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ศึกษาการเจริญเติบโตของขาวไมไวแสง (พันธุปทุมธานี 1) ในสภาวะแลงโดยเปรียบเทียบ
กับแบบจําลอง ORYZA2000 
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บทคัดยอ 

 
ในปจจุบันปญหาภัยแลงกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชอยางตอเนื่องและสงผลถึงความมั่นคงทาง

อาหารโดยเฉพาะอยางย่ิงคือขาว ขาวพันธุปทุมธานี 1 เปนขาวไมไวตอแสง มีอายุการเก็บเก่ียวส้ัน และเปนพันธุ
หนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูก ปจจุบันยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขาวกับแบบจําลอง ORYZA2000 
ในขาวพันธุนี้ ORYZA2000 เปนแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ 
(IRRI) และมีการนําไปปรับใชกันอยางแพรหลายในพื้นที่ตางๆ เชน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อินเดีย แถบทวีปแอฟริกา และในขาวพันธุหอมมะลิ105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย การวิจัยนี้ไดจําลองสถานการณการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ในสภาวะขาดนํ้า โดยแบงออกเปน 1) ชุดให
น้ําในแปลงตนขาวตลอดระยะการปลูก 2) ชุดไมใหน้ําในแปลงตนขาวตลอดระยะการปลูก พบวาในแปลงท่ีให
น้ํา ณ 47 วัน ตนขาวมีความสูงอยูระหวาง 43.8-41.5 เซนติเมตร และในแปลงที่ขาดน้ํา พบวาตนขาวมีความสูง
มากที่สุด และตํ่าที่สุดอยูระหวาง 43.3-39.4 เซนติเมตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับแบบจําลอง ORYZA 
2000 ในขาวไมไวแสง (IR27) พบวาในสภาพใหน้ําและไมใหน้ํามีความสัมพันธระหวางเวลากับ growth parameters 
ที่แตกตางกัน โดยสภาพที่ใหน้ําจะใหผลการเจริญดีกวาชุดที่ไมใหน้ํา จากการทดลองแสดงใหเห็น แนวโนมการ
ปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 อาจจะใชแบบจําลอง ORYZA2000 จําลองสถานการณการปลูกขาว เพื่อเปนแนวทาง
แกเกษตรกรในการวางแผนการปลูกขาวซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงในการปลูกขาวในฤดูตางๆ ในภาคตะวันตกได 
อยางไรก็ตามการศึกษาเพิ่มเติมปจจัยแวดลอมเก่ียวกับการพัฒนาของพืช (Phenological development parameters)  
 
1  สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
2 สาขาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
3 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4   ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 
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และปจจัยที่เก่ียวของตอการเจริญเติบโตอื่นๆ ของขาวพันธุปทุมธานี 1 ที่จากการวิเคราะหไดใชจากขาว
พันธุ IR27 ถึงแมจะเปนขาวพันธุไมไวแสงและปลูกในพ้ืนที่ชลประทานเชนเดียวกันแตปจจัยตางๆ เหลานี้มักจะ
ความแตกตางกันในขาวแตละพันธุ การศกึษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ของขาวพันธุปทุมธานี 1 
จะชวยเพิ่มความแมนยําในการวิเคราะหใหมากขึ้นกวาปจจุบัน 

 
1 

คําสําคัญ : ORYZA2000 ขาวเจาปทุมธานี 1 ขาวไมไวแสง สภาวะขาดน้ํา 
 

Abstract 
 

 In this research, a rice growth simulation model (ORYZA2000) was used to study growth of 
rice cv. Pathumtani1 in a water stress condition. The Pathumtani1 is off-season rice and non-sensitive 
photoperiod. So far, there has been no research studied on the model with Pathumthani1. The rice 
crops were divided into two groups of growing conditions i.e. irrigated and rainfed conditions. The 
research found that the rice had grown between 43.8-41.5 cm in the irrigated condition. In rainfed 
case, the rice had less grown between 43.3-39.4 cm. The growth characteristic of both groups was 
related to the growth parameters of a non-sensitive to photoperiod rice in the ORYZA2000 such as 
TIME, ZRT (root length), WLVG (dry weight of green leaves), WLVD (dry weight of dead leaves), and 
WLV (dry weight of leaves). This study was shown that the growth of the Pathumtani1 might be 
related the model parameters. The first group was quite better than the second one. The results may 
help farmers to predict for efficient growth in the western paddy area of Thailand in the future. 
 
Key Words : ORYZA2000, rice cv. Pathumtani 1, water stress, non-sensitive to photoperiod 
 

บทนํา 
 

 ความแหงแลงและการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศไดกลายเปนปญหาที่รุนแรงในหลายพื้นที่ของโลก 
ซึ่งความแหงแลงนี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีการประมาณการผลผลติขาวโดยรวมของโลกจะลดลง 50 % ในภาวะแลง (Mostajeran and Rahimi-
Eichi, 2009) 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญอยางมากที่จะชวยในการวางแผนเพื่อการจัดการดาน
ทรัพยากร ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีไดจากการวบรวม การจัดการ การวิเคราะห รวมถึงการนําเสนอขอมูลที่ไดอยางเปน
ระบบนี้ จะชวยในการตัดสินใจเพื่อการจัดการอยางใดอยางหนึ่งในดานทรัพยากรรวมถึงพืชเกษตรดวย แบบจําลอง
ขาวเปนแบบจําลองที่มีผูใหความสนใจมากแบบจําลองหนึ่ง เพราะสามารถคาดการณการตอบสนองของขาวตอ
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ปจจัยการผลิตและความสามารถในการจัดการในระดับที่แตกตางกันไดเปนอยางดี ปจจุบันไดมีการพัฒนา
แบบจําลองขาว เชน ORYZA2000 (Bouman  et al., 2001a) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) 
โดย ORYZA2000 โดยแบบจําลองนี้ไดรับการปรับปรุงจากชุดแบบจําลอง ORYZA ซึ่งสามารถใชประเมิน สภาวการณ
ขาดน้ํา และ/หรือ การขาดธาตุไนโตรเจน ได (Bouman and van Laar, 2006) ในการใชแบบจําลองการเจริญ 
เติบโตของขาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตพืช เพื่อประโยชนในการวางแผน การ
จัดการพืชในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การประเมินศักยภาพการผลิตและวางแผน 
การปลูกพืชระยะยาว ในแงของการใหผลผลิตและการเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารพืช (สมชาย และศักด์ิดา, 2551)  
 การผลิตขาวในหลายพื้นที่ไดรับผลกระทบจากความแปรปรวนจากภาวะโลกรอน สงผลถึงฤดูกาล ที่มี
ความแปรปรวนทั้งปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝน เม่ือประกอบกับความหลากหลายของดินและลักษณะ
สัณฐานของพ้ืนที่จึงเปนระบบการผลิตที่ซับซอน กระบวนการวิเคราะหปญหาจึงตองประมวลขอมูลหลากหลาย
มิติ เพื่อสังเคราะหแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (เกริก และนิมิตร, 2548) เชน กรณีตัวอยางการศึกษา
โดย สุรจิต และเบาวแมน (2551) ไดใชแบบจําลอง ORYZA2000 วิเคราะหความเส่ียงในการปลูกขาวหอมมะลิ 
105 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยคํานึงถึงมิติทั้งเชิงเวลา (Temporal) และ มิติเชิงพื้นที่ (Spatial) ทําใหไดวัน
ปลูกขาวที่เหมาะสมเพื่อเปนคําแนะนําเกษตรกร เพื่อลดความเส่ียงของการลดลงของผลผลิตที่เกิดจากความแปรปรวน
ของฝนในแตละสภาพพื้นที่ของการปลูก (นาลุม นากลาง นาดอน) ในการทดลองนี้ไดมีการจําลองสถานการณ
การปลูกขาวพันธุปทุมธานี1 (ขาวไมไวแสง) ในสภาวะขาดน้ําโดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับแบบจําลอง 
ORYZA2000 ในขาวไมไวแสงโดยใชพันธุ IR27 เปนขอมูลในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
 
พืชที่ใชในการทดลอง 

ในการทดลองน้ีใชขาว (Oryza sativa L.) พันธุปทุมธานี 1 โดยทําการหวานเพาะเมล็ด ในแปลงทดลองที่
กักน้ํา และแปลงที่ไมไดกักน้ํา ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 และปลูกจนถึง 47 วัน (เร่ิมแตกกอ)  

 
การวัดการเจริญเติบโตของตนขาว 
 หลังจากทําการหวานเพาะเมล็ดประมาณ 20 วัน ไดวัดความสูงของตนขาวในแปลงทดลองท่ีกักน้ํา 
และแปลงที่ไมไดกักน้ํา ในวันที่ 14, 21, 28 มกราคม และ 5, 11 กุมภาพันธ 2553 ตามลําดับ วัดทั้งหมด 4 ซ้ํา
โดยใชคาเฉล่ียจากตนขาวจํานวน 20 ตน 
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ภาพที่ 1 การเตรียมแปลงนา (A) แปลงทดลองที่กักน้ํา (B) แปลงที่ไมไดกักน้ํา และภาพแสดงการเจริญเติบโต
 ของตนขาวในแปลงทดลองที่กักน้ําและแปลงที่ไมไดกักน้ํา (C, D) ตามลําดับ 
 
 ในชวงตนขาวเร่ิมแตกกอ (47 วัน) ไดวัดความยาวรากโดยกระจายเก็บตัวอยาง เฉล่ีย 10 ตนตอการวัด 
1 ซ้ํา วัดทั้งหมด 4 ซ้ํา จากทั้งสองแปลง แลวแยกสวนยอดและรากช่ังน้ําหนักสด จากนั้นนําไปอบที่ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 4 วัน เพื่อชั่งน้ําหนักแหงของสวนยอดและราก โดยใชคาเฉล่ียจํานวน 10 ตนตอการวัด 1 ซ้ํา 
วัดทั้งหมด 4 ซ้ําเชนกัน 

 
การศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมการเจริญเติบโตในแบบจําลอง ORYZA2000 
 
 ORYZA2000 จะคํานวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการของขาว ผลของความแหงแลง ตอการเจริญ 
เติบโตของขาว โดยทํานายการเจริญเติบโตของราก ปริมาณมวลใบ ในขาวไมไวแสง พันธุ IR27 ทั้งในสภาพการ
ปลูกแบบใหน้ํา (น้ําตม; puddle soil) และแบบไมใหน้ํา (สุรจิต และเบาวแมน, 2551) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 จากภาพที่ 2 ตนขาวมีความสามารถในการเติบโตเพิ่มขึ้นตามลําดับทั้งในแปลงที่ใหน้ําและไมใหน้ํา ความสูง
ของตนขาวในแปลงที่ใหน้ําในระยะการเจริญเติบโตชวงตาง  ๆ มีความสูงมากกวา ในแปลงที่ไมใหน้ําตลอดชวง
การเจริญเติบโตในการทดลองนี้ แตความสูงของตนขาวมีความใกลเคียงกันมากที่สุดในระยะเร่ิมแตกกอ (วันที่ 
11 กุมภาพันธ 2553) ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

A B

C D
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ภาพที่ 2 ความสูงของตนขาวพันธุปทุมธานี 1 ในแปลงทดลองที่กักน้ําและแปลงที่ไมไดกักน้ํา โดยใชคาเฉล่ีย
 จํานวน 20 ตนตอการวัด 1 ซ้ํา (บาร คือ  SE, n 4) (Independent sample T-test; ** = 
 แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p ≤ 0.01), * =แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05), ns = ไม
 แตกตาง)  
 
 ขณะที่ความยาวรากในระยะเริ่มแตกกอมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ในแปลงที่ใหน้ํามีความยาวราก
เฉล่ีย 9.48 เซนติเมตร และในแปลงที่ไมใหน้ํามีความยาวรากเฉลี่ย 5.20 เซนติเมตร (ภาพที่ 3) 

 
 
ภาพที่ 3 ความยาวรากของตนขาวพันธุปทุมธานี 1 (ชวงเจริญเติบโต อายุ 47 วัน) ในแปลงทดลองที่กักน้ํา
 และแปลงที่ไมไดกักน้ํา โดยใชคาเฉล่ียจํานวน 10 ตนตอการวัด 1 ซ้ํา (บาร คือ  SE, n 4) 
 (Independent sample T-test; ** = แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p ≤ 0.01)  
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สําหรับน้ําหนักสดของสวนยอด และรากมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ในแปลงที่ใหน้ํากับแปลงที่ไมใหน้ําโดย
ที่น้ําหนักสดเฉล่ียสวนยอด ในแปลงที่ใหน้ํา มีคามากกวา ในแปลงไมใหน้ําอยู 0.46 กรัม และนํ้าหนักสดเฉลี่ย
สวนรากในแปลงที่ใหน้ํา มีคามากกวา ในแปลงไมใหน้ําอยู 0.13 กรัม ในทํานองเดียวกัน น้ําหนักแหงเฉล่ียสวน
ยอด ในแปลงที่ใหน้ํามีคามากกวา ในแปลงไมใหน้ําอยู 0.21 กรัม และนํ้าหนักแหงเฉล่ียสวนราก ในแปลงที่ใหน้ํา 
มีคามากกวา ในแปลงไมใหน้ําอยู 0.05 กรัม (ภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 4 น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของสวนยอดและรากของขาวพันธุปทุมธานี 1 (ชวงเจริญเติบโต อายุ 47 
 วัน) ในแปลงทดลองที่กักน้ําและแปลงท่ีไมไดกักน้ํา โดยใชคาเฉล่ียจํานวน 10 ตนตอการวัด 1 ซ้ํา 
 (บาร คือ  SE, n 4) (Independent sample T-test; ** = แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p ≤ 0.01)  
 
 ในแบบจําลอง ORYZA2000 พบวาในสภาวะการปลูกปกติความยาวรากจะเพิ่มขึ้นจนคงที่ ที่ประมาณ 
25 เซนติเมตร ต้ังแตชวง 50 วัน เปนตนไป สําหรับในสภาวะขาดน้ํารากมีแนวโนมการเจริญที่ตํ่ากวามีความยาว
ที่คงที่อยูที่ 20 เซนติเมตร ในชวง 40-45 วัน เปนตนไป (ภาพที่ 5) 

 
 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางความยาวราก (ZRT) กับ ระยะเวลา (days) ของขาวพันธุ IR27 ภายใตสภาพ
 ปกติและสภาพขาดน้ํา โดยโมเดล ORYZA2000 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 สําหรับความสัมพันธของระยะเวลาการเจริญกับสภาพการเติบโตของใบพบวา น้ําหนักใบ (WLV) โดยรวม
ในสภาวะการปลูกปกติมีน้ําหนักใบมากกวาในสภาวะขาดน้ําถึง 5 เทา สวนน้ําหนักใบสด (WLVG) ในสภาวะ
ปลูกปกติ มีน้ําหนักมากท่ีสุดอยูที่ประมาณ 90 วัน แตในภาวะขาดน้ํามีน้ําหนักมากท่ีสุดอยูที่ประมาณ 70 วัน 
หลังจากชวงเวลาเติบโตมากสุด (น้ําหนักสดสูงสุด) น้ําหนักใบแหง (WLVD) จะคอยๆ เพิ่มขึ้น ขณะท่ีน้ําหนักใบ
แหงในสภาวะขาดน้ํามีน้ําหนักใบเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  ความสัมพันธของน้ําหนักแหงทั้งหมดของใบ (WLV), น้ําหนักแหงของใบสด (WLVG), น้ําหนักแหง
 ของใบแหง (WLVD), กับ ระยะเวลา (days) ของขาวพันธุ IR27 ภายใตสภาพปกติและสภาพขาดน้ํา 
 โดยโมเดล ORYZA2000  
 

ปญหาการการขาดนํ้าเปนสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอการขยายพันธุและผลผลิตของขาว (Nguyen and Sutton, 
2009) จากการทดลองระบบปลูกที่ใหน้ําและไมใหน้ํา ในการเจริญของขาวไมไวแสง (ปทุมธานี 1) ในชวงเริ่ม
แตกกอ แมวาความสูงไมแตกตางอยางชัดเจนแตความยาวรากและนํ้าหนักยอดและรากมีความแตกตางอยาง
ชัดเจนดังแสดงในผลการทดลอง ซึ่งการขาดนํ้ามีผลตอพลังงานของตนขาวที่เก่ียวของกับการสังเคราะหแสงและ
กระทบถึงการเจริญสวนยอดและรากในขาว (Bouman et al., 2001b) เม่ือเปรียบเทียบกับแบบจําลอง ORYZA 
2000 ในขาวไมไวแสง (IR27) พบวาในสภาพใหน้ําและไมใหน้ํามีความสัมพันธระหวางเวลา กับ growth parameters 
ที่แตกตางกัน โดยสภาพท่ีใหน้ําจะใหผลการเจริญดีกวาชุดที่ไมใหน้ํา จากการทดลองแสดงใหเห็นแนวโนมการ
ปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 อาจจะใชแบบจําลอง ORYZA2000 จําลองสถานการณการปลูกขาว โดยประเมินถึง
สภาวะท่ีมีปริมาณน้ําอยางจํากัด เพื่อเปนแนวทางแกเกษตรกรในการวางแผนการปลูกขาวซ่ึงจะชวยลดความเส่ียง
ในการปลูกขาวในฤดูตางๆ ในภาคตะวันตกได ซึ่งในการทดลองกอนหนานี้ไดประเมินการปลูกขาวในสภาวะควบคุม
การใหน้ํา และในสภาวะการเจริญเติบโตที่ไมเหมาะสม เชน การขาดธาตุไนโตรเจนโดยแบบจําลอง ORYZA 2000 
ซึ่งอาจมีความสอดกันในหลายพื้นที่ (Amiri, 2008) อยางไรก็ตามการศึกษาเพิ่มเติมปจจัยแวดลอมเกี่ยวกับการ
พัฒนาของพืช (Phenological development parameter) และปจจัยที่เก่ียวของตอการเจริญเติบโตอื่นๆ ของ
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ขาวพันธุปทุมธานี1 ที่จากการวิเคราะห ไดใชจากขาวพันธุ IR27 ถึงแมจะเปนขาวพันธุไมไวแสงและปลูกในพื้นที่
ชลประทานเชนเดียวกัน แตปจจัยตางๆ เหลานี้มักจะความแตกตางกันในขาวแตละพันธุ การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให
ไดมาซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ของขาวพันธุปทุมธานี1 จะชวยเพิ่มความแมนยําในการวิเคราะหใหมากขึ้นกวา
ปจจุบัน 
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