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บทคัดยอ 
 พันธุออยที่ดีเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอผลผลิตออยควบคูกับการเขตกรรมที่เหมาะสม ฉะนั้นการ

ทราบถึงศักยภาพของพันธุ  ในลักษณะผลผลิตและความหวานตลอดจนเสถียรภาพของพันธุ จัดเปนสิ่งจําเปนใน

การเลือกใชพันธุใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ปลูก ในการศึกษาครั้งนี้ใชออยจํานวน 15 สายพันธุ ของศูนยวิจัยและ

พัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนพันธุทดสอบรวมกับพันธุเปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ ปลูก

ทดสอบในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนลางจํานวน 3 แปลง (กําแพงเพชร, นครสวรรค และเพชรบูรณ) ภาคตะวันออก 

2 แปลง (ชลบุรี และสระแกว) เก็บขอมูลผลผลิตออย ความหวาน (ซีซีเอส) และผลผลิตน้ําตาล ผลการวิเคราะห

เสถียรภาพของพันธุออย ดวยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอิทธิพลรวมแบบผลคูณ (AMMI) พบวา พันธุ

ที่ใหผลผลิตออยสูงไดแก พันธุกําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 01-1-12, KK 3, กําแพงแสน 01-4-29 และ

กําแพงแสน 01-1-25 ตามลําดับ โดยพันธุกําแพงแสน 01-1-12 มีเสถียรภาพสูง สวนกําแพงแสน 00-58 และ

กําแพงแสน 01-1-25 มีเสถียรภาพปานกลาง และพันธุ KK 3 และกําแพงแสน 01-4-29 มีเสถียรภาพของพันธุ

คอนขางต่ํา พันธุที่มีคาซีซีเอสสูง ไดแก พันธุกําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176, KK 3, 

กําแพงแสน 01-3-5 และกําแพงแสน 01-1-46 ตามลําดับ โดยพันธุในกลุมนี้เกือบทั้งหมดจะใหคาซีซีเอสสูงและ

เสถียรภาพของพันธุสูง ยกเวนพันธุกําแพงแสน 01-1-46 และพันธุกําแพงแสน 01-3-5 สวนพันธุที่มีผลผลิตน้ําตาล

สูง ไดแก พันธุ KK 3, กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 00-58 และกําแพงแสน 00-129 

ตามลําดับ โดยพันธุ KK 3 และกําแพงแสน 00-58 มีเสถียรภาพของพันธุต่ําเมื่อเทียบกับกลุมพันธุที่ใหผลผลิต

น้ําตาลสูง ในขณะที่พันธุกําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 00-129 กําแพงแสน 01-1-25 และกําแพงแสน 94-13 มี

เสถียรภาพของพันธุสูง 
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ABSTRACT 
 Good sugarcane cultivar, beside the suitable cultural practice, is one of the important factors 

for sugarcane production. Therefore, the study of potential of sugarcane cultivars in yield and quality 

and its stability are necessary for selection the suitable sugarcane cultivars for each planting area. The 

study was conducted in 3 provinces of lower part of northern area (Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan 

and Phetchabun) and 2 provinces of eastern area (Chon Buri and Sakaeo) for testing 15 Kamphaeng 

Saen sugarcane clones of Cane and Sugar Research and Development Center, Kasetsart University 

compared to 5 checked sugarcane cultivars. Data of yield, CCS and sugar yield were collected and 

stability of sugarcane cultivars was analyzed by using AMMI. The sugarcane clones that gave high 

yield in lower part of northern and eastern areas were Kamphaeng Saen 00-58, Kamphaeng Saen 01-1-

12, KK 3, Kamphaeng Saen 01-4-29 and Kamphaeng Saen 01-1-25 respectively, in which Kamphaeng 

Saen 01-1-12 had high stability, while Kamphaeng Saen 00-58 and Kamphaeng Saen 01-1-25 had 

moderate stability and KK 3 and Kamphaeng Saen 01-4-29 had low stability. For CCS, Kamphaeng 

Saen 94-13, Kamphaeng Saen 00-129, Kamphaeng Saen 00-176, KK 3, Kamphaeng Saen 01-3-5 and 

Kamphaeng Saen 01-1-46 had high CCS respectively in which most of these cultivars had high stability 

except Kamphaeng Saen 01-1-46 and Kamphaeng Saen 01-3-5. The sugarcane cultivars that gave 

high sugar yield were KK 3, Kamphaeng Saen 94-13, Kamphaeng Saen 01-1-12 Kamphaeng Saen 00-

58 Kamphaeng Saen 00-129 respectively. KK 3 and Kamphaeng Saen 00-58 had low stability, while 

Kamphaeng Saen 00-129, Kamphaeng Saen 01-1-12, Kamphaeng Saen 01-1-25 and Kamphaeng Saen 

94-13 had high stability.  
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คํานํา 
 ออยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน มีพื้นที่ปลูกออยโดยรวมของประเทศประมาณ 

6.5 ลานไร (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2551) กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต 

เนื่องจากเปนพืชที่มีการปลูกทั่วประเทศซึ่งมีสภาพการผลิตที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีการทดสอบพันธุออยใน

หลายพื้นที่ เพื่อประเมินผลผลิตและคุณภาพที่เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัย การปลูกออยจะไดผลผลิตสูงหรือต่ํา 

คุณภาพของผลผลิตดีหรือไมอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอมท่ีปลูก การใชพันธุดีจัดวาเปนเทคโนโลยี

ที่สะดวกและงายสําหรับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตหรือคุณภาพของออย แตอยางไรก็ตามหากมีการใชพันธุที่ดี

รวมกับการดูแลรักษาที่ถูกตองยอมไดผลผลิตสูงสุด 

 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการปลูกเปรียบเทียบ เพื่อดูผลผลิตและคุณภาพ และเสถียรภาพของพันธุออยซึ่งจะ

เปนประโยชนในการเลือกใชพันธุออยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการปลูกตอไป 
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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 และพันธุเปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ ซึ่งเปน

พันธุที่นิยมปลูกเปนการคา ไดแก LK 92-11, K 88-92, K 95-84, KK 3 และกําแพงแสน 94-13 ใชแผนการทดลอง

แบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ขนาดแปลงยอยเทากับ 48 ตารางเมตร แตละแปลงยอยมี 4 แถว 

แถวยาว 8 เมตร ระยะระหวางแถว 1.5 เมตร ปลูกในแปลงเกษตรกรจํานวน 5 แปลง ในภาคเหนือตอนลาง 3 แปลง 

(กําแพงเพชร,นครสวรรค และเพชรบูรณ) และภาคตะวันออก 2 แปลง (ชลบุรี และสระแกว) ปลูกในชวงป 2550 - 

2551 ขอมูลศึกษาคือ ผลผลิตออย ความหวาน (ซีซีเอส) และผลผลิตน้ําตาล โดยผลผลิตออยไดจากการคํานวณ

น้ําหนักออยจาก 4 แถว ปรับคาเปนตันตอไร สวนคาซีซีเอสวิเคราะหโดยใชเครื่อง Saccharomat NIRW2 ของ

บริษัท Global Dynamics (Thailand) LTD. และผลผลิตน้ําตาลไดจากการนําคาผลผลิตออยคูณกับซีซีเอสและหาร

ดวย 100 วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุโดยวิธีวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอิทธิพลรวมแบบผลคูณ 

(AMMI) (Sabaghnia et al., 2008) โดยใชโปรแกรม R (R–language and environment for statistical computing 

and graphics) (ชูศักดิ์, 2551) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
 จากการวิเคราะหคาความแปรปรวนของผลผลิตออย คาซีซีเอส และผลผลิตน้ําตาล พบวา เปอรเซ็นต SS 

(percent of sum of square) ของสภาพแวดลอมมีคาเปน 56.57 67.89 และ 20.22 ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นต SS 

ของพันธุใหคาเปน 19.91 21.51 และ 38.10 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) แสดงวา อิทธิพลของสภาพแวดลอม (สถานที่

ปลูก) มีผลกับคาซีซีเอสมากที่สุด รองลงมาคือผลผลิตซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับซีซีเอส สวนผลผลิตน้ําตาลมีสัดสวน

ต่ําสุด ในขณะที่อิทธิพลของพันธุกรรมจะมีผลกับผลผลิตน้ําตาลมากที่สุด สวนคาซีซีเอสและผลผลิตมีอิทธิพลที่ต่ํา

ใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ Ferraro et al. (2009) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลผลิตออย และผลผลิตน้ําตาล 

พบวา การปลูกออยในสภาพแวดลอม (พื้นที่) ที่ตางกันสงผลตอผลผลิตออยมากที่สุด สวนปจจัยที่มีผลตอผลผลิต

น้ําตาลมากที่สุดคือ พันธุ และในทุกลักษณะพบวามีอิทธิพลรวมระหวางสถานที่ปลูกกับพันธุ 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของลักษณะผลผลิต ซีซีเอส และผลผลิตน้ําตาล 
 

ผลผลิต ซีซีเอส ผลผลิตน้ําตาล 
SOV df 

SS %SS F SS %SS F SS %SS F 

Environment (E) 4 4234.40 56.57 149.08** 1597.74 67.89  341.29** 17.50 20.22 32.04** 

Genotype (G) 19 1489.90 19.91 1 1.04** 506.16 21.51    22.76** 32.97 38.10 12.70** 

Block (Environment) 15 625.20 8.35   5.87** 30.77 1.31      1.75* 11.09 12.82 5.41** 

GE Interaction 76 1135.10 15.17   2.10** 218.71 9.29     2.46 ** 24.97 28.86 2.40** 

          PC1 22 462.36 40.73  85.11 38.92  9.42 37.74  

          PC2 20 376.47 33.17  66.22 30.28  8.34 33.41  

          Residual 34 296.27 26.10  67.36 30.80  7.20 28.85  

 

ผลผลิต 

 Bissessur et al. (2001) ใช AMMI วิเคราะหลักษณะผลผลิตน้ําตาลและผลผลิตออยพบวา PCA 1 

สามารถอธิบายปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม ไดมากกวา 90 % จากการทดลองพบวา ใน

ลักษณะผลผลิต พันธุที่มีผลผลิตสูงไดแก พันธุกําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 01-1-12, KK 3, กําแพงแสน 01-4-29 

และกําแพงแสน 01-1-25 โดยผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 19.33, 18.99, 18.85, 18.63 และ 17.93 ตัน/ไร ตามลําดับ สวน

พันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูงสุดในกลุมที่มีผลผลิตสูง ไดแก พันธุกําแพงแสน 01-1-12 มีคา PC1 เทากับ -0.10 

(ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) เมื่อพิจารณาความจําเพาะของพันธุกับพื้นที่ทดสอบในลักษณะผลผลิต (ภาพที่ 2) พบวา

พันธุกําแพงแสน 01-4-29 แสดงลักษณะดีเดนที่แปลงเพชรบูรณและกําแพงเพชร ในขณะที่พันธุ KK 3 แสดง

ลักษณะดีเดนที่แปลงชลบุรีและมีแนวโนมแสดงความดีเดนในแปลงนครสวรรคดวยเชนกัน  
 

ซีซีเอส 

 ในลักษณะคาซีซีเอสพบวา พันธุที่มีความหวานสูงไดแก พันธุกําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 00-129, 

กําแพงแสน 00-176, KK 3, กําแพงแสน 01-3-5 และ กําแพงแสน 01-1-46 มีคาความหวานเฉลี่ยเทากับ 14.26, 

14.07, 13.99, 13.81, 13.73 และ 13.62 ตามลําดับ โดยพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูงไดแก กําแพงแสน 00-176, 

KK 3, กําแพงแสน 94-13 และ กําแพงแสน 00-129 มีคา PC1 เทากับ 0.03, -0.05, 0.09 และ 0.11 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) เมื่อพิจารณาความจําเพาะของพันธุกับพื้นที่ทดสอบในลักษณะซีซีเอส (ภาพที่ 4) พบวา

พันธุกําแพงแสน 01-3-5 ซึ่งมีความหวานสูงมีแนวโนมแสดงความดีเดนในแปลงกําแพงเพชรและชลบุรี 
 

ผลผลิตน้ําตาล 

 ในลักษณะผลผลิตน้ําตาลพบวา พันธุที่มีผลผลิตน้ําตาลสูงไดแก KK 3, กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 

01-1-12, กําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 00-129 และ กําแพงแสน 01-1-25 โดยผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ยเทากับ 2.54, 

2.42, 2.42, 2.40, 2.33 และ 2.26 ตัน/ไร ตามลําดับ โดยพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุสูงไดแก พันธุกําแพงแสน 00-

129 และ 01-1-12 มีคา PC1 เทากับ 0.01 และ 0.06 ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 5) เมื่อพิจารณาความ 

จําเพาะของพันธุกับพื้นที่ทดสอบในลักษณะผลผลิตน้ําตาล (ภาพที่ 6) พบวาพันธุ KK 3 และกําแพงแสน 00-58 

แสดงลักษณะดีเดนที่แปลงนครสวรรค ในขณะที่พันธุกําแพงแสน 00-129 แสดงลักษณะดีเดนที่แปลงชลบุรี  
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยผลผลิตออย (ตัน/ไร) ซซีีเอส ผลผลิตน้ําตาล (ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก (PC1)  

      ในพันธุออย 20 พันธุ  
 

ลักษณะ 

พันธุ ผลผลิตออย 

(ตัน/ไร) 
PC1 PC2 

ซีซีเอส 
PC1 PC2 

ผลผลิตน้ําตาล 

(ตัน/ไร) 
PC1 PC2 

K 88-92 17.29 -0.29 - 0.18 11.53    0.28 - 0.52 1.92   0.14 - 0.14 

K 95-84 15.44   1.19   1.59 12.95    0.51 - 0.12 1.99   0.20   0.52 

LK 92-11 15.68 - 0.34   0.92 12.88    0.29 - 0.07 1.95 - 0.32   0.28 

KK 3 18.85 - 1.37 - 0.09 13.81   - 0.05  0.51 2.54 - 0.41 - 0.11 

กําแพงแสน 94-13 17.43 - 0.64 - 0.48 14.26   - 0.09  0.11 2.42 - 0.14 - 0.19 

กําแพงแสน 00-58 19.33 - 0.64   0.77 12.45   - 0.90 - 0.36 2.40 - 0.31 - 0.32 

กําแพงแสน 00-92 17.01   0.05 - 0.23 10.95     0.37   0.45 1.81   0.32 - 0.16 

กําแพงแสน 00-105 15.75 - 0.29 - 0.29 12.15     0.50 - 0.67 1.81   0.03   0.08 

กําแพงแสน 00-129 16.90 - 0.46 - 0.16 14.07     0.11   0.65 2.33   0.01 - 0.45 

กําแพงแสน 00-148 15.48   0.24 - 0.25 12.02     0.50   0.20 1.79   0.12   0.12 

กําแพงแสน 00-176 14.32  0.01    0.41 13.99     0.03   0.47 1.98   0.03 - 0.10 

กําแพงแสน 01-1-12 18.99 - 0.10 - 0.96 13.20   - 0.56 - 0.91 2.42 - 0.06 - 0.25 

กําแพงแสน01-1-25 17.93 - 0.80 - 0.51 12.95     0.23   0.16 2.26 - 0.09 - 0.28 

กําแพงแสน01-1-46 12.33   0.31   0.47 13.62   - 0.41   0.28 1.62 - 0.35   0.49 

กําแพงแสน 01-3-5 15.34   0.60 - 1.27 13.73     0.93   0.00 1.99   0.54 - 0.01 

กําแพงแสน 01-3-15 14.26 - 0.09 - 0.30 11.76   - 0.55 - 0.35 1.62   0.09 - 0.26 

กําแพงแสน 01-4-29 18.63   1.98 - 0.99 10.41     0.16 - 0.25 1.87   0.60   0.25 

กําแพงแสน 01-10-2 16.73   0.62   0.57 10.68   - 0.69   0.49 1.77   0.05   0.08 

กําแพงแสน 01-11-6 12.93   0.33   0.67 12.43   - 0.66   0.51 1.58 - 0.32   0.27 

กําแพงแสน 01-41-5 14.89 > 0.01   0.33 13.21   - 0.01 - 0.60 1.89 - 0.14   0.18 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงคาผลผลิต (ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) ของพันธุออย 

 และแปลงปลูก  

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการกระจายของพันธุและแปลงปลูกในลักษณะผลผลิตออย (ตัน/ไร) และคาวิเคราะห

 องคประกอบหลัก 1 (PC1) และองคประกอบหลัก 2 (PC2) 
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงคาซีซีเอส (เปอรเซ็นต) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) ของพันธุ 

 และแปลงปลูก 

 

 
 

 ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการกระจายของพันธุและแปลงปลูกในลักษณะซีซีเอส (เปอรเซ็นต) และคา

  วิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) และองคประกอบหลัก 2 (PC2)  
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงคาผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย (ตัน/ไร) และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) 

 ของพันธุและแปลงปลูก 

 

  

 ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงการกระจายของพันธุและแปลงปลูกในลักษณะผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย (ตัน/ไร)  

  และคาวิเคราะหองคประกอบหลัก 1 (PC1) และองคประกอบหลัก 2 (PC2) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การผลิตออยตองเขาใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอม พันธุ และอิทธิพลรวมระหวางสภาพแวดลอมกับ

พันธุ ที่มีผลตอการปลูกและผลผลิตออย ดังนั้นการที่จะเลือกพันธุออยสําหรับปลูก ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ควรมีการ

ปลูกทดสอบพันธุในพื้นที่นั้นเสียกอนเปนการดีที่สุด จากผลการทดลองพบวา เมื่อพิจารณาขอมูลผลผลิตออย  

ความหวาน (ซีซีเอส) ผลผลิตน้ําตาล และเสถียรภาพของพันธุออย ไดออยพันธุดีที่สามารถปลูกในเขตภาคเหนือ
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ตอนลางและภาคตะวันออก โดยพันธุที่ใหผลผลิตออยสูง คือพันธุกําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 01-1-12, KK 3, 

กําแพงแสน 01-4-29 และ กําแพงแสน 01-1-25 ทั้งนี้พันธุกําแพงแสน 00-58 ใหคาเฉล่ียผลผลิตออยสูงสุด แต

เสถียรภาพของผลผลิตคอนขางต่ําเชนเดียวกับพันธุ กําแพงแสน 01-1-25 ในขณะที่ พันธุกําแพงแสน 01-1-12 ให

คาเฉลี่ยผลผลิตออยรองลงมา แตพบวามีเสถียรภาพของลักษณะผลผลิตสูง สวนพันธุกําแพงแสน 01-4-29 และ 

KK 3 ใหผลผลิตออยสูงแตเสถียรภาพของลักษณะผลผลิตต่ํา พันธุที่มีคาซีซีเอส สูง ไดแก พันธุกําแพงแสน 94-13, 

กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-176, KK 3, กําแพงแสน 01-3-5 และ กําแพงแสน 01-1-46 โดยพันธุในกลุมนี้

เกือบทั้งหมดใหคาซีซีเอสสูงและเสถียรภาพของลักษณะซีซีเอสสูง ยกเวนพันธุกําแพงแสน 01-1-46 ที่มีเสถียรภาพ

ของลักษณะซีซีเอสคอนขางต่ํา ในขณะที่กําแพงแสน 01-3-5 มีเสถียรภาพของลักษณะซีซีเอสต่ําที่สุดในกลุมที่ให

คาซีซีเอสสูง พันธุที่มีผลผลิตน้ําตาลสูง(ตัน/ไร) ไดแกพันธุ KK 3, กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12, 

กําแพงแสน 00-58, กําแพงแสน 00-129 และกําแพงแสน 01-1-25 โดยพันธุ KK 3 ใหผลผลิตน้ําตาลสูงที่สุด แตมี

เสถียรภาพของลักษณะผลผลิตน้ําตาลต่ํามากเมื่อเทียบกับกลุมพันธุที่ใหผลผลิตน้ําตาลสูง เชนเดียวกับพันธุ

กําแพงแสน 00-58 โดยพันธุ กําแพงแสน 94-13 มีเสถียรภาพของลักษณะผลผลิตน้ําตาลคอนขางต่ํา ในขณะที่พันธุ

กําแพงแสน 01-1-12,กําแพงแสน 00-129 และ กําแพงแสน 01-1-25 มีเสถียรภาพของลักษณะผลผลิตน้ําตาลสูง  
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