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5. บทคัดย่อ 
อ้อยเป็นพืชอายุยาวข้ามปี ในระหว่างการผลิตย่อมได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมท้าให้ผลผลิต

ที่ได้รับลดลง จึงได้ด้าเนินการทดลองปลูกอ้อย 3 กลุ่มพันธุ์ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอเพ่ือหา

ศักยภาพในการเจริญเจริญเติบโต การสะสมน้้าตาล และการให้ผลผลิตของอ้อย ภายใต้สภาพภูมิอากาศจังหวัด

นครสวรรค์ ปลูกอ้อยที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ้านวน 3 วันปลูกได้แก่วันปลูกที่ 1 ปลูกวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2558 เก็บเกี่ยววันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2560 วันปลูกที่ 2 ปลูกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เก็บ

เกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2560 และวันปลูกท่ี 3 ปลูกวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เก็บเก่ียววันที่ 22 มีนาคม 2560  

แต่ละวันปลูกปลูกอ้อยพันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะชูตั้ง 



พันธุ์ KK07-050 หรือ 95-2-213 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะชูตั้งและ

ปลายใบโค้งลง และพันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะปลาย

ใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลม ปลูกโดยวิธีการช้าข้อและย้ายลงแปลงปลูกในระยะระหว่างแถว 120 

เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อยจ้านวน 8 แถว แถวยาว 10 เมตร ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก

เกรด 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่อีกครั้งเมื่ออ้อยอายุประมาณ 3 เดือนหลังปลูก ให้น้้าเมื่อ

ความชื้นดินลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุน้้าที่เป็นประโยชน์ ก้าจัดวัชพืชและดูแลแปลงไม่ให้มีโรคและแมลง

ระบาด สุ่มอ้อยจ้านวน 2 กอต่อแปลงย่อย แยกส่วนของล้าต้นกับใบและกาบใบเพ่ือหาข้อมูลน้้าหนักแห้งทุกๆ 

3 เดือน จ้านวน 4 ครั้ง และติดตามการเติบโตโดยวัดความสูง จ้านวนใบ และจ้านวนล้าต่อพ้ืนที่ ทุกๆ 3 เดือน

เมื่ออ้อยเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนติดตามการสะสมน้้าตาลโดยการวัดค่าบริกซ์ทุกๆ 15 วัน ผลการทดลอง

พบว่า ในวันปลูกท่ี 1 อ้อยมีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินในช่วง 3 เดือนแรกเฉลี่ย 17.94 กรัมต่อตาราง

เมตร มากกว่าอ้อยที่ปลูกในวันปลูกที่ 2 และ 3 เนื่องจากมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงมากกว่า 

ในขณะที่ช่วงอายุของอ้อยพบว่าอ้อยมีอัตราการสะสมน้้าหนักล้าแห้งมากที่สุดในช่วงวันที่ 180-270 วันหลัง

ปลูก เฉลี่ย 106.52 กรัมต่อตารางเมตร และพันธุ์ KK07-037 มีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งมากกว่าพันธุ์ 95-

2-213 หรือ KK07-050 และ K95-84ตามล้าดับ ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมน้้าหนักแห้งของอ้อยจึงขึ้นอยู่

กับระยะการเจริญเติบโต อุณหภูมิ และพันธุ์ โดยที่อ้อยช่วงอายุ 180-270 วันหลังปลูก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ

ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือน

ครึ่งวงกลมจะมีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งมากท่ีสุด ในส่วนของการสร้างใบพบว่าวันปลูกท่ี 1 มีอัตราการสร้าง

ใบในช่าง 3 เดือนแรกช้ากว่าวันปลูกที่ 2 และ 3 เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่้ากว่า แต่ไม่มีผลต่อการเพ่ิมความ

สูงของอ้อย ในขณะที่พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการสร้างใบและความสูง  และช่วงอายุของอ้อย

พบว่าทั้งสามพันธุ์มีการสร้างใบและความสูงไม่แตกต่างกัน โดยในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีอัตราการสร้าง

ใบช้ากว่าอัตราการเพ่ิมความสูง แต่เมื่ออ้อยอายุมากกว่า 270 วัน อ้อยจะมีอัตราการสร้างใบมากกว่าการเพ่ิม

ความสูง ส่วนการสะสมน้้าตาลพบว่าอ้อยพันธุ์ K95-84 มีการสะสมน้้าตาลได้เร็วกว่าทั้งสองพันธุ์และมีการ

สะสมน้้าตาลได้สูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธุ์ โดยที่อายุของอ้อยไม่มีผลต่อการสะสมน้้าตาล 

ค่าพัฒนาการและการเจริญเติบโตและการสะสมน้้าตาลที่ได้น้าไปใช้ปรับค่าและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทาง

พันธุกรรมส้าหรับแบบจ้าลองพืชเพ่ือน้าไปใช้ประเมินผลผลิตตามศักยภาพของของอ้อยในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกันต่อไป 

 
 



Abstract 
 Sugarcane is a perennial crop so during the production they were affected by the 
various environments that cause to decrease sugarcane yield. The experiment was 
conducted at Nakhon Sawan Field Crops Research Center by planting 3 groups of sugarcanes 
under high input condition to find the potential of growth, sugar accumulation and yield of 
sugarcane under Nakhon Sawan climate station. Sugarcane was planted for 3 different 
planting date. First planting date (D1) was planted on 25th November 2015 and harvested 
on 30th February 2017. Second (D2) was planted on 2nd February 2016 and harvested on 
20th March 2017 and the third planting date (D3) was planted on 10th May 2016 and 
harvested on 22nd March 2016.  Each planting date, sugarcane cultivar K95-84 that represent 
of the straight-leafed varieties, cultivar KK07-050 or 95-2-213 represents the straight leaves 
and the top is curved down and cultivar KK07-037 is represented of the straight leaves and 
the shape is very curved down almost like a half circle. Transplanting was used by the 
spacing 120 cm. and 50 intervals with 8x10 m of plot size. Fertilizer (7.5-7.5-7.5 of N-P-K/rai) 
was applied at planting and again around 3 months after planting. Applied the water when 
the soil moisture decreases to 50% until the soil moisture up to 100% and field 
management was done for no weed and pest. Dry weight was collected every 4 months 
after planting with 1.2 m2 of the sampling size. For growth, plant high, number of leaves on 
main stem and number of stalks were measured every 3 months and sugar accumulation 
was measured by brix measuring every 15 days since early November to harvesting date. 
The results showed that the average of above ground dry weight at 3 months for D1 was 
17.94 g/m2. That showed higher than D2 and D3 because of they have the suitable 
temperature for photosynthesis. The highest of dry weight accumulation was found at 180-
270 day after planting which average 106.52 g/m2 and sugarcane cultivar KK07-037 had the 
highest rate for dry weight accumulation. Therefore, the factors affecting the dry weight 
accumulation of sugar cane depended on the growth stage, temperature and cultivars. For 
the growth of sugarcane, D1 showed the rate of leave formation lower than D2 and D3 
during 3 months after planting because of the average of temperature was lower but did not 
affect to plant high. While the cultivars and growth stage did not differ in terms of leaf 
formation and high. They showed the rate of leaf formation lower than the rate of plant 
high in the early stage but after 270 days after planting they showed in contrast. For the 
sugar accumulation, found that sugarcane cultivars K95-84 had faster sugar accumulation the 
others and had highest sugar accumulation in January to February but did not show the 



different between the planting date. The sugarcane growth, development and sugar 
accumulation will be used to calibrate and validate the genetic coefficients for the crop 
model that use to assess the potential yield of sugarcane in the different environments. 

6. บทน า 

ระบบการผลิตพืชเป็นระบบที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในเชิงพ้ืนที่และในเชิงเวลา เกริก และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตอ้อยในประเทศไทย โดยใช้
แบบจ้าลองอ้อยในโปรแกรม DSSAT ร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายวันปี 2543-2643 จากแบบจ้าลอง
สภาพภูมิอากาศ ECHAM4-PRECIS พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบในระยะยาวต่อ
การผลิตอ้อยเพียงเล็กน้อย และมีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยของผลผลิตอ้อยทั้งประเทศ
ในระยะยาวจะได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่จะมีผลกระทบรุนแรง
ในบางพ้ืนที่ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และช่วงเวลาที่เกิด  

การใช้แบบจ้าลองพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่น้ามาใช้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Jones et al., 2003) เพราะสามารถใช้ผลผลิตจากแบบจ้าลองหลาย
แบบเปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกษตรกรได้รับจริงหรือจากผลการทดลองท่ีได้จริง ประหยัดงบประมาณ แรงงาน
ในการศึกษากว่างานทดลองปกติ ซึ่งในแบบจ้าลองพืชยังสามารถศึกษาผลกระทบของการขาดน้้า ได้ 
(Gassman et al., 2007) นอกจากนั้นยังสามารถน้ามาประเมินผลกระทบจากการขาดปุ๋ยไนโตรเจนได้อีกด้วย 
(Zhang et al., 2002) และได้มีการน้าเอาไปใช้แล้วอย่างแพร่หลาย โดยต้องการข้อมูลตัวป้อน ( input data) 
ที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มเหมือนกัน ได้แก่ ข้อมูลตัวป้อนที่เป็นค่าคงที่ที่ก้าหนดไว้ในแบบจ้าลองตัวป้อนกลุ่มนี้จะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม พันธุ์และการจัดการ และข้อมูลตัวป้อนที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ
สถานที่ปลูก พันธุ์ และการจัดการ ซึ่งผู้ใช้จ้าเป็นจะต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พันธุ์ และการ
จัดการนั้นๆ ก่อนที่จะน้าเอาแบบจ้าลองพืชไปใช้ดังนั้นเพ่ือให้มีการใช้แบบจ้าลองพืชส้าหรับน้าไปประยุกต์ใช้
กับงานวิจัยอ้อยในประเทศไทยให้แพร่หลายมากข้ึน  

ประโยชน์จากการใช้แบบจ้าลองพืช สามารถประเมินผลผลิตตามศักยภาพได้อย่างแม่นย้า ผลที่ได้
เรียกว่าผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพ (Potential yield) สามารถน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต 
(Yield gap analysis) ซึ่งหมายถึงช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพ  กับผลผลิตที่
ได้จริงจากแปลงของเกษตรกร (Actual yield) ได้ การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตจะช่วยบ่งชี้ถึงการปรับปรุง
ผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่ กล่าวคือ หากช่องว่างของผลผลิตมีค่ามาก การยกระดับผลผลิตของเกษตรกรน่าจะมี
โอกาสสูง แต่ถ้าช่องว่างของผลผลิตมีค่าน้อย แสดงว่าพ้ืนที่นั้นมีปัญหาน้อย หรือเกษตรกรปฏิบัติดีอยู่แล้ว (อา
รันต์, 2535) และหากทราบปัจจัยที่เป็นข้อจ้ากัดการให้ผลผลิตแล้ว ก็จะสามารถก้าหนดแนวทางในการ
ยกระดับผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่นั้นๆ และจัดล้าดับความส้าคัญของงานทดลองได้ ดังนั้น การวิเคราะห์
ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap analysis) จึงเป็นจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับ



อ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ที่ยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาการ
เจริญเติบโตและการสะสมน้้าตาลของอ้อย 3 กลุ่มพันธุ์ ในสภาพที่ไม่มีปัจจัยจ้ากัดเพ่ือน้าไปใช้ส้าหรับปรับค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมที่ใช้ส้าหรับแบบจ้าลองพืช 

7. วิธีด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1.1 เครื่องตรวจวัดและบันทึกสภาพอากาศกึ่งอัตโนมัติ 
1.2 เครื่องมือวัดความชื้นดิน 
1.3 พันธุ์อ้อย 3 พันธุ์ ได้แก่ KK07-037  95-2-213 หรือ KK07-050 และ K95-84   
1.4 ปุ๋ยเคมี 18-46-0  46-0-0  0-0-60 
1.5 สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
1.6 อุปกรณ์การให้น้้าพืช 
1.7 อุปกรณ์ส้าหรับการเก็บข้อมูลราก 
1.8 อุปกรณ์ส้าหรับการเก็บข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และน้้าตาล 

 วิธีปฏิบัติงานทดลอง 

ใช้พันธุ์อ้อย 3 พันธุ์ที่มีความแตกต่างกันของทรงพุ่มใบ ได้แก่ 1) กลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้า

มีลักษณะชูตั้ง ใช้พันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทน  2) กลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะชูตั้ง

และปลายใบโค้งลง ใช้พันธุ์พันธุ์ 95-2-213 หรือพันธุ์ KK07-050 เป็นตัวแทน และ 3) กลุ่มพันธุ์ที่มีทรง

ใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลม ใช้พันธุ์  KK07-037 เป็น

ตัวแทน 

สถานทีด่ าเนินงานวิจัย 
ด้าเนินการทดลองที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ที่อยู่ในเขตอุณหภูมิเฉลี่ย 

30 องศาเซลเซียส และปริมาณน้้าฝน 1,200 มิลลิเมตรต่อปี 
การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดินก่อนปลูก 

เก็บตัวอย่างดินในแต่ละเขตการผลิตเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี โดยมีวิธีการ
เก็บ ดังนี้ 

การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือหาคุณสมบัติทางกายภาพ เก็บเขตการผลิตละ 1 ตัวอย่าง โดย 
1) ขุดหลุมขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1.5 เมตร 
2) จ้าแนกชั้นดินโดยอาศัยการสังเกตจากส ีหรือเนื้อดิน บันทกึความหนาและส ีของแต่ละชั้น 
3) แตล่ะชั้น ใช้ชุดเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนดินและสว่านเก็บตัวอย่างดิน 
(Undisturbed soil core sampler) บริเวณกลางของแต่ละชั้น จ้านวน 3 ตัวอย่างต่อ 1 ชั้น  



   3.1) ตัวอย่างที่ 1 วิเคราะห์หาค่า Bulk density และ Soil Moisture 
   3.2) ตัวอย่างที่ 2 และ 3 วิเคราะห์หาค่า 

-  Water content ที่ 3 ระดับคือ 1) จุดอิ่มตัวของดิน 2) จุดความ 
       จุความชื้นสนาม และ 3) จุดเหี่ยวถาวรของพืช  

- Soil hydraulic conductivity 
- Sand silt and clay 
- Soil texture  

การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือหาคุณสมบัติทางเคมี 
สุ่มเก็บดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี โดยใช้เหล็กเจาะดินสุ่มเก็บตัวอย่างให้ทั่วแปลงปลูก 

แยกตามชั้นดินที่จ้าแนกได้ในข้อ 2 น้ามารวมกันให้ได้ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง แล้วน้ามา
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ดังนี้ 

1.1 อินทรีย์คาร์บอน 
1.2 ปฏิกิริยาดิน  
1.3 ค่า CEC 
1.4 ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ NH4

+และ NO3
- 

  1.5 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 
  1.6 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) 
การปลูกอ้อยทดลอง 

ปลูกอ้อย 3 ครั้ง คือ 1) ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ 3) ช่วงเดือน
พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวอ้อย ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ของการปลูกอ้อยครั้งที่ 1 2 และ 3 ตามล้าดับ 
ขนาดแปลงทดลองย่อย 72 ตารางเมตร พันธุ์ละ 4 แปลงย่อย ปลูกเป็นหลุมโดยใช้อ้อยช้าข้อ อายุ 45 วัน ใช้
ระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ในแต่ละแปลงย่อยมี 10 แถว 
แต่ละแถวยาว 6 เมตร ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1.5 เท่าของค้าแนะน้าตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ใส่ตามค้าแนะน้าตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 
เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือนหลังปลูก 

ให้น้้าแบบสปริงเกอร์ เมื่อน้้าในดินลดลงเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้้าที่เป็นประโยชน์ ใน
ปริมาณที่ท้าให้น้้าเพิ่มขึ้นจนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้้าที่เป็นประโยชน์ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร 
เก็บความชื้นดินโดยใช้เครื่องวัดความชื้นดินแบบ TDR (Time Domain Reflectometry) บันทึกข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ ที่ระดับความลึก 30 60 และ 90 เซนติเมตร ก้าจัดวัชพืช และดูแลรักษาไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
และแมลง หลังจากใส่ปุ๋ยอ้อยครั้งที่ 2 ประมาณ 2 เดือน เก็บใบอ้อยเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร (N,P,K) 
โดยเก็บตัวอย่างจากใบที่เห็นคอใบสุดท้าย (Top Visible Dewlap: TVD) ของล้าหลัก หากพบว่าธาตุอาหารยัง
ไม่เพียงพอให้ใส่เพ่ิมตามความต้องการของอ้อย เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม เก็บตัวอย่างอ้อยครั้งละ 10 ล้า ทุกๆ 
15 วัน จนถึงเก็บเก่ียว เพ่ือวัดค่า CCS เจาะดินขนาดหลุมหน้าตัด 1.5 นิ้ว ลึก 8 เมตร เพื่อวัดระดับน้้าใต้ดิน 



การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดิน 
บันทึกข้อมูลการเติบโตของอ้อยทุก 2 เดือน แต่ละครั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอ้อยจ้านวน 4 จุด จุดละ 2 กอ 

(ใช้กอเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างราก) นับจ้านวนล้าทั้งหมด จ้านวนใบบนล้าหลัก แยกส่วนของ ใบ กาบใบ 
และล้าต้น หาพ้ืนที่ใบ จากนั้นน้าส่วนของใบ กาบใบ และล้าต้น ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
นาน 48 ชั่วโมง เพ่ือหาน้้าหนักแห้งของใบ กาบใบ และล้าต้น 

บันทึกความชื้นดินโดยใช้เครื่องวัดความชื้นดินแบบ TDR บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ ที่ระดับความลึก 
30 60 และ 90 เซนติเมตร จ้านวน 4 จุด 

บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายวัน ได้แก่ความเข้มแสง อุณหภูมิสูงสุด และต่้าสุด ปริมาณน้้าฝน 
ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยจนเก็บเก่ียวอ้อย 

บันทึกการจัดการแปลงต่างๆ เช่น วันที่ให้น้้า ปริมาณท่ีให้ การก้าจัดวัชพืช โรค หรือแมลงเป็นต้น 
บันทึกข้อมลูการสะสมน้้าตาลเมื่ออ้อยเข้าสู่เดือนตุลาคม 
บันทึกผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืชและประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองพืช 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 

การสร้างฐานข้อมูลน้าเข้าส้าหรับแบบจ้าลองแต่ละชนิด แบบจ้าลองพืชที่ใช้ ในการทดลองนี้ได้แก่
แบบจ้าลอง Canegro, DNDC, และ AquaCrop สร้างฐานข้อมูลน้าเข้า ได้แก่ ข้อมูลดิน ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลการจัดการ โดยใช้ข้อมูลจากแปลงทดลองมาสร้างเป็นฐานข้อมูลตามรูปแบบ
ของแต่ละแบบจ้าลอง ส่วนค่าอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ใช้ค่าที่ก้าหนดมาให้จากแบบจ้าลองการจ้าลอง
การเติบโตของพืช โดยใช้ข้อมูลการจัดการ ได้แก่วันปลูก อัตราปลูก การให้น้้าและการเก็บเกี่ยว บันทึกผลลัพธ์
ที่ได้จากการจ้าลอง ได้แก่การสะสมน้้าหนักแห้งของส่วนเหนือดิน และส่วนที่เป็นล้าต้น และการสร้างน้้าตาล  

การประเมินความสามารถของแบบจ้าลอง โดยการเปรียบเทียบผลกับผลจากการจ้าลองและผลที่ได้
จากแปลงทดลอง ประเมินความสามารถของแบบจ้าลองโดยใช้ค่า NRMSE (Normalize root mean square 
error), RMSE (Root mean square error), และ AI (Agreement index) โดยค่า NRMSE, RMSE, และ AI 
ค้านวณจากสูตร  
 

 
 
 เมื่อ Si คือค่าที่ได้จากแบบจ้าลอง และ Oi คือค่าที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ที่เวลา i และ O  คือ
ค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง 
 



 
  
  เมื่อ Si คือค่าที่ได้จากแบบจ้าลอง และ Oi คือค่าที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ที่เวลา i 
 

 
 

เมื่อ Si  คือค่าที่ได้จากแบบจ้าลอง, Oi คือค่าที่ได้จากการเก็บตัวอย่างที่เวลาiและ O  คือค่าเฉลี่ยของ
ค่าท่ีได้จากการเก็บตัวอย่าง 

ในการจ้าลองครั้งนี้จะใช้ค่า NRMSE เป็นหลักส้าหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ้าลอง โดย
ประสิทธิภาพของแบบจ้าลอง ดีมาก เมื่อค่า NRMSE < 10%, ดี เมื่อค่า NRMSE มากกว่าหรือเท่ากับ 10% 
และน้อยกว่า 20%, พอใช้ เมื่อค่า NRMSE มากกว่าหรือเท่ากับ 20% และน้อยกว่า 30%, และ ไม่ดี เมื่อค่า 
NRMSE มากกว่าหรือเท่ากับ 30% (Jamieson et al., 1991) 

ส่วนค่า AI คือค่าที่ประเมินความสามารถในการท้างานของแบบจ้าลอง มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่าที่เข้า
ใกล้ 1 หมายความว่าแบบจ้าลองมีประสิทธิภาพในการท้างานที่ดี ส่วนค่า RMSE คือค่าที่ ใช้ประเมิน
ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยระหว่างที่ได้จากแบบจ้าลองและจากการทดลอง มีค่าตั้งแต่ 0 แบบจ้าลองสามารถ
ท้านายได้เท่ากับการเก็บตัวอย่าง ไปจนถึงอินฟินิตี้ (+ ∞) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแบบจ้าลองท้านายได้ไม่ถูกเลย 

การปรับแก้ค่าสัมประสิทธิทางพันธุกรรมพืช การจ้าลองและการเปรียบเทียบผลการจ้าลองในครั้งแรก 
หากผลการจ้าลองที่ได้ยังไม่ใกล้เคียงกับผลการทดลองจริง อาจเป็นเพราะค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืช
บางค่าที่ไม่สามารถเก็บบันทึกได้จากการทดลองมีความแตกต่างไปจากค่าที่แบบจ้าลองได้ก้าหนดมาให้ จึง
จ้าเป็นต้องไปปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมบางค่า เพ่ือให้ได้ค่าที่ได้จากแบบจ้าลองใกล้เคียงกันกับค่าที่ได้
จากการทดลองมากที่สุด ซึ่งโดยหลักการแล้วค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของอ้อยจากแปลงทดลองทั้ง 6 แปลง 
ควรจะเป็นค่าเดียวในแต่ละพันธุ์ 
 
ระยะเวลา           เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานทีด่้าเนินการ ในศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ได้ด้าเนินการทดลองปลูกอ้อยในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี   จังหวัด

กาญจนบุรี  ปลูกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2558 เก็บเกี่ยววันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2560 วันปลูกที่ 2 
ปลูกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เก็บเกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2560 และวันปลูกที่ 3 ปลูกวันที่ 10 พฤษภาคม 
2559 เก็บเกี่ยววันที่ 22 มีนาคม 2560 แปลงปลูกอ้อยทดลองเป็นดินที่มีชั้นหน้าตัดดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวสี (ตารางท่ี 1.2.1)  



 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1.2.1 ค่าวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดินแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
ระดับความลึก 

(ซม.) 
BD1/ 

(g/cm3) 
FC4/ PWP5/ 

pH 1:1 
% 

OM 
% 

P 
mg/kg 

K 
mg/kg 

0-37 1.56 49.42 46.09 6.7 2.02 26 101 

37-56 1.07 42.45 37.98 6.2 1.78 - 40 

56-100 1.66 46.48 49.97 5.2 1.26 - 38 

 
หมายเหตุ :  

Bulk density; BD = ความหนาแน่นรวม 
Field capacity; FC = สภาพความจุความชื้นภาคสนาม   

   Permanent wilting point; Wp = สภาพจุดเหี่ยวถาวรของพืช  
 

การสะสมน้ าหนักแห้ง 
ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน อายุ 0-90 วันหลังปลูก อ้อยทั้ง 3 

พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้ประมาณ 17.94 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วนของน้้าหนักล้า
ได้ประมาณ 5.14 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วมากโดยเฉพาะ
ในช่วง 180 วันหลังปลูก มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 32.33 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้าง
น้้าหนักล้าได้ในอัตรา 111.58 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่พันธุ์ KK07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า
พันธุ์ 95-2-213 และ K95-84 ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อายุ 0-90 วันหลัง
ปลูก อ้อยทั้ง 3 พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้ประมาณ 1.39 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วน
ของน้้าหนักล้าได้ประมาณ 11.71 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็ว
มากโดยเฉพาะในช่วง 180 วันหลังปลูก มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 23.52 กรัมต่อตารางเมตรต่อ
วัน และสร้างน้้าหนักล้าได้ในอัตรา 215.20 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่ พันธุ์ KK07-050 มีอัตราการ
เจริญเติบโตของส่วนเหนือดินมากกว่าพันธุ์ KK07-037 และ K95-84 ตามล้าดับ และพันธุ์ KK07-037 มีอัตรา
การเจริญเติบโตของน้้าหนักล้ามากกว่าพันธุ์ KK07-050 และ K95-84 ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของอ้อยที่
ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม อายุ 0-90 วันหลังปลูก อ้อยทั้ง 3 พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้
ประมาณ 1.65 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วนของน้้าหนักล้าได้ประมาณ 4.87 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน 



หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วมากโดยเฉพาะในช่วง 180 วันหลังปลูก มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนัก
แห้งส่วนเหนือดิน 16.90 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้างน้้าหนักล้าได้ในอัตรา 92.78 กรัมต่อตารางเมตรต่อ
วัน โดยที่พันธุ์ KK07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าพันธุ์ KK07-050 และ K95-84 ตามล้าดับ อ้อยที่ปลูก
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่้า จึงมีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงแรกช้า ต่างจากอ้อยที่ปลูก
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ช่วงแรกเจริญเติบโตได้เร็วกว่า แต่เมื่ออ้อยอยู่ในช่วง 180 วันหลังปลูก หรือในช่วงแตกกอ
และย่างปล้อง เมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะท้าให้ยิ่งมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น และเม่ืออ้อยเข้าสู่
ช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่หยุดการเจริญเติบโตทางล้าต้น แต่เริ่มมีการสะสมน้้าตาล จึงมีผลท้าให้อ้อยบาง
พันธุ์มีน้้าหนักแห้งทั้งส่วนเหนือดินและส่วนของล้ามีน้้าหนักลดลง (ภาพที่ 1.2.1) 

 

   

   

   
ภาพที่ 1.2.1 การสะสมน้้าหนักแห้งของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน โดยกราฟเส้นสีน้้าเงินคือ

น้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (g/m2) สีแดงน้้าหนักล้าส่วนเหนือดิน (g/m2) ส่วนแกนนอนเป็นวัน
หลังปลูก และภาพจากด้านบนลงล่างเป็นช่วงปลูกที่ 1 2 3 และจากด้านซ้ายไปขวา แสดงพันธุ์ 
KK07-037 92-2-213 (KK07-050) และ K95-84 

 
การสร้างใบและความสูง 

การสร้างใบของอ้อยทั้งสามพันธุ์มีอัตราใกล้เคียงกัน และพบว่าประมาณเดื อนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม (360 วันหลังปลูกของวันปลูกที่ 1 และ 270 วันหลังปลูกของวันปลูกที่ 2) จะมีอัตราการสร้างใบที่เร็ว
กว่าในช่วงเดือนอื่นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 6 วันจะสามารถสร้างใบได้ 1 ใบ ในขณะที่ช่วงเวลาอ่ืนๆ จะใช้เวลา 



8-10 วันส้าหรับการสร้างใบได้ 1 ใบ ในส่วนของการสร้างใบจะเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศ
มากกว่าพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตของอ้อย (ภาพที่ 1.2.2) 

 

   
ภาพที่ 1.2.2 การสร้างใบของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน โดยกราฟเส้นสีน้้าเงินคือการสร้างใบ

ของอ้อยพันธุ์ KK07-037 สีแดงคือพันธุ์ 95-2-213 (KK07-050) และสีเขียวคือพันธุ์ K95-84 
และภาพจากด้านซ้ายไปขวา แสดงวันปลูกท่ี 1 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 
ความสูง 
 ความสูงอ้อยจะมีอัตราการเพิ่มความสูงได้มากที่สุดในช่วงแรกของการเจริญเติบโตจนถึงช่วงอ้อยอายุ
ประมาณ 270 วัน โดยมีอัตราการสร้างความสูงได้ประมาณ 1.33 เซนติเมตรต่อวัน หลังจากนั้นจะมีอัตราการ
สร้างความสูงเฉลี่ย 1.11 เซนติเมตรต่อวัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ แต่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อม เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีอัตราการสร้างใบต่้ามาก (ภาพที่ 1.2.3) 
 

   
ภาพที่ 1.2.3 ความสูงของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน โดยกราฟเส้นสีน้้าเงินคือความสูงของ

อ้อยพันธุ์ KK07-037 สีแดงคือพันธุ์ 95-2-213 (KK07-050)  และสีเขียวคือพันธุ์ K95-84  และ
ภาพจากด้านซ้ายไปขวา แสดงวันปลูกท่ี 1 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 
การสะสมน้ าตาล 



 การสะสมน้้าตาลของอ้อยทั้งสามพันธุ์ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเป็นส้าคัญ อ้อยพันธุ์ K95-84 
สะสมน้้าตาลได้เร็วกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ในขณะที่พันธุ์อ่ืนๆ นั้นเริ่มมีการสะสมน้้าตาล
ในช่วงกลางเดือนมกราคม โดยที่อายุของอ้อยจะไม่มีผลต่อการสะสมน้้าตาล โดยอ้อยที่ปลูกในวันปลูกท่ี 2 และ
วันปลูกที่ 3 มีอายุน้อยกว่าวันปลูกที่ 1 มาก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคม อ้อยแต่ละพันธุ์จะสะสมน้้าตาล
ได้ไม่แตกต่างกัน (ภาพที่ 1.2.4) 

 
 

ภาพที่ 1.2.4 การสะสมน้้าตาล (องศาบริกซ์) ของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน 

 
ข้อมูลอากาศในช่วงวันปลูก 
 ในวันปลูกที่ 1 อุณภูมิเฉลี่ยจะมีค่าสูงในช่วง 180 วันหลังปลูก ซึ่งพบว่าท้าให้อัตราการสะสมน้้าหนัก
แห้งของอ้อยลดลง หลังจาก 180 วันหลังปลูกพบว่ามีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์เพ่ิมมากขึ้น 
จากการทดลองนี้พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมส้าหรับการสะสมน้้าหนักแห้งจะอยู่ในช่วง 28-30 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 1.2.5a) ในท้านองเดียวกันวันปลูกท่ี 2 จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในช่วงแรก (90 วัน
หลังปลูก) ท้าให้มีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งต่้าเช่นกัน (ภาพที่ 1.2.5b) ส่วนในวันปลูกที่ 3 พบว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอุณหภูมิสูง ท้าให้มีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งเป็นปกติ (ภาพที่ 1.2.5c) 
 



 
 

ภาพที่ 1.2.5a อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และปริมาณน้้าฝนในช่วงการผลิตอ้อยของวันปลูกท่ี 1 

 

 

 
ภาพที่ 1.2.5b อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และปริมาณน้้าฝนในช่วงการผลิตอ้อยของวันปลูกท่ี 2 

 



 

 
ภาพที่ 1.2.5c อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และปริมาณน้้าฝนในช่วงการผลิตอ้อยของวันปลูกท่ี 3 

 
การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อยส าหรับแบบจ าลองพืช 

ผลการด้าเนินงานพบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อยดังตารางที่ 1.2.2-1.2.4 ผลการปรับ

ค่าพบว่าแบบจ้าลอง canegro model มีประสิทธิภาพของแบบจ้าลองอยู่ในระดับดีส้าหรับอ้อย 2 พันธุ์ (ค่า 

NRMSE มีค่าอยู่ระหว่าง 10-20 %) ส่วนพันธุ์ 95-2-213 อยู่ในระดับพอใช้ (ค่า RMSE อยู่ในช่วง 20-30%) 

ในขณะที่แบบจ้าลอง DNDC เมื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์ของอ้อยทั้ง 3 กลุ่มพันธุ์แล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพในการ

จ้าลองน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินอยู่ในระดับดี แต่จ้าลองน้้าหนักล้าอ้อยได้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนแบบจ้าลอง 

Aquacrop model มีประสิทธิภาพในการจ้าลองน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินและน้้าหนักล้าของอ้อยทั้งสาม

กลุ่มพันธุ์ได้ในระดับพอใช้ ยกเว้นน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินของพันธุ์ KK07-037 อยู่ในระดับดี ดังภาพที่ 

1.1.6-1.1.8 

ตารางท่ี 1.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ส้าหรับแบบจ้าลอง CANEGRO model. 

Parameter name   Cultivar  
 Initial KK07-037 K95-84 95-2-213 
PARCEmax 9.46 10.90 9.98 10.90 
APFMX 0.910 0.910 0.900 0.900 
STKPFMAX 0.780 0.840 0.670 0.770 
SUCA 0.579 0.630 0.590 0.580 
TBFT 25 25 25 25 
Tthalfo 250 250 250 250 



Tbase 16 16 16 16 
LFMAX 13 13 13 13 
MXLFAREA 579 602.0 512.0 520.0 
MXLFARNO 17 17 16 17 
PI1 71.06 114.2 72.9 69.2 
PI2 215.4 214.0 181.9 171.8 
PSWITCH 17 16.39 14.26 14.11 
TTPLNTEM 428 428 428 428 
TTRATNEM 203 203 203 203 
CHUPIBASE 1050 1050 1050 1050 
TT_POPGROWTH 418.4 484.4 406.7 480.9 
MAX_POP 35.3 31.67 39.85 33.51 
POPTT16 9.09 12.59 10.92 11.66 
LG_AMBASE 220 220 220 220 
ตัวอักษรตัวหนาคือค่าท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย 
 
ตารางท่ี 1.2.3 ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ที่ใช้กับแบบจ้าลอง Crop-DNDC95 

Parameter name Cultivar 
 Initial KK07-037 K95-84 95-2-213 
Maximum biomass production 
(grain) (kg C/ha/y) 

267 284.0 264.8 265.6 

Grain fraction 0.01 0.01 0.01 0.01 
Leaf fraction 0.19 0.25 0.27 0.30 
Biomass fraction in stalk 0.70 0.70 0.61 0.63 
Root fraction 0.10 0.04 0.11 0.09 
Grain CN 150 150 150 150 
Leaf CN 100 130 130 130 
Stem CN 100 130 130 130 
Root CN 150 150 150 150 
Water Demand * 500 200 200 200 
Optimum temperature (°C) 32 32 32 32 
Thermal °C·d for maturity 11000 10500 12000 11000 
N-fixation 1 1 1 1 



Vascularity 0 0 0 0 
Perennial  0 0 0 0 
ตัวอักษรตัวหนาคือค่าท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย 
 
 
ตารางท่ี 1.2.4 ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ที่ใช้กับแบบจ้าลอง FAO-Aquacrop model 
 Cultivar  
 KK07-037 K95-84 95-2-213 
Initial canopy Very high cover High canopy cover Good canopy cover 
Maximum cover (%) 100 99 99 
Recover (DAP) 7 10 10 
Max canopy 60 62 65 
Senescence  338 338 338 
Base temperature (oC) 10 10 10 
Upper temperature (oC) 30 30 30 
Maturity 350 350 350 
Water productivity (g/m2) 32 32 32 
Harvest index 92 95 95 
 

 
 
ภาพที่ 1.2.6 ผลการปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ส้าหรับใช้กับแบบจ้าลอง 

Canegro 



 
 
ภาพที่ 1.2.7 ผลการปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ส้าหรับใช้กับแบบจ้าลอง 

DNDC 

 
 
ภาพที่ 1.2.8 ผลการปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อย 3 พันธุ์ส้าหรับใช้กับแบบจ้าลอง 

Aquacrop 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 ในสภาพการผลิตอ้อยที่มีปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ การสะสมน้้าหนักแห้ง และการสะสมน้้าตาล
ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมากกว่าความแตกต่างระหว่างพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโต ส่วนของ
การสร้างใบและการเพ่ิมความสูงอ้อยขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของอ้อย ผลการทดลองดังกล่าวน้าไปใช้



ปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมส้าหรับใช้กับแบบจ้าลองพืช 3 ชนิด สามารถน้าไปใช้ได้ดีกับแบบจ้าลอง 
canegro และแบบจ้าลอง DNDC และพอใช้ส้าหรับแบบจ้าลอง Aquacrop 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 น้าค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อยที่ได้ไปใช้จ้าลองการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน เพื่อหาค่าการใช้น้้าของอ้อย และหาการจัดการที่เหมาะสมส้าหรับเฉพาะพ้ืนที่ 
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