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อ้อยอเนกประสงค์โคลนพันธุ์ SRS2000-5-14
Multiple Purpose Sugarcane Clone SRS2000-5-14

รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ1*์ , ประชา ถ�้ำทอง2, กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์2, วิภาวรรณ ดวนมีสุข1,
เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง3, อภิวันท์ วรินทร์4, กฤชพร ศรีสังข์4 และ สมเพชร พรมเมืองดี1
Raweewan Chuekittisak1*, Pracha Thamthong2, Kanokthip Lerdprasertrat2,

Wipawan Duanmesuk1, Penrat Thiempeng3, Apiwan Warin4, Kritchaporn Srisung4
and Somphet Prommuangdee1

บทคัดย่อ: อ้อยโคลน SRS2000-5-14 ได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ RT96-018 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี น�ำมา
คัดเลือกและประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตั้งแต่ปี 2544 โดยน�ำกล้าลูกอ้อยจ�ำนวน 11 คู่ผสม
จ�ำนวน 3,280 โคลน คัดเลือกขั้นที่ 1 และ 2 ในปี 2544-2546 ประเมินผลผลิตโดยท�ำการเปรียบเทียบเบื้องต้น ในปี
2546-2549 การเปรียบเทียบมาตรฐาน ในปี 2547-2551 และการเปรียบเทียบในท้องถิ่น ในปี 2549-2552 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกโคลนอ้อยดีเด่นที่มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ของเกษตรกรร้อยละ 5 มีความหวานมากกว่า 12 ซีซีเอส
มีการไว้ตอได้ดีและปรับตัวได้ดีในสภาพอาศัยน�้ำฝนภาคเหนือตอนล่าง จากการประเมินผลผลิตตั้งแต่ปี 2546-2552
พบว่า อ้อยโคลนดีเด่น SRS2000-5-14 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.5 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ LK92-11 K84-200
และ อู่ทอง 3 ร้อยละ 15, 22 และ 23 ตามล�ำดับ ส่วนความหวาน โคลนพันธุ์ SRS2000-5-14 มีค่าความหวานเฉลี่ย 13.69
ซีซีเอส ผลผลิตน�้ำตาล 2.47 ตันซีซีเอส/ไร่ นอกจากนี้ ยังพบว่า อ้อยโคลน SRS2000-5-14 ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ สามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิคนั้ เป็นน�ำ้ อ้อยสดได้ มีรสชาดดี สีสวย กลิน่ หอม ใช้เป็นอ้อยเคีย้ ว หรือน�ำไปท�ำอ้อยงบได้
ค�ำส�ำคัญ: อ้อย, อ้อยอเนกประสงค์
ABSTRACT: Sugarcane clone SRS2000-5-14 is a new open-cross hybrid of RT96-018 variety developed at Suphan
Buri Field Crops Research Center in 2000. The selection and yield evaluation has started since 2001 at Sukhothai
Agricultural Research and Development Center using sugarcane seedling of 11 crosses, comprising of 3,280 clones.
The 1st and 2nd selections were carried out in 2001-2003. Then preliminary yield trials in 2003-2006, standard yield
trials in 2004-2008 and regional yield trials in 2006-2009 were conducted. The selection criteria was based on more
than 5% higher yield, sugar content (CCS) greater than 12, good ratoon ability and widely adaptation to rainfed area
in Lower North Region. The result showed that yield cane of clone SRS2000-5-14 was 18.5 tons/rai, which was
higher than several widely grown varieties such as, LK92-11, K84-200 and UT3 at 15, 22 and 23%, respectively.
In terms of CCS and sugar yield, it provided 13.69 and 2.47 tons CCS/rai. Moreover, this clone has tasty juice quality
and yellow-green colour. It is also consumed as chewing type sugarcane and cane juice sugar.
Keywords: sugarcane, multiple purpose sugarcane
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บทน�ำ
แหล่ ง ปลู ก อ้อยโรงงานที่ส�ำคัญของภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดก�ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย
พิษณุโลก และนครสวรรค์ พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตน�้ำฝนในเขตภูมิอากาศเกษตรที่ 2 มีกลุ่ม
ดินชุดเชียงแสน และดอยปุยที่เหมาะสมในการปลูก
พืชไร่ ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุด
ในเดือนตุลาคม ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยทั่วเขตประมาณ
1,037 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ฝนจะทิ้ ง ช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
มิถุนายน-กรกฎาคม พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตดังกล่าวมี
ทัง้ หมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลีย่ 11 ตันต่อไร่
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) การไว้ตอไม่ดี
การที่ จ ะยกระดั บ ผลผลิ ต และการไว้ ต อได้ น านมี
หลายวิธี การพัฒนาพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
เพือ่ ใช้ทดแทนพันธุเ์ ก่าเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ิ
ได้ ผลผลิ ต อ้ อ ยโคลนต่ า งๆ มั ก จะมี ร ะดั บ ผลผลิ ต
แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ดังนั้น การปรับปรุงพันธุ์
อ้อยควรด�ำเนินการในสภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งการใช้พนั ธุ์
พั น ธุ ์ อ ้ อ ยที่ เ กษตรกรใช้ ป ลู ก ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่าง จากการส�ำรวจการใช้พนั ธุอ์ อ้ ยของชาวไร่ออ้ ย
ในเขตภาคเหนือ ของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง (2547) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (2549)
พบว่า พันธุ์อ้อยส่วนใหญ่ปรับปรุงพันธุ์มาจากภาคกลาง
อาทิ พันธุอ์ ทู่ อง 1, อูท่ อง 3, อูท่ อง 6, อูท่ อง 7, K84-200
และ K95-15 6 ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากเขตนี้
เกษตรกรมี ก ารเปลี่ ย นพั น ธุ ์ บ ่ อ ยและหลากหลาย
นอกจากนี้ ในเขตภาคเหนือตอนล่างยังเป็นแหล่ง
แปรรูปอ้อยที่ส�ำคัญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุโขทัย จึงน�ำพันธุ์อ้อยซึ่งผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี (ศูนย์วจิ ยั พืชไร่สพุ รรณบุรี
เดิม) ในปี 2543 น�ำมาคัดเลือกและประเมินผลผลิต
ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรสุ โ ขทั ย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกโคลนอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง
กว่าพันธุ์ที่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างนิยมใช้
ร้อยละ 5 มีค่าความหวานมากกว่า 12 ซีซีเอส เหมาะ

ส�ำหรับการปลูกในเขตน�้ำฝนภาคเหนือตอนล่าง และ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
วิธีการศึกษา
ด�ำเนินการผสมพันธุแ์ ละคัดเลือกพันธุ์ ณ ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ในปี 2543 และ
น�ำต้นกล้าของลูกผสมมาคัดเลือกและประเมินผลผลิต
ในเขตภาคเหนือตอนล่างตามขั้นตอนดังนี้
การคัดเลือกพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสุโขทัย (เดิม สถานีทดลองพืชไร่ศรีส�ำโรง)
การคั ด เลื อ กขั้ น ที่ 1 น� ำ ต้ น กล้ า ของ
ลูกผสมจ�ำนวน 3,280 โคลน จาก 11 คู่ผสม เพาะช�ำ
ในถุง หลังจากย้ายกล้า 2 เดือน น�ำลงปลูกเพือ่ คัดเลือก
ในแปลงแบบไม่มแี ผนการทดลอง วันที่ 15 พฤษภาคม
2544 ท�ำการคัดเลือกหาต้นที่ทรงกอตั้งตรง ไม่ล้ม
มีการแตกกอดี ไม่เป็นโรคแส้ด�ำ ไม่เป็นโรคใบขาว
ไม่เป็นโรคกอตะไคร้ และไม่มกี ารเข้าท�ำลายของหนอน
บันทึกข้อมูลความสูง, เส้นผ่าศูนย์กลางล�ำ, จ�ำนวน
ปล้ อ ง, จ� ำ นวนล� ำ /กอ, ขนาดของล� ำ หรื อ เส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางล�ำ และรวบรวมประเมินผล คัดโคลนพันธุ์
ที่ต้องการในปีถัดไป ตัดโคลนพันธุ์ที่คัดเลือกไว้เพื่อ
ใช้ ป ลู ก คั ด เลื อ กครั้ ง ที่ 2 และเริ่ ม เก็ บ ข้ อ มู ล วั น ที่
20 มีนาคม 2545
การคัดเลือกขั้นที่ 2 คัดเลือกอ้อยจ�ำนวน
138 โคลนพันธุ์ ปลูกเพื่อคัดเลือกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2545 และเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2546 โดย น�ำ 138 โคลนพันธุท์ คี่ ดั เลือกได้มาปลูกในปี
2545 วางแผนการทดลองแบบ Augmented Design
in Randomized Complete Block (RCB) จ�ำนวน 3
ซ�ำ้ ใช้พนั ธุต์ รวจสอบ 9 พันธุไ์ ด้แก่ พันธุอ์ ทู่ อง 1, อูท่ อง
3, อู่ทอง 4, K84-200, K88-92, LK92-11, LK92-92,
RT92-2 และ RT92-34
การประเมิ น ผลผลิ ต ตั้งแต่การเปรียบเทียบ
เบือ้ งต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ
ในท้องถิ่น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
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การเปรี ย บเที ย บเบื้ อ งต้ น ทดสอบ
พันธุ์อ้อยจ�ำนวน 25 โคลนพันธุ์ น�ำเข้าเปรียบเทียบ
ผลผลิตร่วมกับพันธุ์ตรวจสอบ 5 พันธุ์ โดยวางแผน
การทดลองแบบ RCB จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ใช้พันธุ์ตรวจสอบ
5 พันธุไ์ ด้แก่ พันธุอ์ ทู่ อง 3, อูท่ อง 4, K84-200, LK92-11
และ RT92-34 ปลูกอ้อยวันที่ 10 เมษายน 2546 โดย
ปลูกอ้อยพันธุ์ละ 3 แถวๆ ยาว 6 เมตร ในแปลงปลูก
ระยะ 1.30 x 0.50 เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา
แล้วให้น�้ำ และใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา
50 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สาร Atrazine (เกสาพริม) อัตรา
1 กิโลกรัมต่อไร่ ควบคุมวัชพืช ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 หลังปลูกประมาณ
4 เดือน เมื่อมีความชื้นพอ ก�ำจัดวัชพืชอีกครั้ง โดยใช้
Ametryne (เกสาแพค) อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกีย่ ว
อ้อยปลูก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 หลังเก็บเกี่ยว
ตัดแต่งตออ้อยปฏิบตั ิ ดูแลรักษาเช่นเดียวกับอ้อยปลูก
เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2547 และ
อ้อยตอ 2 วันที่ 6 มกราคม 2549
การเปรี ย บเที ย บมาตรฐาน น� ำ โคลน
พันธุ์อ้อยจ�ำนวน 14 โคลนพันธุ์ ที่คัดเลือกได้จากการ
เปรียบเทียบเบื้องต้น เข้าเปรียบเทียบผลผลิตร่วมกับ
พันธุ์ตรวจสอบ 3 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ
RCB จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ใช้พันธุ์ตรวจสอบ 3 พันธุ์ได้แก่
พันธุ์อู่ทอง 3, K84-200 และ LK92-11 ปลูกอ้อย
วันที่ 29 ธันวาคม 2547 โดยปลูกอ้อยระยะ 1.50x0.50
เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา จ�ำนวน 4 แถวๆ
ยาว 6 เมตร ให้น�้ำแบบปล่อยร่องก่อนปลูก และใส่ปุ๋ย
รองพืน้ สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก
ก�ำจัดวัชพืชโดยใช้จอบดายระหว่างร่องในเดือนมีนาคม
2548 และใช้สารเคมีไกลโฟเสท 48%เอสเอล อัตรา
480 ซีซ/ี ไร่ พ่นระหว่างแถวอ้อยในเดือนมิถนุ ายน 2548
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ ในเดือน สิงหาคม 2548 เก็บเกี่ยวอ้อยปลูก
วันที่ 7 มกราคม 2549 หลังเก็บเกี่ยวตัดแต่งตออ้อย
ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดินรักษาความชื้นและป้องกัน
การงอกของวัชพืช ก�ำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน และ
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ให้น�้ำแบบพ่นฝอย (springler irrigation) ในระยะ
แตกกอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ใน
เดือนพฤษภาคม และใช้สารเคมีไกลโฟเสท 48% เอสเอล
อัตรา 480 ซีซ/ี ไร่ พ่นระหว่างแถวอ้อยในเดือนมิถนุ ายน
และใส่ปยุ๋ สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ในเดือน
กรกฎาคม เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 วันที่ 23 มกราคม 2550
และอ้อยตอ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
การเปรี ย บเที ย บในท้ อ งถิ่ น น� ำ โคลน
พันธุ์อ้อยจ�ำนวน 9 โคลนพันธุ์ ที่คัดเลือกได้จากการ
เปรียบเทียบมาตรฐาน เข้าเปรียบเทียบผลผลิตร่วมกับ
พันธุ์ตรวจสอบ 3 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ
RCB จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ใช้พันธุ์ตรวจสอบ 3 พันธุ์ได้แก่
พันธุ์อู่ทอง 3, K84-200 และ LK92-11 ปลูกอ้อยวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2549 โดยปลูกระยะ 1.50x0.50 เมตร
หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา จ�ำนวน 4 แถวๆ ยาว 6 เมตร
ให้น�้ำแบบปล่อยร่องก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก ก�ำจัด
วัชพืชโดยใช้จอบดายระหว่างร่องในเดือนเมษายน
2549 และใช้สารเคมีไกลโฟเสท 48%เอสเอล อัตรา
480 ซีซ/ี ไร่ พ่นระหว่างแถวอ้อยในเดือนมิถนุ ายน 2548
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ ในเดือน กันยายน 2549 เก็บเกีย่ วอ้อยปลูก วันที่
7 กุมภาพันธ์ 2550 หลังเก็บเกีย่ วปฏิบตั ดิ แู ลรักษาอ้อย
ตอเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบมาตรฐาน เก็บเกี่ยว
อ้อยตอ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และอ้อยตอ 2
วันที่ 31 มกราคม 2552
การประเมินผลผลิตตั้งแต่การเปรียบเทียบเบื้องต้น
มาตรฐาน และในท้องถิน่ มีการการบันทึกข้อมูลผลผลิต
น�้ำหนักสด จ�ำนวนล�ำเก็บเกี่ยว และองค์ประกอบผล
ผลิตอื่นๆ องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความสูง เส้นผ่า
ศูนย์กลางล�ำ จ�ำนวนปล้อง จ�ำนวนล�ำ/กอ และขนาด
ของล�ำหรือเส้นผ่าศูนย์กลางล�ำ สุ่มตัวอย่างพันธุ์ละ
10 ล�ำ ทุกซ�ำ้ และส่งไปวิเคราะห์หาค่าความหวานหรือ
ค่าซีซีเอส (Commercial Cane Sugar) ที่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี น�ำค่าความหวานไป
ค�ำนวณหาค่าผลผลิตน�้ำตาล
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การวิเคราะห์คา่ ความหวานหรือค่าซีซเี อส ค�ำนวณ
ได้จากสูตร
ซีซีเอส (CCS) = 3P/2 [1-(F+5) / 100]-B/2 [1-(F+3)
					 / 100]
เมื่อ P = ค่าโพลของน�้ำอ้อยที่ 20 องศาเซลเซียส
B = ค่าบริกซ์ของน�้ำอ้อยที่ 20 องศาเซลเซียส
F = เปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ของอ้อย
ผลผลิตอ้อย x ค่าซีซีเอส
ผลผลิตน�้ำตาล =
100
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
ตามแผนการทดลอง RCB และเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย DMRT ด้ ว ยโปรแกรม
MSTAT-C
การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ อ ้ อ ยคั้ น น�้ ำ น� ำ อ้ อ ย
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 และ โคลนพันธุ์ SRS2000-5-14
พันธุ/์ โคลนพันธุล์ ะ 100 ล�ำ ชัง่ น�ำ้ หนักก่อนปอกเปลือก
หีบน�ำ้ อ้อยโดยใช้เครือ่ งหีบขนาดเล็ก ชัง่ น�้ำหนักน�ำ้ อ้อย
ที่หีบได้ น�ำน�้ำอ้อยบรรจุขวดใส ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
สังเกตการเปลี่ยนสีของน�้ำอ้อย ด�ำเนินการทดลอง
7 ครั้ ง ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรสุ โ ขทั ย
ในปี 2553 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ด้วย DMRT ด้วยโปรแกรม MSTAT-C
การประเมินการยอมรับของผูช้ มิ จากแบบสอบถาม
เปรียบเทียบลักษณะ 5 ลักษณะ คือ ความหวาน,
ความหอม/กลิ่น, สี, รสชาด และความชอบ ระหว่าง
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 และ SRS2000-5-14 โดยให้
คะแนนความพอใจมากที่สุด-น้อยมาก 1-5 คะแนน
ด�ำเนินการประเมินในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก
พิจิตร ก�ำแพงเพชร ตาก และกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การคัดเลือกพันธุ์
การคัดเลือกขั้นที่ 1 คัดเลือกจาก 3,280 โคลน
ได้ 138 โคลนพันธุ์ จาก 11 คู่ผสม ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้ จาก 3-2-023L open คัดเลือกได้ 31 โคลน จาก
คูผ่ สม 5/17 open คัดเลือกได้ 15 โคลน จาก 85-2-352
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open คัดเลือกได้ 17 โคลน จาก RT 96-007 open
คัดเลือกได้ 33 โคลน จาก RT 96-018 open คัดเลือก
ได้ 22 โคลน จาก RT 92-34 open คัดเลือกได้ 6 โคลน
จาก 11/4 คัดเลือกได้ 1 โคลน จาก CO 775 open
คัดเลือกได้ 4 โคลน จาก 11/4 x Q87 คัดเลือกได้ 2
โคลน จาก 80-1-128 x อู่ทอง 3 คัดเลือกได้ 4 โคลน
และจาก 11/4 x 90-2-318 คัดเลือกได้ 3 โคลน
โคลนพันธุอ์ อ้ ยทีค่ ดั เลือกได้ 138 โคลน มีคา่ ความ
หวานตั้งแต่ 13.4-21.8 องศาบริกซ์ ลักษณะทางการ
เกษตรอื่นๆ ได้แก่ จ�ำนวนล�ำต่อกออยู่ระหว่าง 4-18
ล�ำ จ�ำนวนปล้องต่อล�ำอยู่ระหว่าง 9-24 ปล้อง เส้นผ่า
ศูนย์กลางล�ำอยูร่ ะหว่าง 2.0-3.2 เซนติเมตร และความ
สูงหรือความยาวล�ำอยู่ระหว่าง 93-223 เซนติเมตร
คัดเลือกขั้นที่ 2 จากการคัดเลือกขั้นที่ 1 โคลน
พันธุ์อ้อย 138 โคลน เมื่อน�ำมาปลูกแบบกอต่อแถวมี
เพียง 110 โคลนทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้ดี มี 28 โคลน
พันธุ์ตายและเป็นโรคไม่สามารถเก็บผลผลิตได้
อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 110 โคลนพันธุ์
มี ค ่ า ความหวานระหว่ า ง 12.7-23.6 องศาบริ ก ซ์
มีจ�ำนวนล�ำต่อกอระหว่าง 1-13 ล�ำ มีจ�ำนวนปล้อง
ต่อล�ำระหว่าง 11-26 ปล้อง มีขนาดล�ำหรือเส้นผ่า
ศูนย์กลางล�ำระหว่าง 2.1-3.4 เซนติเมตร และมีความสูง
หรือความยาวล�ำระหว่าง 55-216 เซนติเมตร
การประเมินผลผลิต
การเปรียบเทียบเบื้องต้น
คัดเลือกพันธุเ์ พือ่ น�ำเข้าสูก่ ารเปรียบเทียบเบือ้ งต้น
คัดเลือกได้ 25 พันธุ์ที่มีการแตกกอดี ล�ำยาว ขนาด
ล�ำโต และความหวานสูง โดยโคลน SRS2000-5-14
มีลักษณะเด่นกว่าพันธุ์ตรวจสอบ คือ มีล�ำขนาดใหญ่
แตกกอดี และความหวานสูง ในการเปรียบเทียบเบื้อง
ต้น อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 พบว่า โคลน SRS20005-14 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตกิ บั พันธุต์ รวจสอบ
ทั้ง 3 พันธุ์ ส่วนในอ้อยตอ 2 มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ อ้อยโคลน SRS2000-5-14 ให้ผลผลิตเท่ากับ
22.6 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบทั้ง 3 พันธุ์อย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่ง (Table 1)
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ค่าความหวานซีซีเอส (Table 1) ในอ้อยปลูก
อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ในอ้อยปลูก อ้อยโคลน SRS 2000-5-14 มีค่าความ
หวานเฉลี่ ย แตกต่ า งกั บ พั น ธุ ์ ต รวจสอบทั้ ง 3 พั น ธุ ์
ส่วนในอ้อยตอ 1 โคลน SRS2000-5-14 มีความหวาน
ไม่ แ ตกต่ า งจากพั น ธุ ์ ต รวจสอบ และในอ้ อ ยตอ 2
โคลน SRS2000-5-14 มีความหวานแตกต่างกับพันธุ์
LK92-11 และเมื่อน�ำไปค�ำนวณผลผลิตน�้ำตาลต่อไร่
พบว่า ในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ทางสถิติ ยกเว้นในอ้อยตอ 2 พบว่า โคลน SRS 20005-14 ให้ผลผลิตน�้ำตาลเท่ากับ 3.22 ตันซีซเี อส/ไร่ แตก
ต่างกับพันธุ์ตรวจสอบทั้ง 3 อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง
การเปรียบเทียบมาตรฐาน
อ้อยโคลน SRS2000-5-14 ให้ผลผลิตทั้งในอ้อย
ปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับพันธุ์ตรวจสอบทั้ง 3 พันธุ์ (Table 1)
ค่าความหวานซีซีเอส พบว่า ในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ 1 อ้อยทั้ง 4 พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ส่วนในอ้อยตอ 2 พบว่า พันธุอ์ ทู่ อง 3 มีความหวาน
สูงสุดเท่ากับ 16.70 แต่ไม่แตกต่างกันทางสิติกับพันธุ์
LK92-11 และ โคลน SRS 2000-5-14 เมือ่ น�ำไปค�ำนวณ
ผลผลิตน�้ำตาลต่อไร่ พบว่า ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1
และอ้อยตอ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น
ในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 พบว่า
ผลผลิตอ้อยทั้ง 4 พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
เช่นเดียวกับในการเปรียบเทียบมาตรฐาน (Table 1)
ค่าความหวานซีซีเอส พบว่า ในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ 1 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นใน
อ้อยตอ 2 ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยอ้อย
พันธุ์อู่ทอง 3 มีความหวานสูงสุดเท่ากับ 14.04 แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับ LK92-11 และโคลน SRS
2000-5-14 เมื่อน�ำไปค�ำนวณผลผลิตน�้ำตาลต่อไร่
พบว่า ทั้งในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อนตอ 2 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ
จากการประเมิ น ผลผลิ ต ในการเปรี ย บเที ย บ
เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน และเปรียบเทียบใน
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ท้องถิ่น พบว่า อ้อยโคลน SRS2000-5-14 ให้ผลผลิต
สูงกว่าพันธุ์ K84-200 LK92-11 และอู่ทอง 3 ร้อยละ
22, 15 และ 23 ตามล�ำดับ และมีความหวานใกล้
เคียงกับพันธุ์ตรวจสอบทั้ง 3 โดยมีค่าซีซีเอสเท่ากับ
13.69 และให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลเท่ากับ 2.47 ตันซีซเี อส/ไร่
สูงกว่าพันธุ์ K84-200 LK92-11 และอู่ทอง 3 ร้อยละ
25, 11 และ 19 ตามล�ำดับ
การศึกษาคุณสมบัติอ้อยคั้นน�้ำ
จากการหีบน�้ำอ้อย พบว่า โคลน SRS2000-5-14
มีสนี ำ�้ อ้อยสีเขียวอมเหลือง คล้ายๆ กับพันธุส์ พุ รรณบุรี
50 และสีนำ�้ อ้อยไม่เปลีย่ นไปในเวลา 3-4 ชัว่ โมงเมือ่ ตัง้
ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง นอกจากนีย้ งั มีรสชาดหวานหอม และ
เมื่อน�ำมาหาเปอร์เซ็นต์น�้ำอ้อย พบว่า อ้อยทั้ง 2 พันธุ์
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง โดย
โคลน SRS2000-5-14 ให้ปริมาณน�้ำอ้อยสูงกว่าพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 7.7 (Table 2)
การประเมินการยอมรับอ้อยคั้นน�้ ำโดยสุ่มจาก
ผู้ชิมจ�ำนวน 131 ราย ใน 6 จังหวัด พบว่า ผู้ชิมมี
ความพึงพอใจและยอมรับอ้อยคัน้ น�ำ้ ใกล้เคียงกับพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 74 และ 69 ตามล�ำดับ โดย
ยอมรับในเรื่องของความหวาน ความหอม/กลิ่น และ
รสชาด มากกว่าร้อยละ 70
สรุป
จากการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยในเขตใช้นำ�้ ฝนภาคเหนือ
ตอนล่าง ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีอ้อย
โคลนดีเด่นที่ให้ผลผลิตสูง มีความหวานมากกว่า 12
ซีซเี อส มีการแตกกอดี เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดใี น
เขตนี้ คือ SRS2000-5-14 โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์
LK92-11, K84-200 และอู่ทอง 3 มีความหวานเฉลี่ย
13.69 ซีซเี อส และให้ผลผลิตน�้ำตาล 2.47 ตันซีซเี อส/ไร่
แตกกอจ�ำนวน 6 ล�ำ/กอ 21.6 ปล้อง/ล�ำ และ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล�ำเท่ากับ 3.46 เซนติเมตร (Table 3)
ไว้ตอได้อย่างน้อย 2 ตอ และจากการศึกษาคุณสมบัติ
อ้อยคั้นน�้ำ ยังพบว่า อ้อยโคลนดีเด่น SRS2000-5-14
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สามารถใช้เป็นอ้อยคั้นน�้ำได้ โดยมีลักษณะสีเขียวอม
เหลือง กลิ่นหอม รสหวาน และยังมีปริมาณน�้ำอ้อยสูง
กว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ผู้ชิมให้การยอมรับมากกว่า
ร้อยละ 70 ทั้งในเรื่องของความหวาน ความหอม/กลิ่น
และรสชาด นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย อาทิ อ้อยเคี้ยว, อ้อยกะทิ, อ้อยงบ,
อ้อยแว่น, อ้อยหลอด, อ้อยวง, อีเหนียว และอ้อยปี๊บ
(Figure 1) ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าและทางเลือกให้แก่
เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ค�ำขอบคุณ
ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเขตใช้น�้ำฝนภาคเหนือ
ตอนล่าง คณะผู้ด�ำเนินการขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
ของศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรสุ พ รรณบุ รี
สถาบั น วิ จั ย พื ช ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เพชรบูรณ์ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทดลอง
พร้ อ มทั้ ง เกษตรกรผู ้ ร ่ ว มด� ำ เนิ น การทดลองและ
ให้สัมภาษณ์ ขอขอบคุณ คุณพรพรรณ สุทธิแย้ม
ที่กรุณาตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ
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Table 1 Average yields, CCS and sugar yields of sugarcane series 2000 in Preliminary , Standard and Regional
yield trials at Sukhothai Agricultural Research and Development Center during 2003-2009
Yields (tons/rai) 1/
Varieties/clones PYT
plant
ratoon1
SRS2000-5-14 24.1
24.6
K84-200
18.4
24.5
LK92-11
20.4
20.6
UT3
23.8
21.8
Average
21.7
22.9
F-test 3/
NS
NS
CV (%)
19.1
24.5
CCS 1/
Varieties/clones PYT
plant
SRS2000-5-14 9.50 b
K84-200
12.80 a
LK92-11
12.20 a
UT3
12.30 a
Average
11.70
3/
F-test
**
CV (%)
2.65

ratoon1
11.43 ab
11.13 b
11.87 a
11.87 a
11.57
*
2.26

ratoon2
22.6 a
14.0 b
15.5 b
7.8 c
15.0
**
13.3

SYT
plant
17.6
13.3
16.2
14.0
15.3
NS
31.7

ratoon2
14.24 b
13.99 b
15.11 a
14.76 ab
14.53
*
2.69

SYT
plant
14.28
13.31
14.43
13.53
13.89
NS
5.92
SYT
plant
2.52
1.77
2.34
1.89
2.14
NS
32.4

Sugar yields (tons CCS/rai) 1/
Varieties/clones PYT
plant
ratoon1 ratoon2
SRS2000-5-14 2.29
2.81
3.22 a
K84-200
2.36
2.73
1.96 b
LK92-11
2.49
2.45
2.34 b
UT3
2.93
2.59
1.15 c
Average
2.52
2.64
2.17
F-test 3/
NS
NS
**
CV (%)
21.5
24.8
13.7

ratoon2
19.3
18.5
19.1
19.4
19.1
NS
17.0

RYT
plant
11.8
9.1
12.3
11.6
11.8
NS
25.9

ratoon1
16.10
14.82
15.45
14.85
15.31
NS
3.81

ratoon2
14.94 ab
13.30 b
15.47 a
16.70 a
15.10
*
5.98

RYT
plant
15.42
13.24
14.88
13.33
14.32
NS
6.27

ratoon1
14.95
13.98
14.32
14.89
14.54
NS
7.22

ratoon2
12.34 a
8.72 b
13.51 a
14.04 a
12.15
**
8.33

ratoon1
2.16
2.16
2.41
2.11
2.20
NS
16.4

ratoon2
2.88
2.46
2.95
3.24
2.88
NS
18.9

RYT
plant
1.82
1.20
1.83
1.55
1.61
NS
27.8

ratoon1
2.57
2.04
2.22
1.82
2.17
NS
13.8

ratoon2
1.93
0.80
1.44
1.45
1.43
NS
25.7

ratoon1
13.4
14.6
15.6
14.2
14.4
NS
18.9

ratoon1
17.2
14.6
15.5
12.2
14.9
NS
12.3

ratoon2
15.7
9.2
10.7
10.3
11.5
NS
29.6

Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.
Relative check with UT3
3/
* = significant at P<0.05
** = significant at P<0.01
NS = non significant
1/
2/

Average
18.5
15.1
16.2
15.0
16.2

Average
13.69
12.81
14.13
13.94
13.65

Average
2.47
1.96
2.25
2.08
2.19

Relative
Check 2/
123
101
108
100
108

Relative
Check 2/
98
92
101
100
98

Relative
Check 2/
119
94
108
100
105
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Table 2 Percentage of cane juice of clone SRS2000-5-14 and Suphan Buri 50 (SP50) at Sukhothai Agricultural
Research and Development Center in 2010
Variety
100 stalks wt. 1/ (kg.)
Juice wt. 1/ (kg.)
% juice 1/
SRS2000-5-14
151
62.90
41.40 a
SP50
157
52.80
33.70 b
Average
154
57.85
37.55
NS
NS
**
F-test
CV (%)
5.74
13.70
10.17
1/
Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.
3/
** = significant at P<0.01
NS = non significant
Table 3 Agronomic characters of clone SRS2000-5-14 and standard check varieties.
Character
SRS2000-5-14
K84-200
LK92-11
Height (cm.)
224
278
247
Stalk diameter (cm.)
3.46
2.96
2.88
no. stalk/till
6.0
7.1
7.2
No. sett/stalk
21.6
20.0
19.7
Yield (tons/rai)
- Plant cane
17.8
13.6
16.3
- Ratoon 1
18.4
17.9
17.2
- Ratoon 2
19.2
13.9
15.1
Average
18.5
15.1
16.2
CCS
- Plant cane
13.07
13.12
13.84
- Ratoon 1
14.16
13.31
13.88
- Ratoon 2
13.84
12.38
14.32
Average
13.69
12.94
14.03
Sugar yield (tons/rai)
- Plant cane
2.21
1.78
2.22
- Ratoon 1
2.51
2.31
2.36
- Ratoon 2
2.68
1.80
2.19
Average
2.47
1.96
2.25

UT3
266
2.90
6.9
19.5
16.5
16.1
12.5
15.0
13.05
13.87
15.17
13.94
2.17
2.17
1.95
2.08
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Figure 1 Plant descriptors (A) and diverse product from sugarcane clone SRS2000-5-14 (B)

