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บทคัดยอ  
 งานวิจัยการปรับคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาว ดําเนินการในพื้นที่ของโครงการพัฒนาสวน
พระองค ตําบลบางแตน อําเภอบาบสราง จังหวัดปราจีนบุรี ในป 2552 วางแผนการทดลองแบบ Split plot 
จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย วันปลูก เปน main plot และ พันธุขาวเปน sub plot ปลูกทั้งในฤดูกอนนํ้าทวม 
และหลังนํ้าลด เก็บขอมูลความอุดมสมบุรณของดิน ขอมูลอากาศ ขอมูลการจัดการการผลิตขาว รวมถึงขอมูล
พัฒนาการของขาว เชน วันกําเนิดชอดอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว พรอมนํ้าหนักแหงในแตละชวงของการ
เจริญเติบโต นําขอมูลทั้งหมดมาจัดรูปแบบใหสามารถใชไดกับ โปรแกรม DSSATv45 เพื่อปรับคาสัมประสิทธ์ิ
ทางพันธุกรรมของขาว ดวย GENCALC และ GLUE ซึ่งเปนโปรแกรมยอยที่ใชปรับคาสัมประสิทธ์ิทาง
พันธุกรรม ใน  DSSATv45package ผลการศึกษาพบวา คาจําลองวันออกดอก วันเก็บเกี่ยว และนํ้าหนักเมล็ด 
จากการใช GENCALC ใหคา RMSEn 3.97 3.69 และ 3.68 ตามลําดับ ในขณะที่ การใช GLUE ใหคา RMSEn 
3.67, 2.50 และ 3.68 ตามลําดับ จํานวนเมล็ดและผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับคาจาก
แปลงทดลอง โดยที่ GENCALC ใหผลผลิต 603 กิโลกรัมตอไร GLUE ใหผลผลิต 565 กิโลกรัมตอไร
เปรียบเทียบกับ 597 กิโลกรัมตอไรของผลผลิตจากแบบจําลอง  ปริมาณนํ้าหนักแหงจากการจําลองมีคาสูงกวา
คาจากแปลงทดลองกลาวคือมีนํ้าหนักแหง 1,876 และ 1,847 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับเปรียบเทียบกับ
นํ้าหนักแหง 1,362 กิโลกรัมตอไรจากแปลงทดลอง นอกจากน้ียังพบวา คาจําลองปริมาณไนโตรเจนในใบ
ใกลเคียงกับคาวิเคราะหจากใบขาวที่เก็บจากแปลงทดลอง ที่ 1.69 และ 1.67 เปอรเซ็นตจาก GENCALC และ 
GLUE ตามลําดับ เปรียบเทียบกับ 1.56 เปอรเซ็นตจากการวิเคราะห โดยมีคา d-Stat 0.96 และ 0.97 สําหรับ 
GENCALC และ GLUE ตามลําดับ งานวิจัยแสดงใหเห็นวาทั้ง GENCALC และ GLUE สามารถใชปรับคา
สัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาวได   
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Abstract 
 Flooded rice genetic coefficient calibration research was conducted in 2009 on 
deepwater area in the Bang Taen His Majesty Private Development Project, Prachin Buri, 
Thailand. The experimental design was a split plot with four replications of four main plots 
(planting dates) and three sub plots (flooded rice varieties). The field experiments were 
conducted in both early rainy season before flooding and dry season after flooding. The 
data sets needed for DSSATv45 CSM-CERES-Rice model operation and calibration were 
collected. GENCALC and GLUE genetic coefficient estimators in the DSSATv45 package were 
used to calibrate genetic coefficients of three flooded rice varieties. The research found that 
simulated values of anthesis day, maturity day and grain weight using GENCALC produced 
RMSEn values of 3.97, 3.69, and 3.68, respectively while GLUE produced RMSEn values of 
3.67, 2.50, and 3.68, respectively. They were good agreement as compared to observed 
values.  The grain number and grain yield of observation and simulationwas not significant 
difference. Simulated yield values were 3,769 and 3,532 kg ha-1 from GENCALC and GLUE 
estimator, respectively compared to 3,729 kg ha-1 from observation. The simulation values of 
above ground biomass from both GENCALC (11,727 kg ha-1) and GLUE (11,544 kg ha-1) were 
higher than observation value (8,512 kg ha-1). In addition, the research results indicated that 
the simulation values of leaf N concentration were 1.69% for GENACALC and 1.67% for GLUE 
estimators, respectively as compared to 1.56% for observation values. The d-stat values 
were 0.94 and 0.96 for GENCALC and GLUE, respectively.  The results indicate that GENCALC 
and GLUE estimators can be used to estimate flooded rice GC under deepwater area 
environment.  
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บทนํา  
แบบจําลองพืชพัฒนามาจากกระบวนการดานสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของพืชและดิน หรือที่เรียกวา

เปนแบบจําลองประเภท Process-oriented simulation model ทําใหแบบจําลองพืชประเภทน้ีจําลอง
อิทธิพลของ ภูมิอากาศ ดิน พันธุกรรมพืช และการจัดการในการผลิตพืช ที่มีตอผลผลิตพืชในพื้นที่ที่
หลากหลายหลังการทดสอบและการประเมินในสภาพพื้นที่ที่ตองการ (Jiang and Zhi-qing, 2009; Jones et 
al., 2003) พื้นฐานการจําลองการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวประกอบดวย กระบวนการพัฒนาการของพืช 
อายุสะสมของใบ การแตกอ การสะสมนํ้าหนักแหง และพัฒนาการของรวง  (Gao et al., 1992) แบบจําลอง
พืชใชอธิบายระบบและกระบวนการในหลายระดับของระบบเกษตร ต้ังแตระดับตนพืช ระดับแปลง ระดับ
ฟารม ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก  (Matthews et al., 2002) โดยเฉพาะปจจุบันมีการใชแบบจําลองเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อชวยประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนของผูมีหนาที่ในการตัดสินใจระดับนโยบาย (Timsina and Humphreya, 2006; Yao 
et al., 2007) ที่สําคัญแบบจําลองเปนเครื่องมือที่สามารถลดทั้งระยะเวลาและงบประมาณในการทําแปลง
ทดลองได (Timsina et al., 2004) ในการจําลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโดยใชแบบจําลอง 
DSSAT (CSM-CERES-Rice) จําเปนตองใชขอมูลนําเขาสี่ประเภท ประกอบดวย ขอมูลดิน ขอมูลอากาศ ขอมูล
การจัดการ และ สัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาว (Hoogenboom et al., 1999) อยางไรก็ตามขอมูล
สัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมพันธุขาวที่เกษตรกรปลูกในประเทศไทยในปจจุบันมีจํากัด การประเมินสัมประสิทธ์ิ
ทางพันธุกรรมของขาวมีสองวิธี ไดแก การปรับดวยการเปลี่ยนคาสัมประสิทธ์ิแตละคาแลวเปรียบเทียบจนได
คาที่ใกลเคียง และการใชโปรแกรมชวยในการคํานวณ งานวิจัยน้ีคํานวณเพื่อปรับคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรม
ของขาวดวยการใชโปรแกรม GENCALC และ GLUE   

 
วัตถุประสงค  

เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาวนาชลประทานสําหรับแบบจําลองขาว CSM-CERES-
rice โดยใช โปรแกรม GENCALC และ GLUE ในพื้นที่เขตนานํ้าลึก 
 
วิธีการศึกษา  

แปลงทดลอง 
จัดทําแปลงทดลองขาวในพื้นที่โครงการพัฒนาสวนพระองค ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัด

ปราจีนบุรี ที่พิกัดเสนรุงที่ 13o 52/ 15.9/ เหนือ และที่เสนแวงที่ 101o 09/ 13.2/ ตะวันออก พื้นที่มีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 2 เมตร วางแผนการทดลองแบบ split plot โดยให วันปลูกเปน main 
plot และ พันธุขาวเปน sup plot  ขนาดแปลงยอย 7.0 X 2.8 ม.ทําการทดลองใน ชวงกอนนํ้าทวม ในเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ประกอบดวย 4 วันปลูก ใชพันธุขาวจํานวน 3 พันธุคือ ชัยนาท1 ปทุมธานี1 
และ พิษณุโลก2 ปลูกดวยวิธีปกดํา ระยะ 20 X 20 ซม. ระหวางกอขาว จํานวน 3 ตนตอกอ ใสปุยเคมี 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 อัตรา 4.8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และ 5.8 กิโลกรัม ฟอสฟอรัสตอไร โดยหวานหลังปกดํา 1 สัปดาห 
ครั้งที่ 2 อัตรา 4.8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร หวานในระยะกําเนิดชอดอก ดูแลปองกันกําจัดโรคแมลง และ
วัชพืชตลอดชวงการเจริญเติบโตดวยวิธีกล รักษาระดับนํ้าในแปลงยอยตลอดฤดูการผลิตในระดับประมาณ 10 
ซม. ถึงประมาณ 2 สัปดาหกอนการเก็บเกี่ยวและทําการปลอยนํ้าออกเพื่อเตรียมการเก็บเกี่ยว 
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การเก็บขอมูล 
ดําเนินการเก็บตัวอยางดินและตัวอยางมวลชีวภาพของขาวที่มีอยูในพื้นที่กอนการเตรียมดินที่

ประกอบดวยฟางขาว ตนขาวที่งอกจากเมล็ดขาวที่รวงจากการเก็บเกี่ยวฤดูที่ผานมา และวัชพืช หลังจากน้ันได
เก็บตัวอยางขาวเพื่อประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตจํานวน 5 ครั้ง ประกอบดวย การเก็บตัวอยางที่ ระยะ
กลากอนการปกดํา ระยะกําเนิดชอดอก ระยะออกรวง ระยะนํ้านม และระยะเก็บเกี่ยว โดยระยะกลาสุมเก็บ
ตนขาวจํานวน 100 ตนตอพันธุ ที่ระยะกําเนิดชอดอก ระยะออกรวง ระยะนํ้านม เก็บตัวอยางจํานวน 15 กอ 
และระยะเก็บเกี่ยวเก็บจํานวน 25 กอ นับจํานวนตน ตัดแยกลําตนและแผนใบ ประเมินผลผลิต และ
องคประกอบผลผลิตในระยะเก็บเกี่ยว นําตนและใบขาวเขาตูอบ ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 
ช่ัวโมง จนนํ้าหนักคงที่กอนนําไปช่ังเพื่อประเมินการเจริญเติบโต สุมใบขาวเพื่อวิเคราะหปริมาณธาตุไนโตรเจน
ในใบที่หองปฏิบัติการของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี พรอมดวยการวิเคราะหตัวอยางดิน  นอกจากน้ีไดขอความ
อนุเคราะหขอมูลอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี และขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากโครงการพัฒนาสวน
พระองค ตําบลบางแตน ซึ่งเปนสถานที่ทําแปลงทดลอง  

การเตรียมขอมูลนําเขา 
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมรวม และจากการวิเคราะหนําเขาสําหรับการประเมินคาสัมประสิทธ์ิทาง

พันธุกรรมของขาวดวยการใชโปรแกรม GENCALC และ GLUE ที่เปน sub model อยูในโปรแกรม DSSAT 
v4.5 package ประกอบดวยไฟลขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี ขอมูลการจัดการ ประกอบดวยรายละเอียดในการ
ปลูก การใสปุย การจัดการนํ้า และอื่นๆ เรียกวา FileX ขอมูลดิน เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ให
อยูในรูปแบบที่โปรแกรมอานได ขอมูลกาลอากาศ ประกอบดวยอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด ปริมาณนํ้าฝน และ
ปริมาณแสง รายวัน ขอมูลสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมที่เปนคาเริ่มตนอาจใชจากคาของพันธุที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันที่มีอยูแลวในโปรแกรมหรือกําหนดข้ึนโดยประมาณ  เพื่อเปนฐานขอมูลในการเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลจริงจากแปลงทดลองกับขอมูลที่ไดจากการจําลอง จําเปนตองมีชุดขอมูลตอไปน้ี คือ FileA ที่
ประกอบไปดวยรายละเอียดของวันออกดอก วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต นํ้าหนักชีวมวลเปนตน และ FileT จะ
ประกอบดวยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงคาที่ตรวจวัดในแตละระยะเวลา เชน นํ้าหนักลําตน นํ้าหนักใบ 
การแตกกอ นํ้าหนักเมล็ด คาการสะสมของธาตุไนโตรเจนที่ใบขาวในแตละอายุของการเจริญเติบโตของขาว 
เปนตน ที่สําคัญคือคาตางๆ ที่นํามาจัดทําไฟลเพื่อนําเขาไปในแบบจําลองตองไดรับการตรวจสอบ และมั่นใจใน
ความถูกตอง สมบูรณ ปราศจากขอสงสัย ซึ่งจะนําไปสูความมั่นใจในผลของการจําลองตอไป 

การปรับคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมขาวดวย GENCALC 
ในการปรับคา GC ของขาวดวยการใช GENCALC ผูใชสามารถกําหนดคาการเปลี่ยนแปลงของคา

สั ม ป ร ะสิ ท ธ์ิ ใ นก า ร คํ าน วณ  ไ ด  โ ด ย เ ข า ไ ปที่  File GENCALC2 .RUL ซึ่ ง อ ยู ใ น  Directory 
C:\DSSAT45\Tools\GenCalc จากน้ันกําหนด คาสัมประสิทธ์ิที่ตองการปรับ เปอรเซ็นตของการเปลี่ยนแปลง
คา และจํานวนรอบที่ตองการคํานวณ รายละเอียดของ File GENCALC2.RULสําหรับแสดงใน ตาราง 1  
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Table 1: A section of the GENCALC2.RUL !RICER045  DSCSM045 RICE 
@TARGET..........    STEP, COEFF, LOOPS 
!ADAP  ANTHESIS       3.0, P1, 5   3.0,P2O,5  3.0,P2R,5 3.0,P5,5 
!ADAP  ANTHESIS       3.0, P1, 10 
!ADAP  ANTHESIS       3.0, P2O, 10 
!ADAP  ANTHESIS       3.0, P2R, 10 
!MDAP  MATURITY       3.0, P5, 10 
!HWAM  GRAIN YLD      3.0, G1, 5   3.0,G2,5  3.0,G3,5 
HWAM  GRAIN YLD      3.0, G1, 10 
!HWAM  GRAIN YLD      3.0, G2, 10 
!H#AM  GRAIN NO       3.0, G1, 10     ! Needs yield analysis data 
!HWUM  GRAIN WT       3.0, G2, 10     ! Needs yield analysis data 
!T#AM  TILLER NO      3.0, G3, 10     ! Needs tiller # data 

 
โดยทั่วไปการปรับคาคาสัมประสิทธ์ิจะเริ่มจากคา P1 ตามลําดับจนถึงคา G3 จาก File 

GENCALC2.RUL จะเห็นวากําหนดใหปรับคาสัมประสิทธ์ิ G1 ซึ่งจะสงผลตอคาผลผลิต โดยไมใหมีเครื่องหมาย
อัศเจรีย ! (exclamation mark) ดานหนาของบรรทัดคาที่ตองการปรับ  (TARGET) ซึ่งมีคําอธิบายคาที่ปรับ
จะมีผลตอพัฒนาการหรือผลผลิต เชน วันออกดอก วันสุกแกทางสรีรวิทยา จํานวนการแตกกอ นํ้าหนักเมล็ด 
จํานวน เมล็ด และผลผลิต จากตัวอยางกําหนดใหมีการประเมินคาสัมประสิทธ์ิเพื่อปรับคาผลผลิตใหใกลเคียง
กับคาที่ไดจากแปลงทดลอง ใน Column STEP จะกําหนดการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธ์ิน้ันในการ
คํานวณแตละครั้ง โดยกําหนดเปนรอยละ ในกรณีน้ีกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงครั้งละรอยละ 3  Column 
สุดทาย คือ LOOPS เปนการกําหนดจํานวนรอบในในการคํานวณแตละครั้ง ในกรณีน้ีกําหนดใหมีการคํานวณ 
10 รอบ จากน้ันโปรแกรมจะเลือกรอบที่มีคา เปอรเซ็นต RMSE ที่ตํ่าที่สุดมาแสดงเปรียบเทียบ สามารถแสดง
ไดในแตละชวงของการคํานวณ หากคาที่ไดยังไมเปนที่พอใจสามารถคํานวณตอไดโดยใสคาสัมประสิทธ์ิที่ได
จากการคํานวณครั้งที่ผานลงในไฟล RICER045.CUL ซึ่งสามารถใสไดทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใสโดยพิมพ
ตัวเลขลงไปโดยตรง ทําเชนน้ีจนกวาจะไดคาที่เห็นวาดีที่สุดสําหรับคาสัมประสิทธ์ิน้ัน จากน้ันก็ปรับคาอื่น
จนกวาจะแลวเสร็จ ขอสังเกตสําหรับ GENCALC ไดแก โปรแกรมไมมีการปรับคา G4 

การปรับคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมขาวดวย GLUE  
 ในการปรับคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมขาวดวยการใช GLUE จะเปนการคํานวณแบบสุมในการ

เปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธ์ิภายใตคาสูงสุดและคาตํ่าสุดของที่กําหนดของสัมประสิทธ์ิน้ัน ผูใชสามารถเลือกให
ปรับคาพัฒนาการ (Phenology) หรือ คาการเจริญเติบโตหรือผลผลิต (Growth) หรือทั้งสองอยางพรอมกันได  
ในก ารกํ าหนดค า สู ง สุ ด ตํ่ า สุ ดของสั มปร ะสิท ธ์ิทา งพัน ธุกร รมแต ล ะค าส ามา รถกํ าหนดได ที่ 
C:\DSSAT45\Tools\GLUE ไฟล ParameterProperty.xls (ตาราง 2) จะประกอบดวย Column ของ คา
สัมประสิทธ์ิ คาสูงสุด คาตํ่าสุด และColumn Flag ที่จะกําหนดวา คาสัมประสิทธ์ิน้ันเปนคาสัมประสิทธ์ิทาง
พัฒนาการ (1) หรือ ทางการเจริญเติบโตหรือผลผลิต (2) สวน 0 หมายถึง กําหนดใหไมมีการคํานวณคา
สัมประสิทธ์ิน้ัน ดังแสดงรายในละเอียดของแฟมขอมูล จากการคํานวณเพื่อปรับคาสัมประสิทธ์ิโดยใช GLUE 
และรวมการปรับคา G4 เขาไปดวยพบวา จะไมไดคาที่เหมาะสมเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของคา G4 จะมีผล
ทําให คาสัมประสิทธ์ิอื่นกระทบไปดวย ดังน้ันจึงตองมีการปรับคาดังกลาวดวยวิธีการลองผิดลองถูก (Trial 
and error) และสิ้นสุดการปรับเมื่อไดคาสัมประสิทธ์ิที่เหมาะสมที่สุด และกําหนดคา Flag ใหเปน 0 แลวจึงทํา
การปรับดวยโปรแกรม จํานวนรอบในการปรับเพื่อใหไดคาสัมประสิทธ์ิที่เหมาะสมน้ัน ผูพัฒนาโปรแกรม
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แนะนําใหเริ่มตนที่ 6000 ซึ่งหมายถึง 12,000 สําหรับการปรับที่สัมประสิทธ์ิดานพัฒนาการ (Phenology 
coefficients) และดานการเจริญเติบโตหรือผลผลิต (Growth coefficients) ซึ่งตองใชเวลามากในการ
คํานวณ  
 
Table 2: A section of ParameterProperty.XLS file, showing minimum and maximum ranges of 

each rice genetic coefficient. 
Coefficient Minimum Maximum Flag 
RI 8 8 8 
RI_P1 210 900 1 
RI_P2R 30 200 1 
RI_P5 330 580 1 
RI_P20 10.4 13 1 
RI_G1 50 80 2 
RI_G2 0.02 0.03 2 
RI_G3 0.3 1 2 
RI_G4 0.8 1.25 0 
 
ผลการศึกษา  

สัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาวนาชลประทานทั้ง 3 พันธุไดแก ชัยนาท1 ปทุมธานี1 และพิษณุโลก
2 ซึ่งคํานวณโดยใช GENCALC และ GLUE พบวา คา P1 ที่ไดจาก GENCALC มีคาสูงกวา คา P1 ที่ไดจาก 
GLUE ในขณะที่คา P2R ที่ไดจาก GLUE มีคา สูงกวา คา P2R ที่ไดจาก GENCALC คา P5 จากทั้งสอง
โปรแกรม มีคาใกลเคียงกันเชนเดียวกันกับคา P2O และ G2 ที่นาสังเกตไดแก คา G1, G3, และ G4 ที่พบวา 
คา G1 ที่ไดจาก GENCALC มีคาตํ่ากวา คา G1 ที่ไดจาก GLUE แต คา G3 ที่ไดจาก GENCALC มีคาสูงกวา 
คา G3 ที่ไดจาก GLUE สวนคา G4 จาก GENCALC เปนคาสัมประสิทธ์ิเดิมจากคาเริ่มตน (Default values) 
ซึ่งตํ่ากวาคาที่ไดและแตกตางจากคาที่ไดจากการลองผิดลองถูกกอนการคํานวณดวย GLUE (ตาราง 3) 
 
Table 3 Calculated genetic coefficient of three flooded rice varieties based on GENCALC and 

GLUE estimators. 

Estimator Variety Phenology coefficient  Growth coefficient 
P1 P2R P5 P2O  G1 G2 G3 G4 

GENCALC CNT1 742.6 25.0 445.5 11.74  37.06 0.0278 1.00 1.00 
 PTT1 769.0 28.7 414.7 12.07  37.67 0.0266 1.00 1.00 
 PSL2 712.2 23.5 422.8 11.90  40.38 0.0267 1.00 0.90 
GLUE CNT1 465.5 161.2 400.6 12.67  64.67 0.0270 0.346 1.25 
 PTT1 561.2 41.16 374.3 11.80  74.83 0.0250 0.510 1.25 
 PSL2 320.3 187.4 426.4 12.33  55.33 0.0260 0.425 1.25 

Note: CNT1 = Chai Nat 1 PTT1 = Pathun Thani 1 PSL2 = Pitsanulok 2 
  

จากความแตกตางกันทั้งในสวนของ สัมประสิทธ์ิทางพัฒนาการ และสัมประสิทธ์ิทางการเจริญเติบโต
ที่ไดจากการคํานวณโดย GENCALC และ GLUE แตเมื่อนําสัมประสิทธ์ิทั้งสองชุดประกอบการจําลองโดย



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 225 

แบบจําลองขาว CSM-CERES-Rice และนําคาที่ไดจากการจําลองของแบบจําลองขาวมาเปรียบเทียบกับคาจริง
ที่ไดจากแปลงทดลองพบวา วันออกดอก และวันสุกแกทางสรีระวิทยาที่ไดจาก GENCALC คือ 64 และ 93 วัน
หลังจากปลูก ที่ไดจาก GLUE คือ 63 และ 93 วันหลังจากปลูก เปรียบเทียบกับ 63 และ 93 วันหลังจากปกดํา 
จากแปลงทดลอง โดยมีคา RMSEn ที่ 3.97 และ 3.67 สําหรับ GENCALC และ 3.97 และ 2.50 สําหรับ 
GLUE จะเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมดานพัฒนาการของขาว จากการคํานวณโดย GENCALC และ 
GLUE อยูในเกณฑที่ยอมรับไดเน่ืองจากคา RMSEn มีคาตํ่ากวา 10  (ตารางที่ 4) 

 
Table 4  GENCALC and GLUE comparison against observation values of flooding rice 

production in deepwater area, Prachin Buri, Thailand 2009 

 
ในสวนของ ผลผลิตและและองคประกอบผลผลิตขาว พบวาคา RMSEn ของนํ้าหนักเมล็ด จํานวน

เมล็ดตอตารางเมตร และผลผลิตขาว ที่ไดจากการจําลองดวยการใชสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรม ชุดที่ไดจากการ
คํานวณของ GENCALC และ GLUE อยูในเกณฑที่ยอมรับได ผลผลิตขาวไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาจากแปลงทดลอง โดยที่ GENCALC ใหผลผลิต 603 กิโลกรัมตอไร GLUE ใหผลผลิต 565 
กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับ 597 กิโลกรัมตอไร ของผลผลิตจากแปลงทดลอง   ปริมาณนํ้าหนักแหงเหนือผิว
ดินจากการจําลองมีคาสูงกวาคาจากแปลงทดลองกลาวคือมีนํ้าหนักแหงเหนือผิวดิน 1,876 และ 1,847 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับเปรียบเทียบกับนํ้าหนักแหง 1,362 กิโลกรัมตอไรจากแปลงทดลอง ในสวนของ
นํ้าหนักแหง มีคา RMSEn สูงแสดงใหเห็นวาคาที่ไดจากการจําลองมีคาสูงกวาคาจริง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลาย
ปจจัย อยางไรก็ตามจากตาราง 4 คารอยละของไนโตรเจนในใบขาว มีคา RMSEn สูงแตคารอยละของ
ไนโตรเจนในใบขาวมีคาไมเกินรอยละ 2 คาที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อนํามาคิดเปนรอยละทําใหไดคารอย
ละที่คอนขางสูง เมื่อพิจารณาคา d-Stat พบวามีคาสูง 0.94 และ 0.96 สําหรับ GENCALC และ GLUE 
ตามลําดับ แสดงวาแตละชวงอายุขาวของการเก็บตัวอยาง คารอยละของไนโตรเจนในใบขาวที่ไดจากการ
วิเคราะหมีความสอดคลองกับคาที่ไดจากแบบจําลองสูงมาก (ตารางที่ 4) 

 
 

Variables Observa

tion 

Mean  RMSE  RMSEn  d-Stat 

GENCALC GLUE  GENCALC GLUE  GENCALC GLUE  GENCALC GLUE 

Anthesis (day) 63 64 63  2.50 2.31  3.97 3.67  0.74 0.79 

Maturity (day) 93 93 93  3.42 3.33  3.67 2.50  0.50 0.66 

Grain weight (g) 0.027 0.027 0.027  0.001 0.001  3.68 3.68  0.71 0.81 

Grain number m-2 13,743 13,957 12,954  1,139.22 1,426.58  8.29 10.38  0.63 0.47 

Yield (kg ha-1) 3,729 3,769 3,532  320.00 372.05  8.57 9.98  0.47 0.33 

Top weight (kg ha-1) 8,512 11,727 11,544  3,264.15 3,084.68  38.35 36.24  0.22 0.22 

Leaf N (%) 1.56 1.69 1.67  0.56 0.47  35.87 29.95  0.94 0.96 
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วิจารณและสรุปผล  
การคํานวณคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาวดวยการใชโปรแกรม GENCALC และ GLUE พบวา

สัมประสิทธ์ิที่มีผลกระทบตอคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมอื่นๆ ของขาว ไดแก คา G4 จะเห็นวาใน 
GENCALC2.RUL ของ GENCALC ไมมีการปรับคา G4 ในขณะที่การใช GLUE จําเปนตองปรับคา G4 ให
เหมาะสมกอน แลวกําหนดตัวเลขใน  Column Flag ใหเปน 0 หมายถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงของคา G4 
ในระหวางการคํานวณ ขอแตกตางในการใช GENCALC และ GLUE เพื่อคํานวณคา สัมประสิทธ์ิทาง
พันธุกรรมของขาว คือ การใช GENCALC ผูใชตองมีความชํานาญและทักษะในการปรับคาสัมประสิทธ์ิ 
เน่ืองจากตองพิจารณาวาควรจะหยุดการคํานวณที่คาใดจึงจะเหมาะสมและดีที่สุด ขอดีคือใชเวลาในการ
คํานวณนอยกวา ในขณะที่การใช GLUE ใชสะดวกกวา  GENCALC แตตองใชเวลามาก ข้ึนอยูกับจํานวน การ
ทดลองและกรรมวิธีที่นํามาเปนขอมูลนําเขาในการคํานวณ ขอสังเกตไดแกทั้งสองโปรแกรมใหคาสัมประสิทธ์ิ
ทางพันธุกรรมขาวที่แตกตางกัน และผลการจําลองใหคานํ้าหนักมวลชีวภาพสูงกวาคาจากแปลงทดลองมาก 
สวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากแบบจําลองไมมีกระบวนการการทําลายของโรคและแมลง (pest damage 
processes) และ การเก็บตัวอยางอาจมีใบขาวที่แกและยอยสลายไปกอนการสุมเก็บ อยางไรก็ตาม ทั้ง 
GENCALC และGLUE สามารถใชคํานวณ คาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมของขาวได  
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