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1. แผนงานวิจัย:   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
 

2. โครงการวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสม

ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

    กิจกรรม: ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้้าตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูก

ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้้าตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ 

ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ ใน จ.ปราจีนบุรี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Study on Growth Development and Sugar Accumulation of 

Sugarcane Varieties under no limit Factor in Prachinburi 

Province 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง    พินิจ  กัลยาศลิปิน         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

ผู้ร่วมงาน       เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 

                          ปรีชา กาเพ็ชร            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 

5. บทคัดย่อ 
อ้อยเป็นพืชอายุยาวข้ามปี ในระหว่างการผลิตย่อมได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมท้าให้ผลผลิต

ที่ได้รับลดลง จึงได้ด้าเนินการทดลองปลูกอ้อย 3 กลุ่มพันธุ์ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอเพ่ือหา

ศักยภาพในการเจริญเจริญเติบโต การสะสมน้้าตาล และการให้ผลผลิตของอ้อย ภายใต้สภาพภูมิอากาศจังหวัด

ปราจีนบุรี ปลูกอ้อยที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี จ้านวน 3 วันปลูกได้แก่วันปลูกที่ 

1 ปลูกวันที่ 4 ธันวาคม 2558 2558 เก็บเกี่ยววันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 วันปลูกที่ 2 ปลูกวันที่ 25 มีนาคม 

2559 เก็บเกี่ยววันที่  14 มีนาคม 2560 และวันปลูกที่ 3 ปลูกวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เก็บเกี่ยววันที่ 20 

มีนาคม 2560 แต่ละวันปลูกปลูกอ้อยพันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามี

ลักษณะชูตั้ง พันธุ์ KK07-050 หรือ 95-2-213 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามี

ลักษณะชูต้ังและปลายใบโค้งลง และพันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้า



มีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลม ปลูกโดยวิธีการช้าข้อและย้ายลงแปลงปลูกในระยะ

ระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อยจ้านวน 8 แถว แถวยาว 10 เมตร ใส่

ปุ๋ยพร้อมปลูกเกรด 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่อีกครั้งเมื่ออ้อยอายุประมาณ 3 เดือนหลังปลูก 

ให้น้้าเมื่อความชื้นดินลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุน้้าที่เป็นประโยชน์ ก้าจัดวัชพืชและดูแลแปลงไม่ให้มีโรค

และแมลงระบาด สุ่มอ้อยจ้านวน 2 กอต่อแปลงย่อย แยกส่วนของล้าต้นกับใบและกาบใบเพ่ือหาข้อมูลน้้าหนัก

แห้งทุกๆ 3 เดือน จ้านวน 4 ครั้ง และติดตามการเติบโตโดยวัดความสูง จ้านวนใบ และจ้านวนล้าต่อพ้ืนที่ 

ทุกๆ 3 เดือนเมื่ออ้อยเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนติดตามการสะสมน้้าตาลโดยการวัดค่าบริกซ์ทุกๆ 15 วัน ผล

การทดลองพบว่า ในวันปลูกที่ 3 อ้อยมีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินในช่วง 3 เดือนแรกเฉลี่ย 4.65 กรัม

ต่อตารางเมตร มากกว่าอ้อยที่ปลูกในวันปลูกที่ 1 และ 2 เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิเหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโต ในขณะที่ช่วงวันปลูกที่ 1 และ 2 อายุของอ้อยพบว่ามีอัตราการสะสมน้้าหนักล้าแห้งมากท่ีสุด

ในช่วงวันที่ 270 วันหลังปลูก เฉลี่ย 23.79 กรัมต่อตารางเมตร วันปลูกที่ 3 พันธุ์อ้อยมีอัตราการสะสมน้้าหนัก

ล้าแห้งที่แตกต่างกัน อ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 90 วันหลังปลูก อ้อย 2พันธุ์

ได้แก่ KK07-037 และพันธุ์ 95-2-213  และอ้อยพันธุ์  K95-84 จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้มากขึ้นโดยเฉพาะ

ในช่วง 180 วันหลังปลูก  ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมน้้าหนักแห้งของอ้อยจึงขึ้นอยู่กับระยะการ

เจริญเติบโต อุณหภูมิ และพันธุ์ โดยที่อ้อยช่วงอายุ 270 วันหลังปลูก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประมาณ 28 องศา

เซลเซียส และพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลมจะมี

อัตราการสะสมน้้าหนักแห้งมากที่สุด การสร้างใบและความสูงของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์มีอัตราใกล้เคียงกัน แต่พันธุ์

K95-84 มีการสร้างใบสูงสุด โดยวันปลูกที่ 1 อ้อยมีอัตราการสร้างใบสูงเมื่ออ้อยมีอายุ 180 วันหลังปลูก ส่วนวัน

ปลูกที่ 2 และ 3 มีอัตราการสร้างใบสูงเมื่ออ้อยอายุ 90 วันหลังปลูก   ในส่วนของการสร้างใบและความสูงจะ

ได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศมากกว่าพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตของอ้อย โดยมีอัตราการเพิ่มใบและ

ความสูงได้มากท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และช่วงอายุของอ้อยพบว่าทั้ง 3 พันธุ์มีการสร้าง

ใบและความสูงไม่แตกต่างกัน โดยในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีอัตราการสร้างใบช้ากว่าอัตราการเพ่ิมความ

สูง แต่เมื่ออ้อยอายุมากกว่า 270 วัน อ้อยจะมีอัตราการสร้างใบมากกว่าการเพ่ิมความสูง ส่วนการสะสม

น้้าตาลพบว่าอ้อยพันธุ์ K95-84 มีการสะสมน้้าตาลได้เร็วกว่าทั้งสองพันธุ์และมีการสะสมน้้าตาลได้สูงสุดอยู่

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยที่อายุของอ้อยไม่มีผลต่อการสะสมน้้าตาล ค่าพัฒนาการและการ

เจริญเติบโตและการสะสมน้้าตาลที่ได้น้าไปใช้ปรับค่าและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมส้าหรับ

แบบจ้าลองพืชเพ่ือน้าไปใช้ประเมินผลผลิตตามศักยภาพของของอ้อยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อไป 

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  

การใช้แบบจ้าลองพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่ น้ามาใช้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Jones et al., 2003) เพราะสามารถใช้ผลผลิตจากแบบจ้าลองหลาย
แบบเปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกษตรกรได้รับจริงหรือจากผลการทดลองท่ีได้จริง ประหยัดงบประมาณ แรงงาน
ในการศึกษากว่างานทดลองปกติ ซึ่งในแบบจ้าลองพืชยังสามารถศึกษาผลกระทบของการขาดน้้าได้ 
(Gassman et al., 2007) นอกจากนั้นยังสามารถน้ามาประเมินผลกระทบจากการขาดปุ๋ยไนโตรเจนได้อีกด้วย 
(Zhang et al., 2002) และได้มีการน้าเอาไปใช้แล้วอย่างแพร่หลาย โดยต้องการข้อมูลตัวป้อน ( input data) 
ที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มเหมือนกัน ได้แก่ ข้อมูลตัวป้อนที่เป็นค่าคงที่ที่ก้าหนดไว้ในแบบจ้าลองตัวป้อนกลุ่มนี้จะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม พันธุ์และการจัดการ และข้อมูลตัวป้อนที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ
สถานที่ปลูก พันธุ์ และการจัดการ ซึ่งผู้ใช้จ้าเป็นจะต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ให้ เหมาะสมกับพ้ืนที่ 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 ส่วนยอด
ของล้ามีลักษณะชูตั้ง ใช้พันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทน  2) กลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง ส่วนยอดของล้ามีลักษณะชูตั้ง
และปลายใบโค้งลง ใช้พันธุ์พันธุ์ 95-2-213 หรือพันธุ์ KK07-050 เป็นตัวแทน และ 3) กลุ่มพันธุ์ที่มีทรงใบตรง 
ส่วนยอดของล้ามีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลม ใช้พันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนเกบ็
ตัวอย่างดินในแต่ละเขตการผลิตเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี โดยมีวิธีการเก็บ 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) แต่ละชั้น 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) ปลูกในช่วงเดือนธันวาคม 2) ช่วงเดือนมีนาคม และ 3) ช่วงเดือนมิถุนายน 
และเก็บเกี่ยวอ้อย ในเดือนมีนาคม ของการปลูกอ้อยครั้งที่ 1 2 และ 3 ตามล้าดับ ขนาดแปลงทดลองย่อย 72 
ตารางเมตร พันธุ์ละ 4 แปลงย่อย ปลูกเป็นหลุมโดยใช้อ้อยช้าข้อ อายุ 45 วัน ใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 50 
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ในแต่ละแปลงย่อยมี 10 แถว แต่ละแถวยาว 6 เมตร ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 1.5 เท่าของค้าแนะน้าตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ใส่ตามค้าแนะน้าตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 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 ปริมาณที่ให้ การก้าจัดวัชพืช โรค หรือแมลงเป็นต้น 
บันทึกข้อมูลการสะสมน้้าตาลเมื่ออ้อยเข้าสู่เดือนตุลาคม 
บันทึกผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืชและประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองพืช 



แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 
การสร้างฐานข้อมูลน้าเข้าส้าหรับแบบจ้าลองแต่ละชนิด แบบจ้าลองพืชที่ใช้ในการทดลองนี้ได้แก่

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 ซึ่งโดยหลักการแล้วค่าสัมประสิทธิ์ พันธุกรรมของอ้อยจากแปลงทดลองทั้ง 6 แปลง 
ควรจะเป็นค่าเดียวในแต่ละพันธุ์ 
 
ระยะเวลา           เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานทีด่้าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ได้ด้าเนินการทดลองปลูกอ้อยในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี   จังหวัด

ปราจีนบุรี  ปลูกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2558 เก็บเกี่ยววันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 วันปลูกที่ 2 ปลูก
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เก็บเกี่ยววันที่ 14 มีนาคม 2560 และวันปลูกที่ 3 ปลูกวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เก็บ
เกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2560 แปลงปลูกอ้อยทดลองเป็นดินที่มีชั้นหน้าตัดดินตื้น เนื้อดินเป็นดินทรายปนร่วน 
(ตารางท่ี 1.2.1)  

 
ตารางท่ี 1.2.1 ค่าวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดินแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 

ระดับความลึก 
(ซม.) 

BD1/ 
(g/cm3) 

FC4/ PWP5/ 
pH 1:1 

% 
OM 
% 

P 
mg/kg 

K 
mg/kg 

0-25 1.78 13.92 5.16 4.2 0.82 8 38 

25-77 1.76 12.44 3.63 5.1 0.29 10 9 

77+ 1.90 11.60 3.82 - - - - 

 
หมายเหตุ :  

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

   Permanent wilting point; Wp = สภาพจุดเหี่ยวถาวรของพืช  
 



 
การสะสมน้ าหนักแห้ง 

ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนธันวาคม อายุ 0-90 วันหลังปลูก อ้อยทั้ง 3 
พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้ประมาณ 4.02 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วนของน้้าหนักล้าได้
ประมาณ 1.57 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้มากขึ้นโดยในช่วง 270 
วันหลังปลูก มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 27.57 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้างน้้าหนักล้าได้
ในอัตรา 26.26 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่พันธุ์ KK07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าพันธุ์ 95-2-213 
และ K95-84 ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนมีนาคม อายุ 0-90 วันหลังปลูก อ้อยทั้ง 3 
พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้ประมาณ 3.83 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วนของน้้าหนักล้าได้
ประมาณ 1.50 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ เพ่ิมข้ึนในช่วง 270 วัน
หลังปลูก มีอัตราการเพิ่มน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 19.84 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้างน้้าหนักล้าได้ใน
อัตรา 21.31 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่พันธุ์ KK07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าพันธุ์ 95-2-213 
และ K95-84 ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนมิถุนายน อายุ 0-90 วันหลังปลูก อ้อยทั้ง 3 
พันธุ์มีการสะสมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดินได้ประมาณ 4.65 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และส่วนของน้้าหนักล้าได้
ประมาณ 1.70 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน หลังจากนั้นอ้อยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 
90 วันหลังปลูก อ้อย 2พันธุ์ได้แก่ KK07-037 และพันธุ์ 95-2-213  มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 
16.82 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้างน้้าหนักล้าได้ในอัตรา 17.31 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยที่พันธุ์  
K95-84 จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 180 วันหลังปลูก มีอัตราการเพ่ิมน้้าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดิน 10.60 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และสร้างน้้าหนักล้าได้ในอัตรา 11.90 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน 
อ้อยที่ปลูกในช่วงเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่้า จึงมีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงแรกช้า ต่างจากอ้อยที่
ปลูกช่วงเดือนมีนาคมที่ช่วงแรกเจริญเติบโตได้เร็วกว่า แต่เมื่ออ้อยอยู่ในช่วง 180 วันหลังปลูก หรือในช่วงแตก
กอและย่างปล้อง เมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะท้าให้ยิ่งมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น และเมื่ออ้อยเข้า
สู่ช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่หยุดการเจริญเติบโตทางล้าต้น 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 95-2-213 และ K95-84 

การสร้างใบ 
การสร้างใบของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์มีอัตราใกล้เคียงกัน แต่พันธุ์K95-84 มีการสร้างใบสูงกว่าพันธุ์ 95-2-

213 กับพันธุ์KK07-037 โดยวันปลูกที่ 1 อ้อยมีอัตราการสร้างใบสูงเมื่ออ้อยมีอายุ 180 วันหลังปลูก ส่วนวัน
ปลูกที่ 2 และ 3 มีอัตราการสร้างใบสูงเมื่ออ้อยอายุ 90 วันหลังปลูก   ซึ่งอ้อยปลูกวันที่ 1 และวันที่ 2 มีอัตรา
การสร้างใบในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จะมีอัตราการสร้างใบที่เร็วกว่าในช่วงเดือนอ่ืนๆ โดยใช้
เวลาประมาณ 4 วันจะสามารถสร้างใบได้ 1 ใบ ในขณะที่ช่วงเวลาอ่ืนๆ จะใช้เวลา 5-7 วันส้าหรับการสร้างใบได้ 
1 ใบ ในส่วนของการสร้างใบจะเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศมากกว่าพันธุ์และระยะการ
เจริญเติบโตของอ้อย (ภาพที่ 1.2.2) 

 

   
ภาพที่ 1.2.2 การสร้างใบของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน โดยกราฟเส้นสีน้้าเงินคือการสร้างใบ

ของอ้อยพันธุ์ KK07-037 สีเขียวคือพันธุ์ 95-2-213 และสีแดงคือพันธุ์ K95-84 และภาพจาก
ด้านซ้ายไปขวา แสดงวันปลูกท่ี 1 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 
ความสูง 



 ความสูงของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ใกล้เคียงกัน โดยมีอัตราการเพ่ิมความสูงได้มากท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม โดยมีอัตราการสร้างความสูงได้ประมาณ 1.86 เซนติเมตรต่อวัน หลังจากนั้นจะมีอัตราการ
สร้างความสูงเฉลี่ย 0.76 เซนติเมตรต่อวัน ทุกช่วงวันปลูกพบว่าสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการให้ความสูง
อ้อย เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม จะมีอัตราการเพ่ิมความสูงได้มากกว่าช่วงเดือนอื่นๆ (ภาพที่ 
1.2.3) 
 

   
ภาพที่ 1.2.3 ความสูงของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน โดยกราฟเส้นสีน้้าเงินคือความสูงของ

อ้อยพันธุ์ KK07-037 สีเขียวคือพันธุ์  95-2-213 และสีแดงคือพันธุ์ K95-84  และภาพจาก
ด้านซ้ายไปขวา แสดงวันปลูกท่ี 1 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 

การสะสมน้ าตาล 
 การสะสมน้้าตาลของอ้อยทั้งสามพันธุ์ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเป็นส้าคัญ อ้อยพันธุ์K95-84 
สะสมน้้าตาลได้สูงกว่าพันอ่ืนๆ โดยอ้อยทุกพันธุ์มีการสะสมน้้าตาลสูงโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ไป
จนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม โดยอ้อยวันปลูกที่ 1 และวันปลูกที่ 2 มีการสะสมน้้าตาลเพ่ิมขึ้นไปถึงช่วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นการสะสมน้้าตาลจะลดลงเมื่อถึงช่วงกลางเดือนมีนาคม ส้าหรับอ้อยวันปลูกที่ 
3 ที่มีอายุของอ้อยน้อยที่สุดพบว่าหลังจากกลางเดือนมกราคมจะมีน้้าตาลที่สะสมลดลงทั้ง 3 พันธุ์ และจะ
เพ่ิมขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงกลางเดือนมีนาคม (ภาพที่ 1.2.4) 



 
 

ภาพที่ 1.2.4 การสะสมน้้าตาล (องศาบริกซ์) ของอ้อยพันธุ์ต่างๆ และในวันปลูกที่ต่างกัน 

 
ข้อมูลอากาศในช่วงวันปลูก 
 ในวันปลูกที่ 1 เมื่อสภาพอากาศมีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยต่้าสุดในช่วง 90 วันหลังปลูก ท้าให้อัตราการ
สะสมน้้าหนักแห้งของอ้อยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิต่้าสุดเพ่ิมขึ้น พบว่ามีอัตราการสะสม
น้้าหนักแห้งของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์เพ่ิมมากข้ึน จากการทดลองนี้พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมส้าหรับการสะสม
น้้าหนักแห้งจะอยู่ ในช่วง 27-29 องศาเซลเซียส (ภาพที่  1.2.5a) วันปลูกที่  2 จะได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิสูงในช่วงแรก (90 วันหลังปลูก) ท้าให้มีอัตราการสะสมน้้าหนักแห้งต่้าเช่นกัน (ภาพ
ที่ 1.2.5b) ส่วนในวันปลูกท่ี 3 พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ ท้าให้มีอัตราการสะสม
น้้าหนักแห้งเป็นปกติ (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 

 
10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 ในสภาพการผลิตอ้อยที่มีปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ การสะสมน้้าหนักแห้ง และการสะสมน้้าตาล
ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมากกว่าความแตกต่างระหว่างพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโต ส่วนของ
การสร้างใบและการเพ่ิมความสูงอ้อยขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของอ้อย ผลการทดลองดังกล่าวน้าไปใช้
ปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมส้าหรับใช้กับแบบจ้าลองพืช 3 ชนิด สามารถน้าไปใช้ได้ดีกับแบบจ้าลอง 
canegro และแบบจ้าลอง DNDC และพอใช้ส้าหรับแบบจ้าลอง Aquacrop 

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของอ้อยที่ได้ไปใช้จ้าลองการเจริญเติบโต
ของอ้อยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อหาค่าการใช้น้้าของอ้อย และหาการจัดการที่เหมาะสมส้าหรับ
เฉพาะพ้ืนที่ 
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