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6.   +	����� 

 ���$"����������R�<=�978�9��� d������������������������� ���!���"����e �� �����f���%�98�
���	�������98���%��S8���V������������9��������� �������������� V!%������������9
���������=�9!����%����R��>���S7�V!%T!T!��=�9��!���"���� �"���������7$< ;6������!U�T����
����� ��<� 6 �g ��	\$6R�����T���%����9��!���"����$U����S�����h��� R"���� 18 8U�T��  �����$!�9 ;6
�6���������h��� R"���� 2 �6� �"�!%��9����R���6����V��!%�6�T����S�6�V��$U�� R"���� 9 �6� ����6�V��
$U����	 ;6 �����$!�9 R"���� 18 �6� ��9VT�����$!�9VSS�����!�$ (Completely Randomized 
Design) 7$<����!U�=�9V��!%8U�T�������!U� �V�!9�$��S=�98�%����<�������;��� R"���� 18 �6�/
8U�T��  ;6�%<%�!U� 9 x 9 x 9 �. ��SV�!9�$��S�"�����!U�Vf�8�S8�� (guard rows) R"���� 1 Vf�  
��������	��9��$��	 ;6 �����$!�9 ��%��� 16 \�� 

T!�������� �S���8���W!�	<=�9��������8���V�����9�����9�f����W��%!����%R"�����%!�< V!%
�"������%!�<�W!�	< �����c�����<����������%����9��������S�g��8���V�����9�����9�f����W��%!����%R"����
�%!�< ������������������=�9!����%T!T!��V!%�98���%��ST!T!���%!�< �S���R"�����%!�<V!%
�"������%!�<�W!�	<������������ ���9!S������ V��R"�����%!�<������������ ���9S����S T!T!���%!�< 
������8��%����6���9=�9!����%�98���%��ST!T!��\�<�9T!T!���%!�<�$ �S�����9R"�����%!�<V!%
�"������%!�<�W!�	<��������!��9��9�U9���T!T!���%!�< �����%�������������������S������!����%��8��
�	"� �<U��%����9 2.57-12.3% 

��������������������9��������� V!%����������!����%����c=�9!����%��9����������ST!T!��
�"���� ���!���"����������� �S���8������������=�9!����%��9����������	��������������9���������V!%
��������������c  ���9S����ST!T!���"���� 8�� T!T!���%!�<�$ R"�����%!�< �"������%!�<�W!�	< T!/
�%!�< ������!���$/T! �"����/�%!�< 8����U9!"��6� 8���<�� S �"�����V�69 S V!%�����	 S R��T!��������
8��9������V�%������8�$�!��� �������S���9��������!���"����7$<��R����R��!����%���9p $�9�!���=6�9�6�R%
;��<���	���%�����:�� ����8�$�!������������	����	�T!T!���"�����������<�����	 �6�U9=�� 
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7.   +�
;$ (Executive Summary) 
 7.1 	�#B$C�# 

��!���"������[���;�"����������������	 �6T!T!���"������������	����g�U9������;�"������	����;��$
 �7!�  R�9�"� �6�"������!�������<:�����T!��V!%����!�$�U9  ���	�9R�����6�������T!��V!%��8��	"�
�����"������;;��$��	�  ���R������!���"����R�$��[���;;��$�$�<�=�9\�<��	����������=<�<���=�9�����	�!U�
���	��U9=���<��9������	�9  7$<�%����9�g �.�. 2520 q 2539 (20 �g)  ����������=<�<���=�9�����	��rS���	<�
T!T!��7$<�W!�	<�g!%��%��� 50,000 \�� (T!T!���W!�	<�<U��%����9 1.2 - 2.6 ���/�g) V!% �%����9�g �.�. 
2540 q 2551 (12 �g)  ����������=<�<���=�9�����	��rS���	<�T!T!��7$<�W!�	<�g!%��%��� 150,000 \�� 
(T!T!���W!�	<�<U��%����9 2.2 - 3.2  ���/�g)  ���=<�<���=�9�����	�!U���!���"����=�9\�<<�989���	��U9=��
�<��9������	�9 7$<���VT�<���������������������!���"����=�9\�< ����t����<�!U���!���"���� �6\$6 6 
!6��\��  ��g �.�. 2557 V!% �6\$6 10 !6��\��  ��g �.�. 2567 ���=<�<���=�9�����	�!U�$�9�!���R"���[��6�9
 ;6��������!���"������	$�R"���������	T�����%S����� �������S���9������  
  �������S���9��������!���"����R"���[��<��9<�	9��	������S���9�������6�9 ;68����U6��9�������������	
���	<�=6�9��S��!���"����7$<��9 ���	�;��< ���R���������9VT�V!%��$��� R ����8�$�!���������  T��
������ V!%�$��S���<:��=�9��������!�����S���9 ���	� �6\$6��������!���"������	$�V!%��8��:�� u�	9��������
 �8��9��R%�"� �6\$6=6��U!��9$6�������������������=�9��!���"������	����%����S����"�����%<���� ;6
��[����v� ����8�$�!���������V!%���S���9��������!���"����=�9\�<�<��9����%�����:��<�	9=�� 
 78�9��� d������������������������� ���!���"����e �� �����f���%�98��!�� 2 ��%��� 8�� 

1) ���	�������98���%��S8���V������������9���������V!%��������������=�9 
 !����%����R��>���S7�V!%T!T!��=�9��!���"���� 
2) ���	������������������9����������%����9!����%����R��>���S7�V!%T!T!��=�9 
 ��!���"���� 

 
 7.2 
���B�������  1 �g (�.�. 2553-2554) 
 

 7.3 �����+;���� ��;� 9S��%����9����<\$6������<�!�<�9=!��8������ 
 
 7.4 �
�DB����
����� 

�"���������7$< ;6������!U�T��������� ��<� 6 �g ��	\$6R�����T���%����9��!���"����$U����S����
�h��� R"���� 18 8U�T��  �����$!�9 ;6�6���������h��� R"���� 2 �6� �"�!%��9����R���6����V��!%�6�
T����S�6�V��$U�� R"���� 9 �6� ����6�V��$U����	 ;6 �����$!�9 R"���� 18 �6� ��9VT�����$!�9VSS����
�!�$ (Completely Randomized Design) 7$<����!U�=�9V��!%8U�T�������!U� �V�!9�$��S=�98�%
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����<�������;��� R"���� 18 �6�/8U�T��  ;6�%<%�!U� 9 x 9 x 9 �. (�����	 1 \�� �!U�\$6��%��� 22 �6�) 
��SV�!9�$��S�"�����!U�Vf�8�S8�� (guard rows) R"���� 1 Vf�  ��������	��9��$��	 ;6 �����$!�9 
��%��� 16 \��  �����$!�9\$6R�$�"����<�!=�6���!���"����=�9V��!%8U�T������6���	�!U� ���	� ;6�"����S
S�����=6��U!  7$<S�����!����%����R��>���S7� T!T!��V!%�98���%��ST!T!���%!�< T!T!��V!%
�98���%��ST!T!���"���� 
 

7.5  E� ����
�F�$
�E� 

T!�������� �S���8���W!�	<=�9��������8���V�����9�����9�f����W��%!����%R"�����%!�< V!%
�"������%!�<�W!�	< �����c�����<����������%����9��������S�g��8���V�����9�����9�f����W��%!����%R"����
�%!�< ������������������=�9!����%T!T!��V!%�98���%��ST!T!���%!�< �S���R"�����%!�<V!%
�"������%!�<�W!�	<������������ ���9!S������ V��R"�����%!�<������������ ���9S����S T!T!���%!�< 
������8��%����6���9=�9!����%�98���%��ST!T!��\�<�9T!T!���%!�<�$ �S�����9R"�����%!�<V!%
�"������%!�<�W!�	<��������!��9��9�U9���T!T!���%!�< �����%�������������������S������!����%��8��
�	"� �<U��%����9 2.57-12.3% 

��������������������9��������� V!%����������!����%����c=�9!����%��9����������ST!T!��
�"���� ���!���"����������� �S���8������������=�9!����%��9����������	��������������9���������V!%
��������������c  ���9S����ST!T!���"���� 8�� T!T!���%!�<�$ R"�����%!�< �"������%!�<�W!�	< T!/
�%!�< ������!���$/T! �"����/�%!�< 8����U9!"��6� 8���<�� S �"�����V�69 S V!%�����	 S R��T!��������
8��9������V�%������8�$�!��� �������S���9��������!���"����7$<��R����R��!����%���9p $�9�!���=6�9�6�R%
;��<���	���%�����:�� ����8�$�!������������	����	�T!T!���"�����������<�����	 �6�U9=�� 
 

7.6  �
�DG$H��$
�����)  

 R��T!��������=�978�9��� d������������������������� ���!���"����e \$6������"�T!9�� 
��R�<\� ;6��%7<;�� $�9��  
 1) �������%��!�98�8����U67$<�=�<����9����T<V��� ���	�9 d������S���9��������!���"����e 
 2) ������T<V���8����U6$6��������S���9��������!���"���� ���	��%;����������;���� 
 3) ������"�8����U6�� ;6 �78�9������S���9��������!���"����=�9������<�!�<�9=!��8������ V!%���;� 
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8. F	E��� $
��� ���� 

- �������6�WS�S 1 ���	�9 
 Stability of fresh fruit bunch of oil palm cross (Elaeis guineensis Jacq.)  

in Southern Thailand 
-  Proceeding R"���� 2 ���	�9 
1) ������S���9T!T!���%!�<�$ ���%;�����!���"����!U�T��������� 
2) ������������9���������V!%����������!����%����c=�9!����%��9����������S 

T!T!���"���� ���!���"�����������  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 

F	E��� 
 

 - �������6�WS�S 
 Stability of fresh fruit bunch of oil palm cross (Elaeis guineensis Jacq.)  

in Southern Thailand 
-  Proceeding  

1) ������S���9T!T!���%!�<�$ ���%;�����!���"����!U�T��������� 
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การปรับปรุงผลผลิตทะลายในประชากรปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา 
 

Bunch Yield Improvement in D x P Oil Palm Populations 
 

ณัฐพงศ สงฤทธิ์ 1, วศะพงศ เอกสมทราเมษฐ 2 และ ธีระ เอกสมทราเมษฐ 3 
Nuttapong Songrit , Wasapong Eksomtramage and Theera Eksomtramage 

1นักศึกษาปริญญาโท สาชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2นักศึกษาปริญญาเอก สาชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3รองศาสตราจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

Abstract 
 This study aimed to estimate the variation of oil palm progenies, heritabilities, correlation and path 
analysis of yield and yield component characters. Eighteen tenera progenies (DxP) with 7 years-old grown at  
the Klong Hoi Khong Research Station, Faculty of natural Resources, Prince of Songkla University, Thailand 
were used for this experiment. Each progeny was arranged as completely randomized design with 18 
replications (palms).  Three replications per progeny were selected by randomization and tagged for 
investigation. The oil palm bunch yield and yield component characters were observed from randomized palms 
for 3 years. The results showed that the progenies mean had significant difference in average bunch weight 
(ABW) and number of bunches (BN) but not significant difference in average fresh fruit bunch yield (FFB). All 
bunch yield and yield component characters were highly significant difference due to year effects. Only BN 
character had significant difference for progeny x year interaction. The heritabilities estimates for FFB, ABW 
and BN characters were low, ranged between 2.57-12.30%. The correlation of ABW and BN showed negative 
correlation (r = -0.372) but these characters had positive correlation with FFB (r = 0.430 and 0.642, 
respectively). Path analysis showed that both ABW and BN character had high direct effects on bunch yield 
improvement. 

Keywords : oil palm, correlation, heritability, path analysis 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือประเมินความแปรปรวนของปาลมนํ้ามันชั่วรุนลูก  อัตราพันธุกรรม 

สหสัมพันธ และการวิเคราะหเสนทางของลักษณะผลผลิตและองคประกอบผลผลิตปาลมนํ้ามัน (ผลผลิตทะลาย จํานวน
ทะลาย และนํ้าหนักทะลายเฉล่ีย)โดยทําการศึกษากับปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา อายุ 7 ป จํานวน 18 คูผสม เก็บขอมูล
ติ ด ต อ กั น  3  ป  ( อ า ยุ ป า ล ม  7 –9  ป )  ป ลู ก ท่ี ส ถ า นี วิ จั ย ค ล อ งห อ ย โ ข ง  คณะท รัพ ย า ก ร  ธ ร รมช า ติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด แตละคูผสมทําการสุมตน จํานวน 3 ตน ผลการศึกษา
พบวา คาเฉล่ียของคูผสมมีความแตกตางกันทางสถิติเฉพาะจํานวนทะลาย และนํ้าหนักทะลายเฉล่ีย แตผลผลิตทะลาย 

 

บทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญวิชาการ คร้ังที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555  25 



ไมมีความแตกตางทางสถิติ อิทธิพลของปท่ีบันทึกขอมูลมีผลทําใหทุกลักษณะแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
เฉพาะลักษณะจํานวนทะลายมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางคูผสมกับปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การประเมินอัตรา
พันธุกรรม พบวาทุกลักษณะมีคาตํ่าอยูระหวาง 2.57-12.3% ลักษณะผลผลิตทะลายมีสหสัมพันธในทางบวกกับนํ้าหนัก
ทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีคา 0.430 และ 0.642 ตามลําดับ แตนํ้าหนักทะลายเฉล่ียและจํานวนทะลายมี
สหสัมพันธในทางลบ มีคา -0.372 การวิเคราะหเสนทาง พบวาท้ังลักษณะน้ําหนักทะลายเฉล่ียและจํานวนทะลายมี
อิทธิพลทางตรงสูงกับลักษณะผลผลิตทะลาย 

คําสําคัญ : ปาลมนํ้ามัน สหสัมพันธ อัตราพันธุกรรม การวิเคราะหเสนทาง 
 

บทนํา 

 ปาลมนํ้ามันจัดเปนพืชน้ํามันท่ีมีบทบาทสําคัญท้ังของประเทศไทยและของโลก เนื่องจากเปนพืชน้ํามัน
ชนิดเดียวในโลกท่ีใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพื้นท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ (ธีระ  เอกสม
ทรงเมษฐ, 2554) จากผูผลิตรายใหญจะไดผลผลิตปาลมนํ้ามันประมาณ 3-4 ตัน (จากเนื้อปาลม) ตอไรตอป 
(Okwuagwu et al., 2008) จึงตองมีการปรับปรุงพันธุประชากรปาลมนํ้ามันเพื่อใหปาลมนํ้ามันนั้นมีความ
เปลี่ยนแปลงของการใหผลผลิตท่ีดีจะตองมีการคัดเลือกพันธุท่ีเปนท่ีตองการของตลาดและมีลักษณะทางเกษตร
ท่ีดี ซึ่งจะคัดเลือกโดยตรงจากผลผลิตทะลาย จํานวนทะลาย และน้ําหนักทะลายเฉล่ีย  ซึ่งท้ัง 3 ลักษณะเปน
ปจจัยหลักในการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน  โดยเฉพาะผลผลิตทะลายเปนปจจัยท่ีจะบงบอกถึงความสําเร็จและ
ความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ (Okwuagwu et al., 2008) จํานวนผลตอทะลายก็เปนปจจัยหนึ่งของ
องคประกอบทะลายถือเปนปจจัยของผลผลิตท่ีสําคัญเชนกัน  การปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิตท่ีดี จึงมีความสําคัญ ลักษณะผลผลิตและองคประกอบผลผลิต เปนลักษณะเชิงปริมาณ ซึ่งมี
ยีนควบคุมจํานวนมาก (polygenic gene) จึงมีอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามาเก่ียวของสูง ซึ่งปจจัยของ
สภาพแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนทะลายและนํ้าหนักทะลายเฉลี่ย  ซึ่งจะมีผลตอผลผลิต
ทะลาย  โดยท่ีสภาพแวดลอมจะมีอิทธิพลอยางมากตอการแสดงออกทางพันธุกรรม  ดังน้ันพันธุกรรมจะมีความ
แปรปรวนตามไปดวยหากสภาพอากาศมีความแปรปรวน การปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายในประชากร
ปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอราจึงจําเปนตองทําการประเมินอัตราพันธุกรรมของจํานวนทะลาย  น้ําหนักทะลาย
เฉลี่ย  ผลผลิตทะลาย และประเมินถึงความสัมพันธกันระหวางองคประกอบผลผลิต (Okoye et al., 2009 )   

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความแปรปรวนของปาลมนํ้ามันช่ัวรุนลูก อัตรา
พันธุกรรม สหสัมพันธ และการวิเคราะหเสนทางของลักษณะผลผลิตทะลาย จํานวนทะลาย และน้ําหนักทะลาย
เฉลี่ย เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกประชากรพอ-แมพันธุตอไป   
 

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา อายุ 7 ป จํานวน 18 คูผสม ปลูกท่ีสถานีวิจัยคลองหอยโขง คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized 
Design) แตละคูผสมทําการสุมตน จํานวน 3 ตน เพื่อใชสําหรับการบันทึกขอมูลลักษณะผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิต ไดแก ผลผลิตทะลาย จํานวนทะลาย และน้ําหนักทะลายเฉลี่ย เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป  
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ขอมูลคาเฉลี่ยท่ีไดบันทึกไวนํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางคูผสมกับ
ป ประเมินอัตราพันธุกรรม สหสัมพันธ และวิเคราะหเสนทาง ดังน้ี 

การประมาณคาอัตราพันธุกรรมกวาง (broad sense, h2
b) เปนอัตราสวนระหวางความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมท้ังหมดตอความแปรปรวนท่ีสังเกตไดท้ังหมด (พีรศักดิ์  ศรีนิเวศน, 2525) คํานวณไดจากสมการ ดังน้ี 

h2
b = σ2

g / σ2
p 

 = σ2
g / (σ2

g + σ2
e) 

โดยท่ี σ2
g = ความแปรปรวนทางพันธุกรรม, σ2

p = ความแปรปรวนท้ังหมด 

 σ2
e = ความแปรปรวนเนือ่งจากสภาพแวดลอม 

คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของลักษณะท่ีปรากฏ(PCV) และสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวนของพันธุกรรม (GCV)ได ตามวิธีของ Singh และ Chaudhary (1985) 

PCV(%) = 100√σ2
p / X 

GCV(%) = 100√σ2
g / X 

การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางลักษณะท่ีศึกษา สามารถคํานวณไดจากสมการ ดังน้ี 

  

โดยท่ี   r = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะ X และ Y 

 Xi = ตัวแปรของลักษณะ X ของตัวอยางท่ี i (i = 1, 2, 3),  = คาเฉลี่ยของลักษณะ X 

 Yi = ตัวแปรของลักษณะ Y ของตัวอยางท่ี i (i = 1, 2, 3),  = คาเฉลี่ยของลักษณะ Y 

ผลและวิจารณ 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของผลผลิตทะลาย น้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย 
(Table 1) พบวาอิทธิพลของคูผสมมีผลทําใหลักษณะน้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีความแตกตาง
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ อิทธิพลของปมีผลทําใหทุกลักษณะมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางคูผสมกับป พบวามีเพียงลักษณะเดียว คือ จํานวนทะลายท่ีมีความแตกตางทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 Okoye และคณะ (2009 )  รายงานวาในลูกผสมปาลมนํ้ามันท่ีเกิดจากการผสมของ D × P  จะมี
ปฏิกิริยาสัมพันธในแตละปของจํานวนทะลายและผลผลิตทะลายซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของลูกผสมท่ี 
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แตกตางกันในแตละป  ความแตกตางน้ีจะเปนศักยภาพของพันธุกรรมท่ีมีอิทธิพลมาจากความแปรปรวนของ
สภาพแวดลอมแตละป และมีอิทธิพลอื่นๆ เปนปจจัยรวมท่ีทําใหผลผลิตปาลมนํ้ามันมีคาสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนสูง ธีระ  เอกสมทรงเมษฐ (2554) รายงานวาจํานวนทะลายตอตน จะมีความแปรปรวนสูงกวานํ้าหนัก
ตอทะลาย  ดังน้ันผลผลิตในรอบปจึงเปนผลมาจากการปรับปรุงจํานวนทะลายตอตนเปนหลัก  ซึ่งลักษณะ
เหลาน้ีพบวามีความแปรปรวนตามสภาพแวดลอมท่ีปลูกปาลมนํ้ามัน  จากผลการศึกษาน้ี พบวาคาสัมประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนของผลผลิตทะลาย น้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีคา 32.36, 22.71 และ29.82 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะ (Table 2) พบวา คาเฉลี่ย
ผลผลิตทะลาย เทากับ 149.29 กิโลกรัมตอตนตอป น้ําหนักทะลายเฉล่ีย เทากับ 12.586 กิโลกรัมตอทะลายตอป 
และจํานวนทะลาย เทากับ 12.345 ทะลายตอป  ( ตารางท่ี 2 )คาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนทางพันธุกรรม มีคา
นอยกวาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของลักษณะปรากฏในทุกลักษณะ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมมีอิธิพลสูงตอความแปรปรวนของลักษณะตางๆ โดยเฉพาะลักษณะผลผลิตทะลายและจํานวน
ทะลาย จะแสดงออกถึงความออนไหวตอสภาพแวดลอมมากกวานํ้าหนักทะลายเฉลี่ย  อัตราพันธุกรรมแบบ
กวางของลักษณะผลผลิตทะลาย  น้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย โดยท่ัวไปมีคาตํ่า คือ มีคา 3.29, 12.30 
และ 2.57 ตามลําดับ Corley และ Tinker (2003) รายงานวา อัตราพันธุกรรมของลักษณะเชิงปริมาณในปาลม
น้ํามัน เชน ผลผลิตทะลายและองคประกอบผลผลิต โดยท่ัวไปมีคาตํ่าเน่ืองจากลักษณะดังกลาวมียีนควบคุม
จํานวนมากและมีอิทธิพลสภาพแวดลอมเขามาเก่ียวของสูง อยางไรก็ตามอัตราพันธุกรรมของลักษณะตางๆ 
ดังกลาวอาจแปรปรวนไดต้ังแตตํ่าถึงสูง (h2 อยูระหวาง 0-100%) ข้ึนอยูกับความแตกตางของพันธุกรรมของเช้ือ
พันธุ สภาพแวดลอม และปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (Raffi et al., 2002) 
 ลักษณะผลผลิตทะลายมีสหสัมพันธทางบวกสูงกับน้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีคา r = 
0.430 และ 0.642 ตามลําดับ (Table 3) จํานวนทะลายกับนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยมีสหสัมพันธในทางลบตอกัน มีคา 
r = -0.372 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของธีรภาพ   แกวประดับ (2552) ซึ่งรายงานวาลักษณะมีสหสัมพันธ
ทางลบเชนกัน (r = -0.31) ดังน้ันหากทําการคัดเลือกลักษณะท่ีมีจํานวนทะลายสูงจะสงผลใหน้ําหนักทะลาย
เฉลี่ยตํ่าลง การวิเคราะหเสนทางของลักษณะองคประกอบทะลายไปยังผลผลิตทะลายปาลมนํ้ามัน (Table 4) 
พบวา จํานวนทะลายและน้ําหนักทะลายเฉลี่ย มีอิทธิพลทางตรงสูงตอผลผลิตทะลาย มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง 
เทากับ 0.931 และ 0.777 ตามลําดับ ผลท่ีไดนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ วศะพงศ   เอกสมทรงเมษฐ
(2553) ซึ่งรายงานวา การคัดเลือกพันธุโดยพิจารณาจากจํานวนทะลายเปนหลักจะสามารถเพ่ิมผลผลิตทะลายให
สูงข้ึนได สวนอิทธิพลทางออมพบวาจํานวนทะลายและนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยมีอิทธิพลในทางลบเทากับ -0.289 
และ -0.347 ตามลําดับ 
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Table 1 Combined analyses of variance for fresh fruit bunch yield (FFB) , average bunch weight (ABW) and number of bunches (BN) 

Sources of variation d.f. Mean squares 

    FFB ABW BN 

Progenies (or crosses) 17 3541.6ns 20.375** 24.783* 
Year 2 10997.4** 442.862** 102.537** 
Prog. x Year 34 2870.4ns 10.541ns 21.509* 
Error 108 2333.30 8.17 13.55 
C.V. (%)   32.36 22.71 29.82 

*,** significant at P<0.05 and P<0.01 respectively, ns = not significant, d.f. = degrees of freedom, C.V. = coefficient of variation, 

FFB = fresh fruit bunch yield, ABW = average bunch weight and BN = number of bunches. 

 

Table 2 Genetic variability parameters for bunch yield components 

Traits Mean+SE Range GV PV GCV (%) PCV (%) h2
b 

Fresh fruit bunch yield (kg/palm/year) 149.29±16.101 116.11-193.74 83.900 2551.475 6.14 33.83 3.29 
Average bunch weight (kg/bunch/year) 12.586±0.9529 9.047-15.499 1.229 9.994 8.81 25.12 12.30 
Number of bunches (no./year) 12.345±1.2270 10.44-16.00 0.409 15.949 5.18 32.35 2.57 

GV = Genotypic variance, PV = Phenotypic Variance, GCV = genotypic coefficients of variation, PCV = phenotypic coefficients of variation,  

h2
b = broad sense heritability



Table 3 Correlations among bunch yield traits 
Traits  FFB        ABW 

ABW         0.4302**  
BN 0.6422** -0.3723** 

** Correlation is significant at P<0.01 

FFB = fresh fruit bunch yield, ABW = average bunch weight and BN = number of bunches. 

 
Table 4 Path analysis of among bunch yield traits 

Correlation Indirect effect 
Characters 

coefficient 
Direct effect 

BN ABW 

BN 0.642 0.931 - -0.289 
ABW 0.43 0.777 -0.347 - 

FFB = fresh fruit bunch yield, ABW = average bunch weight and BN = number of bunches 
 

สรุป 

 จากผลการศึกษาลักษณะผลผลิตทะลาย น้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลายในปาลมนํ้ามันอายุ
ระหวาง 7-9 ป พบวาอิทธิพลของคูผสมมีผลทําใหลักษณะน้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีความ
แตกตางทางสถิติ อิทธิพลของปมีผลทําใหทุกลักษณะมีความแตกตางทางสถิติ ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางคูผสม
กับป พบวามีเพียงลักษณะเดียว คือ จํานวนทะลายท่ีมีความแตกตางทางสถิติ ความแปรปรวนของลักษณะ
ผลผลิตทะลายและจํานวนทะลายมีอิทธิพลของสภาพแวดลอมเกี่ยวของสูงกวาลักษณะน้ําหนักทะลายเฉลี่ย  
อัตราพันธุกรรมแบบกวางของลักษณะผลผลิตทะลาย  น้ําหนักทะลายเฉลี่ย และจํานวนทะลาย มีคาตํ่า คือ อยู
ระหวาง 2.57-12.30%  ลักษณะผลผลิตทะลายมีสหสัมพันธทางบวกสูงกับน้ําหนักทะลายเฉล่ีย และจํานวน
ทะลาย แตจํานวนทะลายกับน้ําหนักทะลายเฉลี่ยมีสหสัมพันธในทางลบตอกัน โดยพบวาท้ังจํานวนทะลายและ
น้ําหนักทะลายเฉลี่ย มีอิทธิพลทางตรงสูงตอผลผลิตทะลาย 
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Genotypic and Phenotypic Correlation Estimates of Agronomic Characters 
with Oil Yield in Tenera Oil Palm 
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Abstract 
  The objective of this study was to estimate the genetic and phenotypic correlations of agronomic 
characters (bunch yield and its components and vegetative characters)with oil yield. Eighteen varieties of 
tenera hybrid with eight years-old were studied at the Klong Hoi Khong Research Station, Faculty of Natural 
Resources, Prince of Songkla University, Thailand. Eight sampling palms per variety according to a 
Completely Randomized Design were used to record the characters. The phenotypic and genotypic correlations 
of bunch yield ,its components and vegetative characters with oil yield such as fresh fruit bunch (FFB), number 
of bunch (NB), average bunch weight (ABW), fruit/bunch (F/B), wet mesocarp/fruit (WM/F), oil/bunch (O/B) , 
height (H), rachis length (RL), leaf dry weight (LDW) and leaf area (LA) were high and positive(rP = 0.854, 
0.654, 0.373, 0.260, 0.200, 0.505, 0.381, 0.300, 0.291 และ 0.292; rg = 0.979, 0.822, 1.025, 0.401, 0.710, 0.365, 0.691, 
0.686, 0.605 and 0.818 respectively). These results suggest that selection in oil palm breeding based on these 
characters will give a good response to oil yield improvement. 

Keywords: Oil Palm, Agronomic Characters,  Phenotypic and genotypic correlations 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธปรากฏของลักษณะ

ทางการเกษตร (ผลผลิตทะลาย องคประกอบทะลาย และลักษณะทางลําตน) กับผลผลิตนํ้ามัน  โดยทําการศึกษากับ
ปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา จํานวน 18 พันธุ อายุ 8 ป ปลูกท่ีสถานีวิจัยคลองหอยโขง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด แตละพันธุทําการสุมตน จํานวน 8 ตน เพ่ือบันทึกขอมูล
ลักษณะตาง ๆ ทางการเกษตร ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา คาสหสัมพันธของลักษณะทางการเกษตร ท่ีมี
สหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธลักษณะปรากฏ ในทางบวกกับผลผลิตนํ้ามัน คือ ผลผลิตทะลายสด จํานวน 
ทะลาย นํ้าหนักทะลายเฉล่ีย ผล/ทะลาย เน้ือปาลมสด/ผล นํ้ามัน/ทะลาย ความสูงลําตน ความยาวใบ นํ้าหนักแหงใบ และ 
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พ้ืนท่ีใบ (rP = 0.854, 0.654, 0.373, 0.260, 0.200, 0.505, 0.381, 0.300, 0.291 และ 0.292; rg = 0.979, 0.822, 1.025, 0.401, 
0.710, 0.365, 0.691, 0.686, 0.605 และ 0.818  ตามลําดับ) ผลการศึกษาน้ีเสนอแนะวาการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ
ปาลมนํ้ามันโดยพิจารณาจากลักษณะตาง ๆ ดังกลาวจะมีผลการตอบสนองตอการปรับปรุงผลผลิตนํ้ามัน 

คําสําคัญ:  ปาลมนํ้ามัน  ลักษณะทางการเกษตร สหสัมพันธทางพันธุกรรม สหสัมพันธลักษณะปรากฏ   
 

บทนํา 

 ปาลมนํ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เปนพืชใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพื้นท่ีสูง มีตนทุนการผลิตตํ่า
เมื่อเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่น และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลผลิตนํ้ามัน (Corley and Tinker, 
2003) ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงพันธุ เพื่อใหไดมาซ่ึงพันธุปาลมนํ้ามันท่ีสามารถใหผลผลิตนํ้ามันสูงน้ัน ตอง
ผานกระบวนการปรับปรุงพันธุ ซึ่งสามารถยืนยันไดวา เปนพันธุท่ีใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพื้นท่ีตอระยะเวลา
สูง (ธีระ, 2554) แตลักษณะทางการเกษตรท่ีสําคัญ เชน ผลผลิตนํ้ามัน ผลผลิตทะลาย องคประกอบทะลาย และ
ลักษณะทางลําตน เปนลักษณะเชิงปริมาณท่ีถูกควบคุมโดยยีนหลายคู จึงมีอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามา
เกี่ยวของสูง ซึ่งการคัดเลือกเพื่อเพิ่มลักษณะดังกลาว สหสัมพันธถือวามีบทบาทตอการพิจารณาคัดเลือกพันธุ 
เนื่องจากลักษณะตางๆ ของพืชมีความสัมพันธกัน โดยความสัมพันธอาจเปนทางบวก คือ มีการเพ่ิมไปดวยกัน 
หรือทางลบ คือลักษณะหน่ึงเพ่ิมอีกลักษณะหน่ึงลด ซึ่งความสัมพันธระหวางลักษณะอาจเกิดจากการท้ังสอง
ลักษณะควบคุมดวยยีนเดียวกัน หรือคนละยีนแตวางอยูบนโครโมโซมเดียวกัน (ไพศาล  เหลาสุวรรณ, 2527)  
ซึ่งคาสหสัมพันธท่ีสังเกตไดในพืชนั้นเปนสหสัมพันธลักษณะปรากฏ ซึ่งแยกออกเปน 2 สวน คือ สหสัมพันธ
ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธทางสภาพแวดลอม  
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธลักษณะ
ปรากฏของลักษณะทางการเกษตร คือ ผลผลิตทะลาย องคประกอบทะลาย และลักษณะทางลําตน กับผลผลิต
น้ํามัน ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถใชในการคัดเลือกพอ และแมพันธุเพื่อปรับปรุงประชากร
ลูกผสมเทเนอราตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
  ทําการศึกษากับปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอราอายุ 8 ป จํานวน 18 คูผสม ซึ่งปลูกท่ีสถานีวิจัยคลองหอย
โขง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีระยะปลูก 9 x 9 x 9 ม.  วางแผนการทดลองแบบ
สุมตลอด (Completely Randomized Design) โดยแตละคูผสมทําการสุมตนปาลม จํานวน 8 ตน (ซ้ํา) เพื่อใช
สําหรับการบันทึกขอมูลลักษณะผลผลิตนํ้ามัน ลักษณะผลผลิตทะลาย ไดแก ผลผลิตทะลายสด จํานวนทะลาย 
และน้ําหนักทะลายเฉลี่ย เปนระยะเวลาติดตอกัน 2 ป  (มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2552)  ลักษณะองคประกอบ
ทะลาย ไดแก น้ําหนักผลเฉลี่ย น้ําหนักเมล็ดในเฉลี่ย ผล/ทะลาย เมล็ดใน/ทะลาย เนื้อปาลมสด/ผล กะลา/ผล 
เมล็ดใน/ผล น้ํามัน/เนื้อปาลมสด น้ํามัน/เนื้อปาลมแหง น้ํามัน/ผล และนํ้ามัน/ทะลาย โดยเก็บตัวอยางทะลาย
ปาลมจากทุกตนท่ีสุมไวตนละ 1 ทะลาย นํามาวิเคราะหตามวิธีการของ ธีระ  เอกสมทรงเมษฐและคณะ (2544) 
และ ลักษณะทางลําตน บันทึกขอมูลจากตนปาลมทุกตนท่ีสุมไว โดยเก็บตัวอยางจากใบท่ี 17 ตามวิธีการของ 
Hardon et al. (1969) เพ่ือบันทึกลักษณะของใบ ไดแก ความสูงลําตน (วัดจากระดับพื้นดินถึงโคนใบท่ี 17) และ 
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ขนาดลําตน (วัดเปนเสนรอบวงลําตนท่ีระดับเหนือพื้นดิน 1 เมตร)  ความยาวแกนทางใบ (วัดเริ่มจากจุดกําเนิด
ใบยอยลางสุดไปจนถึงจุดกําเนิดใบยอยปลายทางใบ) น้ําหนักแหงใบ และพ้ืนท่ีใบ นําขอมูลคาเฉลี่ยของลักษณะ
ทางการเกษตรท่ีบันทึกไว มาวิเคราะหสหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธลักษณะปรากฏ โดยวิเคราะห
ความแปรปรวนและวิเคราะหความแปรปรวนรวม ตามวิธีการของ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน (2548) ดัง Table 1  
 
Table 1  Analysis of variance and covariance for 2 characters (x and y) 

MS 
Source df 

x y 
MCP1 EMS EMCP2 
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* M2 M2

*M2 E
2+r2
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1MCP   = Mean Cross Product, 2EMCP = Expected Mean Cross Product 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
สหสัมพันธทางพันธุกรรมตอผลผลิตน้ํามัน 
ลักษณะผลผลิตทะลายท่ีมีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกสูงกับลักษณะผลผลิตนํ้ามัน (Table  

2) คือ น้ําหนักทะลายเฉลี่ย ผลผลิตทะลายสด และจํานวนทะลาย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางพันธุกรรม 
(rg) เทากับ 1.025, 0.822 และ 0.979 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะดังกลาวมีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกซึ่งกัน 
และกัน (rg อยูระหวาง 0.684 – 0.936) สอดคลองกับ Obisesan และ Fatunla (1982) รายงานวา จํานวนทะลายมี
สหสัมพันธทางพันธุกรรมกับผลผลิตทะลายสด และน้ําหนักทะลายเฉลี่ย (rg = 0.61 และ 0.60 ตามลําดับ)  

ลักษณะองคประกอบทะลายท่ีมีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกสูงกับลักษณะผลผลิตนํ้ามัน 
(Table 2) คือ เนื้อปาลมสด/ผล ผล/ทะลาย และนํ้ามัน/ทะลาย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางพันธุกรรม(rg) 
เทากับ 0.710, 0.401 และ 0.365 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะดังกลาว มีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกซ่ึงกัน
และกัน (rg อยูระหวาง 0.03 – 0.648) แตกะลา/ผล และเนื้อในเมล็ด/ผล มีสหสัมพันธทางจีโนไทปในทางลบกับ
น้ําหนักผลเฉลี่ย เนื้อปาลมสด/ผล น้ํามัน/เนื้อปาลมสด และน้ํามัน/ผล (rg อยูระหวาง -0.200 – -1.816 ตามลําดับ) 
สวนนํ้ามัน/ทะลายมีเพียงกะลา/ผลท่ีมีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางลบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทาง
พันธุกรรม(rg) เทากับ -0.138 

ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนท่ีมีสหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกสูงกับลักษณะผลผลิต
น้ํามัน (Table 3) คือ พื้นท่ีใบ ความสูง ความยาวทาง น้ําหนักแหงใบ และเสนรอบวงลําตน มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธทางพันธุกรรม (rg) เทากับ 0.818, 0.691, 0.686, 0.605 และ 0.411 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะดังกลาว มี
สหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางบวกซ่ึงกันและกัน (rg อยูระหวาง 0.161 – 0.980) แตเสนรอบวงลําตนมี
สหสัมพันธทางพันธุกรรมในทางลบกับความสูง และน้ําหนักแหงใบ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธทาง
พันธุกรรม (rg) เทากับ -0.298 และ -0.007 ตามลําดับ 

 
สหสัมพันธลักษณะปรากฏที่มีผลตอลักษณะผลผลิตน้ํามัน 

 ผลผลิตทะลายท่ีมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับลักษณะผลผลิต
น้ํามัน (Table 2) คือ ผลผลิตทะลาย จํานวนทะลาย และน้ําหนักทะลายเฉลี่ย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ลักษณะปรากฏ (rp) เทากับ 0.854, 0.635 และ 0.373 ตามลําดับ โดยผลผลิตทะลายมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏ
ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับจํานวนทะลายและนํ้าหนักทะลายเฉล่ีย (rp = 0.761 และ 0.429 
ตามลําดับ) แตจํานวนทะลายและนํ้าหนักทะลายเฉลี่ยมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (rp = -0.224) แสดงวาจํานวนทะลายและน้ําหนักทะลายเฉลี่ยตางตองการใชสารอาหารจากการ
สังเคราะหดวยแสงและมีอิทธิพลของการแขงขันในการใชสารอาหารจากการสังเคราะหดวยแสงของใบท่ีชดเชย
กัน ความสัมพันธของลักษณะดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีเคยรายงานมากอน ( ธีระ และคณะ 2544; 
อังคณา และคณะ, 2552 ; ธีรภาพ, 2552 ; Obisesan and Fatunla, 1982 ; Kushairi et al., 2000 ; Okwuagwu et al., 
2008 ; Okoye et al., 2009) 
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 องคประกอบทะลายท่ีมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลผลิต
น้ํามัน (Table 2) คือ น้ํามัน/ทะลาย น้ํามัน/ผล น้ํามัน/เนื้อปาลมสด น้ํามัน/เนื้อปาลมแหง ผล/ทะลาย และเนื้อ
ปาลมสด/ผล มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธลักษณะปรากฏ (rp) เทากับ 0.505, 0.373, 0.341, 0.306, 0.260 และ 
0.200 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะดังกลาวมีสหสัมพันธกัน (rp อยูระหวาง 0.068 – 0.912) ยกเวน ผล/ทะลาย ท่ีมี
สหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางลบตอเนื้อปาลมสด/ผล น้ํามัน/เนื้อปาลมสด และน้ํามัน/ผล (rp = -0.227, -
0.121 และ -0.188 ตามลําดับ) แตผล/ทะลายมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กับเน้ือในเมล็ด/ทะลาย กะลา/ผล และเนื้อในเมล็ด/ผล (rp = 0.513, 0.314 และ 0.225 ตามลําดับ) ซึ่งท้ัง 3 
ลักษณะ (เนื้อในเมล็ด/ทะลาย กะลา/ผล และเนื้อในเมล็ด/ผล) มีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางลบกับผลผลิต
น้ํามัน โดยเฉพาะกับน้ํามัน/เนื้อปาลมสด น้ํามัน/ผล และน้ํามัน/ทะลาย (rp อยูระหวาง -0.120 – -0.704) 
สอดคลองกับรายงานของ  Okoye และคณะ (2009) ลักษณะองคประกอบทะลายอื่นๆ ท่ีไมมีสหสัมพันธ
โดยตรงกับผลผลิตนํ้ามัน  คือ เนื้อในเมล็ด/ทะลาย กะลา/ผล และเนื้อในเมล็ด/ผล แตมีสหสัมพันธลักษณะ
ปรากฏตอกันในทางบวกหรือลบอยางมีนัยสําคัญข้ึนอยูกับคูของลักษณะ เชน เนื้อในเมล็ด/ทะลาย มีสหสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับเนื้อในเมล็ด/ผล แตมีสหสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญกับ เนื้อปาลม/ผล และเน้ือ
ปาลม/ทะลาย เปนตน   

ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนท่ีมีสหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับผลผลิตนํ้ามัน (Table 3) คือ ความสูง ความยาวทาง พื้นท่ีใบ และน้ําหนักแหงใบ มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธลักษณะปรากฏ (rp) เทากับ 0.381, 0.300, 0.292 และ 0.291 ตามลําดับ  ซึ่งลักษณะดังกลาว มี
สหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางบวกซ่ึงกันและกัน (rp อยูระหวาง 0.110 – 0.594) แตเสนรอบวงลําตนมี
สหสัมพันธลักษณะปรากฏในทางลบกับความสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rP) เทากับ -0.127  

 

สรุป 
  จากผลการศึกษาสรุปไดวาลักษณะทางการเกษตรท่ีสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธลักษณะ
ปรากฏตอผลผลิตนํ้ามันในทางบวก คือ ผลผลิตทะลายสด จํานวนทะลาย น้ําหนักทะลายเฉลี่ย ผล/ทะลาย เนื้อ
ปาลมสด/ผล น้ํามัน/ทะลาย ความสูงลําตน ความยาวใบ น้ําหนักแหงใบ และพื้นท่ีใบ  
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Table  2  Estimates phenotypic (rP : above diagonal) and genotypic (rG : below diagonal) correlation coefficients among oil yield, bunch yield and its components of oil palm 

Notes : * , ** significant difference at P < 0.05 and P < 0.01, respectively  1N/A = Non/Applicable 
2 OY = oil yield, FFB = fresh fruit bunch yield, NB = number of bunch, ABW = average bunch weight, AFW  = average fruit  weight, AKW = average kernel weight, F/B = 
fruit/bunch, K/B = kernel/bunch, WM/F = wet mesocarp/fruit, S/F = shell/fruit, K/F = kernel/fruit, O/WM = oil/wet mesocarp, 

  O/DM = oil/dry mesocarp, O/F = oil/fruit and O/B = oil/bunch

Bunch yield  Bunch compositions 
Characters2 Oil Yield 

FFB NB ABW  AFW AKW F/B K/B WM/F S/F K/F O/WM O/DM O/F O/B 

OY - 0.854** 0.635** 0.373**  0.051 -0.152 0.260** -0.120 0.200* -0.193* -0.228** 0.341** 0.306** 0.373** 0.505** 

FFB 0.979 - 0.761 0.429**  -0.102 -0.109 0.009 0.014 0.002 0.034 0.011 -0.016 0.075 -0.009 0.003 

NB 0.822 0.936 - -0.224**  -0.103 -0.074 -0.048 0.013 -0.060 0.053 0.041 0.020 0.043 -0.012 -0.030 

ABW 1.025 0.911 0.684 -  0.010 -0.032 0.023 -0.032 0.112 -0.054 -0.061 -0.040 0.029 0.025 0.025 

AFW -0.097 -0.227 -0.485 0.241  - 0.375** -0.114 -0.394** 0.545** -0.505** -0.401** 0.129 0.099 0.342** 0.236** 

AKW -0.422 -0.590 -0.495 -0.631  0.785 - -0.016 0.371** -0.282** 0.048 0.442** -0.003 0.038 -0.123 -0.120 

F/B 0.401 0.323 0.061 0.683  -0.458 0.037 - 0.513** -0.227** 0.314** 0.225** -0.121 0.105 -0.188* 0.491** 

K/B -0.109 -0.206 -0.052 -0.491  -0.532 0.273 0.924 - -0.759** 0.696** 0.947** -0.449** -0.066 -0.680** -0.279** 

WM/F 0.710 0.609 -0.438 2.069  0.480 -0.541 0.030 -0.772 - -0.866** -0.785** 0.194* 0.068 0.576** 0.373** 

S/F -0.062 0.038 0.919 -1.217  -1.603 -0.209 1.271 1.447 -0.591 - 0.676** -0.416** -0.085 -0.699** -0.423** 

K/F -0.434 -0.510 -0.106 -1.165  -0.508 0.405 0.673 0.922 -1.293 1.498 - -0.462** -0.093 -0.704** -0.485** 

O/WM -0.240 -0.447 -0.409 -0.433  1.244 0.886 -0.338 -0.289 0.680 -1.816 -0.200 - 0.494** 0.912** 0.720** 

O/DM1 N/A N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 0.455** 0.467** 

O/F 0.007 -0.193 -0.489 0.275  1.153 0.575 -0.202 -0.435 0.882 -1.632 -0.542 0.956 N/A - 0.759** 

O/B 0.365 0.150 -0.275 0.768  0.472 0.455 0.648 0.416 0.643 -0.138 0.135 0.493 N/A 0.615 - 



 
Table 3 Estimates phenotypic (rP : above diagonal) and genotypic (rG : below diagonal) correlation 
coefficients among oil yield, bunch yield and vegetative characters of oil palm 

 
 
Notes : * , ** significant difference at P < 0.05 and P < 0.01, respectively 

1OY = oil yield, FFB = fresh fruit bunch yield, NB = number of bunch, ABW = average bunch 
weight, H = height, TS = trunk size, RL = rachis length, LDW = leaf dry weight and LA leaf area 
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Bunch yield  vegetative characters 
Characters1 

Oil 
Yield FFB NB ABW  H TS LL LDW LA 

OY  0.381** 0.053 0.300** 0.291** 0.292** 
FFB  0.409** 0.047 0.326** 0.340** 0.334** 
NB  0.170* -0.022 0.134 0.117 0.184* 

ABW 

- 

 0.338** 0.100 0.306** 0.356** 0.234** 
H 0.691 0.616 0.305 1.068  - -0.127 0.467** 0.480** 0.405** 
TS 0.411 0.484 0.954 -0.409  -0.298 - 0.119 0.110 0.116 
LL 0.686 0.620 0.424 0.899  0.628 0.403 - 0.594** 0.584** 

LDW 0.605 0.563 0.364 0.801  0.790 -0.007 0.821 - 0.539** 
LA 0.818 0.752 0.579 0.913  0.747 0.161 0.978 0.980 - 




