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บทคัดยอ 
 ในการปรับปรุงพันธุออยใหมีผลผลิตสูง ลักษณะองคประกอบผลผลิตที่มีอิทธิพลตอผลผลิตทั้งทางตรงและ

ทางออม มีความสําคัญตอการคัดเลือกพันธุออย มีประสิทธิภาพการวิเคราะหแบบแพทโคเอฟฟเชี่ยนทสามารถบง

บอกถึงอิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะที่เกี่ยวของกับผลผลิตได การศึกษาในครั้งนี้ใชออยพันธุ

กําแพงแสนจํานวน 15 พันธุเปนพันธุทดสอบ และปลูกพันธุออยเปรียบเทียบจํานวน 5 พันธุ ปลูกทดสอบใน 4 

ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกตอนลาง ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก จํานวน 15 

แปลง เก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา และจํานวนลําตอไร 

จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท พบวา จํานวนลําตอไรเปนองคประกอบผลผลิตที่สําคัญในภาคตะวันตก

ตอนลาง ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก ดังนั้นพันธุออยที่เหมาะสมในภูมิภาคนี้ ควรเปนพันธุที่มีจํานวนลํา

ตอไรสูงเปนอันดับแรก สวนลักษณะที่มีความสําคัญรองลงมาในภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเปนลักษณะ

เสนผานศูนยกลางลําใหญ โดยความยาวลํามีความสําคัญนอยที่สุด สวนในภาคตะวันตกตอนลางลักษณะที่สําคัญ

รองลงมาเปนลักษณะความยาวลํามาก  โดยเสนผานศูนยกลางลํามีความสําคัญนอยที่ สุด  แตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุออยที่เหมาะสมควรเปนพันธุที่มีความยาวลําและจํานวนลําตอไรมาก โดยเสนผาน

ศูนยกลางลําปานกลาง  
 
คําสําคัญ : ออย  องคประกอบผลผลิต  แพทโคเอฟฟเช่ียนท 

 

ABSTRACT 
 The direct and indirect effects to yield of yield component characters evaluated by path-

coefficient are important for efficiency selection of cultivars for high yield of sugarcane. In this study, 15 

yield trials of 15 ‘Kamphaeng Saen’ sugarcane cultivars as tested cultivars and 5 checked sugarcane 

cultivars were conducted in 4 regions of Thialand; north-eastern region, lower part of western region, 
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lower part of northern region and eastern region of Thialand. Data of yield and yield components; stem 

length, stem diameter and stem number per rai were collected. Results from path-coefficient analysis 

revealed that stem number per rai was the most important yield component characters in lower part of 

western region, lower part of northern region and eastern region. Therefore, the suitable sugarcane 

cultivars for these areas should firstly focus on high stem number per rai. The secondly important yield 

component characters in lower part of northern region and eastern region was large stem diameter, in 

where stem length was the less important yield component character. In lower part of western region, 

the long cane stem was an important yield component characters after stem number per rai while stem 

diameter was less important characters. Nevertheless, the suitable sugarcane cultivar in north-eastern 

region should have long stem high stem number per rai and moderate stem diameter. 

 
Keywords : sugarcane, path coefficient, yield components 
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คํานํา 
 ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ประเทศ

ไทยสงออกน้ําตาลเปนอันดับ 4 ของโลก มีพื้นที่ปลูกออยกระจายอยูเกือบทุกภาคของประเทศ จึงจําเปนตองมีการ

ทดสอบพันธุออยในทุกภาคของประเทศเพื่อประเมินความสัมพันธของผลผลิตและองคประกอบผลผลิตในแตละ

ภูมิภาค ในโครงการปรับปรุงพันธุออยนั้นการเพิ่มผลผลิตออยเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ ซึ่งการคัดเลือกจะเนนใน

ลักษณะ จํานวนลําตอไร เสนผานศูนยกลาง และความยาวลํา (Miller และ James,1975) สวน Cox และคณะ 

(1994) กลาววา การปรับปรุงพันธุใหมีผลผลิตสูงนั้นควรเนนที่องคประกอบผลผลิตที่มีความสัมพันธกับผลผลิตมาก

ที่สุด โดยควรจะปรับปรุงใหมีผลผลิตสูงขึ้นเปนอันดับแรก การปลูกออยในแตละภูมิภาคจะไดผลผลิตมากหรือนอย

นั้น ขึ้นอยูกับอิทธิพลขององคประกอบผลผลิตซึ่งมีผลตอผลผลิต โดยอาจมีอิทธิพลแตกตางกันในแตละสภาพพื้นที่

ปลูก การทราบถึงอิทธิพลขององคประกอบผลผลิตที่มีตอผลผลิต ทําใหทราบแนวทางในการคัดเลือกพันธุออยให

เหมาะสมตอการปลูกในแตละภูมิภาค 

  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการปลูกออยในหลายพื้นที่ที่เปนพื้นที่ปลูกสําคัญของประเทศไทย เพื่อศึกษา

อิทธิพลขององคประกอบผลผลิตโดยเฉพาะ ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา และจํานวนลําตอไรตอผลผลิตออย 

ซึ่งจะเปนประโยชนในการคัดเลือกพันธุออยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกในแตละภูมิภาค 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ปลูกทดสอบพันธุออยจํานวน 20 พันธุ ใชพันธุออยกําแพงแสนชุดป 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 ไดแก LK 
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92-11, K 88-92, K 95-84, KK 3 และกําแพงแสน 94-13  โดยใชแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) 

จํานวน 4 ซ้ํา ขนาดแปลงยอยเทากับ 48 ตารางเมตร แตละแปลงยอยมี 4 แถว แถวยาว 8 เมตร ระยะระหวางแถว 

1.5 เมตร ปลูกในแปลงทั่วประเทศรวม 4 ภูมิภาค จํานวน 15 แปลง คือ (1) 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  (2) ภาคตะวันตกตอนลาง จํานวน 5 แปลง ไดแก 1) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

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

ประจวบคีรีขันธ  (3) ภาคเหนือตอนลาง จํานวน 3 แปลง ไดแก 1) อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 2) อ.ศรีเทพ จ.

เพชรบูรณ และ 3) อ.ตากฟา จ.นครสวรรค และ  (4) ภาคตะวันออก จํานวน 2 แปลง ไดแก 1) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

และ 2) อ.เมือง จ.สระแกว ปลูกป 2550 - 2551  ลักษณะองคประกอบผลผลิตที่ใชในการศึกษาอิทธิพลตอผลผลิต

ออย คือ เสนผานศูนยกลางลํา (ขนาดลํา) ความยาวลํา และจํานวนลําตอไร วิเคราะหดวยวิธีแพทโคเอฟฟเชี่ยนท  

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

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 
 ในการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของการศึกษานี้ใชผลผลิตออยเปนตัวแปรตาม ทั้งนี้การปลูกออยใน

หลายสภาพพื้นที่ทําใหสามารถประเมินอิทธพิลขององคประกอบผลผลิตตอผลผลิตในแตละภูมิภาคได ซึง่มี

ประโยชนตอการคัดเลือกพันธุออยที่ถูกตองยิ่งขึ้น (ปยะ, 2541)  

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
  จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะองคประกอบผลผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพ

ที่ 1 และ ตารางที่ 1) พบวา ความยาวลํามีอิทธิพลทางตรงกับผลผลิตมากที่สุดเทากับ 0.3834 รองลงมาคือ จํานวน

ลําตอไร และเสนผานศูนยกลางลํา ซึ่งมีคาเทากับ 0.3618 และ 0.1065 ตามลําดับ และพบวาอิทธิพลรวม (คา

สหสัมพันธ) ของความยาวลํากับผลผลิตมีคาสูงที่สุดเทากับ 0.4516 รองลงมาคือจํานวนลําตอไรมีคาเทากับ 

0.3936 สวนเสนผานศูนยกลางลํามีคาเปนลบเทากับ -0.0210 ทั้งนี้เสนผานศูนยกลางลํามีอิทธิพลทางออมผาน

จํานวนลําตอไรมีคาสูงถึง -0.1326 ซึ่งมีคามากกวาอิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลําตอผลผลิต แสดงวา

การปลูกทดสอบพันธุออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเสนผาศูนยกลางลํามาก จะมีผลมากตอการลดจํานวนลํา

ตอไร สวนความยาวลําและจํานวนลําตอไร มีอิทธิพลทางออมที่ต่ําผานลักษณะอื่นตอผลผลิต ดังนั้นพันธุออยที่

เหมาะสมที่ใหผลผลิตสูงควรมีลักษณะความยาวลําและจํานวนลําตอไรสูง โดยมีเสนผานศูนยกลางลําปานกลาง 

ไมสอดคลองกับ Kang และคณะ (1983) ซึ่งพบวา จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะที่แสดงออก  

จํานวนลําตอไรเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของผลผลิตออย ตามดวยเสนผานศูนยกลางและความยาวลํา 

 

ภาคตะวนัตกตอนลาง 
จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะองคประกอบผลผลิตในภาคตะวันตกตอนลาง (ภาพที่ 2 

และ ตารางที่ 2) พบวา จํานวนลําตอไรมีอิทธิพลทางตรงกับผลผลิตมากที่สุดเทากับ 0.6950 รองลงมาคือ ความ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1645 

ยาวลําและเสนผานศูนยกลางลํา ซึ่งมีคาเทากับ 0.3198 และ 0.1097 ตามลําดับ และพบวาอิทธิพลรวม จํานวนลํา

ตอไรกับผลผลิตมีคาสูงสุดเชนกันเทากับ 0.8199 รองลงมาคือ ความยาวลําและเสนผานศูนยกลางลํามีคาเทากับ 

0.6283 และ 0.2783 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลทางออมพบวา เสนผานศูนยกลางลํามีอิทธิพลทางออมผานความ

ยาวลําตอผลผลิตสูงเทากับ 0.1390 ซึ่งมีคามากกวาอิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลําตอผลผลิต แสดงวา 

พันธุออยที่มีเสนผานศูนยกลางลํามาก มีแนวโนมวามีความยาวลํามาก ทําใหมีผลผลิตสูง ทํานองเดียวกัน ความ

ยาวลํามีอิทธิพลทางออมผานจํานวนลําตอไรตอผลผลิต มีคาสูงเทากับ 0.2608 ซึ่งใกลเคียงกับอิทธิพลทางตรงของ

ความยาวลําตอผลผลิต แสดงวาพันธุออยที่ปลูกทดสอบในภาคตะวันตกตอนลางมีความยาวลํามาก มีแนวโนมให

จํานวนลําตอไรสูง ดังนั้นพันธุออยที่เหมาะสมที่ใหผลผลิตสูง ควรมีลักษณะจํานวนลําตอไรสูงเปนอันดับแรก 

รองลงมาควรมีลักษณะความยาวลํามาก 
 

ภาคเหนือตอนลาง 
 จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะองคประกอบผลผลิตในภาคเหนือตอนลาง (ภาพที่ 3 

และ ตารางที่ 3) พบวา จํานวนลําตอไรมีอิทธิพลทางตรงกับผลผลิตมากที่สุดเทากับ 0.7118 รองลงมาคือ เสนผาน

ศูนยกลางลําและความยาวลํา ซึ่งมีคาเทากับ 0.2264 และ 0.0331 ตามลําดับ และพบวาอิทธิพลรวม จํานวนลําตอ

ไรกับผลผลิตมีคาสูงสุดเชนกันเทากับ 0.7247 รองลงมาคือ เสนผานศูนยกลางลําและความยาวลํามีคาเทากับ 

0.2617 และ 0.2003 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลทางออมในภาคเหนือตอนลาง พบวาความยาวลํามีอิทธิพล

ทางออมที่สูงผานจํานวนลําตอไร และผานเสนผานศูนยกลางลําตอผลผลิต โดยมีคาเทากับ 0.1020 และ 0.0660 

ตามลําดับ แสดงวาพันธุออยที่ปลูกทดสอบในภาคเหนือตอนลาง ที่มีความยาวลํามากมักเปนพันธุที่มีจํานวนลําตอ

ไรและเสนผานศูนยกลางลํามาก ซึ่งทําใหมีผลผลิตสูง สวนเสนผานศูนยกลางลําและจํานวนลําตอไรมีอิทธิพล

ทางออมผานลักษณะอื่นตอผลผลิตต่ํา ดังนั้นพันธุออยที่เหมาะสมที่ใหผลผลิตสูง ควรมีลักษณะจํานวนลําตอไรสูง

เปนอันดับแรก รองลงมาควรมีลักษณะเสนผานศูนยกลางลําใหญ 
 

ภาคตะวันออก 
 จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะองคประกอบผลผลิตในภาคเหนือตอนลาง (ภาพที่ 4 

และตารางที่ 4) พบวา จํานวนลําตอไรมีอิทธิพลทางตรงกับผลผลิตมากที่สุดเทากับ 0.7443 รองลงมาคือ เสนผาน

ศูนยกลางลําและความยาวลํา ซึ่งมีคาเทากับ 0.3019 และ 0.1158 ตามลําดับ และพบวาอิทธิพลรวม จํานวนลําตอ

ไรกับผลผลิตมีคาสูงสุดเชนกันเทากับ 0.7023 รองลงมาคือ ความยาวลําและเสนผานศูนยกลางลํา มีคาเทากับ 

0.2288 และ 0.1100 ตามลําดับ สวนอิทธิพลทางออมพบวาในภาคตะวันออก ความยาวลํามีอิทธิพลทางออมผาน

จํานวนลําตอไรตอผลผลิตสูงเทากับ 0.1715 ซึ่งมีคามากวาอิทธิพลทางตรงของความยาวลําตอผลผลิต แสดงวา

พันธุออยที่ปลูกทดสอบในภาคตะวันออกที่มีความยาวลําและมีผลผลิตสูง มักเปนพันธุที่มีจํานวนลําตอไรสูง ขณะที่

เสนผานศูนยกลางลํามีอิทธิพลทางออมผานจํานวนลําตอไรมีคาเปนลบสูงเทากับ -0.1694 แสดงวาพันธุออยที่มี

เสนผานศูนยกลางลํามากและมีผลผลิตสูง มีแนวโนมเปนพันธุที่มีจํานวนลําตอไรต่ํา ดังนั้นพันธุออยที่เหมาะสมที่

ใหผลผลิตสูง ควรมีลักษณะจํานวนลําตอไรสูงเปนอันดับแรก รองลงมาควรมีลักษณะเสนผานศูนยกลางลําใหญ 

สอดคลองกับ Kang และคณะ (1983) ซึ่งพบวา จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนทของลักษณะที่แสดงออก  

จํานวนลําตอไรเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของผลผลิตออย ตามดวยเสนผานศูนยกลางและความยาวลํา 
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b2= 0.3834 

b3= 0.3618  

r12= 0.0132 

r23= 0.1847 

r13= -0.3665 

r3= 0.3936 

b1= 0.1065 

r2= 0.4516 

r1= -0.0210 

ภาพที่ 1 อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะองคประกอบตอผลผลิตออยทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

เสนผานศูนยกลางลํา (1) 
    

  
  ผลผลิต (cane yield)    ความยาวลํา (2) 
       

 
        จํานวนลําตอไร (3) 
 
 

ตารางที่ 1 อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของลักษณะองคประกอบผลผลิตตอผลผลิตออย ในภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม 

 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.1065 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.0051 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = -0.1326 

   อิทธิพลรวม   = -0.0210 

ความสัมพันธระหวางความยาวลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของความยาวลํา   = 0.3834 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.0014 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.0668 

   อิทธิพลรวม   = 0.4516 

ความสัมพันธระหวางจํานวนลําตอไรกับผลผลิตออย   

 อิทธิพลทางตรงของจํานวนลําตอไร   = 0.3618 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = -0.0390 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.0708 

   อิทธิพลรวม   = 0.3936 
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b1= 0.1097 
r1= 0.2783 

b2= 0.3198 
r2= 0.6283 

b3= 0.6952  
r3= 0.8199 

r12= 0.4346 

r23= 0.3751 

r13= 0.0426 

ภาพที่ 2 อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะองคประกอบตอผลผลิตออยทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม  

 ในภาคตะวันตกตอนลาง โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

เสนผานศูนยกลางลํา (1) 
     

 
  ผลผลิต (cane yield)    ความยาวลํา (2) 
         

 
        จํานวนลําตอไร (3) 
 
ตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของลักษณะองคประกอบผลผลิตตอผลผลิตออย ในภาค 

 ตะวันตกตอนลาง โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม 

 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.1097 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.1390 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.0296 

   อิทธิพลรวม   = 0.2783 

ความสัมพันธระหวางความยาวลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของความยาวลํา   = 0.3198 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.0477 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.2608 

   อิทธิพลรวม   = 0.6283 

ความสัมพันธระหวางจํานวนลําตอไรกับผลผลิตออย   

 อิทธิพลทางตรงของจํานวนลําตอไร   = 0.6952 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.0047 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.1200 

   อิทธิพลรวม   = 0.8199  
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b1= 0.2264 
r1= 0.2617 

b2= 0.0331 
r2= 0.2003 

b3= 0.7118  
r3= 0.7247 

r12= 0.2914 

r23= 0.1422 

r13= 0.0361 

ภาพที่ 3 อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะองคประกอบตอผลผลิตออยทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม 

 ในภาคเหนือตอนลาง โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

เสนผานศูนยกลางลํา (1) 
     

 
  ผลผลิต (cane yield)    ความยาวลํา (2) 
         

 
        จํานวนลําตอไร (3) 
 
ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของลักษณะองคประกอบผลผลิตตอผลผลิตออย ในภาค 

 เหนือตอนลาง โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม 

 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.2264 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.0096 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.0257 

   อิทธิพลรวม   = 0.2617 

ความสัมพันธระหวางความยาวลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของความยาวลํา   = 0.0331 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.0660 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.1012 

   อิทธิพลรวม   = 0.2003 

ความสัมพันธระหวางจํานวนลําตอไรกับผลผลิตออย   

 อิทธิพลทางตรงของจํานวนลําตอไร   = 0.7118 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.0082 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.0047 

   อิทธิพลรวม   = 0.7247  
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b1= 0.3019 
r1= 0.1100 

b2= 0.1158 
r2= 0.2288 

b3= 0.7443  
r3= 0.7023 

r12= -0.1939 

r23= 0.2304 

r13= -0.2276 

ภาพที่ 4 อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะองคประกอบตอผลผลิตออยทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม  

 ในภาคตะวันออก โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

เสนผานศูนยกลางลํา (1) 
     

 
  ผลผลิต (cane yield)    ความยาวลํา (2) 
         

 
        จํานวนลําตอไร (3) 
 
ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมของลักษณะองคประกอบผลผลิตตอผลผลิตออย ในภาค 

 ตะวันออก โดยการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม 

 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของเสนผานศูนยกลางลํา  = 0.3019 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = -0.0225 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = -0.1694 

   อิทธิพลรวม   = 0.1100 

ความสัมพันธระหวางความยาวลํากับผลผลิตออย 

 อิทธิพลทางตรงของความยาวลํา   = 0.1158 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = -0.0585 

 อิทธิพลทางออมผานจํานวนลาํตอไร  = 0.1715 

   อิทธิพลรวม   = 0.2288 

ความสัมพันธระหวางจํานวนลําตอไรกับผลผลิตออย   

 อิทธิพลทางตรงของจํานวนลําตอไร   = 0.7443 

 อิทธิพลทางออมผานเสนผานศูนยกลางลํา  = -0.0687 

 อิทธิพลทางออมผานความยาวลํา   = 0.0267 

   อิทธิพลรวม   = 0.7023 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1650 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหแพทโคเอฟฟเชี่ยนท พบวา จํานวนลําตอไรเปนองคประกอบผลผลิตที่สําคัญในภาค

ตะวันตกตอนลาง ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก ดังนั้นพันธุออยที่เหมาะสมในภูมิภาคนี้ ควรเปนพันธุที่มี

จํานวนลําตอไรสูงเปนอันดับแรก สวนลักษณะที่มีความสําคัญรองลงมาในภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออก

เปนลักษณะเสนผานศูนยกลางลําที่ใหญ โดยความยาวลํามีความสําคัญนอยที่สุด สวนในภาคตะวันตกตอนลาง

ลักษณะที่สําคัญรองลงมาเปนลักษณะความยาวลําที่มาก โดยเสนผานศูนยกลางลํามีความสําคัญนอยที่สุด แตใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุออยที่เหมาะสมควรเปนพันธุที่มีความยาวลําและจํานวนลําตอไรสูง โดยมีเสนผาน

ศูนยกลางลําปานกลาง  
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