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การใชแบบจําลองประเมินวันปลูกและประมาณผลผลิตขาว 
ในระดับไรนาที่บานหวยแกวจังหวัดเชียงใหม1 

 

สุนทร บูรณะวิริยะกุล2  และอรรถชัย จินตะเวช3 

 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้ก็เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการประมาณผลผลิตขาวในระดับไรนาโดย
การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากที่เก็บจากแปลงเกษตรกรและแบบจําลอง ตัวอยางขาวเก็บจากหมูบานหวยแกว    
ต. แมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม ซ่ึงมีดินเปนชนิด sandy loam เก็บตัวอยางขาวสามพันธุคือ สันปาตอง1 (สปต1) 
(n=93) หอมสกลนคร (n=7) และ กข 6 (n=8) ในป 2545 เกษตรกรสวนใหญยายกลาในเดือนกรกฎาคม ผลผลิต
ของ สปต1 มีคาต้ังแต 399-868 กก./ไร เฉลี่ยได 607 (SD= 112) ขณะที่สกลนคร และ กข 6 เฉลี่ยได 461 (SD= 
107) และ 516 (SD= 156) กก./ไร ตามลําดับ ความแตกตางของผลผลิตเนื่องมาจากวันปลูกที่แตกแตกตางกันและ
ปริมาณปุยที่ใช ในป 2546 จํานวนตัวอยางมีนอย (1-3) โดยพันธุ สปต1 มีคาเฉลีย 582 กก./ไร  และ 379 สําหรับ
พันธุ กข6 ในกรณีที่มีตัวอยางมากพอเพียง คาเฉลี่ยสามารถใชเปนคาประมาณของเฉลี่ยของประชากรที่มีการ
กระจายตัวแบบ normal ของแตละพื้นที่ได ซ่ึงนําไปสูการคํานวณผลผลิตทั้งประเทศ การเก็บตัวอยางทั่วประเทศตอง
มีคาใชจายและใชเวลามาก ถาแบบจําลองสามารถประมาณผลผลิตไดไมแตกตางเกินรอยละ 10 ของคาที่
คาดการณ จะชวยลดคาใชจายลง ผลการใชแบบจําลอง Ceres-rice ผลผลิตของแปดเดือนโดยใชขอมูลอากาศ 23 
ป ของพันธุ สปต1 และสกลนครไดผลใกลเคียงกันในทุกเดือน โดยเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ใหผลผลิตสูงสุด (668 660 
กก/ไร ตามลําดับ) และเปนเดือนปลูกที่มีผลผลิตสูงกวาดวยคาโอกาส (probability) ที่เทากัน ขอดีของการประมาณ
โดยการเก็บตัวอยางคือไมตองการขอมูลอะไรนอกจากพันธุขาว ขณะที่แบบจําลองตองการหลายอยางโดยเฉพาะวัน
ปลูก การใชปุยและการจัดการอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบกับการผลิต การใชคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลอากาศ
หลายปของเดือนที่เกษตรกรสวนใหญยายกลาในแตละพื้นที่นาจะใหคาที่ดี จากการวิเคราะห 23 ป ใหคาเฉลี่ยของ
เดือนกรกฎาคมเทากับ 583 กก. /ไร 

 
คําสําคัญ:  Ceres-Rice model, Seasonal simulation   

 
คํานํา 

พื้นที่ทําการเกษตรที่ตําบลแมแฝก อําเภอสันทรายสวนใหญจะไดรับน้ําชลประทาน ทําให
ปลูกขาวมากกวาหนึ่งครั้ง เกษตรกรมากกวารอยละ 80 จะปลูกขาวเหนียวในฤดูฝน และจะเก็บไว
บริโภคในครอบครัว บางสวนขาย ภายในแตละหมูบานประกอบดวยเกษตรกรรายยอยซึ่งมีความ
แตกตางกันในการจัดการตางๆ รวมถึงการใชพันธุและวันปลูก เกษตรกรจะปลูกขาวตามความพรอม

                                                 
1 สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2 ภาควิชาพืชไร และหนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ศวพก. คณะ  
  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และหนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร   
  ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ในการเก็บเกี่ยวของพืชกอนหนาขาว และความพรอมของเครื่องไถ ความแปรปรวนบางประการ
ดังกลาว รวมถึงของดิน ทําใหผลผลิตขาวแตกตางกันภายในแปลงและระหวางเกษตรกร  

ปจจุบันไดมีการนําแบบจําลองพืชตางๆ ออกมาเผยแพรเพื่อทําการทดสอบ โดยหวังวาจะ
นํามาชวยในการจัดการผลิตและพยากรณผลผลิต การศึกษาแบบจําลองพืชโดยทั่วไปจะจํากัดอยูใน
สภาพที่มีการควบคุมปจจัยตางๆ ที่ไมตองการทราบ ซึ่งในหลายกรณีผลที่ไดก็ยังแสดงความไม
แนนอน ไดมีการนําโมเดลพืชไปใชวิเคราะหการจัดการการปลูกพืชเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ปจจัยตาง ๆ ของแตละพื้นที่ (Boot, et al., 1996) และความเปนไปไดในการประมาณผลผลิตของ
ประเทศ (Supit, 1997) ในประเทศไทยไดมีการทดสอบโมเดลขาว Ceres-Rice (Singh et al., 
1993) มานานพอควร แตยังไมคอยมีรายงานการนําเอาแบบจําลองนี้ไปใชประเมินผลผลิตพืชใน
ระดับไรนา รวมถึงการศึกษาวันปลูกที่เหมาะสมของพันธุขาวเหนียว เกษตรกรอาจจะไมทราบวาการ
ปลูกขาวลาชาจะทําใหผลผลิตลดลง จึงควรไดรับคําแนะนําวันปลูกที่เหมาะสม เพราะเกษตรกร
สามารถปรับเวลาปลูกพืชอื่นกอนปลูกขาวไดโดยไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา 

 การประมาณผลผลิตขาวในพื้นที่ตางๆ  โดยการสอบถามจากเกษตรกรโดยตรงมีความไม
แนนอนสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเอาใจใสในตัวเลขมากนอยแคไหน เปนที่เขาใจกันวาการประมาณ
ผลผลิตโดยการเก็บตัวอยางนาจะมีความแมนยํากวาถามีการเก็บที่ดี แตตองเสียคาใชจายมาก สวน
หนึ่งของรายงานนี้ก็เพื่อศึกษาความแปรปรวนของผลผลิตของขาวเหนียวในแปลงเกษตรกรโดยเก็บ
ตัวอยาง และใชแบบจําลองขาว CERES-Rice เพื่อประเมินความเปนไปไดในการใชแบบจําลองใน
ระดับไรนา วัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพื่อวิเคราะหหาความเหมาะสมของวันปลูกขาวในหมูบาน
หวยแกวโดยใชแบบจําลอง  

 
วิธีการศึกษา 

 ผลผลิตขาวจากแปลงเกษตรกร: หมูบานหวยแกวมีพื้นที่ในการปลูกขาวในฤดูฝน
ประมาณ 235 ไร ในป 2545 วัดผลผลิตขาวโดยการเก็บตัวอยาง 5-10 กอจากแปลงเกษตรกร ระยะ
ระหวางตัวอยางหางกันประมาณสิบเมตร ในการเก็บตัวอยางแตละจุดมีการวัดตําแหนงดวยเครื่อง 
GPS (Global Positioning System) ตําแหนงที่เก็บตัวอยางแสดงในภาพที่ 1 พื้นที่จะลาดเอียง
ตั้งแตตะวันออกไปทางตะวันตกและเหนือ โดยแปลงของเกษตรกรที่เก็บตัวอยางจะยาวตามแนว
เหนือใต นอกจากนั้นทําการสุมวัดจํานวนหลุมของแตละเกษตรกรเพื่อคํานวณประชากรเฉลี่ยของ
ขาว เกษตรกรสวนใหญจะปลูกขาวพันธุสันปาตอง 1 ตัวอยางที่เก็บรวมเปน 93 ตัวอยาง สําหรับ
พันธุ สปต 1 นอกนั้นเปนพันธุอื่น ๆ (พันธุหอมสกลนคร และ กข 6) เก็บไมถึง 10 ตัวอยาง เนื่องจาก
มีคนปลูกนอยมาก นําตัวอยางเมล็ดขาวเปลือกมาวัดความชื้นแลวทําใหเปนขาวสารที่มีความชื้น
รอยละ 14  เนื่องจากมีความแตกตางของประชากรของหลุมของแตละเกษตรกร จึงไดวัดจํานวนกอ
ตอตารางเมตร ในป 2545 สวนใหญทําการยายกลากันในเดือนกรกฎาคม โดยทั่วไปเกษตรกรจะไม
ใชปุย ในรายงานขอมูลอากาศ ไดจากการติดตั้ง automatic data logger ขอมูลชุดดินที่ใชเปน 
sandy clay loam (ชุดดินแมริม) หนาดินลึกประมาณ 30-50 ซม. 
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ภาพที่ 1   จุดที่แสดงบนแผนที่เปนที่ๆ เก็บตัวอยางขาวในป 2545 มีหลายจุดที่แสดงไมไดเก็บซึ่งอยู

ทางดานบนของรูป 
 

ในป 2546 สุมเก็บตัวอยาง 15-20 หลุมตอพันธุ ของสามพันธุเหมือนในป 2545 ในแปลง
ของเกษตรกร 7 ราย จํานวนหลุมตอตารางเมตรที่เกษตรกรปลูกจะอยูในชวง 9-12 หลุม เกษตรกร
รายที่หนึ่งปลูกพันธุหอมสกลนครใสปุยสูตร 16-20-0 12.5 กก. ตอไร (2 กก. N/ไร) เกษตรกรรายที่
สองปลูกสันปาตอง1 ใสยูเรียหนึ่งครั้งประมาณ 18  กก. ตอไร  (2 กก. N/ไร)  และปลูกพันธุ กข 6 แต
ไมใสปุย รายที่สามปลูกพันธุ กข 6 ใสปุยสองครั้ง  ครั้งแรกใสปุยสูตร 16-20-0 5 กก. ตอไร  และปุย
ยูเรียประมาณ 16 กก. ตอไร (รวม 8.2 กก. N/ไร) สวนอีกสองรายไมทราบรายละเอียด 

สําหรับขอมูลอากาศ มีการติดตั้ง data logger ไวในหมูบาน รูป 2 เปรียบเทียบความ
แปรปรวนของตัวแปรของอากาศตั้งแตเดือนเมษายนถึงธันวาคมของหมูบานหวยแกวของป 2545 
และ 2546 ในป 2546 ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยรายวันของเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนชวงระยะการ
เจริญเติบโตของตนกลา และตั้งแตเดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมจะนอยกวาป 2545 ยกเวนเดือน
พฤศจิกายน แตอุณหภูมิสูงสุดมีลักษณะตรงกันขามตั้งแตเดือนกรกฎาคม (ภาพที่ 2)  ขณะที่
คาเฉลี่ยอุณหภูมิต่ําสุดมีความแตกตางกันนอยมากยกเวนสองเดือนสุดทายซึ่งจะไมมีผลตอผลผลิต  
ปริมาณน้ําฝนมีความแตกตางกันคอนขางมากแมแตในเดือนสิงหาคม (ภาพที่ 2)  ป 2545 มี
ปริมาณฝนมากกวาป 2546 ประมาณรอยละ 44 ในระยะเกาเดือนหลัง 
 

บริเวณปลูกพันธุ  กข  6 
และที่ไมใช สปต1 

N 
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ภาพที่  2   คาเฉลี่ยรายเดือนของแสงแดด (RAD: MJ m-2 d-1) อุณหภูมิสูงสุด (TMX: oC) และต่ําสุด
(TMN: oC) และปริมาณน้ําฝนรายเดือน (RF, mm) ป 2545 และ 2546 (ตัวแปรลงทาย
ดวยเลข 2 และ 3 ตามลําดับ) ณ หมูบานหวยแกว ต.แมแฝก อ. แมริม  จ. เชียงใหม

 
การประเมินผลผลิต: แบบจําลองพืชที่ใชในการจําลองการผลิตขาวคือ Ceres-rice 

model (Singh et al., 1993) อยูในระบบ DSSAT (Jones et al., 1990) รุน 3.5 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย 
IBSNAT (1993) ในการประเมินผลผลิตในสองปใชชุดสัมประสิทธิ์ของพันธุของเดือนมิถุนายน 
(สุนทร และ อรรถชัย, 2547) สําหรับพันธุสันปาตอง 1 และหอมสกลนคร ซึ่งเกษตรกรเริ่มยายกลา
ในเดือนดังกลาว ในการจําลองผลผลิตของเกษตรกรทุกรายจะตั้งอยูบนสมมติฐานเบื้องตน (initial 
conditions) ที่เหมือนกัน  

ศักยภาพการผลิตขาวกับวันปลูก: เนื่องจากเกษตรกรปลูกขาวในตางวันกัน ในหนาแลง
อาจเริ่มในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ การศึกษาการกระจายตัวของผลผลิตในวันปลูกแตละ
เดือนที่เกษตรกรอาจทําการปลูกจะใหขอมูลที่เปนประโยชนในการแนะนําแกเกษตรกรโดยไมขัดกับ
ระบบการปลูกพืช ในแบบจําลองประกอบดวย 8 วันปลูก โดยใชระยะปลูก 30 x 30 ซม. มีส่ีตนตอ
หลุม และไมมีการใชปุย โดยสมมุติวาสภาพเริ่มตนของแตละวันปลูกเหมือนกัน นอกจากนั้นปลูก
ขาวโดยไมขาดน้ํา พันธุที่จะทดสอบคือขาวเหนียวสันปาตอง 1 และหอมสกลนคร โมเดลใช 
seasonal simulation ใน DSSAT ver 3.5 สัมประสิทธิ์ของพันธุใชของเดือนมิถุนายนซึ่งใหผลผลิต
ในรูปแบบที่คลายกับที่ เคยวัดไดจากแปลงทดลองที่ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สุนทร  และอรรถชัย,  2547) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17-ม.ค. 13-ก.พ. 5-มี.ค. 17-พ.ค. 13-มิ.ย. 11-ก.ค. 11-ส.ค. 8-ธ.ค. 

 
ใชขอมูลอากาศ 23  ป (2523-2545) ไดมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา อ.สันทรายประกอบดวย

อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด และปริมาณน้ําฝนรายวัน แตไมมีปริมาณแสงแดดซึ่งตองคํานวณโดยใช
คาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด 
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ผลการศึกษา 

การกระจายตัวของผลผลิตขาว: ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกับทิศทาง
ของเกษตรกรแยกกันหาราย และแบบรวมเกษตรกรหลายราย (YO) (โดยแตละรายมีจํานวนตัวอยาง   
2-4 ตัวอยาง) ในรายที่มีจํานวนตัวอยางมากจะเห็นวามีการกระจายตัวของผลผลิตมากของ
เกษตรกรแตละรายที่แตละระยะทางไมวาจะในทิศทางเหนือ (Y-coordinate) หรือตะวันออก (X-
coordinate) ความแตกตางของผลผลิตของแตละเกษตรกรมีต้ังแต 187 ถึง 340 กก./ไร ถาดูการ
กระจายโดยรวมแลวผลผลิตไมแสดงการเปลี่ยนแปลงกับทิศทางอยางชัดเจนกับทิศทาง การ
วิเคราะหในทิศทาง Y-coordinate มีการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตประมาณ 1.5 กก./ไร ในทุกระยะ 
10 ม. กับทิศทางความลาดเอียง โดย R2 มีคาเพียง 0.08 Miller et al. (1988) ซึ่งศึกษาผลผลิตขาว
สาลีกับความลาดเอียงที่มีความลาดเอียงมากกวาในกรณีนี้ไดคา  R2 นอยเชนกัน (0.12)  การ
เพิ่มขึ้นทีละนอยของผลผลิตในทิศทางของน้ําไหลอาจจะแปรผลวามีการถายเทธาตุอาหารจากที่สูง
กวาไปสูที่ต่ํากวา ซึ่งไมนาจะมีผลเพราะในกรณีของ X-coordinate ผลผลิตดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นกับ
ความชัน การแสดงการเปลี่ยนแปลงกับระยะทางอาจเปนเพราะวาจํานวนตัวอยางของเกษตรกร Y7 
มีนอยไป ตารางที่ 1 พิสูจนใหเห็นวามีความแตกตางกันของผลผลิตขาวระหวางแปลงเกษตรกรที่
เก็บตัวอยางตั้งแต 4 ตัวอยางขึ้นไป 

 

  
ภาพที่  3 ผลผลิต (กก. ตอไร) ขาวพันธุ สปต 1 ของเกษตรกรแตละรายในทิศทางเหนือ (Y-

Coordinate) และตะวันออก (X-Coordinate) (คาของ x scale ไดทําใหนอยโดยลบดวย
คาคงที่) สัญลักษณตาง ๆ ใชแทนเกษตรกรแตละรายยกเวน YO ซึ่งรวมเกษตรกรหลาย
ราย 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิต (กก. /ไร) ป 2545 ของขาวพันธุสปต 1 ระหวาง
เกษตรกร เฉพาะที่มีจํานวนตั้งแตหาตัวอยาง 

SOURCE DF SS MS P 
FARMER   4 380,322 95,083 .0000 
ERROR 83 561,031 6,759.4  
TOTAL 87 941,363   
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ภาพที่ 4 แสดงกราฟแทงของผลผลิตของพันธุสันปาตอง 1 ในป 2545 ซึ่งจากการวิเคราะห 
คา error ที่ไดจากตารางที่ 1 พบวาขอมูลมีความใกลเคียงกับการกระจายตัวแบบ normal  
นอกจากนั้น คา median ก็ใกลเคียงกับคาเฉลี่ย (ตารางที่ 2) ประมาณรอยละ 71  ของตัวอยางมี
ผลผลิตของพันธุนี้อยูระหวาง 505-705 กก. /ไร ขาวพันธุ กข 6 และหอมสกลนครในป 2545 ก็มีชวง
ความแตกตางมากเชนกันถึงแมวาจํานวนตัวอยางจะนอย ชวงความแตกตางที่สูง อาจมาจากหลาย
สาเหตุ เชน วันปลูก การใสปุย ประสิทธิภาพของการใชปุย ความแตกตางของประชากรขาว และ
การจัดการที่ตางกัน (การควบคุมวัชพืช หอย และ ปู) สําหรับพันธุ กข 6 ซึ่งมีลําตนสูง โอกาสที่จะมี
ความคลาดเคลื่อนจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะถามีฝนตกมาก ในป 2545 มีฝนตกเปนปริมาณมากกวา 
110 มม. กอนเก็บเกี่ยว 25 วัน ทําใหตนลมการเก็บตัวอยางจึงผิดสูง ผลผลิตต่ําสุดมีคานอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาต่ําสุดของป 2546 ซึ่งไมมีฝนมากในชวงใกลเก็บเกี่ยว (เดือน พ.ย., ภาพที่ 2) แต
ตนก็ลมเชนกันผลผลิตของสองพันธุลดลง ซึ่งสวนหนึ่งนาจะเนื่องมาจากปริมาณแสงแดดมีคา  ต่ํา
กวาป 2545 (ภาพที่ 2) ตั้งแตเริ่มมีการยายกลา โดยหลักการแลวผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้นถาปริมาณ
แสงแดดในชวงหลังการออกดอก (Yoshida, 1981) ขณะที่พันธุหอมสกลนครมีคาสูงขึ้นก็เนื่องจาก
ตัวอยางที่เก็บมีเพียงคาเดียวจากเกษตรกรที่ใชปุย ขณะที่อีกสองพันธุเก็บสามตัวอยาง คาเฉลี่ยที่ได
จงึไมสามารถใชเปนตัวแทนผลผลิตเฉลี่ยของหมูบาน 

 
ภาพที่  4   ความถี่ของผลผลิตของขาวพันธุสันปาตอง 1 จากตัวอยางป 2545 หมูบานหวยแกว 

 
คาที่ไดจากแบบจําลอง (ตารางที่ 2) โดยการรันโมเดล 1-2 วันปลูกเทานั้น (ตนและ

กลางเดือน) ในสภาพที่ไมใสปุยในป 2545 (ในวงเล็บเปนผลจากการใชปุย 6 และ 12 กก. N/ไร 
สําหรับสปต1 และกข 6) ผลผลิตที่ไดตกอยูในชวงของคาที่วัดได แตมิไดหมายความวาจะใกลเคียง
กันรายตอรายที่ศึกษา สวนในป 2546 คาจากแบบจําลองคอนขางจะตางจากคาที่วัด (> 19 %) 
สําหรับพันธุ กข 6 ผลผลิตจากแบบจําลองมีคามากกวาคาที่วัดไดในทุกตัวอยาง โดยเฉพาะที่ใสปุย
มีคานอยกวาที่คาด ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการปุยของเกษตรกรไมมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2    คาเฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด และคาความเบี่ยงเบน (SD) ของผลผลิตขาว (กก.ตอไร) สาม
พันธุเก็บจากแปลงเกษตรกรในป 2545 และ 2546 และผลผลิตจากแบบจําลอง          
ที่หมูบานหวยแกว เชียงใหม (ในวงเล็บเปนคาที่มีการใชปุย) 

 
พันธุขาว Mean Median Min-Max SD CV(%) Simulated 
2545       
สปต1 (N=93) 607 592 399-868 112 18.4 431-481(734) 
กข6 (N=8) 516 497 246-734 156 30.3 364-516(922) 
สกลนคร (N=7) 461 448 329-639 107 23.2 451 
2546       
สปต1 (N=3) 582 - 392-604 181 31.0 486 
กข6 (N=3) 379 - 265-497 116 30.7 409-628 
สกลนคร (N=1) 576 - - - - 392 

 
ศักยภาพของผลผลิตกับวันปลูก:  ภาพที่ 5 และ 6 แสดงความเสี่ยงของการปลูกขาวใน

เดือนตาง ๆ ของพันธุ สปต1 และสกลนคร ในการปลูกขาวนาปรัง เกษตรกรพรอมจะปลูกขาวตั้งแต
เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. การปลูกขาวในสามเดือนแรกโอกาสที่ความแตกตางระหวางปที่ไมเกิน 70 กก./
ไร มีมากกวารอยละ 83  ของ 23 ป ในทั้งสองพันธุ การปลูกในเดือน มี.ค. ใหผลผลิตมากกวาเดือน 
ม.ค. และก.พ. ในทุกป และมีโอกาสใหผลผลิตสูงกวา 3500 กก.ตอฮ.ต. (560 กก./ไร) แตทําใหการ
ปลูกขาวนาปอาจตองเลื่อนไปถึงปลายเดือน ก.ค. สําหรับการปลูกขาวนาป แบบจําลองแสดงใหเห็น
วา เดือน พ.ค. และมิ.ย. ใหผลดีกวาเดือนอื่น ๆ รอยละ 87  ของ 23 ป ที่ผลผลิตจะไดตั้งแต 560 
กก./ไร ถึง 682 และ 706 กก./ไร สําหรับ สปต1 และ สกลนคร ตามลําดับ แตเกษตรกรสวนใหญจะ
ยายกลาในเดือนก.ค. ในแบบจําลองผลผลิตของวันปลูกของเดือนนี้ มีคา 413-730 กก./ไร โอกาสที่
พันธุทั้งสองจะใหผลผลิตตั้งแต 560 กก./ไร มีประมาณ  63 % ใน 23 ป 

ภาพที่ 5  Cumulative probability ของผลผลิต 
(กก./ฮ.ต.) เฉล่ีย 23 ปจากแบบจําลอง
ของขาวพันธุสันปาตอง 1 (SPT1) ใน
แปดวันปลูก 

ภาพที่  6   Cumulative probability ของผลผลิต
(กก . /ฮ .ต . )  เ ฉ ล่ี ย  2 3  ป  จ าก
แบบจํ าลอง  ของข าวพันธุ หอม
สกลนคร (Sakol) ในแปดวันปลูก 
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เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตจากแบบจําลองของวันปลูกตาง ๆ จาก ภาพที่ 5 และ 6 โดยหา
คาเฉลี่ย 23 ป ปรากฏวาพันธุทั้งสองมีการเปล่ียนแปลงกับวันปลูกในลักษณะเดียวกัน (ภาพที่ 7) 
เนื่องจากสัมประสิทธิ์ของพันธุทั้งสองมีคาใกลเคียงกันมาก เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนใหผลผลิต
ที่เคียงกันและดีกวาวันปลูกเดือนอื่น ๆ โดยที่พันธุ สันปาตอง 1 ใหผลผลิตสูงสุดในเดือน มิ.ย. (660 
กก.ตอไร) การขึ้นลงของผลผลิตนาจะเกี่ยวของกับอุณหภูมิและปริมาณแสงแดด จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากที่ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พบวาผลผลิตขึ้นอยูกับปจจัยทั้งสองอยาง
มาก (ไมไดตีพิมพ, 2546) ผลผลิตจากโมเดลของเดือนธันวาคมควรจะต่ํากวานี้เพราะวาในชวงการ
แตกแขนงอุณหภูมิกลางคืนต่ํา การเพิ่มขึ้นของผลผลิตในวันปลูกเดือนธันวาคม เนื่องมาจาก
อุณหภูมิเฉล่ียและแสงแดดสูงขึ้นมากในชวงออกดอกถึงสุกแก  
 

 
ภาพที่ 7 ผลผลิต (กก./ไร) เฉล่ีย 23 ป จากแบบจําลองของขาวหอมสกลนคร (Sakol) และพันธุ  

สันปาตอง 1 (SPT1) ใน 8 วันปลูก เสนแนวดิ่งแสดงคา SD ของ SPT1 
 

การประมาณผลผลิตทั้งหมด: กรณีที่การเก็บตัวอยางพอเพียงจะเปนตัวแทนของพื้นที่
ซึ่งทําใหการกระจายตัวของตัวอยางเปนแบบ normal นาจะทําใหการคํานวณผลผลิตโดยรวมได
แมนยํา วิธีนี้มีขอดีคือไมตองการขอมูลเกี่ยวกับวันปลูกหรือวิธีการจัดการของเกษตรกร หรือการถูก
ทําลายดวยสาเหตุตาง ๆ อยางไรก็ตามการเก็บตัวอยางก็มีคาใชจายสูงและใชเวลา และตองมีการ
สํารวจเพื่อ รูวาปลูกพันธุอะไรและใชพื้นที่เทาไร การใชแบบจําลองถึงแมจะสะดวกเพราะมีขอมูล
หลายอยางในฐานขอมูลแลว ในระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลของแตละครัวเรือนใน
แตละหมูบานกับระบบ DSSAT ทําการรันโมเดลตามจํานวนครัวเรือนที่ปลูกขาว อยางไรก็ตาม วิธีนี้
ก็ยังตองมีการสํารวจเชนกันในบางพื้นที่ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละฤดู คือวันปลูกของ
พันธุตาง ๆ และการใชปุย นอกจากนั้นคาที่ประมาณไดของแตละเกษตรกรอาจจะไมใกลเคียงกับ
คาเฉลี่ยของแตละราย Supit (1997) ไดเสนอการประมาณผลผลิตขาวสาลีของประเทศ โดยสราง
สมการที่ใชผลผลิตที่ไดจากโมเดล WOFOST สรุปวาผลการประมาณไมไดแมนยําไปกวาการใช 
trend extrapolation หรือคาเฉลี่ยในทุกกรณี  

อีกวิธีหนึ่งที่ยังเปนคําถามคือการใชคาเฉลี่ยจาก seasonal simulation มาประมาณ
คาเฉล่ียของพื้นที่ไดหรือไม โดยใชขอมูลอากาศที่วัดจริงเพิ่มเขาไปทุกป  และสมมุติวาความ
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แปรปรวนของอากาศปตอป  ณ  เวลาหนึ่งของเดือน  จะมีผลคลายกับความแปรปรวนของอากาศ
ตลอดเดือนก.ค. ขอมูลทั้งสองปดูเหมือนจะใกลเคียง (เปรียบเทียบ 607 582 กก./ไร กับ ที่ไดจาก
โมเดล 583 กก./ไร สําหรับพันธุ สปต1) ขณะที่พันธุสกลนครไดผลไมดี (ตารางที่ 2 และภาพที่ 7) 
อยางไรก็ตามการใชโมเดล ceres-rice ในทางปฏิบัติยังใชไมไดทั่วไปเนื่องจากโปรแกรมยังไมได
เขียนครอบคลุมถึงปจจัยเรื่องความแปรปรวนของธาตุอาหารที่ สําคัญบางชนิดและปจจัย
ความเครียดของสภาพแวดลอมได หรือการปรับคาจากผลของความเสียหายจากฝนตกในชวงเก็บ
เกี่ยว ในพื้นที่ที่ไมมีปญหาเหลานั้นการใชโมเดลขาวนาจะชวยไดโดยตรงหรือโดยทางออม 
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