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ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์
Study on the Growth and Yield of Juice Cane 2 Varieties
ทวี บุญภิรมย์ M.S. (Tawee Boonphirom, M.S.)1

บทคัดย่อ

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์ ดำเนินการ ณ แปลงทดลองภาควิชา
พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงลิมอ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 15 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2551 การวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design จำนวน 4 ซ้ำ 2 สิ่ง
ทดลองคือ อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ และอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
ผลการศึกษาพบว่า อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์มีน้ำหนักต่อลำมากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
ส่วนการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จำนวนลำต่อแถว ความยาวปล้อง อ้อยสุพรรณบุรี 50 มีการเจริญเติบโต
มากกว่าอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์ ทางด้านผลผลิต พบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิต 9,220.46
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอ้อยสิงคโปร์ให้ผลผลิต 5,360.20 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์ เป็นพันธุ์ดั้ง
เดิมที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่วนอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เป็นอ้อยคั้นน้ำสายพันธุ์ใหม่และได้รับการ
ส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการค้าในหลายพื้นที่ ในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการ
ผลิตอ้อยคั้นน้ำของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักของเกษตรกร เพื่อ
ยกระดับรายได้ ลดการว่างงาน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อีกทางหนึ่ง
คำสำคัญ : การเจริญเติบโต, ผลผลิต, อ้อยคั้นน้ำ

ABSTRACT
Study on the growth and yield of juice cane two varieties was conducted at the
Faculty of Plant Science, Narathiwat College of Agricultural and Technology, Princess of
Naradhiwas University, Thumbon Tunyonglimor, Amphur Rangae, Narathiwat Province, from 10th
August, 2007 to 15 th April, 2008. The experimental design was arranged in Randomized Completely
Block Design with 4 replications and 2 treatments by using Singapore variety and Suphanburi 50
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อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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variety. The results revealed that the Suphanburi 50 variety was superior than Singapore variety
in plant height, number of stem per row, length of internode, but the weight per stem was found
that the Singapore variety had more weight per stem than the Suphanburi 50 variety. The yield
per rai (kg/rai) however, the Suphanburi 50 variety had 9220.46 kilogram per rai and Singapore
variety had 5,360.20 kilogram per rai respectively. Singapore Juice Cane is local variety, which has
grown in Narathiwat province for long time, and Suphunburi 50, the new variety, that has been
promoted to grow for commercial at the wide area now. The result from this research will be
used for determination approach to develop juice cane production in Narathiwat province and
nearby to be added for accessory or main career of farmer to get more income, resolving
unemployment problem, farm land utility and finally it will be served the community become
strong.
Key words: Growth, Yield, Juice cane

บทนำ

อ้อยคั้นน้ำ ( Juice Cane ) เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปลูกกันมานาน มักจะพบเห็นการปลูกพืชดังกล่าวในลักษณะปลูกตามหัวไร่ปลายนา ปลูกข้างบ้าน หรือปลูกเป็น
พืชแซมร่วมกับพืชชนิดอื่นเล็ก ๆน้อย ๆ มีการปฏิบัติดูแลรักษาไม่มากอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผลผลิตไม่
แน่นอนปัจจุบันเริ่มพบการปลูกอ้อยคั้นน้ำเพื่อการค้าในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกแบบพืช
แซมในสวนยางพาราที่เริ่มปลูกใหม่ เนื่องจากการยินยอมของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ให้
ปลูกอ้อยคั้นน้ำเป็นพืชแซมได้(จีระ สุวรรณประเสริฐ,2548) ความนิยมบริโภคน้ำอ้อยสดในพื้นที่ดังกล่าว มี
ตลอดทัง้ ปีจะพบเห็นการจำหน่ายตามร้านอาหาร ตามตลาดนัด หรือตามข้างทางถนนทีส่ ญ
ั จรไปมา ความต้องการ
บริโภคน้ำอ้อยสดจะเพิ่มสูงมากในช่วงเดือนถือศีลอดของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ
นอกจากคั้นเป็นน้ำอ้อยสดจำหน่ายทันทีแล้ว ยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาดัวยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ได้ ส่วน
ชานอ้อยที่เหลือจากการหีบอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยหมักบำรุงดินได้ดี
การปลูกอ้อยคั้นน้ำมีข้อได้เปรียบกว่าการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ หลายชนิด คือ หลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นที่ 1 แล้วสามารถไว้ตอและเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ถ้ามีการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสม
ผลผลิตที่ได้รับแต่ละแหล่งปลูกจะแตกต่างกันมาก เนื่องจากการเลือกใช้พันธุ์ และการดูแลรักษาเช่น การจัดการ
ดิน การ ปลูก การให้น้ำ การใช้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น การที่ผลผลิตแตกต่างกันย่อมทำให้ผลตอบแทน
ต่อหน่วยพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับปัจจุบนั มีออ้ ยคัน้ น้ำพันธุ์ใหม่ ๆ ทีม่ กี ารปรับปรุงพันธุ์และได้รบั การรับรอง
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พันธุ์ที่ มีผลผลิตสูงมีลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ ดีกว่าพันธุ์เดิมที่ปลูกกันอยู่ปัจจุบันพันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่
นิยมปลูกมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สิงคโปร์และพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (คนดง คนเดิม, 2551) มีการรายงานข้อมูลการปลูก
อ้อยคั้นน้ำจังหวัดนราธิวาส ปีพ.ศ. 2547 ว่า จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 203 ราย ปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์
จำนวน 195 ราย ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 จำนวน 8 ราย จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรจังหวัด
นราธิวาสนิยมปลูกอ้อยสิงคโปร์เป็นจำนวนมาก (ชอบ สุวรรณศรี, 2547)
การศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้ง
เดิมที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกับอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่และได้รับการ
ส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการค้าในหลายพื้นที่ในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตอ้อยคั้นน้ำของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักของเกษตรกร
เพื่อยกระดับรายได้ ลดการว่างงาน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์
สุพรรณบุรี 50 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

อุปกรณ์และวิธีการ

และพันธุ์

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design จำนวน 4 ซ้ำ 2 สิ่งทดลอง
คืออ้อยคัน้ น้ำพันธุส์ งิ คโปร์ และอ้อยคัน้ น้ำพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 การเตรียมพืน้ ทีใ่ ช้รถแทรกเตอร์ เตรียมดินครัง้ ที่ 1
ใช้ผาน 3 ไถดินลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดินจำนวน 10 วัน หว่านปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ย่อยดินด้วย
ผาน 7และผานพรวนตามลำดับ แบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อย ขนาด 6 X 10 ตารางเมตร จำนวน 8 แปลง แต่ละแปลงย่อย
ทำร่องเตรียมปลูก ลึก 10 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 1.50 เมตร ระยะห่างระหว่างซ้ำ 2 เมตร ปลูกในร่อง วางท่อน
พันธุ์แนวนอนแบบท่อนคู่ (สมศรี บุญเรือง, 2543) ฝังกลบท่อนพันธุ์หนา 5 เซนติเมตร หลังปลูกให้น้ำจน
ชุ่มทั้งแปลงจากนั้นให้น้ำทุกๆ 2 สัปดาห์ การกำจัดวัชพืชใช้แรงงานคนพร้อมกับกลบโคนเดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน 3 เดือน การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ
อ้อยอายุ 1 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน พร้อมกลบโคน การปลูกซ่อม ตรวจแปลงและปลูกซ่อมเมื่อ
อายุ 20 วัน ส่วนการควบคุมโรคและแมลงศัตรูอ้อยคั้นน้ำ เก็บส่วนของอ้อยที่ถูกทำลาย นำมากำจัดโดยวิธี
การเผา และเมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การเก็บข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิต ดังต่อไปนี้
1. ความสูง วัดจากระดับผิวดินถึงจุดคอใบเก็บข้อมูลในพื้นที่ 2 แถวกลางพื้นที่ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 8 เมตร (24 ตารางเมตร) กลางแปลงย่อย จำนวน 20 จุด มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
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2. จำนวนลำต่อแถว นับลำอ้อยในพื้นที่ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร (24 ตารางเมตร)
3. ความยาวปล้อง โดยสุม่ ตัวอย่างแปลงย่อยละ 20 ตัวอย่าง วัดความยาวปล้องและหาค่าเฉลีย่
หน่วยเป็นเซนติเมตร
4. น้ำหนักอ้อยต่อลำ ชั่งน้ำหนักในพื้นที่ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร (24 ตารางเมตร)
และหาค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นกิโลกรัม
5. น้ำหนักอ้อยต่อแปลง คำนวณโดยเทียบจากพื้นที่เก็บข้อมูลต่อพื้นที่ 1 ไร่
6. น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ คำนวณจากผลผลิตต่อแปลง
7. เปอร์เซ็นต์ความหวาน ใช้เครือ่ งมือ Hand refractometer วัดความหวาน จาก 3 จุดของ
ลำอ้อย คือ โคน กลาง และปลาย จำนวนแปลงย่อยละ 20 จุด และหาค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นองศาบริกซ์
8. การระบาดและการทำลายของศัตรู

ผลการทดลอง

1. ความสูง
ความสูงของอ้อยทั้ง 2 พันธุ์ ที่อายุ 8 เดือน โดยวัดจากระดับผิวดินถึงจุดคอใบ พบว่า อ้อย
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 242.50 เซนติเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 190.56 เซนติเมตร แสดงตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงความสูงเฉลี่ยของอ้อย 2 พันธุ์
2. จำนวนลำต่อพื้นที่ (24 ตารางเมตร)
พื้นที่เก็บข้อมูล พื้นที่ 3 x 8 ตารางเมตร จำนวน 2 แถว พบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
มีจำนวนลำต่อพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 124.75 ลำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับ
อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีจำนวนลำต่อพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 78.25 ลำ แสดงตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 จำนวนลำต่อพื้นที่

3. ความยาวปล้อง
ความยาวปล้องอ้อยพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 มีความยาวเฉลีย่ เท่ากับ 11.45 เซนติเมตร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p<0.01) เมือ่ เปรียบเทียบกับอ้อยพันธุส์ งิ คโปร์มคี วามยาวเฉลีย่ เท่ากับ 7.47 เซนติเมตร
แสดงตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความยาวปล้อง

4. น้ำหนักต่อลำ
น้ำหนักต่อลำของอ้อย 2 พันธุ์ พบว่า อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ มีน้ำหนักต่อลำเฉลี่ยเท่ากับ 2.61
กิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
ซึ่งมีน้ำหนักต่อลำเฉลี่ยเท่ากับ 1.69 กิโลกรัม แสดงตามภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 น้ำหนักต่อลำ
5. น้ำหนักต่อแปลง
พื้นที่เก็บข้อมูล 3 x 8 เมตร (24 ตารางเมตร) พบว่า น้ำหนักต่อแปลงของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี
50 มีน้ำหนักต่อแปลง เท่ากับ 138.45 กิโลกรัม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีน้ำหนักต่อแปลง เท่ากับ 80.40 กิโลกรัม แสดงตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 น้ำหนักต่อแปลง

6. น้ำหนักผลผลิตต่อไร่
จากข้อมูลน้ำหนักต่อแปลง (ภาพที่ 5) พยากรณ์ผลผลิตในพืน้ ที่ 1 ไร่ พบว่า อ้อยพันธุส์ พุ รรณบุรี
50 มีปริมาณผลผลิต เท่ากับ 9,220.46 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีปริมาณผลผลิต เท่ากับ 5,360.20 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงตามภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 น้ำหนักผลผลิตต่อไร่

7. เปอร์เซ็นต์ความหวาน
เปอร์เซ็นต์ความหวานของอ้อยทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีเปอร์เซ็นต์ความ
หวานเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 องศาบริกซ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ยเท่ากับ 14.22 องศาบริกซ์ แสดงตามภาพที่ 6

ภาพที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความหวาน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์
พันธุ์อ้อย

ความสูง

จำนวนลำ

ความยาว น้ำหนัก น้ำหนัก ผลผลิต เปอร์เซ็นต์
ปล้อง
ต่อลำ ต่อแปลง ต่อไร่ ความหวาน
(เซนติเมตร) (ลำต่อพื้นที่) (เซนติเมตร) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (องศาบริกซ์)
สิงคโปร์
190.50
78.25
7.47
2.61
80.40 9220.46
14.22
สุพรรณบุรี 50 242.58 124.75
11.45
1.69
138.45 5,360.20 16.96
F-test
**
**
**
*
*
*
*
% CV
3.27
8.90
7.08
13.95
14.34
14.36
1.03

ภาพที่ 8 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือนในระยะการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์

วิจารณ์ผลการทดลอง

จากข้อมูลสถิติน้ำฝนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือน
มีนาคม 2551 แสดงตามภาพที่ 8 พบว่า ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในช่วงการปลูกเพียงพอกับการ
เจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของอ้อย
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(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาส, 2551) และเมื่อศึกษาผลการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์
พบว่า ความสูงของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีความสูงแตกต่างจากอ้อยพันธุ์สิงคโปร์อย่างเด่นชัด กล่าวคือ
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีความสูงเฉลี่ย 242.58 เซนติเมตร ส่วนอ้อยพันธุ์สิงคโปร์มีความสูงเฉลี่ย 190.56
เซนติเมตร (ข้อมูลแสดงภาพที่ 1 และตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 สามารถยืดความยาว
ของปล้องได้มากกว่า (สัมภาษณ์ สุรชัยปัญญา, 2550) นอกจากนี้อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งมีจำนวนลำต่อ
พื้นที่มากกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ จึงส่งผลให้อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีการแข่งขันภายในแถวทางด้านความสูง
(ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) สำหรับจำนวนลำต่อพื้นที่ ซึ่งพบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 สามารถแตกกอและพัฒนา
เป็นลำอ้อยได้มากกว่าอ้อยสิงคโปร์ กล่าวคือ อ้อยสุพรรณบุรี 50 มีจำนวนลำต่อ 2 แถวเฉลี่ย 124.75 ลำ ส่วน
อ้อยสิงคโปร์มีจำนวนลำเฉลี่ย 78.25 ลำต่อ 2 แถว (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีคุณสมบัติดีเด่นประจำพันธุ์ ทางด้านการแตกกอและการพัฒนาหน่อให้เป็นลำได้ดี
กว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ มีการตอบสนองต่อปุ๋ยและสภาพแวดล้อมที่ปลูกได้ดีกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ (สัมภาษณ์
สุรชัยปัญญา,2550) และสอดคล้องกับข้อมูลพันธุ์พืชรับรองของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ที่รายงานว่า อ้อย
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 แตกกอดี มีจำนวนลำต่อไร่เฉลี่ย 12,198 ลำ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ถึง 91 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลจำนวนลำต่อแถวสอดคล้องกับ สมศักดิ์ สิงหลกะ (2545) ที่รายงานว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แตกกอ
5-6 ลำต่อกอ ส่วนอ้อยพันธุ์สิงคโปร์แตกกอ 3-4 ลำต่อกอ ส่วนความยาวปล้องของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
มีความยาวปล้องเฉลี่ย 11.45 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีความยาวปล้องเฉลี่ยเพียง 7.42 เซนติเมตร
เท่านั้น (ภาพที่ 3 และตารางที่ 1) ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ สัมภาษณ์ สุรชัยปัญญา (2550) ที่กล่าวถึงลักษณะ
ประจำพันธุ์ของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ว่า ขนาดของปล้องค่อนข้างยาว
จากการศึ ก ษาน้ ำ หนั ก ต่ อ ลำของอ้ อ ยพั น ธุ ์ ส ิ ง คโปร์ ม ี น ้ ำ หนั ก ต่ อ ลำมากกว่ า อ้ อ ยพั น ธุ ์
สุพรรณบุรี 50 เนื่องจาก อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำมากกว่า และมีจำนวนลำต่อแถวน้อยกว่า
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ทำให้อ้อยมีการใช้น้ำและปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปใช้ในการสร้างน้ำหนักต่อลำได้
มากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 อย่างไรก็ตาม จากการที่อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีจำนวนลำต่อพื้นที่มาก และ
ลำมีขนาดเล็ก เมื่อศึกษาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำหรือระยะปลูกที่เหมาะสม จะเป็นแนวทางในการเพิ่มน้ำหนัก
ต่อลำของอ้อยพันธุ์ดังกล่าวได้ สำหรับน้ำหนักต่อแปลง ในพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร พบว่า
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีน้ำหนักเฉลี่ย 138.45 กิโลกรัม มากกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ย 80.40
กิโลกรัม (ภาพที่ 5) ทั้งนี้เนื่องจากอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีจำนวนต้นต่อพื้นที่มากกว่า สอดคล้องกับสถานี
ทดลองพืชไร่สงขลา (2537) ที่รายงานว่า อ้อยพันธุ์ 90-1 หรือพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิตสูงกว่าอ้อยพันธุ์
สิงคโปร์ ส่วนปริมาณผลผลิตต่อไร่ พบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิต 9,220.40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์
สิงคโปร์ให้ผลผลิต 5,360.20 กิโลกรัม สอดคล้องกับ วันทนา ตัง้ เปรมศรี (2540) ทีด่ สอบผลผลิตอ้อยพันธุ์
ดังกล่าวในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันตกและ สถานีทดลองพืชไร่สงขลา (2537) พบว่า อ้อยพันธุ์
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สุพรรณบุรี 50 มีปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์
ในส่วนคุณภาพผลผลิต พบว่า เปอร์เซ็นต์ความหวานของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มี
ความหวานเท่ากับ 16.96 องศาบริกซ์ มากกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งมีความหวานเพียง 14.12 องศาบริกซ์
ซึ่งสอดคล้องกับวันทนา ตั้งเปรมศรี (2540) รายงานว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีความหวาน 13-15
องศาบริกซ์ ในการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยคั้นน้ำในไร่กสิกร และยังรายงานว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
มีความหวานเฉลี่ย 16.7องศาบริกซ์ และพันธุ์สิงคโปร์มีความหวาน 14.8 องศาบริกซ์

สรุปผลการทดลอง

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 สายพันธุ์คือพันธุ์สิงคโปร์และพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสสรุปผลดังนี้
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จำนวนต้นต่อแถวความยาวของ
ปล้อง ดีกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ยกเว้นน้ำหนักต่อลำ ซึ่งอ้อยพันธุ์สิงคโปร์มีน้ำหนักต่อลำมากกว่าอ้อยพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 องค์ประกอบผลผลิตทางด้านผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์ความหวาน อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี
50 ให้ผลผลิตมากกว่าอ้อยพันธุ์สิงคโปร์
จากการทดลองครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ในสภาพแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส การเข้าทำลายของศัตรูพืช เช่นโรคและแมลงในแปลง
ทดลองพบน้อยมากไม่มีผลเสียหายในระดับเศรษฐกิจ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ในเชิงการค้าหรือเป็นพืชแซมเสริมรายได้แทนอ้อยพันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกใน
ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ หรือพัฒนาไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งจะส่งผลดีทางด้านการสร้าง
งานเป็นลูกโซ่ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป
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