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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์เสนทาง ของ
ลักษณะทางพืชไรกับผลผลิต และปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด ทําการทดลองโดยการปลูกขาวเหนียวก่ํา 
26 พันธุ ณ แปลงทดลองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2550 ทําการบันทึก
ขอมูลพัฒนาการของขาว ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต รวมทั้งปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด (total phenolic 
content) 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะทางพืชไรกับผลผลิต พบวาผลผลิตมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความยาวรวง และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด แตมีความสัมพันธเชิงลบกับจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวง และ
จํานวนเมล็ดลีบตอรวง ขณะเดียวกันพบวาน้ําหนัก 1,000 เมล็ด และความยาวรวงมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด และจากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทาง พบวาน้ําหนัก 1,000 เมล็ดมีอิทธิพลรวม
คอนขางสูงตอผลผลิต (0.623) ในขณะเดียวกันยังพบวาอิทธิพลทางออมของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดที่ผานความ
ยาวรวง (0.272) มีคาอยูในระดับที่คอนขางสูง และยังพบวาความยาวรวงมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตโดยที่มีคา
เปนลบ (-0.072)  แตพบวามีอิทธิพลทางออมของความยาวรวงที่ผานน้ําหนัก 1,000 เมล็ด (0.327) ที่มีคาเปนบวก 
สงผลใหอิทธิพลรวมเปนบวก  ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถชี้ใหเห็นวา น้ําหนัก 1,000  เมล็ด และความยาวรวง
เปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอผลผลิตทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นในการปรับปรุงพันธุขาวเหนียวกํ่าพื้นเมือง
เพื่อใหไดผลผลิตและปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดสูงควรคํานึงถึงน้ําหนักเมล็ด และความยาวรวง เปนลําดับตนๆ  
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Abstract 
 

 This study aimed to analyze correlation and path coefficient among agronomic 
characteristics, grain yield and grain total phenolic content. Study materials were 26 varieties of 
native purple glutinous rice. This study was conducted at Agricultural College Lamphun during 
March – December 2007. Field data i.e. phenological development, grain yield and yield 
components as well as total phenolic content in grain were collected. Analysis results revealed that 
significant positive correlation were found among grain yield  with panicle length and 1,000-grain 
weight. In contrast, number of days to heading and number of sterile grain per panicle showed 
negative correlation with grain yield. It was also found that 1,000-grain weight and panicle length 
were positively correlated with total phenolic content.  Analysis of path coefficients clearly 
demonstrated that 1,000-grain weight showed strongly total effect on grain yield (0.623). Moreover, 
which were there was also indirect effects of 1,000-grain weight  via panicle length (0.272) on grain 
yield are positive. Even though  the direct effects of panicle length on grain yield were found negative 
(-0.072) but the coefficients of indirect effects of panicle length via 1,000-grain weight (0.327)  were 
positive. Thus it produced positive correlation among panicle length and grain yield. Results from this 
study suggested that grain weight and panicle length were major factors that  influenced both direct 
and indirect effects on grain yield. Hence, improving grain yield and grain total phenolic content of 
native purple glutinous rice, plant breeder should pay priority attention on both factors. 
 
Key Words : purple glutinous rice,  total phenolic content,  path coefficient analysis 
 

บทนํา 
 
ขาวเหนียวก่ํา เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่มีลักษณะของเมล็ดเปนสีมวงดํา ซึ่งเปนขาวไวแสง นิยมปลูกมาก

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวเหนียวกํ่าเปนขาวที่มีความทนแลง ฟนตัวไดดีจากสภาวะแหงแลง 
และมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากขาวทั่วไป คือบนสวนของตนมีสีมวง และมีความเขมของสีแตกตางกันในแต
ละพันธุ  ซึ่งสีมวงพบทั้งในตน ใบ และเมล็ด เปนรงควัตถุที่สําคัญ ไดแก แอนโธไซยานิน (anthocyanin) (Koh et al., 
1996) ซึ่งเปนสารประกอบในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) ที่เปนองคประกอบที่สําคัญของสารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) ขาวเหนียวกํ่าเปนพืชที่ตองปลูกในสภาพไร ใหผลผลิตตอไรตํ่า ทั้งนี้ผลผลิตของขาวนั้นขึ้นอยูกับ
องคประกอบผลผลิต ซึ่ง Yoshida (1981) ไดกลาววา การเพิ่มผลผลิตสามารถทําไดโดยการเพิ่มองคประกอบ
ผลผลิตตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว แตการเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งอาจมีผลทําใหองคประกอบผลผลิตตัวอื่นเปล่ียนแปลงไป 
ทั้งนี้ตามกฎของการทดแทน (law of compensation) เม่ือองคประกอบผลผลิตตัวหนึ่งลดลง จะถูกทดแทนดวย
องคประกอบตัวอื่น อีกทั้งผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวนอกจากผันแปรไปตามสภาพแวดลอมแลว
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ยังถูกควบคุมโดยลักษณะทางพันธุกรรมดวย ถึงแมวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร (correlation 
analysis) จะสามารถบอกถึงปจจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงองคประกอบผลผลิตที่มีอิทธิพลตอผลผลิตทั้งในทางบวกและ
ทางลบก็ตาม แตความสัมพันธดังกลาวไมไดแสดงถึงอิทธิพลทางตรง (direct effect) และทางออม (indirect 
effect) ของปจจัยหนึ่ง ที่อาจสงผลผานอีกปจจัยหนึ่งไปสูผลผลิต ซึ่งการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (path 
coefficient analysis) ที่สามารถแสดงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมของปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระ (independent 
variable) ตอปจจัยที่เปนตัวแปรตาม (dependent variable) เปนวิธีการวิเคราะหทางสถิติที่ถูกนํามาใชทางดาน
การเกษตร โดยเฉพาะการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบผลผลิตที่สงผลตอผลผลิต (Bhatt, 1973; Pandey 
and Torrie, 1973, Ivanovic and Rosic, 1985; Milligan et al., 1990; Gravois et al., 1991; Diz et al., 
1994; SÜrek and Beser, 2003; Rauf et al., 2004) ดังนั้นงานวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธ และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์เสนทาง ของลักษณะทางพืชไรที่สัมพันธกับผลผลิต และปริมาณสารฟ
นอลิคทั้งหมดในเมล็ด  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพันธุ และคัดเลือกพันธุขาวเหนียวกํ่าที่มีผลผลิต
และคุณภาพสูงตอไป 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
ทําการปลูกขาวเหนียวก่ํา 26 พันธุ (ตารางที่ 1) แปลงปลูกแตละพันธุมีขนาดแปลงยอย 3x5 เมตร ปลูก

โดยการหยอดเมล็ดโดยใหระยะหางระหวางแถว 30 เซนติเมตร ระหวางหลุม 25 เซนติเมตร ทําการใสปุย 3 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หลังปลูก 21 วัน คร้ังที่ 2 ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 
กิโลกรัมตอไร เม่ือขาวเขาสูระยะแตกกอ และคร้ังที่ 3 ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร เม่ือขาวเขาสู
ระยะกําเนิดชอดอก  ตลอดระยะเวลาเพาะปลูกดูแลรักษาและปองกันกําจัดวัชพืช ศัตรูพืช ตามความเหมาะสม 
และใหน้ําอยางเพียงพอตลอดฤดูกาล ระหวางเพาะปลูกทําการบันทึกระยะพัฒนาการของขาว ไดแก ระยะแทง
รวงและระยะสุกแกทางสรีระ 

เม่ือเมล็ดขาวสุกแกเก็บตัวอยางผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตในพื้นที่ 1 ตารางเมตร วัดความสูง
ของตนขาวโดยวัดจากพื้นดินถึงคอรวง วัดความยาวรวงโดยวัดจากคอรวงถึงปลายเมล็ดสุดทายของรวง วิเคราะห
หาปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด (total phenolic content) ในเมล็ดขาวกลองตามวิธกีาร Folin - Ciocalteu method 
(Nakornriab et al., 2007) โดยแสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมของ gallic acid equivalents  

จากผลการศึกษานํามาวิเคราะหความสัมพันธ (correlation analysis) โดยใช Pearson correlation 
และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (path coefficient analysis) ระหวางตัวแปรที่สัมพันธกับผลผลิต และ
คุณภาพเมล็ด โดย SPSS/AMOS ที่เสนอโดย Garson (2010) 
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ตารางที่ 1 พันธุขาวเหนียวก่ําที่ใชในการวิจัยและแหลงที่มา 
 

ลําดับ ชื่อพันธุ แหลงที่มา ลําดับ ชื่อพันธุ แหลงที่มา 
1 MHS 1 บานหนองขาว จ.แมฮองสอน 14 PGMHS 14 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
2 Chiang Saen อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 15 PGMHS 15 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
3 PGMHS 3 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  16 PGMHS 16 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
4 Kum Doi Sa Ket มหาวิทยาลัยเชียงใหม 17 PGMHS 17 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
5 PGMHS 5 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  18 PGMHS 18 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
6 PGMHS 6 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  19 No.16815 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7 PGMHS 7 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  20 Samoeng  No.1 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
8 PGMHS 8 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  21 Samoeng No.2 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
9 PGMHS 9 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  22 Samoeng No.3 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
10 PGMHS 10 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  23 Samoeng No.4 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
11 PGMHS 11 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  24 Samoeng No.7 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
12 PGMHS 12 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  25 Samoeng No.8 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
13 PGMHS 13 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  26 Nong Khao 2 บานหนองขาว  

จ.แมฮองสอน 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตกับลักษณะทางพืชไรซึ่งรวมถึงองคประกอบผลผลิต 
(ตารางที่ 2) พบวาผลผลิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยาวรวง และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด แตมีความสัมพันธ
เชิงลบกับจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวง และจํานวนเมล็ดลีบตอรวง ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาผลผลิตของ
ขาวเหนียวก่ําพันธุที่ศึกษานี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับน้ําหนักเมล็ดเพียงปจจัยเดียวที่เปนองคประกอบผลผลิต 
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของน้ําหนักเมล็ดตอการเพิ่มผลผลิต สวนจํานวนรวงตอกอและจํานวนเมล็ดตอรวงนั้น 
ไมพบความสัมพันธกับผลผลิต นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางความสูงกับจํานวนเมล็ดตอรวง 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Sheehy et  al. (2001) ที่พบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางพื้นที่ใบซึ่งเปน
แหลงสรางแปงและน้ําตาลกับจํานวนเมล็ดตอรวง อาจเปนไปไดวาขาวที่มีตนสูงและพื้นที่ใบมากจึงมีแหลงสราง
แปงและน้ําตาลมากขึ้นดวย  
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ตารางที่  2  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางพืชไรกับผลผลิตของขาวเหนียวกํ่าพันธุที่ศึกษา (n = 26) 
 

  Day to Heading Pan/hill Duration Grain-1000 Sterile Pan Length Height No.grain/pan 
Pan/hill -0.6731**        
Duration          
Grain-1000 -0.4291*        
Sterile    -0.4316*     
Pan Length -0.4415* 0.4700*  0.6047**     
Height  -0.4741*       
No.grain/pan -0.3889*      0.4195*  
Yield -0.5328**   0.6232** -0.5371** 0.4404*    

* = Significant at 5%  level of P, ** = Significant at 1%  level of P, Day to Heading = No.of days to heading, Pan/hill = 
No. of Panicle per hill,  Duration = Grain filling duration, Grain-1000 = 1,000 - grain weight, Sterile = No. of Sterile 
grain per panicle,  Pan Length = Panicle length,  Height = Plant height, No.grain/pan = No. of Grain per panicle, Yield 
= Grain yield 
 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทางของลักษณะทางพืชไรที่สัมพันธกับผลผลิต (ตารางที่ 3) แสดงใหเห็น
ถึงการแบงสวนของอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สัมพันธกับผลผลิต (ภาพท่ี 1) ซึ่งพบอิทธิพลรวม 
(total effect) ทางลบของจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวงตอผลผลิต (-0.533) แสดงใหเห็นวาขาวพันธุที่ใช
ระยะเวลาในการออกดอกเร็ว กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ พันธุขาวที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาจากการเจริญเติบโตทาง
ลําตนและใบสูระยะผสมเกสร (anthesis) ที่นอยกวา จะใหผลผลิตมากกวาขาวที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาทาง
ลําตนและใบมาก อยางไรก็ตามอิทธิพลทางตรงของจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวงตอผลผลิต มีคาเปนบวก 
(0.215) แตเนื่องจากมีอิทธิพลทางออมของจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวงผาน ระยะเวลาในการสะสมน้ําหนัก
ของเมล็ดบนรวง (-0.132)  จํานวนรวงตอกอ (-0.197) จํานวนเมล็ดตอรวง (-0.194) และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด  
(-0.325) ซึ่งแสดงความสัมพันธในทางลบคอนขางสูง จึงสงผลใหอิทธิพลรวมเปนลบ ซึ่งสอดคลองกับ Ram (1992) 
ที่รายงานวาปจจัยที่มีผลตอผลผลิตคือ จํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดตอรวง และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด  

ในสวนของความยาวรวงกับผลผลิตนั้น พบวามีอิทธิพลทางตรงจากความยาวรวงสูผลผลิตเปนความสัมพันธ
เชิงลบ (-0.072) อยางไรก็ตามพบวาอิทธิพลทางออมของความยาวรวงผานน้ําหนัก 1,000 เมล็ด (0.327) แสดง
ความสัมพันธทางบวกที่มีคาสูง จึงทําใหอิทธิพลรวมเทากับ 0.440  ซึ่งสอดคลองกับ Ibrahim et al. (1990) และ 
SÜrek and Beser (2003) ที่พบเชนเดียวกันวาความยาวรวงมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิต นอกจากนั้นคา
สัมประสิทธิ์เสนทางชี้ใหเห็นวาขาวที่มีความยาวรวงมากจําเปนตองมีปจจัยอื่น เชน น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประกอบดวย
จึงมีอิทธิพลตอผลผลิต  

การวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนเมล็ดลีบตอรวงกับผลผลิต พบวามีความสัมพันธทางลบกับผลผลิต 
(-0.537) และผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวามีอิทธิพลทางตรงเทากับ -0.414 อยางไรก็ตามอิทธิพลทางออมของ
จํานวนเมล็ดลีบตอรวงผาน น้ําหนัก 1,000 เมล็ด (-0.143) มีคาเปนลบ สงผลใหอิทธิพลรวมของจํานวนเมล็ดลีบ
ตอรวงตอผลผลิตมีคาเปนลบมากขึ้น   
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สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดกับผลผลิต พบวาอิทธิพลทางตรงของน้ําหนัก 
1,000 เมล็ดตอผลผลิตมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.074 แตพบวาอิทธิพลรวมกลับเพิ่มขึ้น (0.623) ทั้งนี้เพราะ
อิทธิพลทางออมของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดผานจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวง (0.162) ความยาวรวง (0.272) 
และจํานวนเมล็ดลีบตอรวง (0.219) มีคาเปนบวก ซึ่งโดยทั่วไปแลวขาวที่มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ดมากจะสงผลใหมี
ผลผลิตมากตามไปดวย (Yang, 1986; Ram, 1992; Mehetre et al., 1994; Samonte et al., 1998 and SÜrek 
et al., 1998) จากผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทางของอิทธิพลทางออมของน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ที่ผานจํานวน
เมล็ดลีบตอรวง ชี้ใหเห็นวาการที่มีจํานวนเมล็ดลีบตอรวงมาก สงผลใหมีโอกาสท่ีจะทําใหน้ําหนัก 1,000 (เมล็ดดี) 
สูง เนื่องจากมีแหลงรับสารสังเคราะหจํากัด จึงทําใหสามารถรับสารสังเคราะหที่สงมาไดอยางเต็มที่  

 
ตารางที่ 3  อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะทางพืชไรตอผลผลิต 
 

Path ways of association 
Direct 
effect 

Indirect 
effect 

(r)  Path ways of association 
Direct 
effect 

Indirect 
effect 

(r) 

1 Day to Heading        3 Sterile       

 (a) direct effect 0.215     (a) direct effect -
0.414 

  

 (b) indirect effect  via      (b) indirect effect  via    
  Duration   -0.132     Day to Heading  -0.025  
  Height  -0.019     Duration   0.025  
  Pan/hill  -0.197     Height  0.009  
  Pan Length  0.196     Pan/hill  0.020  
  No.grain/pan  -0.194      Pan Length  -0.058  
  Sterile  -0.077     No.grain/pan  0.049  
  Grain-1000  -0.325     Grain-1000  -0.143  
  (c) Total effect     -0.533    (c) Total effect     -0.537 
2 Pan Length        4 Grain-1000       
 (a) direct effect -0.072     (a) direct effect 0.074   
 (b) indirect effect  via      (b) indirect effect  via    
  Day to Heading -0.118     Day to Heading  0.162  
  Duration   0.023     Duration   0.007  
  Height  0.010     Height  -0.005  
  Pan/hill  0.066     Pan/hill  -0.023  
  No.grain/pan  0.098     Pan Length  0.272  
  Sterile  0.106     No.grain/pan  -0.083  
  Grain-1000  0.327     Sterile  0.219  
  (c) Total effect     0.440    (c) Total effect     0.623 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอิทธิพลทางออมและคาสัมประสิทธิ์เสนทางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอผลผลิต  
 (กรณีที่ผาน น้ําหนัก 1,000 เมล็ด) 
 

ปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยาวรวงและน้ําหนัก 1,000 เมล็ด (ตารางที่ 4) 
แสดงใหเห็นวาขาวที่มีรวงยาวและมีน้ําหนักเมล็ดมาก อาจเปนเพราะมีขนาดเมล็ดที่ใหญมีสารฟนอลิคที่เย่ือหุม
เมล็ดมาก เปนไปไดวาเมล็ดที่มีขนาดใหญมีพื้นที่ผิวและความหนาของเย่ือหุมเมล็ดขาวกลองมากกวาเมล็ดที่มี
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ Chung et al. (2003) ที่รายงานวารงควัตถุของเมล็ดซึ่งรวมถึงสารฟนอลิคในเมล็ด
ขาวมีสวนสัมพันธกับปริมาณขาวกลองที่ผลิตได และรวงที่ยาวอาจเปนแหลงสังเคราะหสารฟนอลิคทั้งหมดที่สง 
ไปเมล็ดมากกวาขาวที่มีรวงส้ันกวา  
 
ตารางที่  4  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางพืชไรกับปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด (n = 26) 

  
Day to 

Heading 
Pan Length Grain-1000 Y ield Bran 

Pan Length -0.4415**     
Grain-1000 -0.4291** 0.6047**    
Yield -0.5328** 0.4404** 0.6232**   
Bran   0.4107*   
Phenolic  0.7335** 0.5155**   

* = Significant at 5%  level of P, ** = Significant at 1%  level of P, Day to Heading = No.of days to heading,  
Pan Length = Panicle length, Grain-1000 = 1,000 - grain weight, Yield = Grain yield, Bran = Percentage of bran, 
Phenolic = Total phenolic content 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทางของลักษณะทางพืชไรที่สัมพันธกับปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด
ในเมล็ด (ตารางที่ 5) พบอิทธิพลทางตรงที่มีคาเปนบวกของความยาวรวงกับปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด 
(0.414) และพบเชนเดียวกันวาอิทธิพลทางออมของความยาวรวงที่ผานจํานวนวันหลังปลูกถึงระยะแทงรวง (0.087) 
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด (0.131) ผลผลิต (0.007) และเปอรเซ็นตรํา (0.094) มีคาเปนบวกท้ังหมด จึงสงผลใหอิทธิพล
รวมมีคาเปนบวกมากขึ้น (0.733) เปนที่นาสังเกตวา อิทธิพลทางออมของความยาวรวงที่ผานน้ําหนัก 1,000 
เมล็ด มีอิทธิพลสูงกวาปจจัยอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ Chung et al. (2003) ดังกลาวในขางตน 

สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดกับปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด พบวา
อิทธิพลทางตรงของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดตอปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด มีคาเปนลบ (-0.113) ในขณะท่ีอิทธิพล
รวมมีคาเปนบวกสูง (0.515) ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลทางออมทั้งหมดของน้ําหนักเมล็ดที่ผาน จํานวนวันหลังปลูก
ถึงระยะแทงรวง (0.063) ความยาวรวง (0.264) ผลผลิต (0.106)  และเปอรเซ็นตรํา (0.195) มีคาเปนบวก ทั้งนี้
สังเกตไดวาอิทธิพลทางออมของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดที่ผานความยาวรวง และเปอรเซ็นตรํา มีอิทธิพลตอปริมาณ
สารฟนอลิคทั้งหมดคอนขางมาก  

 
ตารางที่  5  อิทธิพลทางตรงและทางออมของลักษณะทางพืชไรตอปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด 

Path ways of association Direct effect Indirect effect (r) 
1 Pan Length    
 (a) direct effect 0.414   
 (b) indirect effect  via   
  Day to Heading 0.087  
  Grain-1000  0.131  
  yield  0.007  
  Bran  0.094  
 (c) Total effect   0.733 

2 Grain-1000    
 (a) direct effect -0.113   
 (b) indirect effect  via   
  Day to Heading 0.063  
  Pan Length  0.264  
  yield  0.106  
  Bran  0.195  
 (c) Total effect   0.515 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธโดย Pearson correlation แสดงใหเห็นวา จํานวนวันหลังปลูกถึง
ระยะแทงรวง น้ําหนัก 1,000 เมล็ด จํานวนเมล็ดลีบตอรวง และความยาวรวง มีอิทธิพลตอผลผลิต แตจากการ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทาง ทําใหแสดงใหเห็นความชัดเจนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตอยางเดนชัด ไดแก 
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และความยาวรวง ทั้งนี้โดยพบวาน้ําหนัก 1,000 เมล็ดนั้นมีอิทธิพลรวมคอนขางสูงตอผลผลิต 
ในขณะเดียวกันยังพบวาอิทธิพลทางออมของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดที่ผานความยาวรวงมีคาอยูในระดับที่คอนขาง
สูงเชนเดียวกัน และยังพบวาความยาวรวงมีอิทธิพลทางตรงตอผลิตมีคาเปนลบ แตพบวามีอิทธิพลทางออมของ
ความยาวรวงผานน้ําหนัก 1,000 เมล็ดแสดงความสัมพันธทางบวกท่ีมีคาสูง สงผลใหอิทธิพลรวมเปนบวก นอกจากนั้น
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธโดย Pearson correlation ของปจจัยที่สัมพันธกับปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด
ในเมล็ด พบวาน้ําหนัก 1,000 เมล็ด และความยาวรวงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณสารฟนอลิค
ทั้งหมดในเมล็ด ดังนั้นแนวทางในการคัดเลือกพันธุขาวเหนียวกํ่าที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูง ควรมุงความสําคัญ
ไปที่น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และความยาวรวง เปนลําดับตนๆ  

  
เอกสารอางอิง 

 
Bhatt, G.M. 1973. Significance of path coefficient  analysis in determining nature of character 
 association. Euphytica 22 : 338-343. 
Chung, I.M., K.H. Kim, J.K. Ahn and J.C. Chae. 2003. Development of  rice production technique 
 with high antioxidative activity and bioactive compounds. pp. 35-80. In: Agricultural R & D 
 Research Report. Korean  Ministry of  Agriculture and Forestry. 
Diz , D.A., D.S. Wofford and S.C. Schank. 1994. Correlation and path coefficient  analysis of seed-
 yield components in pearl millet X elephant grass hybrids. Theoretical and Applied 
 Genetics  89 : 112-115. 
Garson, G.D. 2010. Quantitative Research in Public  Administration. PA 765 – 766. North Carolina 
 State University. Raleigh, North Carolina. 27695. 
Gravois, K.A., S.B. Milligan and F.A. Martin. 1991. Additive genetic effects for sugarcane 
 components and implications for hybridization. Journal of Tropical Agriculture  
 68 : 376-380. 
Ibrahim, S.M., A. Ramalingam  and  M. Subramanian. 1990. Path analysis of rice grain yield under 
 rainfed lowland conditions. The International Rice Research Notes. 15. 
Ivanovic, M. and K. Rosic. 1985. Path coefficient analysis for three stalk traits and grain yield in maize 
 (Zea mays L.). Maydica 30 : 233-239. 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 33 

Koh, H.J., Y.J. Won, G.W. Cha and M.H. Heu. 1996. Varietal variation of pigmentation and some 
 nutritive characteristics of colored rices. Korean Journal of  Crop Science  411 : 600-607. 
Mehetre, S.S., C.R. Mahajan, P.A. Patil, S.K. Lad and P.M. Dhumal. 1994. Variability, heritability, 
 correlation, path analysis and genetic divergence studies in upland rice. The International 
 Rice Research Notes. 19 : 8-9. 
Milligan, S.B., K.A. Gravios, K.P. Bischoff and F.A. Martin. 1990. Crop effects on genetic relationships 
 among sugarcane traits. Crop Science 30 : 927-931. 
Nakornriab, M., S. Wongpornchai, T. Sriseadka, K. Piticha, A. Vannavichit  and T. Osawa. 2007. 
 Antioxidant activities and major anthocyanin components of bran extracts from some 
 black rice cultivars. Phytochemical  Analysis (In press). 
Pandey , J.P.  and  J.H. Torrie. 1973. Path coefficient analysis of seed yield components in soybeans 
 (Glycine max L. Merr.). Crop Science  13 : 505-507. 
Ram, T. 1992. Character association and path coefficient analysis in rice hybrids and their parents. 
 Journal of Andaman Science Association 8 : 26-29. 
Rauf, S., T.M. Khan, H.A. Sadaqat and A.I. Khan. 2004. Correlation and path Coefficient analysis of 
 yield components in cotton (Gossypium hirsutum L.). International Journal of Agricultural 
 and Biology 6 : 686-688. 
Samonte, S.O.P.B., L.T. Wilson and A.M. McClung. 1998. Path analysis of yield and  yield-related 
 traits of fifteen divers rice genotypices. Crop Science 38 : 1130-1136.  
Sheehy, J.E., M.J.A. Dionora and P.L. Mitchell. 2001. Spikelet numbers, sink size and potential yield 
 in rice. Field Crops Research 71 : 77-85. 
SÜrek, H., Z.K. Korkut and O. Bilgin. 1998. Correlation and path analysis for yield and yield 
 components in rice in a 8-parents half diallel set of crosses. Oryza 35 : 15-18. 
SÜrek , H. and N. Beser. 2003. Correlation and path coefficient analysis for some yield-related traits 
 in rice (Oryza sativa L.) under thrace conditions. Turkish Journal of Agriculture and 
 Forestry 27 : 77-83. 
Yang, H.S. 1986. Studies on the main traits of intervarietal hybrid progenies in indica rice. Fujan-
 Agricultural Science and Technology 6 : 2-4. 
Yoshida, S. 1981. Fundamentals of  Rice Crop Science. Los Baños: International Rice Research 
 Institute, Philippines. 269 p. 
 
 
 
 


