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บทคัดยอ 
คาซีซีเอสเปนลักษณะทางคุณภาพที่มีความสําคัญตอการประเมินปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดจากออย การ

ทดสอบใหไดพันธุออยที่มีเสถียรภาพ (stability) ของคาซีซีเอสสูง จึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ

ออยเพื่อใหไดพันธุออยที่มีคาซีซีเอสสูงอยางมีเสถียรภาพ ไดทําการทดสอบเสถียรภาพของคาซีซีเอสของพันธุออย

โดยปลูกแปลงเปรียบเทียบพันธุ 18 แปลง ในพื้นที่ปลูกออย 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือตอนลาง                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกตอนบน และภาคตะวันตกตอนลาง โดยปลูกออยพันธุกําแพงแสนชุดป       

2000 – 2001 จํานวน 15 พันธุ ของศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพันธุ

เปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ เก็บขอมูลซีซีเอส จากนั้นวิเคราะหคาเสถียรภาพของพันธุ ดวยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลัก

แบบผลบวกและอิทธิพลรวมแบบผลคูณ (AMMI)   ผลการศึกษาพบวา พันธุที่มีคาซีซีเอสและเสถียรภาพสูงที่สุด ใน

ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกตอนบน ไดแก พันธุกําแพงแสน 94-13 สวนพันธุ

กําแพงแสน 01-3-5  เปนพันธุที่มีเสถียรภาพและความหวานสูงที่สุดในภาคตะวันตกตอนลาง และโดยพิจารณาจาก

พื้นที่ปลูกออยที่ศึกษาทั้งหมด พบวา พันธุกําแพงแสน 94-13 เปนพันธุที่มีคาซีซีเอสสูงที่สุดและมีเสถียรภาพของ    

ซีซีเอสสูงที่สุด 

 
คําสําคัญ : เสถียรภาพ  ออย พันธุ  AMMI, CCS 

 

ABSTRACT 
CCS is the important quality character for estimation the sugar content produced from 

sugarcane. Testing for high stability sugarcane cultivars is an alternative method of sugarcane breeding 

for high CCS and high stability sugarcane cultivars. Study on stability of sugarcane cultivars were 

conducted by planting 18 varietal trials in 4 sugarcane planting areas, namely lower part of northern 

area, north-eastern area, upper part of western area and lower part of western area. Fifteen Kamphaeng 

Saen sugarcane cultivars of Cane and Sugar Research and Development Center, Kasetsart University 
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and 5 checked cultivars were planted in each varietal trial.  Data of CCS were collected and stability 

were analyzed by AMMI method. The results revealed that Kamphaeng Saen 94-13 was the high CCS 

and high stability in lower part of northern area, north-eastern area and upper part of western area, 

while Kamphaeng Saen 01-3-5 was the high CCS and high stability sugarcane cultivar in lower part of 

western area. For all sugarcane planting area studied, Kamphaeng Saen 94-13 was the highest CCS 

sugarcane cultivar  and had high stability in CCS. 
 
Keywords : stability, sugarcane, cultivars, AMMI, CCS  

E-mail : boom_agron@hotmail.com 
 

คํานํา 

ออยเปนพืชที่มีความสําคัญตอกระบวนการผลิตน้ําตาล โดยนับตั้งแตปการผลิตออยและน้ําตาล 2535/36 

ประเทศไทยไดเปล่ียนระบบการซื้อขายออยจากระบบน้ําหนักเพียงอยางเดียวมาเปนระบบที่เพิ่มการซื้อขายตาม

คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส)  โดยที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดกําหนดราคาออยตามนํ้าหนักออยที่มี

คาซีซีเอส เทากับ 10 หากออยมีความหวานมาก คือมีคาซีซีเอสสูง ชาวไรออยจะไดรับราคาออยสูงขึ้นดวย  ดังนั้น 

การคัดเลือกพันธุที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมแบบกวาง ซึ่งหมายถึงพันธุเหลานั้นตองมี

เสถียรภาพในดานความหวาน เมื่อปลูกในหลายสภาพแวดลอม จึงเปนทางเลือกที่ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้น  Zobel et al., 1988 ไดเสนอเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหเสถียรภาพที่เคยใชกันในอดีต ไดแก ANOVA, LR, 

PCA และ AMMI ซึ่งพบวาAMMI สามารถแยกไดทั้งอิทธิพลหลักแบบที่เปนแบบผลบวกของพันธุและ

สภาพแวดลอมและอิทธิพลแบบผลคูณของปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม การแยกอิทธิพลแบบ

ผลคูณทําโดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก แกนใดมีนัยสําคัญทางสถิติจะถือวาเปนสวนหนึ่งของโมเดล วิธี 

AMMI  ทําใหสามารถแยกความแปรปรวนที่เกิดจากโมเดลออกจากความแปรปรวนทั้งหมดได นอกจากนี้ การ

นําเสนอขอมูลที่เรียกวา biplot ยังสามารถแสดงใหเห็นการตอบสนองของพันธุและสภาพแวดลอมไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเสถียรภาพของพันธุออยในลักษณะซีซีเอส ในแตละภูมิภาค

ตางๆ ตอพื้นที่ปลูกออยและรวมทั้งประเทศ เพื่อใหไดพันธุออยที่มีเสถียรภาพสูง มีคาความหวานสูง เปนการเพิ่ม

รายไดแกเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองครั้งนี้ไดปลูกทดสอบพันธุออยกําแพงแสน ชุดป 2000 – 2001 ของศูนยวิจัยและพัฒนาออย

และน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฤดูปลูกป 2550/2551 โดยนําพันธุ

ออยกําแพงแสน ชุดป 2000 – 2001  จํานวน 15 พันธุ คือ กําแพงแสน 00-58, 00-92, 00-105, 00-129, 00-148, 

00-176, 01-1-12, 01-1-25, 01-1-46, 01-3-5, 01-3-15, 01-4-29, 01-10-2, 01-11-6 และ 01-41-5  และพันธุ

มาตรฐาน จํานวน 5 พันธุ คือพันธุกําแพงแสน 94-13, KK 3 ของกรมวิชาการเกษตร, LK 92-11, K 95-84  และ     

K 88-92 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วางแผนการทดลองแบบสุมในบลอคสมบูรณ (RCBD) 

จํานวน 4 ซ้ํา โดยปลูกทดสอบในพื้นที่  4 ภูมิภาค ดังนี้ 1. ภาคเหนือตอนลางจํานวน 3 แปลง ไดแก  1) อ.คลองขลุง 
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จ.กําแพงเพชร  2) อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ และ 3) อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน       

5 แปลง ไดแก 1) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2) อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 3) อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา  4) อ.หนองแสง       

จ.อุดรธานี และ 5) อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 3. ภาคตะวันตกตอนบน จํานวน 5 แปลง ไดแก  1) อ.ทามวง            

จ.กาญจนบุรี 2) อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 3) อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 4) อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี และ                 

5 ) อ.หนองหญาไซร จ.สุพรรณบุรี และภาคตะวันตกตอนลางจํานวน 5 แปลง ไดแก  1) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี          

2) อ.ชะอํา จ.เพชรบุ รี 3) อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 4) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และ  5) อ.ปราณบุรี                    

จ.ประจวบคีรีขันธ  เก็บขอมูลความหวาน (CCS) ที่อายุ  11-13 เดือน จากนั้นวิเคราะหคาเสถียรภาพของพันธุ     

ดวยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอิทธิพลรวมแบบผลคูณ (AMMI) โดยใชโปรแกรม R (R – language 

and environment for statistical computing and graphics) (ชูศักดิ์, 2551) 

 
ผลและวจิารณ 

จากการวิเคราะหคาความแปรปรวน พบวา %SS (percent of sum of square) ซึ่งสามารถบอกถึงขนาด

ของอิทธิพลที่มผีลตอลักษณะที่ศึกษา โดยคา %SS ที่สูง หมายถึงลักษณะนั้นมีอิทธิพลที่มีผลที่สูง (Anandan et 

al., 2009) จากการทดลอง พบวา คา %SS ของสภาพแวดลอม ในลักษณะซีซีเอสมีคาเทากับ 26.25 และคา %SS 

ของพันธุกรรมมีคาเทากับ 25.40 (ตารางที่ 1) แสดงวาอทิธิพลของสภาพแวดลอมมีผลตอคาความหวานใกลเคียง

กับอิทธิพลของพันธุกรรม  
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของลักษณะความหวาน (CCS) 

ความหวาน (CCS) 
SOV df 

SS %SS 

Environment (E) 3 359.58 26.25 

Genotype (G) 19 347.99 25.40 

Block 14 586.97 42.85 

GE Interaction 57 75.26 5.49 

PC1 21 41.63 12.60 

PC2 19 28.52 8.63 

Residual 266 260.16 78.76 

 

ในลักษณะความหวาน พบวา พันธุที่มีความหวานของพันธุโดยรวมทั้งประเทศสูงไดแก พันธุกําแพงแสน 

94-13, KK3, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 01-3-5 และ

กําแพงแสน 01-1-46 มีคาความหวานเฉลี่ย เทากับ 14.74, 14.39, 14.37, 14.34 14.30, 14.19 และ 14.01% 

ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) ทั้งนี้พันธุที่มีเสถียรภาพรวมทั้งประเทศสูงไดแก พันธุกําแพงแสน  01-3-5 

พันธุกําแพงแสน 94-13 และพันธุกําแพงแสน  00-148 โดยมีคา PC1 เทากับ  -0.06, 0.08 และ -0.10 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) 
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จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 พบวา แปลงภาคเหนือตอนลางมีคาความหวานเฉลี่ยเทากับ 11.49 % พันธุที่

มีความหวานสูงที่แปลงภาคเหนือตอนลาง ไดแก พันธุกําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน     

94-13, KK3, กําแพงแสน 01-1-46 และ กําแพงแสน 01-3-5  แปลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาความหวานเฉลี่ย

เทากับ 13.05% พันธุที่มีความหวานสูงที่แปลง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-1-12, 

กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176 และ กําแพงแสน 01-3-5 แปลงภาคตะวันตกตอนบน

มีคาความหวานเฉลี่ยเทากับ 14.04% พันธุที่มีความหวานสูงที่แปลงภาคตะวันตกตอนบนไดแก พันธุ KK3, 

กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 01-1-46, LK 92-11, K 95-84 และ กําแพงแสน 01-3-5 

แปลงภาคตะวันตกตอนลางมีคาความหวานเฉลี่ยเทากับ 14.26% พันธุที่มีความหวานสูงที่แปลงภาคตะวันตก

ตอนลาง ไดแก กําแพงแสน 01-3-5, กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 94-13, KK3, กําแพงแสน 01-1-46, 

กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176 และ LK 92-11 

เมื่อพิจารณาความจําเพาะของพันธุออยที่มีความหวานสูงในแตละภูมิภาค (ภาพที่ 2) พบวา พันธุ

กําแพงแสน 01-1-12 มีคาซีซีเอสสูง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกตอนลาง พันธุ KK3 

มีคาซีซีเอสสูงโดยเฉพาะในภาคตะวันตกตอนบนและภาคเหนือตอนลาง พันธุกําแพงแสน 94-13 กําแพงแสน      

00-129 และกําแพงแสน 00-176 มีคาซีซีเอสสูง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนลาง โดย

พันธุกําแพงแสน 01-3-5 และ กําแพงแสน 01-1-46 แสดงความหวานที่สูง และแสดงความจําเพาะในแตละภูมิภาค

ไมชัดเจน ทั้งนี้การแสดงความดีเดนของพันธุออยแตละพันธุในแตละภูมิภาค พบวา ภาคเหนือตอนลาง แตกตาง

จากภูมิภาคอื่นๆ คอนขางมาก รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันตกตอนบนมีการแสดง

ความดีเดนของพันธุออยใกลเคียงกับภาคตะวันตกตอนลาง  
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยความหวาน (CCS) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก (PC) ในออย 20 พันธุ ใน 4 ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

 

ภูมิภาค 
พันธุที่ พันธุ เหนือ

ตอนลาง 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันตก
ตอนบน 

ตะวันตก
ตอนลาง 

เฉลี่ย PC1 PC2 

1 K 88-92 10.07 11.94 12.95 13.27 12.06 -0.15 -0.06 

2 K 95-84 11.63 13.17 14.67 14.29 13.44 0.07 -0.11 

3 LK 92-11 11.54 12.97 14.77 15.18 13.61 -0.16 -0.51 

4 KK 3 12.96 13.64 15.55 15.40 14.39 0.32 -0.34 

5 กําแพงแสน 94-13 13.18 15.13 15.27 15.40 14.74 0.08 0.48 

6 กําแพงแสน 00-58 12.13 12.59 14.11 15.03 13.46 -0.23 -0.51 

7 กําแพงแสน 00-92 9.93 11.29 12.14 13.11 11.62 -0.05 -0.08 

8 กําแพงแสน 00-105 10.42 12.38 13.51 14.55 12.71 -0.40 -0.36 

9 กําแพงแสน 00-129 13.28 14.80 14.67 14.74 14.37 0.37 0.69 

10 กําแพงแสน 00-148 10.79 12.92 13.68 13.57 12.74 -0.10 0.19 

11 กําแพงแสน 00-176 13.23 14.46 14.98 14.71 14.34 0.33 0.43 

12 กําแพงแสน 01-1-12 11.37 15.19 15.20 15.45 14.30 -0.81 0.37 

13 กําแพงแสน 01-1-25 11.68 13.18 13.88 13.97 13.18 0.17 0.21 

14 กําแพงแสน 01-1-46 12.54 13.81 14.88 14.83 14.01 0.22 0.06 

15 กําแพงแสน 01-3-5 12.48 14.08 14.64 15.56 14.19 -0.06 0.03 

16 กําแพงแสน 01-3-15 10.55 11.35 13.84 13.46 12.30 0.17 -0.62 

17 กําแพงแสน 01-4-29 8.91 12.78 12.72 13.53 11.98 -0.96 0.24 

18 กําแพงแสน 01-10-2 9.89 10.95 13.30 11.62 11.44 0.42 -0.17 

19 กําแพงแสน 01-11-6 11.46 12.51 13.05 14.00 12.75 0.20 0.08 

20 กําแพงแสน 01-41-5 11.72 11.94 12.96 13.52 12.53 0.58 -0.01 

 เฉลี่ย 11.49 13.05 14.04 14.26    

 PC1 1.38 -0.66 0.02 -0.74    

 PC2 0.19 1.18 -0.65 -0.72    
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ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงการกระจายของพนัธุและแปลงปลูกในลักษณะความหวาน (CCS) และคาวิเคราะห 

             องคประกอบหลัก 1 (PC1)  
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการกระจายของพันธุและแปลงปลูกในลักษณะความหวาน (CCS)  แสดงคาวิเคราะห 

 องคประกอบหลัก 1 (PC1) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 2 (PC2) 

 
สรุปผลการทดลอง 

เมื่อพิจารณาคาความหวาน (CCS) ของพันธุออยที่ปลูกในพื้นที่ปลูกออยตาง ๆ พบวา พันธุออยที่มีคา

ความหวานสูงในภาคเหนือตอนลาง ไดแก พันธุกําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176, และกําแพงแสน 94-13 

ตามลําดับ โดยพันธุกําแพงแสน 94-13  เปนพันธุที่มีเสถียรภาพสูงที่สุด พันธุออยที่มีคาความหวานสูงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 94-13 และ  กําแพงแสน 00-129 โดยพันธุ

กําแพงแสน 94-13 เปนพันธุที่มีเสถียรภาพสูงที่สุด พันธุออยที่มีคาความหวานสูงในภาคตะวันตกตอนบน ไดแก 
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พันธุ KK3, กําแพงแสน 94-13 และ กําแพงแสน 01-1-12 โดยพันธุกําแพงแสน 94-13 เปนพันธุที่มีเสถียรภาพสูง

ที่สุด พันธุที่มีคาความหวานสูงสามารถปลูกในภาคตะวันตกตอนลาง ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-3-5, กําแพงแสน

01-1-12,  กําแพงแสน 94-13 และ KK 3   โดยพันธุกําแพงแสน 01-3-5 เปนพันธุที่มีเสถียรภาพสูงที่สุด  เสถียรภาพ

ของคาความหวานโดยรวมทั้งประเทศ พันธุที่มีคาความหวานสูง ไดแก พันธุกําแพงแสน 94-13, KK 3, กําแพงแสน 

00-176 และ  กําแพงแสน  01-1-12  โดยพันธุกําแพงแสน 94-13 เปนพันธุที่มีเสถียรภาพสูงที่สุด 
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