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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยภายใต้สภาวะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของ

อ้อย ดัชนีความเครียดด้านน ้า การตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อปริมาณการคายระเหยน ้า ส้าหรับใช้วางแผน

และสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า ในระบบ IoT ตามหลักการจัดการปริมาณความต้องการ

ใช้น ้าส้าหรับการปลูกพืช (Crop water demand) ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ 

(Soil-Plant-Atmosphere Continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้า ( Irrigation scheduling) อย่างอุ

ตมภาคที่จะให้กับพืช ด้วยวิธีการพร่องน ้าบางส่วนในดิน (Management allowed depletion) 

 การวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชู

การ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 ที่ให้ร่วมวิจัยและให้ความอนุเคราะห์ทรัพยากรขององค์กรในรูป In 

kind  และเป็นผู้ท้าหน้าที่ห่วงโซ่อุปทาน การผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย ที่เป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย

โดยตรง 

ขอขอบพระคุณ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่สนับสนุนกระบวนการวิจัยใน

ภาคสนามเป็นไปได้อย่างราบรื่น   

ขอขอบพระคุณ งานคลังและพัสดุ ส้าหรับความช่วยเหลือสนับสนุน ประสานงานด้านงบประมาณ 

การเงิน การจัดท้าบัญชีโครงการ และเบิกจ่ายวัสดุ  

 ขอขอบพระคุณงาน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ด้าเนินงานจัดจ้างผู้ช่วยวิจัย 

ขอขอบพระคุณ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่อ้านวยความสะดวกการประสานงานการ

ขอทุนสนับสนุนการวิจัย และงานติดต่อประสานทุกเรื่องด้วยดี ตลอดระยะการวิจัย 

 

       คณะนักวิจัย 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การปลูกอ้อยที่มีการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้พอเพียงกับการคายระเหย สามารถเพิ่มผลผลิต

อ้อยได้มากถึงร้อยละ 50 พื นที่ปลูกอ้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่นอกเขตชลประทาน ชาวไร่อ้อยใช้น ้าฝนและมี
แหล่งน ้าขนาดเล็กและระบบการให้น ้าเป็นของตนเอง แต่ชาวไร่อ้อยยังไม่มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจว่าจะ
ให้น ้าอ้อยช่วงเวลาไหนและปริมาณเท่าใด 

นอกจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทสไทย ส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้าฝน
เฉลี่ยรายเดือนจะเพิ่มขึ นในฤดูแล้งและลดลงในฤดูฝนอย่างมีนัยส้าคัญในทุกลุ่มน ้าของประเทศไทย แม้ว่า
ปริมาณฝนจะมีมากขึ น แต่เมื่ออุณหภูมิร้อนขึ นการคายระเหยน ้าของพืชน่าจะเพิ่มสูงขึ น และจะส่งผลต่อการ
ผันแปรของค่าค่าการคายระเหยน ้าของพืชจะสูงตามไปด้วย  

หลักการตัดสินใจให้น ้าพืชแบบแม่นย้า (Precise irrigation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart farming) ประกอบด้วย 1) การตัดสินใจให้น ้าตามระดับความชื นในดิน (Soil based irrigation) โดย
จะส่งน ้าเมื่อระดับน ้าในดินใกล้ถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวร (Permanent wilting point: PWP) แต่ปรมิาณให้น ้าจะไม่
เกินความจุสนาม (Field capacity; FC) 2) การวางแผนและส่งน ้าตามสภาพภูมิอากาศและการคายระเหยน ้า
ของพืช (Climatic-Plant Evapotranspiration based irrigation) และ 3) การติดตามค่าความเครียดด้านน ้า
ของพืช (Crop water stress index, Plant based irrigation)  

แนวคิดการจัดสรรหรือให้น ้าแก่พืชเดิม (Traditional scheduling irrigations) ถูกพัฒนาขึ นบน
พื นฐานของสารสนเทศส้าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 2 ตัวแปรคือ ค่า แนวคิดการก้าหนดปริมาณการให้น ้า
จากการคายน ้าของพืชและการระเหยจากดิน (ET) ด้วยการพิจารณาจากการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิงและ

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้า (Reference ET‐crop coefficient) และก้าหนดเวลาที่ต้องให้น ้าแก่พืชด้วยความชื น
ดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available soil moisture ) ซึ่งวิธีการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการให้น ้า
ชลประทานในการปลูกพืชแบบไม่ให้พืชขาดน ้าโดยให้น ้าตามปริมาณค่าการคายระเหยและไม่ให้เกิด
ความเครียดด้านน ้าต่อพืช ซึ่งกระบวนทัศน์การให้น ้าพืชแบบด่ังเดิมเป็นการให้น ้าอย่างเต็มที่ (Fully irrigation) 
นี มุ่งให้เกิดผลภาพของผลผลิตสูงสุด ท้าให้ละเลยต่อประเด็นความยั่งยืนของทรัพยากรน ้าเพราะว่าแหล่งน ้า
ต้นทุนมีจ้ากัดและที่ไม่เพียงพอ แนวคิดการยอมให้พืชขาดน ้า (Water deficits) ในช่วงระยะการเจริญเติบโตที่
ไม่ท้าให้เกิดวิกฤตความเครียดด้านน ้าแก่พืช จะเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศและ ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์สูงสุดต่อหน่วยการใช้น ้าของพืช 

การจัดการทรัพยากรน ้าแบบแม่นย้า คือ การสร้างความสมดุลน ้า ระหว่าง ปริมาณน ้าต้นทุน (Water 
supply) และ ปริมาณความต้องการใช้น ้า (Water demand) ในระบบการปลูกอ้อย ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การใช้น ้าทั งทางด้านผลิตผลและเศรษฐศาสตร์สูงสุด ตามหลักการจัดการปริมาณความต้องการใช้น ้าส้าหรับ
การปลูกพืช (Crop water demand) ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-
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Atmosphere Continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้า ( Irrigation scheduling) อย่างอุตมภาคที่จะ
ให้กับพืช ด้วยการก้าหนดให้พร่องน ้าบางส่วน การให้น ้าชลประทานเสริมในการปลูกพืชไร่จึงมีความจ้าเป็น 
การพัฒนาช่วงเวลาและปริมาณการให้น ้าพืชที่แม่นย้า จะช่วยประหยัดน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าได้ 
(WUE) ดังนั นการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชที่แท้จริงตามชนิดพืชจึงมีความจ้าเป็น  

ดังนั นการวิจัยนี  จึงก้าหนดกรอบการวิจัย อันประกอบด้วย การเพื่อตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้า
ของอ้อย (Kc) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในระดับไร่นา จากการตรวจวัดค่าการคายระเหยน ้าของอ้อย (ETa) 
ด้วยวิธี Lysimeter และ Bowen ratio และการวัดการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETo) จากนั นท้าการศึกษาค่าการ
ใช้น ้าที่เหมาะสม (Optimization) ทั งปริมาณและช่วงเวลาการให้น ้าอ้อย ด้วยการพิจารณา ค่าการรายระเหย
น ้า ค่าดัชนีความเครียดด้านน ้า ความชื นดิน ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ และเปรียบเทียบวิธีการให้น ้า 
ได้แก่ การให้น ้าโดยวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ให้น ้าเต็มที่ระดับความชื นสนาม (Full Irrigation) และ ให้น ้าแบบสลับ
ข้างทีละครึ่งต้น (Partial Root-zone Drying, PRD) ต่ออัตราการเจริญเติบโต ชีวมวล และความเข้มข้นของ
น ้าตาล (%brix) และพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT infrastructure) และโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าของเกษตรและน้าไปใช้ในระบบการให้น ้าแบบ
แม่นย้าที่สอดรับกับการพัฒนาระบบ Precise smart farming ส้าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อ เพื่อศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและทบทวนค่าสัมประสิทธิ์

การใช้น ้าของอ้อย โดยใช้วิธี Lysimeter และ Bowen ratio รวมถึงการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตต่อ
ปริมาณการคายระเหยน ้าและดัชนีความเครียดด้านน ้า และผลผลิตน ้า ให้มีความเฉพาะสอดคล้องกับสายพันธุ์
อ้อยและสภาพอากาศปัจจุบัน 2) เพื่อสร้างต้นแบบระบบโครงสร้างพื นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( IoT 
Infrastructure) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าส้าหรับการใช้ประโยชน์ของชาวไร่
อ้อย และ 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ 
ภายใต้แนวคิดสมดุลน ้าและการก้าหนดความต้องการใช้น ้าของพืชจากความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของน ้า ใน
ดิน ในพืช และสภาพภูมิอากาศ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1) การพัฒนาระบบ IoT ส้าหรับการติตามตรวจวัดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อย พันธุ์

ขอนแก่น 3 ได้แก่ ค่าการคายระเหยน ้าที่แท้จริง ค่าการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง ค่าดัชนีความเครียดด้าน
น ้าของพืช ควรมชื นในดิน และข้อมูลลักษณะอากาศ ในพื นที่อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

2) ศึกษาความต้องการใช้น ้าของอ้อย (Evapotranspiration, ETa) ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ 
โดยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter เปรียบเทียบระหว่าง 1) ให้น ้าเต็มที่ระดับความชื นสนาม (Full 
Irrigation, FI) 2) วิธีการให้น ้าร้อยละ50 ของ FI (50%FC) และ วิธีให้น ้าแบบสลับข้างทีละครึ่งต้น (Partial 
Root-zone Drying, PRD)  



ง 
  

3) การพัฒนาฐานข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยวของอ้อย (Kc) และค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้า
ของพืชส่วนฐาน (Kcb) พันธ์ุขอนแก่น 3  

4) ศึกษาการตอบสนองผลผลิตต่อค่าการใช้น ้าของพืช ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลผลิต 
(Yield) ของอ้อยในแต่ละระยะการเจริญเติบโต กับ ค่าการคายระเหยน ้าของพืชที่แท้จริง (ETa) ความชื นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชในดิน (Available soil water content, ASWC) กับ ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช (Crop 
water stress index, CWSI)  

5) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบ IoT และโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าแบบมีส่วนร่วม 

6) การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย และมีการน้าโครงสร้างพื นฐาน
ระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าแบบแม่นย้าในการทดลองใช้ประโยชน์ในพื นที่ปลูกอ้อยแปลง
ใหญ่  

ผลการวิจัย 
ค่าการระเหยน ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ตั งแต่ระยะตั งตัวถึงสิ นสุดระยะแตกกอ จ้านวน 238 วัน

หลังปลูก (DAT) จากการตรวจวัดด้วย Lysimeter ผันแปรตามปริมาณการให้น ้าจากน ้าฝนและน ้าชลประทาน 
ค่ าการคายระ เหยน ้ าของอ้อย ในสภาพมาตรฐานที่  100 % ของความจุ ความชื นสนาม  (Crop 
evapotranspiration under standard conditions, 100%FC) ให้น ้าตามวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ที่ 50% ของ
ความจุความชื นสนาม (50%FC) และ ให้น ้าแบบ Partial Root-zone Drying (PRD) ที่ 50% ของความจุ
ความชื นสนาม (50%FC+PRD) โดยให้น ้าแบบตามร่อง (Furrow) สลับร่องเว้นร่อง มีค่าเฉลี่ย 5.0±2.7, 
4.4±2.0 และ 4.1±1.7 มิลลิเมตรต่อวัน ตามล้าดับ การตรวจวัดการระเหยน ้าด้วยวิธี EBBR ของการปลูกอ้อย
แปลงใหญ่ที่ใช้น ้าฝนเป็นแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับการคายระเหย มีค่าเฉลี่ย 2.7±1.6 มิลลิเมตรต่อวัน ทั งนี ค่า 
ETa จาก Lysimeter มีค่ามากกว่า วิธี EBBR โดยพบความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางบวก ที่สามารถน้าปรับค่า 
ET EBBR ให้มีค่าใกล้เคียงกับการวัดด้วย Lysimeter ด้วยสมการ ETlysimeter = 1.0377.ETEBBR + 0.3873 (R2 
0.67) เพื่อใช้ตรวจวัด ETa ที่มีต้นทุนต่้า และดูแลรักษาง่ายกว่า Lysimeter 

ค่าเฉลี่ย Kc ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 โดย Initial stage Mid-season และ 
End stage ค่าเฉลี่ย Kc มีค่า 0.36 1.22 และ 0.77 ตามล้าดับ ส่วน Kcb ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อย
มีค่า 0.63 โดย Initial stage Mid-season และ End stage ค่าเฉลี่ย Kcb มีค่า 0.22, 1.21 และ 0.47 
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก้าลังสอง (RMSE) ค่า Kcb ท้านายค่า ETc 
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย ±1.109 มิลลิเมตรต่อวัน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และ 
แรงดึงระเหยน ้าของอากาศ (VPD) ประกอบด้วย สมการเส้นฐานล่าง (dTll) ในแปลงปลูกอ้อยที่สามารถคาย
ระเหยได้เต็มศักยภาพ และสมการเส้นฐานบน (dTul) จากแปลงทดลอง Bowen ratio ที่มีความเครียดด้านน ้า 



จ 

  

คื อ  Tc-Ta = -1.072VPD + 3.409 (R2 = 0.75) แ ล ะ  Tc-Ta = 0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001) 
ตามล้าดับ จึงใช้ค่าเหล่านี ประเมินดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อย 

ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Ky) ใน
ระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.2485 และ 0.9632  

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนามตลอดการปลูกอ้อย (100%FC) จะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด แต่ประ
สิทธิการใช้น ้าของพืช (WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้า การยอมให้อ้อยขาดน ้าใน
ระดับ 75%FC 50%FC และ 25%FC โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั น
แนวทางการให้น ้าอ้อยเสริมเมื่อเกิดสภาวะความเครียดด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลงของผผลิต 
เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าการใช้น ้าฝนในการปลูก
อ้อยแต่เพียงอย่างเดียว  

ผลการวิจัยบ่งชี ว่าการให้น ้าอ้อยเสริมนอกเหนือจากการใช้น ้าจากน ้าฝน อย่างน้อย 2 ครั ง ในระยะ
แตกกอและย่างปล้อง เมื่อระดับความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลดลงมากกว่า 50% MAD และให้น ้าจนระดับ
ความชื นดินกลับไปที่ 50% TAW ดัชนีความเครียดของพืชด้านน ้า มากกว่า 0.6 มีผลให้ผลผลิตลดลง 11.3%  

ผลการวิจัยค่า Kc และ Kcb ที่เฉพาะกับพันธ์ุอ้อยขอนแก่น 3 และองค์ความรู้เรื่องค่าพารามิเตอร์และ
ความสัมพันธ์ของการตอบสนองของผลผลิตต่อการลดลงของการคายระเหยน ้าจากการขาดน ้า ดัชนี
ความเครียดด้านน ้าของพืช และความชื นดิน จากการตรวจวัดด้วยระบบ IoT น้าไปประยุกต์ในการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า เพื่อให้เกษตรกร พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อม
ค้าแนะน้าปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลงอันเนื่องมาจาก
การยอมให้ดินและพืชมีความเครียดจากการขาดน ้า 

ข้อจ ากัดในการใช้งานและข้อเสนอแนะ 
ค่าการคายระเหยน ้าจะเพิ่มขึ นเมื่อมีน ้าเพียงพอจากปริมาณน ้าฝนหรือการให้น ้าแก่อ้อย การให้

น ้าอ้อยอย่างพอเพียงตลอดการเจริญเติบโตจะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกษตรกรมีน ้าต้นทุน
จ้ากัด และต้องการประหยัดต้นทุนการปลูกอ้อย การก้าหนดระดับเขตวิกฤตการพร่องน ้าในดินไม่ให้ต่้ากว่า 
25% FC จะท้าให้ผลผลิตลดลง 11.3% คือจุดอุตมภาคของการวางแผนการให้น ้าอ้อย และให้ประสิทธิภาพ
การใช้น ้า (Water use efficiency) สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้าที่ 100%FC อย่างไรก็ตาม การให้น ้า
แบบพร่องน ้าบางส่วนภายใต้เขตวิกฤต สามารถด้าเนินการได้เมื่อมีระบบโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อติดตาม
ตรวจวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของพืชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าที่แม่นย้าตรงกับสถานะ
ของน ้าในดิน พืช และอากาศ เพื่อป้องกันความเสียหายหากพืชขาดน ้ามากเกินไป  
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บทคัดย่อ 
ค่าการคายระเหยน ้า สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช และการตอบสนองของผลผลิต

ต่อการขาดน ้า มีประโยชน์อย่างมากส้าหรับการจัดการน ้าที่แม่นย้าและสนับสนุนการตัดสินใจก้าหนดเวลาและปริมาณการให้

น ้า ในการวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในสภาวะการให้น ้าที่

แตกต่างกันที่เป็นปัจจุบัน (Realtime) ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อก้าหนดการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า 

ผลการวิจัย ค่าการคายระเหยน ้าจากการตรวจวัดด้วยวิธีถังวัดใช้น ้าแบบชั่งน ้าหนัก (Lysimeter) และวิธีสมดุล

พลังงาน (Energy balance bowen ratio; EBBR) พบว่า ในสภาพมาตรฐานซึ่งน ้าไม่ใช่ปัจจัยจ้ากัดในการเจริญเติบโต 

(100%FC) มีค่าการคายระเหยมากที่สุด เฉลี่ย 5.0±2.7 มิลลิเมตรต่อวัน รองมาคือ ค่าการคายระเหย ในกรรมวิธีการทดลอง

พร่องน ้า โดยรักษาระดับความชื นดินลดลงไม่เกิน 50% ของความจุความชื นสนาม (FC) และ 50%FC แบบสลับข้างทีละครึ่ง 

มีค่า 4.4±2.0 มิลลิเมตรต่อวัน และ 4.1±1.7 มิลลิเมตรต่อวัน ทั งนี ความแปรปรวนของค่าการคายระเหยน ้ามีความสอดคล้อง

กับเหตุการณ์ฝนตกและให้น ้า ส้าหรับค่าการคายระเหยน ้าที่ตรวจวัดด้วยวิธี EBRR มีค่า 2.7±1.6 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งน้อยกว่า

การวัดถังวัดการใช้น ้าแบบชั่งน ้าหนัก โดยสามารถปรับแก้ค่าการคายระเหยได้ด้วยสมการ ETlysimeter = 1.038.ETEBBR + 0.387 

(R2 0.67) เพื่อใช้วัดการคายระเหยน ้าที่มีต้นทุนต่้าและดูแลรักษาง่ายกว่า Lysimeter 

ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว (Single crop coefficient, Kc) ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมี

ค่าเฉลี่ย 0.77 ในระยะตั งตัว กลางฤดู และ สะสมน ้าตาล ค่าเฉลี่ย Kc คือ 0.36, 1.22 และ 0.77 ตามล้าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์

การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อย มีค่าเฉลี่ย Kc 0.63 77 ใน

ระยะตั งตัว กลางฤดู และ สะสมน ้าตาล ค่าเฉลี่ย Kc เท่ากับ 0.22, 1.21 และ 0.47 ตามล้าดับ ผลการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิอ้อยกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และแรงดึงระเหยน ้าของอากาศ (VPD) ประกอบด้วย สมการ

ค้านวณ Tc-Ta เส้นฐานล่าง (dTll) และสมการค้านวณ Tc-Ta เส้นฐานบน (dTul) คือ Tc-Ta = -1.072VPD + 3.409 (R2 = 

0.75) และ Tc-Ta = 0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001) ตามล้าดับ จึงใช้ค่าเหล่านี ประเมินดัชนีความเครียดด้านน ้าของ

อ้อย ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Yield respond to water 

deficit, Ky) ในระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.25 และ 0.96 ตามล้าดับ 

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนาม 100%FC ตลอดการปลูกอ้อยจะให้ผลผลิตสูงสุด แต่ประสิทธิภาพการใช้น ้า

ของพืช (WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้า 75%FC, 50%FC และ 25%FC ตามล้าดับ จาก

ผลการวิจัยดังกล่าวน้าไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า เพื่อให้เกษตรกร 

พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อมค้าแนะน้าปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลง

อันเนื่องมาจากการยอมให้ดินและพืชมีความเครียดจากการขาดน ้า 

สรุปได้ว่า การให้น ้าแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย ควรพิจารณาการให้น ้าของอ้อยภายใต้แนวคิดการยอมให้พืช

ขาดน ้าบางส่วน (Management Allowed Depletion, MAD) ที่สอดคล้องกับบริบทที่ชาวไร่อ้อยมีน ้าต้นทุนจ้ากัด การ

ก้าหนดเขตวิกฤตการขาดน ้า จะสามารถวางแผนผลิตอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ

ทรัพยากรน ้า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว 

ค้าส้าคัญ: อ้อย ค่าการคายระเหยน ้า ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช การตอบสนองของ

ผลผลิตต่อการขาดน ้า  
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Abstract 
Evapotranspiration, water use coefficient, crop water stress index and crop yield response to water deficit is valuable 

for the accurate water management and can support the decision making relevant to irrigation time and volume. The objective 

of this study was to evaluate the parameters involving the water usages of Khon Kaen 3 sugarcane cultivar under varying 

irrigation conditions. The study had a real time monitoring with internet of thing (IoT) for determining the precise sugarcane 

irrigation. 

The results showed the evapotranspiration values obtained from lysimeter and energy balance approaches at 

standard condition. When water was not a limiting factor for growth (100% FC), sugarcane during the initial to development 

stages had the highest evapotranspiration values at the averaged 5.0±2.7 mm/day. The lower evapotranspiration values were 

from the water depletion treatment (i.e. the soil moisture content was not less than 50% of field capacity (50%FC)) and the 

partial rootzone drying treatment with 50%FC, which were 4.4±2.0 mm/day and 4.1±1.7mm/day, respectively.  

The variance of evapotranspiration values was corresponded with rain events and water irrigation. he energy balance 

approach was ET 2.7±1.6 mm/day, which was lower than that from the lysimeters. The values could be adjusted by a simple 

regression equation of ETlysimeter = 1.0377.ETEBBR + 0.3873 (R2 0.67). This method had lower cost and more convenience than 

lysimeter for determining the ETa.    

The single crop coefficient (Kc) throughout sugarcane cultivation was 0.77. For the initial stage, mid-season and end 

stage, the average Kc values were 0.36 , 1.22 and 0.77 , respectively. The basal crop coefficient (Kcb) throughout sugarcane 

cultivation was 0.63. For the initial stage, mid-season and end stage, the average Kcb values were 0 . 2 2 , 1 . 2 1  and 0 . 4 7 , 

respectively.  

The relationship between the different between canopy and air temperature ( Tc-Ta) and Vapor pressure deficit 

(VPD) was included Tc-Ta lower baseline (dTll) and Tc-Ta upper baseline (dTul) which were Tc-Ta = -1.072VPD + 3.409 (R2 = 

0.75) and Tc-Ta = 0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001), respectively. Thus, these values were used to determine the crop water 

stress index.  The values of yield respond to water deficit (Ky) during the development stage and throughout the cultivation 

were 0.25 and 0.96, respectively.  

Although, the water irrigation at 100%FC throughout sugarcane cultivation period gave the highest yields, its water 
use efficiency (WUE) was lower than the sugarcane cultivation that allowed some water deficiency at 7 5 % FC,  5 0 % FC and 
25%FC. 

The results could be used to develop a precision water management for sugarcane cultivation. The farmers could 
consider and decide the optimum water volume for irrigation according to an acceptable sugar yield that could be lower due 
to the soil and plant stress from water deficit.  

In conclusion, the precision system of water irrigation for sugarcane cultivation should consider the Management 
Allowed Depletion (MAD) concept, which will correspond with the context that farmers have limited water supply. The define 
of critical water deficit area could be used to plan the sugarcane cultivation with an acceptable sugar yield, increase the eco-
efficiency of water resource and provide a better profit than the use of only rainfed for sugarcane cultivation. 

 

Key word: Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Evapotranspiration, Crop coefficient, Crop 

water stress index, Yield respond to water deficit 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้จากการจ้าหน่ายในประเทศและส่งออกได้ปีละ 

180,000 ล้านบาท การเจริญเติบโตของอ้อยต้องการน ้าเพื่อการคายระเหย (Evapotranspiration; ET) 1.6 

แสนลิตรต่อไร่ต่อฤดูกาลผลิต แต่พื นที่การปลูกอ้อยของประเทศไทยร้อยละ 80 อยู่นอกเขตชลประทาน การใช้

น ้าฝนเพียงแหล่งเดียวมักประสบกับสภาวะแล้งและผลผลิตอ้อยลดลง จึงมีจ้าเป็นต้องให้น ้าชลประทานที่มา

จากแหล่งน ้าผิวดินและใต้ดินเพิ่มเติม ในสภาพการปลูกอ้อยที่มีการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้พอเพียง

กับการคายระเหยน ้าของอ้อยตลอดการเพาะปลูก สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยจาก 8-10 ตันต่อไร่ เป็น 15-17 ตัน

ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 50  

 ในระบบการปลูกอ้อยในพื นที่นอกเขตชลประทาน ชาวไร่อ้อยจะมีแหล่งน ้าขนาดเล็กและระบบการให้

น ้าเป็นของตนเอง แต่ชาวไร่อ้อยยังไม่มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจว่าจะให้น ้าอ้อยปริมาณเท่าใดและช่วงเวลา

ไหน หลักการพิจารณาตัดสินใจให้น ้าพืชของระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) หรือ การเกษตรแม่นย้าสูง 

(Precision agriculture) ได้แก่ 1) การตัดสินใจให้น ้าตามระดับความชื นในดิน (Soil based irrigation) โดย

จะส่งน ้าเมื่อระดับน ้าในดินใกล้ถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวร (Permanent wilting point: PWP) แต่ปริมาณให้น ้าจะไม่

เกินความจุสนาม (Field capacity; FC) 2) การวางแผนและส่งน ้าตามสภาพภูมิอากาศและการคายระเหยน ้า

ของพืช (Climatic-Plant Evapotranspiration based irrigation) และ 3) การติดตามค่าความเครียดของพืช

ดานน ้า (Crop water stress index, Plant based irrigation) ตัวอย่างเทคโนโลยีการท้าเกษตรอัจฉริยะ

สมัยใหม่ หรือ smart farm ในปัจจุบัน คือระบบให้น ้าส้าหรับการเพาะปลูกพืช ที่ติดตั งเซ็นเซอร์วัดความชื น

ดินและถังวัดปริมาณฝน ทั งนี การจัดการน ้าตามแนวคิด Smart farm ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จ้าเป็นอ้างอิงค่า

สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อย (Crop coefficient, Kc) เพื่อใช้ค้านวณปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชซึ่งได้

จากการศึกษาวิจัยในแปลงทดลองระดับไร่นา  

 การใช้น ้าของพืชค้านวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ 1) ค่าการคายระเหยน ้าของพืช 

(ETa) เป็นค่ าการใช น ้ าของพืช ในสภาพมาตรฐาน” (Crop evapotranspiration under standard 

conditions) ที่ไม่มีปัจจัยจ้ากัดต่อการเจริญเติบโต ปริมาณการคายระเหยน ้านี  เรียกว่า เป็นการใชน ้าสูงสุด

ของพืช (maximum crop evapotranspiration) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวัน 2) ค่าการใช้น ้าของพืชอ้างอิง 

(Reference crop evapotranspiration; ETo) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวัน และ 3) ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น ้า
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ของพืช (Crop coefficient; Kc) ซึ่งค่าคงที่ของพืชที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ETa ที่ท้าการทดลอง

ในภาคสนามเพ่ือตรวจวัดจริง กับ กับ ETo ที่ค้านวณจากข้อมูลภูมิอากาศและพื นผิวพืชอ้างอิงซึ่งคือหญ้าความ

สูง0.12 เมตร ค้านวณได้จากวิธี FAO56 Penman-Monteith หรือ วิธีถาดวัดการระเหย ดังสมการที่เกี่ยวข้อง

กันต่อไปนี   

  ETo = (0.408∆(Rn-G)+γ900/(T+273) U2 (es-ea))/(∆+γ(1+0.34U2 )) Eq 1  

  ETc = Kc x ETo        Eq 2 

  Kc = ETa / ETo        Eq 3 

 กรณีที่พืชมีความเครียดด้านน ้าจากค่าความชื นในดินที่ลดลงต่้ากว่า FC ค่าการคายน ้าก็จะลดลงจาก

กลไกควบคุมการคายน ้าในต้นพืช เรียกว่าสัมประสิทธิ์การขาดน ้าของดิน (Water stress coefficient, Ks ) 

เมื่อ 0≥Ks≤1  ดังนั นค่าการคายระเหยน ้าของพืชที่แท้จริง (Actual Crop evapotranspiration, ETa) หรือ 

Crop evapotranspiration under non-standard conditions (ETc adj) (Allen at al., 1988) จึงค้านวณ

ได้จากสมการ   

  ETc adj = Ks x Kc x ETo       Eq 4 

 โดยทั่วไปในการค้านวณการใช้น ้าหรือการคายระเหยน ้าของอ้อยหรือพืชใด ๆ (ETc) จะใช้สมการที่ 2 

ซึ่งเป็นผลคูณของค่า Kc กับ ค่า ETo ของแต่ละพื นที่ของประเทศไทย ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปตามการผันแปร

ของสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน ความเร็วลม จ้านวนชั่วโมงที่มีแสงแดด และการระเหยของ

น ้า ในสภาวะอากาศของประเทศไทย ในทศวรรษที่ 1980, 2020, และ 2040 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ น (ร้อนมากขึ น) จ้านวนวันที่มีอากาศร้อนสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น (ร้อนนาน

ขึ น) ปริมาณฝนรวมในรอบปีเพิ่มมากขึ น แต่ฤดูฝนยาวเท่าเดิม ก้าหนดเริ่มต้นฤดูกาลไม่แน่นอน (ศุภกร และ

คณะ, 2552) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรจิต (2553) ที่รายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น

ในทุกพื นที่ ประมาณ 0.01 ถึง 0.04 องศาเซลเซียสต่อปี ส่วนแนวโน้มปริมาณน ้าฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง

เล็กน้อย ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนส่วนมากจะเพิ่มขึ นในฤดูแล้งและลดลงในฤดูฝน อย่างมีนัยส้าคัญในทุก

ลุ่มน ้าของประเทศไทย แม้ว่าปริมาณฝนจะมีมากขึ น แต่เมื่ออุณหภูมิร้อนขึ นการคายระเหยน ้าของพืชน่าจะ

เพิ่มสูงขึ น และจะส่งผลต่อการผันแปรของค่า Kc และ ETo ให้สูงขึ นตามไปด้วย                      

 นอกจากนี พันธ์ุอ้อยที่ใช้ปลูกในปัจจุบันได้รับปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตมากขึ น ทั งนี การให้น ้าอ้อยและ

ปริมาณมวลชีภาพของอ้อยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อย่างไรก็ตามการใช้น ้าในการคายระเหยของอ้อยมี

ค่าสูงในระยะตั งต้น ( Initial growth stage) และ ระยะแตกกอ (Development หรือ Tillering growth 
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stage) แต่หากให้น ้าอ้อยสูงสุดตามความต้องการของอ้อยในระยะ ระยะสะสมผลผลิต (Yield accumulation 

หรือ Grand growth stage) และ ระยะสุกแก่ (Ripening หรือ drying-off) แม้ว่าจะท้าให้มวลชีวภาพอ้อยสูง

แต่ค่าความหวาน (Commercial Cane Sugar; CCS) กลับมีค่าลดลง โดยทั่วไปในสองระยะการเจริญเติบโต

สุดท้าย ควรให้น ้าอ้อยร้อยละ 85 จากปริมาณความต้องการน ้าของอ้อยสูงสุดที่ค้านวณได้ ซึ่งจะช่วยสร้างการ

สะสมน ้าตาลได้จากภาวะเครียด (Holden and McGuire, 1989) ดังนั นการศึกษาค่าการคายระเหยน ้าของ

อ้อยในสภาวะความแตกต่างของปริมาณน ้าในดินที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจวัดค่า Kc ตามระบบการเขตกรรม

อ้อยดังกล่าว จะมีผลดีต่อการให้ผลผลิตและความหวานในจุดอุตมภาค (Optimization) กับทรัพยากรน ้า

ต้นทุนในการใช้ปลูกอ้อยอย่างเหมาะสม  

 การปลูกอ้อยภายใต้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด การใช้ทรัพยากรน ้าให้เกิด

ประโยชน์สูงประหยัดที่สุด ดัชนีชี วัดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้าจากกิจกรรมการผลิตอ้อยที่ส้าคัญ คือ ความ

ต้องการใช้น ้าของพืชต่อปริมาณความต้องการให้น ้าชลประทาน ที่เรียกว่าผลผลิตน ้า (Water productivity) 

นอกจากนี ตัวชี วัดเชิงปริมาณดังกล่าวสามารถน้าไปใช้ประโยชน์การวางแผนการจัดการทรัพยากรน ้าให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม นอกจากนี  ค่า Kc ของอ้อยที่มีการศึกษาก่อนหน้านี  มีค่าแตกต่างกันตามวิธี

การศึกษา พันธ์ุอ้อย และ ลักษณะกายภาพและสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ยกตัวอย่าง ค่า Kc ที่ศึกษาของกรม

ชลประทาน (2551) ด้วยวิธี ถังวัดการใช้น ้าของพืชแบบระบายน ้า (Percolation Type Lysimeter) ที่สถานี

ทดลองการใช้น ้าชลประทานที่ 3 สามชุก ตลอดระยเวลาการปลูกอ้อย ไม่ระบุพันธุ์ 270 วัน มีค่าเฉลี่ยราย

เดือน 1.01 เจษฎาและคณะ (2552) ใช้เทคนิค Eddy Covariance รายงานค่า Kc เฉลี่ยรายเดือน พันธุ์อ้อย 

K95-84 มีค่า 0.74 ในขณะที่ กอบเกียรติและคณะ (2555) ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าในดินด้วยวิธีชั่ง

น ้าหนักน ้าในดินที่ความจุความชื นที่เป็นประโยชน์สูงสุด (AWC) มีค่าเฉลี่ยรายเดือน 0.8575 จะเห็นได้ว่าค่า 

Kc นี มีความผันแปรตามแต่ละวิธีการศึกษา 

การวัดการคายระเหยน ้าทางอ้อมด้วยวิธีสมดุลพลังงาน (Energy balance Bowen ratio, EBBR) 

ค้านวณจากการตรวจวัดสภาพมูลอากาศ เป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลาย แต่ในการวัดในสภาพไร่นา พบว่าข้อมูล

จากการตรวจวัดบางส่วนไม่เข้าใกล้สมดุลพลังงาน (Non-closure of the surface energy balance) ตาม

สมการ Rn – G = H + LE (Eq 5) เมื่อ Rn คือ Net solar radiation, G คือ Soil heat flux, H คือ Sensible 

heat flux และ LE คือ latent heat flux มีผลให้ค่าการคายระเหยน ้าต่้ากว่าที่ควรจะเป็น (Mauder et al., 

2018) ดังนั นจึงต้องปรับแก้สมดุลพลังงาน Bowen ratio ด้วยการแยกเศษเหลือของค่า H/LE (Mauder et 

al., 2013) หรือ การแยกสัดส่วนของเศษเหลือพลังงานต่อ H เพื่อเพิ่ม Bowen ration (Charuchittipan et 

al., 2014) นอกจากนี ข้อมูลการคายเหยของน ้าจะวัดได้เพียงช่วงเวลาที่มีแสงแดดที่แผ่พลังงานความร้อน 

ในขณะที่ช่วงเวลากลางคืนพืชยังคงคายระเหยน ้าอยู่ (Lee et al., 1996)  ทั งนี  Weighing lysimeter เป็น
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เครื่องมือที่มีความแม่นย้าและเที่ยงตรงมากที่สุดในการวัดค่า ETa ในระดับไร่นา (Allen et al., 1998, 

Chávez et al., 2009, Howell et al., 1995, Young et al., 1997) เป็นเป็นวิธีมาตรฐานในการสอบทวน

และปรับแก้ค่าการระเหยน ้าในการปลูกพืชด้วยวิธีสมดุลพลังงาน Ding et al. (2010)  

สัมประสิทธิ์การใชน ้าของพืชจ้าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบเดี่ยว และ แบบคู่  (Single Kc และ Dual 

Kc) โดยที่ Single Kc ส้าหรับใช้ค้านวณการคายระเหยของพืช (ETc) ภายใต้สภาวะมาตรฐานซึ่งไม่มีข้อจ้ากัด

เกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือการคายระเหยของพืช แต่ในการค้านวณค่าความต้องการใช้น ้าที่ผันแปรตาม

เหตุการณ์เปียกและแห้งของดินจากฝนตกและการให้น ้าชลประทาน มีผลต่อความผผันแปรต่อค่า Kc  ซึ่ง 

Allen (1988) ได้แนะน้าการค้านวณค่าความต้องการใช้น ้าของพืช (ETc) ด้วยสัมประสิทธิ์การใชน ้าของพืช

แบบคู ว่ามีความแม่นย้ากว่าการค้านวณค่า ETc ด้วยสัมประสิทธิ์การใชน ้าของพืชแบบเดี่ยว เพราะสามารถ

ก้าหนดการให้น ้าพืชด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใชน ้าของพืชสวนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) และ 

สัมประสิทธิ์การระเหยน ้าจากดิน (Soil water evaporation coefficient; Ke) ได้ ดังสมการ  

  ETc = (Kcb + Ke) x ETo      Eq 6 

เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดของพืช (Stress coefficient, Ks) ก็จะสามารถค้านวณความต้องการน ้า

ของพืชตามสภาวะที่แท้จริงจากการพร่องน ้าบางส่วนใน (Anderson et al., 2017) ดังสมาการ  

  ETc adj = [(Ks x Kcb) + Ke] x ETo     Eq 7 

 เนื่องจาก Ks มีผลเฉพาะต่อค่าการคายน ้าของพืช การค้านวณ ET ด้วย Dual Kc จะถูกต้องมากกว่า

การใช้สมการ Single Kc อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่การระเหยจากดินไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของ 

ETc เช่นในระยะการเจริญเติบโตของพืชที่ปกคลุมดินของพืชเต็มที่ การใช้ Single Kc จะให้ผลลัพธ์ที่สมเหตุผล 

นอกจานี การค้านวณค่า ET ด้วย Dual Kc ถูกน้ามาประยุกต์ในการก้าหนดการให้น ้าพืช เมื่อมีเหตุการณ์เปียก

และแห้งของดิน ซึ่งมีผลต่อความผันแปรของค่า Kc จากปริมาณน ้าฝนและน ้าชลประทาน โดยเฉพาะการให้น ้า

พืชในสภาวะที่มีการสูญเสียจากดินจากการระเหยจากดิน ในระยะตั งตัวที่การปกคลุมดินจากทรงพุ่มพืชยัง

เจริญเติบโตไม่เต็มพื นที่ซึ่งปริมาณการระเหยน า้จากดินมีมากกว่าการคายน ้าของพืช (li and Ma. 2019) ดังนั น

การศึกษา Dual Kc และจัดท้าเป็นฐานข้อมูลโครงสร้างพื นฐานที่สามารถสนับสนุนการให้น ้าแบบแม่นย้า ตาม

ความต้องการที่แท้จริงของพืช ซึ่งในปัจจุบัน การศึกษาค่า Dual Kc ในประเทศไทย ยังไม่มีการด้าเนินการวิจัย

แต่อย่างใด 

 แนวคิดการจัดสรรหรือให้น ้าแก่พืชเดิม (Traditional scheduling irrigations) ถูกพัฒนาขึ นบน

พื นฐานของสารสนเทศส้าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 2 ตัวแปรคือ ค่า แนวคิดการก้าหนดปริมาณการให้น ้า

จากการคายน ้าของพืชและการระเหยจากดิน (ET) ด้วยการพิจารณาจากการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิงและ
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ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้า (Reference ET‐crop coefficient concept) และก้าหนดเวลาที่ต้องให้น ้าพืชด้วย

ความชื นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available soil moisture concept) ซึ่งวิธีการดังกล่าวถูกออกแบบมา

เพื่อจัดการการให้น ้าชลประทานในการปลูกพืชแบบไม่ให้พืชขาดน ้าโดยให้น ้าตามปริมาณค่าการคายระเหย

และไม่ให้เกิดความเครียดด้านน ้าต่อพืช และการรักษาระดับความชื นในดินที่ความจุความชื นสนาม ซึ่งกระบวน

ทัศน์การให้น ้าพืชแบบดั่งเดิมเป็นการให้น ้าอย่างเต็มที่ (Fully irrigation) นี มุ่งให้เกิดผลภาพของผลผลิตสูงสุด 

ท้าให้ละลายต่อประเด็นความยั่งยืนของทรัพยากรน ้าเพราะว่าแหล่งน ้าต้นทุนมีจ้ากัดและที่ไม่เพียงพอ แนวคิด

การยอมให้พืชขาดน ้า (Water deficits) ในช่วงระยะการเจริญเติบโตที่ไม่วิกฤต เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์สูงสุดต่อหน่วยการใช้น ้าของพืช 

 จะเห็นได้ว่าการให้น ้าที่แม่นยา้ คือ การก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น า้ หากน้าแนวคิดการพร่องน ้า

บางส่วนในดิน แต่ไมท่้าให้พชืเกิดสภาวะเครียดจนท้าให้ผลผลิตลดลง การพิจารณาการตัดสินใจการให้น ้า จึงมี

ความจ้าเป็นต้องศึกษาตัวชี วัดความเครียดด้านน ้าของพืชเพื่อน้ามาใช้ร่วมกับน ้าในดินและสภาพภูมิอากาศ ใน

การก้าหนดการให้น ้าเกิดความแม่นย้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า  

 แนวคิดพื นฐานการจัดการทรัพยากรน ้าแบบแม่นย้า คือ การสร้างความสมดุลน ้า ระหว่าง ปริมาณน ้า

ต้นทุน (Water supply) และ ปริมาณความต้องการใช้น ้า (Water demand) ในระบบการปลูกอ้อย ที่

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น ้าทั งทางด้านผลิตผลและเศรษฐศาสตร์สูงสุด มาตรการจัดการน ้าต้นทุนในระบบ

ชุมชนและเกษตร คือ การจัดหาแหล่งน ้าและระบบกักเก็บน ้าผิวดินจากน ้าฝนและการใช้น ้าจากแหล่งน ้า

บาดาล และ มาตรการจัดการการใช้น ้า คือ หลักการจัดการปริมาณความต้องการใช้น ้าส้าหรับการปลูกพืช 

(Crop water demand) ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่ าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ ( Soil-Plant-

Atmosphere Continuum)  เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้า ( Irrigation scheduling) อย่างอุตมภาคที่จะ

ให้กับพืช ด้วยการก้าหนดให้พร่องน ้าบางส่วน (Water deficits) ประกอบด้วย 3 ขั นตอน  1) ประเมินและ

ตัดสินใจเวลาที่ต้องให้น ้าแก่พืช จากการแปลผล ปริมาณความชื นดิน การแสดงออกทางสรีระวิทยาของพืชต่อ

ความเครียดด้านน ้า และสภาพภูมิอากาศ 2) ก้าหนดปริมาณน ้าที่ต้องให้แก่พืช ขั นตอนนี  ขึ นอยู่กับปริมาณน ้า

และคุณภาพของน ้าต้นทุน (น ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน) และ ค่าชลภาระ (Water duty) ซึ่งผันแปรตามสมบัติทาง

ชลศาสตร์ของดิน ได้แก่ ปริมาณน ้าที่กักเก็บไว้ในดินบริเวณเขตรากพืช (Soil water storage) น ้าที่พืชน้าไปใช้

ได้ (Available soil moisture) การซึมลึก (Percolation) และ วิธีการให้น ้า และ 3) ก้าหนดความถี่ในการให้

น ้า ซึ่งขึ นอยู่กับระบบการตอบสนองทางสรีวิทยาของพืชด้านน ้า ระบบการเขตกรรม และสมบัติทางชลศาสตร์

ของดินและภูมิอากาศ เนื่องจากแนวโน้มความแปรปรวนของปริมาณและการกระจายของน ้าฝนที่เป็นมาจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การให้น ้าชลประทานเสริมในการปลูกพืชไร่จึงมีความจ้าเป็น การพัฒนา
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ช่วงเวลาและปริมาณการให้น ้าพืชที่แม่นย้า จะช่วงประหยัดน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าได้ (WUE) 

ดังนั นการศึกษาค่า ET ที่แท้จริงตามชนิดพืช จึงมคีวามจ้าเป็น (Kang et al., 2000). 

 จากงานวิจัยในปีที่  1 ปี  พ.ศ. 2562 ที่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกรอบการวิจัยประกอบด้วย การพัฒนาระบบ IoT เพื่อตรวจวัด ค่าสัมประสิทธิ์การใช้

น ้าของอ้อย (Kc) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในระดับไร่นา จากการตรวจวัดค่าการคายระเหยน ้าของอ้อย (ET) 

ด้วยวิธี Lysimeter และ Bowen ratio และการวัดการใช้น ้าของพืชอ้างอิง ด้วยวิธี Pan evaporation (ETo) 

การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จึงท้าการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เกี่ยวกับ ค่า Kc ของอ้อย ทั ง 

Single Kc และ Dual Kc ด้วยวิธี Lysimeter และ Bowen ratio จากนั นท้าการศึกษาค่าการใช้น ้าที่เหมาะสม 

(Optimization) ทั งปริมาณและช่วงเวลาการให้น ้าอ้อย ด้วยการพิจารณา ค่าการรายระเหยน ้า ค่าดัชนี

ความเครียดด้านน ้า ความชื นดิน ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ และเปรียบเทียบวิธีการให้น ้า ได้แก่ การให้น ้า

โดยวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ให้น ้าเต็มที่ระดับความชื นสนาม (Full Irrigation) และ ให้น ้าแบบสลับข้างทีละครึ่งต้น 

(Partial Root-zone Drying, PRD) ต่ออัตราการเจริญเติบโต ชีวมวล และความเข้มข้นของน ้าตาล (%brix) 

และพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( IoT infrastructure) และโปรแกรมประยุกต์บน

โทรศัพท์มือถือสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าของเกษตรและน้าไปใช้ในระบบการให้น ้าแบบแม่นย้าที่สอดรับ

กับการพัฒนาระบบ Precise smart farming ส้าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย  

1.2 วัตถุประสงค ์

 1.2.1 เพื่อศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและทบทวนค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อย ทั ง Single Kc 

และ Dual Kc โดยใช้วิธี Lysimeter และ Bowen ratio รวมถึงการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตต่อ

ปริมาณการคายระเหยน ้าและดัชนีความเครียดด้านน ้า และผลผลิตน ้า ให้มีความเฉพาะสอดคล้องกับสายพันธุ์

อ้อยและสภาพอากาศปัจจุบัน  

 1.2.2 เพื่อสร้างต้นแบบระบบโครงสร้างพื นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT Infrastructure) และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าส้าหรับการใช้ประโยชน์ของชาวไร่อ้อย 

 1.2.3 เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ 

ภายใต้แนวคิดสมดุลน ้าและการก้าหนดความต้องการใช้น ้าของพืชจากความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของน ้าใน

ดิน ในพืช และสภาพภูมิอากาศ 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้พันธ์ุอ้อยขอนแก่น 3-ปลูกแบบข้ามแล้ง ท้าการทดลอง

ในระดับไร่นา ณ อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการวิจัยด้วยความร่วมมือของบริษัท เกษตรไทย 

อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 ในฐานะผู้ท้าหน้าที่ห่วงโซ่อุปทาน การผลิต

อ้อยและน ้าตาลทราย และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยตรง  

 1.3.2 ศึกษาความต้องการใช้น ้าของอ้อย (Evapotranspiration) ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ โดย

วิธี Bowen ratio และ Lysimeter เปรียบเทียบระหว่าง 1) ให้น ้าเต็มที่ระดับความชื นสนาม (Full Irrigation, 

FI) 2) วิธีการให้น ้าร้อยละ50 ของ FI (50%FC) และ วิธีให้น ้าแบบสลับข้างทีละครึ่งต้น (Partial Root-zone 

Drying, PRD) ซึ่งเป็นมาตราส่วนการศึกษาทางนิเวศวิทยาระดับประชากร  

 1.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อย (Kc) พันธุ์ขอนแก่น 3 ทั ง Single Kc และ 

Dual Kc ในสภาวะการให้น ้าที่แตกต่างกัน  

 1.3.4 ศึกษาการตอบสนองผลผลิตต่อค่าการใช้น ้าของพืช ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผลผลิต (Yield) ของอ้อยในแต่ละระยะการเจริญเติบโต กับ ค่าการคายระเหยน ้าของพืชที่แท้จริง (ETa) 

ความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (Available soil water content, ASWC) กับ ดัชนีความเครียดด้านน ้า

ของพืช หรือ ความเครียดจากการขาดน ้าของพืช (Crop water stress index, CWSI)  

 1.3.5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบ IoT และโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าแบบมีส่วนร่วมและสื่อสารสองทาง (Interactive communication) ด้วย

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ ประกอบด้วย การตรวจวัดค่าคายระเหยน ้า การใช้น ้า

ของพืชอ้างอิง ค่าความชื นในดิน ดัชนีความเครียดด้านน ้า และระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ในสถานีหลัก 

(Base station) และในแปลงของเกษตรกร (Rover) และสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile 

application) 

 1.3.6 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย และมีการน้าโครงสร้างพื นฐาน

ระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าแบบแม่นย้าในการทดลองใช้ประโยชน์ในพื นที่ปลูกอ้อยแปลง

ใหญ่  
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผลลัพธ์จาการวิจัยก่อเกิดประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนด้าเนินการวิจัยและหลังด้าเนินการ

วิจัย ดังนี   

ล้าดับ ก่อนการด้าเนินการ หลังการด้าเนินการ 
1 ฐานข้อมูล Kc ไม่ระบุชนิดพันธุ์ ฐานข้อมูล Kc อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่วัดจาก 

Weight lysimeter และ Bowen ration  
2 ขาดแคลนระบบบริการข้อมูลส้าหรับจัดการน ้า

ในการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านน ้า  
ระบบโครงสร้างพื นฐานต้นแบบ ส้าหรับการใช้งาน
ของผู้ใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตอ้อย 
ได้แก่ โรงงานน ้าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย  

3 วิธีการให้น ้าพืช ที่อ้างอิง ค่าความชื นในดิน วิธีการให้น ้าพืช แบบด้วยแนวคิดความสัมพันธ์
ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-
Atmosphere Continuum)  เพื่อก้าหนดเวลาและ
ปริมาณน ้า (Irrigation scheduling) อย่างอุตมภาค
ที่จะให้กับพืช 

4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าพืช ใน
สภาวะที่น ้าไม่ใช่ปัจจัยจ้ากัด 

Scheduling irrigation decision support 
system (SIDSS) โดยใช้ข้อมูลจาก IoT 
infrastructure เพื่อก้าหนดจุดอุตมภาคของผลผลิต 
เมื่อ ก้าหนดรูปแบบการให้น ้า แบบ Water deficit  

5 เกษตรกรและโรงงานน ้าตาล ไม่มีความพร้อม
การจัดการความมั่นคงด้านน ้าส้าหรับการผลิต
อ้อย   

เกษตรกรและโรงงานน ้าตาล สามารถบริหารจัดการ
น ้าและเพิ่มขีดความสามาถในการเพิ่มความมั่นคง
ด้านน ้า  
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1.5 แผนการด าเนินงาน/ปฏบิัติงาน และผลผลติน าส่ง 

แผนการด าเนินงาน 

เดือน 

ผลผลิตน าส่ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กย 

63 

ตค 

63 

พย 

63 

ธค 

63 

มค 

64 

กพ 

64 

มีค 

64 

เมย 

64 

พค 

64 

มิย 

64 

กค 

64 
สค 

64 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานระบบ 

IoT  
            IoT base station ตรวจวัด ET, ETo, ASMC, 

CWSI, Weather data และ Automatic 

irrigation pump system 

2. พัฒนาชุดตรวจวัดสถานะ ASWC, 
CWSI และ Weather dataแบบเคลื่อนที่ 
(Rover)  

            ชุดเครื่องมือตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ rover ตรวจวัด 
ASWC CWSI และ Weather data ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยและเกษตรกร 

3. ปลูกอ้อยและเก็บข้อมูลต่อเนื่อง             
 

ข้อมูลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ส้าหรับใช้วิเคราะห์
ประมวลผลตามขอบเขตวิจัย 

4. ศึกษาความผันแปรของค่า ET และ Kc 
เมื่อให้น ้าด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 

            ฐานข้อมูล ET KC และของวิธีการให้น ้า FP, FI, 
และ PRD และการตอบสนองของผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการใช้น ้าของพืช  

5. การศึกษา CWSI ด้วยวิธี Baseline 
empirical approach  

            เส้นฐานบนและล่างการค้านวณ CWSI และค่าวิกฤต 
CWSI เพื่อก้าหนดเวลาการให้น ้าแก่พืชตามแนวคิด 
Water deficit ตามระยะการเจริญเติบโต 
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แผนการด าเนินงาน 

เดือน 

ผลผลิตน าส่ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กย 

63 

ตค 

63 

พย 

63 

ธค 

63 

มค 

64 

กพ 

64 

มีค 

64 

เมย 

64 

พค 

64 

มิย 

64 

กค 

64 
สค 

64 
6. ศึกษาการตอบสนองชอง yield และ 
CWSI เมื่อผันแปร ASWC   

            สมการความสัมพันธ์ความผันแปรสถานะของน ้าใน

ดิน พืช และอากาศ  ต่อผลผลิต (Yield) ส้าหรับ

น้าเข้าระบบ Deep leaning ในการสร้างระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อย (Irrigation 

scheduling)  

7. การพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรม

ประยุกต์ระบบการจัดการทรัพยากรน ้า

แบบ แม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย  

            โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อการ

จัดการทรัพยากรน ้าต้นทุนและน ้าใช้ส้าหรับการ

ปลูกอ้อย  แบบแม่นย้า จากฐานข้อมูลความสัมพันธ์

ระหว่างสถานะของน ้าในดิน พืช และอากาศ  

8. การทดสอบระบบ 

โครงสร้างพื นฐานระบบ IoT และ

โปรแกรมประยุกต์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรและชาวไร่อ้อย 

            นวัตกรรมการจัดการน ้าแบบแม่นย้าในการปลูกอ้อย 

ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ 

9. การฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการน ้าแบบ

แม่นย้าในการปลูกอ้อย 

            กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ มีความรู้ ยอมรับ และน้า

นวัตกรรมไปใช้งานในการปลูกอ้อย 
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แผนการด าเนินงาน 

เดือน 

ผลผลิตน าส่ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กย 

63 

ตค 

63 

พย 

63 

ธค 

63 

มค 

64 

กพ 

64 

มีค 

64 

เมย 

64 

พค 

64 

มิย 

64 

กค 

64 
สค 

64 
10. ส่งรายงานขั นต้น รายงาน

ความก้าวหน้า และ รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

            รายงานขั นต้น รายงานความก้าวหน้า และ รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามล้าดับ พร้อมระบบ 
โครงสร้างพื นฐาน IoT และโปรแกรมประยุกต์  

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการจัดการน  าส าหรับปลูกอ้อย 

ในสภาพการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพปกติต้องการน ้าในการคายระเหย (Actual Evapotranspiration; 

ETa) ประมาณ 1,200 มม. Gheewala et al. (2014) รายงานอัตราเฉลี่ยรวมการใช้น ้าของอ้อย (Consumptive 

Water Use; CWU) ฤดูกาลผลิต 2010-2011 ของประเทศไทย 10,362 m3/ha จ้าแนกเป็นน ้ า ใช้จากน ้ าฝน 

(CWUgreen) 7,920 m3/ha และน ้าใช้จากการให้น ้าชลประทาน (CWUblue) 2,442 m3/ha ในทางสมดุลน ้าในการ

ปลูกอ้อยบ่งชี ว่า อ้อยใช้น ้าเพื่อการคายระเหยจากน ้าฝนแหล่งเดียวยังไม่เพียงพอกับการคายระเหยจึงมีจ้าเป็นต้องให้น ้า

ชลประทานที่มาจากแหล่งน ้าผิวดินและใต้ดินเพิ่มเติมด้วย เมื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการใช้น ้าต่อผลผลิตอ้อย พบว่า ใน

ฤดูแล้งและฤดูฝน การผลิตอ้อยต้องการน ้าจากระบบชลประทาน 28 และ 17 m3/ton ตามล้าดับ แต่พื นที่การปลูก

อ้อยของประเทศไทยร้อยละ 80 อยู่นอกเขตชลประทาน การใช้น ้าฝนเพื่อการคายระเหยของอ้อยเพียงแหล่งเดียวเป็น

ผลให้อ้อยประสบกับสภาวะแล้งและผลผลิตอ้อยที่ได้ไม่เต็มศักยภาพการให้ผลผลิต 

 ปริมาณผลผลิตอ้อยมีความผันแปรกับปริมาณน ้าในดินในทิศทางบวก ในสภาพการปลูกอ้อยที่มีการจัดการน ้า

อย่างมีประสิทธิภาพให้พอเพียงกับการคายระเหยน ้าของอ้อยตลอดการเพาะปลูก สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยจาก 8-10 

ตันต่อไร่ เป็น 15-17 ตันต่อไร่ หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 50 ดังนั นการจัดการระบบน ้าชุมชนและเกษตรส้าหรับการปลูกอ้อย

จึงมีความจ้าเป็นและส้าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยต่อพื นที่และประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า 

(Eco-efficiency of water resource) สอดคล้องกับการวิจัยของ นุชจรินทร์ และ อรรถสิทธิ์ (2555) ที่รายงานว่า

อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ นเมื่อให้น ้าเสริมในการปลูกตามระยะการเจริญเติบโต โดย ให้น ้าเสริมครั ง

ละ 24 ลบ.ม./ไร่/ครั ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย พบว่า การให้น ้าเสริมในระยะย่างปล้องมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย

มากที่สุด คือ 13.55 ตัน/ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้าตลอดฤดูปลูกให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.26 ตัน/ไร่ การให้น ้าเสริมที่

ระยะแตกกอ ให้ผลผลิต 11.52 ตัน/ไร่ การให้น ้าเสริมที่ระยะตั งตัวให้ผลผลิต 11.27 ตัน/ไร่ และการปลูกอ้อยโดยอาศัย

น ้าฝนเพียงอย่างเดียวให้ผลผลิต 9.09 ตัน/ไร่  

 แนวคิดพื นฐานการจัดการทรัพยากรน ้า คือ การสร้างความสมดุลน ้า ระหว่าง ปริมาณน ้าต้นทุน (Water 

supply) และ ปริมาณความต้องการใช้น ้า (Water demand) ในระบบ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น ้าทั งทางด้าน

ผลิตผลและเศรษฐศาสตร์สูงสุด มาตรการจัดการน ้าต้นทุนในระบบชุมชนและเกษตร คือ การจัดหาแหล่งน ้าและระบบ

กักเก็บน ้าผิวดินจากน ้าฝนและการใช้น ้าจากแหล่งน ้าบาดาล และ มาตรการจัดการการใช้น ้า คือ หลักการจัดการ

ปริมาณความต้องการใช้น ้าส้าหรับการปลูกพืช (Crop water demand) ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช 
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และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-Atmosphere continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้าอย่างอุตมภาคที่จะให้กับพืช 

ประกอบด้วย 3 ขั นตอน 1) ประเมินและตัดสินใจเวลาที่ต้องให้น ้าแก่พืช จากการแปลผล ปริมาณความชื นดิน การ

แสดงออกทางสรีระวิทยาของพืชต่อความเครียดด้านน ้า และสภาพภูมิอากาศ 2) ก้าหนดปริมาณน ้าที่ต้องให้แก่พืช 

ขั นตอนนี  ขึ นอยู่กับปริมาณน ้าและคุณภาพของน ้าต้นทุน (น ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน) และ ค่าชลภาระ (Water duty) ซึ่ง

ผันแปรตามสมบัติทางชลศาสตร์ของดิน ได้แก่ ปริมาณน ้าที่กักเก็บไว้ในดินบริเวณเขตรากพืช (Soil water storage) 

น ้าที่พืชน้าไปใช้ได้ (Available soil moisture) และ การซึมลึก (Percolation) และ วิธีการให้น ้า และ 3) ก้าหนด

ความถี่ในการให้น ้า ซึ่งขึ นอยู่กับ การตอบสนองทางสรีวิทยาของพืชด้านน ้า ระบบการเขตกรรม และสมบัติทางชล

ศาสตร์ของดิน 

 ความแม่นย้าของการให้น ้าพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ จึงหมายถึง การควบคุมปริมาณการให้น ้าตามความ

ต้องการน ้าที่แท้จริงเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม ตามความถี่ในการให้น ้า และระดับของความผันแปรของปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจการให้น ้า ด้าน ภูมิอากาศ ปริมาณความชื นในดิน และการตอบสนองทางสรีระวิทยาชองพืช กล่าวได้ว่า

ระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่ใช้ควบคุมการให้น ้าพืชอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขึ นอยู่กับความสามารถในการบูรณาการข้อมูล

ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจให้น ้าอย่างแม่นย้า (Precise irrigation scheduling)  

 Casadesús et al.(2012) วิเคราะห์ระบบ Smart farm ทั่วโลก ที่ประยุกต์ใช้ควบคุมการให้น ้า พบว่า ระบบ

ส่วนมากมีการประมาณค่าความต้องการใช้น ้าด้วยวิธีการสมดุลน ้าในดิน เพื่อก้าหนดการรักษาปริมาณน ้าในดินให้

เพียงพอกับความต้องการใช้น ้าของพืช เพื่อป้องกันไม่ให้พืชประสบกับสภาวะเครียดด้านน ้า โดยให้ความส้าคัญกับการ

ควบคุมระดับปริมาณน ้าในดินให้ค่าความจุความชื นภาคสนาม (Field Capacity : FC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ก่อนถึง 

ความชื นที่จุดเหี่ยวถาวร (Permanent willing point: PWP) และปริมาณน ้าที่จะให้แก่พืช จะก้าหนดจากผลต่างของ

ผลรวมความต้องการใช้น ้าของพืชในการคายระเหยและการรั่วซึมกับความชื นในดินหรือฝนใช้การ  ดังตัวอย่าง

เทคโนโลยีการท้าเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) NECTEC FAARM series : ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร WATER FiT คือระบบให้น ้า

ส้าหรับการเพาะปลูกพืช ที่ติดตั งเซ็นเซอร์วัดความชื นดินและถังวัดน ้าฝน 
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2.2 ปัจจัยก าหนดปริมาณการใช้น  าของพืช 

 ปริมาณการให้น ้าแก่พืช ก้าหนดได้จาก สภาพภูมิอากาศ สถานะของน ้าในดิน และในพืช ดังรายละเอียด

ต่อไปนี  

2.2.1 การใชน้  าของพืชจากสภาพภูมิอากาศ หรือ อัตราการใช้น  าของพืชอ้างอิง (ETo) 

  ETo คือ อัตราการใช้น ้าของพืชอ้างอิง เมื่อปลูกหญ้าในดินที่มีความชื นสูงพอตลอดเวลาจนไม่เป็น

ข้อจ้ากัดในการคายระเหย ดังนั นอัตราการใช้น ้าที่วัดได้นี  จึงขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้น ้าของ

พืชอ้างอิงขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศรอบ ๆ ต้นพืช (วิบูลย์, 2526) นี  วิธีการค้านวณค่า ETo ที่นิยมได้แก่ Penman-

Monteith ที่ใช้ข้อมูลภูมิอากาศ และ Class A pan coefficients (Kp) ซึ่งใช้ค่าการระเหยน ้าจากถาดระเหยน ้า เมื่อ

ต้องการทราบการใช้น ้าของพืชชนิดอ่ืนที่มิใช่พืชอ้างอิง สามารถค้านวณได้จากสมการ 

  ETc  =  Kc x ETo        Eq 2 

 โดย  ETc = ปรมิาณการใช้น ้าของพืชชนิดนั น ๆ (Crop evapotranspiration) mm/day 

  Kc = สัมประสิทธ์ิการใช้น ้าของพืชชนิดนั น ๆ (Crop coefficient)  

  ETo = ปรมิาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (Reference Evapotranspiration) mm/day 

2.2.2 สถานะของน  าในดนิ หรือ ความชื นในดิน 

  การจ้าแนกประเภทความชื นในดิน สามารถจ้าแนกได้ 5 ชนิด ได้แก ่

- ความชื นชลประทาน (Field Capacity) หลังจากน ้าอิสระได้ถูกระบายออกจากช่องว่างขนาดใหญ่

หมดแล้วความชื นในดินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลง จะคงเหลืออยู่แต่ Capillary Water หรือปริมาณน ้าที่ดินสามารถ

ดูดซับไว้เต็มที่ ซึ่งเรียกว่า ความชื นชลประทาน (Field Capacity)  

- จุดเหี่ยวเฉาถาวร (Permanent Wilting Point) ความชื นในดินเมื่อพืชไม่สามารถดูดมาใช้ให้

เพียงพอส้าหรับการคายน ้า และพืชเริ่มมีการเหี่ยวเฉาอย่างถาวรเรียกว่าเป็นความชื นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร (Permanent 

Wilting Point) อาการเหี่ยวเฉาของพืชอาจเกิดขึ นได้หลายครั งก่อนที่จะถึงจุดที่พืชเหี่ยวเฉาอย่างถาวร หลังจากที่

ความชื นในดินลดลงจนถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวรแล้ว พืชอาจจะยังดูดความชื นจากดินได้แม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักก็

ตาม กล่าวคือ ความชื นที่ได้นี ไม่พอที่จะท้าให้พืชสามารถเจริญเติบโตขึ น แต่ยังสามารถหล่อเลี ยงชีวิตของพืชอยู่ได้ ถ้า

หากไม่ให้น ้าแก่พืชน ้าในดินจะเหลือแต่น ้าเยื่อ (Hygroscopic Water) ซึ่งพืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้และจะตายในที่สุด 

ความชื นของดินที่มีแต่น ้าเยื่อเหลืออยู่นี เรียกว่าเป็นความชื นที่ Ultimate Wiling Point ความชื นในดินจากจุดเหี่ยวเฉา

ถาวร ถึง Ultimate Wiling Point เรียกว่า Wilting Range ซึ่งเป็นความชื นที่พืชเริ่มเหี่ยวเฉาจากใบที่แก่ที่สุดจนกระทั่ง

เหี่ยวหมดทั งต้นเมื่อความชื นในดินถึง Ultimate Wiling Point 
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- ความชื นที่เป็นประโยชน์ (Available Moisture) ความชื นในดินที่พืชน้าไปใช้ในการเจริญเติบโตคือ 

Capillary Water ที่อยู่ระหว่าง Field Capacity และ Permanent Wilting Point ดังนั นผลต่างระหว่างค่าความชื นใน

ดินทั งสองก็คือ ความชื นที่เป็นประโยชน์ (Available Moisture)  

- ความชื นที่ไม่เป็นประโยชน์ (Unavailable Moisture) ความชื นส่วนที่ดินดูดยึดไว้ด้วยพลังงานที่

มากกว่าที่จะให้พืชดูดไปใช้ในอัตราที่ทัดเทียมกับอัตราการระเหยน ้าของพืชได้  

- ความชื นเกินจ้าเป็น (Superfluous Moisture) ความชื นส่วนที่เกินอ้านาจดูดยึดตามปกติของดิน ซึ่ง

โดยปกติขังอยู่ในที่ว่างขนาดใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของอากาศ และเมื่อมีโอกาสจะเคลื่อนพ้นบริเวณที่รากพืชลึกลงไปในหน้า

ตัดดิน โดยอิทธิพลแรงดึงดูดของโลก 

2.2.3 สถานะของน  าในตน้พืช  

  สัณฐานวิทยา สรีระวิทยาของพืช และดัชนีที่เกี่ยวข้องกับสถานะของน ้าในต้นพืช ถูกน้ามาใช้ก้าหนด

ห้วงเวลาและปริมาณการให้น ้าแก่พืช ด้วยเครื่องมือตรวจวัดการแสดงออกทางสรีระวิทยาของพืชเกี่ยวกับสถานะของน ้า

ในต้นพืชทางตรง (Direct physiological indicator;  Plant water status) ได้แก่ การวัดน ้าในต้นพืช (Plant water 

content) ด้วยเครื่องมือ stem micro variation sensors, dendrometers, leaf thickness sensors หรือ การวัด

ศักย์ของน ้าในต้นพืช (Plant water potential) ของราก ต้น หรือใบ ด้วยเครื่องมือ เช่น pressure chamber และ 

psychrometer) ส้าหนับการตรวจวัดทางอ้อมที่เป็นบ่งชี การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของน ้าในต้นพืช  

เช่น sap-flow porometer และ อุณหภูมิเรือนยอดพืช ด้วย thermal infrared  

พืชสามารถควบคุมสถานะของน ้าภายในล้าต้นได้ด้วยการจัดการกับการตอบสนองต่อความชื นในดิน

และความต้องการการระเหยน ้าเพื่อการคายระเหยจากสภาพภูมิอากาศ  เช่น พืชจะลดการคายน ้าเมื่ออุณหภูมิใน

อากาศสูง ซึ่งเมื่อวัดการคายระเหยน ้าที่แท้จริง จะได้ค่าต่้ากว่าการคายระเหยน ้าอ้างอิงที่ค้านวณได้จากข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา หรือ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของพืชขึ นอยู่กับสถานะของน ้าในต้นพืชมากเสียกว่าสถานะของน ้า

ในดิน ด้วยกลไกการปิดการล้าเลียงน ้าเมื่อความต่างศักย์ของแรงดันระหว่างรากพืชกับความชื นดินมีแนวโน้มที่พืชจะ

ได้รับผลกาะทบจากการขาดน ้า  ดังนั นการศึกษาสถานะของน ้าในต้นพืช เพื่อบ่งชี ความเครียดของน ้าด้านพืช จึงเป็น

เงื่อนไขส้าคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจก้าหนดเการให้น ้า (scheduling irrigation) ว่าควรจะให้น ้าเวลาใดร่วมกับ

ความชื นดินและให้น ้าปริมาณเท่าใดร่วมกับค่าความต้องการใช้น ้าของพืชเพื่อการคายระเหยในระยะการเจริญเติบโต

ต่าง ๆ  

ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช (Crop water stress index, CWSI) เป็นตัวบ่งชี การตอบสนองของ

พืชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าในต้นพืช โดยที่ความต้องการน ้าเพื่อการคายระเหยของอากาศมีสูงกว่าอัตราการดูด

น ้าภายในต้นพืชซึ่งการคายระเหยน ้าของต้นพืชลดลง ซึ่งการขาดน ้าจะท้าให้ปากใบแคบลง หรือ ปิด เรียกว่าการชักน้า

การเปิดปิดปากใบ เพื่อลดอัตราการคายน ้า การศึกษาดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช ท้าได้โดยการวัดความแตกต่าง

ของอุณหภูมิใบหรือเรือนยอดพืชกับอุณหภูมิอากาศ   โดยที่ การคายน ้าของของพืชจะท้าให้อุณหภูมิใบมีค่าต่้ากว่า
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อุณหภูมิอากาศ กรณีพืชที่มีความเครียดจากการขาดน ้า การคายน ้าของพืชจะลดลง เป็นผลให้อุณหภูมิใบและเรือนยอด

มีค่าสูงกว่าพืชที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า ซึ่งค่า CWSI นี  มีความสัมพันธ์กับค่าศักย์ของน ้าในใบหรือเรือนยอดของพืชที่

ลดลง และค่าการชักน้าการปิดปากใบของพืช ที่เพิ่มมากขึ นด้วย  

CWSI คือ สัดส่วนความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิใบหรือเรือนยอด (Canopy temperature, Tc) กับ 

ค่าอ้างอิงอุณหภูมิเรือนยอดในสภาวะที่พืชไม่คายน ้า (Stress temperature, Ts) และ อุณหภูมิอ้างอิงต่้าสุดของเรือน

ยอดในสภาวะที่พืชคายน ้าได้เต็มที่หรือสภาวะที่พืชไม่คายน ้า (Non-stress temperature) กับ Ts  

การวัด CWSI ทางตรง ใช้สมการ  

CWSI = (Tcanopy-Twet) / (Tdry – Twet)      Eq 8 

เมื่อ Tcanopy คือ อุณหภูมิใบ Twet คือ ค่าอ้างอิงอุณหภูมิต่้า ซึ่งใช้การพ่นน ้าที่ใบทิ งไว้ 10 นาที 

แล้ววัดอุณหภูมิใบ Tdry คือ ค่าอ้างอิงอุณหภูมิสูง ใช้วิธีทาวาสลีนเพื่อหยุดการคายน ้าของพืชหรือให้พืชคายน ้าน้อย

ที่สุด  

การวัดการอุณหภูมิอ้างอิง ส้าหรับค้านวณ CWSI ทางตรง อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งตัวแทนระดับเรือนยอดและ

เหมาะสมกับการติดตามตรวจวัด CWSI แบบอัตโนมัติด้วยระบบ IoT คือ วิธี Artificial reference surfaces ซึ่งใช้วัสดุ

ที่มีผิวสัมผัสคล้ายกับใบพืช เช่น เยื่อกระดาษจากใบพืช ท้าการวัดในสภาพ Wet bulk และ Dry bulk (Apolo-Apolo, 

Martínez-Guanter, Pérez-Ruiz, & Egea, 2020) 

 การวัด CWSI ทางอ้อม ใช้สมการ Empirical Approach ของ Idso et al. (1981) ค่าความเครียด

ด้านน ้าของพืชทางอ้อม ค้าวณจากการประมาณค่า Tc-Ta จาก VPD  จ้าเป็นต้องก้าหนดเส้นฐานความแตกต่างของค่า

อุณหภูมิเรือนยอดกับอุณหภูมิอากาศของพืชนั น ๆ ได้แก่ เส้นฐานล่าง (Lower baseline) แสดงถึง สถานะน ้าในต้นพืช 

ที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า (Non-water stress baseline) ซึ่งการคายระเหยน ้าขึ นอยู่กับ 

Vapor pressure deficit (VPD) ในบรรยากาศ ส่วนเส้นฐานบน (Upper limit) แสดงสถานะของพืชในรูปมีความเครียด

ด้านน ้า (Water stress baseline) ที่แสดงถึงสถานะของพืชที่ไม่มีการคายน ้า โดยที่ความแตกต่างของอุณหภูมิเรือน

ยอดกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) เป็นอิสระจาก VPD ดังสมการ 

 CWSI = (Tc-Ta)-D2 / D1 -D2        Eq 9 

โดย Tc คือ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิเรือนยอดกับอุณหภูมิอากาศ (Canopy-Air Temperature 

Difference, CATD) D1 คือ ค่าอุณหภูมิอ้างอิงสูงสุด (Maximum stressed baseline; upper limit) ที่เป็นค่าความ

แตกต่างระหว่าง อุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ ส้าหรับพืชที่มีความเครียดด้านน ้า โดยที่ ค่าความแตกต่างระหว่าง 
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Tc-Ta ของพืชที่มีความเครียดด้านน ้าจะมีค่าคงที่ไม่ผันแปรไปตามแรงดึงระเหยน ้าของอากาศ (Vapor pressure 

deficit; VPD) เนื่องจากพืชจะปิดปากใบ และ D2 คือ ค่าอุณหภูมิอ้างอิงต่้าสุด (Non-stressed baseline, lower 

limit) ที่เป็นค่าความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ ส้าหรับพืชที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า โดยที่ค่า

ความแตกต่างระหว่าง Tc-Ta ของพืชที่ไม่มีความเครียดด้านน ้าจะมีค่าผันแปรไปตามแรงดึงระเหยน ้าของอากาศ 

(Vapor pressure deficit; VPD) ในทางปฏิบัติการประมาณค่า D1 และ D2 จากงสมการความสัมพันธ์ระหว่างความ

แตกต่างของอุณหภูมิอากาศทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ กับ VPD ที่ได้จากการทดลองเชิงประจักษ์ระดับไร่นาโดยผัน

แปรการให้น ้าในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังรูป 1 

 

 
 

รูป 1 ความสัมพันธ์ของ VPD กับ ความแตกต่างของอุณหภูมิเรือนยอดกับอุณหภูมิอากาศ ของ อุณหภูมิอ้างอิง
ต่้าสุดและสูงสุด (Nanda, Giri, & Bera, 2018) 

  โดยที่ D2 = A+B.VPD เมื่อ VPD คือ air vapor pressure deficit (Pa), A คือ intercept และ B คือ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของอุณหภูมิทางพุ่มจากการวัดในแปลงทดลองที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า 

กับ อุณหภูมิอากาศ  

  ส้าหรับ water-stressed baseline (D1) คือ เส้นที่ขนานกับแกน x ซึ่งมีสมมุติฐานว่าค่า CATD มี

ค่าคงที่ แม้ค่า VPD ในบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะพบได้ในสภาวะที่พืชเครียดสูงสุดซึ่งการคายน ้าจะไม่เกิดขึ น

เนื่องจากพืชปิดปากใบ การก้าหนดค่า D1 ใช้วิธีประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของ VPD กับ CATD ให้มีค่าสูงกว่า

ระดับค่าความดันไออิ่มตัวในบรรยากาศจนค่า VPD เป็นลบ (Vapor pressure gradient , VPG)  จนกระทั่งถึงจุดที่ 

atmospheric vapor pressure มีค่าเท่ากับ Canopy vapor pressure ดังนั น ค่า CATD ที่จุดนี  จะถือว่าเป็น water-

stressed baseline ดังสมการ D1 = A+B.VPG (Taghvaeian, Chávez, & Hansen, 2012) 
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ค่า CWSI เข้าใกล้หรือเท่ากับ 0 หมายถึง พชืไม่มีความเครียดด้านน ้า ในทางตรงข้าม หากค่า CWSI มี

ค่าเข้าใกล้หรือเท่ากับ 1 หมายถึง พืชไม่มีความเครียดด้านน ้า  

  CWSI ถูกน้ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจก้าหนดการให้น ้าชลประทานในพืช ด้วยเงื่อนไขที่ว่า ยอมให้

พืชมีความเครียดด้านน ้าได้แต่ไม่เกินค่าวิกฤตของ CWSI เมื่อผลผลิตเริ่มลดลง เช่นงานวิจัยของ Irmak, Haman, & 

Bastug (2000) และ Candogan et al. (2013) พบว่า ค่า CWSI มากกว่า 0.22-1.70 จะเริ่มส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพด

และถั่วเหลืองลดลงหากไม่ให้น ้า ณ จุดวิกฤตนี  Brunini & Turco (2016) ค้นพบว่า CATD มีค่ามากกว่า 5 องศา

เซลเซียส จะส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง  

  ความสัมพันธ์ระหว่าง CWSI กับ ความชื นดิน มีค่าผกผัน และผันแปรตามระยะการเจริญเติบโตที่พืช

ใช้น ้าเพื่อการคายระเหยน ้าไม่เท่ากัน Mangus, Sharda, & Zhang (2016) ท้าการทดลองกับข้าวโพดนาน 80 วัน 

พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของความชื นในดินอธิบายได้ประมาณร้อยละ 82 (R2) ที่ค่า CWSI ในช่วง 0.6-1.0 

ในขณะที่ ค่าความชื นดินที่วัดได้ เมื่อ CWSI มีค่าระหว่าง 0.0-0.6 มีค่าความสัมพันธ์น้อยมาก (R2 < 0.08) บ่งชี ว่า 

CWSI เป็นทางเลือกในการก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าพืช โดยเฉพาะในกรณีที่ปริมาณความชื นดินในดินมีค่า

แตกต่างกันทั งเชิงเวลาและพื นที่ 

2.3 การให้น  าพืชแบบพร่องน  าบางส่วน (Regulated deficit irrigation; RDI)  
 ในสรุปน ้าต้นทุนเป็นปัจจัยจ้ากัดและมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก การให้น ้าตามแนวคิด Full crop water 

requirement  ไม่สามารถกระท้าได้ โดยจ้าแนกได้ 2 กรณี ได้แก่ การให้น ้าพืชตามความต้องการของพืชที่ก้าหนดจาก

สภาพภูมิอากาศรอบต้นพืช ที่ก้าหนดปริมาณการคายระเหยน ้าของพืชจากผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช

กับการใช้น ้าของพืชอ้างอิงได้ เนื่องจากเป็นวิธีการให้น ้าตามปริมาณที่พืชคายระเหยได้เต็มที่โดยที่ไม่ก่อให้เกิด

ความเครียดด้านน ้า หรือ การให้น ้าในช่วงความชื นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ไม่สามารถด้าเนินการได้ เพราะว่าการ ใช้

น ้าของพืชตามระยะการเจริญเติบโตของพืช ที่เกิดจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชไม่ค่าเท่ากัน ดังนั นการรักษา

ความชื นให้อยู่ในช่วงระหว่าง FC-PWP จึงเป็นการให้น ้าพืชที่เกินความจ้าเป็นการให้น ้าพืช (Ouda & Noreldin, 2020)  

 การก้าหนดค่าปริมาณการใช้น ้าของพืชที่แท้จริง (ETa) ท้าได้โดยการประมาณค่าโดยพิจารณาจากความชื นที่

คงเหลืออยู่ในดินและการปรับแก้ค่าปริมาณการใช้น ้าของพืชในสภาพมาตรฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์การขาดน ้าของดิน 

(water stress coefficient, Ks) ดังแสดงในสมการ  

Ks = TAW – Dr / TAW – RAW        Eq 10 

เมื่อ TAW คือ ปริมาณน ้าในดินทั งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในเขตรากพืช (mm) RAW คือ ปริมาณความชื น

ที่พืชน้าไปใช้ประโยชน์ได้คือ ช่วงปริมาณความชื นในดินที่อยู่ใกล้กับความชื นชลประทานจนถึงจุดวิกฤต ถ้าปริมาณ

ความชื นในดินลดลงต่้ากว่า RAW หรือ ลดลงต่้ากว่าความชื นที่จุดวิกฤติ (Critical point, CP) อัตราที่พืชดูดน ้าจากดิน
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จะน้อยกว่าที่คาย ออกทางใบพืชจะเริ่มมีอาการเหี่ยวเฉา  Dr คือ ความลึกเขตรากพืชที่ใช้น ้า (mm) โดยค่า TAW 

ค้านวณจากความจุความชื นสนาม ถึง จุดเหี่ยวเฉาถาวร ตามชนิดดินและความลึกรากพืช และ RAW ค้านวณจาก

สัดส่วนของการยอมให้น ้าพร่องลง จากการคายระเหย ส้าหรับอ้อย มีค่า 0.65 ที่ระดับความลึกราก 1.2-2 เมตร และ

อัตราการคายระเหยเฉลี่ย 5 มม./วัน แต่สามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพการคายระเหยได้จากสมการ  

p = 0.65 + 0.04 (5 - ETc)        Eq 11 

วิธีการให้น ้าที่ต่้ากว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าในการคายระเหยของพืช หรือนัยว่า เป็นวิธีการให้น ้าในระดับ

ที่ยอมรับให้พืชขาดน ้าได้ด้วยการพร่องน ้าบางส่วน (Regulated deficit irrigation; RDI) เพื่อลดปริมาณการใช้น ้าโดย

ได้ผลผลิตเท่ากับค่าเฉลี่ยของการผลิตแบบให้น ้าเต็มตามปริมาณคายระเหยของพืช หรือแม้ผลผลิตจะลดลงแต่ก็เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพกาพการใช้น ้าในการปลูกพืช (Water use efficiency, WUE) จากการศึกษาการให้น ้าแบบขาดแคลน 

ในถั่วลิสง ถั่วเหลือง และอ้อย พบว่า การให้พืชต่้ากว่าค่าการคายระเหยปกติ ร้อยละ 25 จะเพ่ิมประสิทธิภาพการให้น ้า

ได้ 1.2 เท่า (Fereres & Soriano, 2006) ในทางปฏิบัติ การให้น ้าแบบ RDI จ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ตอบสนองของผลผลิตพืชจากการให้น ้าแบบขาดน ้า (crop yield responses to deficit irrigation, Ky) โดยที่ Ky จะ

แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างผลผลิตของพืชจะผันแปรตามปริมาณการคายระเหยที่ลดลงจาการทดลองใน

ระดับไร่นา (Ouda & Noreldin, 2020) จากการให้น ้าแบบ RDI พืชจะมีความเครียดด้านน ้าระดับหนึ่ง ในช่วงเวลาหน่ึง 

ๆ ระหว่าง หรือ ตลอดระยะเวลาของฤดูกาลผลิต ผลจากการให้น ้าแบบ RDI ผลผลิตอาจจะลดงอย่างไม่มีนัยส้าคัญ 

และได้ผลประโยชน์ร่วมของการประหยัดน ้า หรือ สามารถเพิ่มพื นที่การให้น ้าได้มากขึ นจากน ้าต้นทุนที่เหลืออยู่  

2.4 การตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน  า (Yield Response to Water Shortage, Ky) 
น ้าเป็นเป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญในการปลูกพืช โดยการให้น ้าเป็นวิธีทีจะส่วนเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ นได้ ดังนั น

องค์ความรู้เพ่ือความเข้าใจผลของปริมาณการให้น ้า (น ้าชลประทานและน ้าฝน) ต่อระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ของพืช

และการให้ผลผลิต จึงเป็นสิ่งจ้าเป็น 

ค่า Ky มีประโยชน์ส้าหรับการวางแผน ออกแบบ และ ด้าเนินการให้น ้าพืช โดยที่การวิเคราะห์ผลของปริมาณ

การให้น ้าพืชต่อผลิต การก้าหนดช่วงการยอมรับที่พืชจะขาดน ้าได้ แม้จะเกิดความเครียดของพืชด้านน ้า  เป็นดัชนีบ่งชี 

ว่าเมื่อไหร่ควรจะให้น ้า โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของการขาดน ้าของพืชที่จะท้าให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ใ น 

the FAO 56 approach เสนอสมการ การตอบสนองของผลผลิตต่อการปริมาณการให้น ้า (Yield response factor, 

Ky) ซึ่งเป็น ค่าความแปรผัน ระหว่างผลผลิตที่ลดลง (1-Ya/Ym) เมื่อการคายระเหยน ้าของพืชลดลง (1-ETa/ETm) 

(1-Ya/Ym) = Ky (1-ETa/ETm)        Eq 12 
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 โดยที่ Actual yield (Ya) คือ ผลผลิตที่แท้จริง Maximum yield (Ym) คือ ผลผลิตสูงสุดเมื่อการผลิตพืชไม่มี

ปัจจัยจ้ากัดด้านน ้า ETa คือ การคายระเหยน ้าที่แท้จริง (Actual crop evapotranspiration)  และ ETm คือ ศักยภาพ

การคายระเหยน ้าสูงสุด (potential crop evapotranspiration) เมื่อไม่มีปัจจัยจ้ากัดด้านน ้า ซึ่งได้จากการทดลองใน

ระดับไร่นาที ่100%FC 

สัดส่วนสัมพัทธ์ของผลผลิต Ya/Ym เมื่อทราบค่า Ky และสัดส่วนของ ETa/ETm จึงสามารถค้านวณได้จาก

สมการ 

Ya/Ym = (1-Ky (1-ETa/ETm))        Eq 13 

ดังนั น ผลผลิตที่แท้จริง ณ สถานการณ์การขาดแคลน ้า ทีร่ะดับ  Ky สัดส่วนของ ETa/ETm เปรียบเทียบ และ

ผลผลิตสูงสุด สามารถค้านวณได้จากสมการ  

Ya = Ym (1-Ky (1-ETa/ETm))        Eq 14 

 หากพิจารณาค่าประสิทธิภาพการใช้น ้าของพชื (Crop water use efficiency, WUE) ดังสมการ  

WUE = Y/ETa          Eq 15 

 เมื่อ Y คือ ผลผลิต และ ETa คือ การคายระเหยน ้าที่แท้จริงของพืช  กรณีการรายงานค่า WUE ทีผ่ันแปรตาม 

Ky  ค้านวณได้จากสมการ  

WUE = Y/ETa = [Ky – (Ky-1)/ETa/ETm]. Ym/ETm    Eq 16 

Smith and Steduto (2012) รายงานค่า Ky ของอ้อย มีค่า 1.20 เมื่อขาดน ้าตลอดฤดูการเพาะปลูก กรณีที่

ให้อ้อยขาดน ้าในระยะงอก (Initial) แตกกอ (crop development) ย่างปล้อง (mid-season) และ สะสมน ้าตาล (late 

season) ค่า Ky มีค่าระหว่าง 0.20-0.75, 1.20, 0.5-1.40 และ 0.10 ตามล้าดับ บ่งชี ว่า ระยะแตกกอ และ ระยะย่าง

ปล้อง เป็นระยะที่มีความส้าคัญที่ควรจะต้องให้น ้าเสริมแก่อ้อย เพื่อลดความเครียดด้านน ้าของพืช เพื่อป้องกันการ

ลดลงของผลผลิต 

ทั งนี รูปแบบการให้น ้าอ้อยของเกษตรกร เป็นการให้น ้าเสริม ซึ่งจะให้น ้าเท่าที่จ้าเป็น เพื่อการเจริญเติบโตของ

พืช โดยพบว่า เกษตรกร มีวิธีการปลูกอ้อยแบบข้ามแล้ง โดยปลูกอ้อยในสรูปมีความชื นดินอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการ

งอก การให้น ้าอ้อย จะเกิดขึ น 2-3 ครั ง ซึ่งเป็นการให้น ้าเสริม จากปริมาณน ้าปกติที่อ้อยใช้ในการเจริญเติบโตที่ได้รับ

จากน ้าฝน  ได้แก่  ในช่วงระยะเวลาที่อ้อยเริ่มงอก จะให้น ้าเสริม 1 ถึง 2 ครั ง ก่อนเข้าฤดูฝน และให้เสริมอึกครั งใน

ระยะอ้อยยืดปล้องในระหว่างที่ฝนทิ งช่วงอีก 1 ครั ง  
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การใช้ประโยชน์จากค่า Ky จ้าเป็นต้องมีสถานีวัดค่าการคายระเหยน ้าของพืช เพื่อรายงานค่าการใช้น ้าที่

แท้จริงและสูงสุด  และ การติดตามระดับดัชนีความเครียดของน ้าของพืช เพื่อก้าหนดเวลากรให้น ้าที่มีความแม่นย้า 

และระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการให้น ้าแก่ชาวไร่อ้อย  

2.5 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าและการคายระเหยน  าของอ้อยในประเทศไทย 
  รายงานค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยจากการทดลองในภาคสนามของประเทศไทย พบว่า Kc ของวิธี Eddy 

covariance มีค่าน้อยที่สุด 0.74 (เจษฎา และคณะ, 2552) รองลงมาคือ วิธี Gravimetric moisture content (กอบ

เกียรติและคณะ, 2555) และ Lysimeter (กรมชลประทาน, 2532) ที่ค่า Kc  0.89 และ 0.97 ตามล้าดับ เมื่อน้าค่า 

ETo  มาคูณกับ Kc พบว่า อัตราความต้องการน ้า มีปริมาณ 3.11 3.63 และ 4.60 มม./ วัน ตามล้าดับ (ตาราง 1) จะ

เห็นได้ว่าในประเด็นการจัดการทรัพยากรน ้า การให้น ้าพืชที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้น ้าให้สอดคล้องกับค่าความ

ต้องการน ้าในการคายระเหยที่แท้จริงของอ้อย เพื่อให้พืชสามารถเจริญโตและให้ผลผลิตเต็มศักยภาพ เมื่อไม่มีปัจจัย

จ้ากัด (K) หากเลือกใช้ค่า Kc จากการศึกษาดังกล่าว 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบค่า Kc และ ค่า ET ทีค่้านวณได้จากสมการ ET = Kc x ETo ทีจ่งัหวัดนครวรรค์ 

เดือนที ่ ETo  

คาบ 30 ปี

นครสวรรค ์

K95-84 

อ้อยปลูก  

K95-84  

อ้อยตอ 1 

K99-72  

อ้อยปลูก 

อ้อย 

ไม่ระบุพันธุ ์

ขอนแก่น 3  

อ้อยปลูก  

Kc ET  Kc ET  Kc ET  Kc ET  Kc ET  

1 3.71 0.07 0.25 0.03 0.12 0.52 3.12 0.65 2.41 0.34 1.26 

2 4.87 0.31 1.52 0.18 0.89 0.41 3.60 0.86 4.19 0.34 1.66 

3 6.06 0.60 3.65 0.41 2.51 0.48 4.23 1.13 6.85 0.74 4.48 

4 6.06 0.98 5.93 0.53 3.22 0.46 3.98 1.56 9.45 0.74 4.48 

5 4.55 0.88 4.01 0.63 2.85 0.40 3.20 1.29 5.87 0.74 3.37 

6 4.10 0.83 3.42 0.65 2.65 0.42 3.10 1.20 4.92 0.74 3.03 

7 3.92 0.84 3.28 0.71 2.79 0.44 3.25 0.93 3.65 1.52 5.96 

8 3.71 0.86 3.17 0.61 2.25 0.47 4.24 0.63 2.34 1.52 5.64 

9 3.32 0.89 2.97 0.59 1.95 - - 0.52 1.73 1.52 5.05 

10 3.57 1.07 3.81 0.55 1.97 - - - - 0.83 2.96 

11 3.51 0.87 3.05 0.49 1.71 - - - - 0.83 2.91 

12 3.37 0.66 2.22 0.41 1.36 - - - - 0.83 2.80 

เฉลี่ย  

(mm/day) 

4.23 0.74 3.11 0.48 2.02 0.45 3.59 0.97 4.60 0.89 3.63 

SD 0.97 0.29 1.39 0.20 0.90 0.04 0.49 0.35 2.49 0.42 1.49 

ที่มา เจษฎา และคณะ (2552) กอบเกียรตแิละคณะ (2555) และ กรมชลประทาน (2532)  
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2.6 วิธีศึกษาค่าการคายระเหยน  า 
 การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าของพืช จ้าแนกเป็นการศึกษาตามมาตราส่วนพืช ส้าหรับอ้อย สามารถศึกษาได้ 

ในหลายมาตราส่วน ได้แก่ ระดับล้า เช่นวิธีวัดการเคลื่อนที่ของน ้าในล้าต้น ระดับกอ เช่น วิธี Lysimeter ที่วัดการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณในในดินจากการระเหยและการคายน ้าจากพืชภายในถัง และเรือนยอด ที่วัดการคายระเหยน ้าของ

พืชเหนือเรือนยอดด้วยการวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของไอน ้าในแนวดิ่ง ดังรายละเอียด วิธีการศึกษาต่อไปนี   

 2.6.1 การวัดการเคลื่อนที่ของน  าในล าต้น  

  เป็นวิธีที่ประหยัด สะดวก และสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลหลายชนิด (data 

loggers) แต่วิธีนี ต้องการสมการมาตรฐานของการไหลของน ้าในล้าต้นพืชของหัวที่ใช้ตรวจวัด ซึ่งในต้นไม้บางชนิดต้องมี

การพัฒนาสมการมาตรฐานการไหลของน ้าโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันถือได้ว่าวิธีการวัดโดยตรงด้วยหัว sap flow แบบ

ต่าง ๆ (heat balance, heat-pulse, heat dissipation และ transient thermal dissipation method) ข้อจ้ากัด

ของวิธีการนี คือเป็นการวัดการคายน ้าของพืชที่ไม่ได้รวมค่าการระเหยน ้าจากดิน และมีค่าความแปรปรวนของค่าการ

คายน ้าสูง ตามลักษณะและขนาดของล้าต้นพืช จึงมีการพัฒนาสมการเพื่อการ Upscaling จากค่าการคายน ้าของพืช

เป็นระดับเรือนยอด ด้วยการศึกษาพื นที่หน้าตัดของล้าต้นปรับแก้ค่าการคายน ้ากับวิธีการตรวจวัดค่าการคายระเหยน ้า

ระดับเรือนยอด  

 2.6.2 วิธีสมดลุน  าด้วยถังวัดการใชน้  าของพืช (Lysimeters)  

  วิบูลย์ (2526) กลาวว่า ถังวัดการใชน ้าของพืช (Lysimeters) เป็นถังวัดที่ใชวัดการใชน ้าด้วยความ

แตกต่างระหว่างปริมาณน ้าที่เข้าและระบายน ้าออกจากถัง รวมกับความแตกต่างของจ้านวนความชื นของดินในถัง เมื่อ

เริ่มตนและสิ นสุดระยะเวลาที่ท้าการวัด ความละเอียดถูกตองของถังนี  ขึ นอยูกับความสามารถใน การหาจ้านวน

ความชื นของดินในถัง ไมมีขีดจ้านวนจ้ากัดเรื่องขนาด เชน ถังวัดการใชแบบระบายน ้า percolation เป็นตน โดยถังวัด

การใชน ้าของพืชมีหลายประเภท ไดแก 1) ประเภทวัดโดยไมเกี่ยวของกับน ้าหนัก (Non-weighing lysimeters) ไดแก 

ถังวัดการใชแบบ ระบายน ้า (Percolation type) ถังวัดการใชน ้าแบบใตดินคงที่ (Constant water table type) ถัง

วัดการใชน ้าของข้าว (Rice Lysimeters) 2) ประเภทวัดโดยเกี่ยวข้องกับน ้าหนัก (Weighing lysimeters) ไดแก ถังวัด

การใช้น ้าแบบชั่งดวยเครื่องชั่ง (Mechanically weight type) ถังวัดการใชน ้าแบบทุนลอย (Float lysimeter) ถังวัด

การใชน ้าแบบไฮดรอลิค (Hydraulic weighing lysimeter)  

 2.6.3 วิธีสมดลุพลังงาน 

  วิธี Bowen ratio .ในการศึกษา ET เป็นการศึกษาการแลกเปลี่ยน (Flux) สถานะน ้าที่เป็นของเหลว

เป็นไอ จากการได้รับพลังงาน และระเหยไปในบรรยากาศ การค้านวณค่า ET มาจากสมดุลพลังงาน 4 ส่วน ได้แก่ Net 

radiation (Rn), Latent-heat flux (LE), Sensible-heat flux (H), และ  Soil-heat flux (G) การตรวจวั ดสมดุ ล

พลังงานในภาคสนาม จะตรวจวัดเหนือเรือนยอดพืชและในดิน ซึ่งเรียกว่า Canopy layer (รูป 2) (Tomlinson, 1996) 

ในสมการ energy-budget ค่า Net radiation จะเท่ากับผลรวมของค่าการไหลของพลังงานทั งสามชนิด ดังสมการ 
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   Rn = LE + H+G       Eq 17 

 

รูป 2 สมดุลพลังงานในเรือนยอด (Tomlinson, 1996) 

  Net radiation (Rn) คือ ค่าพลังงานจากผลรวมของการเข้าสู่ระบบของรังสีแสงอาทิตย์ในช่วงคลื่นสั น 

(All incoming shortwave) และคลื่ นยาว ( Incoming longwave sky radiation) โดยหักค่ าการสะท้อนรั งสี

แสงอาทิตย์และการปล่อยรังสีช่วงคลื่นยาว ค่า Rn จะมีค่าบวก เมื่อ ผลรวมของ incoming radiation fluxes มี

มากกว่า ผลรวมของ ฯOutgoing radiation fluxes จากระบบ Latent-heat flux (LE) คือ ค่าของพลังงานที่ใช้ในการ

ระเหยน ้าและเคลื่อนที่ของไอน ้าเหนือเรือนยอดพืช Latent-heat flux จะมีค่าบวกเมื่อ ไอน ้าเคลื่อนที่ขี นสู่บรรยากาศ

ผ่าน Canopy layer Sensible-heat flux (H) คือ ค่าการไหลวน (turbulent) เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เป็น

สัดส่วนกับ การปล่อยหรือดูดซับความร้อน ซึ่งเป็นความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างดิน พืชพรรณ และ ชั นบรรยากาศ 

Sensible-heat flux จะมีค่าบวกเมื่อเคลื่อนย้ายขึ นด้านบนสูงจากพื นผิวดินผ่านส่วนบนของเรือนยอด ในระหว่าเวลา

กลางวัน มักจะมีค่าบวก ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิพื นผิวเพิ่มมากขึ น แต่ในเวลากลางคืน จะมีค่าติดลบ เนื่องจากพื นผิว

เย็นตัวลง Soil-heat flux (G) คือ ค่าการส่งผ่านพลังงานผ่านชั นดิน โดยท้าการวัดโดยทราบค่าการน้าความร้อน ค่าการ

น ้าความร้อนจะผันแปรตัวความชื นในดินและชนิดดิน ค่า G ประกอบด้วยจ้านวนของพลังงานซึ่งเก็บหรือมาจากชั นดิน

ตามระดับความลึก โดยจะมีค่าบวก เมื่อพลังงานความร้อนแผ่ลงมาจากพื นผิวลงไปในดิน และมีค่าลบ เมื่อความร้อน

ถ่ายเทจากดินขึ นสู่พื นผิว  

  Bowen-ratio เป็นค่าสัดส่วนของ Sensible ต่อ Latent-heat flux ดังนั น อัตราการคายระเหย

สามารถค้านวณได้จาก latent-heat of vaporization of water  



บทที่ 3 

ระเบียบวิธดี าเนินการวิจยั 

3.1 พื นที่ศึกษา 

3.1.1 แปลงทดลองระดับไรน่า 

ด้าเนินการวิจัยในแปลงปลูกอ้อยของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 

(มหาชน) สาขา 3 ต้าบลหัวดง อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ พิกัดภูมิศาสตร์ 15 องศา 53 ลิปดา 43.1 ฟิลิปดา 

เหนือ และ 100 องศา 06 ลิปดา 01.0 ฟิลิปดา ตะวันออก จ้านวนพื นที่ 16 ไร่ ดังแสดงในรูป 3  

 

รูป 3 ต้าแหน่งที่ตั งแปลงทดลอง (A) ประเทศไทย (B) จังหวัดนครสวรรค์ (C) อ้าเภอเก้าเลี ยว (D) ต้าบลหัวดง 
และ (E) แปลงทดลองปลูกอ้อยของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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3.1.2 คณุสมบัติดินแปลงทดลอง 

สภาพแปลงทดลองเป็นที่ราบความลาดเอียงประมาณร้อยละ 0.5-1 จากการสุ่มตัวอย่างดินจากแปลง

ทดลองแบบผสมรวม (Composite sampling) ที่ระดับความลึกจากผิวดิน 15 เซนติเมตร พบว่า ดินมีสภาพเป็นกรด

อ่อน (pH 6.15) เนื อดินร่วนปนทราย ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ทั งนี คุณสมบัติดินก่อนการด้าเนินการ

ทดลองแสดงรายละเอียด ในตาราง 2 

ตาราง 2 คุณสมบัติดินแปลงทดลอง 

ตัวแปร ผลการทดสอบ(ค่าเฉลี่ย±SEM) หน่วย 

pH 6.15  

ค่าการน้าไฟฟ้า  0.036  dS/m 

เนื อดิน  ร่วนปนทราย  

ความชื นในดินโดยน ้าหนัก 35 % 

ความหนาแน่นดิน  1.56±0.02  g/cm3 

NH4
+  25.28±6.43  mg NH4

+ N/kg 

NO3
-  165.21±8.92  mg NO3

- N/kg 

ฟอสฟอรัส 73  ppm 

โปรแทสเซียม 79 ppm 

แคลเซียม 1,612 ppm 

แมกนีเนียม 269 ppm 

อินทรียวัตถ ุ 1.71 % 

                    หมายเหตุ SEM หมายถึง Standard error of the mean, n=3  

3.1.3 การปลกูอ้อย 

พันธุ์อ้อยที่ใช้ในการทดลองนี คือ พันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื นที่ เป็นที่

นิยมปลูกของเกษตรกร (เกษตรกรนิยมปลูก 63% ทั งประเทศ)  ส้าหรับปลูกเพื่อส่งขายโรงงานผลิตน ้าตาล โดยมี

ลักษณะเด่นประจ้าพันธุ์ ดังนี  ปลูกได้โดยอาศัยน ้าฝนและไม่แห้งแล้งมากนัก มีประสิทธิภาพการใช้น ้าสูงสุด ตอบสนอง

ต่อการใช้น ้าได้ดี มีความหวานสูง เนื อแน่น กาบใบหลวม มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดีกว่าพันธุ์อ้อย LK 92-11 

ผลผลิตอ้อยปลูก 21.7 ตัน/ไร่ ผลผลิตอ้อยตอ ครั งที่ 1 17.4 ตัน/ไร่ ความหวาน อ้อยปลูก 14.0 CCS อ้อยตอ ครั งที่ 1 

15.9 CCS การแตกกอ ปานกลาง (4-5 ล้า/กอ) การเจริญเติบโต เร็ว ไว้ตอดี เนื อดินที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกเป็นดิน

ร่วนปนทราย ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ด้า ระดับปานกลาง 
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  ปลูกอ้อยในแปลงปลูกทดลองจ้านวน 16 ไร่ ส้าหรับการศึกษาสมดุลพลังงาน Bowen ratio และ 

Lysimeter เพื่อวัดค่าการคายระเหยน ้า เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 และเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อ 31 ธันวาคม 2564 รวม

ระยะเวลาการทดลอง 238 วันหลังปลูก (DAT) และ แปลงทดลองเพื่อศึกษาการตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้น ้าของ

พืช ความชื นดิน และดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช เมื่อ 1 เมษายน 2564 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อ 31 ธันวาคม 

2564 รวมระยะเวลาการทดลอง 275 วันหลังปลูก (DAT)  ปลูกอ้อยแบบแถวเดี่ยว ใช้เครื่องจักรไถปลูก ระยะปลูก

ระหว่างต้น 1.5 เมตร ความลึกที่ระดับ 20 เซนติเมตร ให้น ้า ป้องกันหนอนด้วงและปลวกโดยการฉีดพ่นท่อนพันธุ์ด้วย

แอสเซนด์ อัตรา 450 ซีซี. /ไร่ ก่อนกลบดิน วางท่อนพันธุ์และใส่ปุ๋ย โดยฝังปุ๋ยให้ลึก 15-20 เซนติเมตร ห่างกออ้อย

ประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพื นสูตร 22-13-18 อัตรา 60 กก./ไร ่

3.2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานระบบ IoT (Base station)  
การพัฒนาระบบ IoT มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการวิจัยการศึกษาการจัดการน ้าแบบแม่นย้า บนฐานแนวคิด

การให้น ้าชลประทานอ้อย จากความสัมพันธ์ ของน ้าใน ดิน พืช และภูมิอากาศ  และใช้ระบบ IoT ในการทดสอบใช้งาน

ในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ในขั นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานระบบ IoT (Base station) ตั งอยู่ที่

แปลงปลูกอ้อย ซึ่ งครอบคลุมการบริการข้อมลให้แก่ เกษตรกรขาวไร่อ้อยในรัศมี  10 กม ซึ่ ง เป็นตัวแทน 

(Representativeness) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตรส้าหรับท้องถิ่น (Local application) ประกอบด้วย  

การวัดค่าการคายระเหยน ้าของอ้อย ด้วยวิธี Lysimeter และ Bowen ratio การวัดการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง

โดยวิธี E-pan การวัดระดับความชื นที่พืชน้าไปใช้ได้ ด้วย Soil moisture sensor การวัดความเครียดด้านน ้าของพืช 

(Crop water stress index) และสถานีตรวจอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี   

3.2.1 ระบบตรวจวัดค่าการคายระเหยน  า (Actual evapotranspiration, ETa)  

3.2.1.1 วิธีชั่งน ้าหนักถังวัดการใช้น ้า (Weighting lysimeter)  

ถังวัดการคายระเหยน ้าแบบชั่งน ้าหนักในถังวัดการใช้น ้า ด้าเนินการติดตั งและใช้งานแล้ว ใน

ปีงบประมาณ 2562 ประยุกต์แนวคิดการออกแบบอ้างอิงจาก Jia et al. (2006) และ Pereira dos Santos et al. 

(2017) ซึ่งมีองค์ประกอบของถังวดัการใช้น ้า ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื ส่วนที่ 1 ถังเหล็กชั นใน ขนาด กว้าง ยาว และสูง 

1.52 1.52 และ 1.35 เมตร ตามล้าดับ ถังมีปริมาตร 3.12 ลูกบาศก์เมตร ตัวถังท้าจากเหล็กแผ่น หนา 3.2 มิลลิเมตร 

เสริมความแข็งแรง ด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 2” x 2” x 3.2 มิลลิเมตร พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีพื นเคลือบเงาเรียบ เจาะ

รูระบายน ้า ส่วนที่ 2 ถังชั นนอก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้าลังอัดไม่น้อยกว่า 320 Ksc.CU พื นคอนกรีตเสริม

เหล็กหนา 15 ซม. ผสมน ้ายากันซึมฉาบผิวเรียบขัดมัน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 10 ซม. ผสมน ้ายากันซึมฉาบผิว

เรียบขัดมัน ฐานรากตอกเสาเข็ม 2” x 2”x1.00 เมตร ทรายหยาบบดอัดแน่นรองพื นหนา 15 ซม.  เสาเข็มขนาด 2” x 

2” x 1 เมตร  ฐานรากและตอม่อ ติดตั งเหล็กแผ่นเรียบ ส้าหรับติดตั ง Load cell จากนั นวางกรอบเหล็ก H-beam 

เพื่อรองรับถังเหล็กให้การชั่งได้แนวระดับและกระจายน ้าหนัก ดังรายละเอียด ตามแบบก่อสร้างรูป 4 และ 5ตามล้าดับ 



28 
  

 

 

 



29 
  

                  

 

 

                      



30 
  

 

รูป 4 การออกแบบก่อสร้างถัง Lysimeter  

 

รูป 5 ถังวัดการใช้น ้าชนิด Weight lysimeter ณ แปลงทดลอง 
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ก. พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด  

  1) น ้าหนักน ้าทั งหมด (Weight origin, kg) หมายถึง น ้าหนักของน ้าเมื่อเริ่มต้นการบันทึกข้อมูล 

ก้าหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 500 kg ดังนั น ค่าน ้าหนักทั งหมดที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ น จะเกิดจาก ปริมาณน ้าจากน ้าฝน น ้าค้าง 

น ้าชลประทาน และน ้าหนักของพืช  ส่วน ค่าน ้าหนักทั งหมดที่เปลี่ยนแปลงลดลง เป็นผลมาจากการคายระเหยน ้า การ

ซึมลึก และ น ้าหนักพืช โดยบันทึกผลทุก 5 นาท ี

  2) น ้าหนักน ้ารายวัน (Weight tare, kg) หมายถึง น ้าหนักน ้าเมื่อเวลา 7.00 น ของทุกวัน จะถูก Tare 

ให้เท่ากับ 0 ดังนั นเมื่อนับจากเวลานี  ค่าน ้าหนักทั งหมดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ น จะเกิดจากปริมาณน ้าจากน ้าฝน น ้าค้าง 

และน ้าชลประทาน ส่วน ค่าน ้าหนักทั งหมดที่เปลี่ยนแปลงลดลง เป็นผลมาจาก การคายระเหยน ้า และการซึมลึก ส่วน 

น ้าหนักพืช ให้ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยสมมุติฐานที่ว่า ระยะเวลา ภายใน 1 วัน แม้พืชจะเจริญเติบโต แต่จะมีค่า

น้อยกว่า ค่าความ ลาดเคลื่อนของการช่ังน ้าหนักด้วย Lysimeter บันทึกผลทุก 5 นาที 

  3) น ้าหนักน ้าซึมลึก (Seepage หรือ Water drain, kg) หมายถึง น ้าหนักน ้าซึมลึกเลยพ้นระดับราก

พืช ไหลออกจากถัง Lysimeter ราย 5 นาที ซึ่งจะวัดด้วย Rain gauge ย่ีห้อ DAVIS รุ่น Aerocone rain collector  

  4) การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักน ้าภายในถัง Lysimeter (Changing weight, kg) หมายถึง ความแตกต่าง

ของน ้าหนักน ้าภายในถัง Lysimeter บ่งชี ถึงปริมาณน ้าที่เพ่ิมขึ นหรือลดลง ราย 5 นาที 

  5) ปริมาณน ้าฝน (kg) วัดจาก Rain gauge ย่ีห้อ DAVIS รุ่น Aerocone rain collector P/N : 6465 

: Type Tipping Bucket, Collector Area 214 cm2 , Resolution 0.2mm, Accuracy 4% (50 mm/hr)โดยถ้วย

กระดก 1 ครั ง เท่ากับ 0.0048 ลิตร เทียบเท่าน ้าหนักน ้า 4.8 กรัม 

  6) ความชื นดิน ( %V/V ) ด้วยเซนเซอร์วัดความชื นดินจ้านวน 8 ตัว  ยี่ห้อ DECAGON DEVICE รุ่น 

EC-20  แบ่งเป็น วัดความชื นดินที่ความลึก 5 และ30 เซนติเมตรนอกแปลง และวัดที่ระดับความลึกจากผิวดิน 5 และ 

30 เซนติเมตร ( %V/V ) ของ Lysimeter 1, 2, 3 และในแปลงปลูกอ้อย 

ข. ระบบบันทึกข้อมูลและการค้านวณค่า ET 

  1) การบันทึกค่าน ้าหนักน ้าและปริมาณน ้าฝน  

  บันทึกข้อมูลโดยรวมค่าสัญญาณจาก Load cell 4 ชุด ต่อเข้ากับ Summary Box ซึ่งประกอบด้วย 

Data logger ADC 24 Bit จ้านวน 4 ช่องสัญญาณ จ้านวน 3 ชุด บันทึกข้อมูลลงบน micro SD card  แสดงผลแบบ 

Real time ผ่านหน้าจอชนิด ePaper 2.9 นิ ว (ความละเอียด 240x320 pixels) ระบบการสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหาร

จั ดการข้ อมู ล  อาทิ  การ  Download ข้อมู ล  Upload firmware การตั งค่ า ระบบ  ด้ วย  Web application   

ประกอบด้วย 1) การสื่อสารข้อมูลระยะใกล้  ผ่านการ Share WiFi ซึ่งระบบนี  จะมีการติดตั งระบบการส่งสัญญาณ 

WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 และ 3D Antenna เพื่อเชื่อมต่อกับ WIFI จากอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระบบนี มีขอบเขตการเชื่อมต่อรอบ ๆ ระบบบันทึกข้อมูลภายในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร  และ 

2) การสื่อสารข้อมูลระยะ (Remote access) ผ่านโปรแกรม Web application บนเครือข่าย Virtual Private 
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Network ด้วยการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ใน SD ด้วยระบบการส่งข้อมูลผ่าน 3G เพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

(Database server) และเรียกดูข้อมูลระบบผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต  

  การบันทึกข้อมูลนั นจะด้าเนินการทุก ๆ 30 วินาที เฉลี่ยคา่รอบละ 5 นาที ในการเก็บขอ้มูลหนึ่งครั ง 

ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วนั ดังรูป 6 

 

รูป 6 ระบบรายงานผลการน ้าหนักน ้าและการคายระเหยน ้าด้วย Weighting lysimeter 

  ค. การค้านวณค่าการคายระเหยน ้า ปริมาณน ้าฝน และน ้าหนักต้นอ้อย 

  ความแตกต่างของค่าน ้าหนักรวมของถัง Lysimeter ซึ่งเป็นผลบวกระหว่างความแตกต่างของค่า

น ้าหนักในถัง Lysimeter และ ความแตกต่างของน ้าหนักน ้าซึมลึก ใน 2 ช่วงเวลา (Schrader et al., 2013) ดังสมการ  

 ∆W = ∆Wlys + ∆Wdrain      Eq 18 

  ดังนั น การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักในถัง Lysimeter หากมีสาเหตุมาจาก น ้าฝน (P) รวมถึงการให้น ้า

ชลประทาน จะรายงานค่าจากสมการ  

   ∆W > 0  ดังนั น ∆P = ∆W      Eq 19 

   ∆W ,≤ 0 ดังนั น ∆P = 0      Eq 20 

การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักในถัง Lysimeter หากมีสาเหตุมาจาก การคายระเหยน ้า (ET) รวมถึงการให้

น ้าชลประทาน จะรายงานค่าจากสมการ 
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   ∆W < 0  ดังนั น ∆ET = ∆W     Eq 21 

   ∆W ≥  0 ดังนั น ∆ET = 0      Eq 22 

  ฝนตก หรือ การให้น ้า และ การคายระเหยน ้า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่อง ในการค้านวณปริมาณ

น ้าฝนจึงท้าการค้านวณโดยใช้ค่าน ้าหนักที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา (Time step) ดังสมการ  

   n = weight data [kg] at time n in [min]     Eq 23 

  ก้าหนดให้ min = 5 min interval พื นที่หน้าตัดของ Lysimeter คือ 2.3104 m² เทียบเท่าระดับน ้า

สูง 1 mm ดังนั น น ้าหนักที่เพ่ิมขึ น 1 kg จึงมีค่าเท่ากันปริมาณน ้าฝน 0.43 mm ดังนั น 

Precipitation [mm] = n [kg] – (n -5 min [kg]) x 0.43 [mm]  Eq 24 

  ตัวอย่างการค้านวณ เวลา 7.00 น (n) อ่านค่าน ้าหนักได้ 100.00 kg เมื่อเวลา 7.05 น ((n -5 min) 

ฝนตกอ่านค่าน ้าหนักได้ 102.3104kg ดังนั นปริมาณฝน = 102.3104 kg – 100.00 kg x 0.43 mm = 1 mm หากค่า

ปริมาณน ้าฝนมีค่าต่้ากว่า Tolerance threshold ที่ร้อยละ 5 ของค่าคลาดเคลื่อนในการวัด หรือ <0.0075 kg ให้ถือ

ว่าน ้าฝนมีค่าเท่ากับ 0 ดังนั น ค่า ET ในแต่ละช่วงเวลา Time step ค้านวณได้จากสมการ  

ET [mm] = precipitation [mm] + reduction of system weight [kg] * 0.435 [mm]  Eq 25 

  ในทุก time step จึงสามารถค้านวณสมดุลน ้า ตามแนวคิด Climatic water (Klammler and Fank, 

2014) สมการค้านวณสมดุลน ้าภายใน Lysimeter ซึ่งมีข้อตกลงเบื องต้นที่จะพิจารณาค่า Surface runoff, Horizontal 

subsurface flow และ Capillary rise เนื่องจากระดับดินต่้ากว่าขอบถัง 5 เซนติเมตร  

  P + I - ET - SW – ΔS = 0       Eq 26 

เมื่อ P คือ precipitation I คือ Irrigation ET คือ Evapotranspiration SW คือ Seepage water 

และ ΔS คือ soil water storage change 

  จากสมการ การค้านวณค่า ET รายวัน (Daily time step) โดยใช้ Lysimeter บันท้าทึกค่า SW คือ 

น ้าที่ไหลเลยระดับรากพืชซึ่งระบายออกทางก้นถัง ΔS คือ การเปลี่ยนแปลงของน ้าหนักน ้าภายในถังในรอบวัน 

Determined by measuring the lysimeter mass change P คือ การวัดปริมาณน ้าฝน โดยใช้ Rain gauge แบบ

ถ้วยกระดก (Tipping bucket) ติดตั งสูงกว่า Lysimeter 1 เมตร และอยู่ใกล้กับ Lysimeter เนื่องจากเครื่องวัดปริมาณ

น ้าฝนอยู่คนละต้าแหน่งกับ Lysimeter ค่าปริมาณน ้าฝนที่ได้จาก Rain gauge มักจะมีค่าน้อยกว่า น ้าฝนที่วัดได้จาก 

Lysimeter และ Rain gauge ก็ไม่ได้มีพืชปกคลุมเช่นเดียวกับ Lysimeter ในกรณีนี  สามารถเกิดผลที่ไม่น่าจะเป็นไป

ได้คือ ค่า ET < 0 (Klammler and Fank, 2014) 
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  ส้าหรับการวัดน ้าหนักพืชที่เจริญเติบโต ณ ช่วงเวลาการตรวจวัดใด ๆ ในถัง Lysimeter ค้านวณได้

จาก สมดุลของ ผลรวมของข้อมูลน ้าหนักน ้าทั งหมดค่าเริ่มต้น (WOrigin_T0) ปริมาณฝน น ้าค้าง และการให้น ้าสะสม (PT0-

T1 และ IrrigationT0-T1) กับ  ผลรวมของข้อมูลน ้าหนักน ้าทั งหมดค่าสุดท้าย (WOrigin_T1) ค่าการคายระเหยน ้าและน ้า

ระบายออกจากถัง Lysimeter (ETT0-T1 และ S T0-T1)  ตั งแต่เริ่มการคายน ้าเทียบกับค่าน ้าหนักที่เปลี่ยนไป รวมถึง

ปริมาณน ้าฝนและน ้าชลประทาน ดังสมการ  

   WOrigin_T1+ ETT0-T1 + S T0-T1  = WOrigin_T0+ (PT0-T1 + IT0-T1)     Eq 27 

  หากค่าน ้าหนักในถัง Lysimeter ที่ค้านวณได้จากสมการทั งสองข้างมีค่าเท่ากัน บ่งชี ว่าพืชไม่มีการ

เจริญเติบโต  แต่ค่าน ้าหนักฝั่งขวามีมากกว่าฝั่งซ้าย บ่งชี ว่าพืชเจริญเติบโต รายงานค่าน ้าหนักในหน่วย kg/m2/day 

3.2.1.2 วิธี Energy balance Bowen ratio (EBBR) 

  วิธี EBBR เป็นวิธีในการศึกษา ET ด้วยการวัดการเปลี่ยนแปลงสถานะน ้าเป็นไอจากการได้รับพลังงาน

ความร้อนและระเหยไปในบรรยากาศ การค้านวณค่า ET มาจากสมดุลพลังงาน 4 ส่วน ได้แก่ Net radiation, Latent 

heat flux (LE), Sensible-heat flux (H), และ Soil-heat flux (G) การตรวจวัดสมดุลพลังงานในภาคสนาม จะ

ตรวจวัดเหนือเรือนยอดพืชและในดิน ซึ่งเรียกว่า Canopy Layer (รูป7) (Tomlinson, 1996) ในสมการ energy-

budget ค่า Net radiation จะเท่ากับผลรวมของค่าการไหลของพลังงานทั งสามชนิด สมการ 

   Rn = LE  + H + G        Eq 15 

    
 

รูป 7 สมดุลพลังงานในเรือนยอดสังคมพืช ที่มา: Tomlinson (1996) 

  Net radiation (Rn) คือ ค่าพลังงานจากผลรวมของการเข้าสู่ระบบของรังสีแสงอาทิตย์ในช่วงคลื่นสั น 

(All incoming shortwave) และคลื่ นยาว  (Incoming longwave sky radiation) โดยหักค่ าการสะท้อนรั งสี
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แสงอาทิตย์และการปล่อยรังสีช่วงคลื่นยาว ค่า Rn จะมีค่าบวก เมื่อ ผลรวมของ Incoming radiation fluxes มี

มากกว่า ผลรวมของ Outgoing radiation fluxes จากระบบ 

  Latent-heat flux (LE) คือค่าของพลังงานที่ใช้ในการระเหยน ้าและเคลื่อนที่ของไอน ้าเหนือเรือนยอด

พืช Latent-heat flux จะมีค่าบวกเมื่อ ไอน ้าเคลื่อนที่ขึ นสู่บรรยากาศผ่าน Canopy layer 

  Sensible-heat flux (H) คือ ค่าการไหลวน (Turbulent) เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เป็น

สดัส่วนกับ การปล่อยหรือดูดซับความร้อน ซึ่งเป็นความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างดิน พืชพรรณ และ ชั นบรรยากาศ 

Sensible-heat flux จะมีค่าบวกเมื่อเคลื่อนย้ายขึ นด้านบนสูงจากพื นผิวดินผ่านส่วนบนของเรือนยอด ในระหว่าเวลา

กลางวัน มักจะมีค่าบวก ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิพื นผิวเพิ่มมากขึ น แต่ในเวลากลางคืน จะมีค่าติดลบ เนื่องจากพื นผิว

เย็นตัวลง  

Soil-heat flux (G) คือค่า การส่งผ่านพลังงานผ่านชั นดิน โดยท้าการวัดโดยทราบค่าการน้าความร้อน 

ค่าการน ้าความร้อนจะผันแปรตัวความชื นในดินและชนิดดิน ค่า G ประกอบด้วยจ้านวนของพลังงานซึ่งเก็บหรือมาจาก

ชั นดินตามระดับความลึก โดยจะมีค่าบวก เมื่อพลังงานความร้อนแผ่ลงมาจากพื นผิวลงไปในดิน และมีค่าลบ เมื่อความ

ร้อนถ่ายเทจากดินขึ นสู่พื นผิว  

  Bowen-ratio เป็นค่าสัดส่วนของการแลกเปลี่ยนพลังงานในแนวดิ่ง (The vertical fluxes) ของ 

Sensible และ Latent-heat flux ที่พื นผิวดิน ดังนั นอัตราการคายระเหยสามารถค้านวณได้จากสัดส่วนของ Latent 

heat flux ต่อ Latent heat vaporization of water 
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ก. ก้าหนดจุดติดตั งระบบ EBBR 

 ก้าหนดจุดติดตั งระบบ EBBR ด้วยวิธี simple footprint parameterization (Kljun et al. 2004) 

โดยใช้ข้อมูลความเร็วม ทิศทางลม และความสูงของการตรวจวัดสมดุลพลังงาน 5 เมตร ค้านวณด้วย EddyPro® 7 

Software  ดังรูป 8   

รูป 8 ทิศทางลมบริเวณพื นที่ศึกษา และ Footprint ขอบเขตการตรวจวัดการคายระเหยด้วยวิธีสมดุลพลังงาน 

 

ข. พารามิเตอร์และอุปกรณต์รวจวัด 

  1) ติดตั งชุดเครื่องมือวัดการใช้น ้าของอ้อยด้วยวิธี Bowen ratio ประกอบด้วย Net radiometer 

ส้าหรับตรวจวัด Net radiation (Rn); Hygrometer ส้าหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงไอน ้าในอากาศแนวดิ่ง Latent-

heat flux (LE); Thermocouple ส้าหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในแนวดิ่ง Sensible-heat flux 

(H); และ Soil heat plate flux ส้าหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านพลังงานผ่านชั นดิน Soil-heat flux (G) 

นอกจากนี  จะได้ติดตั งชุดอุปกรณ์ส้าหรับวัดความชื นและอุณหภูมิของดิน โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมู ล (Data logger) 

ติดตั งที่สองระดับความลึก คือ ระดับผิวดิน และระดับรากอ้อย อุปกรณ์ตรวจวัดทั งหมดตรวจวัดด้วยความถี่สูงไม่ต่้ากว่า 

10 เฮิร์ต และบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data logger) เฉลี่ยบันทึกข้อมูลทุก 5 นาที และค้านวณ Bowen ratio ทุก 30 

นาที ดังรูป 9 
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รูป 9 ระบบตรวจวัดสมดุลพลังงาน  
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ค. การค้านวณการคายระเหยน ้า ด้วยวิธี Bowen ratio 

  องค์ประกอบชองการศึกษาสมดุลพลังงาน ด้วยวิธี Bowen ratio energy balance (BREB) จะไม่นับ

ค่าพลังงานที่กักเก็บไว้ในเรือนยอดและใช้ไปในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 2 ของ net radiation 

(Rn) ดังนั นสมดุลพลังงานจะแสดงถึงการเปลี่ยนค่าพลังงาน ผ่านการไหลในรูปของมวลและความร้อน 

Rn = LE+ H + G        Eq 15 

  เมื่อ Rn คือ ค่ารังสีแสงอาทิตย์สุทธิบนพื นดิน LE คือ Latent heat flux, H คือ Sensible heat flux 

และ G คือ Soil heat flux ตัวแปรดังกล่าวมีหน่วยเป็น W/m2  

  ค่า Rn ตรวจวัดด้วย Net radiometer ติดตั งสูงจากเรือนยอดอ้อย 2.5 เมตร ค่า G ตรวจวัดด้วย Soil 

heat flux plate โดยฝังดินที่ความลึก 0.02 เมตร ในแถวระหว่างต้นอ้อยที่และระหว่างแถวปลูกอ้อย ระหว่างต้นอ้อย

ในแถว ที่ปกคลุมด้วยหญ้าแห้ง ค่า λE และ H ได้มาจากสมการสมดุลพลังงาน Bowen ratio  

LE = Rn – G / 1 + β        Eq 28 

H   = Rn – G / 1 + β-1        Eq 29 

เมื่อ β คือ Bowen ratio ซึ่งค่า Bowen ratio นี  จะค้านวณเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่มีค่าพลังงาน

เป็นบวก กล่าวคือ Rn – G > 0 ซึ่งสมการนี ถอดรูปมาจากปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ นและลดลงใน

แนวดิ่ง ภายใต้สมมุติฐานว่า  สัมประสิทธิ์การแพร่แบบปั่นป่วน (Turbulent diffusion coefficients) ของการ

เคลื่อนย้ายความร้อนและไอน ้าในทางด่ิง 

β = H/LE = γ ΔT/Δe       Eq 30 

เมื่อ ΔT = T2 – T1 and Δe = e2 – e1 คือ ค่าความแตกต่างในแนวดิ่งเหนือเรือนยอดของอุณหภูมิ

อากาศ (°C) และ ความดันไอ (kPa) ตามล้าดับ γ คือ psychometric constant (kPa·°C-1) ซึ่งค้านวณจากสมการ 

γ = CpPa/0.622 L       Eq 31 

  เ มื่ อ  cP คื อ  Dry air specific heat at constant pressure (J·kg-1·K-1), L คื อ  Latent heat of 

vaporization ของน ้า (MJ·kg-1) ค้านวณจากสมการ 30 และ Pa คือ Atmospheric pressure (kPa) Ta คืออุณหภูมิ

อากาศ   

L = 2.501 – 2.361 x10-3Ta       Eq 32 
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  โดยที่ ค่าการไล่ระดับของอุณหภูมิและความดันไอน ้า ค้านวณมาจากการวัดอุณหภูมิเปียกและแห้ง ที่

ความสูงเหนือเรือนยอด 0.5 และ 2.0 เมตร ด้วย Psychrometers constructed with thermocouple type T 

(Copper-constantan) ความสูงของอุปกรณ์ตรวจวัดฝันแปรตามความสูงของพืชที่เพิ่มมากขึ นตามการเจริญเติบโต 

การจ้าแนกสมดุลพลังงานในส่วนของการคายระเหยน ้าเหนือเรือนยอด ประเมินด้วยการวิเคราะห์ Dimensionless 

evaporative fraction (Λ) ซึ่งคือ สัดส่วนของ Latent heat flux ต่อ Available energy flux โดยทั่วไปสัดส่วน

พลังงานนี คือค่าพลังงานเหนือพื นดินที่พลังงานความร้อนเปลี่ยนน า้เป็นไอ  

 Λ = LE / Rn – G       Eq 33 

  ค่า ET (mm/day) ค้านวณจาก Latent-heat flux (L), latent-heat of vaporization of water 

(LE) และค่าปัจจัย  86.4 ซึ่งค้านวณได้จากสมการ 32 โดยให้ LE ในหน่วย W/m2  มีค่าเทียบเท่ากับ J/sm2 และ L ใน

หน่วย J/g ซึ่งก็คือ 8.64 x 104 วินาที ใน 1 วัน (24 hours/day x 60 minutes/hour x 60 seconds/hour), และเมื่อ 

1 x 10-6 m3 ของน ้า เท่ากับ 1 กรัม  

[{J/sm2}/(J/g)].{8.64x104s/d}.{1x10-6m3/g}.{1x103 mm/m} = 86.4 mm/d  Eq 34 

  ดังนั นค่า ETa รายวันจากการน้าข้อมูลจากสถานี Bowen จะค้านวณในช่วงเวลา 10 ชั่วโมงเวลา

กลางวัน (6:30 – 16:3 ) ตามสมการของ Campbell (1977) 

ETa  = 85.4 x (LE/L)        Eq 35 
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3.2.2 ระบบตรวจวัดค่าการน  าของพืชอ้างอิง (ETo)  

3.2.2.1 วิธี Pan Evaporation  

ก. มาตรฐานถาดวัดการระเหยน ้าแบบ Class A Evaporation pan  

ใช้มาตรฐานถาดวัดการระเหยน ้ าแบบ Class A Evaporation pan (Allen et al., 1998)  ดัง

รายละเอียดขั นตอนดังต่อไปนี  ถาดวัดการระเหยน ้าแบบ Class A Evaporation pan เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง120.7 cm ลึก 25 cm ผลิตจากแสตนเลสหนา 2 mm ติดตั งบนฐานไม้วางบนพื นหญ้า ดังรูป 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 10 ขนาดและการติดตั งถาดวัดการระเหยน ้าแบบ Class A Evaporation pan 

ที่มา : Allen et al. (1998) 

 

  ติดตั งอุปกรณ์ ได้แก่ 1) ตาข่ายป้องกันนก (Bird guard) ใช้ส้าหรับป้องกันสัตว์ต่าง ๆ ที่จะลงไปยัง

ถาดวัดการระเหย  2) ถังพักน ้าส้ารองเพื่อใช้การเติมน ้าถาดวัดการระเหย 3) ระบบการเติมน ้าอัตโนมัติ ก้าหนดให้

ท้างานเมื่อเวลา 9.00 น. ของทุกวัน  หากระดับน ้าในถาดไม่อยู่ที่ระดับก้าหนด คือ โดยตั งระดับน ้าอ้างอิงไว้ที่ 150 mm 

ระบบก็จะท้าการเติมน ้า (Add water) หรือ ถ่ายน ้า (Remove water) และแต่ค่าระดับน ้าก่อนเวลา 9.00 น ว่าสูงหรือ

ต่้าว่าระดับน ้า และ 4) Stilling well 
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ข. พารามิเตอร์และระบบการบันทึกข้อมูล 

  1) อุปกรณ์วัดระดับความสูงของน ้า (Water height: mm) ได้แก ่

  - Submersible pressure sensor: Rang 1 m, Accuracy 0.5% FS, Resolution 0.5 mm 

  - Hook gauge ส้าหรับ Class A Evaporation Pan 

  - ONVIF Audio POE Camera: High Definition 5.0 Megapixels: Focus 2.8-12 mm: RJ-45 

10/100mb Ethernet slot และน้าภาพถ่ายที่ได้มาหาระดับน ้าโดยใช้ แอพลิเคชัน Micro - Measurement 

- ความเร็วลมที่ระดับยอดหญ้า (Wind speed: m/s) วัดโดยใช้ Cup wind speed sensor voltage output 0-1.2V 

Speed: Range 0 – 100m/s, Accuracy 3 km/h, Resolution 0.1 km/h 

- ปริมาณน ้าฝน (Precipitation: mm) วัดโดยใช้  Rain Gauge ยี่ห้อ Davis รุ่น Aerocone rain collector P/N : 

6465 : Type Tipping Bucket, Collector Area 214 cm2 , Resolution 0.2mm, Accuracy 4% (50 mm/hr) 

  - อุณหภูมิน ้า (Water temperature: °C) วัดโดยใช้วัดความต้านทานเป็นแพลทินัม RTD PT1000 

Sensor Type 1/3B Temperature: Range -50 to + 150 °C, Accuracy ± 0.04%, Resolution ± 0.01 °C  

  - ความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity : %) วัดโดยใช้ HygroSensor Probe (BMF280) Humidity 

: Range 0 to 100% RH, Accuracy ± 1% RH (10-90%RH), Resolution 0.008 RH 

  - อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature: C) วัดโดยใช้ HygroSensor Probe Temperature: Range -

40 to +85 °C, Accuracy ± 0.5 °C, Resolution ± 0.01 °C 

  2) ระบบบันทกึข้อมูล  

   ใช้ Data logger ADC 24 Bit บันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ดังรายละเอียดในข้อ ก. การบันทึกข้อมูลนั น

จะด้าเนินการทุก ๆ 30 วินาที เฉลี่ยค่ารอบละ 5 นาที ในการเก็บข้อมูลหนึ่งครั ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในทุก  ๆ

วัน (ยกเว้น Hook gauge จะอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงระดับน ้าทุกวัน ก่อนและหลังเวลา 9.00 น และ 16.30 น) ลงบน 

micro SD card  แสดงผลแบบ Real time ผ่านหน้าจอชนิด ePaper 2.9 นิ ว (ความละเอียด 240x320 pixels) ระบบ

การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล อาทิ การ Download ข้อมูล Upload firmware การตั งค่าระบบ  ด้วย 

Web application   ประกอบด้วย 1) การสื่อสารข้อมูลระยะใกล้  ผ่านการ Share WiFi  ซึ่งระบบนี  จะมีการติดตั ง

ระบบการส่งสัญญาณ WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 และ 3D Antenna เพื่อเชื่อมต่อกับ WIFI จากอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระบบนี มีขอบเขตการเช่ือมต่อรอบ ๆ ระบบบันทึกข้อมูลภายในระยะห่างไม่

เกิน 100 เมตร และ การสื่อสารข้อมูลระยะ (Remote access) ผ่านโปรแกรม web application บนเครือข่าย 

Virtual Private Network (VPN) ด้วยการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ใน SD ด้วยระบบการส่งข้อมูลผ่าน 3G เพื่อบันทึกข้อมูล

ลงในฐานข้อมูล (Databased server) และเรียกดูข้อมูลระบบผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต  
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3) การติดตั งและดูแลรักษาถาดวัดการระเหยน า้ 

ถาดคายระเหยจะถูกตั งอยู่บนฐานกรอบไม้แบบเปิดสูงขึ นจากพื นหญ้า 15 cm  อยู่ทางใต้ลม โดยมี

หญ้าเป็นแนว Fetch ชนิด Windward side distance of green crop  ความกว้าง 1 เมตร ดังรูป 11 และ 12 น า้

ภายในถาดควรมีการเปลี่ยนทุกสัปดาห์ เพื่อก้าจัดค่าความขุ่นไม่ให้มีมากเกินไปและควรมีการเติมน ้ายาก้าจัดตะไคร่น ้า 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีตะไคร่เกิดขึ นในถาด 

 
รูป 11 การติดตั ง Class A Evaporation pan 

ที่มา : Allen et al. (1998) 

 

รูป 12 Class A Evaporation pan และระบบ IoT ที่ติดตั งที่แปลงทดลอง 
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ค. การตรวจวัดและบันทึกคา่การเปลี่ยนแปลงระดับน ้าและข้อมูลประกอบการค้านวณ ETo 

  1) การตรวจวัดและบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงระดับน ้า เพื่อการหาปริมาณน ้าที่ระเหยออกจากถาด 

ใช้อุปกรณ์วัด 3 ชนิด ได้แก่  

  - วัดระดับน ้าด้วย Submersible pressure sensor และท้าการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ส้าหรับช่วย

ค้านวณ ETo ได้แก่ ความเร็วลมยอดหญ้าที่ความสูง 50 cm และอุณหภูมิน ้า (รูป 13) ส่วน ข้อมูลช่วยค้านวณ ETo 

ความเร็วลมที่ความสูง 2 เมตร อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝน และ ความชื นสัมพัทธ์   

     

 

 

 
 

 

รูป 13 หน้าต่างแสดงข้อมูลจากถาดคายระเหยผ่านระบบ VPN จาก Water level Submersible  pressure 
sensor ประกอบด้วย ค่าความแรงสัญญาณ WiFi ระดับน ้า อุณหภูมิน ้า และความเรว็ลม 

  - วัดระดับน ้า ด้วยวิธี Image processing  

  ติดตั ง Stilling well กว้าง x ยาว x สูง  10 x 10 x 25 ซม ข้างนอกถาดวัดการระเหย ถ่ายระดับน ้า

ด้วยท่อ HDPE ขนาด 0.5 นิ ว ที่ตัดแปลงมาจากวิธี Automated evaporation gauge (Novalynx 255–100 , 

Campbell Scientific Inc.) (Chu et al., 2012) พร้อมติดตั งกล้องถ่ายภาพ บันทึกภาพทุก 30 นาที โดยรูปถ่ายได้จะ

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน ้าของ Stilling well ที่เป็นระดับเดียวกันกับสัมพันธ์กับระดับน ้าของถาดวัดการระเหย 

อ่านค่าการเปลี่ยนแปลงระดับน ้าทุกวัน มาใช้ในการค้านวณค่าการระเหยของน ้า ด้วยเทคนิค image processing ด้วย

โปรแกรม Micro-measurement (รูป 14) 
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รูป 14 Stilling well และกล้องถ่ายภาพระดับน ้า (a)  ภาพถ่ายระดับน ้าจากกล้อง (b) และ การหาระดับของ
น ้าผ่านแอพลิเคชัน Micro-Measurement อ่านค่าได้ 147.35 mm (c) 

 3) วัดระดับน ้า ด้วย Hook gauge 

  ใช้ Hook gauge อ่านค่าการเปลี่ยนแปลงระดับน ้า เวลา 8.50 น.  9.10 น. และ 16.30 น. ของทุกวัน 

ในงานวิจัยนี  Hook gauge  จะใช้เป็นเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานค่าระดับน ้าที่ได้จากการตรวจวัดจากเครื่องมือระดับ

น า้ดังกล่าวมาแล้ว  

ง. การค้านวณค่าการใช้น ้าของพืชอ้างอิง 

ใช้สมการ  Evaporation Pan จากสมการ  

ETo = KP x Epan         Eq 36 

  เมื่อ ETo  คือ  ค่าการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง (mm/day) Kp คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการ

ระเหย และ Epan คือ ค่าการระเหยของน ้า (mm/day) โดยมีขั นตอนในการค้านวณดังนี  

1) การปรับแก้ระดับน ้า 

  ค่าระดับน ้ามีความผันแปรขยายและหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน ้า ดังนั น จ้าเป็นต้อง

ปรับแก้ค่าเพื่อหาระดับน ้าที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล โดยน้าระดับความสูงน ้ามาปรับแก้ตามอุณหภูมิด้วย

สมการ 

(A) 

)) 

(B) 

)) 

(C) 

)) 
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dV = V0β(t1-t0)        Eq 37 

  เมื่อ dV = การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร  = V1-V0 β = Volumetric temperature expansion 

coefficient t1= อุณหภูมิสุดท้าย  t0= อุณหภูมิเริม่ต้น  

2) การค้านวณค่า Pan Evaporation (Epan) 

  ค่าการระเหยน ้า จากถาดวัดการระเหยน ้า ค้านวณได้จากสมการ  

Epan = [R+-W] – [V2-V1]       Eq 38 

  เมื่อ W = ปริมาณน ้าเติมหรือน ้าที่ถ่ายออกจากถาดคายระเหย (mm)  R = ปรมิาณน ้าฝน (mm) V1= 

ระดับน ้าที่เวลาเริ่มต้น (mm)  V2= ระดับน ้าที่เวลาสิ นสุด (mm) 

3) การค้านวณค่า Pan Coefficient (Kp) 

  การค้านวณหาค่า Kp  จะต้องใช้ข้อมูล RH mean (%) Wind speed (u2, m/s) และ Windward 

side distance of green crop (m)  การค้านวณ Pan coefficient (Kp) สามารถค้านวณ สูตรการค้านวณ Pan 

coefficient (Kp) อ้างอิงสมการเส้นตรง Class A pan with green fetch ดังสมการ 

Kp = 0.108 – 0.0286 u2 + 0.0422 ln(FET) + 0.1434 ln(RHmean) - 0.000631[ln(FET)2 ln(RHmean)]  Eq 39 

เมื่อ Kp คือ pan coefficient u2 คือ ค่าเฉลี่ยนความเร็วลมต่อวัน ที่ความสูง 2 เมตร (m/s) RHmean คือ 

ค่าเฉลี่ยความชื นสัมพัทธ์ [%] = (RHmax + RHmin)/2 FET คือ Fetch หรือ ระยะทางของประเภทพื นที่ (หญ้า หรือ 

พืชผลทางการเกษตรสีเขียวสา้หรับกรณี Case A evaporation pan) 

4) การค้านวณค่าการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง (ETo) 

ค้านวณจากสมการ ETo = Kp x Epan  Eq 33 

3.2.2.2 วิธี FAO56 Penman-Monteith 

ค้านวณค่า ETo ด้วยสมการ Penman-Monteith (Allen, 1998)  ท้าได้โดยจัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ 1) 

พิกัดภูมิศาสตร์ 2) ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 3) อุณหภูมิของอากาศสูงสุดและต่้าสุดรายวันหรือเฉลี่ยรายวัน 4) 

ความชื นสัมพัทธ์ของอากาศเฉลี่ยรายวัน 5) ความเร็วลมผิวดินที่ระดับความสูงจากพื นดิน 2 เมตร เฉลี่ยรายวัน และ 6) 

ปริมาณรังสีของดวงอาทิตย ์ข้อมูลอาศดังกล่าวบันทึกโดยเครื่องมือตรวจวัดอากาศแบบมาตรฐาน น้าเข้าโปรแกรม ETo 

Calculator (http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/eto-calculator/es/)  

ETo = [0.408(Rn-G) + (900/T+273)U2(es-ea)] / [+(1+0.34U2)]  Eq 40 

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/eto-calculator/es/
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  เมื่อ ETo คือ ปริมาณการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง (มิลลิเมตร/วัน) Rn คือ ปริมาณรังสีของดวง

อาทิตย์ทั งหมดที่พืชได้รับ (MJ/m2/d) G คือ ค่าการปลดปล่อยความร้อนของพื นดิน (MJ/m2/d) T คือ อุณหภูมิของ

อากาศเฉลี่ย (°C) Δ คือ ค่าความลาดเทของเส้น curve แรงดันบรรยากาศ (kPa/°C) γ คือ ค่าคงที่ของ psychometric 

(kPa/°C) U2 คือ ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูงจากพื นดิน  2 เมตร (m/s) (es- ea) คือ ค่าความต่างของแรงดัน

บรรยากาศ (kPa) 900 คือ Factor ปรับแก้อุณหภูมิ 

3.2.3 ระบบตรวจวัดความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดนิ (Available soil Moisture 

content) 

  ความชื นดิน ( %V/V ) วัดด้วยเซนเซอร์วัดความชื นดินจ้านวน 8 ตัว  ยี่ห้อ DECAGON DEVICE รุ่น 

EC-20  แบ่งเป็น วัดความชื นดินที่ความลึก 5 และ30 เซนติเมตรนอกแปลง และวัดที่ระดับความลึกจากผิวดิน 5 และ 

30 เซนติเมตร ( %V/V ) ของ Lysimeter 1, 2, 3 และในแปลงปลูกอ้อยData logger เก็บข้อมูลความชื นดิน ใช้ ADC 

12 Bit 8 ช่องสัญญาณ จ้านวน 1 ชุด ระบบการสื่อสารข้อมูลใช้ระบบเดียวกันกับ Lysimeter การบันทึกข้อมูลนั นจะ

ด้าเนินการทุก ๆ 30 วินาที เฉลี่ยค่ารอบละ 5 นาที ในการเก็บข้อมูลหนึ่งครั ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในทุก ๆวัน 

ดังรูป 15 

 

รูป 15 Sensor วัดความชื นดิน และ ระบบ IoT รายงานผลการวัดความชื นดิน 
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2.3.4 สถานีอตุุนิยมวิทยาเกษตร (Weather station) 

  ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ความชื นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม ความกดอากาศ ปริมาณน ้าฝน 

การระเหยน ้า และ รังสแีสงอาทิตย์ บันทึกลงใน Data logger และ สื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 3G เข้าจัดเก็บใน

ฐานข้อมูลเครือ่งแม่ข่ายและเรียกใช้ระบบผ่าน web service ดังรูป 16 

 

รูป 16 สถานีอตุุนิยมวิทยาเกษตร ณ บริษัท KTIS อ.เก้าเลี ยว นครสวรรค ์
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3.2.5 ระบบวดัดัชนีความเครียดด้านน  าของพืช (Crop Water Stress Index, CWSI) 

  ระบบการวัด CWSI แบบต่อเนื่องในถัง Lysimeter (Base station) ดังแสดงในรูป 17 ใช้วิธีวัด

อุณหภูมิเรือนยอดของอ้อย (Tcanopy) ใน Lysimeter ด้วยกล้อง Thermal infrared MLX90640 32x24 IR array 

FOV–110°x75° ค่าอ้างอิงอุณหภูมิต่้าสุดและสูงสุด ใช้วิธี Artificial reference surfaces (Apolo-Apolo et al., 

2020) โดยใช้กระดาษเยื่ออ้อยทรงครึ่งวงกลม ทาสีเดียวกันกับสีของใบอ้อย ค่าอุณหภูมิอ้างอิงต่้าสุด (Twet) และสูงสุด 

(Tdry) artificial reference surfaces  ที่เป็นกะเปาะเปียกและแห้งตามล้าดับ ดังสมการที่ 8 

CWSI = (Tcanopy-Twet) / (Tdry – Twet)     Eq 8  

นอกจากนี  ในระหว่างการวัดอุณหภูมิเรือนยอด จะท้าการบันทึกค่าอุณหภูมิอากาศและความชื น

สัมพัทธ์ เพื่อค้านวณ CWSI ด้วยวิธี Empirical ด้วยการศึกษาความผันแปรของความแตกต่างของอุณหภูมิเรือนยอดกับ

อุณหภูมิอากาศ ต่อค่า VPD ส้าหรับสร้างเส้นฐานความแตกต่างของอุณหภูมิอ้างอิงสูงสุดและต่้าสุดด้วย การบันทึก

ข้อมูล ใช้ ADC 12 Bit 8 ช่องสัญญาณ จ้านวน 1 ชุด ระบบการสื่อสารข้อมูลใช้ระบบเดียวกันกับ Lysimeter การ

บันทึกข้อมูลนั นจะด้าเนินการทุก ๆ 30 วินาที เฉลี่ยค่ารอบละ 5 นาที ในการเก็บข้อมูลหนึ่งครั ง  

รูป 17 ระบบวัดดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช (Crop Water Stress Index, CWSI) 
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3.2.6 ระบบการให้น  าอ้อยแบบแม่นย า  

ในการทดลองในถังวัดการใช้น ้าด้วยการชั่งน ้าหนัก  ได้ท้าการทดลองวิธีการให้น ้าแบบพร่องน ้า

บางส่วน (Water deficit) ที่ 50%FC และ ทางโครงการวิจัยฯ จึงท้าการพัฒนาระบบตารางการให้น ้า (Scheduling 

irrigation) เพื่อใช้ในการวิจัยดังกล่าว ด้วยการค้านวณค่าการคายระเหยน ้าที่แท้จริงของอ้อยที่ปลูกในถัง Lysimeter 

และตรวจวัดความชื นดิน โดยก้าหนดเงื่อนไขการให้น ้าแบบแม่นย้า ประกอบด้วย การให้น ้าตามค่าการคายระเหยน ้า

รายวัน โดยรักษาปริมาณน ้าในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ ก้าหนด ความชื นในดินตามที่ก้าหนด ได้แก่ 

100%FC 50%FC และ การให้น ้าแบบ Partial Root-zone Drying (PRD) ที่ 50% ของความจุความชื นสนาม (Field 

capacity) โดยให้น ้าสลับร่องเว้นร่อง ระบบการให้น ้าอ้อยนี  สามารถเพิ่มเงื่อนไขการให้น ้าจากาสถานะของน ้าในพืช

เพิ่มเติมได้ เช่น CWSI  

ระบบ IoT ควบคุมการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า ประกอบด้วย มิเตอร์วัดความชื นดิน อุณหภูมิดิน ความ

เค็ม และ การน้าไฟฟ้า  ชนิด Frequency Domain Reflectometry (FRD) (รุ่น MEC10) พัฒนาวงจรอ่านค่า

สัญญาณไฟฟ้าแบบ RS485 ชุดแสดผล TFT LCD 320x240 Pixel บันทึกข้อมูลลง SD card และเชื่อมต่อส่งข้อมูลผ่าน 

WiFi 2.4GHz b/g/n Network RS485 Modbus RTU ระบบส่งน ้าประกอบด้วยปั๊มน ้า มิเตอร์วัดน ้า หัวจ่ายน ้า ท่อ

จ่ายน ้า และบันทึกจ้านวนครั งของการให้น ้าและปริมาณการให้น ้า ดังรูป 18 
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รูป 18 ระบบการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า 
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3.2.7 การพัฒนาชุดตรวจวัด ASWC, CWSI และ Air temperature แบบเคลื่อนที่ (Rover) 

  ชุดตรวจวัดสถานะ ASWC, CWSI และ Air temperature ที่มีขนาดเล็ก ส้าหรับเกษตรกรใช้ พกพา

ไปใช้งานในสนามได้สะดวก ใช้งานง่าย เรียกว่า Pocket Rover (รูป 19) ประกอบด้วย 1) การวัดความชื นดิน อุณหภูมิ

ดิน และ การน้าไฟฟ้า แบบ RS485 จาก- MEC10 soil moisture temperature humidity EC Sensor ตรวจสอบ

ความถูกต้องเครื่องวัดความชื นแบบ TDR และปรับแก้ค่าความถูกต้องด้วยการสอบเทียบกับเนื อดินที่ความชื นดินระดับ

ต่าง ๆ 2) การวัดอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์และความกดอากาศ  ใช้ โพรบ รุ่น BME280 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี  

Temperature: Range -40 to +85°C, Accuracy ±0.5°C, Resolution ±0.01°C, Humidity: Range 0 to 100% 

RH, Accuracy ±1% RH(10-90%RH),Resolution 0.008%RH Pressure: Range 300 to 1100 hPa, Accuracy 

±1.0 hPa, Resolution 0.18P 3) การวัดอุณหภูมิเรือนยอดใช้ Thermal sensor MLX90640 32x24 IR array FOV–

110°x75° เมนบอร์ดอ่านข้อมูลและแสดงผลเก็บข้อมูล 4) การวัด CWSI ด้วยการวัดอุณหภูมิเรือนยอดของอ้อย 

(Tcanopy) ด้วยกล้อง Thermal infrared  MLX90640 32x24 IR array FOV–110°x75° ค่าอ้างอิงอุณหภูมิต่้าสุด

และสูงสุด ใช้วิธี artificial reference surfaces  (Apolo-Apolo et al., 2020)  5) ระบบระบุต้าแหน่งด้วยดาวเทียม 

GNSS  Module L80 และ 6) จอแสดงผล LCD 1.8" บันทึกข้อมูล ลง micro SD ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน 

ขนาด 18650 3.7V/2Ah+BMS  

 

รูป 19 ชุดตรวจวัด ASWC, CWSI และ Air temperature แบบเคลื่อนที่ (Pocket rover) 



52 
  

3.3 การทดลองวัดค่าการคายระเหยน  า (ETa) ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น  าของพืช (Kc) ความเครียดด้าน

น  าของพืช (CWSI) และการตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน  าของอ้อย (Ky) 
 ในการวิจัยนี ก้าหนดกรรมวิธีการทดลองเพื่อวัดค่าการคายระเหยน ้า (ETa) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 

(Kc) ความเครียดด้านน ้าของพืช (CWSI) และการตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน ้าของอ้อย (Ky) เพื่อจัดท้าระบบ

สนับการตัดสินใจการให้น ้าแก่อ้อยแบบแม่นย้า ทั งแบบ Full irrigation scheduling ส้าหรับเกษตรกรที่น ้าต้นทุนไม่

จ้ากัด และ การให้น ้าแบประหยัดแบบการให้น ้าเสริม ตามหลักการยอมให้พืชขาดน ้า Deficit irrigation scheduling 

ดังต่อไปนี  

3.3.1 กรรมวธิีทดลองกึ่งไรน่า ใน Lysimeter  

  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค่าการคายระเหยน ้าที่แท้จริง (ETa) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) 

ค่า CWSI ทางตรงและ การพัฒนาเส้นฐานอุณหภูมิอ้างอิงสูงสุดและต่้าสุด ส้าหรับการวัด CWSI ทางอ้อม ด้วยวิธี 

Empirical และการตอบสนองของผลผลิตต่อการคายระเหยน ้า (Ky) ดังรายละเอียด 

กรรมวิธีการทดลองที่ 1 Lysimeter ถังที่ 1 การให้น ้าตามวิธีเกษตรกร โดยก้าหนดการให้น ้าตามวิธี

เกษตรกรปฏิบัติ ซึ่งก้าหนดความชื นดินไว้ที่ 50% ของความจุความชื นสนาม (Field capacity) กรรมวิธีทดลองนี  คือ 

กรรมวิธีทดลองเดียวกันกับการวัด ETa ด้วยวิธี Bowen ratio วิธีการให้น ้าแบบตามร่อง (Furrow) 

กรรมวิธีการทดลองที่  2  Lysimeter ถังที่  2 ให้น ้า 100% ของความจุความชื นสนาม (Field 

capacity) วิธีการให้น ้าแบบตามร่อง (Furrow) 

กรรมวิธีการทดลองที่ 3 Lysimeter ถังที่ 3 การให้น ้าแบบ Partial Root-zone Drying (PRD) ที่ 

50% ของความจุความชื นสนาม (Field capacity) โดยให้น ้าแบบตามร่อง (Furrow) สลับร่องเว้นร่อง 

ในกรรมวิธีทดลองที่ 2 การเจริญเติบโตของอ้อยจะไม่มีข้อจ้ากัดด้านน ้าและให้ผลผลิตสูงสุด (Ym) มี

ค่าการคายระเหยสูงสุด (ETm) เส้นฐานอุณหภูมิอ้างอิงต่้าสุด (Twet) บ่งชี ว่าพืชไม่มีความเครียดด้านน ้า (CWSI=0) ซึ่ง

จะได้ CWSI lower baseline ส้าหรับประมาณค่าความแตกต่างของอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ จากแรงดึง

ระเหยน ้าของอากาศ (VPD) ส่วนกรรมวิธีทดลองที่ 1 และ 3 การเจริญเติบโตอ้อยอยู่ในสภาวะที่ปัจจัยก้าจัดด้านน ้า คือ

ก้าหนดให้พืชขาดน ้า เพื่อศึกษาการตอบสนองด้านความเครียดด้านน ้าและผลผลิต ดังนั นผลการศึกษาที่ได้ คือ ค่า ETa 

ที่แท้จริง ผลิตที่แท้จริง (Ya) เส้นอุณหภูมิอ้างอิงสูงสุด (Tdry) และพืชมีความเครียดด้านน ้า (CWSI=1) ซึ่งจะได้ CWSI 

upper baseline ส้าหรับประมาณค่าความแตกต่างของอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ นอกจากนี ได้ท้าการค่าการ

ระเหยน ้าจากดิน (Soil evaporation, E) ด้วยวิธีชั่งน ้าหนัก ด้วยการ Micro weighing lysimeter   
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3.3.2 กรรมวธิีทดลองระดับไร่นา สมดุลพลังงาน Bowen ratio ระดบั Ecosystem 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค่าการคายระเหยน ้าที่แท้จริง (ETa) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) 

ค่าความเครียดด้านน ้าของพืชทางตรง (CWSI) และ การพัฒนาเส้นฐานอุณหภูมิอ้างอิงสูงสุด ส้าหรับการวัดความเครียด

ด้านน ้าของพืชทางอ้อม ด้วยวิธี Empirical วิธีการให้น ้าตามวิธีเกษตรกร  ในระดับระบบนิเวศของการปลูกอ้อย ดัง

รายละเอียดกรรมวิธีทดลองดังนี  ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ในพื นที่ 16 ไร่ ตรวจวัดการคายระเหยน ้าที่แท้จริง (ETa) และ

สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ของอ้อยด้วยวิธีสมดุลพลังงาน Bowen ratio วัดค่า CWSI ทางตรง และ เส้นฐาน

อุณหภูมิอ้างอิงสูงสุด (Tdry) นอกจากนี ได้ท้าการค่าการระเหยน ้าจากดิน (Soil evaporation, E) ด้วยวิธีชั่งน ้าหนัก 

ด้วยการ Micro weighing lysimeter   

3.3.3 กรรมวธิีทดลองระดับไร่นา การศึกษาค่าการตอบสนองของผลผลิตต่อการคายระเหยน  าของอ้อย 

(Ky) ดัชนีความเครียดด้านน  าของพืช และความชื นดิน  

3.3.3.1 กรรมวิธีการทดลอง 

ออกแบบแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกหรือบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block 

Design) ก้าหนดกรรมวิธีทดลอง 5 ชุด จ้านวน 4 ซ ้าปลูกอ้อยจ้านวน 6 แถว ยาว 10 เมตร กรรมวิธีการทดลองได้แก่ 

กรรมวิธีทดลองที่ T1 25%FC, T2 75%FC, T3 100%FC (Ym, ETm, Non-water stress), T4 50%FC และ T5 

ความชื นตามสภาพจริงผันแปรตามวิธีการปลูกปกติของชาวไร่ (รูป 20) ก้าหนดการบันทึกข้อมูลเมื่อความชื นอยู่ในช่วง 

20.2 %V/V - 22% %V/V, 17.8 %V/V - 19.6 %V/V, 14.2 %V/V - 16.6 %V/V  และ 11.8 %V/V - 13.6 %V/V 

ตามล้าดับ 

 

รูป 1 แผนการทดลองระดับไร่นา การศึกษาค่าการตอบสนองของผลผลิตต่อการคายระเหยน ้าของอ้อย (Ky) ดัชนี
ความเครียดด้านน ้าของพืช และความชื นดิน 
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3.3.3.2 การเกบ็ข้อมูล 

 ก. การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต Ym และ Ya 

  การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต ในระยะตั งตัว แตกกอ ย่างปล้อง แสะสมน ้าตาล และเก็บ

เกี่ยว ด้วยการวัดความสูง จ้านวนล้าทั งหมด จ้านวนล้าต่อกอ จ้านวนปล้องต่อล้า ขนาดล้า น ้าหนักล้าก่อนลอกกาบ 

น ้าหนักล้าหลังลอกกาบ จ้านวนใบเขียว  และ ผลผลิตและค่าความหวาน CCS ต่อไร ่ทั งนี  ค่า Ym ได้มาจากผลผลติ

ของกรรมวิธีทดลอง T3 100%FC และ Ya ได้มาจากผลผลิตของกรรมวิธีทดลองอ่ืน 

 ข. การวัดค่า ET  

การวัด ET ด้วยวิธีสมดุลน ้าในดิน ตามสมการ 

ET= P + I –SW ± ΔS       Eq 41 

เมื่อ P คือ precipitation I คือ Irrigation ET คือ Evapotranspiration SW คือ Seepage water 

และ ΔS คือ soil water storage change วิธีวัดความชื นดินใช้ระบบ Time Domain Refectory (TDR) (ยี่ห้อ 

CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. (USA) รุ่น CS659 ต่อเข้ากับมิเตอร์ Hydrosense II system นอกจากนี ได้ท้าการค่า

การระเหยน ้าจากดิน (Soil evaporation, E) ด้วยวิธีชั่งน ้าหนัก ด้วยการ Micro weighing lysimeter ทั งนี  ค่า ETm 

ได้มาจากผลผลิตของกรรมวิธีทดลอง T3 100%FC และ ETa ได้มาจากผลผลิตของกรรมวิธีทดลองอ่ืน 

 ค. การวัด CWSI  

1) การวัด CWSI ทางตรง  

ท้าการวัดอุณหภูมิทรงพุ่ม (Tcanopy) ด้วยกล้อง FLIR ONE PRO Android (USB-C) Thermal 

Imaging Camera อุณหภูมิใบ Twet คือ ค่าอ้างอิงอุณหภูมิต่้า ซึ่งใช้การพ่นน ้าที่ใบทิ งไว้ 10 นาที แล้ววัดอุณหภูมิใบ 

Tdry คือ ค่าอ้างอิงอุณหภูมิสูง ใช้วิธีทาวาสลีนเพื่อหยุดการคายน ้าของพืชหรือให้พืชคายน ้าน้อยที่สุด ดังสมการ 

CWSI = (Tcanopy-Twet) / (Tdry – Twet)      Eq 8 

2) การวัด CWSI ทางอ้อม 

  กรรมวิธีการทดลองแปลงปลูกอ้อยที่ความแตกต่างของระดับความชื นในดิน สามารถสร้างสมการเส้น

ฐานเพื่อการค้านวณค่า CWSI ความสัมพันธ์ของความแตกต่างของอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศกับ VPD และ 

VPG ค้านวนเส้นฐานล่าง (dTll) จากกรรมวิธีทดลอง T3 100%FC และเส้นฐานบน (dTul) ที่ได้จาก กรรมวิธีทดลอง 

T1 25%FC  ดงสมการ  

dTll = a + b(VPD)        Eq 42 

dTul = a – b(VPG)        Eq 43 



55 
  

เมื่อ  VPD = es(Ta )- ea        Eq 44 

VPG = es(a+Ta)-es(Ta)        Eq 45 

es(Ta) = ((0.6108 x EXP(17.27 x Ta/ Ta +237.3)) x (1000/101)   Eq 46 

ea = es(Ta) x (RH/100)        Eq 47 

  ก้าหนดให้ a และ b คือ Slope และ Intercept ของสมการเส้นตรง es(Ta) คือ ความดันไออิ่มตัว ณ 

อุณหภูมิใด ๆ RH คือ ความชื นสัมพัทธ ์และ ea คือ ความดันไอ 

3.3.4 การรตอบสนองทางสรีวิทยาของออ้ยเมื่อขาดน  า 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การตอบสนองทางสรีรวิทยาของอ้อยเมื่อขาดน ้า ได้แก่ ระดับความเครียด

ด้านน ้าของพืช (CWSI) Fv/Fm ของพืช (ค่าที่ใช้วิเคราะห์ความเครียด ของพืชโดยวัดจากค่าการเรืองแสงของ

คลอโรฟิลล์ ในระบบ Photosystem II ซึ่งพืชส่วนใหญ่เมื่ออยู่ใน สภาวะปกติจะมีค่า Fv/Fm อยู่ที่ 0.83 หรืออยู่ในช่วง 

0.79-0.85 หาก Fv/Fm มีค่าต่้ากว่า 0.79 แสดงว่าพืชอยู่ ในสภาวะเครียด เนื่องจากมีกระบวนการยับยั งการสังเคราะห์

แสง) ดัชนีพื นที่ใบ ความชื นดิน  และ VPD  ด้าเนินการทดลองใช้การปลูกอ้อยในสภาพกึ่งไร่นา ของโครงการย่อยที่ 3 

จะท้าการวัดข้อมูล 3 ครั ง คือ ครั งที่ 1 วัดเมื่อพืชมีความชื นของน ้าที่ระดับ 100%FC ครั งที่ 2 วัดเมื่องดให้น ้าแก่อ้อย 

ครบ 7 วัน เพ่ือให้พืชเกิดความเครียดด้านน ้า แล้วจึงให้น ้า และครั งที่ 3 วัดเมื่อพืชฟ้ืนตัวจากการได้รับน ้าแล้ว 7 วัน  

3.4 การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางสรีระวิทยา 
 ในการด้าเนินงานการทดลองในข้อ 3.3 ที่ก้าหนดสภาวะการให้น ้าพืชที่แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อความผันแปร

ต่อ การเจริญเติบโตและการแสดงออกทางสรีรวิทยาของอ้อย ดังนั นจึงท้าการติดตามการเจริญเติบโตตามระยะต่าง ๆ 

ด้วยการตรวจวัด ความสูง จ้านวนล้า เส้นผ่าศูนย์กลางล้า น ้าหนักสด และ ความหวาน และการตอบสนองทางสรีระ

วิทยา  ได้แก่ ดัชนีพื นที่ใบ ค่า chlorophyll fluorescence, Fv/Fm ratio จ้านวนล้า เส้นผ่าศูนย์กลางล้า น ้าหนักสด 

และ ความหวาน ตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตของอ้อย  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) 

 ค่า Kc ค้านวณจาก สัดส่วนของ ค่าการระเหยน ้าที่วัดได้จาก Lysimeter และ ETo ด้วยสมการ FAO56 PM 

และ Epan ตามชวงการเจริญเติบโตของพืช จะน้ามา ปรับแกคา Kc ใหสอดคลองกับสภาพการใหน ้าและ/หรือสภาพ

ภูมิอากาศ (Crop evapotranspiration under standard conditions) จากนั นสร้ าง โค้ ง  KC โดย วิ ธี  FAO56 

segmented crop coefficient curve ส้าหรับแต่ละชวงของการเจริญเติบโต (Allen et al. 1998) ทั งแบบ Single 
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crop และ Dual crop Kc ส้าหรับใช้ค้านวณหาปริมาณการใชน ้าของพืชในสภาพมาตรฐาน ETc จากผลคูณของ ETo 

และ Kc ประกอบด้วยขั นตอนดังตอไปนี   

3.7.1.1 วิธีค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยแบบเดีย่ว (Single crop coefficient) 

ก. การปรับแก้ค่า Kc ให้สอดคล้องกับการให้น ้าและภูมิอากาศ ตามระยะการเจริญเติบโต 

ท้าการปรับแก้ค่า Kc เมื่อค่า RHmin แตกต่างมากกว่า 45% และ u2 มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 2.0 m/s 

1) ระยะ Initial stage  

Kc initial = fw Kc ini at field       Eq 48 

 โดยที่ Kc ini at field คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชในระยะตั งตัว ( Initial stage) ที่ได้จากการศึกษาด้วย 

Lysimeter และ Bowen ratio, fw คือ สัดส่วนของผิวดินที่ชุ่มชื นเมื่อได้รับน ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ซึ่งพิจารณาจาก

กิจกรรมในพื นที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความชุ่มชื นบริเวณผิวดินมากที่สุดในช่วงระยะ Initial stage ของอ้อย คือ 

Furrow irrigation (every furrow), narrow bed มีค่า 0.6 - 1.0 

2) ระยะ Mid stage  

Kc mid = Kc mid at field + [0.04(u2 – 2)-0.004(RHmin – 45)](h/3)0.3   Eq 49 

โดยที่  Kc mid at field คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชในระยะย่างปล้อง ที่ได้จากการศึกษาด้วย 

Lysimeter และ Bowen ratio RHmin คือ ค่าเฉลี่ยของร้อยละของความชื นสัมพัทธ์รายวันต่้า สุดช่วงระยะย่างปล้อง

ของอ้อย u2 คือ ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมรายวันที่ความสูง 2 เมตร, h คือ ความสูงเฉลี่ยของอ้อยในระยะย่างปล้องใน

ระยะย่างปล้อง  

3) ระยะ End stage  

Kc end = Kc end at field + [0.04(u2 – 2)-0.004(RHmin – 45)](h/3)0.3    Eq 50 

โดยที่  Kc mid at field คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชระยะสะสมน ้าตาลจากพื นที่ศึกษา , RH min คือ 

ค่าเฉลี่ยของร้อยละของความชื นสัมพัทธ์รายวันต่้าสุดช่วงระยะสะสมน ้าตาลของอ้อย, U2 คือ ค่าเฉลี่ยของความเร็วลม

รายวันที่ความสูง 2 เมตร เหนือจากทรงพุ่มในระยะสะสมน ้าตาลของอ้อย h คือ ความสูงเฉลี่ยของอ้อยในระยะย่าง

ปล้องในระยะสะสมน ้าตาล  
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ข. การสร้างเสน้โค้ง Kc  

1) แบ่งระยะเวลาการเจริญเติบโต 

แบ่งออกเป็นสี่ระยะการเจริญเติบโต ตามจ้านวนวันของระยะการเจริญเติบโตได้แก่ ระยะตั งตัว (Initial) ระยะ

การพัฒนาหรือแตกกอ (Crop development) ระยะย่างปล้อง (Mid-season) หรือกลางฤดู และ ระยะสิ นสุดหรือ

สะสมน ้าตาล (Late season) และระบุค่า Kc ini, Kc mid, และ Kc end  

2) สร้างเส้นโค้ง 

เชื่อมต่อส่วนของเส้นตรงผ่านแต่ละขั นตอนของการเจริญเติบโต เริ่มจาก ค่า Kc ini นับจากวันเริ่มปลูกอ้อยถึง

วันสิ นสุดระยะตั งตัว Kc develop เริ่มจากวันสิ นสุดระยะตั งตัวถึงวันเริ่มต้นของระยะย่างปล้อง ค่า Kc mid-season 

คือ วันเริ่มต้นถึงวันสิ นสุดระยะย่างปล้อง และ Kc late-season คือ เริ่มจากวันสุดสิ นระยะย่างปล้องถึงวันสิ นสุดระยะ

สะสมน ้าตาล  

 3.7.1.2 วิธีค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยแบบคู่ (Dual crop coefficient) 

สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแบบคู่ (dual crop coefficient, Kcb + Ke ) ประกอบดว้ย 

ประกอบด้วย สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb ) และ สมัประสทิธิ์การระเหยน ้า

จากดิน (Soil evaporation coefficient, Ke) ดังสมการ 

ETc = (Kcb + Ke) x ETo      Eq 6 

ก. สัมประสทิธิ์การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน 

ค่า Kcb คือ สัดส่วนของการคายระเหยน ้าต่อการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETa/ETo) เมื่อพื นผิวดินแห้ง 

แต่ การคายน ้าของพืชยังคงด้าเนินอยู่ในอัตราปกติ ซึ่งมีปริมาณน ้าไม่จ้ากัดในการคายระเหย ดังนั น Kcb x ETo จึงถือ

ว่าเป็นค่าการคายน ้าของพืช (Transpiration, T) อย่างไรก็ตาม ผลคูณของ Kcb และ ETo จะรวมค่าการระเหยน ้าเศษ

เหลือที่เกิดจากการแพร ่ของน ้าในใต้ชั นดินแห้งและน ้าในดินที่อยู่ใต้ต้นพืช  

ดังนั นค่า Kcb จากการวัดโดย Lysimeter และ Bowen ratio จะเลือกมาจากวันที่ค่า E จากดินมีค่า

เป็นศูนย์  โดยพิจารณาจากเลือกค่า ET ในวันที่ไม่มีฝนตกหรือไม่มีการให้น ้า หรือหลังจากนี  1-2 วัน  ส้าหรับค่า Kcb 

ในระหว่างการให้น ้าหรือฝนตก 1-2 วัน จะประมาณค่าจากค่า Kcb ก่อน.และหลัง การให้น ้า ท้าการปรับแก้ค่า Kc เมื่อ

ค่า RHmin แตกต่างมากกว่า 45% และ u2 มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 2.0 m/s จากสมการ   

Kcb = Kcb at field + [0.04(u2 – 2)-0.004(RHmin – 45)](h/3)0.3   Eq 47 

 

ข. สัมประสทิธิ์การระเหยน ้าจากดิน 

  ค่า Ke รายวันค้านวณจากสมการ  
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Ke = E / ETo         Eq 51 

เมื่อค่า E คือ ค่าการระเหยน ้าจาดิน ได้จากตรวจวัดจากการลดลงของค่าความชื นดิน ที่ฝังไว้ใต้ต้น

อ้อยที่ความลึก 5 และ 10 ซม เหนือเขตรากพืช โดยค่า E จะค้านวณหลังจากเหตุการณ์ฝนตกหรือให้น ้าอ้อย ที่ความชื น 

ณ จุด FC จากความชื นดินที่ลดลงมิเตอร์วัดความชื น  

นอกจากนี  Ke ยังสามารถค้านวณได้จาก สมการ  

Ke = Kr (Kc max - Kcb) <= few Kc max     Eq 52 

เมื่อ Kcb คือ Kcb basal crop coefficient, Kc max คือ ค่า Kc สูงสุดหลังจากฝนตกหรือให้น ้าพืช 

Kr dimensionless คือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของค่าการระเหยจากดิน ตามระดับความลึกจากผิวดิน few คือ สัดส่วน

ของปกคลุมดิน ที่มีอากาสเปียกน ้าและเป็นช่องทางให้น ้าระเหยจากดิน  

ข. การสร้างเสน้โค้ง Kc  

1) แบ่งระยะเวลาการเจริญเติบโต 

แบ่งออกเป็นสี่ระยะการเจริญเติบโต ตามจ้านวนวันของระยะการเจริญเติบโตได้แก่ ระยะตั งตัว 

(Initial) ระยะการพัฒนาหรือแตกกอ (Crop development) ระยะย่างปล้อง (Mid-season) หรือกลางฤดู และ ระยะ

สิ นสุดหรือสะสมน ้าตาล (Late season) และระบุค่า Kc ini, Kc mid, และ Kc end  

2) สร้างเส้นโค้ง 

เชื่อมต่อส่วนของเส้นตรงผ่านแต่ละขั นตอนของการเจริญเติบโต เริ่มจาก ค่า Kc ini นับจากวันเริ่ม

ปลูกอ้อยถึงวันสิ นสุดระยะตั งตัว Kc develop เริ่มจากวันสิ นสุดระยะตั งตัวถึงวันเริ่มต้นของระยะย่างปล้อง ค่า Kc 

mid-season คือ วันเริ่มต้นถึงวันสิ นสุดระยะย่างปล้อง และ Kc late-season คือ เริ่มจากวันสุดสิ นระยะย่างปล้องถึง

วันสิ นสุดระยะสะสมน ้าตาล  

3.7.2 การสอบทวนค่า Kc  

3.7.2.1 การสอบทวนค่า Kc curve  

เปรียบเทียบ ค่า Kc curve  ที่ปรับแก้ค่าจ้าแนกตามระยะการเจริญเติบโตและสภาพภูมิอากาศ กับค่า Kc 

actual ซึ่งค้านวณมาจากสัดส่วนค่าเฉลี่ยรายวัน ETa ที่ตรวจวัดด้วย Lysimeter และ Bowen ratio ต่อ ค่า ETo ที่

ค้านวณโดยสมการ FAO56 Penman-Monteith  

3.7.2.2 ค่าปรับแก้ Kc ของ Bowen ratio 

 ค่า Kc จากการตรวจวัดด้วย Bowen ration จะน้อยกว่าค่า Kc จาก Lysimeter เนื่องจากสมดุลพลังงานที่

ตรวจวัดมีค่าไม่เข้าใกล้ศูนย์ ดังนั นจึงค้านวณห่าค่าปรับแก้ Kc จาก Bowen ration ด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย y = 

ax 
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3.7.3 การสอบทวนค่า CWSI จากการประมาณค่าจากเส้นฐาน CWSI 

ในกรรมวิธีทดลองที่ 2 การเจริญเติบโตของอ้อยจะไม่มีข้อจ้ากัดด้านน ้าและให้ผลผลิตสูงสุด (Ym) มี

ค่าการคายระเหยสูงสุด (ETm) เส้นฐานอุณหภูมิต่้าสุด (Twet) บ่งชี ว่าพืชไม่มีความเครียดด้านน ้า (CWSI=0) ซึ่งจะได้ 

CWSI lower baseline ส้าหรับประมาณค่าความแตกต่างของอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ จากแรงดึงระเหยน ้า

ของอากาศ (VPD) ส่วนกรรมวิธีทดลองที่ 1 และ 3 การเจริญเติบโตอ้อยอยู่ในสภาวะที่ปัจจัยก้าจัดด้านน ้า คือก้าหนดให้

พืชขาดน ้า เพื่อศึกษาการตอบสนองด้านความเครียดด้านน ้าและผลผลิต ดังนั นผลการศึกษาที่ได้ คือ ค่า ETa ที่แท้จริง 

ผลิตที่แท้จริง (Ya) เส้นอุณหภูมิสูงสุด (Tdry) และพืชมีความเครียดด้านน ้า (CWSI=1) ซึ่งจะได้ CWSI upper baseline 

ส้าหรับประมาณค่าความแตกต่างของอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ  

3.7.4 ความสัมพันธร์ะหว่าง CWSI ASMC และ Yield  

  ความผันแปรของของผลผลิต ต่อ CWSI ASMC ใช้วิธีวิเคราะห์สมการเส้นตรงถอยแบบพหุ (Multiple 

regression analysis) โดยค่า Slope และ Intercept ซึ่งค้านวณโดย การวัดการเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อภาวะ

เครียดด้านน ้าของพืช ในระดับที่แตกต่างกัน โดยใช้แนวทางวิเคราะห์ของ the FAO Irrigation & Drainage Paper n. 

33 (Doorenbos and Kassam, 1979) ด้วยวิธี Empirical production function of the yield response to water 

หรือ ค่าปัจจัยการตอบสนองของผลผลิต (Yield reduction factor, Ky) ดังสมการ  

   (1-Ya/Ym) = Ky (1-ETa/ETm)       Eq 10 

เมื่อ Ym และ Ya คือ ค่าผลผลิตสูงสุดของแปลงทดลองที่พืชไม่ขาดน ้า (Full irrigation) และผลผลิต

ของแปลงทดลองเมื่อพืชขาดน ้า,  (Water deficit) 1 – (Ya/Ym) คือ การลดลงของผลผลิตสัมพัทธ์ ETm และ ETa คือ 

ค่าการคายระเหยน ้าสูงสุด ของแปลงทดลองที่พืชไม่ขาดน ้า  (Full irrigation) และค่าการคายระเหยน ้าของแปลง

ทดลองเมื่อพืชขาดน ้า (Water deficit) 1-(ETa/ETm)  คือ ความเครียดของพืช และ Ky คือ ค่าปัจจัยการตอบสนอง

ของผลผลิตที่แปรผันเป็นสัดส่วนกับค่าการคายระเหยน ้า 

3.6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การให้น  าอ้อยแบบแม่นย า 
 พัฒนา Scheduling irrigation decision support system (SIDSS) ใช้วิธีอุตมภาค (Optimization) โดย

ก้าหนดเงื่อนไขการให้พืชขาดน ้าได้ (Water deficit) จุดวิกฤตที่ให้น ้าพืชเมื่อพืชขาดน ้าจนส่งผลให้ผลผลิตลดต่้าลงกว่า

ค่าเฉลี่ยจึงจะเริ่มให้น ้า และก้าหนดปริมาณการให้น ้าจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตามระยะการ  จาก

ฐานข้อมูล IoT infrastructure ชุดตรวจวัดความชื นดินและความเครียดด้านน ้าของพืช และผลการทดลองในภาคสนาม 

และ ได้แก่ ความชื นดิน ดัชนีความเครียดด้านน ้า สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช การคายระเหยน ้าของพืชที่แท้จริง การ

คายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง และ ผลผลิต  
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3.7 ผลผลิตน  า (Water productivity) 
 ผลผลิตน ้า หรือ ประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย ท้าการศึกษาทั งเชิงทรัพยากรน ้าและสัดส่วนผลตอบแทนต่อ

ต้นทุนที่เพ่ิมขึ นจากค่าใช้จ่ายในการให้น ้าอ้อย ซึ่ง ค้านวณจาก ผลผลิตต่อปริมาณการคายระเหยน ้า การให้น ้า คุณภาพ

อ้อย และ สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  

3.8 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ท้าการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี จากงานวิจัย ได้แก่ ระบบ IoT infrastructure ชุดตรวจวัด

ความชื นดิน ชุดตรวจวัดความเครียดด้านน ้าของพืช และ โปรแกรมประยุกต์การให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า ให้แก่ เกษตรกร

ชาวไร่อ้อย และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 

(มหาชน) สาขา 3  โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รอบสถานีฐานในระยะ 10 กม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตร สถานีหัวดง เขาดินและ มหาโพส  สถานีละ 3 คน  
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3.10 สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตาราง 1 สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห ์
1. IoT infrastructure   

1.1 ETa Lysimeter และ Energy balance methods  

1.2 Effective rainfall Lysimeter 

1.3 Deep percolation  Lysimeter 

1.4 Growth rate Lysimeter 

1.5 ETo Pan evaporation และ FAO56 Penman-Monteith 

1.5 CWSI Empirical approach โดยได้สมการเส้นฐานล่างและบน ส้าหรับการค้านวณ CWSI 

จากการวัดอุณหภูมิทรงพุ่มและอุณหภูมิอากาศ และ VPD 

1.6 Weather station  Air temperature, Humidity, Wind speed and direction, Air Pressure, Net 

radiation, Solar radiation, Soil heat flux, Rain, Evaporation  

2. ชุดตรวจวัด ASWC, CWSI และ 

Weather data  

 

2.1 ASWC ชุดตรวจวัดความชื นดิน ส้าหรับใช้ในแปลงเกษตรกร 

2.2 CWSI  ชุดตรวจวัดอุณหภูมิทรงพุ่ม อุณหภูมิอากาศ 

2.3 Weather data ชุดตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ความชื นสัมพัทธ์และความกดอากาศ 

3. ตอบสนองชอง Yield และ CWSI 

เมื่อผันแปร ASWC 

การทดลองในแปลงปลูกอ้อย โดยการผันแปรการให้น ้าที่ 100% 75% 50% และ 

30% ของ FC และวิธีการให้น ้าของเกษตรกร เพื่อก้าหนด Function ในการพัฒนา

ระบบ Scheduling  irrigation decision support system (SIDSS) 

4. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

สนับสนุนการตัดสินใจ เวลาให้น ้าและ

ปริมาณการให้น ้า (Scheduling 

irrigation) 

ก้าหนดรูปแบบการให้น ้า แบบ Water deficit เพื่อเพิ่มผลผลิตน ้า จากการตอบสนอง

ชอง Yield ต่อ ET CWSI และ ASWC 

5. การฝึกอบรม  อบรมการให้ระบบ IoT และโปรแกรมประยุกต์ สนับสนุนการตัดสินใจ เวลาเริ่มให้น ้า

และปริมาณการให้น ้า (Scheduling irrigation) 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

4.1 ค่าการคายระเหยน  า 
 ค่าการคายระเหยน ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 ตั งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว นับรวมได้ 238 

วันหลังปลูก (DAT) จ้าแนกระยะการเจริญเติบโตจ้าแนกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะตั งตัว แตกกอ ย่างปล้อง และสะสม

น ้าตาล ที่ 0-27 DAT 28-76 DAT 7-202 DAT และ 203-238 DAT จากการตรวจวัดด้วย Lysimeter พบว่า ผันแปร

ตามปริมาณการให้น ้าจากน ้าฝนและน ้าชลประทาน ค่าการคายระเหยน ้าของอ้อยในสภาพมาตรฐานที่ 100% ของความ

จุความชื นสนาม (Crop evapotranspiration under standard conditions, 100%FC) ให้น ้าตามวิธีเกษตรกรปฏิบัติ 

ที่ 50% ของความจุความชื นสนาม (50%FC) และ ให้น ้าแบบ Partial Root-zone Drying (PRD) ที่ 50% ของความจุ

ความชื นสนาม (50%FC+PRD) โดยให้น ้าแบบตามร่อง (Furrow) สลับร่องเว้นร่อง มีค่าเฉลี่ย 5.0±2.7, 4.4±2.0 และ 

4.1±1.7 mm day-1  (P<0.05) ตามล้าดับ โดยมีค่าการใช้น ้าของอ้อยเพื่อการคายระเหยน ้ารวม 878.6, 750.1, และ 

661.1 mm ตามล้าดับ และจากการตรวจวัดการระเหยน ้าด้วยวิธี EBBR ของการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ที่ใช้น ้าฝนเป็น

แหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับการคายระเหย มีค่าเฉลี่ย 2.7±1.6 mm day-1 และมีค่าการคายระเหยรวม 434.6 mm ดัง

รายละเอียดตาราง 3 และ รูป 20 - 21 

ตาราง 3 ค่าการคายระเหยน ้าจากการวัดด้วยวิธี Lysimeter และ EBBR ฤดูกาลผลิต 2564/2565 

Year 2021/2022 
100%FC 50%FC 50%FC+PRD BEER 

Mean SD Sum Mean SD Sum Mean SD Sum Mean SD Sum 

ETa (mm d-1) 

All season  5.0   2.7   878.6   4.4   2.0   750.1   4.1   1.7   661.1  2.7 1.6 434.6 

Initial stage  4.4   1.5   61.4   4.3   1.4   55.7   3.5   1.7   45.8  3.1 1.1 64.8 

Development stage  6.6   4.4   211.7   4.9   2.5   148.2   4.3   2.0   133.7  2.3 1.4 103.8 

Mid-season stage  4.9   2.3   465.6   4.4   2.1   421.2   4.2   1.8   393.0  2.9 1.9 220.0 

End stage  4.1   1.3   139.8   3.7   1.1   125.0   3.5   0.9   88.5  2.3 0.9 46.0 

Water supply (mm) 

Rainfall     1,307.00   1,307.00   1,307.00   1,307.00 

Irrigation     181.60   127.40   95.17    

Rainfall & Irrigation     1,489.00   1,435.00   1,402.00   1,307.00 
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รูป 20 ค่าการคายระเหยน ้าที่วัดด้วยวิธีการ Lysimeter และ EBBR ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
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รูป 21 ความแปรปรวนของค่าการคายระเหยน ้าเฉลี่ย ที่วัดด้วยวิธีการ Lysimeter และ EBBR ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

เครื่องหมาย * *** และ ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ที่ P value 0.0154, 0.0003 และ 0.4790 

4.2 ความผันแปรของค่าการคายระเหยน  าของวิธี EBBR 

 เมื่อคัดกรองข้อมูลการระเหยน ้าที่ตรวจวัดด้วย EBBR จากเกณฑ์สมดุลพลังงาน β เข้าใกล้ -1 โดยใช้สมการ 

(e + T)(Rn-G)>0 (Payero, et al, 2003) และวันที่มีเมฆซึ่งลดทอนค่าพลังงานที่จะเข้าสู่ระบบแล้วท้าการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าการคายระเหยน ้าจากการวัดด้วยวิธี Lysimeter พบว่า ความแตกต่างของค่าการคายระเหย 

ระหว่าง ET lysimeter และ  ET EBBR มีค่าเฉลี่ย 0.46 mm day-1 สูงสุด 1.70 mm day-1 และต่้าสุด -1.75 mm 

day-1 (รูป 22) โดยค่า ET จาก Lysimeter มีค่ามากกว่า วิธี EBBR โดยพบความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางบวก ที่

สามารถน้าปรับค่า ET EBBR ให้มีค่าใกล้เคียงกับการวัดด้วย Lysimeter ด้วยสมการ y = 1.0377x + 0.3873 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ที่ 95% Confidence Intervals เท่ากับ 0.6679 

(รูป 23) เพื่อใช้ตรวจวัด ETa ที่มีต้นทุนต่้า และดูแลรักษาง่ายกว่า Lysimeter 
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รูป 22 ความแตกต่างของค่าการคายระเหยน ้าจากการตรวจวัดด้วยวิธี Lysimeter และ EBBR 

 

รูป 23 สมการถดถอยอย่างง่ายเพื่อท้านายค่า ET จากความสัมพันธ์ระหว่างจากการตรวจวัดด้วยวิธี Lysimeter และ 
EBBR 
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4.3 ค่าการคายระเหยน  าของพืชอ้างอิง 
ค่าเฉลี่ย ETo รายวันจากการวัดทางตรงและค้านวณด้วยวิธี E-pan FAO 56 Penman-Monteith และ ETo 

คาบ 36 ปี ตลอดช่วงการเจริญเติบโต และทุกระยะการเจริญเติบโต มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.0001) 

(ตาราง 4 และ รูป 24) โดย ยกเว้นระยะสะสมน ้าตาล การวางแผนการให้น ้าแบบแม่นย้า ควรอ้างอิงค่าการตรวจวัด

อากาศภายในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร ดังนั นจึงแนะน้าให้ใช้ค่า ETo ที่ตรวจวัดในพื นที่ปลูกอ้อย จากโครงสร้างพื นฐาน 

IoT ที่พัฒนาขึ นนี  ส้าหรับการประมาณค่า ETc ต่อไป 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและผลรวมค่าการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETo) ที่ตรวจวัดด้วยวิธี E-pan, FAO56 PM จากการตรวจวัด
ในแปลงวิจัย และ E-pan, FAO56 PM คาบ 36 ปี ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศนครสวรรค์  ระหว่าง ค.ศ. 1984-2020 
ETo (mm d-1) E-pan FAO-56 PM FAO-56 PM Average 30yr 

Mean SD sum Mean SD sum Mean SD sum 

2019/2020          

All season 3.4 1.7 685.5 3.6 1.1 863.0 4.0 0.6 1,305.0 

Initial stage 2.9 1.7 81.4 5.0 0.7 141.0 5.4 0.2 152.4 

Development stage 2.5 2.4 118.2 4.3 0.9 211.2 4.6 0.2 224.9 

Mid-season stage 3.7 2.8 458.8 3.3 0.8 421.3 3.9 0.2 489.0 

End stage 2.7 0.8 95.2 2.5 0.2 89.5 3.7 0.2 438.8 

 
รูป 24 ความแปรปรวนของค่าการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่าง วิธี E-pan, FAO56 PM จากการ

ตรวจวัดในแปลงวิจัย และ E-pan, FAO56 PM คาบ 36 ป ี
หมายเหตุ เครื่องหมาย * *** และ ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ที่  P value 

0.0154, 0.0003 และ 0.4790  
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รูป 25 ETo รายวัน ตรวจวัดด้วยวิธี E-pan, FAO56 PM จากการตรวจวัดในแปลงวิจัย และ E-pan, FAO56 
PM คาบ 36 ปี ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศนครสวรรค์ 1984-2020 
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4.4 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของอ้อย 

4.4.1 ค่าสัมประสิทธิ์การใชน้  าของอ้อยแบบเดี่ยว (Single Kc) 

  เนื่องจากค่าความชื นสัมพัทธ์และความเร็วลมในระหว่างการศึกษามีค่าต่้าว่า 45% และ 2 m s-1 min 

จึงต้องปรับแก้ค่า Kc ให้สอดคล้องกับลักษณะอากาศและระยะการเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ผลการศึกษา

พบว่า Kc Standard condition (100%FC) ในสภาวะที่พืชคายระเหยน ้าได้ไม่จ้ากัด Initial stage Mid-season และ 

End stage มีค่า 0.36 ,1.22 และ 0.74 ส้าหรับ อัตราการใช้น ้าจากระยะ Initial stage ถึง Mid-season หรือ 

Development stage และ Mid-Season ถึง End stage หรือ Late stage สามารถก้าหนดค่า Kc จากสมการถดถอย

อย่างง่าย y = 0.0175x - 0.1255 และ y = -0.0126x + 3.6629 ตามล้าดับ ในสภาพที่การปลูกอ้อยมีข้อจ้ากัดด้านน ้า 

ที่ 50%FC และ 50%FC มีแนวโน้มลดลง (ตาราง 5 และรูป 26) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Kc FAO พบว่า มีค่ามากกว่า  

ตาราง 5 Single Kc ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/255 ที่ปรับแก้ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศท้องถิ่น 

Treatment Avg Kc before adjust Avg Kc after adjust Single Kc FAO 
Initial Mid End Initial Develop Mid Late End Avg Initial Mid End Avg 

100%FC 0.61 1.10 0.72 0.36 y = 0.0175x 
- 0.1255 

1.22 y = -
0.0126x + 

3.6629 

0.74 0.77 

0.40 1.25 0.75 0.80 
50%FC 0.59 0.99 0.65 0.35 y = 0.0158x 

- 0.0903 
1.12 y = -

0.0135x + 
3.9519 

0.67 0.72 

50%FC 
+PRD 

0.57 0.98 0.57 0.34 y = 0.0156x 
- 0.0926 

1.11 y = -
0.0145x + 

4.0341 

0.59 0.68 

หมายเหตุ FW คือ Furrow irrigation (every furrow), narrow bed; 0.6-1.0 ตัวแปรส้าหรับปรับแก้ค่า Kc   

Adjust condition Initial Mid End 
min RH (%) 36.37 5.30 26.00 
avg win speed (m/s) 0.90 1.66 0.54 

 

ระยะการเจริญเติบโต 
ความสูงอ้อย (เมตร) 

100%FC 50%FC 50%FC+PRD 
ตั งตัว 0.81 0.73 0.64 
แตกกอ 1.88 1.84 1.73 
ย่างปล้อง 1.94 2.20 2.33 
สะสมน ้าตาล 3.33 3.04 3.09 
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รูป 26 Single Kc curve ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 
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4.4.2 ค่าสัมประสิทธิ์การใชน้  าของอ้อยแบบคู่ (Dual Kc)  

ผลการศึกษา Kcb ที่ STD 100% FC ดังตาราง 6 และ รูป 27 ค่าเฉลี่ย Kcb ตลอดฤดูกาล มีค่าเฉลี่ย 0.63 

โดยในระยะ initial stage และ Mid-season stage มีค่าสูงกว่า ฐานข้อมูล FAO-56 แต่ในระยะ End-stage กลับมีค่า

ต่้ากว่า รูปแบบการปลูกอ้อยข้ามแล้งมีผลต่อค่าการคายน ้าในระยะตั งตัวถึงระยะแตกกอ เนื่องจากการปลูกอ้อยในเดือน

พฤษภาคม ซึ่งมี VPD ต่้า การคายน ้าของพืชจึงมีสูง  

ตาราง 6 Dual Kc ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 ทีป่รับแก้ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศท้องถิ่น 

Source Initial stage Mid-season stage End stage Average  
FAO 0.15 1.20 0.70 0.68 
2021-2022 0.22 1.21 0.47 0.63 

 
รูป 27 Dual Kc curve ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 
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4.5 การประยุกต์ Dual crop เพื่อก าหนดเวลาและปริมาณการให้น  าอ้อยเสริมแบบแม่นย า 

4.5.1 ความถูกต้องของการใช้ค่า Kcb เพือ่ประมาณค่าการคายระเหยน  า  

 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ (Performance) ของ Kcb+Ke พิจารณาจากค่าความผิดพลาด (Error) จากความ

แตกต่างระหว่างค่า ET จากการตรวจวัดด้วย Lysimeter ในสภาพ Standard condition 100%FC (Observation) 

และ ค่า ET ที่ประมาณค่าจาก Kcb ในหัวข้อ 4.4.2 ด้วย SimdualKc model ผลการศึกษาพบว่า ค่าเศษเหลือ 

(Residual) ความแตกต่างของค่าการคายระเหย ในพิสัย -1.8 และ 3.22 mm day-1 (รูป 28 a) เมื่อพิจารณาจากค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยจากจุดก้าเนิด (Regression coefficient intercept through the origin, b) ความผิดพลาด

ของการท้านายจะเบ่ียงเบนออกจากจุดเนิด 0.85 mm day-1 (รูป 28 b) 

รากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก้าลังสอง (Root Mean Square. Error: RMSE) ที่มีค่า 1.02 หมายถึง 

แบบจ้าลองท้านาย ET ผิดพลาดไป ±1.02 mm day-1  โดยค่า ET จากผลการท้านายที่ผิดพลาดมีคา่ต่้ากว่าค่าจากการ

ตรวจวัด (Mean Bias Error, MBE) ที ่ -0.579 คิดเป็น Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 22.10% เมื่อ

พิจารณา index of agreement (d) ที่เป็นดัชนีมาตรฐาน (0-1) วัดระดับความผิดพลาดในการท้านายค่าจากแบบจ้าลอง 

พบว่า มีค่า 0.28 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทยีบกับค่าเฉลี่ยการคายระเหยน ้าของอ้อย 5 mm 

day-1 
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รูป 28  ค่าเศษเหลือ (a) และ สัมประสทิธิ์การถดถอยจากจุดก้าเนิด (b)  
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ของ Kcb ส้าหรับใช้ท้านายค่า ETc  
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4.5.2 การประยุกต์ Dual crop เพื่อก าหนดเวลาและปริมาณการใหน้  าอ้อยแบบแม่นย า  

  อ้อยเป็นพืชไร่ ปริมาณผลผลิตมีการตอบสนองต่อปริมาณการคายระเหยน ้า อย่างไรก็ตาม น ้าต้นทุน

ส้าหรับการชลประทานมีจ้ากัด เนื่องจากพื นที่การปลูกอ้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรจึงไม่

สามารถให้น ้าอ้อยได้อย่างเต็มที่ วิธีการให้น ้าอ้อยที่นิยมคือการให้น ้าเสริมในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อการคงปริมาณผลผลิต

เสียหาย 

  แนวคิดการให้น ้าเสริมแก่อ้อย คือ การก้าหนดเงื่อนไขการให้น ้าอ้อยเสริม บนฐานของแนวคิดการ

พร่องน ้าบางส่วนในดิน (MAD) ที่ยอมให้ความชื นในดินลดลงถึงระดับที่ก้าหนด เพื่อก้าหนดเวลาการให้น ้า  และเมื่อ

จะต้องให้น ้าจะก้าหนดปริมาณการให้น ้า จนถึงระดับ TAW ที่ก้าหนด ดังเงื่อนไข ดังตาราง 7 โดยการใช้ปริมาณผลผลิต

และจ้านวนการให้น ้าเป็นดัชนีตัดสินใจว่าเกษตรกรควรเลือกให้น ้าตามเง่ือนไขใด  

ตาราง 7 เงื่อนไขการก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อยเสริมแบบแม่นย้า 

Condition % Irrigation timing (MAD) % Irrigation depletion (TAW) 
Initial   Develop Mid End Initial  Develop Mid End 

1 10 10 10 30 100 100 100 100 
2 30 30 30 50 100 100 100 50 
3 50 50 50 30 50 50 50 30 
4 80 80 80 90 50 50 50 30 
5 90 90 90 100 50 50 50 30 

 ผลการค้านวณพบว่า ค่าการคายระเหยน ้าลดงลงเมื่อก้าหนด MAD มากขึ น ทั งนี จ้านวนครั งการให้น ้าอ้อย มี

ความสัมพันธ์กับ MAD กล่าวคือ เมื่อก้าหนด ให้ MAD มีค่าน้อย จะมีจ้านวนกครั งของการให้น ้ามาก โดยพบจ้านวน

ครั งการให้น ้า 11, 9, 12, 8, 9 และ 0 ครั ง ต่อฤดูกาลผลิต ตามล้าดับ ส้าหรับปริมาณการให้น ้าจะสัมพันธ์กับการให้น ้า

เพื่อให้ได้ค่า TAW ตามที่ก้าหนด พบว่า ค่าการให้น ้าชลประทานสุทธิ มีค่า 365.4, 287.7, 147.5, 82.2 และ 0 มม 

ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาการด้าเนินงานการให้น ้าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เกษตรจะให้น ้าแต่ละครั งอย่างน้อย 20 มม 

จ้านวนครั งการให้น ้าก็จะลดลง เหลือ 6, 4, 2, 1 และ 0 ครั ง ต่อฤดูกาลผลิต ตามล้าดับ โดยใช้น ้าลดลงเหลือ 326.5, 

237.8, 63, 27.8 และ 0 มม ตามล้าดับ การตอบสนองของผลผลิตต่อปริมาณการคายระเหยน ้า (Ky) พบว่า ผลผลิต

อ้อยจะลดลง เมื่อการคายระเหยน ้าลดลง โดยร้อยละการลดลงของผลผลิต มีค่า 0.2, 6.5, 6.7, 10 และ 11.3 

ตามล้าดับ จากผลผลิตสูงสุด 71,000 kg ha-1 เมื่อพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ์การขาดน ้าของดิน (Water stress 

coefficient, Ks) ที่เพิ่มขึ น 0.97, 0.86, 0.83, 0.74 และ 0.69 เมื่อจากปริมาณน ้าที่เป็นประโยชน์ในดินที่ลดลง 

ตามล้าดับ (ตาราง 8) 



74 
  

เมื่อเปรียบเทียบผลกับ Kcb จากการศึกษานี  กับ FAO-56 พบว่า ค่าการคายระเหยน ้า ต่้ากว่า แต่การลดลง

ของผลผลิตมากกว่า และค่า Ks สูงกว่า เนื่องจาก ค่า Kcb สูงกว่า แต่ก้าหนดเงื่อนไขการจัดการน ้าเท่ากัน ท้าให้พืช

เครียดมากกว่า ดังนั นการพิจารณาการให้น ้าเสริมอ้อย ควรพิจารณา เวลาที่ตัดสินใจให้น ้า น ้าต้นทุนจากจ้านวนครั งของ

การให้น ้า และ ผลผลิตที่จะได้รับ เพ่ือตัดสินใจการให้น ้าเสริมแก่อ้อย ดังรูป 29-33 
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ตาราง 8 เงื่อนไขการก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อยเสริมแบบแม่นย้า 
Parameters Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4 Condition 5 
Kcb This study 
ET (mm) 964.0 889.2 899.5 842.0 759.6 
Ks 0.977 0.863 0.835 0.747 0.691 
T (mm) 808.3 743.8 714.0 665.9 644.7 
E (mm) 155.7 145.4 185.5 176.1 114.8 
Rainfall (mm) 790.3 790.3 790.3 790.3 790.3 
Depletion 45.04 54.00 60.53 75.77 77.12 
Net Irrigation (mm) 365.4 287.7 147.5 82.8 0 
Irrigation frequency 11 9 12 8 0 
Net Irrigation > 20 mm (mm) 326.5 237.8 63.0 27.8 0 
Irrigation frequency 6 4 2 1 0 
% Yield decrease Initial stage 0.1 0.2 0.7 1.1 1.5 
% Yield decrease Mid-season  0 0.5 2.9 3.4 3.8 
% Yield decrease End stage 0 5.8 3.2 5.6 6 
% Yield decrease all season 0.2 6.5 6.7 10 11.3 
Yield (kg ha-1) 70,875 66,404 66,226 63,904 62,989 
Kcb FAO56 
ET (mm) 1012.3 928.2 946.6 862.6 768 
Ks 0.97 0.85 0.84 0.72 0.66 
T (mm) 882 798.5 788.2 690.0 658 
E (mm) 130.3 129.6 158.4 172.5 109 
Rainfall (mm) 790.3 790.3 790.3 790.3 790.3 
Depletion 45.5 55.6 69.4 77.6 78.8 
Net Irrigation (mm) 357.7 315.8 200 94.5 0 
Irrigation frequency 11 9 14 9 0 
Net Irrigation > 20 mm (mm) 317.1 281.1 121.6 27.4 0 
Irrigation frequency 6 5 4 1 0 
% Yield decrease Initial stage 0.2 0.4 0.6 1.5 2.1 
% Yield decrease Mid-season  0 0.3 2.2 3.9 4.3 
% Yield decrease End stage 0.2 7.2 4.3 6.9 7.3 
% Yield decrease all season 0.5 7.9 7.1 12.3 13.8 
Yield (kg ha-1) 70,678.0 65,420.0 65,978.0 62,274.0 61,211.0 
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รูป 29 การประยุกต์ค่า Kcb จากการศึกษานี และ FAO-56 เงื่อนไขที่ 1 เพื่อก้าหนดตารางเวลาและการให้น ้าอ้อยเสริม

แบบแม่นย้า 
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รูป 30 การประยุกต์ค่า Kcb จากการศึกษานี และ FAO-56 เงื่อนไขที่  2 เพื่อก้าหนดตารางเวลาและการให้น ้าอ้อยเสริม

แบบแม่นย้า 
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รูป 31 การประยุกต์ค่า Kcb จากการศึกษานี และ FAO-56 เงื่อนไขที่  3 เพื่อก้าหนดตารางเวลาและการให้น ้าอ้อยเสริม

แบบแม่นย้า 
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รูป 32 การประยุกต์ค่า Kcb จากการศึกษานี และ FAO-56 เงื่อนไขที่ 4 เพื่อก้าหนดตารางเวลาและการให้น ้าอ้อยเสริม

แบบแม่นย้า 
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รูป 33 การประยุกต์ค่า Kcb จากการศึกษานี และ FAO-56 เงื่อนไขที่ 5 เพื่อก้าหนดตารางเวลาและการให้น ้าอ้อยเสริม

แบบแม่นย้า 
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4.6 ดัชนีความเครียดด้านน  าของพืช (CWSI)  

4.6.1 เส้นฐานเพื่อการค านวณ CWSI ทางอ้อม  

ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และ VPD แสดงใน

รูป 34สมการเส้นฐานล่าง (dTll) ที่ตรวจวัด Tc-Ta จาก Lysimeter ที่ให้น ้า 100%FC ซึ่งอ้อยสามารถคายระเหยได้

เต็มศักยภาพ (Well-watered) และสมการเส้นฐานบน (dTul) จากแปลงทดลอง Bowen ratio ที่มีความเครียดด้าน

น ้ า  (Fully stressed) คื อ  Y = -1.072X + 3.409 (R2 = 0.7536) แ ล ะ  Y = 0.008798X + 3.867 (R2 = 0.0016) 

ตามล้าดับ 
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รูป 34 เส้นฐานล่าง (dTll) และเส้นฐานบน ส้าหรับพยากรณ์ค่า Tc-Ta เพื่อการค้านวณ CWSI 
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4.6.2 ความผันแปรของดชันีความเครียดด้านน  าของพืช 

  CWSI จากการตรวจวัดอุณหภูมิของอ้อยใน Lysimeter และแปลงทดลองระดับไร่นา ที่จัดการน ้า

แตกตา่งกัน พบว่า อ้อยที่ไม่มีปัจจัยจ้ากัดด้านน ้ามีความเครียดน้อยกว่าอ้อยที่มีน ้าเพื่อการคายระเหยน้อยกว่า ดังตาราง 

9 โดยสัมประสิทธิ์ถอดถอยอย่างง่าย คือ CWSI = -0.05823SMC+1.432 (R2 = 0.7792) รูป 35 

ตาราง 9 ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืชในสภาพแวดล้อมของการปลูกอ้อยที่มีความชื นดินที่เป็นประโยชน์ที่แตกต่าง
กัน 

Conditions Stages All growing 
period 

Yield 
T rai-1 Initial Development Mid-season End 

Rainfed 0.42±0.08 0.48±0.26 0.82±0.14 0.76±0.06 0.62±0.09 11.41±1.64 

25%FC 0.65±0.03 0.54±0.07 0.61±0.00 0.87±0.00 0.67±0.03 12.56±1.31 

50%FC 0.60±0.09 0.48±0.17 0.52±0.26 0.86±0.00 0.62±0.11 13.42±1.13 

75%FC 0.47±0.00 0.50±0.13 0.45±0.14 0.30±0.00 0.43±0.08 14.66±1.64 

100%FC 0.24±0.09 0.34±0.20 0.44±0.26 0.09±0.13 0.28±0.08 16.47±1.38  

หมายเหตุ ความชื นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ของดินร่วนปนทราย ที่ 25%FC, 50%FC, 75%FC และ 100%FC มี 

ค่าความชื นดินที่เป็นประโยชน์ ที่ 11.8-13.6, 14.2-16.6, 17.8-19.6, 20.2-22.0 %V/V

 
รูป 35 การเปลี่ยนแปลงดัชนีความเครียดของพืช ปริมาณน ้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ในดิน ในช่วงเวลาการวิจัย  
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4.6.3 ความสัมพันธร์ะหว่างดัชนีความเครยีดของพืช ปรมิาณน  าที่พชืใช้ประโยชน์ไดใ้นดิน และผลผลิต 

ความสัมพันธ์ระหว่าง CWSI และ Available Water Capacity (AWC) เป็นแบบผกผัน กล่าวคือ เมื่อ 

AWC ลด CWSI เพิ่ม ในขณะที่ ผลผลิตมีความสัมพันธ์กับ SAW และ CWSI ที่เป็นประโยชน์ในทิศทางบวก และ ลบ 

ตามล้าดับ โดยสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย คือ yield = 4.034+0.4132CWSI+4.563SMC และค่าสหสัมพันธ์ ใน

ตาราง 10 ส้าหรับแนวโน้มความผันแปรของปริมาณน ้าฝนและน ้าชลประทานต่อ AWC และ CWSI ในกรรมวิธีทดลอง

ต่าง ๆ ในการวิจัยนี  แสดงไว้ในรูป 36  

ตาราง 10 สหสมพันธ์ของ Pearson ระหวา่งดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช ความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และ
ผลผลิต 

 
 Yield  CWSI SAW 

 Yield  1.00 -0.75* 0.87* 
 CWSI  -0.75 1.00 -0.88* 
SAW 0.87 -0.88 1.00 

     * P<0.001 
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รูป 36 การเปลี่ยนแปลงดัชนีความเครียดของพืช ปริมาณน ้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ในดิน ในช่วงเวลาการวิจัย  
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4.7 การตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน  า (Crop yield water respond to water deficit, Ky)  
 การตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการขาดน ้า (Ky) ค้านวณมาจากความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของผลผลิต

ตามฤดูกาลและการขาดดุล ET มีค่า 0.2485 และ 0.9632 ในระยะแตกกอและตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตามล้าดับ ดัง 

รูป 37 เนื่องจาก Ky แสดงถึงการวัดความอ่อนไหวสัมพัทธ์ของพืชต่อความแห้งแล้งในสภาพแวดล้อมเฉพาะ ซึ่งแปล

ความได้ว่า ผลผลิตอ้อยจะลดลงเป็นสัดส่วนกับการขาดน ้าของอ้อยเพื่อใช้ในการคายระเหย เช่น 1-(ETa/ETm) 0.2 จะ

ท้าให้ผลผลิตลดลงแสดงในเทอม 1-(Ya/Ym) = 0.963x0.2 = 0.19 หรือ ผลผลิตจะลดลง 19% หรือ 19.55 ton ha-1 

ดังนั นหากต้องการคงผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น ผลผลิตลดลงได้ไม่เกิน 9% เกษตรกรจะต้องให้น ้าพืชเพื่อใช้ใน

การคายระเหย 9% หรือ 1-(Ya/m) = 0.09 ดังนั นจะต้องให้น ้าอ้อย 0.9632x0.09 = 0.08667 หรือ 83.5 มม ในช่วง

เวลานี จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

อนึ่งค่า Ky ที่สูงกว่า 1 บ่งชี ว่าผลผลิตพืชมีความอ่อนไหวต่อความเครียดจากความชื น ในขณะที่ค่าที่ต่้ากว่า 1 

บ่งชี ว่าพืชสามารถทนต่อความเครียดจากความชื นในระดับหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ก้าลังเติบโต  ดังนั นการจัดการน ้า

แบบแม่นย้า ตามค่าการคายระเหยน ้าของพืช ภายใต้แนวคิดการให้น ้าเสริมโดยยินยอมให้พืชขาดน ้าบางส่วน (Deficit 

irrigation, DI) ที่ชาวไร่อ้อยมีน ้าต้นทุนจ้ากัด การก้าหนดเขตวิกฤตการขาดน ้า ภายใต้เงื่อนไขปริมาณผลผลิตที่ลดลง

อย่างไม่มีนัยส้าคัญหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  จะสามารถวางแผนก้าหนดวันและปริมาณการให้น ้าอ้อย ตามศักยภาพ

และการจัดการน ้าต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตาราง 11 และ 12  

 

รูป 37 Crop yield water respond to water deficit, Ky 
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ตาราง 11 1-(ETa/ETm) 1-(Ya/Ym) ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย ระยะแตกกอ 

Conditions Total ETa 
(mm) 

Total ETm 
(mm) 

1-(ETa/ETm) Ya 
(t ha-1) 

Ym 
(t ha-1) 

1-(Ya/Ym) Yield 
reduction 

(%) 

WUE 
(Y/ET) 
kg m-3 

Control 131.05 246.24 0.47 44.31 60.75 0.27 -37.09 33.81 
25%FC 142.95 246.24 0.42 53.88 60.75 0.11 -12.76 37.69 
50%FC 162.74 246.24 0.34 56.19 60.75 0.08 -8.12 34.53 
75%FC 202.67 246.24 0.18 58.50 60.75 0.04 -3.85 28.86 
100%FC 246.24 246.24 0.00 60.75 60.75 0.00 0.00 24.67 

 
ตาราง 12 1-(ETa/ETM) 1-(Ya/Ym) ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย ตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต 

Conditions Total ETa 
(mm) 

Total ETm 
(mm) 

1-(ETa/ETm) Ya 
(t ha-1) 

Ym 
(t ha-1) 

1-(Ya/Ym) Yield 
reduction 

(%) 

WUE 
(Y/ET) 
kg m-3 

Control 696.18 936.80 0.26 71.35 102.91 0.31 -44.23 10.25 
25%FC 693.85 936.80 0.26 78.51 102.91 0.24 -31.08 11.31 
50%FC 722.09 936.80 0.23 83.91 102.91 0.18 -22.65 11.62 
75%FC 804.79 936.80 0.14 91.60 102.91 0.11 -12.34 11.38 
100%FC 936.80 936.80 0.00 102.91 102.91 0.00 0.00 10.99 
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4.8 ผลผลิตและประสิทธิภาพการใชน้  าในการผลิตอ้อย 

4.8.1 ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 

  ผลผลิตอ้อยสดในการทดลองในระดับไร่นา ของแต่ละกรรมวิธีการทดลองมีค่าแตกต่างกัน (p<0.05) 

แม้ว่าแปลงอ้อยที่ให้น ้า 100%FC จะให้ผลผลิตสูงสุด แต่ว่าคุณภาพผลผลิต C.C.S. Yield มีค่าน้อยกว่าแปลงอ้อยที่ให้

น ้าน้อยกว่า ผลผลิตอ้อยจากการทดลองด้วยวิธี Lysimeter น้อยกว่าการทดลองในระดับไร่นา แต่คุณภาพอ้อยเป็นไป

ในทิศทางที่สอดคล้องกับการทดลองในระดับไร่นา ดังตาราง 13 

ตาราง 13 ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย 

Treatments Yield 

(kg ha-1) 

C.C.S. Yield 

(kg C.C.S. ha-1) 

Brix 

(%) 

Pol 

(%) 

Fiber 

(%) 

Purity 

(%) 

C.C.S. 

(%) 

2021/2022 Lysimeter 

100%FC 86,800.0 10,763.2 19.2 15.1 10.5 78.4 10.8  
50%FC 77,500.0 9,687.5 22.0 20.2 11.9 91.8 15.8  
50%FC+PDR 71,200.0 8,971.2 20.6 17.8 10.6 86.4 13.6  

EBBR 69,500.0 8,340 19.7 17.0 9.3 86.2 11.1 

2021/2022 Field condition; Ky 

100% FC 102,907.9 12,696.9 19.7 16.4 10.3 83.5 12.3 

75% FC 91,602.4 12,234.1 20.3 17.4 10.0 85.8 13.4 

50% FC 83,905.9 11,265.8 20.7 17.7 11.1 85.6 13.4 

25% FC 78,506.5 10,114.8 19.7 16.9 10.3 85.5 12.9 

Rainfed 71,351.2 8,823.84 20.0 16.6 10.4 82.9 12.4 
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4.8.2 ประสิทธิภาพการใชน้  าของอ้อยเชิงทรัพยากรน  า 

ประสิทธิภาพการใช้น ้าของการคายระเหยน ้า พบว่า การปลูกอ้อยที่ประสบกับภาวะขาดน ้ามี WUE 

สูงกว่าการปลูกอ้อยที่มีการให้น ้าอ้อยอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบว่า เมื่ออ้อยประสบกับสภาวะ

แล้ง โดยเฉพาะในช่วงสะสมน ้าตาลจะส่งผลให้ค่าความหวานของผลผลิตเพิ่มมากขึ น  

ในการทดลองใน Lysimeter ในกรรมวิธีการทดลองให้น ้ าอ้อย 50%MAD 100%FC และ 

50%MAD+PRD พบว่าในทุก ๆ การคายระเหยน ้าของอ้อย 1 ลูกบาศก์เมตรจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ น 10.3 , 9.9 และ 10.8 

กิโลกรัม ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบว่าหากอ้อยประสบกับสภาวะขาดน ้า โดยเฉพาะในช่วงระยะ

สะสมน ้าตาลจะส่งผลให้ค่าความหวานของผลผลิตเพิ่มมากขึ น โดยในทุกการคายระเหย 1 ลูกบาศก์เมตร อ้อยจะมี

ผลผลิตน ้าตาลเพิ่มขึ น 1.6, 1.1 และ 1.5 กิโลกรัมซีซีเอส ตามล้าดับ ดังตาราง 14  

เมื่อเปรียบเทียบ กรรมวิธีการทดลองให้น ้าอ้อย 50%FC, 75%FC, 100%FC และ 25%FC มี

ประสิทธิภาพการใช้น ้า จากสัดส่วนของผลผลิตต่อการคายระเหย สูงกว่า วิธีการปลูกตามปกติ ที่ใช้น ้าฝนเพียงอย่าง

เดียว ร้อยละ 17.9, 11.0, 7.2, และ 6.0 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณา การให้น ้าอ้อย 50%FC, 75%FC, 25%FC และ  

100%FC ให้ค่า CCS yield/ET ที่ 1.62, 1.52, 1.40, 1.36 kg ccs m-3 ซึ่งมีค่าสูงกว่า วิธีการปลูกตามปกติ ซึ่งมีค่า kg 

ccs m-3 1.27 และหากพิจารณาวิธีการให้น ้าอ้อยที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยพิจารณาจาก การให้น ้าอ้อยแล้วได้ผลผลิต

ดีและประหยัดน ้าต้นทุน โดยดูจากสัดส่วน CCS yield/Water supply  พลว่า วิธีการพร่องน ้าบางส่วนที่ 50%FC มี

ผลผลิตน ้า 1.1 kg ccs m-3 ในขณะที่ วิธีการปลูกตามปกติ ที่ใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว มีผลผลิตน ้า 0.9 kg ccs m-3 ดัง

ตาราง 14 

4.8.3 ประสิทธิภาพการใชน้  าของอ้อยเชิงเศรษฐศาสตร ์

  แม้ว่าการปลูกอ้อยที่ให้น ้าสม่้าเสมอจะให้ผลผลิตมากว่า ในทางตรงกันข้ามอ้อยที่ยอมพร่อง

น ้าบางส่วนกลับให้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้านความหวานมากกว่า เมื่อพิจารณาผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 ราคาอ้อยขั นต้นในอัตรา 1 ,070 

บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 C.C.S. อัตราขึ น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 64.20 บาท ต่อ 1 หน่วย C.C.S. 

ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น 485.60 บาทต่อตันอ้อย และ ต้นทุนการปลูกอ้อย 9 ,713.61 

บาทต่อไร่ ค่าสูบน ้า 1.5 บาท ต่อ ลูกบาศก์เมตร ผลตอบแทนจากการให้น ้าเสริมต่อต้นทุน พบว่า การให้น ้าเสริมแบบ

พร่องน ้าบางส่วนจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการให้น ้าสูงสุดแม้ว่าต้นทุนจะ เพิ่มมากขึ นจากค่าสูบน ้า แต่ยังคงมี

ผลตอบแทนต่อต้นทุนใกล้เคียงกันกับการให้น ้าที่ท้าให้พืชไม่มีความเครียด  การให้น ้า 50%FC ให้ผลตอบแทนต่อต้นทนุ 

(B:C) 0.9-1.0 ในปีแรก โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นในการปลูกอ้อยตอปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ที่ B:C 1.7- 2.0 

ตามล าดับ เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการปลูกอ้อย ดังตาราง 15 
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ตาราง 14 ประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อยเชงิทรัพยากรน ้า 

Treatments 

Water 
demand 

Water supply  Water use efficiency (WUE) 

ET 
(m3 ha-1) 

Total water 
supply 

(m3 ha-1) 

Rainfall 
(m3 ha-1) 

Irrigation 
(m3 ha-1) 

Y/ET 
(kg m-3) 

Y/water 
supply 
(kg m-3) 

Y/Rainfall 
(kg m-3) 

Y/Irrigation 
(kg m-3) 

CCS yield 
/ET 

(kg ccs m-3) 

CCS yield 
/water 
supply 

(kg ccs m-3) 

CCS yield  
/Rainfall 

(kg ccs m-3) 

CCS yield 
/Irrigation 

(kg ccs m-3) 

2021/2022 Lysimeter 
100%FC 8,786.00 14,890.00 13,070.00 1,816.00 9.88 5.83 6.64 47.80 1.07 0.63 0.72 5.16  
50%FC 7,501.00 14,350.00 13,070.00 1,274.00 10.33 5.40 5.93 60.83 1.64 0.86 0.94 9.64  
50%FC +PRD 6,611.00 14,020.00 13,070.00 951.70 10.77 5.08 5.45 74.81 1.47 0.69 0.74 10.20  
EBBR 4,352.00 13,070.00 13,070.00 

 
15.97 5.32 5.32 

 
1.77 0.59 0.59  

 

2021/2022 Field condition, Ky 
100% FC 9,368.00 10,564.52 10,160.00 404.52 10.99 9.74 10.13 254.39 1.36 1.20 1.25 31.39 
75% FC 8,048.00 10,458.89 10,160.00 298.89 11.38 8.76 9.02 306.47 1.52 1.17 1.20 40.93 
50% FC 6,939.00 10,282.20 10,160.00 122.20 12.09 8.16 8.26 686.65 1.62 1.10 1.11 92.20 
25% FC 7,221.00 10,192.44 10,160.00 32.44 10.87 7.70 7.73 2,420.12 1.40 0.99 1.00 311.81 
Rainfed 6,962.00 10,160.00 10,160.00 

 
10.25 7.02 7.02 

 
1.27 0.87 0.87 
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ตาราง 15 ประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อยเชิงเศรษฐศาสตร ์ 

Treatments Sugar 
cane 
price 

(฿ ton-1) 

Benefit 
(฿ ha-1) 

Benefit/ET 
(฿ ha-1 m-3) 

Benefit 
/Water supply 

(฿ ha-1 m-3) 

Benefit 
/Rainfall 

(฿ ha-1 m-3) 

Benefit 
/Irrigation 

(฿ ha-1 m-3) 

Cultivation 
cost 

(฿ ha-1) 

Irrigation 
cost 

(฿ ha-1) 

Total 
Cost 

(฿ ha-1) 

B:C  
Ratio 

อ้อยปลูก 

B:C  
Ratio 
อ้อยตอ  
1 และ 2  

2021/2022 Lysimeter  
100%FC 1,117.5 50,300.2 5.7 3.4 3.8 27.7 60,710.1 2,724.1 63,434.1 0.8  1.5 
50%FC 1,421.2 53,277.1 7.1 3.7 4.1 41.8 60,710.1 1,911.4 62,621.1 0.9  1.7 
50%FC+PRD 1,288.3 45,295.7 6.9 3.2 3.5 47.6 56,445.7 1,427.5 57,873.2 0.8  1.5 
EBBR 1,134.3 40,700.8 9.4 3.1 3.1 

 
52,181.4 0.0 52,181.4 0.8  1.5 

2021/2022 Field condition, Ky  
100%FC  1,217.7 51,461.3 5.5 4.9 5.1 127.2 60,710.1 606.8 61,316.8 0.8 1.7 
75%FC 1,288.3 57,767.1 7.2 5.5 5.7 193.3 60,710.1 448.3 61,158.4 0.9  1.9 
50%FC 1,288.3 61,703.9 8.9 6.0 6.1 505.0 60,710.1 183.3 60,893.4 1.0  2.0 
25%FC 1,256.2 51,266.7 7.1 5.0 5.0 1,580.4 60,710.1 48.7 60,758.7 0.8  1.7 
Rainfed 1,224.1 43,520.6 6.3 4.3 4.3   52,181.4 0.0 52,181.4 0.8  1.4 

 

 

 

 

 



4.9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น  าอ้อยแบบแม่นย า   
แนวคิดของประเมินประสิทธิภาพและผลตอบแทนของการให้น ้าแก่พืช คือ การประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลผลิตที่ได้รับ (Yield gain) ต่อปริมาณการให้น ้า (Total water supply) ซึ่งจ้าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณการให้น ้าต่อผลผลิต (Water production function, WPF) และความสัมพันธ์การใช้น ้าเพื่อการคาย

ระเหยของพืชต่อผลผลิต (Crop water production functions, CWPF) จากผลการศึกษาพบว่า ความผันแปรของ

ผลผลิตสัมพันธ์กับปริมาณการให้น ้า และการตอบสนองการใช้น ้าเพ่ือการคายระเหย ดังรูป 38 

 

รูป 38 ความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณการใหน้ ้าต่อผลผลิต (WPF) และความสัมพันธ์การใช้น ้าเพ่ือการคาย
ระเหยของพืชต่อผลผลิต (CWPF) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 

จะเห็นได้ว่าการให้น ้าอ้อยซึ่งเป็นพืชไร่ เกษตรกรจะให้น ้าเสริมร่วมกับปริมาณน ้าฝน แนวคิดการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์จึงเลือกแนวคิวเพื่อพัฒนาเป็นระบบการตัดสินใจแบบ CWPF จากค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ผลผลิต 

และ ปัจจัยด้านดิน พืช และ ภูมิอากาศ ได้แก่ ความชื นที่เป็นประโยชน์กับพืชในดิน ความเครียดด้านน ้าของพืช และค่า

การคายระเหย ที่แม่นย้า จากระบบ IoT แบบ Rea time เพื่อให้เกษตรกร พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อมค้าแนะน้า

ปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม ภายใต้เง่ือนไขการยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลงอันเนื่องมาจากการยอมให้ดินและพืช

มีความเครียดจากการขาดน ้า  
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4.9.1 ตัวแปร สมมุติฐาน และเงื่อนไขการตัดสินใจเพื่อก าหนดเวลาและปริมาณการให้น  าอ้อย  

  พัฒนา Logic model โดยการพิจารณา ขอบเขต องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูล

และสารสนเทศในระบบ ดังแสดงในรูป 39 ประกอบด้วย  

  4.9.1 ตัวแปรส้าหรับสร้างระบบการตัดสินใจเพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อย ประกอบด้วย 

4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) ค่าตัวแปรคงที่ (Variable) ประกอบด้วย Ky, ETm, Ym, Kc, และ FC-PWP 2) ค่าตัวแปรที่ต้อง

ติดตาม ด้วยระบบ IoT ประกอบด้วย Air temperature, Rainfall, Soil evaporation, Air temperature, ETo, ET, 

AWC, CWSI, และ Predicted yield reduction ดังรูป 40 

  4.9.2 สมมุติฐานและเงื่อนไข หมายถึง การก้าหนดการให้น ้าเป็นการให้น ้าแบบเสริมในแต่ละครั ง จะ

พิจารณาการก้าหนดเวลาการให้น ้า จาก CWSI > 0.65 ร่วมกับ SMC < 13%V/V หรือ % Irrigation timing (MAD) ที่

เกษตรกรก้าหนด และ ปริมาณการให้น ้าขึ นอยู่กับความสามารถของเกษตรกรในจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน ต้นทุนเวลา และ

งบประมาณ ได้แก่ % Irrigation depletion (TAW) คือปริมาณน ้าที่ต้องให้เพื่อให้ถึงระดับ AWC ที่เกษตรกรก้าหนด 

ซึ่งจะพิจารณาจากการลดลงของผลผลิตที่เกษตรกรยอมรับได้ ส่วนการก้าหนดจ้านวนครั งของการให้น ้าเกษตรกจะต้อง

อ้างอิงผลการวิจัยข้อ 4.5.2 ประกอบการใช้ระบบ 
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รูป 39 Logic model ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อยเสริม 
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รูป 40 Logic model loop ย่อย  ความสัมพันธ์ระหว่าง Yield CWSI  และ SMC 
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4.9.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการตดัสินใจเพื่อก าหนดเวลาและปริมาณการให้น  าออ้ย  

  4.9.2.1 การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

   ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธเ์พื่อจัดเก็บข้อมูลจากระบบ IoTประกอบด้วย 20 ตาราง ด้วย

โปรแกรม MySQL ดังตาราง 13 

         ตาราง 16 รายการตารางที่จัดสร้างในฐานข้อมูล MySQL 

No  Name   Table Type  Description 
1  NM0026   lnnoDB  Table name 
2  NM0026_ADC   lnnoDB  EBBR  table 
3  NM0026_Co2   lnnoDB  CO2 flux table 
4  NM0026_Evap   MyISAM  Evaporation table 
5  NM0026_IR01   lnnoDB  Thermal infrared table for Lysimeter 1 
6  NM0026_IR02   lnnoDB  Thermal infrared table for Lysimeter 2 
7  NM0026_IR03   lnnoDB  Thermal infrared table for Lysimeter 3 
8  NM0026_IR04   lnnoDB  Thermal infrared table for EBBR 
9  NM0026_IR05   lnnoDB  Thermal inferred table for Twet 

10  NM0026_IR06   lnnoDB  Thermal inferred table for Tdry 
11  NM0026_Lisi1   lnnoDB  Lysimeter 1 table 
12  NM0026_Lisi2   lnnoDB  Lysimeter 2 table 
13  NM0026_Lisi3   lnnoDB  Lysimeter 3 table 
14  NM0026_RTD   lnnoDB  Soil temperature table 
15  NM0026_Soil   lnnoDB  Soil moisture content tables 
16  NM0026_WCTL1   lnnoDB  Soil moisture content for Lysimeter 1 
17  NM0026_ WCTL2   lnnoDB  Soil moisture content for Lysimeter 2 
18  NM0026_WCTL2   lnnoDB  Soil moisture content for Lysimeter 3 Left 
19  NM0026_ WCTL3   lnnoDB  Soil moisture content for Lysimeter 3 Right 
20  NM0026_WCTL3   lnnoDB  Soil moisture content for EBBR 
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  4.9.2.2 การเขยีนโปรแกรมประยุกต์ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

   การพัฒนาระบบแบบ Web application บน database server โดยใช้  Application 

Programming Interface (API) เพื่อน้าเข้าจากระบบ IOT และแปลงเกษตรกร ประมวลผล และแสดงผล พัฒนาโดย

ใช้ภาษา จ PHP และ Python ในส่วนของการค้านวณค่าจาก IoT เพื่อสร้างสนเทศได้แก่ ET Bowen ratio ETo CWSI 

และโปรแกรมตัดสินใจก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อยใช้ #C ด้วย Xamarin และ Google API  ส้าหรับ

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ Android ผลการพัฒนาโปรแกรม ดังรูป 41 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 41 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า 
ที่พัฒนาบนPlatform โทรศพัท์มือถือ  
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รูปที่ 41  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าที่พัฒนาบน Platform โทรศัพท์มอืถือ (ต่อ) 
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รูปที่ 41  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าที่พัฒนาบน Platform โทรศัพท์มอืถือ (ต่อ) 
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รูปที่ 41  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าที่พัฒนาบน Platform โทรศัพท์มือถือ (ต่อ) 
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รูปที่ 41  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าที่พัฒนาบน Platform โทรศัพท์มือถือ (ต่อ) 
 

  4.9.2.3 การติดตั งและใช้งานระบบ  

ติดตั งระบบ Computer server และ การสื่อสารข้อมูล internet โดยการสนับสนุนแบบ in 

kind ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS) นครสวรรค์ ซึ่ง

เป็นการด้าเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดการ

ใช้ประโยชน์ระบบโครงสร้างพื นฐาน Internet of things และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าและประมาณการ

ผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) และ บริษัท เคทิส วิจัย

และพัฒนา จ้ากัด 
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4.10 การจัดการความรู้และนวัตกรรมใช้ประโยชน์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการใหน้  าอ้อยแบบ

แม่นย า   

4.10.1 การฝึกอบรม 

  โครงการวิจัยได้ร่วมกับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

สาขา 3 (KTIS) จัดฝึกอบรมการใช้โครงสร้างพื นฐานการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าและส่งต่อความรู้การจัดการน ้าแบบ

ประหยัด จ้านวน 2 ครั ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 19 พฤศจิกายน 2563 และ 11 มกราคม 2565  โดยมีเกษตรกร

เข้าร่วมจ้านวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรของบริษัท KTIS 20 คน ดังรายละเอียดรูป 42-44 

  สาระการฝึกอบรมประกอบด้วย การใช้งานระบบโครงสร้างพื นฐานการติดตามปริมาณการใช้น ้าของ

อ้อย การติดตามสภาวะของน ้าในดิน ในต้นอ้อย และสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น โดยทีมงานฝ่ายวิชาการของ KTIS เป็นผู้ 

Operate ระบบ แล้วส่งต่อข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกอ้อยให้หน่วยส่งเสริมการเกษตรส่งต่อความรู้ให้

เกษตรกรรายแปลงเพ่ือวางแผนตัดสินใจการใช้น ้าต่อไป  

 
 

รูป 42 การฝึกอบรมการให้น ้าอ้อยแบบประหยัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
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รูป 43 การฝึกอบรมการใช้ระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
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รูป 44 การฝึกอบรมการใช้ระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

Webex meeting recording: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าในการปลูกอ้อย KTIS-20220111 0330-1 

Password: sXUJYyr5 

Recording link: 

https://mahidol.webex.com/mahidol/ldr.php?RCID=9c63cb8b4408417d1e824dbb9d372d2b 
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4.10.2 ความร่วมมือการวิจัยผ่านบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย  

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชู

การ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (KTIS) โดย บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จ้ากัด มีด้าริร่วมกันในการจัดท้า บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ระบบโครงสร้าง

พื นฐาน Internet of things และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าและประมาณการผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า โดย 

KTIS เปรียบเสมือนหน่วยในระบบ Supply chain ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และเป็นผู้รับผิดชอบ

ระบบ IoT และ ใช้ประโยขน์นวัตกรรมจากการวิจัยของโครงการวิจัย 

 



บทที่ 5 

อภิปรายและวิจารณ์ผล 
 

5.1 ความผันแปรของค่าการคายระเหยน  าและสัมประสิทธิ์การใช้น  าของอ้อย  
ค่าเฉลี่ยการคายระเหยน ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกที่ไม่มีความเครียดด้านน ้าและมีความเครียดด้นน ้า มีค่า 

5.0±2.7 และ 4.4±2.0 ถึง 4.1±1.7 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu & Luo (2010) และ Jai et al. 

(2006) ที่พบความแปรปรวนของค่า ET จากการใช้น ้าของพืชจากการคายระเหย เมื่อพืชได้รับน ้าเต็มที่จะมีอัตราการ

คายน ้ามากขึ นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง  

Allen et al. (1998) อธิบายความแปรปรวนของค่าการคายระเหยน ้าในช่วงแรกว่า มาจากค่าการระเหยจาก

ดินที่ไม่มีพืชปกคลุม (Evaporation from bare soil, Es) จากกระบวนการระเหยน ้าจากดิน แบ่งได้ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 

การระเหยจะผันแปรตามปริมาณพลังงานที่ดินได้รับ (Energy limited) ในระยะแรกที่ดินเปียกน ้าความชื นจะถูกส่งไป

ยังพื นผิวดินในอัตราที่เพียงพอกับอัตราการระเหยที่อาจเกิดขึ น (potential rate of evaporation ,Eso) ซึ่งในทาง

กลับกันจะถูกควบคุมโดยปริมาณพลังงานในการระเหยด้วยความร้อนที่ผิวดิน ในระยะต่อมา คือ Soil limited stage 

เมื่อดินเริ่มแห้งความชื นที่ขึ นสู่พื นผิวลดลง (Hydraulic transport) อัตราการระเหยจึงเป็นสัดส่วนกับที่เหลืออยู่ในชั น

การระเหยเมื่อเทียบกับความลึกสูงสุดของน ้าที่สามารถระเหยได ้โดยปกติมีค่าประมาณ 100 มม.  

ด้านการศึกษาค่าการคายระเหยน ้าด้วยวิธีสมดุลพลังงาน ที่ ตากฟ้านครสวรรค์ มีค่า 685-800 ต่อปี โดยอ้อย

ใหม่มีค่าการคายระเหยมากกว่าอ้อยตอ ค่า ET ผันแปรตามฤดู ตั งแต่ 1 ถึง 7 mm d-1 ในฤดูแล้งและฤดูฝน และมี

ความสัมพันธ์กับค่ารังสีแสงอาทิตย์สุทธิและค่าความชื นดิน (Singta et al., 2018) การเปรียบเทียบค่าการคายระเหยใน

สภาพไร่นาระหว่างวิธีการศึกษาขึ นอยู่กับช่วงเวลาที่มีความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม พบว่า มีความผันแปรเฉลี่ย 5 

% เมื่อเปรียบเทียบกับ Lysimeter (Stewart A Tomlinson, 1996)  

ในการวิจัยนี ได้ติดตามและตรวจวัดค่าการคายระเหยน ้าทางตรงด้ วย Weighting lysimeter ซึ่งเป็นวิธี

มาตรฐานส้าหรับการวัดการใช้น ้าและใช้อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการศึกษาอื่น เช่น การวัดสมดุลพลังงาน ด้วย

เทคนิค Bowen ration และ Eddy covariance (Vaughan et al., 2007) ดังนั นการผันแปรของผลการศึกษาจึงเป็น

อิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่เป็นปัจจัยที่ก้าหนดการคายระเหยน ้าของพืชในทิศทางบวก ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านภูมิอากาศ 

ปริมาณรังสีแสงอาทิตย์อุณหภูมิอากาศ ความชื นสัมพัทธ์ ความแรงดันไอบรรยากาศ และเหตุการณ์ฝนตกและให้น ้า 

เป็นส้าคัญ (Allen et al., 1998; Benli et al., 2006) 

เมื่อพิจารณาค่า Single Kc พบว่า มีค่าแตกต่างจากการค่า Kc ที่แนะน้าส้าหรับการค้านวณค่า ET ของ FAO 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิอากาศแตกต่างกัน (Benli et al., 2006) ผลการวิจัยนี  ค่าเฉลี่ย Kc ในระยะย่าง
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ปล้องหรือ Mid-season stage มีค่าต่้ากว่าค่า Kc มาตรฐานที่แนะน้าให้ใช้เพื่อค้านวณค่าการใช้น ้า โดย FAO 56 

เปรียบเทียบกับการศึกษาค่า Kc ในประเทศไทย มีค่าแตกต่างกันไปตามสภาพพื นที่และภูมิอากาศท้องถิ่นและวิธี

การศึกษา ค่า Kc จากงานวิจัยอ้อย ในประเทศไทย รายงานค่าสัมประสิทธิ์พืชของอ้อยจากการทดลองในภาคสนาม 

พบว่า Kc ของวิธี Eddy covariance มีค่าน้อยที่สุด 0.74 (เจษฎา และคณะ, 2552) รองลงมาคือ วิธี Gravimetric 

moisture content (กอบเกียรติและคณะ, 2555) และ Lysimeter แบบ Percolation (กรมชลประทาน, 2532) ทีค่่า 

Kc  0.89 และ 0.97 ตามล้าดับ เมื่อน้าค่า ETo มาคูณกับ Kc พบว่า อัตราความต้องการน ้า มีปริมาณ 3.11 3.63 และ 

4.60 มม/วัน ตามล้าดับ ส่วนการศึกษาของ Watanabe et al. (2004) รายงานค่า Kc ระยะ Mid-season มีค่า 1.1  

ส้าหรับค่า Dual Kc จากการวิจัยนี  เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Allen et al. (1998)  ตลอดระยะการ

เจริญเติบโต มีค่า Kcb มีค่า 0.63 ซึ่งน้อยกว่าค่า Kcb ที่รายงานไว้ที่ Kcb 0.68 โดยในระยะตั งตัวมีค่าสูงกว่า ระยะ

กลางฤดูมีค่าไม่แตกต่างกัน และระยะสุกแก่มีค่าน้อยกว่า ความผันแปรของค่า Kcb ที่บ่งชี ถึงค่าการคายน ้าของอ้อย นี  

ในระยะตั งตัวมีค่าสูงเนื่องจากอยู่ช่วงต้นฤดูฝน ที่มีค่ารังสีแสงอาทิตย์และค่าอุณหภูมิอากาศสูง ในช่วงเวลาดังกล่าวค่า 

ETo มีค่าสูงเช่นกัน ที่ 5.3 ถัง 5.5 mm d-1 และลดลงในระยะย่างปล้องซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูในที่อากาศเย็นกว่า 

เนื่องจากไม่มีการรายงานค่า Kcb ของอ้อยในประเทศไทยมาก่อน จึงเทียบเคียงค่า Kcb กับงานวิจัยก่อนหน้านี  พบว่า 

มีค่าเฉลี่ย  Kcb*Ks 0.35 ถึง 1.0 (Anderson et al., 2017)  

จากการใช้ค่า Kcb ค้านวณค่า ET ที่ช่วยจ้าแนกค่าการคายน ้าของพืชออกจากค่าการระเหยจากดิน สามารถ

น้ามาใช้ตัดสินใจการให้น ้าตามแนวคิดการให้น ้าอ้อยที่จุดอุตมภาคระหว่างผลผลิตและการให้น ้าแบบพร่องน ้าบางส่วน  

การใช้ Dual Kc ค้านวณ Ke สัมประสิทธิ์การระเหยน ้าซึ่งที่ผันแปรตามระยะการเจริญเติบโตของพืชและพื นที่ปกคลุม

ดิน  (da Silva et al., 2012)  

แม้ว่าค่า Kc บางค่าที่สอดคล้องและบางค่าไม่สอดคล้องกับค่าจาก Kc ของอ้อย จาก FAO-56 และจาก

การศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย การพัฒนา Kc เฉพาะพื นที่ จะช่วยให้การวางแผนการจัดการชลประทานที่แม่นย้าได้ 

(Chatterjee et al., 2021; Piccinni et al., 2009) 

5.2 จ านวนครั ง เวลาที่จะให้น  า และปริมาณการให้น  าอ้อยแบบแม่นย า  
 การยอมให้ดินและพืชมีความเครียดด้านน ้า มีผลกระทบด้านลบต่อผลผลิต เนื่องจากพืชปิดปากใบ  การ

สังเคราะห์ด้วยแสงลดลง (Osakabe et al., 2014) แต่ในสภาวะที่ทรัพยากรน ้าต้นทุนมีจ้ากัด การยอมให้ดินและพืช

เครียดไม่มากกว่าระดับของการลดลงของผลผลิตเป็นวิธีการให้น ้าส้าหรับพืชไร่ เช่น อ้อย อย่างไรก็ตามการประยุกต์

แนวคิดดังกล่วาควรพิจารณาเขตวิกฤต ของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืช ด้วยการก้าหนดสถานะของน ้าในดิน 

สภานะของน ้าในต้นพืช และการตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน ้า เพื่อก้าหนดจ้านวนครั ง เวลาที่จะให้น ้า และ

ปริมาณการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า  
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5.2.1 สถานะของน  าในดนิ 

เมื่อพิจารณาสมดุลน ้าในการปลูกอ้อยพบว่า ค่าการใช้น ้าของอ้อยเพื่อการคายระเหยน ้ามีมากกว่า

ปริมาณน ้าต้นทุนที่ได้รับจากน ้าฝน บ่งชี ว่า การให้น ้าอ้อยมีความจ้าเป็นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยให้ผลิตผล

เต็มศักยภาพ แต่การให้น ้าอ้อยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย และใช้แรงงาน ที่ค่อนข้างสูง รูปแบบการให้น ้าจึงเป็นการให้น ้าเสริม 

โดยการประยุกต์แนวคิด การจัดการความชื นในดินที่ยอมให้พร่องลง Management allowed depletion (MAD) 

หรือ การขาดแคลนความชื นในดินสูงสุด หมายถึงค่าสัดส่วนของความชื นในดินทั งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (TAW) ที่

ยอมให้พร่องลงก่อนที่พืชจะเกิดอาการเครียดจากการขาดน อาจเรียกเป็น สัดส่วนความชื นในดินที่ยอมให้พร่องลง (soil 

moisture depletion fraction, p) (Jultarux et al., 2021)  

วิธีการก้าหนดการให้น ้าอ้อยของเกษตรกรในพื นที่ศึกษา ตัดสินใจการให้น ้าตามประสบการณ์โดย

สังเกตจากการแสดงออกของพืช ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้น ้าของอ้อยและสถานะน ้าในดิน เป็นผลให้

ช่วงเวลาการให้น ้าและปริมาณน ้าขาดหรือเกินความต้องการของอ้อย ซึ่งลดทอนประสิทธิภาพการใช้น ้า การก้าาหนด

ปริมาณและความถี่ในการให้น ้าาจะต้องควบคุมความชื นในดินให้อยู่ในระหว่าง FC กับ RAW โดยจะต้องเริ่มให้น ้าก่อน

ความชื นในดินลดลงถึงความชื นที่จุดวิกฤติ และปริมาณน ้าที่ให้เท่ากับปริมาณน ้าที่เพิ่มปริมาณความชื นในดินกลับไปอยู่

ที่ FC FAO (Allen, 1988) ก้าหนดความชื นที่เป็นประโยชน์กับพืช (Readily available water, RAW) ส้าหรับอ้อย

ที่มรากลึก 1.2-2 เมตร ซึ่งสามารถค้านวณ RAW = p x TAW เมื่อ p = 0.65 ดังนั น การก้าหนดเวลาการให้น ้าว่าจะ

เป็นเมื่อใดจึงสามารถตัดสินใจได้จากปริมาณความชื นในดินที่ลดลงต่้ากว่าสัดส่วนความชื นในดินที่ยอมให้พร่องลง 

โดยทั่วไปก้าหนดค่า MAD ไว้ที่ 50 % ของ RAW อย่างไรก็ตาม การก้าหนด MAD มีความผันแปรตามระยะการ

เจริญเติบโตของอ้อยที่ใช้น ้าเพื่อการคายระเหยแตกต่างกัน ดังนันการพิจารณาการตอบสนองต่อผลผลิตของอ้อยต่อการ

ใช้น ้า จึงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจจ้านวนครั ง เวลา และ ปริมาณการให้น ้า ที่จะให้ได้ผลผลิตสูงสุด ผลการศึกษาการ

ก้าหนดการให้น ้าแบบแม่นย้าจากการศึกษานี  โดยค้านวณค่าการให้น ้าจาก Ks.Kcb.Ke พบว่า การก้าหนด MAD 80% 

ให้ผลผลิตลดลง 7.1 % และเติมน ้ากลับไปที่ TAW 50%FC และลดจ้านวนการให้น ้าจาก 13 ครั งเหลือ 10 ครั ง เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลผลิตสูงสุดในสภาวะที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า  หรือให้น ้าเสริม 3 ครั ง จากการให้น ้าปกติของ

เกษตรกรที่ให้น ้าในวันปลูก ระยะตั งตัว และ ระยะแตกกอ โดยพืชใช้น ้าเพื่อการคายระเหยลดลง 21 % สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Jultarux et al. (2021) ที่พบว่า ที่ MAD 75% ผลผลิตอ้อยจะลดลง 16.9% และการคายระเหยลดลง 

36% เมื่อเทียบกับการจัดการน ้าที่ 50% MAD เมื่อพิจารณาน ้าต้นทุนของเกษตรกร จากแหล่งน ้าผิวดิน ในสระน ้าขนาด

เล็ก 1260 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้าสุทธิต้องให้อ้อย เมื่อหักลบน ้าฝน ที่ ที่ MAD 80% คือ 463.04 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง

นับว่าเพียงพอส้าหรับการให้น ้า ทั ง 10 ครั ง  
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5.2.2  การใหน้  าอ้อยจากสถานะของน  าในต้นพืช  

  จากการศึกษาพบว่า หากไม่นับระยะสะสมน ้าตาล ในระยะย่างปล้อง CWSI มีค่าพิสัย 0.61 0.52 และ 

0.45 1 ที่ความชื นในดินที่เป็นประโยชน์มีค่าน้อยกว่า 25%FC 50% และ 75% ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ

ผลผลิตมีค่าลดลง มีผลท้าให้ผลผลิตลดลง 23.7% 17.6% และ 11.0% ตามล้าดับ ดังนั นจึงสามารถสรุปเขตวิกฤตของ

ความเครียดด้านน ้าของอ้อยได้ในพิสัย 0.45-0.60 ซึ่งจะเป็นดัชนีก้าหนดเวลาที่จะต้องให้น ้าอ้อย ค่า CWSI แปรผกผัน 

ความชื นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่า 16.54 -  14.54 %V/V  

การศึกษาของ Brunini & Turco (2018) พบว่า ความเครียดของอ้อยด้านน ้าที่มีค่าของ Tc-Ta สูง

กว่า 2 °C จะเริ่มมีผลกระทบต่อการลดลงของผลผลิต ในการศึกษานี  ผลผลิตเริ่มจะลดลงเมื่อ Ta-Tc มีค่าสูงกว่า 5 2 

°C และ ผลผลิตลดลงมากที่สุดเมื่อ Ta-Tc เท่ากับ 9°C 

เมื่อจัดกลุ่มช่วงชั นตามระดับความชื นดิน ได้แก่ ความเครียดด้านน ้าของอ้อยสูง ปานกลาง และต่้า ได้ 

3 ระดับ ได้แก่ high water stress (0.63 < VWC พิสัย 15.5-11.9 ≤ 0.87), medium water stress (0.39 < VWC 

พิสัย 19.1 -15.5 ≤ 0.63), และ low stress (0.15 < VWC พิสัย 22.7-19.1 ≤ 0.39) จะเห็นได้ว่า เมื่อรวมตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับสถานะของน ้าในดินและในพืช จะได้ช่วงของ ความชื นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ผูกกับความเครียดด้านน ้า

ของพืช ซึ่งการจัดช่วงชั นความเครียดด้านน ้าของพืชสามารถใช้ประโยชน์ในการก้าหนดเวลาให้น ้าอ้อยที่เหมาะสม 

(Veysi et al., 2017)   

5.2.3 การใหน้  าอ้อยจากสถานะของผลผลิตทีล่ดลงจากการขาดน  า 

  การจัดการน ้าระดับไร่นาที่ใช้ระบบ IoT เป็นการใช้ข้อมูลเวลาปัจจุบันส้าหรับก้าหนดเหตุการณ์ที่จะ

ให้น ้าและค้านวณปริมาณน ้า ค่า ET ที่ตรวจวัดรายวันหรือค้านวณจาก Kcb x ETo จะให้ค่า ETa สะสมที่เพิ่มขึ นตาม

จ้านวนวันหลังการปลูก จากฐานข้อมูลการใช้น ้าของอ้อย ค่า ETm และ Ym จึงสามารถก้าหนด Ya ซึ่งคือผลผลิตเวลา

ปัจจุบันได้ และท้านายค่าผลผลิตที่ลดลงได้ ดังสมการ Ya = Ky(1-ETa/ETm)*Ym Ya (Dias & Sentelhas, 2019)  

5.4 ประสิทธิภาพการใช้น  าและผลผลิตน  าของอ้อย   
ในการศึกษานี พบว่าการให้น ้าในบริเวณขอบเขตรากบางส่วนและการควบคุมความชื นในดินที่ยอมให้พร่องลง 

มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตน ้าตาลและประสิทธิภาพการใช้น ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกอ้อยที่ให้น ้าเพื่อการ

คายระเหยอย่างไม่จ้ากัด โดยปราศจากผลกระทบทางสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อความเครียดด้านน ้าของอ้อย 

 โดยทั่วไปอ้อยมีการคายระเหยน ้าเฉลี่ย 3.63 มม./วัน (กรมชลประทาน, 2554) ซึ่งในการทดลองนี อ้อยคาย

ระเหยน ้าเฉลี่ย 4.5 มม./วัน จากการศึกษาของ ฐิตนนท์ หงส์โชติธนวดี และ ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์ (2558), Keson et 

al. (2021), Singta et al. (2018), ณัฐดนัย จุลทรักษ์ และคณะ (2563) ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และอ้อยไม่ระบุพันธุ์ 

มีค่าการคายระเหยรวม 1,228.57, 1057.8, 1,080.0 และ 851.2 มิลลิเมตร ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตามล้าดับ ส้าหรับ
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ในการศึกษานี มีค่าการคายระเหยน ้ารวมอยู่ในช่วง 661.1-878.6 มม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่้าของค่าเฉลี่ยดังกล่าว เนื่องจาก

ระหว่างการปลูกพืช พืชประสบกับภาวะการขาดน ้าจากการควบคุมความชื นในดิน ท้าให้พืชไม่สามารถใช้น ้าในการคาย

ระเหยได้อย่างเต็มที่ โดยปกติในทางสรีรวิทยาของพืชเมื่อปริมาณน ้าในดินลดลงการคายน ้าของอ้อยจะลดต่้าลง (Wang 

et al., 2021)  

 ทั งนี ผลผลิตอ้อยสดที่ เก็บเกี่ยวได้จากการให้น ้ า100%FC ได้มากกว่าวิธีการให้น ้ า 50%MAD และ

50%MAD+PRD แต่วิธีการให้น ้าแบบMADและPRD ให้ผลผลิตน ้าตาลและประสิทธิภาพการใช้น ้าสูงกว่า ซึ่งสอดคล้อง

กับการวิจัยของ Olivier and Singels (2003) ที่ให้น ้าอ้อยตามสัดส่วนของค่าการคายระเหยพืชอ้างอิง (ETo) พบว่าการ

ให้น ้าที่  100%ETo ให้ผลผลิต 184.3 ตัน/เฮกตาร์ ในขณะที่  50%ETo และ 25%ETo ให้ผลผลิตต่้ากว่าแต่มี

ประสิทธิภาพการใช้น ้าสูงกว่า โดยในระยะตั งตัวอ้อยมีค่าการใช้น ้าเพื่อการคายระเหยเฉลี่ยของวิธีการ 50%MAD และ 

50%MAD+PRD น้อยกว่า 100%FC ซึ่งสอดล้องกับผลการศึกษาของ Ribeiro et al. (2014) ซึ่งพบว่า วิธี PDR อ้อย

คายน ้าน้อยกว่า 17.6% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น ้าเต็มที่และไม่มีความเครียดด้านน ้า  

 ในการศึกษานี ประสิทธิภาพการให้น ้าอ้อยสัดส่วนระหว่างผลผลิตซี.ซี.เอส/การคายระเหยและผลผลิตซี.ซี.เอส/

การให้น ้าทั งหมด โดยวิธีให้น ้าแบบการพร่องน ้าบางส่วน (1.6 และ 0.9 กก./ลบ.ม.) มีค่าไม่แตกต่างจากวิธีให้น ้าแบบ

ขอบเขตรากบางส่วน (1.5 และ 0.7 กก./ลบ.ม.) แต่สูงกว่าวิธีการให้น ้าแบบเต็มความจุความชื นสนาม (1.1 และ 0.6 

กก./ลบ.ม.) ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้น ้าของประเทศบราซิล สัดส่วนระหว่างผลผลิตซี.ซี.เอส/การให้น ้าทั งหมด มี

ค่า 1.22 กก./ลบ.ม. (Silva et al., 2011); 2.2 กก./ลบ.ม. (Gava et al., 2011) และ 2.10-2.13 กก./ลบ.ม. (Leal et 

al., 2017) ซึ่งค่า WUE ที่มีความผันแปรดังกล่าว สาเหตุประการหนึ่งเป็นเพราะความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสง

และความขีดจ้ากัดความทนทานต่อความแห้งแล้งของแต่ละสายพันธุ์อ้อยมีความแตกต่างกัน (Gava et al., 2011) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผลการศึกษาการให้น ้าด้วยวิธี PRD ในการปลูกอ้อย ในประเทศอียิปต์ การศึกษา

ของ Ibrahim and Emara (2010) พบว่าการให้น ้าอ้อยแบบ PRD ลดการใช้น ้าได้ 43% ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยสดลดลง 

9.7% และผลผลิตน ้าตาลลดลงเล็กน้อย แต่มีประสิทธิภาพการใช้น ้าระหว่างผลผลิตอ้อยสดต่อน ้าชลประทานเพิ่มขึ น 

60.3 % เมื่อเทียบกับการให้น ้าเพื่อการคายระเหยอย่างไม่จ้ากัด ในขณะที่การศึกษานี ประสิทธิภาพการใช้น ้าเพิ่มขึ น 

54.5% บ่งชี ว่าการให้น ้าอ้อยเสริมในสภาวะที่ดินมีความเครียดแต่ไม่ถึงจุดวิกฤตสามารถประหยัดการให้น ้าและไม่ส่งผล

ถึงการลดลงของคุณภาพผลผลิต กล่าวได้ว่าการให้น ้าแบบ PRD เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย

การให้น ้าที่ลดลงในพืชชนิดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น องุ่น, มันฝรั่ง, มะเขือเทศ, ข้าวโพด, อ้อย, คาโนลา, พริกไทย, และ 

ข้าวสาลี โดยให้ประสิทธิภาพการใช้น ้า 13.9, 380.14, 2.2, 16.2, 16.1, 0.67, 2.0 และ 2.67 กก./ลบ.ม ตามล้าดับ 

(Iqbal et al., 2020)  
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5.5 ระบบโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการตัดสินใจการให้น  าอ้อยแบบแม่นย า  
 การติดตามพลวัตของสถานภาพของน ้าในดิน พืช และภูมิอากาศ  เพื่อวางแผนการตัดสินใจของเกษตรกร  

เป็นสิ่งจ้าเป็นในการเพิ่มผลผลิตสูงสุดภายใต้ต้นทุนทรัพยากรที่จ้ากัด เทคโนโลยี IoT จึงเป็นหัวใจส้าคัญของการ

ด้าเนินการเกษตรแม่นย้า (Ojha et al., 2021) จากรูป 45 องค์ประกอบที่ส้าคัญคือการภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่พัฒนา

บนฐานของชุดข้อมูลที่เป็นของพื นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น 

 

 
รูป 45 Hierarchy of IoT infrastructure . 

ที่มา Ojha et al. (2021)  

 ในการวิจัยนี ได้ด้าเนินการทดลองติดตั งระบบ IoT และสร้างพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยส้าหรับใช้

โดยเครือข่ายเกษตรกร และ KTIS ที่เป็นตัวกลางห่วงโซ่อุปทานในการสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าที่แม่นย้าของ

เกษตรกร นับว่าเป็นการลดช่องว่างและเพิ่มศักยภาพของระบบ IoT ในการจัดการความรู้ ดังนั นการประยุกต์ IoT เพื่อ

เกษตรแม่นย้านอกจากตัว Device sensor และ Connation แล้วการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลพารามิเตอร์การ

จัดการน ้าจึงเป็นส่วนส้าคัญเพื่อให้เกิดการประมวลล IoT อย่างถูกต้องแม่นย้า  

 การสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าแบบแม่นย้า จากการวัดค่า ET ทางตรง ด้วย EBBR ที่ใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 

ที่มีต้นทุนต่้า ดูแลรักษาง่าย สามารถก้าหนดค่าความต้องการใช้น ้าของอ้อยสะสมเพื่อก้าหนดการให้น ้าอ้อยได้ ตัวอย่าง

การใช้ EBBR วัดค่า ET เพื่อก้าหนดการให้น ้าจากการติตตามความแห้งแล้งและตัดสินใจการให้น ้าร่วมกับเทคโนโลยีการ

ส้ารวจระยะไกล (Kamthonkiat et al., 2008) การก้าหนดการให้น ้ารอบสัปดาห์ จากค่า ET สะสม (S Ha et al., 

2020)  

 



บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
ค่าการระเหยน ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ตั งแต่ระยะตั งตัวถึงสิ นสุดระยะแตกกอ จ้านวน 238 วันหลังปลูก 

(DAT) จากการตรวจวัดด้วย Lysimeter ผันแปรตามปริมาณการให้น ้าจากน ้าฝนและน ้าชลประทาน ค่าการคายระเหย
น ้าของอ้อยในสภาพมาตรฐานที่ 100% ของความจุความชื นสนาม (Crop evapotranspiration under standard 
conditions, 100%FC) ให้น ้าตามวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ที่ 50% ของความจุความชื นสนาม (50%FC) และ ให้น ้าแบบ 
Partial Root-zone Drying (PRD) ที่  50% ของความจุความชื นสนาม (50%FC+PRD) โดยให้น ้าแบบตามร่อง 
(Furrow) สลับร่องเว้นร่อง มีค่าเฉลี่ย 5.0±2.7, 4.4±2.0 และ 4.1±1.7 มิลลิเมตรต่อวัน ตามล้าดับ การตรวจวัดการ
ระเหยน ้าด้วยวิธี EBBR ของการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ที่ใช้น ้าฝนเป็นแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับการคายระเหย มีค่าเฉลี่ย 
2.7±1.6 มิลลิเมตรต่อวัน ทั งนี ค่า ETa จาก Lysimeter มีค่ามากกว่า วิธี EBBR โดยพบความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศ
ทางบวก ที่สามารถน้าปรับค่า ET EBBR ให้มีค่าใกล้เคียงกับการวัดด้วย Lysimeter ด้วยสมการ ETlysimeter = 
1.0377.ETEBBR + 0.3873 (R2 0.67) เพื่อใช้ตรวจวัด ETa ที่มีต้นทุนต่้า และดูแลรักษาง่ายกว่า Lysimeter 

ค่าเฉลี่ย Kc ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 โดย Initial stage Mid-season และ End stage 
ค่าเฉลี่ย Kc มีค่า 0.36 1.22 และ 0.77 ตามล้าดับ ส่วน Kcb ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.63 โดย 
Initial stage Mid-season และ End stage ค่าเฉลี่ย Kcb มีค่า 0.22, 1.21 และ 0.47 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก้าลังสอง (RMSE) ค่า Kcb ท้านายค่า ETc คลาดเคลื่อนเฉลี่ย ±1.109 มิลลิเมตรต่อวัน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และ แรงดึง
ระเหยน ้าของอากาศ (VPD) ประกอบด้วย สมการเส้นฐานล่าง (dTll) ในแปลงปลูกอ้อยที่สามารถคายระเหยได้เต็ม
ศักยภาพ และสมการเส้นฐานบน (dTul) จากแปลงทดลอง Bowen ratio ที่มีความเครียดด้านน ้า คือ Tc-Ta = -
1.072VPD + 3.409 (R2 = 0.75) และ Tc-Ta = 0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001) ตามล้าดับ จึงใช้ค่าเหล่านี 
ประเมินดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อย 

ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Ky) ในระยะแตก
กอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.2485 และ 0.9632  

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนามตลอดการปลูกอ้อย (100%FC) จะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด แต่ประสิทธิการ
ใช้น ้าของพืช (WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้า การยอมให้อ้อยขาดน ้าในระดับ 75%FC 
50%FC และ 25%FC โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั นแนวทางการให้น ้าอ้อยเสริม
เมื่อเกิดสภาวะความเครียดด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลงของผผลิต เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น ้าของอ้อย โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว  
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ผลการวิจัยบ่งชี ว่าการให้น ้าอ้อยเสริมนอกเหนือจากการใช้น ้าจากน ้าฝน อย่างน้อย 2 ครั ง ในระยะแตกกอและ
ย่างปล้อง เมื่อระดับความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลดลงมากกว่า 50% MAD และให้น ้าจนระดับความชื นดินกลับไปที่ 
50% TAW ดัชนีความเครียดของพืชด้านน ้า มากกว่า 0.6 จะส่งผลผลิตจะลดลงสูงสุด 11.3%  

ผลการวิจัยค่า Kc และ Kcb ที่เฉพาะกับพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 และองค์ความรู้เรื่องค่าพารามิเตอร์และ
ความสัมพันธ์ของการตอบสนองของผลผลิตต่อการลดลงของการคายระเหยน ้าจากการขาดน ้า ดัชนีความเครียดด้านน ้า
ของพืช และความชื นดิน จากการตรวจวัดด้วยระบบ IoT น้าไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
ให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า เพื่อให้เกษตรกร พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อมค้าแนะน้าปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม 
ภายใต้เง่ือนไขการยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลงอันเนื่องมาจากการยอมให้ดินและพืชมีความเครียดจากการขาดน ้า 
 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแบบเดี่ยวในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่มีปัจจัยจ้ากัดด้านน ้า ปี 2563/2564 

ตลอดฤดูกาลปลูกอ้อย ระยะตั งตัว ระยะย่างปล้อง และสุกแก่สะสมน ้าตาล มีค่าเฉลี่ย 0.72 0.42 0.98 และ 0.74 

ส้าหรับการค้านวณ Kc = ETa / ETo จากวิธี Epan และ 0.81 0.5 1.13  และ 0.81 ตามล้าดับ  

 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแบบคู่ ในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่มีปัจจัยจ้ากัดด้านน ้า ปี 2563/2564 

ตลอดฤดูกาลปลูกอ้อย ระยะตั งตัว ระยะย่างปล้อง และสุกแก่สะสมน ้าตาล มีค่าเฉลี่ย 0.96 0.70 1.37 และ 0.80 

ตามล้าดับ  

การประยุกต์ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแบบคู่ เพื่อก้าหนดเวลาการให้น ้า จาก % Irrigation timing 

(MAD) และปริมาณการให้น ้าจาก % Irrigation depletion (TAW) ที่ 80% และ 50% สามารถลดการใช้น ้าเพื่อการ

คายระเหย และน ้าชลประทานได้ 21.1 % และ 49.3 % เมื่อเปรียบเทียบกับ MAD 10% โดยผลผลิตจะลดลง 7.1% 

โดยเกษตรกรควรเตรียมใช้ชลประทานไม่น้อยกว่า 463.04 ลูกบาศ์เมตร ตลอดฤดูปลูกอ้อย ส้าหรับการให้น ้าอ้อย

ทั งหมด 10 ครั ง 

การให้น ้าอ้อยจะให้ผลผลิตมากกว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียว 32.5% ผลผลิตอ้อยสดมี

ค่าเฉลี่ย ในแต่ละกรรมวิธีการทดลองไม่แตกต่างกัน (p<0.05) แต่พบว่า คณภาพผลผลิต คือ ค่าความหวาน ของ

กรรมวิธีทดลองพร่องน ้ามีค่าสูงสุด ที่ 14.06 C.C.S. 

 ในการทดลองใน Lysimeter ในกรรมวิธีการทดลองให้น ้าอ้อย 50%MAD 100%FC และ 50%MAD+PRD 

พบว่าในทุก ๆ การคายระเหยน ้าของอ้อย 1 ลูกบาศก์เมตรจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ น 10.3 , 9.9 และ 10.8 กิโลกรัม 

ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบว่าหากอ้อยประสบกับสภาวะขาดน ้า โดยเฉพาะในช่วงระยะสะสม

น ้าตาลจะส่งผลให้ค่าความหวานของผลผลิตเพิ่มมากขึ น โดยในทุกการคายระเหย 1 ลูกบาศก์เมตร อ้อยจะมีผลผลิต

น ้าตาลเพิ่มขึ น 1.6, 1.1 และ 1.5 กิโลกรัมซีซีเอส ตามล้าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบ กรรมวิธีการทดลองให้น ้าอ้อย 50%FC, 75%FC, 100%FC และ 25%FC มีประสิทธิภาพการ

ใช้น ้า จากสัดส่วนของผลผลิตต่อการคายระเหย สูงกว่า วิธีการปลูกตามปกติ ที่ใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 17.9, 

11.0, 7.2, และ 6.0 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณา การให้น ้าอ้อย 50%FC, 75%FC, 25%FC และ  100%FC ให้ค่า CCS 

yield/ET ที่ 1.62, 1.52, 1.40, 1.36 kg ccs m-3 ซึ่งมีค่าสูงกว่า วิธีการปลูกตามปกติ ซึ่งมีค่า kg ccs m-3 1.27 และ



113 
  

หากพิจารณาวิธีการให้น ้าอ้อยที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยพิจารณาจาก การให้น ้าอ้อยแล้วได้ผลผลิตดีและประหยัดน ้า

ต้นทุน โดยดูจากสัดส่วน CCS yield/Water supply  พลว่า วิธีการพร่องน ้าบางส่วนที่ 50%FC มีผลผลิตน ้า 1.1 kg 

ccs m-3 ในขณะที่ วิธีการปลูกตามปกติ ที่ใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว มีผลผลิตน ้า 0.9 kg ccs m-3 

 ประสิทธิภาพการใช้น ้าเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลตอบแทนจากการให้น ้าเสริมต่อต้นทุน พบว่า การให้น ้าเสริมแบบ

พร่องน ้าบางส่วนจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการไม่ให้น ้า แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มมากขึ นจากค่าสูบน ้า การให้น ้า 50%FC ให้

ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B:C) 0.9-1.0 ในปีแรก โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ นในการปลูกอ้อยตอปีที่ 2 และ ปี

ที่ 3 ที่ B:C 1.7- 2.0 ตามล้าดับ เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการปลูกอ้อย  

การฝึกอบรมการใช้โครงสร้างพื นฐานการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าและส่งต่อความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้าใน

เขตส่งเริมการปลูกอ้อยบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS) จัด

ฝึกอบรมการใช้โครงสร้างพื นฐานการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าและส่งต่อความรู้การจัดการน ้าแบบประหยัด จ้านวน 2 ครั ง 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจ้านวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ส่งเสริมการเกษตรของบริษัท KTIS 20 คน  

6.2 ข้อจ ากัดในการใช้งานและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยด้วยวิธี Lysimeter มีต้นทุนและการบ้ารุงรักษาสูง ดังนั นการ

ติดตามตรวจวัดการคายระเหยควรใช้วิธี Eddy covariance ที่ใช้เป็นวิธีมาตรฐานส้าหรับการปรับแก้ค่าการระเหยน ้า

ด้วยวิธี EBBR  

 การเลือกใช้ค่าสมัประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยแบบคู่เพื่อการค้านวณค่าการคายระเหย ส้าหรับการปลูกอ้อยข้าม

แล้ง ที่ปลูกอ้อยในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ควรพิจารณาใช้ค่า Kc initial ที่มีค่ามากกว่า 0.15 เนื่องจากมีค่า

การระเหยจากดินเพิ่มมากขึ น และควรใช้ค่า ETo จากการตรวจวัดจากสถานอีากาศในรัศมี 10 กม หรือ การใช้ค่า ETo 

จาก Epan :ซึ่งจะให้ค่าการใช้น ้าที่แม่นย้าตามสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่น 

การตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบปลูกข้ามแล้ง นอกจากพิจารณาสถานะของน ้าในดินแล้ว ควรพิจารณาการ

ตอบสนองความเครียดด้านน ้าของพืช ประกอบด้วย เนื่องจากการตอบสนองทางสรีระวิทยาของอ้อยต่อสภาวะน ้าในดิน

ของอ้อยแต่ละสายพันธุ์และตามระยะการเจริญเติบโต มีผลต่อการคายน ้าของอ้อย ดังนั นควรศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างค่าการคายระเหยที่ผันแปรตามสถานะของน ้าในดินและน ้าในต้นพืช เพื่อก้าหนดเวลาการให้น ้าอ้อยให้แม่นย้า

ยิ่งขึ น 

 ควรด้าเนินการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อยในระยะยาวให้ครอบคลุมความผันแปรใน

สภาพแวดล้อมในระดับไร่นา เพื่อจะได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส้าหรับการวิเคราะห์ขั นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

ต่อไป 

การพัฒนาและใช้งานโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อย ควรด้าเนินการองค์กร

ภาครัฐและเอกชน เพื่อลดช่องว่างทางดิจิตอล และให้ผลตอบแทนในด้านเศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพการใช้น ้า 



บรรณานุกรม 
 

กรมชลประทาน. (2554). คูม่ือการหาปริมาณการใช้น ้าของพืช ปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างองและค่าสัมประสิทธิ์พชื  

ฉบับปรับปรุง. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 

http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/pdf/rev_cwr_manual.pdf  [2565, 10 มีนาคม] 

กรมชลประทาน (2551) ค่าสมัประสิทธิ์พืชโดยวิธี Penman – Monteith. ส่วนการใช้นาชลประทาน ส านักอุทกวิทยา 

และบริหารน ้า กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 

กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ทักษิณา ศันสยะวชิัย ศุภกาญจน์ ล้วนมณี  ศรีสดุา ทิพยรักษ์ เกษม ชูสอน จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 

และ ชยันต์ ภกัดีไทย (2555) ความต้องการน ้าและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3. แก่น 

เกษตร. 40 ฉบับพิเศษ 3 : 103-114. 

เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร ดวงรัตน์ ศตคุณ และนายเชฏฐ์ สาทรกิจ  

(2552) การศกึษาความต้องการใช้น ้าของอ้อย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ฐิตนนท์ หงส์โชติธนวดี และ ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์. (2558). การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้าและปริมาณฝนใช้

การรายเดือนในการปลูกอ้อยของสถานีทดลองการใช้น ้าชลประทานที่ 5 จังหวัดนครปฐม ปี 2557/58. 

[ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/omdirrw 

/paper/paper001.pdf (2565. 27 มีนาคม) 

ณัฐดนัย จุลทรกัษ์ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย เกศวรา สิทธิโชค บุญลือ คะเชนทร์ชาติ ยุทธนา พันธ์ุกมลศิลป์. (2564). 

การศึกษารูปแบบการจัดการความชื้นในดินที่ยอมให้พร่องลงส าหรับก าหนดการให้น ้าแก่อ้อยโดยใช้แบบจ าลอง 

DSSAT-CANEGRO. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 10(1). 14-25. 

นุชจรินทร์ พึ่งพา และ อรรถสิทธิ์ บุญธรรม (2555) การศกึษาวิธีทางเขตกรรมที่ช่วยให้อ้อยทนแล้ง. แก่นเกษตร 40  

ฉบับพิเศษ 3 : 92-95  

วิบูลย์ บุญยธโรกุล. (2526). หลักการชลประทาน. กาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงพิมพ์เอเซีย. กรุงเทพฯ. 274 น. 

ศุภกร ชินวรรโณ วิริยะ เหลืองอร่า เฉลิมรัฐ แสงมณี จุฑาทพิย์ ธนกิตติ์เมธาวุฒิ. (2552). การจ าลองสภาพภูมิอากาศ 

อนาคตส าหรับประเทศไทยและพ้ืนที่ข้างเคียง. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สุจริต คูณธนกลุวงศ์ และคณะ. (2553). ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน ้าฝน/น ้าท่ารายเดือนของ 

ประเทศไทยและผลกระทบตอ่การบริหารจัดการน ้าในพื้นที่ภาคตะวันออก. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

Allen, R., & Fisher, D. (1990). Low-cost electronic weighing lysimeters. Transactions of the ASAE, 

33(6), 1823-1833.  



115 
  

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. J. F., Rome. (1998). Crop evapotranspiration-

Guidelines for computing crop water requirements.-FAO Irrigation and drainage paper 56. 

300(9), D05109.  

Anderson, R. G., Alfieri, J. G., Tirado-Corbalá, R., Gartung, J., McKee, L. G., Prueger, J. H., Wang, D., 

Ayars, J. E., & Kustas, W. P. (2017). Assessing FAO-56 dual crop coefficients using eddy 

covariance flux partitioning. Agricultural Water Management, 179, 92-102.  

Benli, B., Kodal, S., Ilbeyi, A., & Ustun, H. (2006). Determination of evapotranspiration and basal crop 

coefficient of alfalfa with a weighing lysimeter. Agricultural Water Management, 81(3), 358-

370.  

Brunini, R. G., & Turco, J. E. P. 2018. Water stress index on sugarcane in different developmental  

phases. Ciência e Agrotecnologia, 42, 204-215.  

Casadesús, J., Mata, M., Marsal, J., & Girona, J. (2012). A general algorithm for automated scheduling 

of drip irrigation in tree crops. Computers and Electronics in Agriculture, 83, 11-20.  

Chaowiwat, W. (2016). Impact of climate change assessment on agriculture water demand in 

Thailand. Naresuan University Engineering Journal, 11(1), 35-42.  

Chaowiwat, W., & Likitdecharote, K. (2008). Effect of climate change on potential evapotranspiration 

case study: Lower Chaopraya basin. 1st NPRU Academic Conference. Nakhon Pathom 

Rajabhat University, Nakhon Pathom,  

Charuchittipan, D., Babel, W., Mauder, M., Leps, J.-P., & Foken, T. (2014). Extension of the Averaging 

Time in Eddy-Covariance Measurements and Its Effect on the Energy Balance Closure. 

Boundary-Layer Meteorology, 152(3), 303-327.  

Chatterjee, S., Stoy, P. C., Debnath, M., Nayak, A. K., Swain, C. K., Tripathi, R., Chatterjee, D., 

Mahapatra, S. S., Talib, A., & Pathak, H. (2021). Actual evapotranspiration and crop 

coefficients for tropical lowland rice (Oryza sativa L.) in eastern India. Theoretical and 

Applied Climatology, 146(1), 155-171.  

Chu, C. R., Li, M. H., Chang, Y. F., Liu, T. C., & Chen, Y. Y. (2012). Wind‐induced splash in Class A 

evaporation pan. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D11).  

da Silva Alves, E., Lima, D. F., Barreto, J. A. S., dos Santos, D. P., & dos Santos, M. A. L. (2017). 

Determinação do coeficiente de cultivo para a cultura do rabanete através de lisimetria de 

drenagem. Irriga, 22(1), 194-203.  



116 
  

da Silva, V. d. P., Borges, C. J., Farias, C. H., Singh, V. P., Albuquerque, W. G., & Silva, B. B. d. (2012). 

Water requirements and single and dual crop coefficients of sugarcane grown in a tropical 

region, Brazil.  

De Roo, F., Zhang, S., Huq, S., & Mauder, M. (2018). A semi-empirical model of the energy balance 

closure in the surface layer. PLOS ONE, 13(12), e0209022.  

Dias, H. B., & Sentelhas, P. C. 2019. Dimensioning the Impact of Irrigation on Sugarcane Yield in Brazil.  

Sugar Tech, 21(1), 29-37. https://doi.org/10.1007/s12355-018-0619-x  

Ding, R., Kang, S., Li, F., Zhang, Y., Tong, L., & Sun, Q. (2010). Evaluating eddy covariance method by 

large-scale weighing lysimeter in a maize field of northwest China. Agricultural Water 

Management, 98(1), 87-95.  

Fereres, E., & Soriano, M. A. (2007). Deficit irrigation for reducing agricultural water use. J Exp Bot, 

58(2), 147-159.  

Gava, G. J. d. C., Silva, M. d. A., Silva, R. C. d., Jeronimo, E. M., Cruz, J., & Kölln, O. T. (2011). 

Productivity of three sugarcane cultivars under dry and drip irrigated management. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 15(3), 250-255.  

Gheewala, S. H., Silalertruksa, T., Nilsalab, P., Mungkung, R., Perret, S. R., & Chaiyawannakarn, N. 

(2014). Water footprint and impact of water consumption for food, feed, fuel crops 

production in Thailand. Water, 6(6), 1698-1718.  

Ibrahim, M.A.M., and T.K. Emara. (2010). Water saving underalternative furrows surface irrigation in 

clay soils of north Nile delta. Fourteenth International Water Technology Conference (IWTC), 

Cairo. 21-23 March. Water Technology Association (WTA), Cairo, Egypt 

Iqbal, R., Raza, M. A. S., Toleikiene, M., Ayaz, M., Hashemi, F., Habib-ur-Rahman, M., ... & Haider, I. 

(2020). Partial root-zone drying (PRD), its effects and agricultural significance: a review. 

Bulletin of the National Research Centre, 44(1). 1-15. 

Jia, X., Dukes, M. D., Jacobs, J. M., & Irmak, S. (2006). Weighing lysimeters for evapotranspiration 

research in a humid environment. Transactions of the ASABE, 49(2), 401-412.  

Jultarux, N., Kositsakulchai, E., Sittichok, K., Kachenchart, B., & Phankamolsil, Y. (2021). Study of the 

Management-Allowed Depletion (MAD) in Irrigation Scheduling for Sugarcane Using DSSAT-

CANEGRO. Journal of Science and Technology Kasetsart University, 1(1), 14-25.  



117 
  

Kamthonkiat, D., Kiyoshi, H., Kulkarni, R. P., Charoenhirunyingyos, S., & San Aung, K. (2008). A 

Development of Near-Real Time Drought Monitoring System in Ubon Ratchathani, 

Northeastern Thailand. World conference on agricultural information and IT, IAALD AFITA 

WCCA 2008, Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan, 24-27 August, 2008,  

Kang, S., Shi, P., Pan, Y., Liang, Z., Hu, X., & Zhang, J. (2000). Soil water distribution, uniformity and 

water-use efficiency under alternate furrow irrigation in arid areas. Irrigation Science, 19(4), 

181-190.  

Keson, J., Silalertruksa, T., & Gheewala, S. H. (2021). Spatial and Temporal Distribution of Water 

Requirement by Major Crops in Chainat Province, Thailand. Thai Environmental Engineering 

Journal. 35(3), 41-49.  

Klammler, G., & Fank, J. (2014). Determining water and nitrogen balances for beneficial management 

practices using lysimeters at Wagna test site (Austria). Science of The Total Environment, 499, 

448-462.  

Kljun, N., Calanca, P., Rotach, M., & Schmid, H. (2004). A simple parameterisation for flux footprint 

predictions. Boundary-Layer Meteorology, 112(3), 503-523.  

Leal, D., Coelho, R., Da, F., Barbosa, S., Fraga Jr, E., Mauri, R., Santos, L., & Santos, C. (2017). Water 

productivity for sugar and biomass of sugarcane varieties. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental. 21, 618-622. 

Liu, Y., & Luo, Y. (2010). A consolidated evaluation of the FAO-56 dual crop coefficient approach 

using the lysimeter data in the North China Plain. Agricultural Water Management, 97(1), 31-

40.  

López-Urrea, R., Sánchez, J. M., de la Cruz, F., González-Piqueras, J., & Chávez, J. L. (2020). 

Evapotranspiration and crop coefficients from lysimeter measurements for sprinkler-irrigated 

canola. Agricultural Water Management, 239, 106260.  

Mauder, M., Cuntz, M., Drüe, C., Graf, A., Rebmann, C., Schmid, H. P., Schmidt, M., & Steinbrecher, R. 

(2013). A strategy for quality and uncertainty assessment of long-term eddy-covariance 

measurements. Agricultural and Forest Meteorology, 169, 122-135.  

McCray, J. M., Newman, P. R., Rice, R. W., & Ezenwa, I. V. (2015). Sugarcane leaf tissue sample 

preparation for diagnostic analysis. IFAS Extension, 1-4.  



118 
  

Olivier, F., & Singels, A. (2003). Water use efficiency of irrigated sugarcane as affected by row spacing 

and variety. Proceedings of the South African Society of Sugar Technologists. 77.  

Osakabe, Y., Osakabe, K., Shinozaki, K., & Tran, L.-S. (2014). Response of plants to water stress [Mini  

Review]. Frontiers in Plant Science, 5. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00086  

Ojha, T., Misra, S., & Raghuwanshi, N. S. (2021). Internet of Things for Agricultural Applications: The 

State of the Art. IEEE Internet of Things Journal, 8(14), 10973-10997.  

Ouda, S., & Noreldin, T. (2020). Deficit Irrigation and Water Conservation. In Deficit Irrigation (pp. 15-

27). Springer.  

Piccinni, G., Ko, J., Marek, T., & Howell, T. (2009). Determination of growth-stage-specific crop 

coefficients (KC) of maize and sorghum. Agricultural Water Management, 96(12), 1698-1704.  

Pinyo, T., Lontom, W., & Sakuanrungsirikul, S. (2018). Effects of water deficit on leaf gas exchange of 

sugarcane cultivars. Khon Kaen Agriculture Journal, 46, 99-104.  

Ponpang-Nga, P., & Techamahasaranont, J. (2016). Effects of climate and land use changes on water 

balance in upstream in the Chao Phraya River basin, Thailand. Agriculture and Natural 

Resources, 50(4), 310-320.  

Ribeiro, M. S., Netto, A. T., do Couto, T. R., da Silva, J. R., de Assis Figueiredo, F. A. M. M., Nogueira, R. 

J. M. C., Glenn, D. M., & Campostrini, E. (2014). Partial rootzone drying in sugarcane 

(Saccharum officinarum L.): effects on gas exchange, growth and water use efficiency. 

Theoretical and Experimental Plant Physiology. 26(3), 251-262. 

S Ha, W., R Diak, G., & F Krajewski, W. (2020). Estimating Near Real-Time Hourly Evapotranspiration 

Using Numerical Weather Prediction Model Output and GOES Remote Sensing Data in Iowa. 

Remote Sensing, 12(14), 2337.  

Schmidt, C. D. S., Pereira, F. d. C., Oliveira, A., Júnior, J. F. G., & Vellame, L. M. (2013). Design, 

installation and calibration of a weighing lysimeter for crop evapotranspiration studies. Water 

Res. Irrig. Manag, 2, 77-85.  

Schrader, F., Durner, W., Fank, J., Gebler, S., Pütz, T., Hannes, M., & Wollschläger, U. (2013). 

Estimating precipitation and actual evapotranspiration from precision lysimeter 

measurements. Procedia Environmental Sciences, 19, 543-552.  

Smith, M., & Steduto, P. (2012). Yield response to water: the original FAO water production 

function. FAO Irrigation and Drainage Paper, (66), 6-13. 



119 
  

Silva, M. d. A., Jifon, J. L., Santos, C. M. d., Jadoski, C. J., & Silva, J. A. G. d. (2013). Photosynthetic 

capacity and water use efficiency in sugarcane genotypes subject to water deficit during early 

growth phase. Brazilian archives of biology and technology, 56, 735-748.  

Singta, S., Chidthaisong, A., Komori, D., Surapioith, V., & Kim, W. (2018). Estimation of 

Evapotranspiration from Sugarcane Plantation Using Eddy Covariance Method. Journal of 

Sustainable Energy & Environment, 9, 1-9.  

Tomlinson, S. A. (1996). Comparison of Bowen-ratio, eddy-correlation, and weighing-lysimeter 

evapotranspiration for two sparse-canopy sites in eastern Washington. Water-Resour. Invest. 

Rep, 96-4081.  

Tomlinson, S. A. (1996). Evaluating evapotranspiration for six sites in Benton, Spokane, and Yakima 

counties, Washington, May 1990 to September 1992. Water-Resources Investigations Report, 

96, 4002.  

Vaughan, P. J., Trout, T. J., & Ayars, J. E. (2007). A processing method for weighing lysimeter data and 

comparison to micrometeorological ETo predictions. Agricultural Water Management, 88(1), 

141-146.  

Veysi, S., Naseri, A. A., Hamzeh, S., & Bartholomeus, H. (2017). A satellite based crop water stress  

index for irrigation scheduling in sugarcane fields. Agricultural Water Management, 189, 70-86. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.04.016  

Watanabe, K., Yamamoto, T., Yamada, T., Sakuratani, T., Nawata, E., Noichana, C., Sributta, A., & 

Higuchi, H. (2004). Changes in seasonal evapotranspiration, soil water content, and crop 

coefficients in sugarcane, cassava, and maize fields in Northeast Thailand. Agricultural Water 

Management, 67(2), 133-143.  

Wang, Y., Zhang, Y., Yu, X., Jia, G., Liu, Z., Sun, L., Zheng, P., & Zhu, X. (2021). Grassland soil moisture 

fluctuation and its relationship with evapotranspiration. Ecological Indicators. 131, 108-196. 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

สรุปผลงานวจิัย/โครงการวจิัย 1 หน้ากระดาษ A4 ส าหรับประชาสัมพันธ ์

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ภาษาไทย) การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธ์ิพืชของอ้อยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter 

(ภาษาอังกฤษ) The study of evapotranspiration and crop coefficient of sugarcane under 

climate change by Bowen ratio and Lysimeter 

2. ชื่อ-นามสกลุ นักวิจัย  

บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ศิรพิร รัตนศักด์ิภักดี  

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์  E-mail 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 

 โทร 02-441-5000 ต่อ 1219, 089-7714510 email: boonlue.kac@mahidol.ac.th 

4. ชื่อหน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

5. ปี พ.ศ. ที่ดา้เนินการเสร็จ 2564 

6. ค้าค้น Key word   

(ภาษาไทย) ออ้ย ค่าการคายระเหยน ้า ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช การ

ตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน ้า 

(ภาษาอังกฤษ) Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Evapotranspiration, Crop coefficient, 

Crop water stress index, Yield respond to water deficit 

7. อ้างอิง  

  



121 
  

8. รูปภาพ   
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ค่าการคายระเหยน ้าที่วัดด้วยวิธีสมดุลพลังงาน Bowen ratio 
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ความสัมพันธ์จากการตรวจวัดการคายระเหยน ้าด้วยวิธี Lysimeter และสมดุลพลังงาน Bowen ratio 
 

 

ค่าการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETo) รายวัน ตรวจวัดด้วยวิธี E-pan ณ บา้นดงบ้านโพธิ์ อ.เก้าเลี ยว จ.นครสวรรค ์
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เส้นโค้งสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว (Single crop coefficient curve) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  

        

 

ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

 

 

 

 



124 
  

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

VPD (kPa)

T
c
-T

a
 (

°C
)

dTll

dTul

Y = -1.072*X + 3.409

Y = 0.008798*X + 3.867

R
2
 = 0.7536

R
2
 = 0.001680

 

เส้นฐานล่าง (dTll) และเส้นฐานบน ส้าหรบัพยากรณ์ค่า Tc-Ta เพื่อการค้านวณ CWSI 

 

 

การตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน ้า (Crop yield water respond to water deficit, Ky) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการให้น ้าต่อผลผลิต (WPF) และความสัมพนัธ์การใช้น ้าเพ่ือการคายระเหยของพืชต่อ
ผลผลิต (CWPF) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูกาลผลิต 2564/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างพื นฐาน Internet of Thinks เพื่อการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า  
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าทีพ่ัฒนา บน Platform โทรศพัท์มือถือ 
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9. ค้าอธิบาย  
การประมาณค่าที่แม่นย้าของการคายระเหยน ้า สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช ดัชนีความเครียดของพืชด้านน ้า และการ

ตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน ้า  มีประโยชน์อย่างมากส้าหรับการจัดการน ้าที่เหมาะสมและสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อย

แบบแม่นย้า ในการวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ดังกล่าวในสภาวะการ

ให้น ้าที่แตกต่างกัน เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณการให้น ้าอ้อยเสริมนอกเหนือจากการใช้น ้าจากน ้าฝนเพียงอย่างเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าการคายระเหยน ้าจากการตรวจวัดด้วยวิธีถังวัดใช้น ้าแบบชั่งน ้าหนักและวิธีสมดุลพลังงาน ในสภาพ

มาตรฐานซึ่งน ้าไม่ใช่ปัจจัยจ้ากัดในการเจริญเติบโต (100%FC) ของอ้อยระยะตั งตัวถึงแตกกอ มีค่าการคายระเหยมากที่สุด เฉลี่ย 

5.0±2.7 มิลลิเมตรต่อวัน รองมาคือ ค่าการคายระเหย ในกรรมวิธีการทดลองพร่องน ้า โดยรักษาระดับความชื นดินลดลงไม่เกิน  ที่ 50% 

ของความจุความชื นสนาม (FC) และ 50%FC แบบสลับข้างทีละครึ่ง มีค่าเท่ากัน คือ 4.4±2.0 มิลลิเมตรต่อวัน และ 4.1±1.7 มิลลิเมตร

ต่อวัน ทั งนี ความแปรปรวนของค่าการคายระเหยน ้ามีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ฝนตกและให้น ้า และมีค่าสัมประสิทธิ์การขาดน ้าของ

ดิน (Water stress coefficient, Ks) ส้าหรับค่าการคายระเหยน ้าที่ตรวจวัดด้วยวิธีสมดุลพลังงาน มีค่า 2.7±1.6 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งน้อย

กว่าการวัดถังวัดการใช้น ้าแบบชั่งน ้าหนัก ซึ่งสามารถปรบแก้ค่าการคายระเหยได้ด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย สมการ ETlysimeter = 

1.0377.ETEBBR + 0.3873 (R2 0.67) เพื่อใช้ตรวจวัด ETa ที่มีต้นทุนต่้า และดูแลรักษาง่ายกว่า Lysimeter 

ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว (Single crop coefficient, Kc) ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 โดย 

Initial stage, Mid-season และ End stage ค่าเฉลี่ย Kc มีค่า 0.36 1.22 และ 0.77 ตามล้าดับ ส่วน ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช

ส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb)  ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.63 โดย Initial stage Mid-season และ End 

stage ค่าเฉลี่ย Kcb มีค่า 0.22, 1.21 และ 0.47 ตามล้าดับ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิ

อากาศ (Tc-Ta) และ แรงดึงระเหยน ้าของอากาศ (VPD) ประกอบด้วย สมการเส้นฐานล่าง (dTll) และสมการเส้นฐานบน (dTul) คือ 

Tc-Ta = -1.072VPD + 3.409 (R2 = 0.75) และ Tc-Ta = 0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001) ตามล้าดับ จึงใช้ค่าเหล่านี ประเมิน

ดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อย ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Yield 

respond to water deficit, Ky) ในระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.25 และ 0.96 

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนาม 100%FC ตลอดการปลูกอ้อยจะให้ผลผลิตสูงสุด แต่ประสิทธิการใช้น ้าของพืช (Water 

use efficiency, WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยท่ีการยอมให้อ้อยขาดน ้า ที่ระดับ 75%FC 50%FC และ 25%FC  

จากผลการวิจัยดังกล่าวน้าไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า เพื่อให้เกษตรกร 

พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อมค้าแนะน้าปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม ภายใต้เงื่ อนไขการยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลงอัน

เนื่องมาจากการยอมให้ดินและพืชมีความเครียดจากการขาดน ้า 

สรุปได้ว่า การให้น ้าแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย ควรพิจารณาการใช้น ้าของอ้อย ภายใต้แนวคิดการยอมให้พืชขาดน ้า

บางส่วน Management Allowed Depletion, MAD) ที่สอดคล้องกับบริบทที่ชาวไร่อ้อยมีน ้าต้นทุนจ้ากัด การก้าหนดเขตวิกฤตการ

ขาดน ้า จะสามารถวางแผนผลิตอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า และให้ผลตอบแทนที่

ดีกว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว 
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บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ศิรพิร รัตนศักด์ิภักดี  

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์  E-mail 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 

 โทร 02-441-5000 ต่อ 1219, 089-7714510 email: boonlue.kac@mahidol.ac.th 

4. ชื่อหน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

5. ปี พ.ศ. ที่ดา้เนินการเสร็จ 2564 

6. ค้าค้น Key word   

(ภาษาไทย) ออ้ย ค่าการคายระเหยน ้า ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น ้าของพืช ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช การ
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7. อ้างอิง  
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8. รูปภาพ 

 

 

เส้นโค้งค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) อ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบโครงสร้างพื นฐาน IoT ระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้น ้าอ้อยเสริมแบบแม่นย้า 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าที่พัฒนา บน Platform โทรศัพท์มือถือ 
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9. ค้าอธิบาย  

 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยเชิงเดี่ยวและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน ตลอดระยะการ

เจริญเติบโต มีค่า 0.77 และ 0.63 ตามล้าดับ กรณีที่เกษตรกรมีน ้าต้นทุนจ้ากัด และต้องการประหยัดต้นทุนการปลูก

อ้อย การก้าหนดระดับเขตวิกฤตการพร่องน ้าในดินไม่ให้ต่้ากว่า 25% ของความจุความชื นสนาม จะท้าให้ผลผลิตลดลง

ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้าอ้อยแบบไม่ให้อ้อยเกิดความเครียดจากการขาดน ้า ทั งนี การให้น ้าดังกล่าวควร

ติดตามตรวจวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อยด้วย IoT เพื่อให้สามารถตัดสินใจการให้น ้าอ้อยเสริมที่แม่นย้า

ตรงกับสถานะของน ้าในดิน พืช และอากาศ เพื่อป้องกันความเสียหายหากพืชขาดน ้ามากเกินไปได้อย่างทันท่วงที 

10. ให้น้าเข้าขอ้มูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทดั ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-

explore.net 

   



สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้วิจัย  
 

อ.ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาต ิหัวหน้าโครงการวิจัย 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 

โทรศัพท์ : 02-441-5000 ต่อ 1219, 089-7714510 โทรสาร : 02-441-9509-10  

E-mail: boonlue.kac@mahidol.ac.th 

อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ นักวิจัยร่วม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

รศ.ดร. เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชยั นักวิจัยร่วม 

 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 

นางสาวศิริพร รัตนศักดิ์ภักด ีนักวิจัยร่วม 

 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 
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