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บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ํา โดยทําการจําลองการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และการจัดการไนโตรเจนภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซึ่งในการพัฒนาแบบจําลองอาศัยขอมูลที่จําเปนที่ไดจากการ

ทดลอง โดยทําการปลูกขาวเหนียวกํ่า 5 พันธุ ไดแกพันธุ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 15 และ PGMHS 17 

ทําการปลูกในป 2551 เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาแบบจําลอง สําหรับการพัฒนาแบบจําลองในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลอง 

ORYZA0 เปนแบบจาํลองพ้ืนฐานซึ่งแบบจําลอง ORYZA0 เปนแบบจาํลองที่เรียบงายที่มีพื้นฐานบนกระบวนการทางสรีระของ

พชื โดยใชขอมลูพลังงานแสงอาทิตยเปนตวัแปรขับเคลือ่นอตัราการเจริญเตบิโตของขาว จากผลการเปรียบเทยีบนํ้าหนกัแหงมวล

ชีวภาพ และผลผลิตที่ไดจากการทดลองและจากการจําลองโดยแบบจําลอง ของขาวท้ัง 5 พันธุ ที่ปลูกในวันที่ 9 สิงหาคม และ 

1 กนัยายน 2551 จากผลการจําลองโดยแบบจาํลอง พบวาแบบจาํลองสามารถจาํลองการเจรญิเติบโตของขาวไดอยางสมเหตสุมผล 

และมี ความแตกตางของผลผลิตที่ไดจากการจําลองและจากการทดลองอยูในชวง 118-1,149  กิโลกรัมตอเฮกตารแบบจําลอง

ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนตัวแปรขับเคลื่อน และใชอุณหภูมิสะสม รวมถึงความยาววัน ในการกําหนดระยะแทงรวงและสุกแก 

อีกทั้งแบบจําลองยังมีความสามารถในการจําลองการเจริญเติบโต (การสะสมนํ้าหนักแหงมวลชีวภาพ) และผลผลิต 

คําสําคัญ : ขาวเหนียวกํ่า / แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาว / โปรแกรมสเตลลา

ABSTRACT

 This study aims to simulate growth, grain yield and nitrogen management under differences environmental 

condition. The fields experiment supplied information and necessary data for the model development. The fields 

experiment was conducted in 2008 growing season using five varieties namely MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 

15 and PGMHS 17 were chosen for model construction. The model was developed using ORYZA0 model as a based 

model. It is a simple mechanistic based on physiological process in which it utilized solar radiation as a driven variable 

for determining rice growth rate. Comparing simulated and observed biomass and yield of 5 varieties of purple glutinous 

rice planted on 9 August and 1 September 2008, the results display the ability of model to mimic behavior of growth 

reasonably. Depending on variety, the difference between simulated and observed grain yield was between 118-1149 

kg/ha. The model is simple in which it used solar radiation as a driven variable and accumulation of growing degree 

days with day length to determine flowering and maturity dates but it has ability to simulate growth (biomass accumulation) 

and grain yield. 
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บทนํา

 ขาวเหนยีวดาํ (Purple Glutinous Rice) ภาษาพ้ืนเมือง

ของทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา “ขาวกํ่า” 

ตามลักษณะสีของเมล็ดที่มีสีแดงเขมหรือที่เรียกวาแดงกํ่า 

คอืสมีวงโดยทัว่ไปมกัพบวามกีารปลกูขาวก่ําทัง้ขาวไรและขาว

นาดําเกษตรกรมักปลูกรวมกับขาวขาวเพราะเชื่อวาขาวกํ่า

เปนพญา (พระยา) ของขาวทัง้หลายสามารถปกปองนาผืนนัน้ 

ใหปราศจากโรครบกวนได ปจจุบนัขาวกํ่าเริม่ไดรบัความนยิม

ในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุดมไปดวยประโยชนและ

คุณคาทางดานโภชนาการ โดยขาวเหนียวกํ่ามีลักษณะเดน 

ที่สังเกตไดชัดเจนแตกตางไปจากขาวที่นิยมปลูกทั่วไป คือ

มีสีที่แสดงบนตนขาวและเมล็ด โดยเฉพาะเย่ือหุมเมล็ด 

(Aleurone Layer) ทีม่สีมีวงดาํหรือแดงกํา่ Hayashi and Isaka 

(1964) จากการศึกษาพบวา สารประกอบท่ีทําใหเกิดสีคือสาร

พวกแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเปนรงควัตถุหนึ่งใน 

กลุมฟลาโวนอยด (Favonoid) ที่จัดเปนสารสําคัญในกลุมสาร 

ประกอบฟนอลิค (Phenolic) (Rice-Evans et al. 1997) 

ขาวก่ํานอกจากจะมีคณุคาทางโภชนาการท่ีจําเปนตอรางกาย

ของคนเราแลวยังมีประโยชนดานสรรพคุณทางยาอีกดวย 

ถึงแมวาปจจุบันเกษตรกรจะหันไปปลูกขาวขาวกันเปนสวน

ใหญเพราะขาวขาวสามารถใชประโยชนไดทั้งการขายและ

เก็บไวบริโภคขณะท่ีขาวเหนียวดําใชไดเพียงเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือนหรือใชในพิธีกรรมทองถิ่นเทานั้นอยางไรก็ตาม

ขณะนี้ขาวเหนียวดําไดกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง ทั้งนี้

เพราะไดรบัความนยิมจากผูบริโภคเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากคณุคา

ทางโภชนาการของขาวนัน้สงูโดยเฉพาะเมล็ดทีม่แีอนโธไซยา

นินมาก ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอสิระ (Antioxidant) 

อีกทั้งเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพยาและ

เวชภัณฑตางๆ

 ในสถานการณการเปลีย่นแปลงของสภาวะภูมอิากาศ

ของโลกในปจจุบัน มีผลกระทบตอการปลูกพืช โดยเฉพาะ

พัฒนาการที่สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต 

ทั้งนี้เกริก และคณะ (2552) กลาววาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศโลกมีผลกระทบตอผลผลิตพืชทั้งในระยะยาวและ 

ความแปรปรวนของผลผลิต การเพิ่มขึ้นของก็าซคารบอน 

ไดอ็อกไซดและอุณหภูมิมีผลกระทบในระยะยาวคอนขางต่ํา 

ตอผลผลติขาวออยและขาวโพดแตความแปรปรวนของผลผลติ

ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอความเสี่ยงของระบบการผลิตมีคา

ความแปรปรวนสูงโดยมีคาความแปรปรวนระหวางปเฉลี่ย

รอยละ 14 สําหรับขาวนานํ้าฝนและนาชลประทานพ้ืนที่

ปลูกขาวนาน้ําฝนท่ีไดรับผลกระทบที่รุนแรงสวนใหญอยูใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับขาวชลประทานอยู ใน 

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุเกิดจาก

ความแปรปรวนของฝนท่ีจะแสดงออกอยางรุนแรงในดินที่มี

ความสามารถในการอุมนํา้และความอุดมสมบรูณตํา่จากการ

ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ

การผลิตขาวในประเทศไทยโดย Felkner et al (2009) ได

ใชแบบจําลองในการศึกษาความซับซอนของผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอผลผลิตขาวและความ

สามารถของเกษตรกรที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งพบวาโดยทั่วไปแลวเกษตรกรไมสามารถท่ีจะรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงได แตในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่ไมรุนแรงมากนักเกษตรกรสามารถได

ผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก การเพิ่ม

ขึ้นของปริมาณน้ําฝน จากการศึกษาทีผานมาช้ีใหเห็นวาการ

ใชแบบจําลองโดยเฉพาะอยางยิ่งแบบจําลองการเจริญเติบโต

ของขาว สามารถทีจ่ะนาํมาชวยในการวิเคราะหระบบการผลติ

รวมถึงการใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจในการจัดการ 

การเพาะปลูกพืช ปจจุบันแบบจําลองการเจริญเติบโตของ

พืชนับวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในงานวิจัยทางการเกษตร 

แบบจําลองสามารถที่จะเปรียบเทียบผลการจําลองการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของพืชในพื้นที่ทีตางกันไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากนั้นแบบจําลองยังใชในการศึกษาผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมซึง่รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการให

ผลผลิตของพืช รวมถึงการจําลองผลผลิตภายใตการจัดการ 

ที่ตางกัน (Bouman et al., 1996; Jones et al., 2003) ที่ผาน

มาไดมีการพัฒนาแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวหลาย

แบบจําลอง เพื่อที่จะประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและ 

การใหผลผลติของขาว เชน CERES-Rice (Singh et al. 1993), 

SIMRIW (Horie et al. 1992), ORYZA2000 (Bouman et al. 

2001), RiceGrow (Tang et al. 2009)

 งานวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาแบบจําลองการเจริญ

เติบโตของขาวเหนียวกํ่า เพื่อนํามาใชในการประเมินผล 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการที่มี 

ตอพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของขาว

เหนียวก่ํา 
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วิธีการศึกษา

 การพฒันาแบบจาํลองการเจรญิเตบิโตของขาวเหนยีว

กํา่ใชแบบจาํลอง ORYZA0 ทีถ่กูปรบัปรงุโดย Schaber (1996) 

เปนแบบจําลองพื้นฐาน ทั้งนี้การพัฒนาแบบจําลองการเจริญ

เติบโตของขาวเหนียวกํ่าอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ทดลองจากแปลงทดลอง โดยทาํการทดลองปลูกขาวเหนยีวก่ํา 

ณ แปลงทดลองสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัย

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม วางแผนงานทดลองแบบ Split Plot จํานวน 3 ซํ้า 

ทั้งนี้กําหนดให Main Plot คือวันปลูก โดยทาํการปลูกวันที่ 9 

สิงหาคม และ 1 กันยายน 2551 และ Sub Plot เปนพันธุขาว

เหนียวกํ่า 5 พันธุ ไดแกพันธุ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 

6, PGMHS 15 และ PGMHS 17 ทําการหยอดเมล็ดขาว 

ในพื้นท่ี 2.5 x 5 เมตร ตอหนวยการทดลอง โดยใชระยะ

ปลูก 30 x 25 เซนติเมตร การจัดการดูแลระหวางการเจริญ

เตบิโตของขาวอยูในระดบัทีเ่หมาะสม ทําการเก็บตวัอยางขาว 

เพื่อวัดนํ้าหนักแหงของตนและใบ ตามระยะพัฒนาการไดแก 

ระยะกลา ระยะเร่ิมแตกกอ ระยะแตกกอ ระยะกําเนิดชอดอก 

ระยะต้ังทอง ระยะออกรวง และระยะสุกแกทางสรีระ ที่ระยะ

สุกแกทางสรีระทําการเก็บตัวอยางผลผลิตและองคประกอบ

ผลผลิต ขอมูลทั้งหมดนี้นํามาพัฒนาและทดสอบความถูก

ตอง (Validation) ของแบบจําลอง ขอมูลอุณหภูมิสูงสุด และ

ตํา่สดุรายวัน รวมถงึพลงังานแสง ไดรบัจากสถานตีรวจอากาศ 

ของสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิม

ผลผลิตทางเกษตร นาํมาเพือ่ใชในการพัฒนาในสวนของระยะ

พัฒนาการของขาวในแบบจําลอง 

ผลการศึกษา

รายละเอียดของแบบจําลอง

 แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวกํา่นี้ไดใช

โปรแกรม STELLA Version 9.1.4 ในการพัฒนาแบบจําลอง

ใชพลงังานแสง อณุหภมู ิลกัษณะพนัธกุรรทีแ่สดงออกถงึระยะ

พัฒนาการลักษณะทางสัณฐาน และกระบวนการทางสรีระ 

เปนปจจัยหลักที่จะประเมินอัตราการเจริญเติบโตของพืชใน

แตละวัน แบบจําลองจะทําการจําลองการสะสมนํ้าหนักแหง 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะพัฒนาการของพืช รวมถึง

ผลผลิต และพลวัตของปริมาณไนโตรเจนในขาว ขอมูลนําเขา

ที่จะนํามาขับเคลื่อนแบบจําลองประกอบดวย ขอมูลอากาศ 

รายวัน (คาพลังงานแสง อุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด และความยาว

วัน) วันปลูก (กําหนดเปน Julian Day) ขอมูลระยะพัฒนาการ 

(วันออกดอก และวันสุกแก) และการจัดการปุยไนโตรเจน 

(อัตรา และวันใส) โครงสรางพื้นฐานแบบจําลองแสดง 

ดังภาพที่ 1 และโครงสรางแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนจาก

โปรแกรม STELLA แสดงในภาพที่ 2

ภาพท่ี 1 โครงสรางพื้นฐานของแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ํา
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 ผลการจําลองการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวพันธุ  

MHS 1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ปลูกวันที่ 9 สิงหาคม

ผลการจําลองแสดงใหเห็นวาแบบจําลองประเมินนํ้าหนัก

ขาวสูงสุดเทากับ 6,132 กิโลกรัมตอเฮกตารณ วันเก็บเกี่ยว 

(105 วันหลังปลูก) ในขณะท่ีการสังเกตวันที่คานํา้หนักแหง

สูงสุดถึงเร็วกวาวันที่แบบจําลองประเมินได (ภาพที่ 3) ทั้งนี้

พบวาคานํ้าหนักแหงสูงสุดจากการสังเกตและท่ีไดจากแบบ

จําลองของพันธุ PGMHS 15 มีคาใกลเคียงกันโดยขาวพันธุ 

PGMHS 15 มีนํ้าหนักแหงสูงสุดเทากับ 6,165 กิโลกรัมตอ

เฮกตารสวนคาสังเกตของพันธุ MHS1 และ PGMHS 6 มีคา

ตํ่ากวาผลจากการจําลองกลาวคือนํ้าหนักแหงสูงสุดเทากับ 

5,021 และ 5,772 กิโลกรัมตอเฮกตารตามลําดับ ทั้งนี้นํ้าหนัก

แหงท้ังจากการสังเกตและการจําลองถือวามีคาใกลเคียงกัน

ภาพที่ 2 โครงสรางของแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ําพัฒนาข้ึนจากโปรแกรม STELLA

ผลการจําลอง

 ผลการจําลองที่แสดงในที่นี้เปนการจําลองการปลูก

ขาวพันธุ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 15 

และ PGMHS 17 กําหนดวันปลูกเปนวันที่ 9 สิงหาคม และ 

1 กนัยายน 2551 ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 25 กโิลกรมัไนโตรเจน

ตอเฮกตารโดยใสปุ ยครั้งแรก 37 วันหลังปลูก และใสปุ ย 

ครั้งที่สอง 55 วันหลังปลูกที่อัตรา 72 กิโลกรัมไนโตรเจน

ตอเฮกตารทั้งนี้การจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวกํ่า 

จะแบงขาวออกเปน 2 กลุมตามอายุการออกดอก กลุมแรก

เปนขาวท่ีมอีายกุารออกดอกสัน้ ไดแกพนัธุ MHS 1, PGMHS 

6 และ PGMHS 15 และกลุมที่ 2 ซึ่งมีอายุการออกดอกยาว 

ไดแกพันธุ Samoeng 3 และ PGMHS 17 
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ภาพท่ี 3 พลวัตของการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวพันธุ MHS1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ไดจากการจําลองและคาสังเกต 

 ซึ่งใชสมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัต ภายใตวันปลูก 9 สิงหาคม

 ในทํานองเดียวกัน การจําลองการสะสมนํ้าหนักแหง

ของขาวพันธุที่มีอายุออกดอกยาว ไดแกพันธุ Samoeng 

3 และ PGMHS 17 ซึ่งพบเชนเดียวกันวาแบบจําลองประเมิน

นํ้าหนักแหงสูงสุดชากวาคานํ้าหนักแหงสูงสุดที่ไดจาก 

การสงัเกต (ภาพที ่4) โดยขาวพนัธุ Samoeng 3 และ PGMHS 

17 มนีํา้หนกัแหงสงูสดุเฉลีย่เทากบั 4,456 และ 4,474 กโิลกรมั

ตอเฮกตารในขณะที่นํ้าหนักแหงสูงสุดที่ไดจากการจําลอง

เทากับ 6,040 กิโลกรัมตอเฮกตาร

ภาพท่ี 4 พลวัตของการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวพันธุ Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่ไดจากการจําลองและคาสังเกต 

 ซึ่งใชสมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัต ภายใตวันปลูก 9 สิงหาคม

 สําหรับผลการจําลองการเจริญเติบโตของขาวพันธุ 

MHS1, PGMHS6 และ PGMHS15 ที่ปลูกวันที่ 1 กันยายน 

2551 (ภาพท่ี 5) พบวาวันสะสมนํ้าหนักแหงสูงสุดของขาว

พันธุ PGMHS 6 และ PGMHS 15 คาสังเกตและคาที่ไดจาก

การจาํลองเปนวนัเดยีวกนัคอืวนัที ่96 หลงัปลูก สวนขาวพนัธุ 

MHS 1 วันท่ีนํา้หนักแหงสูงสุดของคาสังเกตถึงเร็วกวาวันที่

แบบจําลองประเมินไดอยางไรก็ตามแบบจําลองประเมินนํ้า

หนักแหงสูงสุดสูงกวาคาสังเกตของทุกพันธุ ซึ่งแบบจําลอง

ประเมินได 5,206 กิโลกรัมตอเฮกตาร สวนนํ้าหนักแหงสูงสุด

ของคาสังเกตอยูในชวง 2,632-3,216 กิโลกรัมตอเฮกตาร
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ภาพท่ี 5 พลวัตของการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวพันธุ MHS 1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ไดจากการจําลองและคาสังเกต 

 ซึ่งใชสมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัตภายใตวันปลูก 1 กันยายน

 สําหรับผลการจําลองการเจริญเติบโตของขาวพันธุ 

Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่วันปลูก 1 กันยายน 

(ภาพที่ 6) พบในทํานองเดียวกันกับวันปลูกที่ 9 สิงหาคม 

กลาวคือวันที่นํ้าหนักแหงสูงสุดของคาสังเกตถึงเร็วกวาวัน

ที่แบบจําลองประเมินได โดยพันธุ Samoeng 3 สะสมนํ้า

หนักแหงสูงสุด 94 วันหลังปลูก และพันธุ PGMHS 17 สะสม 

นํ้าหนักแหงสูงสุด 90 วันหลังปลูก สวนนํ้าหนักแหงสูงสุด 

พบวาแบบจําลองสามารถจําลองนํ้าหนักแหงสูงสุดใกลเคียง

กับพันธุ PGMHS 17 (5,840 กิโลกรัมตอเฮกตาร) แตประเมิน 

นํ้าหนักแหงสูงสุดของพันธุ Samoeng 3 ไดสูงกวาคาสังเกต 

(3,708 กิโลกรัมตอเฮกตาร) โดยแบบจําลองประเมินคา 

นํ้าหนักแหงสูงสุดที่ 6,487 กิโลกรัมตอเฮกตาร

ภาพท่ี 6 พลวัตของการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวพันธุ Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่ไดจากการจําลองและคาสังเกต 

 ซึ่งใชสมการ 3rdorder polynomial ในการแสดงพลวัตภายใตวันปลูก 1 กันยายน

 ผลการจําลองผลผลิต พบวาโดยภาพรวมแลวแบบ

จําลองประเมินผลผลิตไดใกลเคียงกับคาสังเกต ถึงแมจะ

มีแนวโนมวาการจําลองจะจําลองคาผลผลิตไดมากกวาคา

สังเกต (ภาพที่ 7) ในวันปลูกท่ี 9 สิงหาคม พบวาคาจาก 

การสังเกตผลผลิตของขาวทั้ง 5 พันธุใหผลผลิตอยูในชวง 

2,557-3,363 กิโลกรัมตอเฮกตาร และจากผลการจําลอง

พบวาผลผลิต อยูในชวง 2,475-3,502 กิโลกรัมตอเฮกตาร 

สําหรับวันปลูกที่ 1 กันยายน พบวาคาจากการสังเกตผลผลิต 

ของขาว ทั้ง 5 พันธุ ใหผลผลิตอยู ในชวง 1,215-1,650 

กิโลกรัมตอเฮกตาร และจากผลการจําลองพบวาผลผลิตอยู

ในชวง 1,834-2,721 กิโลกรัมตอเฮกตาร ซึ่งความแตกตาง 

ของผลผลิตที่ไดจากการจําลองและจากการสังเกตอยูในชวง 

118-1,149 กิโลกรัมตอเฮกตาร
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V1 = MHS 1 V2 = Samoeng 3 V3 = PGMHS 6 V4 = PGMHS 15 V5 = PGMHS 17

ภาพท่ี 7 กราฟ 1:1 เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการจําลองและการสังเกตของขาวเหนียวก่ํา 5 พันธุ ภายใตวันปลูก 9 สิงหาคม

 และ 1 กันยายน 

ที่เปนผลผลิตกลับนอยกวาขาวพันธุปรับปรุงที่มีการสะสม 

นํา้หนกัแหงตนและใบนอย แตมสีดัสวนทีเ่ปนผลผลิตมากกวา 

ดงันัน้การประเมนิผลผลติทีม่คีวามถกูตองและแมนยํามากขึน้ 

สามารถกําหนดได 2 ทางเลือก กลาวคือการศึกษาสัดสวน 

ของการสะสมนํ้าหนักแหงตอนํ้าหนักผลผลิตของขาวแต 

ละพันธุ หรือการพัฒนาปรับปรุงแบบจําลองที่ใชองคประกอบ

ผลผลิตเปนพื้นฐานในการประเมินผลผลิตของขาว

สรุปผล

 แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ํา ถึงแม

จะเปนแบบจําลองที่พัฒนามาจากพื้นฐานกระบวนการทาง

สรีระของขาว แตเปนแบบจําลองที่เรียบงายที่สามารถนํามา

ประยุกตใชในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมที่รวม

ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตและ

การใหผลผลติของขาวเหนยีวกํา่ไดอยางไรกต็ามแบบจาํลองนี้

คอนขางจะเปนแบบจาํลองเชงิคาดการณ  (Predictive Model) 

ดังนั้นการอธิบายเหตุและผลของการตอบสนองของขาวตอ

สภาพแวดลอมและการจัดการ จึงไมชัดเจนเหมือนกับแบบ

วิจารณผล

 การจําลองการสะสมนํ้าหนักแหงของแบบจําลองโดย

ทั่วไปนั้น สามารถจําลองการสะสมน้ําหนักแหงไดใกลเคียง

กับคาสังเกต อยางไรก็ตามเนื่องจากแบบจําลองไดใชสมการ

ทีเ่รยีบงายในการจําลองอตัราการเจรญิเตบิโต ทีอ่าศัยตวัแปร

ในการจําลองไดแก คาพลังงานแสง (avRadiation) ปริมาณ

ไนโตรเจนในใบ (LeafN) คาประสิทธิภาพการใชไนโตรเจน 

ของพืช (LNuseCoef) ดังสมการ 

 GrowthRate=IF(DAT<=0)or(DATEH=1)THEN0 ELSE FSV*LNuseCoef*LeafN*

 (1-exp(-(Epsilon*avRadiation)/(LNuseCoef*LeafN*0.1)

 ซึ่งสมการดังกลาวไมได รวมถึงการเส่ือมสภาพ 

(Senescence) ของตนและใบขาวจึงสงผลใหการเจริญเติบโต

เปนไปอยางตอเนือ่ง และจะไดคาน้ําหนักแหงสงูสดุ ณ วนัเกบ็เก่ียว 

โดยสรปุแลวผลการจาํลองดงักลาวช้ีใหเหน็วาการอาศยัสมการ

ที่เรียบงายสามารถประเมินการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวได

ดีถึงแมจะมีขอจํากัดบางดังกลาว ซึ่งขอจํากัดดังกลาวขางตน

สามารถที่จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมได 

 ในส วนของการจําลองผลผลิตนั้นแบบจําลองมี

สมมติฐานวา 50% ของน้ําหนักแหงสวนเหนือดินจะคิดเปน

นํ้าหนักเมล็ดหรือผลผลิต ถึงแมสมมติฐานดังกลาวจะเปน

สมมติฐานท่ีเรียบงาย ซึ่งทําใหการประเมินผลผลิตดูเหมือน

วาเปนการประเมนิทีค่อนขางหยาบ แตกใ็หผลการจาํลองเปน 

ที่นาพอใจ ดวยสมมติฐานนี้สามารถสงผลใหการประเมิน

นํ้าหนักเมล็ดสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

นํ้าหนักแหงสวนเหนือดินเพียงอยางเดียว แตในความเปน

จริงนั้น ผลผลิตจะสัมพันธกับองคประกอบผลผลิตโดยตรง

มากกวา (Yoshida. 1981) อยางไรกต็ามสดัสวนของผลผลติตอ 

นํา้หนกัแหงของขาวแตละพนัธุจะมคีวามแตกตางกนั เชนขาว

พื้นเมืองท่ีมีการสะสมนํ้าหนักแหงตนและใบมากแตสัดสวน
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จําลองเชิงอธิบาย (Explanatory Model) การปรับปรุงแบบ

จาํลองการเจริญเตบิโตของขาวเหนยีวกํ่าเพือ่ใหมรีายละเอยีด

มากขึน้ สามารถทีจ่ะทําได ทัง้นีโ้ดยอาศยัขอมลูจากการศกึษา

ทดลองทีม่ากขึน้แบบจาํลองการเจรญิเตบิโตของขาวเหนยีวกํ่า

นี้มีความสามารถท่ีจะชวยในกระบวนการตัดสินใจการจัดการ

ปลูกขาวเหนียวกํ่าในสภาพแวดลอมตางๆ ได
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