
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1608 

เสถียรภาพของพันธุออยกําแพงแสนในพื้นที่ปลูกออยภาคตะวนัตกตอนบน 
Cultivars Stability of Kamphaeng Saen Sugarcane in Upper Part of  

Western Sugarcane Planting Area 
 

ธนูเดช ฤกษปาณี1  เรวัต เลิศฤทัยโยธิน1/2  และอภิวิชญ ทรงกระสินธุ2 

Thanoodath Lerksapanee1, Rewat Lersrutaiyotin1/2 and Apiwit Songkrasin2 

 

บทคัดยอ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใชออยพันธุกําแพงแสนจํานวน 15 พันธุ ของศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนพันธุทดสอบและใชพันธุเปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ ปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูกออย
ภาคตะวันตกตอนบน ไดแก 1.อ.หนองหญาไซร จ.สุพรรณบุรี 2.อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 3.อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
4.อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 5.อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี เก็บขอมูลผลผลิตออย ความหวาน (ซีซีเอส) และผลผลิต
น้ําตาล จากผลการวิเคราะหเสถียรภาพของพันธุออย ดวยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอิทธิพลรวม
แบบผลคูณ (AMMI) ไดพันธุดีที่สามารถปลูกในเขตภาคตะวันตกตอนบนดังนี้ พันธุที่ใหผลผลิตออยสูงไดแก พันธุ
กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 01-1-25, กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 00-92, กําแพงแสน 00-148 และ 
กําแพงแสน 01-4-29 ตามลําดับ โดยพันธุกําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 00-148 และ กําแพงแสน 94-13 มี
เสถียรภาพสูง สวนพันธุ กําแพงแสน 01-1-25, กําแพงแสน 00-92 และ กําแพงแสน 01-4-29 มีเสถียรภาพของพันธุ
คอนขางต่ํา พันธุที่มีคาซีซีเอสสูง ไดแก พันธุ KK 3, กําแพงแสน 01-1-46, LK 92-11,  กําแพงแสน 00-176,  
กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12 และ กําแพงแสน 00-129 ตามลําดับ โดยพันธุ LK 92-11, กําแพงแสน 
00-129, กําแพงแสน 00-176 และ กําแพงแสน 01-1-12 มีเสถียรภาพสูง พันธุกําแพงแสน 01-1-46 มีเสถียรภาพ
ปานกลาง และ พันธุ กําแพงแสน 94-13 มีเสถียรภาพต่ํา พันธุที่มีผลผลิตน้ําตาลสูง ไดแก พันธุ กําแพงแสน 01-1-
12, กําแพงแสน 94-13, KK 3 และ LK 92-11 และทั้งส่ีพันธุมีเสถียรภาพของพันธุสูง 
 
คําสําคัญ : ออย  เสถียรภาพ  AMMI 

 

ABSTRACT 
In this study, 15 Kamphaeng Saen sugarcane cultivars of Cane and Sugar Research and 

Development Center, Kasetsart University and 5 checked sugarcane cultivars were planted in upper 
part of western sugarcane planting area namely; 1.Nong Ya Sai, Suphan Buri 2.U-Thong, Suphan Buri 
3.Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, 4.Panom Tuan, Kanchanburi and 5.Ta Muang, Kanchanaburi. 
Data of cane yield, CCS and sugar yield were collected and analysed by AMMI. The promising 
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sugarcane cultivars were obtained. Kamphaeng Saen 01-1-12, Kamphaeng Saen 01-1-25, Kamphaeng 
Saen 94-13, Kamphaeng Saen 00-92, Kamphaeng Saen 00-148 and 01-4-29 had high cane yield 
respectively, in which Kamphaeng Saen 01-1-12, Kamphaeng Saen 00-148 and Kamphaeng Saen 94-
13 had high stability while Kamphaeng Saen 01-1-25, Kamphaeng Saen 00-92 and Kamphaeng Saen 
01-4-29 had low stability. For CCS, KK 3, Kamphaeng Saen 01-1-46, LK 92-11, Kamphaeng Saen 00-
176, Kamphaeng Saen 94-13, Kamphaeng Saen 01-1-12 and Kamphaeng Saen 00-129 had high CCS 
respectively, in which LK 92-11, Kamphaeng Saen 00-129, Kamphaeng Saen 00-176 and Kamphaeng 
Saen 01-1-12 had high stability while Kamphaeng Saen 01-1-46, Kamphaeng Saen had moderate 
stability and Kamphaeng Saen 94-13 had low stability. Kamphaeng Saen 01-1-12, Kamphaeng Saen 
94-13, KK 3 and LK 92-11 had high sugar yield and high stability. 
 
Keywords : sugarcane, stability, AMMI 
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คํานํา 

 ออยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย พื้นที่ปลูกออยโดยรวมของประเทศประมาณ 6.5 ลานไร (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2550) สรางรายไดใหกับประเทศไทยปละหลายหมื่นลานบาท พื้นที่ปลูกออยทั่วประเทศให
ผลผลิตออยที่ตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และพันธุที่ตอบสนองตอพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนตองมีการปลูกเปรียบเทียบ 
เพื่อตรวจสอบผลผลิต คุณภาพ และเสถียรภาพของพันธุออยซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกใชพันธุออยให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใหผลผลิตที่ดีในพื้นที่นั้นๆ โดยพื้นที่ภาคตะวันตกตอนบนเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูก
ออย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญอยูในเขตชลประทาน ทําใหพื้นที่ภาคตะวนัตกตอนบนนี้มีการปลูกออยเปนจํานวนมาก 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ ปลูกเปรียบเทียบพันธุออยกําแพงแสน เพื่อตรวจสอบผลผลิตและคุณภาพ
ของพันธุออย รวมถึงเสถียรภาพของพันธุออยกําแพงแสน ตอพื้นที่ปลูกออยภาคตะวันตกตอนบน  
 

อุปกรณและวิธีการ 

 ปลูกทดสอบพันธุออยจํานวน 20 พันธุ โดยมีพันธุออยกําแพงแสนชุดป 2000 และ 2001 ของศูนยวิจัยและ
พัฒนาออยและน้ําตาลจํานวน 15 พันธุ เปนพันธุทดสอบ ไดแก กําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 00-92, 
กําแพงแสน 00-105, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-148, กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน 01-1-12, 
กําแพงแสน 01-1-25, กําแพงแสน 01-1-46, กําแพงแสน 01-3-5, กําแพงแสน 01-3-15, กําแพงแสน 01-4-29, 
กําแพงแสน 01-41-5, กําแพงแสน 01-10-2 และ กําแพงแสน 01-11-6 พันธุเปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ ซึ่งเปนพันธุ
ที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ ไดแก      LK 92-11, K 88-92, K 95-84, KK 3 และกําแพงแสน 94-13 โดยใชแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ขนาดแปลงยอยเทากับ 48 ตารางเมตร แตละแปลงยอยมี 
4 แถว แถวยาว 8 เมตร ระยะระหวางแถว 1.5 เมตร ปลูกในแปลงเกษตรกรจํานวน 5 แปลงในเขตภาคตะวันตก
ตอนบนไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี 2 แปลง, จังหวัดกาญจนบุรี 2 แปลง และจังหวัดนครปฐม 1 แปลง ปลูกในชวงป 
2550 - 2551 ขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบผลผลิตและศึกษาเสถียรภาพของพันธุคือ ผลผลิตออย ความหวาน (ซีซี
เอส) โดยผลผลิตออยไดจากการคํานวณจาก 4 แถว ปรับคาเปนตันตอไร สวนคาซีซีเอสวิเคราะหโดยใชเครื่อง 
Saccharomat NIRW2 บริษัท Global Dynamics(Thailand) LTD. และผลผลิตน้ําตาลไดจากการนําคาผลผลิต
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ออยคูณกับซีซีเอสและหารดวย 100 วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุโดยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและ
อิทธิพลรวมแบบผลคูณ (AMMI) ซึ่งสามารถแสดงโมเดลไดดังนี้ (Sabaghnia et al. 2008) 
 

Yij =μ+αi +βj +Σλnξinηjn+θij 
 

โดยที่   Yij  =  ผลผลิตของพันธุที่ i ปลูกในสภาพแวดลอมที่ j 

μ =  ผลผลิตเฉล่ียของการทดลอง 

αi  =  อิทธิพลของพันธุที่ i 

βj  =  อิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่ j 

λn  =  คา eigen value ของแกนองคประกอบหลักที่ n 

ξin  =  คะแนนองคประกอบของพันธุที่ i ของแกนองคประกอบหลักที่ n 
ηjn  =  คะแนนองคประกอบสภาพแวดลอมที่ j ของแกนองคประกอบหลักที่ n 

  N  =  จํานวนแกนองคประกอบหลักทั้งหมดที่มีอยูในโมเดล 

θij  =  สวนเบี่ยงเบนที่ไมทราบสาเหตุ 
 

 โดยใชโปรแกรม R (R–language and environment for statistical computing and graphics) (ชูศักดิ์, 2551) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 จากการวิเคราะหคาความแปรปรวนของผลผลิตออย คาซีซีเอส และผลผลิตน้ําตาล พบวา %SS (percent 
of sum of square) ของสภาพแวดลอมมีคาเปน 87.97, 28.98 และ 78.34 ตามลําดับ สวน% SS ของพันธุใหคา
เปน 5.18 30.65 และ 6.32 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) แสดงวา อิทธิพลของสภาพแวดลอม มีผลกับคาผลผลิตออย
มากที่สุด รองลงมาคือผลผลิตน้ําตาล สวนซีซีเอสมีสัดสวนต่ําสุด ในขณะที่อิทธิพลของพันธุกรรมจะมีผลกับซีซีเอ
สมากที่สุด สวนผลผลิตออยและผลผลิตน้ําตาลมีอิทธิพลที่ต่ําใกลเคียงกัน  
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของลักษณะผลผลิต ซีซีเอส และผลผลิตน้ําตาล 

ผลผลิตออย ซีซีเอส  ผลผลิตน้ําตาล 
SOV df 

SS %SS SS %SS  SS %SS 

Environment (E) 4 15053.10  87.97 290.20 28.98  262.74  78.34 

Genotype (G) 19 886.50 5.18 306.90  30.65  21.18  6.32 

Block (environment) 15 310.90 1.82 26.55  2.65  6.90 2.06 

GE/Interaction 76 860.70 5.03 377.63  37.71  44.55 13.28 

          PC1 22 352.60 40.97 221.89 58.76  18.26 41.00 

          PC2 20 301.57 35.04 98.04 25.96  17.54 39.38 

         Residual 34 206.49 23.99 57.69 15.28  8.74 19.62 

N 

n = 1 
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ผลผลิต 
 จากการทดลองพบวา ในลักษณะผลผลิต พันธุที่มีผลผลิตสูงไดแก กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 01-

1-25, กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 00-92, กําแพงแสน 00-148 และ กําแพงแสน 01-4-29โดยผลผลิตเฉลี่ย

เทากับ 18.21, 17.78, 17.43, 17.34, 17.05 และ 17.01 ตัน/ไร ตามลําดับ สวนพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูงใน

กลุมที่มีผลผลิตสูง ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 00-148 และ กําแพงแสน 94-13 โดยมีคา PC1 

เทากับ 0.04, -0.12 และ -0.27 ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) 

  จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 สามารถจัดกลุมพันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมตางๆ ได โดยพบวาพันธุ

ที่แสดงความดีเดนในการใหผลผลิตออยในระดับที่ใกลเคียงกันในทุกแปลงทดสอบ หรือเปนพันธุที่มีเสถียรภาพดี 

ไดแก พันธุกําแพงแสน 00-148 และ LK 92-11 พันธุที่แสดงความดีเดนในเฉพาะบางแปลงทดสอบ ไดแก พันธุ

กําแพงแสน 01-41-5 และ KK 3 แสดงความดีเดนที่แปลงกําแพงแสน พันธุกําแพงแสน 01-3-15 แสดงความดีเดนที่

แปลงดอนเจดีย พันธุกําแพงแสน 01-1-46 และ K 88-92 แสดงความดีเดนที่แปลงทามวง พันธุกําแพงแสน 01-1-

25 และ กําแพงแสน 01-4-29 แสดงความดีเดนที่แปลงอูทอง พันธุกําแพงแสน 94-13 แสดงความดีเดนที่แปลง

หนองหญาไซร   
 

ซีซีเอส 
 ในลักษณะคาซีซีเอสพบวา พันธุที่มีความหวานสูงไดแก KK 3, กําแพงแสน 01-1-46, LK 92-11,  

กําแพงแสน 00-176,  กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12 และ กําแพงแสน 00-129 โดยคาความหวานเฉลี่ย

เทากับ 15.14, 15.14, 15.12, 15.00, 14.93, 14.82 และ 14.77 ตามลําดับ โดยมีพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูง

ไดแก LK 92-11, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176 และกําแพงแสน 01-1-12 มีคา PC1 เทากับ -0.16, 

0.17, 0.19 และ 0.20 ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) 

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 4 พบวาพันธุที่แสดงความดีเดนในการใหผลผลิตน้ําตาลในระดับที่ใกลเคียงกัน

ในทุกแปลงทดสอบ หรือเปนพันธุที่มีเสถียรภาพดี คือ พันธุกําแพงแสน 00-176 พันธุที่แสดงความดีเดนในเฉพาะ

บางแปลงทดสอบ ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-1-12 แสดงความดีเดนที่แปลงกําแพงแสน พันธุกําแพงแสน 01-1-12 

และ พันธุกําแพงแสน 00-129 แสดงความดีเดนที่แปลงหนองหญาไซร พันธุกําแพงแสน 01-4-29 แสดงความดีเดน

ที่แปลงอูทอง พันธุกําแพงแสน 01-10-2 และกําแพงแสน 01-3-15แสดงความดีเดนที่แปลงดอนเจดีย พันธุ

กําแพงแสน 94-13 และ กําแพงแสน 01-1-46 แสดงความดีเดนที่แปลงทามวง   
 

ผลผลิตน้ําตาล 
 ในลักษณะผลผลิตน้ําตาลพบวา พันธุที่มีผลผลิตน้ําตาลสูงไดแก กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 94-

13, KK 3 และ LK 92-11โดยผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ยเทากับ 2.66, 2.60, 2.47 และ 2.44 ตัน/ไร ตามลําดับ ทั้ง 4 พันธุ

เปนพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูง โดยคา PC1 เทากับ 0.09, 0.21, 0.18 และ -0.14 ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และ

ภาพที่ 5) 

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 6 พบวาพันธุที่แสดงความดีเดนในการใหผลผลิตน้ําตาลในระดับที่ใกลเคียงกัน

ในทุกแปลงทดสอบ หรือเปนพันธุที่มีเสถียรภาพดี ไดแก พันธุกําแพงแสน 00-148, กําแพงแสน 94-13 และ 

กําแพงแสน 00-176 พันธุที่แสดงความดีเดนในเฉพาะบางแปลงทดสอบ ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-4-29 และ 
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กําแพงแสน 01-1-25 แสดงความดีเดนที่แปลงอูทอง พันธุกําแพงแสน 01-1-12 และ กําแพงแสน 00-92 แสดงความ

ดีเดนที่แปลงหนองหญาไซร พันธุกําแพงแสน 00-176 และ กําแพงแสน 01-10-2 แสดงความดีเดนที่แปลง

กําแพงแสน พันธุกําแพงแสน 01-3-5 และ กําแพงแสน 01-1-46 แสดงความดีเดนที่แปลงทามวง พันธุกําแพงแสน 

01-3-15 แสดงความดีเดนที่แปลงดอนเจดีย     
 

ตารางที่ 2 คาผลผลิตเฉลี่ย(ตัน/ไร) คาซีซีเอส ผลผลิตน้ําตาล(ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก (PC1) ในพันธุ  

                    ออย 20 พันธุ  
 

ลักษณะ 

พันธุ ผลผลิตออย 
(ตัน/ไร) 

PC1 PC2 ซีซเีอส PC1 PC2 
ผลผลิต
น้ําตาล 
(ตัน/ไร) 

PC1 PC2 

K 88-92 16.61abc 0.08 -1.16 13.33ab -0.13 -1.02 2.26ab 0.04 -0.48 

K 95-84 16.31a-d -0.48 -0.64 14.29ab 0.35 0.09 2.31ab -0.09 -0.18 

LK 92-11 16.04a-d -0.35 0.15 15.12a -0.16 -0.49 2.43ab -0.14 -0.20 

KK 3 16.67abc -1.19 0.71 15.14a 0.69 0.45 2.47ab 0.18 -0.18 

กําแพงแสน 94-13 17.43a -0.27 1.22 14.93a 0.74 -0.32 2.60ab 0.21 0.03 

กําแพงแสน 00-58 15.64a-d -0.42 0.35 14.43ab -0.70 0.10 2.22ab -0.39 0.05 

กําแพงแสน 00-92 17.34ab 0.67 0.70 12.33b -0.29 0.25 2.12ab -0.02 0.54 

กําแพงแสน 00-105 16.00abc 0.93 -0.11 13.37ab 0.69 -0.22 2.18ab 0.44 0.03 

กําแพงแสน 00-129 15.97a-d 0.11 -0.39 14.77ab 0.17 0.32 2.32ab 0.14 -0.17 

กําแพงแสน 00-148 17.05ab -0.12 0.10 13.67ab 0.17 -0.39 2.33ab 0.06 -0.13 

กําแพงแสน 00-176 15.01a-d -0.01 -0.34 14.99a 0.19 -0.11 2.24ab -0.11 -0.09 

กําแพงแสน 01-1-12 18.21a 0.04 0.55 14.82ab 0.20 0.71 2.66ab 0.09 0.31 

กําแพงแสน01-1-25 17.78a 1.15 1.27 12.99ab 1.14 0.64 2.31ab 0.74 0.56 

กําแพงแสน01-1-46 12.63d 0.41 -0.96 15.13a 0.52 -0.52 1.94ab 0.32 -0.51 

กําแพงแสน 01-3-5 15.71a-d 0.33 -0.85 14.53ab 0.41 0.11 2.26ab 0.42 -0.35 

กําแพงแสน 01-3-15 13.48bcd -1.45 -0.24 14.21ab -0.56 -0.74 1.93ab -0.60 -0.33 

กําแพงแสน 01-4-29 17.01ab 1.20 -0.45 12.58ab -1.06 0.89 2.07ab -0.24 0.66 

กําแพงแสน 01-10-2 15.44a-d 0.45 0.33 13.77ab -0.82 -0.29 2.11ab -0.18 0.22 

กําแพงแสน 01-11-6 13.06cd -0.31 -0.23 13.44ab -0.90 -0.04 1.74ab -0.50 0.09 

กําแพงแสน 01-41-5 14.69a-d -0.76 -0.00 13.18ab -0.64 0.59 1.86b -0.35 0.12 

คาเฉลี่ยในแนวตั้งในตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติจากการวิเคราะหของ Tukey 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงคาผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) ของพันธุและแปลง 

 ปลูก  

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1)และคาวิเคราะหคประกอบหลัก 2 (PC2) ของพันธุ 

 และแปลงทดสอบในพื้นที่ปลูกออยภาคตะวันตกตอนบน ในลักษณะผลผลิตออย 
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ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงคาซีซีเอส (%) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) ของพันธุและแปลงปลูก 

 

 

 
 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) และคาวิเคราะหคประกอบหลัก 2 (PC2) ของ 

 พันธุและแปลงทดสอบในพื้นที่ปลูกออยภาคตะวันตกตอนบนในลักษณะคาซีซีเอส 
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงคาผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย (ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) ของพันธุ 

 และแปลงปลูก 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1)และคาวิเคราะหคประกอบหลัก 2 (PC2) ของพันธุ 

 และแปลงทดสอบในพื้นที่ปลูกออยภาคตะวนัตกตอนบน ในลักษณะผลผลิตน้ําตาล 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 เมื่อพิจารณาขอมูลผลผลิต ความหวาน (ซีซีเอส) ผลผลิตน้ําตาล และเสถียรภาพของพันธุออย ไดออยพันธุ

ดีที่สามารถปลูกในเขตภาคตะวันตกตอนบนไดแก พันธุที่ใหผลผลิตออยสูง คือ พันธุกําแพงแสน 01-1-12, 

กําแพงแสน 01-1-25 กําแพงแสน 94-13 กําแพงแสน 00-92 กําแพงแสน 00-148 และ กําแพงแสน 01-4-29 โดย

พันธุ กําแพงแสน 01-1-12 ใหคาเฉลี่ยสูงสุดและยังมีเสถียรภาพของลักษณะผลผลิตสูงที่สุดอีกดวย พันธุที่มีคา      

ซีซีเอสสูง ไดแก พันธุ KK 3, กําแพงแสน 01-1-46, LK 92-11,  กําแพงแสน 00-176,  กําแพงแสน 94-13, 
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กําแพงแสน 01-1-12 และ กําแพงแสน 00-129 โดยพันธุ KK 3 ใหคาซีซีเอสสูงที่สุด และพันธุกําแพงแสน 01-1-46

แตทั้งสองพันธุมีเสถียรภาพของพันธุต่ํา สวนพันธุLK 92-11, กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน 01-1-12 และ 

กําแพงแสน 00-129 มีคาซีซีเอสและมีคาเสถียรภาพของพันธุสูง พันธุที่มีผลผลิตน้ําตาลสูง(ตัน/ไร) ไดแก พันธุ

กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 94-13, KK 3 และ LK 92-11 โดยทั้ง 4 พันธุมีคาเสถียรภาพของพันธุที่สูงเชนกัน 

และเมื่อพิจารณาจาก 3 ลักษณะแลว ควรเลือกใชพันธุ กําแพงแสน 01-1-12 และ กําแพงแสน 94-13 มีผลผลิตออย

และผลผลิตน้ําตาลสูงที่สุด โดยที่ผลผลิตออยและผลผลิตน้ําตาลเปนหลักเกณฑในการคัดเลือกในงานวิจัยนี้ 

 
เอกสารอางอิง 

ชูศักดิ์  จอมพุก.  2551.  สถิติ : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยดานพืชไรดวย R. พิมพ

 ครั้งที่ 1.  โรงพิมพสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ.  319 น. 

Sabaghnia, N., S.H. Sabaghpour and H. Dehghani.  2008.  The use of an AMMI model and its 

parameters to analyse yield stability in multi-environment trials.  Journal of Agricultural Science.  

146:571-581. 
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