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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ ไดออยพันธุใหมที่เหมาะสมในแตละภาค โดยการปลูกทดสอบออย

พันธุกําแพงแสนชุด 2000-2003 จํานวน 10 พันธุ เปนพันธุทดสอบ และพันธุออยเปรียบเทียบจํานวน 2 พันธุ ในป 

2550-2551 ปลูกทดสอบใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนลาง และภาค

ตะวันออก จํานวน 9 แปลง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซ้ํา วิเคราะหหาเสถียรภาพผลผลิตออย

ของแตละพันธุโดยใชโมเดล AMMI ดวย R-program ผลการทดลองพบวา อิทธิพลของสภาพแวดลอมและ

ปฏิกิริยาสัมพันธของยีโนไทปกับสภาพแวดลอม มีผลตอผลผลิตออยในแปลงทดสอบในภูมิภาคตาง ๆ ที่สูง โดยมี

คา %SS เทากับ 38.93 และ 33.64% ตามลําดับ ในขณะที่อิทธิพลของพันธุมี 23.03% โดยออยพันธุกําแพงแสน

ดีเดน ไดแกพันธุกําแพงแสน 00-57 โดยเปนพันธุที่ผลผลิตออยสูงสุด และมีเสถียรภาพสูงโดยมีความดีเดนของ

พันธุมากในภาคตะวันตก พันธุกําแพงแสน 00-103 เปนพันธุที่มีผลผลิตออยสูง แตมีเสถียรภาพคอนขางต่ํา โดย

มีความดีเดนในภาคตะวันออก แตมีความดีเดนลดลงในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพันธุ

กําแพงแสน 00-156 ที่มีผลผลิตออยคอนปานกลางและใหผลผลิตดีเดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
ABSTRACT 

 The objective of this study was to evaluate new Kamphaeng Saen sugarcane varieties 

suitable for each planting area. Ten Kamphaeng Saen sugarcane varieties series 2000-2003 and two 

checked varieties were planted in 9 locations of 4 sugarcane planting areas of northeast, west, lower 

part of northern and eastern of Thailand during 2007 to 2008. Randomized complete block design 

(RCBD) with 3 replications was used for the experimental design. Additive main effects and 

multiplicative interaction (AMMI) was used for stability evaluation of sugarcane yield by analyzing with 

R-program. High effect of environment and interaction between genotype and environment (38.93 
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and 33.64 %SS, respectively) were observed, while low effect of genotype was observed (23.03 

%SS). The outstanding Kamphaeng Saen variety was Kamphaeng Saen 00-57 having highest cane 

yield and high variety stability especially western. Kamphaeng Saen 00-103 had high cane yield but 

had rather low variety stability, in which higher outstanding sugarcane yield was observed in eastern 

than in western and northeastern. Kamphaeng Saen 00-156 had moderate cane yield and had 

outstanding sugarcane yield in northeastern. 

Key Words : AMMI, Kamphaeng Saen Sugarcane Varieties, Varietal Stability 

 
คํานํา 

 ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย และมีความตองการใชน้ําตาลทั้งในประเทศและ

เพื่อการสงออกมีมากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงพันธุออยใหมีผลผลิตที่สูงจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สําคัญยิ่งเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตออยใหเพียงพอตอกําลังการผลิตของโรงงานและการตลาด ในขณะที่พื้นที่ปลูกยังมีความผันแปรทําใหผล

ผลิตออยมีความไมแนนอน สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากขาดพันธุออยที่สามารถปรับตัวไดดีกับลักษณะจําเพาะของ

แตละพื้นที่ ผลผลิตออยเปนลักษณะที่สําคัญในการคัดเลือกพันธุออย ซึ่งเปนลักษณะทางปริมาณ อิทธิพลของ

สภาพแวดลอมมีผลตอการแสดงออกสูง ดวยเหตุนี้ นักปรับปรุงพันธุพืชจึงประสบปญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาสัมพันธ

ระหวางจีโนไทปกับสภาพแวดลอมอยูเสมอ เมื่อมีการทดสอบพันธุพืชในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน (Kaya     

et al., 2002) ในการศึกษาครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับการปรับตัวของพันธุออยใหเขาสภาพแวดลอม ที่จําเพาะ

ของแตพื้นที่ปลูกออยในประเทศไทย เพื่อกําหนดพันธุออยที่มีความเหมาะสมตอพื้นที่ปลูกตามศักยภาพในการ

ใหผลผลิตออย จะสามารถเพิ่มผลผลิตได โดยที่เกษตรกรไมตองลงทุนเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงวิธีการปลูกและดูแล

รักษา ดังนั้นวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ ไดออยพันธุใหมที่มีผลผลิตสูง เหมาะสมในแตภูมิภาคของพื้นที่

ปลูกออย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ปลูกทดสอบพันธุออยกําแพงแสนชุดป 2000 และ 2003 ของศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล

จํานวน 10 พันธุ ไดแก กําแพงแสน 00-103  กําแพงแสน 00-24  กําแพงแสน 00-156  กําแพงแสน 00-57  

กําแพงแสน 01-5-28  กําแพงแสน 01-8-8  กําแพงแสน 01-4-18  กําแพงแสน 01-11-5  กําแพงแสน 03-3-5 และ 

กําแพงแสน 03-3-6 โดยมีพันธุเปรียบเทียบจํานวน 2 พันธุ ไดแก LK92-11 และ K88-92 วางแผนการทดลอง

แบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา ขนาดแปลงยอยเทากับ 48 ตารางเมตร แตละแปลงยอยมี 3 

แถว แถวยาว 8 เมตร ระยะระหวางแถว 1.5 เมตร ปลูกในแปลงทดสอบทั่วประเทศรวม 4 ภูมิภาค จํานวนรวม 9 

แปลง คือ 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) จํานวน 3 แปลงไดแก 1) อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

2) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 3) อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 2. ภาคเหนือตอนลาง (LN) จํานวน 3 

แปลงไดแก 1) อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 2) อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 3) อําเภอคลองขลุง 

จังหวัดกําแพงเพชร 3. ภาคตะวันตก (W) จํานวน 2 แปลง 1) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2) อําเภอดานมะขาม

เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ 4. ภาคตะวันออก (E) จํานวน 1 แปลง 1) อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เก็บขอมูล
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ผลผลิตออยโดยการชั่งน้ําหนักออยของทั้งแปลงออย แลวคํานวณเปนตันตอไร วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุออย

ดวยวิธี AMMI โดยใชโปรแกรม R (ชูศักดิ์, 2551) 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
คาเฉลี่ยผลผลิตของพันธุออย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ในลักษณะผลผลิตออยของแตละภูมิภาค พบวา พันธุที่ใชทดสอบมี

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ในภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก  

ในขณะภาคตะวันตกไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1)  

ตารางที ่1 คาเฉลี่ยผลผลิตออย ของแปลงทดสอบใน 9 แปลง ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันตก ภาค 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกในออยปลูก   

พันธุ 
ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 

ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก เฉลี่ย 

K88-92 11.81a-d 21.72a 12.04 bcd 18.25ab 17.26 

LK92-11 13.43abc 18.44ab 16.03 a 16.50abc 15.10 

กําแพงแสน 00-103   13.57ab 16.24ab 12.64 a-d 21.62a 16.02 

กําแพงแสน 00-156   11.03cd 13.82b 15.93 a 15.54a-d 14.08 

กําแพงแสน 00-24    12.41abcd 15.37b 12.61 a-d 15.27a-d 13.92 

กําแพงแสน 00-57    13.97a 21.59a 13.34 a-d 16.29abc 16.30 

กําแพงแสน 01-11-5  10.64d 16.74ab 14.26 a-d 8.31d 12.49 

กําแพงแสน 01-4-18  11.20bcd 15.84ab 13.57 abcd 8.99cd 12.40 

กําแพงแสน 01-5-28  10.42d 16.75ab 10.38 d 13.10bcd 12.66 

กําแพงแสน 01-8-8   9.93d 15.22b 11.89 cd 12.11bcd 12.29 

กําแพงแสน 03-3-5  11.37bcd 18.12ab 15.69 ab 13.93abcd 14.78 

กําแพงแสน 03-3-6  11.45bcd 16.88ab 13.08 a-d 11.97bcd 13.34 

เฉลี่ย  11.77   17.23        13.46  14.32    14.19 

% C.V.  14.52   58.02        28.24  45.43 
 

- คาเฉลี่ยตามตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางทางสถิติ ตามการวิเคราะหแบบ DMRT ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

เมื่อพิจารณาพันธุออยที่ดีเดนในแตละภูมิภาคพบวา ในภาคเหนือตอนลาง ไดแกพันธุ กําแพงแสน      

00-57 มีผลผลิตออยเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 13.97 ตัน/ไร รองลงมาไดแก กําแพงแสน 00-103 และ LK92-11 โดยมี

ผลผลิต เทากับ 13.57 ตัน/ไร และ 13.43 ตัน/ไร ตามลําดับ และไมมีความแตกตางทางสถิติ ในภาคตะวันตก 

พบวาพันธุ K88-92 มีผลผลิตออยเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 21.72 ตัน/ไร รองลงมาไดแก กําแพงแสน 00-57 และ 

LK92-11 โดยมีผลผลิต เทากับ 21.59 ตัน/ไร และ 18.44 ตัน/ไร ตามลําดับ และไมมีความแตกตางทางสถิติ      

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ LK92-11 มีผลผลิตออยเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 16.03 ตัน/ไร รองลงมาไดแก 
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กําแพงแสน 00-156 และ กําแพงแสน 03-3-5 โดยมีผลผลิตเทากับ 15.93 ตัน/ไร และ 15.69 ตัน/ไร ตามลําดับ 

และไมมีความแตกตางทางสถิติ และในภาคตะวันออก พันธุกําแพงแสน 00-103 มีผลผลิตออยเฉลี่ยสูงที่สุด

เทากับ 21.62 ตัน/ไร แตกตางทางสถิติกับพันธุเปรียบเทียบไดแก K88-92 และ LK92-11 โดยมีผลผลิตเทากับ 

18.25 ตัน/ไร และ 16.50 ตัน/ไร ตามลําดับ 
การวิเคราะห AMMI 
 การวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอทิธิพลรวมแบบผลคูณ (Additive main Effects and 

Multiplicative Interaction, AMMI) เปนวิธีที่ใชเทคนิคของการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance, 

ANOVA) รวมกับการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis, PCA) โดย ANOVA           

ใชอธิบายอิทธพิลหลักที่เกิดจากพันธุกรรม และสภาพแวดลอม สวน PCA ใชอธิบายอิทธพิลแบบผลคูณในรูปของ

อิทธิพลรวมของพันธุกับสภาพแวดลอม ซึ่งจะสามารถใชในการอธิบายโมเดลไดมากขึ้น นอกจากนี ้ AMMI ยังได

ใชเทคนิคของแผนภาพสองทิศทาง (biplot technique) ในการอธิบายความสัมพันธของพันธุกับสภาพแวดลอม

อีกดวย (Zobel et al., 1988) 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของลักษณะผลผลิตออยในออยปลูก 

SOV df 
Sugarcane yield 

SS %SS F-value Pr>F 

Block 8 63.64 4.40 0.99 0.4463 

Environment (E) 3 563.15 38.93 23.60 0.0002 *** 

Genotype (G) 11 333.14 23.03 3.78 0.0001 *** 

GE Interaction 33 486.54 33.64 1.84 0.0126 * 

PC1 13 310.90 63.90 2.99 0.0012** 

PC2 11 151.59 31.20 1.72 0.0818 

Residuals 88 704.19 4.90 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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                     Yield (ตัน/ไร) 

ภาพที ่1 แสดงเสถียรภาพของพันธุและผลผลิตออย โดยเทคนิคของแผนภาพสองทิศทาง (biplot technique) 

 
ภาพที่ 2 แสดงความจําเพาะของพันธุออยในแตละภูมิภาค โดยเทคนิคของแผนภาพสองทิศทาง (biplot  

  technique) 

หมายเหตุ: NE คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LN คือ ภาคเหนือตอนลาง W คือภาคตะวันตก E คือภาค
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ผลจากการวิเคราะหความแปรปรวน (ตารางที่ 2) พบวา %SS (sum of square) ของสภาพแวดลอมใน

ลักษณะผลผลิตออย มีคาเทากับ 38.93 ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 แสดงใหเห็นวา

อิทธิพลของสภาพแวดลอมมีผลตอลักษณะผลผลิตออยสูงที่สุด ในขณะที่ %SS ของจีโนไทป มีคาเทากับ 23.03 

ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 และ %SS ของ GE Interaction มีคาเทากับ 33.64 ซึ่งมี

ความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของพันธุออยตอผลผลิต มีปฏิกิริยา

สัมพันธเฉพาะของพันธุออยตอสภาพแวดลอมของแปลงทดสอบแตละแปลง ซึ่งมีระดับที่ใกลเคียงกับอิทธิพลของ

สภาพแวดลอมในแตละแปลง ในขณะความดีเดนของพันธุออยในภาพรวม มีความชัดเจนคอนขางต่ํานอกจากนี้

ยังพบวา  การวิ เคราะหองคประกอบหลักสามารถแยกสวนของปฏิกิ ริยาสัมพันธระหวางยีโนไทปกับ

สภาพแวดลอม (G x E interaction) ไดสูงถึง 95.10 เปอรเซ็นต (PC1=63.90 เปอรเซ็นต และ PC2=31.20 

เปอรเซ็นต) ผลจากภาพ  AMMI1 (ภาพที่ 1) พบวาพันธุกําแพงแสน 00-57 และ LK92-11 เปนพันธุที่มีทั้ง

เสถียรภาพพันธุดีและผลผลิตสูง สวนพันธุ K 88-92 และกําแพงแสน 00-103 เปนพันธุที่มีผลผลิตออยที่สูงเชนกัน 

แตมีเสถียรภาพของพันธุปานกลาง และต่ํามาก ตามลําดับ ในภาพ AMMI2 (ภาพที่ 2) แสดงความจําเพาะของ

ภูมิภาคที่พันธุออยแสดงความดีเดน โดยที่พันธุออยแสดงความดีเดนในแตละภาคแตกตางกันอยางชัดเจน โดย

พันธุกําแพงแสน     00-57 แสดงความดีเดนของผลผลิตออยที่ภาคตะวันตก แตมีความดีเดนลดลงในภาค

ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุกําแพงแสน 00-103 แสดงความดีเดนของผลผลิตออยที่ภาค

ตะวันออก แตมีความดีเดนลดลงในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุกําแพงแสน 00-156 แสดง

ความดีเดนที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกวาภาคตะวันตก และพันธุกําแพงแสน 01-11-5 

แสดงความดีเดนที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกวาภาคตะวันออก ทั้งนี้การทดสอบพันธุใน

ภาคเหนือตอนลาง ใหความแตกตางของผลผลิตออยของพันธุที่ทดสอบนอยกวาในภาคอื่น 
 

สรุป 
จากการวิเคราะหอิทธิพลหลักแบบผลบวกและอิทธิพลรวมแบบผลคูณ พบวาออยพันธุกําแพงแสนที่มี

ศักยภาพ ไดแก พันธุกําแพงแสน 00-57 โดยเปนพันธุที่มีผลผลิตออยสูงสุดเทากับ 16.30 ตันตอไร และมี

เสถียรภาพของพันธุที่สูงโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันตก พันธุกําแพงแสน 00-103 ซึ่งเปนพันธุ

ที่มีผลผลิตออยที่สูง แตทวามีเสถียรภาพของพันธุคอนขางต่ํา โดยใหผลผลิตออยที่ดีเดนมากในภาคตะวันออก 

และใหผลผลิตที่ดีเดนในภาคเหนือตอนลาง และพันธุกําแพงแสน 00-156 ซึ่งมีผลผลิตคอนขางสูงและมีความ

ดีเดนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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