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สมรรถนะการผสมพันธุของออย 5 พันธุกับลูกผสมขามชนิด 
Combining Ability of Five Sugarcane Clones with Interspecific Crosses 
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บทคัดยอ 
 แผนการผสมพันธุแบบแฟคทอเรียล 3 x 5 ของการผสมพนัธุแบบจับคูผสมดําเนินการที่สถานีผสมพันธุ

ออยบานทิพุเย อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2549 ออยตนตัวเมียเปนพอแมพันธุหลักของแผนการ

ปรับปรุงพันธุออยในประเทศไทย (TBy20-0556 TBy20-1300 TBy20-2248 K84-200 และ UT1) ขณะที่ตันตัวผู

เปนลูกผสมขามชนิดระหวางออยน้ําตาลพันธุ Phil6607 กับ KuS06 (TByEFC04-0008 TByEFC04-0015 และ 

TByEFC04-0109) การทดลองในแปลงดําเนินการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใช

แผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อคสมบูรณ ทํา 3 ซ้ํา ลูกผสมที่ไดรับการประเมินใน 7 ลักษณะองคประกอบ

ของผลผลิตที่มีความสําคัญ เชน ความสูงลําตน (STKHT, ซม.) เสนผานศูนยกลางลํา (STKDIA, ซม.) ความยาว

ปลอง (INTLN, ซม.) น้ําหนักลํา (STKWT, กก./ลํา) จํานวนลํา (STKNO, ลํา/กอ) น้ําหนกักอ (STLWT, กก./กอ) 

และคาบริกซ ผลการทดลองไดแสดงใหเห็นวา ตนตัวผูมีแหลงความผันแปรที่สําคัญใน 3 ลักษณะ (STKHT 

INTLN และ STKNO) ตนตัวเมียในทุกลักษณะ ยกเวน STKNO และปฏิสัมพันธของตัวเมียกับตัวผูใน 5 ลักษณะ 

(STKHT INTLN STKNO STLWT และ BRIX) ดังนั้น จึงสามารถใชตนตัวผูเพื่อเพิ่ม STKHT และ STKNO ขณะที่

ตนตัวเมียสามารถใชเพื่อเพิม่ในทุกลักษณะ ยกเวน STKNO มีออยจาํนวน 3 พันธุ TBy20-2248 TBy20-0556 

และ K84-200 ที่มีสมรรถนะการผสมพันธุทั่วไป (GCA) สูงในลักษณะคาบริกซ จึงควรปรับปรุงลักษณะ STKNO 

โดยการผสมขามกับ TByEFC04-0015 TByEFC04-0008 และ TByEFC04-0109 ตามลําดับ คูผสมพนัธุทั้งสาม

ใหสมรรถนะการผสมพันธุเฉพาะ (SCA) สูงในลักษณะจํานวนลําตอกอ 
 

คําสําคัญ : ออย  สมรรถนะการผสมพันธุ 
 

ABSTRACT 
 The 3 x 5 factorial mating design for biparental crosses were conducted at Tiphuyae 

Sugarcane Crossing Station, Thongpaphum, Kanchanaburi province in 2006. The females were major 

sugarcane parents in Thailand breeding programs (TBy20-0556, TBy20-1300, TBy20-2248, K84-200 

and UT1) whereas males were interspecific hybrid between Phil6607 and KuS06 (TByEFC04-0008, 

TByEFC04-0015, and TByEFC04-0109). The field experiment was conducted at Kasetsert University, 

Kamphaengsean Campus. The design was a randomized complete block (RCB) with 3 replications. 
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The hybrids were evaluated for 7 important yield components such as stalk height (STKHT, cm), stalk 

diameter (STKDIA, cm), internode length (INTLN, cm), stalk weight (STKWT, kg stalk-1), number of 

stalks (STKNO, no stool-1), stool weight (STLWT, kg stool-1), and brix value. The results showed that 

male was important source of variation in 3 traits (STKHT, INTLN, and STKNO), female was important 

source of variation in all traits except STKNO, and female x male in 5 traits (STKHT, INTLN, STKNO, 

STLWT, and BRIX). Thus, males can be used for increasing STKHT and STKNO, while females can be 

used for increasing all traits except STKNO.  There were three clones,  TBy20-2248, TBy20-0556, and 

K84-200 had high general combining ability (GCA) for brix value, then they should be improved 

STKNO by crossing with TByEFC04-0015, TByEFC04-0008, and TByEFC04-0109, respectively. All three 

crosses had a high specific combining ability (SCA) in number of stalks per stools. 

 
Keywords : sugarcane, combining ability 

E-mail : tiphuyae@live.com 

 

คํานํา 
ออย (Saccharum spp.) เปนพืชที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งในภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมทั้ง

ในอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งออยใชเปนวัตถดุิบในการผลิตน้ําตาลโดยตรง แลวยังสามารถใชเปนวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมอืน่ๆ เชน การผลิตเอทานอล และใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ดังนั้น การปรับปรุงพันธุ

ออยทําไดโดยใชพอแมที่มีเชือ้พันธุกรรมที่ดีมาผสมพันธุเพื่อใหมีการถายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกผสม เชน นํา

ลักษณะที่ดีเดนบางลักษณะในออยปา (S. spontaneum) เขาสูออยพันธุการคา ในการศกึษานี้จึงมีวัตถปุระสงค

เพื่อศึกษาสมรรถนะการผสมทั่วไป (general combining ability, GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific 

combining ability, SCA) ระหวางพันธุออยน้ําตาลที่มักใชเปนเชื้อพันธกุรรมหลักของประเทศไทย จํานวน 5 

พันธุ ผสมขามกับลูกผสมขามชนิด (interspecific crosses) ของออยน้ําตาลกับออยปา ทําใหทราบ

ความสามารถในรวมตัวของพนัธุออยน้ําตาลแตละพันธุ ทีส่ามารถใชเปนแนวทางในการคัดเลือกพอแมพันธุออย

เพื่อการผสมพนัธุไดตอไปในอนาคต 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ดําเนินการผสมพันธุออยที่สถานีผสมพันธุออยบานทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในระหวาง

เดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยวางแผนผสมพันธุแบบแฟคทอเรียล (factorial design) 

(Becker, 1984) ใชพันธุออยน้ําตาล 5 พันธุ เปนตนตัวเมีย คือ TBy20-0556 TBy20-1300 TBy20-2248 K84-

200 และ UT1 โดยออยพันธุ TBy20-0556 TBy20-1300 และ TBy20-2248 เกิดจากคูผสมพันธุ K83-74 x K84-

200 มีลักษณะดีเดนแตกตางกันทั้งในดานการเจริญเตบิโต สะสมน้ําตาลเร็ว และผลผลิต ออยพันธุ K84-200 

เกิดจากคูผสมพันธุของ ROC1 x CP63-588 เปนพันธุออยที่ใหผลผลิตน้ําตาลดีเดน และปรับตัวไดกวางขวางใน

แหลงปลูกออยทางภาคกลาง เหนือ และตะวันออกของประเทศไทย สวนพันธุอูทอง 1 หรือ UT1 เปนพันธุที่

เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง แตสะสมน้ําตาลชา ปรับตัวไดดีในแหลงปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
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มีความสัมพันธทางพันธุกรรมที่แตกตางไปจากออยน้ําตาล 4 พันธุแรก (Figure 1) นักปรับปรุงพันธุนยิมใชออย

พันธุ K84-200 และ UT1 เปนเชื้อพนัธุกรรมในการปรับปรุงพันธุออยเพื่อเพิ่มผลผลิตออยและความหวาน 

(ประเสริฐ และคณะ, 2551) 
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Figure 1 Sugarcane pedigree diagram showed the relationships of 5 experimental clones 

 

สวนตนตัวผูเปนลูกผสมขามชนิด (interspecific cross) ของพันธุออยน้ําตาล (Phil6607) กับออยปา 

KuS06 (S. spontaneum) จาํนวน 3 พันธุ คือ TByEFC04-0008 TByEFC04-0015 และ TByEFC04-0109 นํา

เมล็ดพันธุออยที่ไดจากการผสมพันธุ มาทําการเพาะเมล็ดที่โรงเรือนเพาะเมล็ดของโครงการปรับปรุงพันธุออย 

อาคารถายทอดเทคโนโลยีทางพืชไร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สนับสนุนโดยศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อตนกลาออย

ในกระบะเพาะชํามอีาย ุ25-30 วัน จึงยายตนกลาออยลงในถุงเพาะชําดูแลใหน้ําใสปุยจนกระทั่งตนกลาออยอายุ

ได 90 วัน ก็พรอมที่จะยายปลกูในแปลงทดลอง 

การปลูกทดสอบดําเนินการที่แปลงทดลองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

สภาพพื้นที่เปนกลุมชุดดินที่ 33 ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ใชแผนการทดลองแบบ RCB ทํา 3 ซ้ํา โดยใชตนกลา

ออย 15 คูผสมพันธุ ใชแปลงยอยขนาด 33.75 ตารางเมตร (ปลูกตนกลาออยได 30 ตน) ระยะหางแถว 1.5 เมตร 

ระยะหางของตนกลาในแถว 0.75 เมตร ใสปุยยูเรียในอัตรา 10 กก.ไนโตรเจนตอไร ใหน้ําชลประทานเมือ่ตนออย

เร่ิมแสดงอาการเหี่ยว ดูแลรักษาแปลงออยจนกระทั่งอายุ 12 เดือน ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและองคประกอบของ

ผลผลิต เก็บขอมูลใน 7 ลักษณะ คือ ความสูงลําตน (stalk height, STKHT, ซม.)  เสนผานศูนยกลางลํา (stalk 

diameter, STKDIA, ซม.) ความยาวปลอง (internode lenght, INTLN, ซม.) น้ําหนักลํา (stalk weight, STKWT, 

กก./ลํา) จํานวนลําตอกอ (number of stalk, STKNO, ลํา/กอ) น้ําหนักกอ (stool weight, STLWT, กก./กอ) และ

คาบริกซ (BRIX, องศาบริกซ) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ตนตัวผู (male) แสดงนัยสําคัญทางสถิตเพียง 3 ลักษณะ คือ 

STKHT INTLN และ STKNO ที่เปนองคประกอบของผลผลิตออยหลัก แสดงใหเห็นวา ตนตัวผูไมมีอิทธพิลตอเสน

ผานศูนยกลางลํา น้ําหนักลํา น้ําหนักกอ และคาบริกซ  เนื่องจากธรรมชาติของตนพอท้ัง 3 พันธุ (TByEFC04-

0008, TByEFC04-0015 และ TByEFC04-0109) เกิดจากการผสมขามของ Phil6607 กับออยปา มักจะถายทอด

ลักษณะจํานวนลําตอกอไดดี แตลําออยมีเสนผานศูนยกลางนอย และมคีวามหวานต่ํา จึงมักจะทําใหไดน้ําหนัก
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ลํา น้ําหนักกอ และคาบริกซไมแตกตางกัน (ประเสริฐ และคณะ, 2551) ในขณะที่ ตนตัวเมียมีนัยสําคัญทางสถิติ

ในเกือบทุกลักษณะ ยกเวน STKNO เนื่องจากมอีอยน้ําตาล 4 พันธุ มีฐานพันธุกรรมคอนขางใกลชิดกัน ยกเวน 

UT1 (Figure 1) ความผันแปรของจํานวนลําตอกอจึงมีนอย  สวนปฏิสัมพนัธของตนตัวเมียและตัวผู (Female x 

Male) มีนัยสําคัญใน 5 ลักษณะ คือ STKHT INTLN STKNO STLWT และ BRIX แสดงวาออยแตละคูผสมพันธุ

มีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะเหลานี้ แตไมพบนัยสําคัญในลักษณะ STKDIA และ STKWT (Table 1)  

 

Table 1 Analysis of variance of seven traits based on factorial mating design 

Sources of Mean Squares 
Variation 

d.f. 
STKHT STKDIA INTLN STKWT STKNO STLWT BRIX 

Replications 2 1,733 ** 0.0092 ns 4.71 ** 0.149 ** 3.95 ns 6.35 ns 10.14 ** 

Male 2 1,118 * 0.0441 ns 3.30 ** 0.020 ns 12.60 ** 6.98 ns 2.23 ns 

Female 4 5,889 ** 0.0472 * 1.61 ** 0.079 ** 2.87 ns 7.34 * 9.69 ** 

Female x Male 8 853 ** 0.0184 ns 1.01 * 0.029 ns 4.16 * 8.12 * 3.33 * 

Error 26 248 0.0153 0.35 0.017 1.29 2.43 1.21 

% C.V.  5.72 5.91 5.19 13.64 11.58 16.08 6.95 

 

 การตรวจสอบสมรรถนะการผสมโดยทั่ว (GCA) ดําเนินการแยกเปน 2 กลุม คือ กลุมตนแมพันธุ กบักลุม

ตนพอพันธุ  ในกลุมของตนแมพันธุ มีพันธุออยที่ให GCA สูงในแตละลักษณะ ดังนี้ ความสูงลําตน (TBy20-2248 

และ UT1) เสนผานศูนยกลางลํา (TBy20-0556 และ TBy20-2248) ความยาวปลอง (UT1, K84-200 และ 

TBy20-0556) น้ําหนักลํา (TBy20-0556 และ TBy20-2248) จํานวนลําตอกอ (UT1 และ TBy20-0556) น้ําหนัก

กอ (TBy20-0556, UT1 และ TBy20-2248) และคาบริกซ (TBy20-2248, TBy20-0556 และ K84-200) ในกลุม

ของตนพอพันธุ พบวาพันธุออยที่ใหคา GCA สูงในแตละลักษณะ ดังนี้ ความสูงลําตน (TByEFC04-015) เสน

ผานศูนยกลางลํา (TByEFC04-0008) ความยาวปลอง (TByEFC04-0109) น้ําหนักลํา (TByEFC04-0008 และ 

TByEFC04-0015) จํานวนลําตอกอ (TByEFC04-0109) น้ําหนักกอ (TByEFC04-0015 และ TByEFC04-0109) 

และคาบริกซ (TByEFC04-0008) (Table 2) 

 Milligan et al. (1990) ไดรายงานวา จํานวนลําตอพืน้ที่เปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอผลผลิตออย 

สอดคลองกับรายงานของพรอมพรรณ และคณะ (2540) โดยความสูงลําตน และเสนผานศูนยกลางลําเปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลรองลงมา สวนคาโพลและบริกซมีความสัมพันธอยางสูงกับคาซีซีเอส (สาโรช และประเสริฐ, 2540) 

ดังนั้น จึงควรคัดเลือกพันธุออยที่มีจาํนวนลําสูง ซึ่งจะสงผลใหไดลูกผสมพันธุออยทีม่ีผลผลิตสูงตามไปดวย ใน

กรณีนี้พบวา ตนตัวเมียไมมีอทิธิพลตอลักษณะจํานวนลําตอกอ การคัดเลือกตนตัวเมียเพื่อใหไดจาํนวนลําตอกอ

มากๆ จึงมีขอจาํกัด แตทั้งออยพันธุ UT1 และ TBy20-0556 ก็ใหคา GCA สูงในลักษณะจํานวนลําตอกอ ในกรณี

ของตนตัวผูพบวามอีิทธิพลตอทั้งลักษณะความสูงและจํานวนลําตอกอ ซึ่งทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธกบั

ผลผลิตออย ดังนั้น ออยพันธุ TByEFC04-0109 จึงใหคา GCA ในลักษณะจํานวนลําตอกอสูง จึงนาจะใชเปน

พันธุหลักเพื่อการปรับปรุงพันธุลักษณะจํานวนลําใหมากขึน้  ในลักษณะความหวานก็อาจใชคาบริกซเปนดัชนีใน

การคัดเลือกพันธุออยใหมีคาซีซีเอสสูงได โดยออยพันธุ TBy20-2248 TBy20-0556 และ K84-200 ใหคา GCA 
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สูงในลักษณะบริกซ จึงสามารถใชพันธุออยทั้งสามเปนเชื้อพันธุกรรมหลักในการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มคาซีซีเอส

ใหกับลูกผสมออย 
 
Table 2 General combining ability (GCA) of 5 female and 3 male parents in seven traits  

Female STKHT STKDIA INTLN STKWT STKNO STLWT BRIX 

TBy20-0556 2.861 0.096 0.241 0.093 0.277 0.841 0.677 

TBy20-1300 -45.832 -0.033 -0.782 -0.152 -0.739 -1.481 0.014 

TBy20-2248 24.048 0.061 -0.001 0.086 0.097 0.518 0.802 

K84-200 -0.023 -0.073 0.270 0.006 -0.420 -0.417 0.450 

UT1 18.946 -0.051 0.272 -0.033 0.785 0.539 -1.943 

Male        

TByEFC04-0008 -9.322 0.049 -0.506 0.023 -1.065 -0.834 0.375 

TByEFC04-0015 8.690 -0.065 0.013 0.021 0.254 0.489 0.026 

TByEFC04-0109 0.632 0.017 0.493 -0.044 0.812 0.344 -0.401 

 

 การวิเคราะหความแปรปรวนพบนัยสําคัญของ Female x Male จํานวน 5 ลักษณะ คือ STKHT INTLN 

STKNO STLWT และ BRIX แสดงวาคูผสมพันธุมีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะเหลานี้ ในขณะที่ลักษณะ 

STKDIA และ STKWT ใหการแสดงออกของรุนลูกในแตละคูผสมเปนไปในทางที่สอดคลองกัน ออยพันธุ TBy20-

2248 TBy20-0556 และ K84-200 ที่มีคา GCA ในลักษณะความหวานสูง กค็วรจะจบัคูเฉพาะเจาะจงกับออยตน

ตัวผูที่ให SCA ในลักษณะจํานวนลําตอกอสูง คือ TByEFC04-0015, TByEFC04-0008 และ TByEFC04-0109 

ตามลําดับ (Table 3) ดังนั้น จึงควรคัดเลือกพันธุออยน้ําตาลเปนฐานพันธุกรรมในการผสมพันธุเพื่อปรับปรุง

ลักษณะความหวาน ในขณะที่ลูกผสมขามชนิดใชเพือ่การปรับปรุงลักษณะองคประกอบของผลผลิตที่สําคัญ 

ไดแก จํานวนลําตอกอ ความสูงลําตน และความยาวปลอง ซึ่งจะทําใหไดพันธุออยใหมที่จะใหทั้งผลผลิตและ

ความหวานสูง เปนไปตามวัตถุประสงคหลักของแผนการปรับปรุงพันธุออย 
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Table 3 Specific combining ability (SCA) for 3 x 5 parental combination in seven traits  

Female Male STKHT STKDIA INTLN STKWT STKNO STLWT BRIX 

TBy20-0556 TByEFC04-0008 2.70 0.02 -0.06 -0.01 0.95 0.77 0.17 

 TByEFC04-0015 6.77 0.03 0.56 0.09 -0.24 0.80 -0.21 

 TByEFC04-0109 -9.47 -0.05 -0.50 -0.09 -0.71 -1.57 0.04 

TBy20-1300 TByEFC04-0008 -20.39 -0.05 -0.49 -0.03 -0.94 -1.13 1.09 

 TByEFC04-0015 26.10 0.03 0.40 0.08 1.51 1.57 -0.84 

 TByEFC04-0109 -5.70 0.02 0.10 -0.05 -0.57 -0.44 -0.25 

TBy20-2248 TByEFC04-0008 3.59 0.04 -0.39 -0.11 -0.66 -1.90 0.15 

 TByEFC04-0015 -2.70 0.00 0.41 -0.02 0.85 0.69 -0.16 

 TByEFC04-0109 -0.89 -0.04 -0.02 0.12 -0.19 1.21 0.01 

K84-200 TByEFC04-0008 18.56 0.11 0.76 0.13 0.72 1.65 0.92 

 TByEFC04-0015 -20.69 -0.07 -0.83 -0.16 -1.92 -2.86 -0.62 

 TByEFC04-0109 2.13 -0.04 0.07 0.02 1.20 1.21 -0.29 

UT1 TByEFC04-0008 -4.45 -0.12 0.18 0.01 -0.08 0.61 -2.33 

 TByEFC04-0015 -9.47 0.01 -0.54 0.01 -0.19 -0.20 1.83 

 TByEFC04-0109 13.92 0.11 0.36 -0.02 0.27 -0.42 0.50 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การปรับปรุงพนัธุออยเพื่อเพิม่ผลผลิตออยผานทางลักษณะจํานวนลําตอกอ โดยใชตนพอพันธุออยทั้ง 5 

พันธุ (TBy20-0556, TBy20-1300, TBy20-2248, K84-200 และ UT1) ใหผลลัพธไดไมแตกตางกัน ในพันธุออย

ที่ใชเปนตนตัวเมียใหลูกผสมพนัธุที่มีความหวานสูงผานทางคาบริกซไดแตกตางกัน พันธุออยที่ใหลูกผสมมีความ

หวานดีเดนจากมากไปนอย คือ TBy20-2248, TBy20-0556 และ K84-200 ตามลําดับ ในขณะที่ตนตัวผูมี

อิทธิพลสูงในเกือบทุกลักษณะที่เปนองคประกอบของผลผลิต ไดแก ความสูง ความยาวปลอง จํานวนลําตอกอ 

และคาบริกซ  ดังนั้น การปรับปรุงพนัธุออยเพื่อเพิม่ปริมาณผลผลิตน้ําตาลสามารถดําเนินการได โดยการ

คัดเลือกพันธุผานทางลักษณะจํานวนลําตอกอและคาบริกซ ลูกผสมขามชนิดมีความเฉพาะเจาะจงกับพันธุออย

น้ําตาล โดยคูผสมพันธุออยที่จะใหผลผลิตออยและความหวานสูง คือ TBy20-2248 x TByEFC04-0015, 

TBy20-0556 x TByEFC04-0008 และ K84-200 x TByEFC04-0109 
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