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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยระบบการทําฟารม เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร โดยที่เกษตรกรมีบทบาท

รวมตั้งแตระยะเริ่มแรก และทําใหเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตตามพื้นฐานทรัพยากรของครัวเรือน

เกษตรกร แบบจําลองพืช เปนวิธีการวิจัยที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหลายสาขาวิชา รวมทั้ง

การวิจัยดานการเกษตร และไดมีการแนะนําในประเทศไทยระหวางตนทศวรรษที่ 1980 แบบจําลองพืช

ที่ไดรับการพัฒนาเอ้ือใหผูใชงานสามารถเลียนแบบระบบจริงไดอยางใกลเคียง โดยสามารถนําปจจัยที่

เก่ียวของกับระบบการผลิต เขารวมในการพิจารณาไดอยางกลมกลืนและสมบูรณ ทําใหสามารถนํา

แบบจําลองที่ผานการทดสอบแลว ไปใชในการพัฒนาและประเมินเทคโนโลยีทางเกษตร (exercise 

choices) ในระดับไรนาไดอยางม่ันใจ และทําใหสามารถกําหนดการใชทรัพยากรการผลิต ที่มีความ

แมนยําเชิงเวลามากขึ้น อยางไรก็ตาม ตองมีการรวมมือทําการวิจัยและทดสอบแบบจําลองเหลานี้ใน

ประเทศไทยอยางเปนระบบ จึงจะทําใหสามารถใชแบบจําลองและระบบฐานขอมูล ชวยในการตัดสินใจ

เพ่ือการผลิต  รวมทั้งความรวมมือในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือการใชงานแบบจําลองในการ

แกปญหาของระบบการผลิตจริง 
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1. บทนํา 

การตรวจเอกสารผลงานวิจัยพัฒนา ที่ใชแนวทาง System Modeling and Simulation (SMS) 

ในประเทศไทย โดยนักวิชาการไทยเปนหลักในการปฏิบัติงาน ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจไม

ครอบคลุมเอกสารทางวิชาการที่มีการตีพิมพแลวไดอยางท่ัวถึง ในที่นี้จะขอจํากัดวงอยูเฉพาะเอกสาร

เก่ียวกับแบบจําลองในระดับแปลงพืชเดี่ยว เนื่องจากมีแบบจําลองระบบในระดับตาง ๆ มากมาย เชน 

ดานการเปลี่ยนแปลงบรรยายกาศของโลก (Hoogenboom et al., 1995) ดานสิ่งแวดลอม (Ford, 

1999) ดานเศรษฐศาสตร (Antle et al., 1998) ดานการยอยสะลายของอินทรียวัตถุ ดานการ

แพรกระจายของสารเคมีในดิน (Jong and Reynolds, 1995) ดานการสังเคราะหแสงของพืช (Evans 

and Farquhar, 1991) ดานวนเกษตร (Van Noordwijk and Lusiana, 2000) และดานอ่ืนอีกมากมาย 

(Peart and Curry, 1998; Hanks and Ritchie, 1991) 

ปจจุบันมีแบบจําลองพืชมากกวา 15 พืช ที่สามารถใชงานไดในระดับไรนา ซึ่งไดรับการพัฒนา

โดยนักวิทยาศาสตรเกษตรตั้งแตทศวรรษที่ 1960 (de Wit, 1965) เพ่ือผนวกความเขาใจที่ไดจาก

งานวิจัย ใหสามารถคาดการณระบบการผลิตพืชได ในระดับที่เราสามารถควบคุมทรัพยากรการผลิต

อยางเปนระบบ ในระยะแรกของการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยประสบอุปสรรคหลายประการ ทั้งในดานองค

ความรูที่จะใชในการพัฒนาแบบจําลอง ดานความสามารถของคอมพิวเตอรในการคํานวณและแกสมการ

ทางคณิตศาสตรที่ซับซอน อยางไรก็ตาม ในระยะหาปที่ผานมา แบบจําลองพืชไดรับการปรับปรุงและ

การยอมรับอยางกวางขวางในวงการเกษตร และมีการใชงานเพ่ือจัดการทรัพยากรการผลิต (Thornton 

et al., 1997) และเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการเกษตรเสมือน (Virtual agriculture: Holt 

and Sonka, 1995) ซึ่งเปนการเกษตรที่มีการแขงขันเพ่ือผลิตและเพ่ือขายสินคาเกษตรแตละชนิดอยาง

รุนแรง ทําใหการผลิตในระดับไรนาตองการเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้นกวาเดิม และตองทราบปญหา

ของการผลิตและการตลาดกอนการผลิตจริง เพ่ือใหระบบงานวิจัยสามารถพัฒนาคําตอบที่เหมาะสมได

อยางทันเหตุการณ 

Ekasingh et al. (1996) ไดแนะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร (Agricultural Information 

Technology: AgIT) หลายชนิดที่มีศักยภาพสูง ที่ควรประยุกตใชงานในภาคเกษตรของไทย ซึ่ง

หมายความรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร (hardware) โปรแกรมใชงาน (software) และบุคลากรที่มี

ความสามารถและมีวัฒนธรรมดานไอที (peopleware) แบบจําลองพืชเปนตัวอยางหนึ่ง AgIT มีการ

พัฒนาและมีความอัตราการเจริญเติบโตในอัตราสูงมาก และกอใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย 

นอกจากนี้มีตัวอยางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้อยางตอเนื่องในสาขาตาง ๆ ของสังคมไทย 

เชน มีการพัฒนาหางสรรพสินคาขนาดใหญหลากหลายบริษทั ทําใหพฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทย

เปลี่ยนไป การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของรานสะดวกซื้อขนาดเล็ก เชน seven-eleven ทําใหรานขายของชํา

แบบดั้งเดิมตามระบบการจัดการแบบครอบครัวลดจํานวนลงอยางมากมาย ตัวอยางมีอีกมากมาย และ

จะเกิดขึ้นอีกเปนจํานวนมากในสังคมรอบตัวเรา เนื่องจากการพัฒนาเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง

สามรูปแบบที่กลาวขางตน เขามาสนับสนุนการจัดการบริหารทรัพยากรของหางรานของเขาอยางเปน

ระบบ 
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มีคําถามเสมอวา แลวเครื่องคอมพิวเตอรไปเก่ียวของกับการทําไรไถนาและกิจกรรม

การเกษตรของไทยไดอยางไร  ในความเปนจริงแลว ถากลาวถึงงานการเกษตรที่ทําจริง ๆ ในทองทุง

ทองนาก็อาจจะไมเห็นภาพความเกี่ยวของของคอมพิวเตอรและการเกษตรได แตหากพูดถึงขอมูล

การเกษตรอาจจะทําใหเห็นภาพไดชัดขึ้น ระบบเกษตรที่มีรังสีแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน สามารถ

ผลิตวัตถุดิบเปนจํานวนมากที่มนุษยสามารถนําไปแปรรูปใหเปนอาหาร เปนเครื่องนุงหม เปนยารักษา

โรค และเปนที่อยูอาศัย ดังนั้น ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเกษตรจึงมีปริมาณมาก ไมนอยไปกวาวัตถุดิบที่

ผลิตได เครื่องคอมพิวเตอรจึงเก่ียวของกับการเกษตรในสวนของขอมูลการเกษตร เครื่องคอมพิวเตอร

ยังมีความสามารถในการทํางานแบบซ้ําซากไดอยางสมํ่าเสมอ แมนยํา และเชื่อถือได 

ลองมาดูเรื่องของการเกษตรบาง จุดประสงคของกิจกรรมการเกษตรคือการผลิตอาหารให

เพียงพอตอความตองการของประชากร ทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับนานาชาติ สามเวลาตอวัน 

สามรอยหกสิบหาวันตอป ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ 

สามารถและถูกนําไปเปลี่ยนใหเปนสินคา และนําเงินตราตางประเทศเขาสูระบบการเงินและการคลังของ

ประเทศ ดังนั้น คําถามที่มักจะถามกันอยางตอเนื่องคือ พืชชนิดนี้จะปลูกและ/หรือสัตวชนิดจะเลี้ยงที่

ไหนดี? และพ้ืนที่นี้ ดินชนิดนี้ อากาศเปนอยางนี้ สภาพสังคมเศรษฐกิจของครัวเรือนเปนอยางนี้ จะ

ปลูกพืช และ/หรือ เลี้ยงสัตวอะไรดี? การที่จะตอบคําถามนี้ไดตองมีขอมูล ตองมีเครื่องมือในการ

ประมวลขอมูล เพ่ือใหไดคําตอบที่สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองการเทคโนโลยีทางเกษตร  (Agricultural Technology: AT) หลากชนิด 

เชน พันธุพืชพันธุใหม ปุยเคมีและสารเคมีชนิดใหม เครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลเกษตรแบบใหม 

เปนตน โดยใชหลักการและแนวคิดเฉพาะสาขาวิชาการ การปฏิวัติเขียวในทศวรรษที่ 1960 –1970 ทํา

ใหมีการนําเทคโนโลยีทางเกษตรหลากชนิดมาใชงานในประเทศ คําถามคือ สังคมไทยยังจะใชระบบ

และแนทางการวิจัยเพ่ือผลิตและใชเทคโนโลยีทางเกษตรแบบเดิมไหม? เราใชระบบการถายทอด

เทคโนโลยีทางเกษตรแบบเดิมหรือไม? เราจะใชระบบการเรียนการสอนทางเกษตรแบบเดิมไหม?  เรา

ยังจะใชระบบฐานขอมูลแบบเดิมในการทํางานวิจัย-สงเสริม-ทําตลาดสินคาเกษตรหรือไม? 

คําถามขางตนเปนดัชนีชี้วา โจทยวิจัยทางเกษตรของไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลาย

มิติ มิติเดิมของการผลิตคือการเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพื้นที่ แตปจจุบันมีมิติใหมเพ่ิมขึ้น ไดแก มิติของ

ผลผลิตตอหนวยทรัพยากรการผลิตที่เกษตรกรเติมลงไป มิติของสิ่งแวดลอม มิติของคุณภาพของสินคา

ที่ผลิต มิติในดานแรงงานที่ใช  ความซับซอนของมิติและมุมมองมีเพ่ิมขึ้น มีความจําเปนที่นักวิชาการ

เกษตรและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตองประสานงานกันอยางใกลชิด เพ่ือการแกไขโจทยและปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ จะใชวิธีการเดิมก็ได แตอาจจะไมสามารถตอบคําถาม และไมสามารถสรางการมี

สวนรวมในการสรางการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางเกษตร ใหมีประสิทธิภาพไดเพียงพอที่จะแขงขันกับ

ผูผลิตรายอื่น 

เอกสารฉบับนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดของงานวิจัย SMS ที่ไดรับการพัฒนาเริ่มแรก

ในประเทศเนเธอรแลนด (Bouman et al, 1996) และสหรัฐอเมริกา (Hanks and Ritchie, 1991) 

พรอมทั้งเสนอตัวอยางของงานวิจัยทางเกษตรในประเทศไทย ที่ใชแบบจําลองระบบการผลิตพืช ทั้งที่มี

อยูแลว และที่ไดรับการพัฒนาจากขอมูลงานวิจัยของไทย เปนเครื่องมือหนึ่งสําหรับงานวิจัยเชิงระบบ 
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(ระบบการทําฟารม: Farming Systems Research: FSR) โดยมีพ้ืนฐานจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศ และงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 

2. จะมั่นใจกับแบบจําลองระบบการผลิตพืชไดมากนอยเพียงไร? 

ขอเสนอแงคิดและมุมมอง 3 ประเด็น เก่ียวกับคําถามนี้ ไดแก 1) กรอบงานวิจัยพัฒนา

แบบจําลองพืชคืออะไร 2) กรอบชวยอยางไร และ 3) จุดประสงคของการพัฒนาและการใชงาน  

2.1 กรอบงานวิจัยพัฒนาแบบจําลองพืช 

การสรางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร เพ่ือชวยในการสรางความเขาใจ (Understanding) และ

รวบรวม (Summarize) องคความรูเก่ียวกับระบบรอบตัวเรา เพ่ือประโยชนในการคาดการณ (Predict) 

พฤติกรรมของสรรพสิ่งนั้น สงผลใหเราควบคุมและจัดการ (Control and manage) ระบบใหเหมาะสม

ตอสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราไปในทางที่ดีที่และ

เหมาะสมตอระดับของทรัพยากร (de Wit, 1965; Uehara, 1998) การแปลงความเขาใจเก่ียวกับ

ระบบ ใหเปนสมการทางคณิตศาสตร และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ชวยใหการแกสมการที่

ซับซอนเปนไปอยางแมนยําและรวดเร็ว เปนเรื่องการพัฒนาแบบจําลองของระบบที่เราสนใจ หรืออีกนัย

หนึ่งคือการสรางแบบจําลองของระบบที่เราสนใจ 

ในป 1965 ศาสตราจารย  de Wit ไดเสนอแนะวิธีการคํานวณและคาดการณผลผลิตขาวสาลี 

โดยใชสมการคณิตศาสตรหลายสมการ ซึ่งสรางจากขอมูลงานทดลองในระดับกระบวนการสําคัญของพืช

เชน กระบวนการสังเคราะหแสง กระบวนการหายใจ การคายระเหยน้ํา การดูดตรึงธาตุอาหาร เปนตน 

ตอมาในป 1969 ไดมีการสัมมนาเรื่อง Prediction and measurement of photosynthetic productivity 

ที่เมือง Trebon ประเทศเชกโกสโลวาเกีย (Czechoslovakia) งานนั้นมีนักวิทยาศาสตรทางเกษตรเขา

รวมมากกวา 130 คน จาก 10 ประเทศ มีการเสนอเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองทาง

เกษตรมากมาย และเปนสัมมนาที่วางรากฐานสําคัญใหแกงานวิจัย SMS ซึ่งในเวลาตอมาไดขยาย

ตัวอยางแพรหลายทั้งในยุโรปและอเมริกา 

ในป 1982 Penning de Vries and van Laar ไดเสนอกรอบงานวิจัยและพัฒนาแบบจําลอง

ระบบการผลิตพืช เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวางนักพัฒนาแบบจําลองและผูดําเนินงานทดลอง

ในระดับกระบวนการตาง ๆ รวมไปถึงผูใชงานแบบจําลองดวย การผลิตทั้ง 4 ระดับมีรายละเอียดพอ

สังเขปดังตอไปนี้ 

1) ระบบการผลิตพืชขั้นสูงสุด  (Potential crop production system) 

2) ระบบการผลิตพืชที่มีน้ําเปนปจจัยจํากัด (Water limited crop production system) 

3) ระบบการผลิตพืชที่มีไนโตรเจนเปนปจจัยจํากัด (Nitrogen limited crop production  

system) 

4) ระบบการผลิตพืชที่มีธาตุอาหารอ่ืน ศัตรูพืช และปจจัยสังคมเปนปจจัยจํากัด (Other plant 

nutrients, pest, and social factors limited crop production system) 
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2.1.1 การผลิตระดับ 1: ระบบการผลิตพืชขั้นสูงสุด 

ในระบบการผลิตพืชระบบนี้ กระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนพัฒนาการของพืชไดรับ

ปจจัยการผลิตอยางเต็มที่ หมายถึงมีปริมาณน้ําและระดับธาตุอาหารของพืชตามความตองการ แตไม

เปนพิษตอพืชและสภาพแวดลอม พืชมีอัตราการเจริญเติบโตอยูในชวง 24-56 กิโลกรัมแหง/ไร/วัน 

เมื่อมีพ้ืนที่ใบครอบคลุมพ้ืนที่ดินเต็มพ้ืนที่ และเปนอัตราที่ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเกษตร โดยเฉพาะรังสี

แสงอาทิตย และในบางสถานการณขึ้นอยูกับอุณหภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว การ

ผลิตพืชในระบบนี้ มีองคประกอบพืชที่สําคัญไดแก ตน ราก และผลผลิต (ภาพท่ี 1) โดยมีกระบวนการ

สังเคราะหแสง การบํารุงรักษาสวนตาง ๆ และการกระจายสารสังเคราะห เปนกระบวนการสําคัญ  

กระบวนการสังเคราะหแสง (eq 1) เปนกระบวนการพื้นฐานเชนเดียวกันหมดของพืชทุกชนิด 

 
6CO2 + 6H20 + [2.882  X 106 k J]  >>>>> C6H12O6 + 6O2 …….. (eq 1) 

 

ประสิทธิภาพการเปล่ียน

พ้ืนที่ใบ

แสงแดด    

อัตราการ
ซอมแซม

อัตรา
การเติบโต

ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสง     

อัตราการสัง
เคราะหแสง

อาหารสะสม
มวล
ชีว
โครง
สราง

ตน
ราก

โปรตีน
การกระจายการหายใจ

น้ําในดิน

การซึมผาน

การระเหย

การระบาย

ประสิทธิภาพ
การใชน้ํา

อินทรียวัตถุ ไนเตรท

leaching
denitrification

ปุยเคมี

mineralization

immobilization

PO4

leaching

ปุยเคมี

อินทรีย P

mineralization

การตรึง
โดยอนุภาค
ในดิน

 
ภาพท่ี 1 แบบจําลองกระบวนการสําคัญในการผลิตพืชทั้ง 4 ระดับ ดัดแปลงจาก Penning 

de Vries and van Laar, 1982 

 

สวนใหญแบบจําลองพืชในระดับของการผลิตพืชระดับนี้ ประกอบไปดวยกระบวนการ

พัฒนาการ และกระบวนการเจริญเติบโต เปนองคประกอบหลัก  ไมมีกระบวนการที่เก่ียวของกับพลวัต

ของน้ําในดิน และพลวัตของธาตุอาหารพืชในดินและในพืช 



อรรถชัย จินตเวช และคณะ 218 

ตัวอยางของระบบการผลิตนี้ สามารถสรางไดในหองปฏิบัติการ ในสภาพการผลิตจริงก็มี

เชนกัน เชน ระบบการผลิตขาวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย การผลิตขาวสาลีและมันฝรั่งใน

ประเทศเนเธอรแลนด เปนตน แบบจําลองขาวของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยีทางเกษตร (Decision Support System for Agrotechnology Transfer: DSSAT) สามารถ

คํานวณผลผลิตของพืชในระดับนี้ไดอยางแมนยํา ใกลเคียงกับผลผลิตที่วัดไปในสภาพแปลงผลิตจริง

ของเกษตรกร 

2.1.2 การผลิตระดับ 2: ระบบการผลิตพืชที่มีนํ้าเปนปจจัยจํากัด 

อัตราการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตนี้ มีขอจํากัดเรื่องน้ําในบางชวงของการ

พัฒนาการของพืช แตอัตราการเจริญเติบโตสามารถดําเนินไดอยางเต็มที่เหมือนในระบบการผลิตที่ 1 

เม่ือมีปริมาณน้ําเพียงพอตอความตองการของพืช กระบวนการเพิ่มเติมในระบบการผลิตนี้ ไดแกพลวัต

ของน้ําในดินและพืช การสูญเสียน้ําในกระบวนการ runoff และ drainage และท่ีตองใหความสําคัญเปน

พิเศษในระบบการผลิตนี้ ไดแก การถายเทพลังงานความรอนระหวางอากาศ พืชและดิน 

สวนใหญแบบจําลองพืชในระดับของการผลิตพืชระดับนี้ ประกอบไปดวยกระบวนการ

พัฒนาการ  กระบวนการเจริญเติบโต เปนองคประกอบหลัก  และกระบวนการพลวัตของน้ําในดิน  แต

ยังไมมีกระบวนการที่เก่ียวของกับพลวัตของธาตุอาหารพืชในดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนและธาตุ

ฟอสฟอรัส 

ตัวอยางของระบบการผลิตนี้มีมากมายในพื้นที่เขตรอนอยางเชนในประเทศไทย และการผลิต

ในเขตกึ่งรอนก่ึงหนาว 

2.1.3 การผลิตระดับ 3: ระบบการผลิตพืชที่มีไนโตรเจนเปนปจจัยจํากัด 

อัตราการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตนี้ มีขอจํากัดเพ่ิมเติมจากเรื่องน้ําในบางชวงของ

การพัฒนาการของพืช คือระดับของธาตุไนโตรเจนต่ํากวาความตองการของพืช ในบางชวงของ

พัฒนาการ โดยเฉพาะในชวงปลายฤดูการผลิตพืช กระบวนการเพิ่มเติมในระบบการผลิตนี้ ไดแกพล

วัตรของธาตุไนโตรเจนในดินและในพืช การสูญเสียของธาตุไนโตรเจนในกระบวนการ leaching และ 

denitrification การตอบสนองของพืชตอธาตุไนโตรเจน และการเคลื่อนยายธาตุไนโตรเจนจากสวนที่มี

อายุมากไปยังสวนของพืชที่เกิดใหม 

แบบจําลองพืชในระดับของการผลิตพืชระดับนี้ ประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนาการ  

กระบวนการเจริญเติบโตเปนองคประกอบหลัก พลวัตของน้ําในดิน และพลวัตของธาตุอาหารไนโตรเจน

ในดินและในพืช  แตยังไมมีไมมีกระบวนการที่เก่ียวของกับธาตุฟอสฟอรัสและธาตุอาหารพืชอ่ืน 

ตัวอยางของระบบการผลิตนี้มีมากมายในพื้นที่เขตรอนอยางเชนในประเทศไทย และการผลิต

ในเขตกึ่งรอนก่ึงหนาว 
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2.1.4  การผลิตระดับ 4: ระบบการผลิตพืชที่มีธาตุอาหารอืน่ ศัตรูพืช และปจจัยสังคม

เปนปจจัยจํากัด 

อัตราการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตนี้ มีขอจํากัดเพ่ิมเติมจากเรื่องน้ําและเรื่องธาตุ

ไนโตรเจน   คือการขาดธาตุฟอสฟอรัส (phosphorus) ธาตุโพแตสเซียม (potassium) ในบางชวงของ

การพัฒนาการของพืช การขาดธาตุฟอสฟอรัสมีความเกี่ยวของการ metabolism ของธาตุไนโตรเจน 

อัตราการเจริญเติบโตของพืชมีเพียง 1.6-8.0 กิโลกรัมแหง/ไร/วัน ในชวงการเจริญเติบโตนอยกวา 

100 วัน นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดดานสังคมเศรษฐกิจเขามาเก่ียวของเปนอยางมาก (whole farm model) 

ตัวอยางของระบบการผลิตนี้มีมากมายในพื้นที่เขตรอนอยางเชนในประเทศไทย และการผลิต

ในเขตกึ่งรอนก่ึงหนาว  

2.2  กรอบงานวิจยัพัฒนาแบบจําลองพืชจะชวยอยางไร 

กรอบการวิจัยที่เสนอโดย Penning de Vries and van Laar (1982)  เปนกรอบงานที่ยอมรับ

อยางกวางขวางในหมูนักพัฒนาแบบจําลองระบบการผลิตพืชทั้งในยุโรปและอเมริกา ทําใหการพัฒนา

แบบจําลองในแตละระดับสามารถเชื่อมตอไดอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้ การแบงระบบการผลิตพืชออกเปนลําดับชั้นทั้ง 4 ที่กลาวโดยสังเขปมาแลวนั้น มี

ประโยชนในงานพัฒนาแบบจําลอง 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก 

1. ในขั้นตอนการวางแผนงานทดลองเพื่อพัฒนาความเขาใจและนําสูการสรางแบบจําลอง 

นักวิชาการที่ชํานาญในแตละสาขาวิชาการ สามารถรวมปฏิบัติงานโดยใชกรอบแนวคิดเดียวกัน

ได แมวาการดําเนินงานวิจัยจะมีความเฉพาะของแตละสาขาวิชาการ และยังสามารถใชกรอบ

แนวคิดนี้ในการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานเพื่อพัฒนาแบบจําลองตามระบบการผลิตได 

เนนการสรางความชํานาญของแตละสาขาวิชาการโดยเฉพาะในเชิงปริมาณ 

2. ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมแบบจําลองพืช สามารถพัฒนาเปนชิ้นสวน (module) ไดงาย

ขึ้น สามารถพัฒนาชิ้นสวนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการ กระบวนการเจริญเติบโต 

กระบวนการพลวัตของน้ําในดิน กระบวนการพลวัตของน้ําในพืช กระบวนการพลวัตของธาตุ

ไนโตรเจน และธาตุอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ สามารถพัฒนาตามความสมบูรณขององคความรูในดานนั้น ๆ 

อยางเปนขั้นเปนตอน  

3. ในขั้นตอนการทดสอบแบบจําลองท่ีพัฒนาได สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ สามารถ

ใชแบบจัดเก็บขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันได การออกแบบงานทดลองเพื่อสนับสนุนการ

จัดเก็บขอมูล สามารถออกแบบใหใกลเคียงกับระบบการผลิตจริง นอกจากนี้ เม่ือผานการ

ทดลองในแตละชวงการปรับปรุงแบบจําลอง สามารถกําหนดไดอยางชัดเจน 

4. ในขั้นตอนการนําแบบจําลองไปใชงานในสภาพจริง ผูใชงานแบบจําลองก็ทราบขอจํากัดของ

แบบจําลองแตละประเภท ทําใหการใชงานแบบจําลองพืชแตละแบบจําลองแตละลําดับขั้น

ตรงตามจุดประสงคของการพัฒนาแบบจําลอง 



อรรถชัย จินตเวช และคณะ 220 

2.3  จุดประสงคของการพัฒนาและการใชงานแบบจําลองพืช 

การพัฒนาแบบจําลองระบบการผลิตพืช ในระยะเริ่มแรกมีจุดประสงคเนนหนักในดาน

ชวยเหลือใหนักวิจัยทํางานวิจัยใหดีขึ้น เนื่องจากองคความรูในระดับกระบวนการ ยังมีไมมากพียงพอตอ

การสรางแบบจําลอง เม่ือการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ กาวหนาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ การ

พัฒนาแบบจําลองและการใชงานดานตาง ๆ ในวงการเกษตร ก็มีมากขึ้นตามองคความรูของระบบ 

ตั้งแตระดับโลก ระดับลุมน้ํา และระดับไรนา และมีตัวอยางมากมายตามจุดประสงคเพ่ือการใชงานของ

ผูวิจัยพัฒนา Boote et al. (1996) ไดสรุปความเห็นของ Whisler et al. (1986) และเสนอความเห็น

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาแบบจําลองไว 3 ประเด็นไดแก  

1. เพ่ือการสังเคราะหองคความรูการวิจัยในแตละสาขาวิชาการ ใหเกิดการสรางความเขาใจ
ใหม 

2. เพ่ือชวยการตัดสินใจในการจัดการผลิตพืช สิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือการวิเคราะหนโยบาย  

และกลุมเราขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือ  

4. เพ่ือชวยการจัดการขอมูลทางเกษตรและประสานงานผูรับผิดชอบขอมูล โดยเฉพาะในกรณี

ของสังคมไทย ซึ่งมีหนวยงานราชการและเอกชนที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บและ

แจกจายขอมูลมากมาย   

การพัฒนาและการทดสอบแบบจําลอง เปนกิจกรรมตอเนื่องเชนเดียวกันกับกิจกรรมการ

วิจัยสาขาอื่นทางเกษตร เม่ือวิจัยถึงขั้นที่มีแบบจําลองท่ีไดรับการทดสอบในระดับที่นาเชื่อถือได ก็

สามารถนําแบบจําลองนั้น ประกอบการดําเนินการแกปญหาทางเกษตร ตามจุดประสงคที่ได

ออกแบบใหแบบจําลองทํางาน และจําเปนตองมีแบบจําลองหลายแบบจําลอง เพ่ือการใชงานที่มี

จุดประสงคแตกตางกัน  ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัยตามแนวทาง SMS ซึ่งมีกระบวนการ

คลายคลึงกับงานวิจัยระบบการทําฟารม โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมตอความ

ตองการใชงานของผูใช โดยความรวมมือของผูใช เทคโนโลยีทางเกษตรที่ผานกระบวนการ FSR เปน

ผลลัพธเชนเดียวกันกับแบบจําลอง 
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กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดระบบที่จะศึกษา

ศึกษางานเกา /วิเคราะห
Literature review /data analysis

พัฒนาแบบจําลอง
Model development

ทดสอบแบบจําลอง
Model testing

วิเคราะหความออนไหว
Sensitiv ity analysis

ใชแบบจําลอง
Model app lication

V erification

C alibration
V alidation

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยตามแนวคิด SMS เพ่ือพัฒนา ทดสอบ และการใชงาน

แบบจําลองพืช/สัตว (Dent and Blackie, 1982) 

3. ตัวอยางการทดสอบแบบจําลองในประเทศไทย 

จากการตรวจเอกสารวิชาการที่มีการตีพิมพแลว พบวา มีงานวิจัยที่ทําการทดสอบแบบจําลอง

พืชในระบบ DSSAT หลายแบบจําลอง ไดแก แบบจําลองถ่ัวเหลือง แบบจําลองขาว แบบจําลอง

ขาวโพดเลี้ยงสัตว แบบจําลองออย แบบจําลองมันสําปะหลัง และมีการพัฒนาแบบจําลองพืชเสนใยดวย

ขอมูลของนักวิชาการไทย นอกจากนี้พบวา มีงานวิจัยที่เนนการใชแบบจําลองเพ่ือการวิเคราะหนโยบาย

การผลิตขาว และการใชแบบจําลองในการประมาณผลผลิตออยในพื้นที่ขนาดใหญ 

โดยทั่วไป การทดสอบแบบจําลองพืชของระบบ DSSAT ตองทดสอบความสามารถของ

แบบจําลองในการคาดการณระยะพัฒนาการที่สําคัญของแตละพืชกอน จากนั้นจึงดําเนินการทดสอบ

ความแมนยําของแบบจําลองในการคาดการณผลผลิต 

3.1  การทดสอบแบบจําลองถั่วเหลือง 

แบบจําลองถ่ัวเหลือง CROPGRO-DSSAT ไดรับการพัฒนาใหสามารถจําลองการผลิตถ่ัว

เหลืองไดในระบบการผลิตแบบที่สอง  (หัวขอ 2.1.2) ปจจุบันมีแบบจําลองตนแบบที่สามารถจําลอง

การผลิตในระบบการผลิตที่สามได (หัวขอ 2.1.3) 

วิถี และ เมธี (2533)  ทําการทดสอบแบบจําลองถ่ัวเหลือง SOYGRO รุนที่ 2.0 กับขอมูลท่ี

เก็บจากการปลูกถ่ัวเหลืองสองวันปลูก คือปลูกวันที่ 2 และ 22 มกราคม 2531 ใชถ่ัวเหลืองพันธุ สจ. 5 

และ นครสวรรค 1 (OCB) พบวา แบบจําลองคาดการณวันที่ถ่ัวเหลืองท้ังสองพันธุมีพัฒนาการทั้งสี่

ระยะไดดีมาก (ภาพท่ี 3) ไดแกวันออกดอก วันที่มีฝกแรก วันที่ฝกเจริญเติบโตเต็มที่ และวันสุกแกทาง
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สรีระ มีคา RMSE เปน 6.5 วันตอฤดูปลูก และคาดการณผลผลิตถ่ัวเหลืองไดเปนที่นาพอใจ ในสภาพ

การผลิตแบบที่มีการควบคุมน้ําหลังการออกดอกหนึ่งเดือน มีคา RMSE เปน 170 กิโลกรัมตอไร และ

แนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะประจําพันธุของถ่ัวเหลืองไทย หากจะมีการใชงาน

แบบจําลองถ่ัวเหลืองในการปรับปรุงการผลิตถ่ัวเหลืองหลังการผลิตขาวในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม 

3.2  การทดสอบแบบจําลองขาว 

แบบจําลองขาว CERES-Rice ไดรับการพัฒนาจากแบบจําลองขาวโพด ใหสามารถจําลองการ

ผลิตขาวไดในระบบการผลิตแบบที่สามได (หัวขอ 2.1.3) มีการศึกษาในประเทศไทยหลายงานทดลอง

ในระยะเกือบ 10 ปที่ผานมา (ภาพท่ี 4) 

Jintrawet (1991) ทําการทดสอบแบบจําลองขาว CERES-Rice 2.0 กับขอมูลจาก 6 งาน

ทดลองขาวในประเทศไทย ซึ่งทํางานทดลองระหวางป 2528-29 ที่สถานีทดลองขาวคลองหลวง 

สุพรรณบุรี พิมาย และสุรินทร โดยใชขาวพันธุเหนียวสันปาตอง พันธุ กข.7 และ พันธุ กข. 23 ทดลอง

รวมกับอัตราปุยไนโตรเจนระดับตาง ๆ ตั้งแตไมใสปุย ถึงอัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร พบวา 

แบบจําลองมีความสามารถดีมากในการคาดการณวันออกดอก และวันสุกแกทางสรีระของขาว 

นอกจากนี้พบวา แบบจําลองมีความสามารถในการคาดการณผลผลิตขาวไดในระดับที่นาพอใจ 

 

ที่มา: วิถี และ เมธี 2533

วันออกดอก ฝกแรก ฝกเต็มที่ และ
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากแบบจําลองถั่วเหลืองและจากแปลงทดลอง 

 
Mankeb (1993)  ไดทําการทดสอบแบบจําลองขาว CERES-Rice 3.1 กับขอมูลจากงาน

ทดลองขาวในประเทศไทย ซึ่งทํางานทดลองระหวางเดือนเมษายน-ธันวาคม 2534 ที่สถานีวิจัยเกษตร
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ชลประทาน ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม โดยใชขาวพันธุ

เหนียวสันปาตอง ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 7 โดยการปกดําทุกสัปดาหแรกของเดือน ตั้งแตเดือน

พฤษภาคมถึงกันยายน 2534 เก็บขอมูลเปรียบเทียบกับแบบจําลอง พบวา แบบจําลองมีความแมนยํา

สูงมากในการคาดการณระยะพัฒนาการตางของขาวทั้งสามพันธุ  อยางไรก็ตาม แบบจําลองคาดการณ

ผลผลิตขาวทั้งสามพันธุไดมากกวาท่ีวัดไดจากแปลงทดลอง เนื่องจากการคาดการณจํานวนหนอและ

จํานวนรวงตอตารางเมตรของแบบจําลองไดมากกวาคาที่วัดไดจากแปลงทดลอง และเสนอให

ทําการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นนี้เพ่ือการปรับปรุงแบบจําลองในโอกาสตอไป 

ศักดิ์ดา และจิรวัฒน (2541) ทําการทดสอบแบบจําลองขาว CERES-Rice 3.5 กับขอมูล

จากงานทดลองขาวขาวดอกมะลิ 105 เหนียวสันปาตอง ชัยนาท 1 และ กวก 1 โดยศึกษารวมกับปจจัย

วันปลูกขาวอีก 5 วันปลูก ในระหวางฤดูเพาะปลูกป 2540 ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก จ.

พิษณุโลก และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร จ.เชียงใหม  การเปรียบเทียบพบวา แบบจําลอง

คาดการณวันออกดอกและวันสุกแกทางสรีระไดดีมาก แตคาดการณผลผลิตขาวไดมากกวาท่ีวัดไดจริง

จากแปลงทดลองดังกลาว  

นอกจากนี้ยังมีงานทดสอบอีกหลายงานทดลอง ที่อยูในระหวางการดําเนินงานเก็บขอมูล ซึ่ง

สามารถนํามาประกอบการทดสอบแบบจําลองขาวได (วิเชียร และ หัสไชย - ติดตอสวนตัว)  
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองขาว CERES-Rice ในการคาดการณ

พัฒนาการและผลผลิตขาวในประเทศไทย 
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3.3  การพัฒนาและการทดสอบแบบจําลองพืชเสนใย  

Pannangpeth et al. (1993) ไดพัฒนาแบบจําลองพืชเสนใย (ปอแกว) ขึ้น โดยใชภาษา 

CSMP ตามตนแบบโปรแกรมแบบจําลอง MACROS สามารถจําลองระบบการผลิตปอแกวไดในระบบ

การผลิตแบบที่สามได  (หัวขอ 2.1.3) การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากแบบจําลอง และผลผลิตปอ

แกวในฤดูการผลิตป 1992 ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ซึ่งอยูภายในบริเวณสํานักงาน

เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา แบบจําลอง

คาดการณน้ําหนักใบแหงไดคอนขางดี และแบบจําลองคาดการณผลผลิตลําตนไดมากกวาท่ีวัดไดใน

แปลงทดลอง ผูวิจัยใหเหตุผลวา อัตราสังเคราะหแสงในแบบจําลองเปนคาคงที่ แตในสภาพจริงอัตรา

ดังกลาวมีแนวโนมลดลงเมื่อปอแกวมีอายุมากขึ้น ผูวิจัยไดแสดงการนําแบบจําลองที่พัฒนาได ไปใชใน

การประเมินความเปนไปไดของการเสนอใหเกษตรกรใชปอแกวเปนพืชตัวเลือก ในการระบบการผลิต

ขาวในพื้นที่นาดอนของตําบลพระยืน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จากผลการศึกษาโดยใชแบบจําลอง

ที่พัฒนาได ผูวิจัยไดเสนอใหมีการแบงพ้ืนที่นาดอนของตําบลพระยืนเปนสองระบบนิเวศน เพ่ือ

สนับสนุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และสรุปวา แนวทางวิจัยโดยใชแบบจําลองเปนเครื่องมือ 

สามารถกําหนดทางเลือกในการผลิตไดตามหลักวิชาการ และยังชวยในการแบงเขตนิเวศนไดเปนอยางดี 

3.4  การทดสอบแบบจําลองขาวโพด 

แบบจําลองขาวโพด CERES-MZ ไดรับการพัฒนาใหสามารถจําลองการผลิตขาวโพดไดใน

ระบบการผลิตแบบที่สามได (หัวขอ 2.1.3) มีการศึกษาในประเทศไทยดังนี้ 

Xingming (1995) ทําการทดลองกับขาวโพดสามพันธุ ไดแก พันธุ สุวรรณ 1 พันธุ Across 

8763 (QPM) และ พันธุ Poza Rica 8763 ในประหวางเดือนธันวาคม 2537 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2538 ที่แปลงทดลองเกษตรชลประทานของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร พบวา แบบจําลอง

ขาวโพดคาดการณวันออกดอกและวันสุกแกทางสรีระของขาวโพดทั้งสองพันธุไดอยางแมนยํา แต

แบบจําลองคาดการณผลผลิตขาวโพดไดมากกวาที่วัดไดจากแปลงทดลอง (ภาพท่ี 5) 
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0.48
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0.48 1.28 2.08 2.88

Across 8763

Poza Rica 8763

Suwan1

น้ําหนักแหงเมื่อเก็บเกี่ยว

น้ําหนักแหงเมื่อออกดอก

ผลผลิต

น้ําหนักแหงจากแบบจําลอง (ตัน/ไร)

น้ําหนักแหงจากแปลงทดลอง (ตัน/ไร)

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลผลิตขาวโพดจากแบบจําลองและจากแปลงทดลอง (Xingming, 

1995) 

 

3.5  การทดสอบแบบจําลองออย 

แบบจําลองออย CANEGRO-DSSAT ในโปรแกรม DSSAT 3.5 ไดรับการพัฒนาจาก

แบบจําลองขาวโพดและแบบจําลองถ่ัวเหลือง ใหสามารถจําลองการผลิตออยไดในระบบการผลิตแบบที่

สามได (หัวขอ 2.1.3) มีการศึกษาในประเทศไทยหลายงานทดลองในระยะเกือบ 6 ปที่ผานมา 

ในระหวางปเพาะปลูก 2537-2541 อรรถชัย และคณะ (2540) เฉลิมพล และคณะ (2540) 

และสุวิทยและคณะ (2540) ทําการทดสอบโดยใชสถานีของสถานีวิจัยและฝกอบรมแมเหียะ แปลง

ทดลองของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และแปลงทดลองของภาควิชาพืชไร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดําเนินงานทดลองออยสองพันธุ คือพันธุอูทอง 2 และ เค 84-200 ทําการปลูกสี่วันปลูก ไดแกวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2538, 28 เมษายน 2538, 19 พฤศจิกายน 2538 และวันที่ 16 มกราคม 2539 

แบบจําลองออยคาดการณน้ําหนักน้ําตาลไดดี แตคาดการณน้ําแหงของลําตนไดมากกวาท่ีวัดไดจาก

แปลงทดลอง (ภาพท่ี 6) 
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CMU = มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 
KKU = มหาวิทยาลัยขอนแกน ; 
SP =ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร 

 

ภาพที่ 6: เปรียบเทียบผลผลิตจากแบบจําลองออยและจากแปลงทดลอง 

 

3.6  การทดสอบแบบจําลองมันสําปะหลัง 

แบบจําลองมันสําปะหลัง CSSIM980 ในโปรแกรม DSSAT 3.5 ไดรับการพัฒนาสามารถ

จําลองการผลิตมันสําปะหลังไดในระบบการผลิตแบบที่สองได (หัวขอ 2.1.2) (Matthews and Hunt, 

1994) และมีการศึกษาเพื่อทดสอบแบบจําลองมันสําปะหลังในประเทศไทยหลายงานทดลอง (วินัย

และคณะ 2541, และ 2543; วินัย และ เพียงเพ็ญ, 2543)  

วินัยและคณะ (2541 และ 2543) ทําการทดสอบแบบจําลองมันสําปะหลังโดยใชขอมูลจาก 5

งานทดลอง ใชพันธุมันสําปะหลังไทย 4 พันธุ และมี 2 วันปลูก (ภาพท่ี 7) เม่ือเปรียบเทียบคาท่ีไดจาก

แบบจําลองและขอมูลจากงานทดลองทั้งหา พบวาแบบจําลองมันสําปะหลังคาดการณผลผลิตไดมากกวา

ที่วัดไดจากแปลงทดลอง สามงานทดลองจากหางานทดลอง  
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากแบบจําลองมันสําปะหลังและจากแปลงทดลอง 

(วินัย ศรวัต และคณะ, 2541 และ 2543) 

 

3.7 การใชงานแบบจําลองในประเทศไทยในลักษณะอื่นๆ 

ในสวนนี้จะกลาวถึงการใชแบบจําลองพืชที่ผานการทดสอบแลว เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจทางเกษตร หรือใชเปนกรอบในการกําหนดหัวขอวิจัย รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการเรียน

การสอน 

3.7.1 การวิเคราะหเชิงการผลิตพืชในระดับมหภาค 

พนมศักดิ์ และคณะ (2543) ไดพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงสําหรับโปรแกรมแบบจําลองพืชใน

ระบบ DSSAT 3.5 โดยใชกรณีของขาว CERES-RI 3.5 เพ่ือประกอบการวิเคราะหเชิงนโยบายการ

ผลิตขาวในระดับจังหวัด และ กรณีของแบบจําลองออย CANEGRO-DSSAT เพ่ือการประมาณผลผลิต

ออยในพื้นที่ขนาดใหญระดับโรงงานน้ําตาลและระดับจังหวัด (อรรถชัย และคณะ, 2542) ปจจุบันฝาย

โรงงานไดดําเนินการพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใหการใชงานตรงตามความตองการของผูใชงานในระดับ

โรงงาน โดยการพัฒนาฐานขอมูลพ้ืนที่ปลูกออยของชาวไรใหเปนปจจุบัน 
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3.7.2 การกําหนดกรอบงานวจิัยพ้ืนฐาน 

การใชแนววิจัย SMS ในการกําหนดกรอบงานวิจัยพ้ืนฐานในขั้นการสรางองคความรูทาง

เกษตร เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ การทดสอบแบบจําลองพืชไรของสถาบันวิจัยพืชไรกรมวิชาการเกษตร ใน

ระหวางปงบประมาณ 2543 ถึงป 2546 กรมวิชาการเกษตรไดรับงบประมาณแผนดินใหดําเนินการ

ทดสอบแบบจําลองพืชไรในระบบ DSSAT 3.5 รวม 6 พืช ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 เปนกิจกรรม

หนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชแนวทางเชิงระบบในการกําหนดกรอบงานวิจัยของหนวยงานของรัฐ 

จุดประสงคหลักของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือการหาคาสัมประสิทธ์ิพันธุกรรมของสายพันธุพืชหลัก

ทั้งหกพืชของประเทศไทย ที่เกษตรกรสวนใหญใชในการผลิต และการสรางฐานขอมูลขั้นต่ําที่สมบูรณ

เพียงพอตอการทดสอบแบบจําลองท้ังหกแบบจําลองท่ีกลาวมาแลว  

 

 

ตารางที่ 1. รายละเอียดการดําเนินงานทดสอบแบบจําลองพืชไร ในระหวางป 2543 ถึงป 2546 ของ

กรมวิชาการเกษตร 

 

        แบบจําลอง ศูนยวิจัยแมขาย และเครือขาย 

มันสําปะหลัง (CSSIM980) ขอนแกน ระยอง รอยเอ็ด 

ออยโรงงาน (CANEGRO-DSSAT) สุพรรณบุรี ขอนแกน 

ถ่ัวเหลือง (CROPGRO-DSSAT) เชียงใหม ขอนแกน 

ถ่ัวลิสง (CROPGRO-DSSAT) ขอนแกน 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (CERES-MZ) นครสวรรค  

ขาว (CERES-RI) พิษณุโลก 

 

นอกจากนี้ ในสวนของกรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินวิจัยเพ่ือประยุกตใชแบบจําลองพืชไรใน

การสนับสนุนการผลิตถ่ัวเหลืองในพื้นที่จังหวัดของขอนแกน โดยศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนเปนผู

ประสานงานโครงการฯ มีกรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน เปนหนวย

สนับสนุนปจจัยการผลิตและการประสานงานรวมกับเกษตรกรรวมโครงการฯ ไดดําเนินการวิจัยโดยใช

แบบจําลองถ่ัวเหลืองและแบบจําลองออย เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการผลิตถ่ัวเหลืองในพื้นที่รอ

ปลูกออย ปลายฝนในพื้นที่อําเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน โดยเริ่มดําเนินการในฤดูการเพาะปลูก 

2543 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม เปนตน 

3.7.3  การเรียน และการสอน 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย มีการใชแนวคิด

และทฤษฎีตามแนว SMS เขาเสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในหลายสถาบัน (ตารางที่ 2) ใน

ระดับปริญญาตรีเปดเปนกระบวนวิชาเลือก นักศึกษาจะเลือกเรียนเมื่อมีการแนะนําจากรุนพ่ีที่เคยเรียน

มากอน หรือจากการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ในระดับปริญญาโทมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเปน

จํานวนนอย
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ตารางท่ี 2.  กระบวนวิชาที่มีการใชแนวคิดและทฤษฎีแบบจําลองพืช 

 

มหาวิทยาลัย กระบวนวิชา ระดับ เปดสอน 

ปการศึกษา 

หลักสูตร 

ขอนแกน Crop growth modeling  โท 2534 พืชไร 

เชียงใหม Soil-crop systems 

modeling 

ตรี 2537 ปฐพีศาสตรและอนุรักษ

ศาสตร 

 System modeling and 

simulation 

โท 2535 เกษตรศาสตรเชิงระบบ 

สุรนารี Crop modeling โท  ระบบการผลิตพืช 

 

มีการฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยในระหวางป 2534-2536 เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู

ทํางานในดานนี้ โดยจัดการฝกอบรมแบบจําลองในระบบ DSSAT 3.0 นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมราย

สองเดือน จัดขึ้นระหวางเดือนกันยายน 2542 ถึง กันยายน 2543 โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัยพืช

ไรขอนแกน เพ่ือเตรียมทีมวิจัยตามรายละเอียดในตารางที่ 1 เอกสารเก่ียวกับกระบวนการฝกอบรมอยู

ในระหวางการจัดพิมพ 

4. การใชแบบจําลองพืชในงานวิจัยระบบการทําฟารม 

4.1 จะใชงานแบบจําลองสนับสนุนในจุดไหน? 

งานวิจัยระบบการทําฟารม เนนการมีสวนรวมของเกษตรกรตั้งแตเริ่มแรก ในการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรใหเหมาะสมตอสภาพสังคมเศรษฐกิจ กายภาพ และชีวภาพของเกษตรกร

รายยอยดอยโอกาส แบบจําลองพืชเหลานี้ จะเสริมงานวิจัยระบบการทําฟารมในประเด็นไหนไดบาง?  

จะเสริมปญญาทองถ่ินไดอยางไร? และทองถ่ินรวมทั้งสังคมไทยตองทําอะไรบางจึงจะไดใชประโยชน? 

แบบจําลองพืชนาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัยระบบการทําฟารมและสรางความเปลี่ยนแปลง

ไดใน 2 ประการ ไดแก  

1) FSR เนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมการวิเคราะหระบบและกําหนดประเด็น

ปญหา เนนเนื้อหาและผลงานวิจัยเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ และขาดเครื่องมือสนับสนุนการ

วิเคราะหและสังเคราะหความเสี่ยงของการใชเทคโนโลยีในดานตาง ๆ กอนการนําเทคโนโลยีไปใชใน

ระดับไรนากับเกษตรกรเปนจํานวนมาก เชน ไมมีเครื่องมือวิเคราะหไดวา เม่ือแนะนําใหเกษตรกรใชปุย

อินทรียหรือมูลสัตวเปนจํานวนมากในการผลิตพืช จะสงผลกระทบอยางไรตอสภาพแวดลอมในไรนา

ของเกษตรกรรายนั้น หรือจะทราบไดอยางไรวาเทคโนโลยีดังกลาว มีผลกระทบตอเพ่ือนบานในระดับ

ไหน เปนตน แบบจําลองเปนเครื่องมือท่ีสามารถสนับสนุนการวิเคราะหและการประเมินเทคโนโลยีทาง

เกษตรไดเปนอยางดี สิ่งท่ีเกษตรกรรายยอยกลัว เม่ือกลาวถึงการใชเทคโนโลยีทางเกษตรในไรนาของ

ตนเอง ไดแกผลผลิตที่จะไดจากการผลิตในฤดูกาลที่มีภาวะพิเศษ เชน ภาวะฝนแลง เปนตน 
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แบบจําลองพืชเปนเครื่องมือหนึ่ง ที่ผูใชงานสามารถใชประกอบการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะตอความ

ตองการของเกษตรกร อาจจะใชประเมินไดกอนการใชงานจริงในระดับไรนา 

2) FSR ทํางานกับเกษตรกรที่มีความหลากหลายดานสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหการ

กําหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตร ตองพิจารณาปจจัยหลายดาน นอกจากนี้

ทรัพยากรในการดําเนินงานวิจัย ไมเพียงพอที่จะครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอผลผลิตพืชไดอยางท่ัวถึง 

แบบจําลองเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยรักษาความหลากหลายของปจจัยการผลิต และทําใหสามารถ

เลือกทําการศึกษาวิจัยเฉพาะปจจัยการผลิตที่เปนปญหาสําคัญ ของระบบการผลิตท่ีเกษตรกรประสบอยู 

เปนการเพ่ิมประสิทธิผลของการวิจัยทางเกษตร 

4.2 ส่ิงที่ตองดําเนินการถาตองการใชงานแบบจําลองพืช 

การที่จะใชแนวทาง SMS ในระบบงานวิจัยการเกษตรของไทย ตองมีการปรับปรุงและเตรียม

ตัวหลายแงมุมไดแก ตองเตรียมโจทยหรือคําถามที่จะใชงานแบบจําลอง ตองเตรียมขอมูล ตองเตรียม

บุคลากร และตองทําอยางตอเนื่อง 

4.2.1  ตองเตรียมโจทยหรือคําถาม 

แบบจําลองไมอาจจะตอบคําถามการผลิตทางเกษตรไดทุกคําถาม (Boote et al, 1996) 

เนื่องจากความรูของเราเก่ียวกับระบบตาง ๆ ยังไมสมบูรณเพียงพอ หรือดวยสาเหตุอ่ืนก็ตาม ดังนั้น 

เพ่ือใหการใชงานมีประสิทธิภาพ เราควรที่จะคิดคําถามหรือโจทย ที่จะสามารถใชแบบจําลองในการตอบ

คําถามที่นําพาไปสูการแกไขปญหาหรือปรับปรุงสภาพใหดีขึ้น อาจจะใชกรอบที่เสนอใน ขอ 2.1 (กรอบ

งานวิจัยพัฒนาแบบจําลอง) เพ่ือพิจารณาตั้งคําถาม ขอควรคํานึงในกรณีที่เปนนักวิชาการเกษตรคือ 

การทํางานโดยใชแบบจําลอง อาจจะไมไดชวยตอบคําถามและเพิ่มความเขาใจใหม ๆ ทางวิทยาศาสตร

เกษตรก็ได (Sinclair and Seligman, 2000) 

4.2.2 ตองเตรียมขอมูล 

การพัฒนาและการใชแบบจําลอง ตองเตรียมการดานขอมูลเปนอยางดี ทั้งดานจํานวนและ

คุณภาพของขอมูล ทั้งขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ ครัวเรือนเกษตรกร หรือระบบการ

ผลิต แบบจําลองพืชในระบบ DSSAT ตองการขอมูลอากาศเกษตรรายวัน 4 ชุด ไดแก คารังสี

แสงอาทิตย อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด คาปริมาณน้ําฝน ตองการคาสัมประสิทธ์ิพันธุกรรมพืชที่เก่ียวของกับ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ตองการขอมูลดินทางดานกายภาพและเคมีตามชั้นความลึกของดิน 

ตองการขอมูลการจัดการผลิตพืช วันปลูก วันใสปุย ปริมาณและชนิดที่ใส วันใหน้ําชลประทาน ปริมาณ 

และความลึก  

ขอมูลเหลานี้เปรียบเสมือนกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากร

พันธุพืชพันธุสัตว  เปน “ทรัพยสิน” ของสังคมที่จะใชรวมกับแบบจําลอง เพ่ือประกอบกิจการทาง

เกษตรใหยั่งยืน และพัฒนาไปในทางที่เปนประโยชนตอทุกคนในสังคม 
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4.2.3  ตองเตรียมคน หนวยวิจัย และระบบวิจัย 

ตองเตรียมคนใหเขาใจปญหาทางเกษตรของเรา เขาใจการทํางานกับเกษตรกร เขาใจองคกร

ของเกษตรกรระดับตาง ๆ เปนคนที่ตองสามารถใชขอมูลและแนวทาง SMS ได สามารถใชวิธีการเชิง

ปริมาณประกอบการทํางาน และเปนคนที่มีความเขาใจการใชงานแบบจําลองพืช เพ่ือการแกปญหาทาง

เกษตรที่เกษตรกรแตละกลุมแตละพ้ืนที่ประสบอยู เปนคนที่จะรวมกันพัฒนา รวมกันใชงาน รวมกัน

รักษาเครื่องไมเครื่องมือเหลานี้ และถายทอดตอไปใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา

เกษตรไทย ใหระบบการผลิตพืช/สัตวของเรายั่งยืนกวาที่เปนอยู 

การเตรียมคนของเรา ไมสมบูรณแบบเพียงพอตอการสรางผลงานวิจัยในรูปแบบจําลองพืช 

เพ่ือการแกปญหาการผลิตรายพืชไดอยางแนนอน เนื่องเพราะคนเหลานั้นไมมีหนวยวิจัยและระบบวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพใหปฏิบัติงานวิจัย ระบบงานวิจัยที่ดีควรเอื้อใหนักวิจัยมีการตั้งโจทยวิจัยที่ดี มีวิธีการ

วิจัยที่มีมาตรฐาน ตองเอ้ือใหคนเหลานั้นไดมีโอกาสสะสมประสบการณ และสรางวัฒนธรรมวิจัยอยาง

เปนระบบ  ดังนั้นการสรางหนวยวิจัย หรือหนวยรวมนักวิจัยที่มีความชํานาญในดานตาง ๆ จึงมีความ

จําเปนตอการท่ีเราใชเริ่มงานการพัฒนาและการใชแบบจําลอง เพ่ือการแกไขปญหาของระบบอยางมี

ประสิทธิภาพ อาจจะทําใหปญหาการตั้งโจทยวิจัย  และปญหาการเตรียมขอมูลลดลง 

5. แนวโนนของพัฒนาและการใชงานแบบจําลองระบบการผลิตพืช

5.1  การจําลองสถานการณบนเครือขายอินเตอรเนทตามเวลาจริง 

พัฒนาการของเครือขายอินเตอรเนท รวมทั้งความตองการของผูใชงานแบบจําลอง ฐานขอมูล

ประเภทตาง ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการใชงานแบบจําลองระบบการผลิตพืช ผานเครือขาย

อินเตอรเนท ปจจุบันเทาที่มีการพัฒนาแลวมีอยูดังนี้ 

สถานี วิ จั ยออยประ เทศอัฟริกาใต  http://www.sasa.org.za/sasex/irricane/index.htm 

ผูใชงานสามารถใชงานแบบจําลองออย CANESIM ในการคาดการณผลผลิตออยโดยการจัดการน้ํา

ชลประทานไดสามแบบไดแก อาศัยน้ําฝน อาศัยน้ําชลประทานแบบธรรมดา (Full irrigation) และแบบ

พิเศษ (Advanced irrigation) 

โครงขายติดตามสภาพอากาศแบบอัตโนมัติของมลรัฐจอรเจีย http://www.griffin.peachnet. 

edu/cgi-bin/GAEMN.pl?site =AAAA&report=ds ผูใชงานสามารถใชงานแบบจําลองได 10 

แบบจําลอง ไดแก แบบจําลองขาวโพด ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวบารเลย ขาวฟางหางกระรอก ถ่ัวแดง ถ่ัว

เหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวชิกพี (chickpea) และมะเขือเทศ 

5.2  การพัฒนาฐานขอมูลมาตรฐาน 

ในป 1999 มีการลงนามความเขาใจระหวางกลุมวิจัยแบบจําลองของ ICASA และกลุมวิจัย 

GCTE เพ่ือใชระบบฐานขอมูลรวมในการพัฒนาและการใชแบบจําลองพืช ในการศึกษาผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงบรรยายกาศของโลก ตอระบบนิเวศนและระบบการผลิตพืชอาหารหลักของประเทศ

ตาง ๆ  ระบบฐานขอมูลนี้ ไดแกระบบฐานขอมูลเดียวกันกับแบบจําลองพืชในระบบ DSSAT ซึ่งไดแก

ขอมูลภูมิอากาศรายวัน ขอมูลพันธุกรรมพืช ขอมูลชุดดินตามชั้นความลึก และขอมูลการจัดการผลิตพืช 

http://www.sasa.org.za/sasex/irricane/index.htm
http://www.griffin.peachnet.edu/cgi-bin/GAEMN.pl?site%20=AAAA&report=ds
http://www.griffin.peachnet.edu/cgi-bin/GAEMN.pl?site%20=AAAA&report=ds
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ยิ่งมีคําถามมาก มุมมองมาก มิติมากกวาเดิม ก็ตองการขอมูลมากขึ้นเปนเงาตามตัว ซึ่ง

ตองการทั้งการทํางานอยางเปนหมูคณะ (team work) และแบบเปนเครือขาย (network)  ในประเทศ

ไทย มีหนวยงานที่ทําการผลิตขอมูลในหลายรูปแบบ และมีมาตรฐานตามความตองการของหนวยงาน 

สิ่งท่ีนาจะเกิดขึ้นคือ การยอมรับมาตรฐานขอมูล ที่เอ้ือใหผูใชงานสามารถเขาถึงฐานขอมูลของแตละ

หนวยงาน และสามารถใชงานรวมกับแบบจําลองพืชและแบบจําลองระบบเกษตร เพ่ือการประเมิน

เทคโนโลยีทางเกษตรตามความตองการของผูใชงาน 

หนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการเก็บและการใชขอมูล ควรรวมมือกันพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน (Standard databases) เชน 

• ฐานขอมูลดิน  ควรปรับปรุงขอมูลแผนที่ดินในระดับชุดดิน 

• ฐานขอมูลภูมิอากาศ ควรสนับสนุนใหทุกสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและ

ของกรมชลประทาน มีเครื่องตรวจวัดคารังสีแสงอาทิตย แทนการวัดคาความยาววัน 

(Sunshine hour) ที่ใชในปจจุบัน 

• ฐานขอมูลการปลูกพืชของงานทดลอง ทดสอบ ของกรม กอง ตางๆ ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ควรมีการบันทึกในลักษณะที่สามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางมากขึ้น 

เชน การบันทึกตําแหนงพิกัดสถานที่ทดลอง เปนตน 

6. สรุป 

การนําแบบจําลองระบบผลิตพืช เขาเสริมความแข็งแกรงของงานวิจัยระบบการทําฟารม เพ่ือ

ผลิตเทคโนโลยีทางเกษตรที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร จะทําใหการผลิตในระดับ

ครัวเรือนเพ่ือการยังชีพ และการผลิตเหนือระดับครัวเรือนแบบเปนอาชีพ เปนการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาวการณผลิตสินคาท่ีมีการแขงขันสูง การใชงานตองมีพ้ืนฐานจากระบบ

ฐานขอมูลมาตรฐาน ระบบฐานขอมูลตองเอ้ือใหผูใชสามารถเลือกใชแบบจําลองพืชจากหลายแหลงตาม

ความเหมาะสม 

การนําแบบจําลองพืชมาใชในงานวิจัยระบบการทําฟารม อาจตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

ในการวิจัยทางเกษตร เสริมวิธีการวิจัยปจจุบัน อาจตองมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใน

ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัย SMS เสริมใหงานวิจัยทาง

เกษตรของเราสรางความรูความเขาใจใหม (Understand) เพ่ือชวยในการคาดการณ (Predict) และใน

ที่สุดใชความเขาใจที่ไดในการควบคุม (Control) จัดการทรัพยากรใหเหมาะสม มีความแมนยําเชิงเวลา 

(Temporal precision) ตามสภาพการผลิตทางเกษตรของแตละพ้ืนที่ อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยน

นาจะยึดหลักของธรรมชาติของเรา ของสังคมของเรา และทําใหเกิดความสุขในระดับตาง ๆ ความสุข

เฉพาะบุคคล ครัวเรือนเกษตรกร ชุมชน หมูบาน จังหวัด ประเทศของเรา แบบจําลองพืชเปนผลลัพธ

องครวมของนักวิชาการท่ีมีความชํานาญในสาขาวิชามากมาย เปรียบเสมือนเจดียหรือปรามิดที่ประกอบ

ไปดวยกอนหิน กอนอิฐเปนจํานวนมาก วางเรียงตัวอยางเปนระเบียบ มีระบบ มีฐานรากที่แข็งแรง เม่ือ

ขาดกอนอิฐกอนหนึ่ง อาจจะทําใหตัวปรามิดหรือเจดียไมสมบูรณตามจุดประสงค อาจจะพังทลายได 

แบบจําลองพืชตางจากเจดียหรือปรามิดในประเด็นที่วา ไมมีแบบจําลองไหนที่ไดรับการพัฒนาให
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ครอบคลุมปจจัยการผลิตทางเกษตรไดทุกปจจัย เนื่องจากองคความรูความเขาใจไมเพียงพอ ตอง

ชวยกันวิจัยและพัฒนาความเขาใจเพิ่มขึ้น เพ่ือใหการพัฒนาและการทดสอบแบบจําลองพืช ครอบคลุม

ปจจัยไดอยางท่ัวถึง สงผลใหการใชงานแบบจําลองพืช ครอบคลุมปจจัยการผลิตที่หลากหลายของระบบ

ฟารม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คํานิยม 

ตอนที่หารือกับอาจารย ดร. เมธี เอกะสิงหเก่ียวกับการนําเสนอเรื่องราวของงานวิจัย

แบบจําลองระบบการผลิตพืช (System Modeling and Simulation approach: SMS) ก็คิดวาคงไมยากที่

จะเรียบเรียงและนําเสนอ แตตอนหลังทราบขอมูลเพ่ิมเติมวา รศ.ดร. อารันต พัฒโนทัย อยากใหเนน
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