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ABSTRACT 

 The significances of yield components in 120 hybrid sugarcane clones of 12 crosses (each 

cross had 10 clones) were evaluated. The experiment was planted using RCBD with 3 replications. 

Each plot had one row of 1.5 meters having 3 stools and spacing between rows was 1.5 meter. Data of 

yield, stem number per stool, stem length, stem diameter and weight per stem were collected at 11 

months. Path coefficient analysis was used for evaluating effect of yield components to yield of total 

hybrids, hybrids having the same female parents and hybrids having the same male parents. The 

results revealed that in the high genetic variation population of total hybrids, stem number per stool 

was the yield components having the most significant effect to yield, in which was direct effect. Stem 

length and weight per stem also had high effect to yield and were direct effect. While stem diameter 

had rather low effect to yield and having high indirect effect through weight per stem. In the hybrids 

having the same female or male parents, stem number per stool was still the yield components having 

the most significant direct effect and stem diameter was the yield components having low effect. The 

difference in significant yield components of hybrids of each female and male parents tended to be not 

relating to yield component characters of female and male parents. Moreover, some parental varieties 

had the same significant yield component when used as female or male parents, but some parental 

varieties much difference in significant yield components when used as female or male parents.    
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาองคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมจาํนวน 120 พนัธุข์อง 12 คูผ่สม คูผ่สมละ 

10 พนัธุ ์ปลกูโดยวางแผนการทดลอง RCBD ม ี3 ซํ้า แต่ละแปลงยอ่ยม ี1 แถว ยาว 1.5 เมตร แต่ละแถวม ี3 

กอ ระยะหา่งระหว่างแถว 1.5 เมตร เกบ็ขอ้มลูเมือ่ออ้ยอาย ุ11 เดอืน ไดแ้ก ่ผลผลติออ้ย จาํนวนลาํต่อกอ ความ
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ยาวลาํ เสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ และน้ําหนกัต่อลาํ วเิคราะหอ์ทิธพิลขององคป์ระกอบผลผลติต่อผลผลติโดยวธิแีพทโค

เอฟฟิเชีย่นทใ์นพนัธุอ์อ้ยลกูผสมรวมทัง้หมด พนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่แีมเ่ดยีวกนั และพนัธุอ์อ้ยลกูผสม                               

ทีม่พีอ่เดยีวกนั จากผลการทดลองพบว่า ในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมรวมทกุคูผ่สม ซึง่เป็นประชากรทีม่คีวามแตกต่างของ

พนัธุกรรมมาก มอีงคป์ระกอบผลผลติทีม่อีทิธพิลสงูโดยเป็นอทิธพิลทางตรง  ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อกอ สว่นความยาว

ลาํและน้ําหนกัต่อลาํ มอีทิธพิลรองลงมาและเป็นอทิธพิลทางตรง สว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํมอีทิธพิลคอ่นขา้งตํ่า และ

เป็นอทิธพิลทางออ้มผา่นน้ําหนกัต่อลาํทีค่อ่นขา้งสงู เมือ่พจิารณาในกลุ่มพนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่พีนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่

เดยีวกนั พบว่าในพนัธุล์กูผสมของพนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่สว่นใหญ่ จาํนวนลาํต่อกอยงัเป็นองคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

อทิธพิลสงู โดยเป็นอทิธพิลทางตรง และเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํเป็นองคป์ระกอบผลผลติทีม่อีทิธพิลตํ่า ความแตกต่าง

ขององคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัของพนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่แต่ละพนัธุ ์มแีนวโน้มทีไ่มส่มัพนัธก์บัลกัษณะองคป์ระกอบ

ผลผลติของพนัธุแ์มห่รอืพนัธุพ์อ่ แต่ทัง้นี้ พบว่าพนัธุอ์อ้ยบางพนัธุม์อีงคป์ระกอบผลผลติทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้เมือ่ใชเ้ป็น

พนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่ ในขณะทีพ่นัธุอ์อ้ยบางพนัธุม์อีงคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัแตกต่างกนั เมือ่ใชเ้ป็นพนัธุแ์มห่รอื

พนัธุพ์อ่ 

คาํสาํคญั: พนัธุอ์อ้ยลกูผสม องคป์ระกอบผลผลติ แพทโคเอฟฟิเชีย่นท ์

คาํนํา 

 การปรบัปรงุพนัธุอ์อ้ยมจีุดประสงคห์ลกั คอื 

การผลติพนัธุอ์อ้ยทีด่กีว่าพนัธุท์ีม่อียู ่โดยเฉพาะการ

เพิม่ผลผลติออ้ย ปจัจยัหนึ่งทีม่คีวามสาํคญั คอื การ

เลอืกใชพ้นัธุพ์อ่แมใ่นการผสมพนัธุ ์( Hogarth et al., 

1981; Hogarth and Skinner 1987, Tyagi  and  Lal, 

2007) ซึง่การคดัเลอืกควรเน้นทีอ่งคป์ระกอบผลผลติ

หลกั คอื จาํนวนลาํต่อกอ เสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ และ

ความยาวลาํ (Miller and James, 1974) การตรวจสอบ

ความสมัพนัธข์องลกัษณะองคป์ระกอบผลผลติกบั

ลกัษณะผลผลติกม็คีวามจาํเป็น ( Miller et al., 1978)

เทคนิคหนึ่งทีม่คีวามเหมาะสม คอื แพทโคเอฟฟิ

เชีย่นท ์เป็นการวเิคราะหอ์ทิธพิลทางตรงและอทิธพิล

ทางออ้มระหว่างองคป์ระกอบผลผลติ การวเิคราะห์

แพทโคเอฟฟิเชีย่นท ์( Path coefficient analysis) มี

ประโยชน์ในการคดัเลอืกสาํหรบัการปรบัปรงุพนัธุอ์อ้ย

ทีต่อ้งการมผีลผลติออ้ยต่อพืน้ทีท่ีส่งู ( Kang et al., 

1989) วธิกีารวเิคราะหแ์พทโคเอฟฟิเชีย่นท ์( Wright 

1921, 1923, 1934) เป็นวธิทีีง่า่ย และทีส่ามารถปรบัให้

เหมาะสมกบัการปรบัปรงุพนัธุ ์ซึง่มคีวามหลากหลาย

ทางพนัธุกรรม Ishaq et al. (2002) ไดท้าํการศกึษา

แพทโคเอฟฟิเชีย่นทใ์นออ้ย พบว่า น้ําหนกัต่อลาํ 

ความยาวลาํ และจาํนวนลาํต่อกอมอีทิธพิลทางตรงทีส่งู

ต่อผลผลติออ้ย  

วตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื การศกึษา

อทิธพิลขององคป์ระกอบผลผลติต่อผลผลติออ้ยในพนัธุ์

ออ้ยลกูผสม โดยไดท้าํการศกึษาอทิธพิลของ

องคป์ระกอบผลผลติต่อผลผลติออ้ยในกลุ่มพนัธุล์กูผสม

จากหลายคูผ่สม และในกลุ่มพนัธุล์กูผสมทีม่พีนัธุแ์ม่

หรอืพนัธุพ์อ่เดยีวกนั เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัใชเ้ป็น

แนวทางในการคดัเลอืกใชพ้นัธุส์าํหรบัการผสมพนัธุ ์

เพือ่สรา้งพนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่ผีลผลติสงู 
 

อปุกรณ์และวิธีการ 

ใชพ้นัธุอ์อ้ยลกูผสม 12 คูผ่สม แต่ละคูผ่สมมี

พนัธุล์กูผสมทีไ่ดจ้ากการสุม่ จาํนวน 10 พนัธุ ์รวมพนัธุ์

ออ้ยลกูผสม 120 พนัธุ ์คูผ่สมทีใ่ชไ้ดแ้ก ่ 

1.พนัธุก์าํแพงแสน 94 -13 (Kps 94-13) x 

พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 (Kps 98-024)  

2.พนัธุก์าํแพงแสน 94 -13 (Kps 94-13) x 

พนัธุก์าํแพงแสน 00-92 (Kps 00-92)  

3.พนัธุก์าํแพงแสน 94 -13 (Kps 94-13) x 

พนัธุก์าํแพงแสน 01-41-5 (Kps 01-41-5) 

4.พนัธุก์าํแพงแสน 94 -13 (Kps 94-13) x 

พนัธุK์84-200  

5.พนัธุก์าํแพงแสน 94 -13 (Kps 94-13) x 

พนัธุม์ก.60-1 (KU.60-1)  
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6.พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 (Kps 98-024) 

x พนัธุก์าํแพงแสน 94-13 (Kps 94-13)  

7.พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 (Kps 98-024) 

x พนัธุม์ก.60-1 (KU.60-1)  

8.พนัธุก์าํแพงแสน  01-41-5 (Kps 01-41-

5) x พนัธุก์าํแพงแสน 94-13 (Kps 94-13)  

9.พนัธุก์าํแพงแสน  01-41-5 (Kps 01-41-

5) x พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 (Kps 98-024)  

10.พนัธุ์ มก.60-1 ( KU.60-1) xพนัธุ์

กาํแพงแสน 01-41-5 (Kps 01-41-5)  

11.พนัธุ์มก.60-1 (KU.60-1) x พนัธุ ์K84-

200 

12.พนัธุก์าํแพงแสน 00-92 (Kps 00-92) x 

พนัธุ ์K84-200 

ทาํการปลกูทดสอบทีแ่ปลงทดลองของ

ศนูยว์จิยัและพฒันาออ้ยและน้ําตาล มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม วางแผนการทดลองแบบสุม่ในบลอคสมบรูณ์ 

(RCBD) จาํนวน 3 ซํ้า แต่ละพนัธุม์ ี1 แถว แถวยาว 

1.5 เมตร ม ี3 กอ บนัทกึขอ้มลูเมือ่ออ้ยมอีาย ุ11 เดอืน 

ไดแ้ก ่ 

1. ผลผลติออ้ย โดยทาํการชัง่น้ําหนกัออ้ย

ในแต่ละแถว แลว้คาํนวณเป็นน้ําหนกัต่อไร ่(ตนั/ไร)่  

2. จาํนวนลาํต่อกอ โดยทาํการนบัจาํนวน

ลาํออ้ยในแต่ละแถว แลว้คาํนวณเป็นจาํนวนลาํต่อกอ 

3. ความยาวลาํและเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ 

สุม่วดัจากตวัอยา่งออ้ยจาํนวน 3 ลาํ โดยทาํการสุม่จาก

ลาํทีแ่กท่ีส่ดุในแต่ละแถว  โดยวดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ

บรเิวณกลางลาํ 

ทาํการวเิคราะหแ์พทโคเอฟฟิเชีย่นท ์(path 

coefficient analysis) ดว้ยโปรแกรม  R (R-language 

and environment for statistical computing and 

graphics) version 2.9.2 (Venables et al., 2006) 

ผลและวิจารณ์ 

พนัธุอ้์อยลูกผสมรวมทุกคู่ผสม 

 จากการวเิคราะหแ์พทโคเอฟฟิเชีย่นท ์

(path coefficient analysis) ของพนัธุอ์อ้ยลกูผสมรวม

จากทกุคูผ่สม ( Table 1) พบว่า จาํนวนลาํต่อกอ 

น้ําหนกัต่อลาํ และความยาวลาํ เป็นองคป์ระกอบทีม่ี

อทิธพิลรวมสงู มคีา่เทา่กบั 0.3010, 0.2546 และ 

0.2268 ตามลาํดบั โดยทีเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางลาํมี

อทิธพิลรวมคอ่นขา้งตํ่า เทา่กบั 0.0936 ซึง่สอดคลอ้ง

กบั Ishaq et al. (2002) ทัง้นี้เมือ่พจิารณาอทิธพิล

ทางตรงและ อทิธพิลทางออ้มขององคป์ระกอบผลผลติ

แต่ละลกัษณะพบว่า จาํนวนลาํต่อกอ มอีทิธพิลทางตรง 

(0.3331) สงูกว่าอทิธพิลรวมเลก็น้อย สว่นน้ําหนกัต่อ

ลาํและความยาวลาํมอีทิธพิลทางตรง (0.1948 และ 

0.1507 ตามลาํดบั) ตํ่ากว่าอทิธพิลรวมเลก็น้อย 

สอดคลอ้งกบัรายงานของ Singh et al. (1994) โดยที่

ทัง้สามลกัษณะมอีทิธพิลทางออ้มผา่นองคป์ระกอบอืน่

ทีต่ํ่า ยกเวน้อทิธพิลทางออ้มของความยาวลาํผา่น

น้ําหนกัต่อลาํ (0.0950) ในขณะทีเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ

มอีทิธพิลทางออ้มผา่นน้ําหนกัต่อลาํทีส่งู (0.0801) 

ใกลเ้คยีงกบัอทิธพิลรวม (0.0936)  สอดคลอ้งกบั

รายงานของ Huang et al. (2011) ทีพ่บว่า จาํนวนลาํ

ต่อกอ และความยาวลาํมอีทิธพิลทางตรงทีส่งู สว่นเสน้

ผา่นศนูยล์าํมอีทิธพิลทางออ้มทีส่งู 

 ดงันัน้ในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมจากหลายคูผ่สม

ทีม่คีวามแตกต่างของพนัธุกรรมมาก พบว่า

องคป์ระกอบผลผลติทีม่คีวามสาํคญัใกลเ้คยีงกนัต่อ

ผลผลติออ้ยของพนัธุอ์อ้ยลกูผสม ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อ

กอ น้ําหนกัต่อลาํ และความยาวลาํ โดยเป็นผลมาจาก

แต่ละลกัษณะโดยตรง ไมผ่า่นลกัษณะองคป์ระกอบ

ผลผลติอืน่ 
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Table 1 Path coefficient analysis of yield components to yield of 120 sugarcane hybrid clones from 12      

crosses  

Effects    

Stem number per stool to cane yield  

Direct effect of  stem number per stool                                 0.3331 

Indirect effect through stem length           -0.0108 

Indirect effect through stem diameter           -0.0047 

Indirect effect through weight per stem -0.0166 

Total effect                                0.3010 

Stem length to cane yield   

Direct effect of stem length                               0.1507 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0239 

Indirect effect through stem diameter           0.0050 

Indirect effect through weight per stem 0.0950 

Total effect                                0.2268 

Stem diameter  to cane yield  

Direct effect of stem diameter 0.0359 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0435 

Indirect effect through stem length           0.0211 

Indirect effect through weight per stem 0.0801 

Total effect                                0.0936 

Weight per stem to cane yield  

Direct effect of stem weight 0.1948 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0284 

Indirect effect through stem length           0.0735 

Indirect effect through stem diameter           0.0147 

Total effect                                0.2546 
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พนัธุอ้์อยลูกผสมท่ีมีพนัธุแ์ม่เดียวกนั 

 เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบผลผลติของพนัธุ์

ออ้ยลกูผสมจากคูผ่สมทีม่พีนัธุแ์มเ่ดยีวกนั ( Table 

2) พบว่า พนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่พีนัธุแ์มก่าํแพงแสน 

98-024 และ มก.60-1 มอีงคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

อทิธพิลรวมทีส่งูคลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อ

กอ (0.3899 และ 0.2794 ตามลาํดบั) และน้ําหนกั

ต่อลาํ (0.3406 และ 0.2784 ตามลาํดบั) นอกจากนี้

ยงัมอีทิธพิลทางตรงทีส่งูโดยจาํนวนลาํต่อกอ 

เทา่กบั 0.4137 และ 0.3198 และน้ําหนกัต่อลาํ

เทา่กบั 0.4510 และ 0.2975 ตามลาํดบั สว่นพนัธุ์

ออ้ยลกูผสมทีม่พีนัธุแ์มก่าํแพงแสน 94-13 พบว่า 

จาํนวนลาํต่อกอมอีทิธพิลรวมทีส่งู (0.3354) 

รองลงมา ไดแ้ก ่ความยาวลาํ และน้ําหนกัต่อลาํ 

(0.1622 และ 0.1111 ตามลาํดบั) โดยจาํนวนลาํต่อ

กอและความยาวลาํมอีทิธพิลทางตรงทีส่งู (0.3743 

และ 0.1725 ตามลาํดบั) ทัง้นี้พนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่ี

พนัธุแ์มก่าํแพงแสน 01-41-5 มอีทิธพิลรวมสงูในทกุ

ลกัษณะ (ความยาวลาํ น้ําหนกัต่อลาํ จาํนวนลาํต่อ

กอ และเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํ เทา่กบั 0.5388, 

0.3611, 0.3026 และ 0.1723 ตามลาํดบั) โดยที่

ความยาวลาํและจาํนวนลาํต่อกอ มอีทิธพิลทาง

ตรงทีส่งู (0.4526 และ 0.2783 ตามลาํดบั) สว่น

น้ําหนกัต่อลาํมอีทิธพิลทางออ้มผา่นความยาวลาํที่

สงู (0.2600)  ดงันัน้เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบ

ผลผลติทีม่คีวามสาํคญัพบว่า จาํนวนลาํต่อกอมี

ความสาํคญัต่อผลผลติในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมของพนัธุ์

แมท่กุพนัธุ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานของ James 

(1971) และ Kang et al. (1983) รองลงมาไดแ้ก่

น้ําหนกัต่อลาํ มคีวามสาํคญัใน 3 พนัธุจ์าก 4 พนัธุ ์

สว่นความยาวลาํมคีวามสาํคญัเพยีง 1 คูผ่สม 

ในขณะทีเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางลาํไมม่คีวามสาํคญัใน

พนัธุแ์มใ่ดเลย 
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Table 2 Path coefficient analysis of yield components to yield of sugarcane hybrid clones of different  

             female parents. 

Effects 

Female parents 

Kps 94-

13 

Kps 98-

024 

Kps 01-

41-5 

KU. 60-

1 

Stem number per stool to cane yield     

Direct effect of  stem number per stool                                 0.3743 0.4137 0.2783 0.3198 

Indirect effect through stem length           -0.0219 0.0093 0.0302 -0.0035 

Indirect effect through stem diameter           -0.0081 0.0182 0.0021 -0.0009 

Indirect effect through weight per stem                        -0.0089 -0.0513 -0.0081 -0.0360 

Total effect                                0.3354 0.3899 0.3026 0.2794 

Stem length to cane yield      

Direct effect of stem length                               0.1725 -0.0900 0.4526 0.0219 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0476 -0.0427 0.0186 -0.0514 

Indirect effect through stem diameter           0.0079 -0.0041 0.0051 -0.0135 

Indirect effect through weight per stem                        0.0293 0.1971 0.0625 0.0828 

Total effect                                0.1622 0.0603 0.5388 0.0399 

Stem diameter  to cane yield     

Direct effect of stem diameter 0.0398 -0.0817 0.0304 0.0633 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0758 -0.0924 0.0193 -0.0044 

Indirect effect through stem length           0.0343 -0.0045 0.0762 -0.0047 

Indirect effect through weight per stem                        0.0315 0.1323 0.0464 0.0638 

Total effect                                0.0298 -0.0463 0.1723 0.1180 

Weight per stem to cane yield     

Direct effect of stem weight 0.0661 0.4510 0.1088 0.2975 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0505 -0.0471 -0.0206 -0.0387 

Indirect effect through stem length           0.0765 -0.0393 0.2600 0.0061 

Indirect effect through stem diameter           0.0190 -0.040 0.0129 0.0136 

Total effect                                0.1111 0.3406 0.3611 0.2784 

 

พนัธุอ้์อยลูกผสมท่ีมีพนัธุพ่์อเดียวกนั 

 เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบผลผลติของพนัธุ์

ออ้ยลกูผสมจากคูผ่สมทีม่พีนัธุพ์อ่เดยีวกนั ( Table 

3) พบว่า พนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่พีนัธุพ์อ่กาํแพงแสน 

98-024 และ มก.60-1 มอีงคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

ความสาํคญัคลา้ยคลงึกนั เชน่เดยีวกบัพนัธุอ์อ้ย

ลกูผสมทีม่พีนัธุแ์มเ่ดยีวกนั โดยมอีทิธพิลรวมทีส่งู

ของจาํนวนลาํต่อกอ ความยาวลาํ และน้ําหนกัต่อลาํ

ในพนัธุก์าํแพงแสน 98-024 เทา่กบั 0.3966, 

0.4548 และ 0.3730 ตามลาํดบั และในพนัธุ ์มก.

60-1 เทา่กบั  0.3807, 0.2596 และ 0.2799 

ตามลาํดบั นอกจากนี้ยงัมอีทิธพิลทางตรงทีส่งูใน

พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 เทา่กบั 0.4041, 0.2378 
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และ 0.3221  ตามลาํดบั และในพนัธุ ์มก.60-1 

เทา่กบั 0.3930, 0.2183 และ 0.1428 ตามลาํดบั 

สว่นพนัธุอ์อ้ยลกูผสมทีม่พีนัธุพ์อ่กาํแพงแสน 94-13 

พบว่า องคป์ระกอบผลผลติทกุลกัษณะมอีทิธพิล

รวมทีส่งู (น้ําหนกัต่อลาํ ความยาวลาํ เสน้ผา่น

ศนูยก์ลางลาํ และจาํนวนลาํต่อกอ เทา่กบั 0.4972, 

0.4736, 0.2572 และ0.2026 ตามลาํดบั) และมี

อทิธพิลทางตรงทีส่งู ยกเวน้เสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํที่

มอีทิธพิลทางตรงตํ่า (0.0161) สว่นพนัธุอ์อ้ย

ลกูผสมทีม่พีนัธุพ์อ่ K 84-200 และ กาํแพงแสน 01-

41-5 พบว่า องคป์ระกอบผลผลติมอีทิธพิลรวม

คอ่นขา้งตํ่า โดยในพนัธุ ์K 84-200 จาํนวนลาํต่อกอ

มอีทิธพิลรวมสงูสดุเทา่กบั 0.2926 สว่นในพนัธุ์

กาํแพงแสน 01-41-5 เสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํมี

อทิธพิลรวมสงูสดุเทา่กบั 0.2387 โดยทัง้สอง

ลกัษณะมอีทิธพิลทางตรงทีส่งู (0.3230 และ 

0.2477 ตามลาํดบั)  เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบ

ผลผลติทีม่คีวามสาํคญัพบว่า จาํนวนลาํต่อกอมี

ความสาํคญัต่อผลผลติในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมของพนัธุ์

พอ่ 4 พนัธุจ์าก 5 พนัธุ ์ยกเวน้พนัธุก์าํแพงแสน 01-

41-5 ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานของ Jane (1971) 

และ Kang et al. (1983) รองลงมาไดแ้กน้ํ่าหนกัต่อ

ลาํ และความยาวลาํ มคีวามสาํคญัใน 3 พนัธุจ์าก 5 

พนัธุ ์สว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํพบว่ามคีวามสาํคญั

เฉพาะพนัธุก์าํแพงแสน 01-41-5 

 ดงันัน้เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

ความสาํคญัของพนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่ พบว่ามี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั คอืจาํนวนลาํต่อกอมี

ความสาํคญัสงูสดุ รองลงมาเป็นน้ําหนกัต่อลาํ และ

เสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํมคีวามสาํคญัน้อยทีส่ดุ ยกเวน้

ความยาวลาํซึง่พบว่ามคีวามสาํคญัในเมือ่เป็นพนัธุ์

พอ่มากกว่าเมือ่เป็นพนัธุแ์ม ่

ลกัษณะพนัธุพ่์อแม่ และองคป์ระกอบผลผลิตท่ี

สาํคญัของพนัธุล์ูกผสม 

เมือ่พจิารณาความสมัพนัธข์องลกัษณะ

ของพนัธุแ์มก่บัองคป์ระกอบผลผลติทีม่คีวามสาํคญั

ในพนัธุอ์อ้ยลกูผสม พบว่ามแีนวโน้มไมส่มัพนัธก์บั

ลกัษณะของพนัธุแ์ม ่โดยพนัธุก์าํแพงแสน 98-024 

และ มก.60-1 ซึง่มอีงคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญั

ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อกอและน้ําหนกัต่อลาํ มลีกัษณะ

ของพนัธุท์ีต่่างกนั โดยพนัธุก์าํแพงแสน 98-024 

เป็นพนัธุท์ีม่คีวามยาวลาํน้อย สว่นพนัธุ ์มก.60-1 

เป็นพนัธุท์ีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํใหญ่และมน้ํีาหนกั

ต่อลาํมาก สว่นพนัธุก์าํแพงแสน 94-13 ซึง่มเีพยีง

จาํนวนลาํต่อกอเทา่นัน้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบผลผลติที่

มคีวามสาํคญั เป็นพนัธุท์ีม่จีาํนวนลาํต่อกอมากและ

ความยาวลาํมาก ในขณะทีพ่นัธุก์าํแพงแสน 01-41-

5 เป็นพนัธุท์ีม่ลีกัษณะต่างๆอยูใ่นระดบัปานกลาง 

พบว่ามอีงคป์ระกอบผลผลติทีม่คีวามสาํคญัถงึ 3 

ลกัษณะ ดงันัน้องคป์ระกอบผลผลติทีม่คีวามสาํคญั

ในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมของพนัธุแ์มท่ีต่่างกนั มแีนวโน้ม

ว่าไมส่มัพนัธก์บัลกัษณะของพนัธุแ์ม ่

เมือ่พจิารณาความสมัพนัธข์องลกัษณะ

ของพนัธุพ์อ่กบัองคป์ระกอบผลผลติทีม่คีวามสาํคญั

ในพนัธุอ์อ้ยลกูผสม พบว่ามแีนวโน้มไมส่มัพนัธก์บั

ลกัษณะของพนัธุพ์อ่ โดยพนัธุก์าํแพงแสน 98-024 

และ มก.60-1 ซึง่มอีงคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญั

เหมอืนกนั ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อกอ ความยาวลาํ และ

น้ําหนกัต่อลาํ มลีกัษณะของพนัธุท์ีต่่างกนั โดยพนัธุ์

กาํแพงแสน 98-024 เป็นพนัธุท์ีม่คีวามยาวลาํน้อย 

สว่นพนัธุ ์มก.60-1 เป็นพนัธุท์ีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง

ลาํใหญ่และมน้ํีาหนกัต่อลาํมาก นอกจากนี้เป็นที่

สงัเกตว่า พนัธุก์าํแพงแสน 98-024 และ มก.60-1 

เมือ่เป็นพนัธุแ์มก่อ็งคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญั

เหมอืนกนั สว่นพนัธุก์าํแพงแสน 94-13 เมือ่เป็น

พนัธุพ์อ่ พบว่าองคป์ระกอบผลผลติทกุลกัษณะที่

ศกึษามคีวามสาํคญั เป็นพนัธุท์ีม่จีาํนวนลาํต่อกอ

มากและความยาวลาํมาก แต่มเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง

ลาํและน้ําหนกัต่อลาํปานกลาง ซึง่องคป์ระกอบ

ผลผลติทีส่าํคญัแตกต่างเป็นอยา่งมาก เมือ่ใชพ้นัธุ์

กาํแพงแสน 94-13 เป็นพนัธุแ์ม ่ทีม่เีพยีงจาํนวนลาํ

ต่อกอเทา่นัน้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

ความสาํคญั ในทางตรงกนัขา้มเมือ่ใชก้าํแพงแสนา 

01-41-5 เป็นพนัธุพ์อ่ พบว่ามอีงคป์ระกอบผลผลติ

ทีม่คีวามสาํคญัเพยีง 1 ลกัษณะ คอื เสน้ผา่น
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ศนูยก์ลางลาํ แต่เมือ่ใชพ้นัธุก์าํแพงแสน 01-41-5 

เป็นพนัธุแ์ม ่มอีงคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัถงึ 3 

ลกัษณะ ทัง้นี้พนัธุก์าํแพงแสน 01-41-5 เป็นพนัธุท์ี่

มอีงคป์ระกอบผลผลติในลกัษณะต่างๆในระดบัปาน

กลาง ดงันัน้พนัธุก์าํแพงแสน 94-13 และ พนัธุ์

กาํแพงแสน 01-41-5 มอีงคป์ระกอบผลผลติที่

สาํคญัแตกต่างกนั เมือ่ใชเ้ป็นพนัธุแ์มห่รอืพนัธุพ์อ่ 

นอกจากนี้พบว่าองคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

ความสาํคญัในพนัธุอ์อ้ยลกูผสมของพนัธุพ์อ่ที่

ต่างกนั มแีนวโน้มว่าไมส่มัพนัธก์บัลกัษณะของ

พนัธุพ์อ่ 

 

Table 3 Path coefficient analysis of yield components to yield of sugarcane hybrid clones of different  

 male parents. 

Effects 

Male parents 

K 84-200 Kps 94-

13 

Kps 98-

024 

Kps 01-

41-5 

KU. 60-

1 

Stem number per stool to cane yield      

Direct effect of  stem number per stool                                 0.3230 0.2133 0.4041 0.1546 0.3930 

Indirect effect through stem length           -0.0117 0.0058 0.0193 0.0571 -0.0196 

Indirect effect through stem diameter           -0.0308 0.0014 0.0195 -0.0401 -0.0003 

Indirect effect through weight per stem 0.0121 -0.0180 -0.0463 -0.0208 0.0075 

Total effect                                0.2926 0.2026 0.3966 0.1508 0.3807 

Stem length to cane yield       

Direct effect of stem length                               0.0978 0.2567 0.2378 -0.1852 0.2183 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0386 0.0048 0.0328 -0.0477 -0.0352 

Indirect effect through stem diameter           0.0318 0.0037 -0.0085 0.0355 0.0009 

Indirect effect through weight per stem -0.0857 0.2084 0.1927 0.0349 0.0756 

 Total effect                                0.0053 0.4736 0.4548 -0.1626 0.2596 

Stem diameter  to cane yield      

Direct effect of stem diameter 0.2716 0.0161 -0.0758 0.2477 0.0024 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0367 0.0185 -0.1040 -0.0250 -0.0447 

Indirect effect through stem length           0.0115 0.0595 0.0265 -0.0265 0.0782 

Indirect effect through weight per stem -0.1104 0.1631 0.1416 0.0425 0.0497 

Total effect                                0.1361 0.2572 -0.0117 0.2387 0.0856 

Weight per stem to cane yield      

Direct effect of stem weight -0.1922 0.3462 0.3221 0.1320 0.1428 

Indirect effect through stem number per stool                        -0.0204 -0.0111 -0.0580 -0.0244 0.0207 

Indirect effect through stem length           0.0436 0.1545 0.1423 -0.0489 0.1156 

Indirect effect through stem diameter           0.1560 0.0076 -0.0333 0.0797 0.0008 

Total effect                                -0.0130 0.4972 0.3730 0.1385 0.2799 
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สรปุผลการทดลอง 

 จากการวเิคราะหแ์พทโคเอฟฟิเชีย่นทข์อง

พนัธุอ์อ้ยลกูผสม 120 พนัธุข์อง 12 คูผ่สม ซึง่มี

ความแตกต่างของพนัธุกรรมมาก พบว่า

องคป์ระกอบผลผลติทีม่อีทิธพิลสงูโดยเป็นอทิธพิล

ทางตรง  ไดแ้ก ่จาํนวนลาํต่อกอ สว่นความยาวลาํ

และน้ําหนกัลาํ มอีทิธพิลรองลงมาและเป็นอทิธพิล

ทางตรง สว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางลาํมอีทิธพิล

คอ่นขา้งตํ่า  และเป็นอทิธพิลทางออ้มผา่นน้ําหนกั

ต่อลาํทีค่อ่นขา้งสงู เมือ่พจิารณาในกลุ่มพนัธุอ์อ้ย

ลกูผสมทีม่พีนัธุแ์มห่รอืพนัธุพ์อ่เดยีวกนั พบว่าใน

พนัธุล์กูผสมของพนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่สว่นใหญ่ 

จาํนวนลาํต่อกอยงัเป็นองคป์ระกอบผลผลติทีม่ ี

อทิธพิลสงู และเป็นอทิธพิลทางตรง สว่นเสน้ผา่น

ศนูยก์ลางลาํเป็นองคป์ระกอบผลผลติทีม่อีทิธพิลตํ่า 

ความแตกต่างขององคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัของ

พนัธุแ์มแ่ละพนัธุพ์อ่แต่ละพนัธุ ์มแีนวโน้มทีไ่ม่

สมัพนัธก์บัลกัษณะองคป์ระกอบผลผลติของพนัธุแ์ม่

หรอืพนัธุพ์อ่ แต่ทัง้นี้พบว่าพนัธุอ์อ้ยบางพนัธุ ์

(กาํแพงแสน 98-024 และ มก.60-1) มอีงคป์ระกอบ

ผลผลติทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้เมือ่ใชเ้ป็นพนัธุแ์มแ่ละ

พนัธุพ์อ่ ในขณะทีพ่นัธุอ์อ้ยบางพนัธุ ์(กาํแพงแสน 

94-13 และกาํแพงแสน 01-41-5) มจีาํนวน

องคป์ระกอบผลผลติทีส่าํคญัแตกต่างกนั เมือ่ใชเ้ป็น

พนัธุแ์มห่รอืพนัธุพ์อ่ 
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