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การทดลองดําเนินการที่ศูนยสง เสริมอุ ตสาหกรรมออยและน้ํา ตาลทราย จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือ น
กันยายน พ.ศ. 2551 จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงคเปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบพันธุศาสตรปริมาณของ
ประชากรออยพลังงานที่ไดรับจากแผนงานปรับปรุงพันธุออยชุด TBy (Tiphuyae and Banyang) แผนการทดลอง
แบบ 9x9 triple lattice ดําเนินการโดยประเมินในลักษณะทางการเกษตร 13 ลักษณะ ไดแก ความยาวลํา เสนผาน
ศูนยกลางลํา น้ําหนักลํา จํานวนลํา ปริมาณเสนใย คาบริกซ คาโพล จํานวนใบ พื้นที่ใบเดี่ยว พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่
ผลผลิตออย ซีซีเอส และผลผลิตน้ําตาล ผลการทดลองไดแสดงใหเห็นวา อัตราพันธุกรรมมีคาสูงสุดในลักษณะพื้นที่
ใบเดี่ยว และตามดวยลักษณะผลผลิตออย พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ คาบริกซ น้ําหนักลํา และจํานวนลํา ตามลําดับ
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์บาทไดชี้ใหเห็นวา ลักษณะที่มีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดตอผลผลิตออย คือ น้ําหนักลํา
ในขณะที่ลักษณะทางการเกษตร 4 ลักษณะ ไดแก พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ ความยาวลํา จํานวนลํา และพื้นที่ใบเดี่ยว
ไดแสดงอิทธิพลทางตรงที่เปนผลบวกดวย แตทั้งลักษณะเสนผานศูนยกลางลํา และจํานวนใบมีอิทธิพลทางตรงเปน
ลบกับผลผลิตออย คาบริกซมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางสูงกับคาโพล แตปริมาณเสนใยใหผลในทิศทางตรงกัน
ขาม นอกจากนี้ยังพบวา ผลผลิตออย และคาโพลมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางสูงกับผลผลิตน้ําตาล ดังนั้น
วิธีการคัดเลือกโคลนออยในประชากรออยชุด TBy จึงควรคัดเลือก 4 ลักษณะ คือ น้ําหนักลํา ความยาวลํา จํานวน
ลํา และพื้นที่ใบ เพื่อเพิ่มผลผลิตออย ในขณะที่คาโพลในน้ําออยเปนดัชนีที่ดีในการปรับปรุงปริมาณน้ําตาลซูโครส
ในผลผลิตออย
คําสําคัญ : ออย ผลผลิตออย อัตราพันธุกรรม สัมประสิทธิ์บาท

Abstract

The experiment was conducted at Sugar and Cane Industrial Promotion Center - Region I,
Kanchanaburi province in September 2008 to October 2010. The objectives were studied to examine
the quantitative genetics of energy-cane breeding population derived from the TBy’s sugarcane
breeding program. The 9x9 triple lattice design was evaluated for 13 agronomic traits, including stalk
length (STKLN), stalk diameter (STKDIA), stalk weight (STKWT), stalk number (STKNO), fiber content
(FIBER), brix value (BRIX), polarity (POL), leaf number (LFNO), single leaf area (SLFA), leaf area per unit
land area (LFLA), cane yield (CYLD), commercial cane sugar (CCS), and sugar yield (SYLD). Results
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showed that heritability had the highest in SLFA and followed by CYLD, LFLA, BRIX, STKWT, and
STKNO, respectively. Path-coefficient analyses indicated that the largest direct positive effect on CYLD
was STKWT whereas 4 agronomic traits (LFLA, STKLN, STKNO, and SLFA) were also showed direct
positive effects. But, both STKDIA and LFNO had direct negative effect on CYLD. BRIX had direct
positive effect on POL, but FIBER had the opposite direction. Finally, CYLD and POL had large positive
direct influence on SYLD. Therefore, the clonal selection method in TBy’s breeding population should
be selection on 4 main agronomic traits, viz. stalk weight, stalk length, stalk number, and leaf area, for
increasing cane yield. Whereas polarity in juice was a good index for improving sucrose content in cane
yield.
Keywords : sugarcane, cane yield, heritability, path-coefficient
E-mail : toon_ctn@hotmail.com

คํานํา

ออย (Saccharum
spp.) เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งออยใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลโดยตรง แลวยังสามารถใชเปน
วัต ถุดิ บ ในอุ ตสาหกรรมในดา นอื่ น ๆ เช น การผลิต เอทานอล และใชเ ชื้อ เพลิง ในการผลิต กระแสไฟฟ า ดัง นั้ น
แนวทางหนึ่งในการแกไขปญหานี้ โดยใชพอแมที่มีเชื้อพันธุกรรมที่ดีมาผสมพันธุเพื่อใหมีการถายทอดลักษณะที่ดี
ไปยังลูกผสม เชน นําลักษณะที่ดีเดนบางลักษณะในออยปา (S. spontaneum) เขาสูออยพันธุการคา ปจจุบัน
พบวามีปญหาในดานผลผลิตออยตอพื้นที่ต่ํา เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน พันธุออยผลผลิตต่ํา ไมทนตอสภาพ
แหงแลง และออนแอตอโรคและแมลง โครงการปรับปรุงพันธุออยจึงมีวัตถุประสงคที่จะใหไดออยพันธุใหมที่ใหผล
ผลิตและความหวานสูง และยังตองการใหออย มีปริมาณเสนใยในระดับสูงกวาออยน้ําตาลที่ใชกันอยูโดยทั่วไป การ
พัฒนาพันธุออยใหเจริญเติบโตเร็วและมีปริมาณเสนใยสูง จําเปนตองใชออยที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมมาจากออย
ปา (S. spontaneum) ไปผสมพันธุกับออยน้ําตาล (Saccharum spp.) ที่มีลักษณะดีเดนดานผลผลิตและความ
หวาน โดยคาดหวังวาจะไดพันธุออยใหมที่มีลักษณะที่ดีเดนของออยทั้งสองชนิดรวมกัน จะตองมีลักษณะเฉพาะ
คือ ปริมาณเสนใยสูงอีกดวย เพื่อใชเปนพันธุออยพลังงาน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ทางดานพันธุกรรมเชิงปริมาณที่มีอิทธิพลตอผลผลิต และองคประกอบของผลผลิตของประชากรออยพลังงาน
รวมทั้งศึกษาอัตราพันธุกรรม และสัมประสิทธิ์เสนทาง เพื่อใหทราบถึงโอกาสของความสําเร็จของการคัดเลือก
ลักษณะทางการเกษตรตามที่ตองการ เปนแนวทางสําคัญตอการปรับปรุงพันธุออยที่ดใี นอนาคตได

อุปกรณและวิธีการ

ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลองของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางเดือนกันยายน 2551- เดือนตุลาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบ 9x9 triple lattice ทํา 3 ซ้ํา มี 81 สิ่ง
ทดลอง สามารถจําแนกพันธุออยเปน 3 กลุมพันธุ คือ 1) กลุมพอแมพันธุ 25 โคลน ที่ใชเปนพอแมของพันธุออย
พลังงาน 2) กลุมพันธุออยพลังงาน 54 โคลน และ 3) กลุมพันธุมาตรฐาน 2 โคลน (K88-92 และ LK92-11) แปลง
ยอยมีขนาด 7.5 ตารางเมตร (ระหวางแถว 1.5 เมตร แถวยาว 5 เมตร) ปลูกโดยใชทอนพันธุออย 3 ตา จํานวน 15
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ทอนตอแปลงยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตออยที่อายุ 10 เดือน และประเมินลักษณะผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต
ออย 13 ลักษณะ คือ ความยาวลํา (stalk length, STKLN, เซนติเมตร) วัดความยาวลําของลําออยจากโคนถึง
ตําแหนงจุดหักธรรมชาติ (เมื่อหักยอดออกแลว) โดยสุมตนออยที่เปนตัวแทนจํานวน 5 ลําภายในแปลงยอย เก็บ
ขอมูลที่อายุเก็บเกี่ยว เสนผานศูนยกลางลํา (stalk diameter, STKDIA, เซนติเมตร) วัดเสนผานศูนยกลางลําที่
กลางลําตน โดยสุมวัดตนออยที่เปนตัวแทนจํานวน 5 ลําภายในแปลงยอย เก็บขอมูลที่อายุเก็บเกี่ยว น้ําหนักลํา
(stalk weight, STKWT, กิโลกรัมตอลํา) ชั่งน้ําหนักลํา โดยสุมตนออยจํานวน 5 ลําภายในแปลงยอย เก็บขอมูลที่
อายุเก็บเกี่ยว จํานวนลํา (stalk number, STKNO, ลําตอกอ) นับจํานวนลําในแตละแปลงยอย ที่อายุเก็บเกี่ยว
ปริมาณเสนใย (fiber, เปอรเซ็นต) คาโพล (polarity, POL, เปอรเซ็นต) ซีซีเอส (commercial cane sugar, CCS)
วิเคราะหตามวิธีการของสํานักคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย คาบริกซ (brix, องศาบริกซ) วัดคาบริกซโดยใช
hand refractometor สุมตนออยที่เปนตัวแทนจํานวน 5 ลําภายในแปลงยอย เก็บขอมูลที่อายุเก็บเกี่ยว จํานวนใบ
(leaf number, LFNO, ใบตอลํา) นับจํานวนใบเขียวจากตําแหนงคอใบสูงสุดจนถึงใบที่มีสีเขียวมากกวา 60
เปอรเซนต โดยสุมตนออยจํานวน 5 ลําภายในแปลงยอย เก็บขอมูลที่อายุเก็บเกี่ยว พื้นที่ใบเดี่ยว (single leaf area,
SINLF, ตารางเซนติเมตรตอใบ) วัดพื้นที่ใบโดยใชเครื่องวัดพื้นที่ใบ สุมใบออย 1 ใบ ที่เปนตัวแทนภายในแปลงยอย
พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ (leaf area per unit land area, LFLA, ตารางเมตรตอไร) คํานวณจากพื้นที่ใบเดี่ยว ผลผลิต
ออย (cane yield, CYLD, ตันตอไร) และผลผลิตน้ําตาล (sugar yield, SYLD, ตันตอไร) การวิเคราะหคาอัตรา
พันธุกรรมจากรีเกรสชันของลักษณะในลูกตอลักษณะในพอแม (regression of off-spring on parent) ขอมูล
ลักษณะปรากฏในลูกและในพอแมถูกบันทึกเพื่อนําไปคํานวณคารีเกรสชันระหวางลักษณะในลูกตอลักษณะในพอ
หรือแม (คาเฉลี่ย) และวิเคราะหขอมูลทางสถิตโิ ดยใชโปรแกรม SAS (Statistical Analysis System)

ผลการทดลองและวิจารณ

การประเมินอัตราพันธุกรรมโดยวิธีรีเกรสชัน (off-spring on parent) พบวา ลักษณะพื้นที่ใบเดี่ยวใหคา
อัตราพันธุกรรมสูงสุด (0.44) รองลงมาไดแก ผลผลิตออย (0.26) พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ (0.20) คาบริกซ (0.15)
น้ําหนักลํา (0.13) และจํานวนลํา (0.10) สวนลักษณะอื่น ๆ มีคาเปนศูนย แสดงวา ลักษณะพื้นที่ใบเดี่ยวสามารถ
ถายทอดจากรุนพอแมไปยังรุนลูกไดสูงกวาลักษณะผลผลิตออยและพื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ (Table 1)
Table 1 Heritability of regression off-spring on parent among stalk length (STKLN), stalk diameter
(STKDIA), stalk weight (STKWT), stalk number ( STKNO), leaf number (LFNO), single leaf
area (SINLF), leaf area per unit land area (LFLA), cane yield (CYLD), brix, fiber, pol,
commercial cane sugar (CCS) and sugar yield (SYLD).
Trait
Coefficient
mid-parent
Trait
Coefficient
mid-parent

STKLN
0

CYLD
0.26

STKDIA
0

BRIX
0.15

STKWT
0.13

STKNO
0.10

FIBER
0
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LFNO
0.01

POL
0

SINLF
0.44

CCS
0

LFLA
0.20

SYLD
0
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การศึกษาสหสัมพันธระหวางลักษณะผลผลิตน้ําตาล ผลผลิตออย ซีซีเอส ความยาวลํา เสนผานศูนยกลาง
ลํา จํานวนลํา น้ําหนักลํา จํานวนใบ พื้นที่ใบเดี่ยว และพื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ พบวา ผลผลิตออยมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความยาวลํา และพื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีคา 0.46 และ 0.38 ตามลําดับ
สวนจํานวนลํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตออย อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีคา 0.30 (Table 2) ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของ พรอมพรรณ และคณะ (2540) ที่พบวา ผลผลิตออยมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนลํา
ความสูงลําตน และจํานวนปลอง อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีคาเปน 0.60 0.63 และ 0.54 ตามลําดับ
Table 2 Correlation coefficient among cane yield (CYLD), sugar yield (SYLD), commercial cane
sugar (CCS), stalk length (STKLN), stalk diameter (STKDIA), stalk number STKNO), stalk
weight (STKWT), leaf number (LFNO), single leaf area (SINLF) and leaf area per unit land
area (LFLA) .
CYLD
0.77**

CCS
0.55**
-0.09 ns

SYLD
CYLD
CCS
STKLN
STKDIA
STKNO
STKWT
LFNO
SINLF
ns = non-significant
* = significant at P = 0.05
** = highly significant at P = 0.01

STKLN
0.34**
0.46**
-0.04 ns

STKDIA
0.06ns
-0.04 ns
0.17 ns
-0.06 ns

STKNO
0.03 ns
0.30*
-0.36**
0.04 ns
-0.58**

STKWT
0.24*
0.14 ns
0.21 ns
0.27*
0.87**
-0.59**

LFNO
0.01 ns
0.03 ns
0.00 ns
0.09 ns
-0.05 ns
0.06 ns
-0.03 ns

SINLF
0.10 ns
-0.07 ns
0.29*
-0.13 ns
0.59**
-0.07**
0.55**
-0.13 ns

LFLA
0.12 ns
0.38**
-.029*
0.04 ns
-0.38**
0.77**
-0.41**
0.30*
-0.33**

สหสัมพันธระหวางลักษณะผลผลิตน้ําตาล ผลผลิตออย ซีซีเอส คาบริกซ คาโพล และปริมาณเสนใย
พบวา คาบริกซ มีความสัมพันธเชิงบวกกับคาโพล อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีคา 0.55 แตวาคาโพล มี
ความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณเสนใย ซึ่งไมแตกตางทางสถิติ โดยมีคา -0.02 ขณะที่คาโพลและผลผลิตออยมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตน้ําตาล อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีคา 0.56 และ 0.77 ตามลําดับ (Table
3)
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Table 3 Correlation coefficient among cane yield (CYLD), sugar yield (SYLD), commercial cane
sugar (CCS), brix, pol and fiber.
CYLD
0.77**

SYLD
CYLD
CCS
BRIX
POL
ns = non-significant
* = significant at P = 0.05
** = highly significant at P = 0.01

CCS
0.55**
-0.09 ns

BRIX
0.35**
0.01 ns
0.51**

POL
0.56**
-0.06 ns
0.99**
0.55**

FIBER
-0.01ns
0.07 ns
-0.12 ns
0.00 ns
-0.02 ns

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์บาท พบวา อิทธิพลทางตรงที่มีตอผลผลิตออยในทางบวก คือ น้ําหนักลํา (0.51)
พื้นที่ใบตอหนวยพื้นที่ (0.37) ความยาวลํา (0.31) จํานวนลํา (0.24) และพื้นที่ใบเดี่ยว (0.11) สวนในทางลบ คือ
เสนผานศูนยกลางลํา (-0.26) และจํานวนใบ (-0.11) (Table 4) ซึ่งแตกตางกับรายงานของ สันติ (2547) ซึ่งพบวา
จํานวนลํา เปนลักษณะที่มีอิทธิพลทางตรงตอ ผลผลิตออย มากที่สุด และรายงานของ Kang et al. (1989) และ
Milligan et al. (1990) ซึ่งพบวา จํานวนลํา จะมีอิทธิพลทางตรงตอ ผลผลิตออย มากกวา น้ําหนักลํา และจะเพิ่ม
ความสําคัญมากขึ้นในออยตอ คาบริกซมีอิทธิพลทางตรงตอคาโพล เทากับ 0.55 สวนปริมาณเสนใยมีอิทธิพลทาง
ลบกับคาโพล (-0.02) (Table 5) ในขณะที่ผลผลิตออย และคาโพลมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตน้ําตาลเทากับ 0.81
และ 0.61 ตามลําดับ ผลการทดลองนี้สอดคลองกับ สันติ (2547) ที่รายงานวา ผลผลิตออยมีอิทธิพลทางตรงตอ
ผลผลิตน้ําตาลสูงสุด ในขณะที่ปริมาณน้ําตาลซูโครสมีอิทธิพลทางตรงรองลงมา จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา
ผลผลิตออย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตน้ําตาลมากกวาคาโพล แต Milligan et al. (1990) รายงานวา ผลผลิต
ออย เปนปจจัยอันดับหนึ่งที่จะใชในการสินใจเกี่ยวกับผลผลิตน้ําตาล (Table 6)
Table 4 Path coefficient analysis among cane yield (CYLD), stalk length (STKLN), stalk diameter
(STKDIA), stalk number (STKNO), stalk weight (STKWT), leaf number (LFNO), single leaf area
(SINLF) and leaf area per unit land area (LFLA).
รายละเอียดความสัมพันธ
อิทธิพลทางตรงกับ CYLD
อิทธิพลทางตรงของ STKLN
อิทธิพลทางตรงของ STKDIA
อิทธิพลทางตรงของ STKNO
อิทธิพลทางตรงของ STKWT
อิทธิพลทางตรงของ LFNO
อิทธิพลทางตรงของ SINLF
อิทธิพลทางตรงของ LFLA

คาสัมประสิทธิ์
0.31
-0.26
0.24
0.51
-0.11
0.11
0.37

235

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

Table 5 Path coefficient analysis among pol, brix and fiber.
รายละเอียดความสัมพันธ
อิทธิพลทางตรงกับ POL
อิทธิพลทางตรงของ BRIX
อิทธิพลทางตรงของ FIBER

คาสัมประสิทธิ์
0.55
-0.02

Table 6 Path coefficient analysis among sugar yield (SYLD), cane yield (CYLD) and pol.
รายละเอียดความสัมพันธ
อิทธิพลทางตรงกับ SYLD
อิทธิพลทางตรงของ CYLD
อิทธิพลทางตรงของ POL

คาสัมประสิทธิ์
0.81
0.61

สรุปผลและเสนอแนะ

วิธีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุออยพลังงานในประชากรออยชุด TBy (Tiphuyae and Banyang)
จึงควรคัดเลือกจาก 4 ลักษณะ คือ น้ําหนักลํา ความยาวลํา จํานวนลํา และพื้นที่ใบ เพื่อเพิ่มผลผลิตออย ในขณะที่
คาโพลในน้ําออยเปนดัชนีที่ดีในการปรับปรุงปริมาณน้ําตาลซูโครสในผลผลิตออย
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