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การจําลองการตอบสนองของมันฝรั่งตอการจัดการปุยแบบตางๆ 
 

พันธุทิพย นนทรีย1และอรรถชัย จินตะเวช2 
 
บทคัดยอ 
 เพื่อศึกษาการจัดการปุยเคมีที่มีประสิทธิภาพสําหรับการผลิตมันฝรั่งในพื้นที่หมูบานหวยแกว จ.เชียงใหม 
และการจําลองการตอบสนองของมันฝรั่งตอการจัดการปุยแบบตาง ๆ โดยการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนสองงาน
ทดลองซ่ึงมีวันปลูกที่แตกตางกันคือวันที่ 28 ตุลาคม และ 23 ธันวาคม 2545 ตามลําดับ โดยงานทดลองแรก วาง
แผนการทดลองแบบ split-plot design  RCB ทํา 4 ซํ้า ซ่ึงมีพันธุมันฝรั่งเปน main plot และการจัดการปุยเปน sub 
plot พันธุมันฝรั่งมี 2 ระดับ ไดแก พันธุแอตแลนติกและพันธุสปุนตา  การจัดการปุยเคมี 3 ระดับ ไดแก ไมมีการใส 
การจัดการแบบเกษตรกร และการจัดการตามชวงพัฒนาการพืชและคุณภาพดิน สําหรับงานทดลองแรกนี้มีปริมาณ
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินกอนปลูกเทากับ 4 กก.ตอไร  22 กก.ตอไร และ 46 กก.ตอไร 
ตามลําดับ  ผลการทดลองที่ 1 พบวา ชวงสรางหัว น้ําหนักแหงใบและหัวไมมีความแตกตางระหวางพันธุ สวนน้ําหนัก
แหงตนและดัชนีพื้นที่ใบมีความแตกตางกันระหวางพันธุ  โดยพันธุสปุนตามีน้ําหนักแหงตนมากกวาพันธุแอตแลนติก 
และพันธุแอตแลนติกมีดัชนีพื้นที่ใบมากกวาพันธุสปุนตา  เมื่อเปรียบเทียบการจัดการปุยพบวา ทุกการจัดการปุยให
น้ําหนักหัวและดัชนีพื้นที่ใบไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางของน้ําหนักแหงใบและตน โดยการจัดการแบบ
เกษตรกรใหน้ําหนักแหงใบและตนมากกวาไมมีการใสปุยและการจัดการตามชวงพัฒนาการพืชและคุณภาพดิน  
สําหรับชวงกลางการเจริญเติบโตของหัว พันธุสปุนตามีน้ําหนักแหงตน ใบ หัว และดัชนีพื้นที่ใบในทุกระดับการ
จัดการปุยไมแตกตางกัน  และที่ชวงเก็บเกี่ยว พันธุแอตแลนติกมีน้ําหนักแหงตน ใบ หัว และดัชนีพื้นที่ใบไมแตกตาง
กันในทุกระดับการจัดการปุย  สวนงานทดลองที่ 2 เปรียบเทียบการจัดการปุยเคมีกับมันฝรั่งพันธุสปุนตา โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCB ทํา 4 ซํ้า  โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินกอนปลูก
เทากับ 1 กก.ตอไร  19 กก.ตอไร  และ 50 กก.ตอไร ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ชวงสรางหัว ชวงกลางการ
เจริญเติบโตของหัว และที่ชวงเก็บเกี่ยว คาน้ําหนักแหงตน ใบ และหัว รวมทั้งดัชนีพื้นที่ใบ ไมมีความแตกตางกัน
สําหรับทุกระดับการจัดการปุย  สําหรับการจําลองการตอบสนองของมันฝรั่งตอการจัดการปุยเคมีแบบตาง ๆ   พบวา
การจําลองพัฒนาการการเริ่มเกิดหัวของมันฝรั่งพันธุแอตแลนติกและพันธุสปุนตาทั้งสองงานทดลองไมใกลเคียงกับ
คาสังเกต  จึงทําใหการคาดการณการเติบโตของมันฝรั่งไมใกลเคียงกับคาสังเกต ดังนั้นจึงควรมีการทําการทดลอง 
เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมที่เหมาะสม  เพื่อใชในการทดสอบแบบจําลอง เพื่อจะนําไปใชในการคาดการณ 
จัดการการผลิตมันฝรั่งที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 
คําสําคัญ:   การจัดการปุย การเจริญเติบโตและผลผลิตมันฝรั่ง แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช 

 
คํานํา 

ผลผลิตมันฝรั่งในประเทศไทยคอนขางต่ําและมีตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากตองนําหัวพันธุ
เขาจากตางประเทศ และขาดเทคโนโลยีการจัดการดิน ปุยเคมีและปุยอินทรียที่เหมาะสม จากการ
สํารวจ  พบวาเกษตรกรใสปุยเคมีใหกับมันฝรั่งเปนปริมาณมากและบอยครั้งจนเกินความจําเปน
ติดตอกันเปนเวลานานหลายป  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2541)  นอกจากนี้ยังไมได
                                                  
1 นักศึกษาปริญญาโทชวยวิจัย ศวพก. ภาควิชาปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และ ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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พิจารณาถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูในดินและความตองการธาตุอาหารของมันฝรั่ง  การปรับปรุง
การจัดการปุยใหเหมาะสมกับธาตุอาหารในดินและความตองการของมันฝรั่ง จึงเปนทางหนึ่งที่จะ
สามารถลดตนทุน เพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันฝรั่งได (ศศิธร, 2543) 

แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช (crop growth model)  ไดรับการพัฒนาเพื่อเปน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและวิจัยการตอบสนองของพืชนั้น ๆ ตอสภาพแวดลอมและการจัดการ 
รวมทั้งเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ชวยการวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) และ
ชวยการประเมินศักยภาพการผลิตพืชในแตละพื้นที่ (อรรถชัย, 2539) ทั้งนี้ไดมีการพัฒนา
แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด เชน แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาว CERES-
Rice Model  แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวโพด CERES-Maize และแบบจําลองการ
เจริญเติบโตของมันฝรั่ง  SUBSTOR-Potato (Tsuji, 1994)  ซึ่งการใชแบบจําลองมันฝรั่ง เพื่อจําลอง
กระบวนการพัฒนาการ (Phenology) และการเจริญเติบโต (growth) ของมันฝรั่ง การคาดการณ
ผลผลิต และวิเคราะหผลของการจัดการปุย ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนการจัดการปุย อันจะเปน
การลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิตได วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อการจัดการปุยเคมีที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการปลูกมันฝรั่ง และใชแบบจําลองดังกลาวในการประมาณผลผลิตและ
เปรียบเทียบทางเลือกในการจัดการปุยในระบบการผลิตมันฝรั่ง   

 
อุปกรณและวิธีการศึกษา 

ทดสอบเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับการผลิตมันฝรั่งในพื้นที่หมูบานหวยแกว          
จ.เชียงใหม สองงานทดลอง โดยมีวันปลูกที่แตกตางกัน คือวันที่ 28 ตุลาคม และ 23 ธันวาคม 2545 
ตามลําดับ    

งานทดลองแรกปลูกวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2545   เก็บเกี่ยวในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 
2546 วางแผนการทดลองแบบ split-plot design in RCB ทํา 4 ซ้ํา มีพันธุมันฝรั่ง 2 ระดับ เปน 
main plot และมีการจัดการปุยเคมี 3 ระดับเปน sub plot ประกอบดวย  

main plot ประกอบดวย  
M1 =  พันธุสปุนตา (พันธุบริโภค)  M2 = พันธุแอตแลนติก (พันธุแปรรูป) 
sub-plot ประกอบดวย 
S1 =  การจัดการโดยไมมีการใสปุย   (ไมมีการใหปุยตลอดฤดูกาลเพาะปลูก) 
S2 =  การจัดการแบบเกษตรกร    
S3 =  การจัดการปุยตามพัฒนาการของมันฝรั่งและคุณภาพดินตามผลการวิเคราะหดิน 
งานทดลองที่สอง ปลูกในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2546   วางแผนการทดลองแบบ RCB ทํา 4 ซ้ํา โดยใชพันธุสปุนตา และประกอบดวยการ
จัดการ 3 ระดับ ไดแก การจัดการแบบ S1 S2 และ S3  

กอนปลูกมันฝรั่ง ทําการเก็บตัวอยางดินจากแปลงปลูกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี  ซึ่งในงานทดลองแรกพบวาปริมาณธาตุอาหารในดินของ ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 4 กก. ตอไร  22 กก. ตอไร  และ 46 กก. ตอไร  ในแปลงปลูก



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                   463 

n 
O S 

RMSE i i ∑ − 
= 2 ) ( ( Willmolt , 1982 ) 

งานทดลองที่สอง พบวาปริมาณธาตุอาหารในดินของคาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
เทากับ 1 กก. ตอไร 19  กก. ตอไร  และ 50 กก. ตอไร ซึ่งการจัดการแบบ S3เพื่อใหไดผลผลิตที่ 6.4 
ตันตอไร  จะตองการปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ดังนี้คือ 26 กก. ตอไร 3 
กก. ตอไร และ 36 กก. ตอไร ตามลําดับ (Lorenz and Maynard, 1984) การจัดการปุยแบบ S3 ได
ใชปุยแคลเซียมไนเตรท (15-0-0) และปุยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) โดยใหปุยไนโตรเจนพรอม
กับปุยโพแทสเซียม ซึ่งไนโตรเจนแบงให 2 ครั้ง และโพแทสเซียมแบงให 3 ครั้งตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกทั้งสองงานทดลอง  การจัดการแบบ S2 ของงานทดลองแรก มีอัตราการใหปุยเคมีตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูกเปนจํานวนเทากับ 225 กก.ตอไร โดยจําแนกเปนธาตุไนโตรเจนเทากับ 64 กก. ตอ
ไร  ธาตุฟอสฟอรัสเทากับ 64 กก. ตอไร และ ธาตุโพแทสเซียมเทากับ 92 กก. ตอไร  ซึ่งตนทุน
ปุยเคมีการผลิตของเกษตรกร เทากับ 2,430 บาทตอไร สวนการจัดการแบบ S3 ใหปุยเคมีตลอด
ฤดูกาลเทากับ 371 กก. จําแนกเปนธาตุไนโตรเจน  อัตรา 46 กก. ตอไร และธาตุโพแทสเซียม อัตรา 
26 กก. ตอไร สําหรับงานทดลองที่สอง การจัดการแบบ S2  มีอัตราการใหปุยทั้งหมดตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกเปนจํานวนเทากับ 457 กก. ตอไร โดยแบงเปนปุยคอกจํานวน  260 กก. ปุยเคมีจํานวน  
197 กก.  โดยจําแนกเปนธาตุไนโตรเจนเทากับ 56 กก. ตอไร  ธาตุฟอสฟอรัสเทากับ 56 กก. ตอไร 
และ ธาตุโพแทสเซียมเทากับ 80 กก. ตอไร  สวนการจัดการแบบ S3 มีการใหปุยตลอดฤดูกาล
เทากับ 371 กก. ตอไร โดยจําแนกเปนไนโตรเจน  อัตรา 49 กก. ตอไร และโพแทสเซียม อัตรา 22 
กก. ตอไร  และทําการเก็บขอมูลพัฒนาการ (phenology) และการเจริญเติบโต (growth) ไดแก การ
เปล่ียนแปลงดัชนีพื้นที่ใบ น้ําหนักลําตน น้ําหนักใบ และน้ําหนักหัว (Griffin et al., 1993) แบงเปน 3 
ชวง ไดแก ชวงมันฝรั่งเริ่มมีการลงหัว ชวงกลางการสะสมน้ําหนักของหัว และชวงเก็บเกี่ยว ใชตาราง 
ANOVA ในการวิเคราะหขอมูลงานทดลอง สวนการวิเคราะหผลจากการจําลองของแบบจําลอง 
SUBSTOR-Potato โดยทําการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากแบบจําลองกับคาสังเกต โดยใชคา 

 
  

 
โดยที่  n= จํานวนขอมูล,  Si = คาจากแบบจําลอง (คาจําลอง) และ Oi= คาสังเกต 

  
ผลการศึกษาและวิจารณ  

จากการวิเคราะหคุณภาพดินของคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีดิน จาก
การวิเคราะหลักษณะเนื้อดิน ซึ่งมีลักษณะเนื้อดิน จําแนกเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) 
ประกอบดวย sand รอยละ 55 silt รอยละ 25 และ clay รอยละ 20  ของงานทดลองแรกและงาน
ทดลองที่สอง (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  คุณสมบัติดินกอนปลูกวันปลูกงานทดลองแรกและงานทดลองที่สอง 
 

งานทดลองแรก งานทดลองที่สอง 
ความลึก (ซม.) 

คุณสมบัติดิน 

  0-20 20-40 0-20 20-40 
pH(H2O)    5.60   5.75 6.19 6.25 
อินทรียวัตถุ (%)   0.94   0.89 1.55 1.58 
แอมโมเนียม- NH4+  (ppm)   6.20 13.24 3.65 2.95 
ไนเตรท- NO3-  (ppm) 13.66 10.23 4.25 1.74 
ฟอสฟอรัสที่สามารถเปนประโยชน (ppm)   74   69   59   59 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ppm)   156 143 171 156 

ที่มา:  จากการวิเคราะหดิน ตุลาคม 2545 และ ธันวาคม 2545 
 

การสะสมน้ําหนักแหงแตละสวนของมันฝรั่ง 

งานทดลองแรก 
การสะสมน้ําหนักแหงของมันฝรั่ง ของน้ําหนักตน น้ําหนักใบ และน้ําหนักหัว รวมทั้งดัชนี

พื้นที่ใบของแตละการจัดการของการเก็บตัวอยางพืชครั้งที่ 1 หลังจากที่มันฝรั่งเริ่มลงหัว โดยจําแนก
เปนพันธุแอตแลนติกเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และพันธุสปุนตาวันที่ 24 
ธันวาคม 2545   พบวาชวงเริ่มสรางหัว น้ําหนักแหงใบและหัวไมมีความแตกตางระหวางพันธุ โดยมี
คาเทากับ 15.57 และ 21.50 กรัมตอตน สําหรับพันธุแอตแลนติกและพันธุสปุนตา ตามลําดับ สวน
น้ําหนักแหงตนและดัชนีพื้นที่ใบมีความแตกตางกันระหวางพันธุโดยพันธุสปุนตามีน้ําหนักแหงตน
มากกวาพันธุแอตแลนติก มีคาเทากับ 18.56 และ 6.37 กรัมตอตนตามลําดับ และพันธุแอตแลนติก
มีดัชนีพื้นที่ใบมากกวาพันธุสปุนตา มีคาเทากับ 3.57 และ 2.04 ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบการ
จัดการปุยพบวา ทุกการจัดการปุยใหน้ําหนักหัวและดัชนีพื้นที่ใบไมแตกตางกัน มีคาน้ําหนักหัวอยู
ในชวง 5.41-9.73  กรัมตอตน และคาดัชนีพื้นที่ใบอยูในชวง 1.60-3.72 แตมีความแตกตางของ
น้ําหนักแหงใบและตน โดยการจัดการแบบ S2 ใหน้ําหนักแหงใบและตนมากกวาการจัดการแบบ S1 
และการจัดการแบบ S3  คาน้ําหนักแหงใบ มีคาเทากับ 14.88 22.72 และ 17.7 กรัมตอตน และคา
น้ําหนักแหงตนมีคาเทากับ 10.19 15.72 และ 11.49 กรัมตอตน ของการจัดการแบบ S1 S2 และ S3 
ตามลําดับ  

การสะสมน้ําหนักแหงแตละสวนของมันฝรั่งพันธุแอตแลนติกเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 วันที่ 14 
มกราคม พ.ศ. 2545 และพันธุสปุนตาวันที่ 8 ธันวาคม 2545  พบวาพันธุแอตแลนติกมีน้ําหนักแหง
ตน หัว และดัชนีพื้นที่ใบไมแตกตางกันในทุกการจัดการปุย มีคาน้ําหนักแหงตน และใบแหง โดย
เฉล่ีย 3.77 และ 3.49 กรัมตอตน คาน้ําหนักแหงหัวโดยเฉลี่ย 34.33 กรัมตอตน สําหรับพันธุสปุนตา
ชวงกลางการสะสมน้ําหนักหัว พันธุสปุนตาชวงเก็บเกี่ยว  มีน้ําหนักแหงตน ใบ หัว และดัชนีพื้นที่ใบ
ในทุกระดับการจัดการปุยไมแตกตางกัน  โดยมีคาน้ําหนักแหงตน ใบ ใบแหง และหัว โดยเฉลี่ย
เทากับ 9.78 3.61 3.92  และ 19.01 กรัมตอตน ตามลําดับ  สําหรับคาดัชนีพื้นที่ใบโดยเฉลี่ยเทากับ 
0.44 
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งานทดลองที่สอง  
การสะสมน้ําหนักแหงของมันฝรั่งพันธุสปุนตาของงานทดลองที่สอง ซึ่งปลูกในวันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2545 ของคาน้ําหนักตน น้ําหนักใบ และน้ําหนักหัว รวมทั้งดัชนีพื้นที่ใบของแตละการ
จัดการของการเก็บตัวอยางพืชครั้งที่ 1 หลังจากที่มันฝรั่งเริ่มลงหัว โดยเก็บตัวอยางมันฝรั่งพันธุ    
สปุนตาครั้งแรกในวันที่ 21 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546 ครั้งที่สองในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 และครั้ง
ที่สามชวงเก็บเกี่ยวในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2546  ซึ่งการสะสมน้ําหนักแหงของมันฝรั่งพบวาคา
น้ําหนักแหงตน ใบ หัว และคาดัชนีพื้นที่ใบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในการเก็บตัวอยางทั้ง 3 
ครั้ง ซึ่งคาการสะสมน้ําหนักแหงชวงเริ่มลงหัว ของคาน้ําหนักแหงตนมีคาโดยเฉลี่ยเทากับ 9.4 9.4 
และ 7.6 กรัมตอตน  คาน้ําหนักแหงใบมีคาโดยเฉลี่ยเทากับ 12.4  12 และ 7 กรัมตอตนตามลําดับ 
คาน้ําหนักแหงหัวมีคาโดยเฉลี่ยเทากับ 24  49.3 และ 60 กรัมตอตน ของการเก็บตัวอยาง ชวงเริ่ม
ลงหัว ชวงกลางการสะสมน้ําหนักหัว และชวงเก็บเกี่ยว ตามลําดับ สําหรับคาดัชนีพื้นที่ใบมีคาโดย
เฉล่ียเทากับ 1.5 และ 2.0 ของชวงเริ่มลงหัว และชวงกลางการสะสมน้ําหนักหัว ตามลําดับ 

 
ผลการจําลองดานพัฒนาการของมันฝรั่ง 

ผลการจําลองพัฒนาการของจํานวนวันที่เริ่มเกิดหัวของมันฝรั่ง พบวา แบบจําลอง จําลอง
จํานวนวันที่เริ่มเกิดหัวของมันฝรั่งพันธุแอตแลนติกไดมากกวาคาจากการสังเกต โดยคาจากการ
จําลองของการจัดการแบบ S1 S2 และ S3 มีคาเทากับ 41 45 และ 44 วัน ตามลําดับ คาที่ไดจาก
การสังเกตเทากับ 33 วัน สวนพันธุสปุนตางานทดลองแรก คาจําลองของการจัดการแบบ S1 S2 
และ S3 มีคาเทากับ 28, 29 และ 28 วัน ตามลําดับ  คาที่ไดจากการสังเกตเทากับ 34 วัน ในทุก ๆ 
การจัดการ สําหรับงานทดลองที่สองคาจําลองของการจัดการแบบ S1 S2 และ S3 มีคาเทากับ 27 
วันทุกการจัดการ  และคาที่ไดจากการสังเกตมีคาเทากับ 34 วัน 

 
ผลการจําลองการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง 

งานทดลองแรก 
ผลการเปรียบเทียบคาจําลองและคาสังเกตของคาน้ําหนักแหง ตน ใบ หัว ของมันฝรั่งพันธุ

แอตแลนติก ในชวงมันฝรั่งเริ่มมีการลงหัว แบบจําลองประเมินคาน้ําหนักแหงตนไดต่ํากวาคาสังเกต  
และหลังจากชวงเริ่มลงหัวจนถึงชวงเก็บเกี่ยว แบบจําลองประเมินคาน้ําหนักแหงตน ใบ ไดสูงกวา
คาสังเกต และคาจากการจําลอง ยังมีการเติบโตของตน และ ใบ ในทุก ๆ การจัดการ สําหรับคาดัชนี
พื้นที่ใบในชวงมันฝรั่งเริ่มลงหัวคาจากการจําลองมีคาต่ํากวาคาสังเกต 

ผลการเปรียบเทียบคาจําลองและคาสังเกตของคาน้ําหนักแหง ตน ใบ หัว ของมันฝรั่งพันธุ 
สปุนตา ทั้ง 2 ชวงในการเก็บตัวอยาง คาการจําลองคาน้ําหนักแหงตนมีคาคงที่ สวนคาจําลองคา
น้ําหนักแหงใบมีคานอยกวาคาสังเกตทั้ง 2 ชวงของการเก็บตัวอยาง  สวนคาน้ําหนักแหงผลผลิตคา
จําลองมีคานอยกวาคาสังเกต ยกเวนในชวงการเริ่มลงหัวและชวงการสะสมน้ําหนักหัว ซึ่งมีคา
มากกวาคาสังเกตในการจัดการแบบ S2 และคาดัชนีพื้นที่ใบ คาจําลองมีคาต่ํากวาคาสังเกตทุก ๆ 
การจัดการ (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคาสังเกตและคาจําลองของคาน้ําหนักแหงสวนตาง ๆ และดัชนีพื้นที่ใบ 
งานทดลองแรก จากการเก็บตัวอยางครั้งที่  1 

 
พันธุ น้ําหนักแหงตน น้ําหนักแหงใบ น้ําหนักแหงผลผลติ ดัชนีพื้นที่ใบ 

 
การจัดการ 

คา
จําลอง 

คา
สังเกต 

คา
จําลอง 

คา
สังเกต 

คา
จําลอง 

คา
สังเกต 

คา
จําลอง 

คา
สังเกต 

  ------------------------ กก./เฮกแตร------------------  
Atlantic S1 216 461 281 586        1 766 0.76 4.82 
 S2 489 579 637 709        1 433 1.72 4.42 
 S3 311 487 405 650        1 514 1.09     4.7 
 RMSE   182    230       587   3.50 
Spunta S1    44 878   49 1052 546 584 0.13 1.65 
 S2 145 1406 171 1670 1691 517 0.46 2.75 
 S3    72 937   83 1148   906 578 0.22 1.78 
 RMSE 1006 1209      704   1.82 

 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบคาสังเกตและคาจําลองของคาน้ําหนักแหงสวนตาง ๆ และดัชนีพื้นที่ใบ 

งานทดลองแรก จากการเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 
 

น้ําหนักแหงตน น้ําหนักแหงใบ น้ําหนักแหงผลผลติ ดัชนีพื้นที่ใบ พันธุ การจัดการ 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
  ------------------------ กก./เฮกแตร------------------  
Atlantic S1    338 272    334 277 3675 2967 1.16  
 S2 1103 357 1194 277 5927 2429 3.65  
 S3   692 276   739 173 5242 2844 2.39  
 RMSE    495     623    2482   2.54 
Spunta S1     44 371     44 275   738   952 0.15   0.3 
 S2  145 716   158 450 2314 1389 0.51 0.92 
 S3    72 674     75 552 1224 1081 0.25   0.9 
 RMSE   515     349      554   0.45 

 
งานทดลองที่สอง 
ผลการเปรียบเทียบคาจําลองและคาสังเกตในชวงมันฝรั่งเริ่มลงหัวของพันธุสปุนตา ชวง

กลางการสะสมน้ําหนักหัว และชวงเก็บเกี่ยว   พบวาคาน้ําหนักแหงตน ใบ มีคานอยกวาคาสังเกต 
รวมทั้งคาน้ําหนักแหงหัว โดยที่คาการสะสมน้ําหนักแหงตนมีคาคงที่ทั้ง 3 ชวง ยกเวนการจัดการ
แบบ S2 ที่มีคาน้ําหนักแหงหัวมากกวาคาสังเกต ทุกชวงของการเก็บตัวอยาง สําหรับคาดัชนีพื้นที่ใบ
คาจากการจําลองมีคานอยกวาคาสังเกตทั้ง 2 ชวง (ตารางที่ 4, 5 และ 6) 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคาสังเกตและคาจําลองของคาน้ําหนักแหงสวนตาง ๆ และดัชนีพื้นที่ใบงาน
ทดลองที่สองจากการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1 

 
น้ําหนักแหงตน น้ําหนักแหงใบ น้ําหนักแหงผลผลติ ดัชนีพื้นที่ใบ พันธุ การจัดการ 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
  ----------------------------------กก.ตอเฮกแตร--------------------------  
Spunta S1   92 524 101 630 1498 1689 0.27   1.3 
 S2 184 579 210 778 2769 2014 0.57   1.6 
 S3   92 585 101 814 1498 1934 0.27 1.64 
 RMSE   442    608      515  1.15 

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคาสังเกตและคาจําลองของคาน้ําหนักแหงสวนตาง ๆ และดัชนีพื้นที่ใบงาน

ทดลองที่สอง จากการเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 
 

น้ําหนักแหงตน น้ําหนักแหงใบ น้ําหนักแหงผลผลติ ดัชนีพื้นที่ใบ พันธุ การจัดการ 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คาสังเกต คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
  -------------------------------กก.ตอเฮกแตร-----------------------  
Spunta S1   92 572   89 688 2139 3494 0.24 2.32 
 S2 184 509 190 724 4017 4216 0.51 1.83 
 S3   92 603   90 733 2140 4001 0.24 2.01 
 RMSE   446    594   1334  1.75 

 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบคาสังเกตและคาจําลองของคาน้ําหนักแหงสวนตาง ๆ และดัชนีพื้นที่ใบงาน

ทดลองที่สอง จากการเก็บตัวอยางครั้งที่ 3 
 

น้ําหนักแหงตน น้ําหนักแหงใบ น้ําหนักแหงผลผลติ ดัชนีพื้นที่ใบ พันธุ การจัดการ 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
คา

จําลอง 
คา

สังเกต 
  --------------------------------กก.ตอเฮกแตร------------------------  
Spunta    92 389   79 351 2513 3341 0.21 3.14 
  184 514 175 453 4771 3927 0.47 2.17 
    92 468   81 489 2520 3463 0.22 2.98 
 RMSE   336    325     873  2.52 
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สรุปและวิจารณผล 

จากผลการทดลองในการจัดการปุยทั้ง 3 แบบ จะเห็นไดวาผลผลิตมันฝรั่งไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ซึ่งอาจเนื่องมาจากในการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตมันฝรั่งในการ
จัดการปุยแบบตางๆ ในครั้งนี้ ไดทําการทดลองรวมกับเกษตรกร จึงอาจเกิดจากการที่เกษตรกรได
จัดการปุยในแปลงทดลองที่ไมมีการใสปุย จึงทําใหการตอบสนองของผลผลิตมันฝรั่งไมมีความ
แตกตางกัน  สวนผลการจําลองของแบบจําลองมันฝรั่ง ในการคาดการณการพัฒนาการการเริ่มเกิด
หัวของมันฝรั่ง ในพันธุแอตแลนติกแบบจําลองคาดการณจํานวนวันที่เริ่มเกิดหัวไดมากกวาคาสังเกต 
สวนพันธุสปุนตา คาจากการจําลองมีคานอยกวาคาสังเกต และในงานทดลองที่สองพันธุ สปุนตา
แบบจําลองคาดการณจํานวนวันที่เริ่มเกิดหัวไดนอยกวาคาสังเกต  สําหรับผลการจําลองการเติบโต
ในการสะสมน้ําหนักแหงในสวนตาง ๆ ของมันฝรั่ง ของพันธุแอตแลนติก แบบจําลองคาดการณได
ไมใกลเคียงกับคาสังเกต   ซึ่งแนวโนมของการสะสมน้ําหนักแหงของพันธุแอตแลนติก  ไดนอยกวา
คาสังเกตในชวงการเริ่มเกิดหัว และมากกวาคาสังเกตในชวงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีแนวโนมที่จะสะสม
น้ําหนักแหงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ   โดยเฉพาะคาการสะสมน้ําหนักแหงหัวจากคาจําลองมีคาแตกตาง
กับคาสังเกตอยางมาก ทั้งในระยะการเริ่มเกิดหัว และระยะกลางการสะสมน้ําหนักหัว สวนพันธุ 
สปุนตาแนวโนมการสะสมน้ําหนักแหงตนมีคาคงที่ตั้งแตระยะเริ่มลงหัว จนกระทั่งระยะกลางการ
สะสมน้ําหนักหัว ซึ่งไมมีการสะสมน้ําหนักแหงตนเพิ่มขึ้น สวนคาน้ําหนักแหงใบมีคาการสะสม
น้ําหนักแหงนอยกวาคาสังเกตมาก และมีน้ําหนักแหงลดลงนอย  จนถึงระยะกลางการสะสมน้ําหนัก
หัว แตคาการสะสมน้ําหนักแหงหัวมีคามากกวาคาสังเกตทั้ง 2 ชวงการเก็บตัวอยาง สวนพันธุ 
สปุนตาในงานทดลองที่สอง แบบจําลองคาดการณการเติบโตของพันธุสปุนตาชวงคาการสะสม
น้ําหนักแหงไดไมใกลเคียงกับคาสังเกต    ซึ่งจากผลการทดสอบแบบจําลอง สรุปไดวาแบบจําลอง
ไมสามารถคาดการณระยะพัฒนาการของมันฝรั่งไดแมนยํา รวมทั้งการคาดการณการเติบโตเชนกัน 
ซึ่งเกี่ยวของกับคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของแตละพันธุ ที่มีผลตอการคาดการณระยะพัฒนาการ
ของมันฝรั่ง รวมทั้งการเติบโตของมันฝรั่งดวย  ดังนั้นจึงควรมีการทําการทดลองเพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์พันธุกรรมที่เหมาะสมสําหรับมันฝรั่ง เพื่อใชในการทดสอบแบบจําลอง เพื่อจะนําไปใชใน
การคาดการณ การจัดการการผลิตมันฝรั่งที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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