเอส			

	 โดยทั่วไปเกษตรกรจะชอบปลูกอ้อยลำ

ใหญ่	 ตั้งตรง	 ล้มยาก	 ไม่ออกดอก	 พันธุ์อ้อยจะ

เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น	 และแต่ละพันธุ์

เกษตรกรสามารถปลูกได้	6-10	ปี		หลังจากนั้น



Thai	Agricultural	Research	Journal	Vol.	35	No.	1		January	-	April	2017	 51

ศักยภาพของอ้อยในการให้ผลผลิตจะลดลง	

เพราะโรคและแมลงที่ทำลายอ้อยมีมากขึ้น	 โรค

ที่สำคัญของอ้อย	 ได้แก่	 โรคเหี่ยวเน่าแดงทีเ่กดิ

จากเชื้อรา	 Collectotrichum falcatum	 และ	

Fusarium moniliforme	 พบได้ในแหล่งปลูก

อ้อยทั่วประเทศ	 และสร้างความเสียหายได้ใน

ระดับหนึ่ง	 บางพันธุ์เป็นโรคถึง	 30%	 และพบ

อาการเส้นใบแดง	 25%	 ถ้าแสดงอาการเส้น

ใบแดงจะไม่ทำความเสียหายมากนัก	 เพียงแต่

ทำให้อ้อยเหี่ยวแห้งเร็วกว่าปกติ	 และมักพบเกิด

กับใบแก่มากกว่าใบอ่อน	 การเป็นโรคทำให้

ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 และปริมาณน้ำตาลลดลง

ด้วย	 อ้อยตอไม่สามารถเจริญต่อไปได้	 (ธนาคร

และคณะ,	 2526,	 วันทนีย์และคณะ	 2547)	

ขณะทีโ่รคแสด้ำทีเ่กดิจากเชือ้ราสาเหต	ุ Ustilago 

scitaminea	 Sydow.	 พบระบาดมากในฤดูปลูก	

เมื่ออ้อยอายุประมาณ	3-6	เดือน	จะพบการเกิด

โรคกับอ้อยตอมากกว่าอ้อยปลูกใหม่	 ทำให้

ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 หรือเก็บเกี่ยวไม่ได้ เลย	

คุณภาพลดลง		ในพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค	ปริมาณ

น้ำตาลจะต่ำกว่าปกติ	 10-28%	 น้ำหนักลดลง	

70-75%	 อ้อยแห้งตายได้ทุกระยะการเจริญ

เติบโต	(เฉลิมพลและคณะ	2547)	   

	 การใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในเฉพาะ

พื้นที่	 และมีความต้านทานต่อโรค	 และแมลง

ศัตรูพืชจะเป็นการเพิ่มผลผลิตได้	 งานวิจัยและ

พัฒนาพันธุ์อ้อย	 จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมใน

แต่ละแปลงปลูกในภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 ภาค

ตะวันออก	 และภาคตะวันตก	 อุดมและคณะ	

(2555)	 ได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุง

พันธุ์อ้อยอู่ทอง	 84-10	 ที่ให้ผลผลิตสูง	 เหมาะ

สำหรับปลูกในเขตชลประทาน	 ภาคกลาง	 และ

ภาคตะวันตก	 และได้ผ่านการรับรองพันธุ์	 จาก

กรมวิชาการเกษตร	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 งาน

ทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่

ให้ผลผลิตน้ำหนัก	 และผลผลิตน้ำตาลสูงกว่า

พันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์	 K84-200	 และอู่ทอง	

3	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 และมีความหวานไม่

ต่ำกว่า	 12	 ซีซีเอส	 มีความต้านทานโรคเหี่ยว

เน่าแดง	และโรคแส้ดำปานกลาง	เหมาะสำหรับ

ปลูกในเขตชลประทาน	

 

อุปกรณ์และวิธีการ

การคัดเลือกสายพันธุ์ 

	 อ้อยอู่ทอง	12	เป็นอ้อยที่คัดเลือกได้จาก

การผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่สุพรรณบุรี	 80 

ทำการทดลองผสมข้ามพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่

สุพรรณบุรี	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2545	ได้ลูกอ้อย	172	

โคลน	 คัดเลือกครั้งที่	 1	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ได้อ้อย	

32	 โคลน	 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	 ปี	 2547	

คัดเลือกครั้งที่	2	ได้อ้อย	4	โคลน    

 

การเปรียบเทียบเบื้องต้น  

	 ทำการทดสอบเปรียบเทียบเบื้องต้น		 

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	

2549–2550	 มีพันธุ์อ้อยทดลอง	 43	 โคลน		 

มีพันธุ์	K84-200	และอู่ทอง	3	เป็นพันธุ์เปรียบ

เทียบ	 ในการทดสอบ	 มีขนาดแปลงทดลองย่อย	

5.2	x	6	ม.	 ระยะปลูก	1.30	x	0.5	ม.	ปลูก
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หลุมละ	1	ท่อน	ๆ	ละ	3	ตา	แล้วกลบด้วยดิน

บาง	ๆ	ใสปุ่ย๋สตูร	15-15-15	จำนวน	2	ครัง้	ๆ	ละ 

50	กก./ไร่	ในอ้อยปลูก	สว่นในออ้ยตอ	1	ใสปุ่ย๋	

2	ครัง้	ๆ	ละ	75	กก/ไร	่ เกบ็เกีย่ว	2	แถวกลาง	

มพีืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว	15.6	ตร.ม. 

 

การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อย 

	 ปี	 พ.ศ.	 2550–2552	 เปรียบเทียบ

มาตรฐานพันธุ์อ้อย	 มีอ้อยทดลอง	 16	 โคลน	

โดยมีพันธุ์	 K84-200	 และอู่ทอง	 3	 เป็นพันธุ์

เปรียบเทียบ	 ทำการทดสอบ	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ที่

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท	

และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง	 มีขนาดแปลงทดลอง

ย่อย	 5.2	 x	 8	 ม.	 ระยะระหว่างร่อง	 1.30	 ม.	

ปลูกแบบวางลำเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง	 ตัดลำละ		 

3-4	 ท่อน	 แล้วกลบด้วยดินบาง	 ๆ	 เก็บเกี่ยว		 

2	แถวกลาง	มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	20.8	ตร.ม	

 

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 

	 ปี	 พ.ศ.	 2550–2552	 ทำการทดสอบ

เปรียบเทียบในไร่เกษตรกร	 อ.หนองหญ้าไซ		

จ.สพุรรณบรุ	ีอ.ทา่มะกา	อ.บอ่พลอย	จ.กาญจนบรุ	ี  

อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	ทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิต

และคุณภาพ	 จำนวน	 8	 โคลน	 มีพันธุ์	 K84-

200	และอู่ทอง	3	เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ	ขนาด

แปลงทดลองย่อย	 6.5	 x	 8	 ม.	 ระยะระหว่าง

ร่อง	 1.30	 ม.	 ปลูกแบบวางลำเดียวอย่าง	 

ต่อเนื่องแล้วตัดลำละ	 3-4	 ท่อน	 กลบด้วยดิน

บาง	 ๆ	 เก็บเกี่ยว	 3	 แถวกลาง	 ขนาดพื้นที่	 

เก็บเกี่ยว	31.2	ตร.ม	

 

ความต้านทานของอ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ต่อโรค

แส้ดำ และโรคเหี่ยวเน่าแดง 

 โรคแส้ดำ 

	 ทำการทดสอบความต้านทานต่อโรคแส้ดำ

ทีม่สีาเหตจุากเชือ้รา	 Ustilago scitaminea	 ของ

ออ้ยพนัธุอ์ูท่อง	12	ทำการปลกูเชือ้โดยวธิ	ีdipping	

(แชท่อ่นพนัธุใ์นสารละลายสปอรเ์ขม้ขน้	 5	 x	 106 

สปอร์/มล.	 นาน	 1	 ชม.	 บ่มไว	้ 1	 คืนก่อนปลูก

ประเมินในสภาพแปลงทดลอง	 ที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุร	ี ป	ี พ.ศ.	 2552	

ประเมินความต้านทานโรคโดยใช	้ smut	 rating	

scale	ดงัแสดงในตาราง	(สนุ	ีและคณะ	2552)   

ระดับการเกิดโรคแส้ดำ Smut Disease (inoculation) level 

%  disease hill grade Disease reactions Plant cane First ratoon 
	 0	–	3 	 0	–	6 1 R	 (resistant) 
	 4	–	5 	 7	–	12 2 
	 6	–	9 	 13	–	16 3 MR	 (Moderately	resistant) 
	 10	–	12 	 17	–	20 4 
	 13	–	25 	 21	–	30 5 
	 26	–	35 	 31	–	40 6 MS	 (Moderately	susceptible) 
	 36	–	50 	 41	–	60 7 
	 51	–	75 	 61	–	80 8 S	 (susceptible) 
	 76	–	100 	 81	–	100 9 

} 
} 
} 
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 โรคเหี่ยวเน่าแดง 

	 ทดสอบปฏิกิริยาของพืชต่อโรคเหี่ยวเน่า

แดงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา	 Collectotrichum 

falcatum	 และ	 Fusarium moniliforme	 ของ

อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 ทำการทดลองในเรือน	 

ปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ระดับความเป็นโรคเหี่ยวเน่าแดง Red rot wilt Disease (inoculation) level 

อาการภายนอก 

หลังปลูกเชื้อ 2 เดือน 

Disease  

level 

อาการลามของเชื้อในลำ 

(Internode) 
Disease reactions 

อ้อยปกติ 1 1 R	 (resistant) 
อ้อยปกติ 2 2 MR	 (Moderately	resistant) 
เริ่มแสดงอาการเหลือง 3 2.1	–	3 MS	 (Moderately	susceptible) 
ยอดแห้ง 4 3.1	–	4 S	 (susceptible) 
ใบเหลืองและยอดแห้ง 5 4.1	–	5 HS	 (Highly	susceptible) 

ผลการทดลองและวิจารณ์

การคัดเลือกสายพันธุ์ 

	 จากการผสมข้ ามระหว่ า งพันธุ์ แม่

สุพรรณบุรี	80	กับพันธุ์พ่ออู่ทอง	3		ได้ลูกอ้อย

จำนวน	172	โคลน	ทำการคัดเลือกครั้งที่	1	ได้

อ้อย	32	โคลน	และทำการคัดเลือกครั้งที่	2	ได้

อ้อย	4	โคลน	ในปี	พ.ศ.	2547	และพันธุ์ที่คัด

เลือกได้คือ	พันธุ์อู่ทอง	12		(02-2-477)	

 

การเปรียบเทียบเบื้องต้น  

 ป	ีพ.ศ.	2549-2550	ทำการเปรยีบเทยีบ	

เบื้องต้น	ทั้งอ้อยปลูก	อ้อยตอ	1	ที่ศูนย์วิจัยพืช

สุพรรณบุรี	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 โดยปลูกเชื้อสาเหตุ

ของโรคด้วยวิธี	 wound	 plug	 ลงในลำอ้อย

ประเมินความต้านทาน	 โดยดูจากการขยาย

ขนาดของแผล	และการแห้งตายของต้น	ตามวิธี

ของอัปสรและคณะ	(2535)	ดังแสดงในตาราง	

ไร่สุพรรณบุรี	 พบว่า	 อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 ให้

ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย	 18.68	 ตัน/ไร่	 แตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญ	 จากกว่าพันธุ์	 K84-200	

(12.88	 ตัน/ไร่)	 ร้อยละ	 45	 และพันธุ์อู่ทอง	 3	

(17.23	 ตัน/ไร่)	 ร้อยละ	 8	 ขณะที่ความหวาน

เฉลี่ยของพันธุ์อู่ทอง	 12	 (13.10	 ซีซีเอส)	 ไม่

แตกต่างจากพันธุ์	 K84-200	 และอู่ทอง	 3		

ความหวานเฉลี่ย	 14.64	 และ	 14.16	 ซีซีเอส	

ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	2.42	ตันซีซีเอส/ไร่	สูงกว่า

พันธุ์	 K84-200	 (1.91	 ตันซีซีเอส/ไร่)	 ร้อยละ	

27	 ขณะที่พันธุ์อู่ทอง	 3	 มีผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	

2.44	ตันซีซีเอส/ไร่	(Table	1)	
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Table 1	 Average	 of	 cane	 yield,	 CCS	 and	 sugar	 yield	 of	 U-Thong	 12	 sugarcane	 in	
preliminary	 yield	 trail	 of	 plant	 cane	 and	 first	 ratoon	 at	 Suphan	 Buri	 Field	 Crops	

Research	Center:	during	2005	–	2006 

Varieties 
Plant  
cane 
( 1 ) 

First  
ratoon 
( 1 ) 

Average 
Relative check to 

K84-200 U-Thong 3 

Yield		(ton/rai) 
U-Thong	12 	 20.49	a 	 16.87	a 	 18.68	a 145 108 
K84-200 	 11.72	b 	 14.04	a 	 12.88	b 100 - 
U-Thong	3 	 17.71	ab 	 16.75	a 	 17.23	a - 100 
CV	(	%	) 	 18.22 	 13.14 	 8.55 

CCS 
U-Thong	12 	 11.82	a 	 14.37	a 	 13.10	a 89 93 
K84-200 	 13.36	a 	 15.92	a 	 14.64	a 100 - 
U-Thong	3 	 13.64	a 	 14.67	a 	 14.16	a - 100 
CV	(	%	)	 	 9.16 	 6.64 	 5.35 

Sugar	Yield	(tonCCS/rai) 
U-Thong	12 	 2.42 	 2.42 	 2.42 127 99 
K84-200 	 1.57 	 2.24 	 1.91 100 - 
U-Thong	3 	 2.42 	 2.46 	 2.44 - 100 

Means	in	the	same	column,	followed	by	a	common		letter	are	not	significantly	at	5%	level	by	LSD 

        Yield	x	CCS 
note	:	Sugar	Yield					=

								100 

การเปรียบเทียบมาตรฐาน 

	 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อย

ในอ้อยปลูก	อ้อยตอ	1	และอ้อยตอ	2		พบว่า	

อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 มีผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย	

13.81	 ตัน/ไร่	 สูงกว่าพันธุ์	 K84-200	 (12.21	

ตัน/ไร่)	ร้อยละ	13	สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	3	(10.24	

ตัน/ไร่)	 ร้อยละ	 35	 มีความหวานเฉลี่ย	 14.53	

ซีซีเอส	 ขณะที่พันธุ์	 K84-200	 และอู่ทอง	 3	

ความหวานเฉลี่ย	 14.90	 และ	 14.80	 ซีซีเอส	

อ้อยอู่ทอง	 12	มีผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	 2.01	ตัน	 

ซีซีเอส/ไร่	สูงกว่าพันธุ์	K84-200	(1.82	ตันซีซี

เอส/ไร่)	 ร้อยละ	 10	 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	 3	

(1.52	ตันซีซีเอส/ไร่)	ร้อยละ	32	(Table	2)	

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 

	 ผลการเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12		

ในไรเ่กษตรกร	ทัง้ออ้ยปลกู	ออ้ยตอ	1	ออ้ยตอ	2	

พบวา่	ออ้ยอูท่อง	12	ผลผลตินำ้หนกัเฉลีย่	12.17	

ตัน/ไร	่ สูงกว่าพันธุ	์ K84-200	 (11.71	 ตัน/ไร่)	

รอ้ยละ	4	และสงูกวา่พนัธุอ์ูท่อง	3	(10.58	ตนั/ไร)่	

ร้อยละ	 15	 และอ้อยอู่ทอง	 12	 มีความหวาน

เฉลีย่	14.17	ซซีเีอส	ขณะทีพ่นัธุ	์K84-200	และ

พันธุ์อู่ทอง	 3	 มีความหวานเฉลี่ย	 13.21	 และ	

14.11	ซซีเีอส	และผลผลตินำ้ตาลเฉลีย่	1.73	ตนั

ซซีเีอส/ไร	่ สงูกวา่พนัธุ	์ K84-200	 (1.54	 ตนัซซีี

เอส/ไร่)	 ร้อยละ	 12	 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	 3	

(1.49	ตนัซซีเีอส/ไร)่	รอ้ยละ	16	(Table	3)  
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Table 2	 Average	 cane	 yield,	 CCS	 and	 sugar	 yield	 of	 U-Thong	 12	 sugarcane	 in	
standard	 yield	 trail	 plant	 cane	 first	 and	 second	 ratoon	 at	 Suphan	 Buri	 Field	 Crops	
Research	 Center,	 Chainat	 Field	 Crops	 Research	 Center	 and	 Rayong	 Field	 Crops	
Research	Center:	to	during	2005	–	2008	

Varieties 
Plant  
cane 
( 3 )1/ 

First  
ratoon 
( 3 )1/ 

Second 
ratoon 
( 3 )1/ 

Average 
Relative check to 

K84-200 U-Thong 3 

Yield		(ton/rai) 
U-Thong	12 	16.83	a 	13.77	a 	10.64	a 	13.81	a 113 135 
K84-200 	13.81	b 	11.86	a 	10.96	a 	12.21	b 100 - 
U-Thong	3 	12.33	b 	 8.65	b 	 9.75	a 	10.24	c - 100 
CV	(	%	) 	 5.83 	12.17 	 9.97 	10.31 

CCS 
U-Thong	12 	14.73	a 	14.85	a 	14.01	a 	14.53	a 98 98 
K84-200 	15.12	a 	14.14	a 	15.43	a 	14.90	a 100 - 
U-Thong	3 	14.91	a 	14.85	a 	14.63	a 	14.80	a - 100 
CV	(	%	) 	 3.31 	 4.25 	 5.53 	 4.65 

Sugar	Yield	(tonCCS/rai) 
U-Thong	12 	 2.48 	 2.07 	 1.49 	 2.01 110 132 
K84-200 	 2.09 	 1.68 	 1.69 	 1.82 100 - 
U-Thong	3 	 1.84 	 1.28 	 1.43 	 1.52 - 100 

Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letter	are	not	significantly	different	at	5%	level	by	LSD 
        Yield	x	CCS note	:	 Sugar	Yield					=

						100						
1/	=	No.	of	experimental	fields	
 
Table 3	Average	cane	yield,	CCS	and	sugar	yield	of	U-thong	12	sugarcane	 in	 farm	
trail	of	plant	cane,	first	and	second	ratoon	at	Nongyasai	Suphan	Buri	Province,	Boploy	
Tamaka	Kanchanaburi	Province	and	Chaam	Petchaburi	Province:	during	2006	–	2008		

Varieties 
Plant  
cane 
( 4 )1/ 

First  
ratoon 
( 4 ) 

Second 
ratoon 
( 3 ) 

Average 
Relative check to 

K84-200 U-Thong 3 

Yield		(ton/rai) 
U-Thong	12 13.26	a 12.34	a 10.50	a 12.17	a 104 115 
K84-200 10.88	b 12.93	a 11.20	a 11.71	ab 100 - 
U-Thong	3 9.94	b 11.59	a 10.09	a 10.58	b - 100 
CV	(	%	) 10.07 11.81 12.69 11.59 

CCS 
U-Thong	12 14.57	a 14.11	a 13.72	a 14.17	a 107 100 
K84-200 13.70	a 12.61	a 13.35	a 13.21	a 100 - 
U-Thong	3 14.15	a 14.24	a 13.89	a 14.11	a - 100 
CV	(	%	) 7.82 7.80 4.73 11.79 

Sugar	Yield	(tonCCS/rai) 
U-Thong	12 1.93 1.74 1.44 1.73 112 116 
K84-200 1.49 1.63 1.50 1.54 100 - 
U-Thong	3 1.41 1.65 1.40 1.49 - 100 

Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letter	are	not	significantly	different	at	5%	level	by	LSD 
        Yield	x	CCS 
note	:	 Sugar	Yield					=

						100						
1/	=	No.	of	experimental	fields	
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ลักษณะทางการเกษตรของอ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 

	 จากการศึกษาลักษณะทางการเกษตร	

พบว่า	 อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 มีจำนวนลำเฉลี่ย	

4.57	 ลำ/กอ	 ความสูงเฉลี่ย	 235	 ซม.	 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางลำเฉลี่ย	 2.91	 ซม.	 จำนวน

ปล้อง	27	ปล้อง/ลำ		ขณะที่พันธุ์	K84-200	มี

จำนวนลำเฉลี่ย	 4.13	 ลำ/กอ	 ความสูงเฉลี่ย		

233	 ซม.	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำเฉลี่ย	 2.95	

ซม.	จำนวนปล้องเฉลี่ย	22	ปล้อง/ลำ	และพันธุ์

อูท่อง	3	มจีำนวนลำเฉลีย่	4.75	ลำ/กอ	ความสงู	

เฉลี่ย	 216	 ซม.	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำ	 

เฉลี่ย	 2.85	 ซม.	 จำนวนปล้อง	 23	 ปล้อง/ลำ	

(Table	 4,	 	 Figure	 1)	 และอ้อยอู่ทอง	 12	มี

ผลผลิตเฉลี่ยจากการทดสอบเบื้องต้น	 การ

เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรคิดเป็น	16.92	ตัน/ไร่	

สงูเทา่พนัธุ	์K84-200	(14.18	ตนั/ไร)่	รอ้ยละ	19 

มีค่าความหวาน	 14.12	 ซีซีเอส	 และมีค่าเฉลี่ย

ผลผลิตน้ำตาล	 คิดเป็น	 2.40	 ตันซีซีเอส/ไร่	

(Table	5)	

 

Table 4	Agronomic	characters	of	U-Thong	12	sugarcane	at	Suphan	Buri	Field	Crops	

Research	 Center,	 Rayong	 Field	 Crops	 Research	 Center	 and	 Chainat	 Field	 Crops	

Research	Center	during		2006-2009	

Varieties Stalks 
no./hill 

Height  
(cm.) 

Stalk diameter  
(cm.) 

Internode 
number 

U-Thong	12 4.57	ab 235	a 2.91	a 27	a 
K84-200 4.13	b 233	a 2.95	a 22	b 
U-Thong	3 4.75	a 216	a 2.85	a 23	b 
CV	(%) 10.76 8.90 4.78 10.10 

Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letter	are	not	significantly	different	at	5%	level	by	LSD 

 

Figure 1	U-Thong	12	sugarcane	grown	in	the	farmer	field	(A)	and	it	 internode	color	

was	green-yellow	(B) 

      Varieties     Stalks 
no./hill 

 

Height  
(cm.) 

 

Stalk diameter  
(cm.) 

 

Internode 
number 

 
- 12 ab 235 a a 27 a

K84-200 b a a 22 b
- 3 a a a b

-
-

 
   

Ustilago scitaminea

( 5)
 Collectotrichum falcatum Fusarium 

moniliforme K84-
HS) ( 5 2) 
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number 

 
- 12 ab 235 a a 27 a

K84-200 b a a 22 b
- 3 a a a b

-
-

 
   

Ustilago scitaminea

( 5)
 Collectotrichum falcatum Fusarium 

moniliforme K84-
HS) ( 5 2) 

 
Table 5 -

 U-Thong  K84-  U-Thong 3 
( )

(A) (B)	
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ความตา้นทานโรคแสด้ำ และโรคเหีย่วเนา่แดง  

	 ในการทดสอบปฏิกิริยาของอ้อยอู่ทอง	

12	ต่อโรคแส้ดำ	ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา	Ustilago 

scitaminea	พบว่า	มีกอเป็นโรค	11.8	%	เมื่อ

เปรียบเทียบกับตารางระดับการเป็นโรคแส้ดำ	

จะอยูใ่นระดบั	4	ซึง่มปีฏกิริยิาตา้นทานปานกลาง	

ต่อโรคแส้ดำ	 (MR)	 (Table	6)	ขณะที่ปฏิกิริยา

ของอ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง		 

ทีม่สีาเหตจุากเชือ้รา	 Collectotrichum falcatum 

และ	Fusarium moniliforme	พบวา่	มปีฏกิริยิา	

ต้านทานปานกลาง	 (MR)	 เช่นเดียวกับพันธุ์	

K84-200	 ขณะที่พันธุ์อู่ทอง	 3	 แสดงปฏิกิริยา

อ่อนแอมาก	 (HS)	ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง	 (Table	

6,	Figure	2)	

Table 5 Average	 Yields,	 CCS	 and	 sugar	 yield	 of	 U-Thong	 12	 sugarcane	 from	

preliminary	yield	trial	standard	yield	trial	and	farmer’s	trails	in	irrigated	area	in	Suphan	Buri 

Field	 Crops	 Research	 Center,	 Chainat	 Field	 Crops	 Research	 Center	 and	 Tamaka	 in	

Kanchanaburi	during	2006-2009	 	

Varieties
Plant 
cane

1st 
ratoon

2nd 
ratoon Average Index

( 4 )1/ ( 4 ) 1/ ( 3 ) 1/ K84-200 U-Thong 3
Yield	(ton/rai)

U-Thong	12 18.92	a 17.45	a 13.56	a 16.92	a 119 120
K84-200 14.37	b 14.51	b 13.47	a 14.18	b 100 -
U-Thong	3 15.58	b 13.79	b 12.59	a 14.11	b - 100
CV	(	%	) 		11.30 		11.25 			9.40 	11.04

CCS
U-Thong	12 13.71	a 14.75	a 14.14	a 14.21	a 	98 103
K84-200 14.02	a 15.28	a 14.33	a 14.56	a 100 -
U-Thong	3 13.49	a 14.20	a 13.51	a 13.75	a - 100
CV	(	%	) 			5.44 			5.99 			6.39 5.89

Sugar	yield	(ton	CCS/rai)
U-Thong	12 2.59 2.57 1.92 2.40 117 124
K84-200 2.01 2.22 1.93 2.06 100 -
U-Thong	3 2.10 1.96 1.70 1.94 - 100

Means	in	the	same	column	followed	by	the	same	letter	are	not	significantly	different	at	5	%	by	DMRT 

NB;	Sugar	yield			=  yield	x	CCS 

	 																	100	 	
1/		=	No.	of	experimental	fields	
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สรุปผลการทดลอง 

	 อ้อยลูกผสมพันธุ์อู่ทอง	 12	 ให้ผลผลิต

น้ำหนักเฉลี่ย	 16.92	 ตัน/ไร่	 เมื่อปลูกในเขต

ชลประทาน	 ซึ่งผลผลิตสูงกว่าพันธุ์	 K	 84-200	

(14.18	ตัน/ไร่)	ร้อยละ	19	สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	3	

(14.11	ตัน/ไร่)	ร้อยละ	20	อ้อยพันธุ์อู่ทอง	12	

มีค่าความหวานเฉลี่ย	 14.21	 ซีซีเอส	 ขณะที่มี

ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย	2.40	ตันซีซีเอส/ไร่	สูงกว่า

พนัธุ	์K	84-200	(2.06	ตนัซซีเีอส/ไร)่	รอ้ยละ	17 

สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง	 3	 (1.94	 ตันซีซีเอส/ไร่)		 

ร้อยละ	 24	นอกจากนี้อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 12	 ยังมี

ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง	 และโรค

แส้ดำ	 สามารถปลูกได้ในเขตชลประทาน	 หรือ

พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ	 ในเขตภาคกลาง	 และภาค

ตะวันตก	

 

คำขอบคุณ 

 คณะผูด้ำเนนิงานขอขอบคณุ	 ผูอ้ำนวยการ	

ศูนย์ วิ จั ยพืชไร่ชั ยนาท	 และผู้ อำนวยการ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง	 ที่ให้ความสะดวกในการ

ทำงาน	 ขอขอบคุณพนักงานราชการและ	 

คนงานทดลองการเกษตรของศูนย์วิจัยพืชไร่

สุพรรณบุรี	 ที่ช่วยปฏิบัติงาน	 วิเคราะห์ความ

หวานของออ้ย	 ตลอดจนวเิคราะห	์ ข้อมูล	 และ

พิมพ์เอกสารจนกระทั่งประสบความสำเร็จ 

Table 6	 Disease	 reactions	 of	 U-Thong	 12	 and	 check	 varieties	 at	 Suphan	 Buri	

Agricultural	Research	and	development	Center	in	2009	

U-Thong 12 K84-200 U-Thong 3 
Smut	(inoculation) 
%		disease	hill	
-	Disease	level	
-	Disease	reaction 

11.8	
4	

Moderately		
resistant	(MR) 

4.9	
3	

Moderately		
resistant	(MR) 

3.8	
3	

Moderately		
resistant	(MR) 

Red	rot	wilt	
(inoculation)	
-	Disease	level	
-	Disease	reaction	
 

 
2	

Moderately		
resistant	(MR) 

 
2	

Moderately		
resistant	(MR) 

 
5	

Highly	susceptible	
(HS) 

Figure 2	 Symptom	 of	 Red	 rot	 wilt	

disease	of	U-Thong	12	variety	(02-2-477) 

with	 moderately	 resistant	 reaction	

compared	to	UT3	and	K84-200 

- 4 3 3
-

( )
- 2 2 5
-

(HS)

- -2-
-200

 
 
 

 
12 /

- / /
/ - /

/ 12

12  
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เอกสารอ้างอิง 
เฉลมิพล	 ไหลรุง่เรอืง	อดุม	 เลยีบวนั		อรรถสทิธิ	์

บุญธรรม	 	 ประพันธ์	 ประเสริฐศักดิ์		

วันทนีย์	 อู่วานิชย์	 	 ณัฐกฤติ	 	 พิทักษ์		

วัลลิภา	สุชาโต		สมศักดื์	ทองศรี	และ

ตุลย์	 อินทรัมพรรย์.	 2547. เอกสาร  

วิชาการอ้อย . กรมวิชาการเกษตร   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	 กรุงเทพฯ. 

147	หน้า. 

ธนาคร	 จารุพัฒน์	 	 วิชัย	 ก่อประดิษฐ์สกุล,	

นิพนธ์	 ทวีชัย	 และ	 ศศินาฏ	 แสงวงศ์.	

2526.	 โรคอ้อยในประเทศไทย.	 สมาคม

นักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศ

ไทย.	กรุงเทพ	ฯ.	180	หน้า.	

วนัทนยี	์อูว่านชิย.์	2547.	โรคออ้ย.	หนา้	45-56. 

ใน	เฉลิมพล	ไหลรุ่งเรือง	อุดม	เลยีบวนั		

อรรถสทิธิ	์บญุธรรม		ประพนัธ	์ประเสริฐ

ศักดิ์	 	 วันทนีย์	 อู่วานิชย์	 	 ณัฐกฤต	ิ

พทิกัษ	์ วลัลภิา	 สชุาโต	 สมศกัดื	์ ทองศรี	

และตุลย์	อินทรัมพรรย์.	เอกสารวชิาการ

อ้อย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์.	 กรุงเทพฯ.	 147	

หน้า.	

สุนี	 ศรีสิงห์	 อุสา	 วงษ์น้อย	 อุดม	 เลียบวัน			

เสรีวัฒน์	 จัตตุพรพงษ์.	 2552.	 การ

ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์อ้อยต่อโรคอ้อย

ที่สำคัญในภาคกลางและภาคเหนือ.	หน้า	

151-163	 ใน รายงานผลงานวิจัยอ้อย

ประจำปี 2552.	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา	

การเกษตรสุพรรณบุรี.	 สำนักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่	 5.	 กรมวิชาการ	

เกษตร. 

สำนักงานอ้อยและน้ ำตาลทราย .	 2559 .		

รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย

ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำปี

การผลิต 2558/2559. สำนักงานอ้อย

และน้ำตาลทราย	 2554.	 กระทรวง

อุตสาหกรรม	124	หน้า.	 แหล่งข้อมูล	 :	

http//www.sugarzone. in . th	 [27		

มกราคม	2560].	http//www.sugarzone.	

in.th.	สืบค้น	:	27	มกราคม	2560.			

อุดม	 	 เลียบวัน	 อดิศักดิ์	 คำนวณศิลป์	 วัลลิภา	

สุชาโต	 อรรถสิทธิ์	 บุญธรรม	 วัฒนศักดิ์	

ชมพูนิช	สุนี	ศรีสิงห์		สำราญ	พ่วงสกุล	

ประชา	 ถ้ำทอง	 อุดมศักดิ์	 ดวนมีสุข	

และวาสนา	 วันดี.	 2555.	 อ้อยพันธุ์

อู่ทอง	 84-10.	 แก่นเกษตร 40	 ฉบับ

พิเศษ	3:8-14	

อัปสร	 เปลี่ยนสินไชย	 นิพนธ์	 เอี่ยมสุภาษิต			

อุดม	 เลียบวัน	 วันทนา	 ตั้งเปรมศรี		

และวันทนีย์	 อู่วาณิชย์.	 2535.	 การ

ทดสอบปฏิกิริยาของสายพันธุ์อ้อยต่อโรค

เหี่ยวเน่าแดง.	หน้า	9-21.	 ใน รายงาน

ประจำปี 2535 .	 ศูนย์ วิ จั ยพืชไร่

สุพรรณบุรี	 สถาบันวิจัยพืชไร่	 กรมวิชา

การเกษตร. 

 


