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กิตติกรรมประกาศ 

แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน ้าและประมาณการผลผลิตแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย ซึ่งได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการวิจัยพัฒนา

องค์ความรู้การจัดการน ้าและผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า ด้วยด้าเนินการวิจัยประยุกต์ ตามหลักการจัดการปริมาณความ

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

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

จะให้กับพืช ด้วยวิธีการพร่องน ้าบางส่วนในดิน (Management allowed depletion) การส่งเสริมให้อ้อยมีความ

ต้านทานต่อสภาวะเครียดด้านน ้าและส่งเสริมการเจริญเติบโตด้วยแบคทีเรีย และการประเมินผลผลิตด้วยอากาศยานไร้

คนขับ 

 การวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์

ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 ที่ให้ร่วมวิจัยและให้ความอนุเคราะห์ทรัพยากรขององค์กรในรูป In kind  และเป็น

ผู้ท้าหน้าที่ห่วงโซ่อุปทาน การผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย ที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยตรง 

ขอขอบพระคุณ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวหน้าภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนให้กระบวนการวิจัยในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนามเป็นไปได้อย่างราบรื่น  

ขอขอบพระคุณ งานคลังและพัสดุ ส้าหรับความช่วยเหลือสนับสนุน ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ

จัดท้าบัญชีโครงการ และเบิกจ่ายวัสดุ  

 ขอขอบพระคุณงาน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ด้าเนินงานจัดจ้างผู้ช่วยวิจัย 

ขอขอบพระคุณ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่อ้านวยความสะดวกการประสานงานการขอทุน

สนับสนุนการวิจัย และงานติดต่อประสานทุกเรื่องด้วยดี ตลอดระยะการวิจัย 

 

       คณะนักวิจัย 

 

 

 

 

 

  



ข 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

ความส าคัญและที่มาของปญัหาการวิจัย 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย พื นที่การปลูกอ้อยของประเทศไทยร้อยละ 90 อยู่นอกเขตชลประทาน 

การใช้น ้าฝนเพื่อการคายระเหยน ้าของอ้อยเพียงแหล่งเดียวเป็นผลให้ผลผลิตอ้อยที่ได้ไม่เต็มศักยภาพ การจัดการระบบ
น ้าชุมชนและเกษตรส้าหรับการปลูกอ้อยจึงมีความจ้าเป็นและส้าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยต่อพื นที่และ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า  

การจัดการน ้าต้นทุนในระบบชุมชนและเกษตร คือ การจัดหาแหล่งน ้าและระบบกักเก็บน ้าผิวดินจากน ้าฝนและ
การใช้น ้าจากแหล่งน ้าบาดาล และ มาตรการจัดการการใช้น ้า คือ การจัดการปริมาณความต้องการใช้น ้าส้าหรับการ
ปลูกพืช (Crop water demand)  ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-
Atmosphere continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้าอย่างอุตมภาคที่จะให้กับพืช ดังนั นระบบเกษตรแม่นย้า 
จึงมีความจ้าเป็นที่น้ามาประยุกต์ควบคุมปริมาณการให้น ้าตามความต้องการน ้าของพืชที่แท้จริง  

แผนงานวิจัยนี  คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ IoT ส้าหรับศึกษาวิจัย ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
(Kc) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการวัดอัตราการคายระเหยน ้า (ETa) ในแปลงทดลองระดับไร่นา ด้วยวิธี Lysimeter 
และ Bowen ratio การตรวจวัดติดตามลักษณะภูมิอากาศท้องถิ่น การติดตามสถานะน ้าในดินที่พืชสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ และ ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้า
แบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ในสภาวะที่ประสบภัยแล้ง น ้าต้นทุนขาดแคลนไม่เพียงพอที่จะให้น ้าแก่ต้น
อ้อยได้อย่างเพียงพอทั่วถึง การจัดการความต้องการน ้าของอ้อยให้ผ่านสภาวะวิกฤติภัยแล้งที่ไม่ท้าให้ผลผลิตอ้อยลดลง 
สามารถด้าเนินการได้ด้วยการเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต 
อันที่จะช่วยลดความเครียดของต้นอ้อยจากการขาดน ้า โดยการพัฒนาหัวเชื อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต ส้าหรับ
ใช้ในการเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยและใส่ในดินระหว่างการปลูกอ้อยซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของอ้อยให้ข้าม
แล้งหรือฝนทิ งช่วง นอกจากนี  การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและ
ประมาณการผลผลิตอ้อย ส้าหรับการวางแผนจัดการผลผลิตของโรงงานน ้าตาลและการเข้าไปบ้ารุงดูแลแปลงอ้อยอย่าง
ทันท่วงทีก่อนที่ผลผลิตจะลดลง  

การด้าเนินการแผนวิจัยบูรณาการนี  โจทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาจากผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (Demand 
side) ที่ตอบโจทย์ประเทศ สังคม และเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายในภาคการผลิตที่มีศักยภาพของ
ประเทศ โดยมี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS) เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งเชิงเศรษฐกิจ การจัดการน ้าใน
ชุมชนและเกษตร เพื่อให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ภายใต้การด้าเนินการที่มีต้นทุนต่้า ให้ผลตอบแทนสูง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 
 

 



ค 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาระบบ IoT และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและระบบเกษตร

อัจฉริยะแบบแม่นย้า ภายใต้แนวคิดสมดุลน ้าและการก้าหนดความต้องการใช้น ้าของพืชจากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน 
พืช และ ภูมิอากาศ 

2) เพื่อผลิตหัวเชื อแบคทีเรียทนแล้ง และต้นแบบของสารชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การเจริญและการฟื้นตัวของอ้อยในระดับไร่นา เมื่อได้รับน ้าจ้ากัด ช่วยให้อ้อยฟื้นตัวภายหลังสภาวะแล้ง และสามารถ
คงปริมาณผลผลิตให้ใกล้เคียงกับสภาวะน ้าปกติ 

3) เพื่อศึกษา Biometrics ชนิดใหม่เพื่อพัฒนาแบบจ้าลองอัตราการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิตด้วย 
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
 
การบริหารแผนวิจัย 

ใช้กลยุทธ์ประสานงานวิจัยของโคงการวิจัยย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และชับเคลื่อนกิจกรรมการวิจัย 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ การประชุมนักวิจัย ผู้สนับสนุน และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย เพื่อท้าความเข้าใจโจทย์วิจัย  พัฒนา
แนวคิดการวิจัย สร้างความร่วมมือการวิจัยแบบครบวงจร ระหว่างสถาบันที่มีศักยภาพการวิจัยพื นฐานสถาบันการศึกษา
ที่เน้นการวิจัยประยุกต์ หน่วยงานสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

แผนงานวิจัยนี ครอบคลุมการวิจัยเชิงเนื อหา ( Issue based research) ที่มีความสอดคล้องกันทุกขั นตอน
ระหว่างการวิจัยในโครงการวิจัยย่อย ดังนั นการบริหารโครงการวิจัยจึงมีส่วนที่จะอ้านวยการวิจัยให้ประสบความส้าเร็จ 
ด้วยการประสานงานวิจัย การประชุมนักวิจัย การติดตามความก้าวหน้าโครงการ ด้วยการจัดท้าเป้าหมายการวิจัย 
(Research benchmark) ในภาพรวมและรายโครงการ  

ด้านเครือข่ายการใช้ประโยชน์การวิจัยระดับพื นที่ การใช้ประโยชน์งานวิจัยจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื นที่เป้าหมาย (Using outcome and output at area based and organization)  

ความเสี่ยงของโครงการ ที่จะท้าให้ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การประสบปัญหาภัยแล้ง
หรือน ้าท่วมในภาวะขีดสดุ และ ภาวะโรคระบาด COVID-19 
 
ผลการวิจัย 

โครงการวิจัยการศึกษาค่าการคายระเหยน  าและสัมประสิทธิ์การใช้น  าของอ้อยภายใต้สภาวะการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter 

ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว  (Kc) และสัมประสิทธิ์การใช้น ้าส่วนฐาน (Kcb) ตลอดระยะการ
เจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 และ 0.63 การพัฒนาดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อยสามารถค้านวณได้จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิทรงพุ่มกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และ แรงดึงระเหยน ้าของอากาศ (VPD) 
เ ส้ น ฐ านล่ า ง  (dTll) และ เ ส้ น ฐ านบน  (dTul) คื อ  Tc-Ta = -1.072VPD + 3.409 (R2 = 0.75) และ  Tc-Ta = 
0.008798VPD + 3.867 (R2 = 0.001) ตามล้าดับ ซึ่งค่าคงที่ดังกล่าวสามารถใช้ประเมินดัชนีความเครียดด้านน ้าของ
อ้อยได ้



ง 
 

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 ให้ผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั นแนวทางการให้น ้าอ้อยเสริม
เมื่อเกิดสภาวะความเครียดด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลงของผผลิต เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น ้าของอ้อย โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว  

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 มีผลให้ผลผลิตลดลงสูงสุด 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 

โครงการวิจัยการเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: 
การศึกษาระดับไร่นา 

ผลการศึกษาแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช (PGPR) 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus thuringiensis B2, Bacillus 

stratophericus L19 , Bacillus altitudinis T17 และ Weissella cibaria PN3 ต่อการทนแล้งของอ้อย โดยน้า

แบคทีเรียมาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ และทดสอบสารชีวภัณฑ์ผสมในการปลูกอ้อยในบ่อปลูกซีเมนต์ เทียบกับชุดการ

ทดลองต่าง ๆ ที่ไม่เติมสารชีวภัณฑ์ พบว่า อ้อยสามารถรักษาการท้างานของเซลล์ได้แม้เข้าสู่ภาวะแล้ง และอ้อยยัง

สามารถฟื้นตัวได้ดี โดยชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์ผสมมีน ้าหนักอ้อยเฉลี่ย 19.04 ตันต่อไร่ ในขณะที่ชุดควบคุมที่

ไม่เติมแบคทีเรียมีน ้าหนักเฉลี่ย 15.06 ตันต่อไร่ เมื่อขยายการทดสอบสารชีวภัณฑ์ในระดับไร่นา พบว่าในระยะตั งตัวต้น

อ้อยในชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์มีจ้านวนหน่อเฉลี่ยเกิดขึ นมากที่สุด คือ 8,702.72 หน่อต่อไร่ ซึ่งมากกว่าชุด

ควบคุมที่มีจ้านวนหน่อ 6,982.18 หน่อต่อไร่ เมื่อถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวพบว่าชุดการทดลองที่มีการเติมสารชีวภัณฑ์ 

อ้อยมีการเจริญเติบโตในดา้นต่าง ๆ ดี โดยชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์เท่านั น (T2) และชุดการทดลองที่เติมสารชีว

ภัณฑ์และวัสดุพา (T3) มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 22.88 และ 21.05 ตันต่อไร่  ซึ่งมากกว่าชุดการทดลองที่ไม่เติมสาร

ชีวภัณฑ์ที่มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 17.83 ตันต่อไร่ โดยอ้อยมีคุณภาพดีและมีค่าความหวานอยู่ในปริมาณที่รัฐบาล

ก้าหนด  นอกจากนี พบว่าสามารถใช้อาหารโมลาสเพาะเลี ยงแบคทีเรียให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ของหัวเชื อแบคทีเรีย

เชิงพานิชย์ได้ (8.39 - 9.09 log CFU ต่อมิลลิลิตร) โดยสามารถน้าโมลาสผสมกับ PEG6000 ไปใช้เตรียมหัวเชื อชีวภาพ

ที่มีการเก็บรักษายาวนานเพื่อการจ้าหน่าย ซึ่งจะมีต้นทุน 5.21 บาทต่อลิตร และใช้โมลาสอย่างเดียวเพื่อการขยายหัว



จ 
 

เชื อส้าหรับใช้ระหว่างการปลูกอ้อย ซึ่งจะมีต้นทุนเพียง 0.28 บาทต่อลิตร  ดังนั นสารชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ นสามารถ

น้าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้ แต่ควรหาอัตราการใช้สารชีวภัณฑ์ที่น้อยที่สุดระหว่างการปลูกอ้อย เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายต่อไป  

โครงการวิจัย การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและประมาณ
การผลผลิตอ้อย 

ความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยจากการรังวัดด้วย UAV พบว่า ความคลาดเคลื่อนความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยโดย
ใช้เกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย (root mean square error, RMSE) อยู่ในระดับต่้า โดยอ้อยในระยะ
แตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มีค่าคลาดเคลื่อนของความสูงทรงพุ่มอยู่ที่ 0.35 0.25 และ 0.24 
เมตร ซึ่งมีตามล้าดับ จากนั นท้าการสร้างสมการถดถอยเพื่อประมาณค่าผลผลิตจากความสูง ได้สมการแอลโลเมตรี    
ส่วนของล้าต้น คือ Y = 0.1254x1.3926 และส่วนของใบ คือ Y = 0.0842x0.9827  สุดท้ายการพัฒนาระบบแผนที่ติดตาม
ชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์เป็นแบบเว็บไซต์ผ่าน Tableau ซึ่งแสดงหน้าเว็บไซต์ในลักษณะของแผนที่พื นที่
ศึกษา เลือกแสดงผลสัดส่วน และการกระจายด้านความสูงของต้นอ้อยในพื นที่เพาะปลูก นอกจากยังแสดงมวลชีวภาพ
ของต้นอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อยได้ในเวลาเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ค่าการคายระเหยน ้าของอ้อยจะเพิ่มขึ นตามปริมาณการน ้าที่อ้อยได้รับจากน ้าฝนหรือการให้น ้าชลประทาน 
การให้น ้าอ้อยอย่างพอเพียงตลอดการเจริญเติบโตจะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกษตรกรมีน ้าต้นทุน
จ้ากัด และต้องการประหยัดต้นทุนการปลูกอ้อย การก้าหนดระดับเขตวิกฤตการพร่องน ้าในดินไม่ให้ต่้ากว่า 25% FC 
จะท้าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 11 คือจุดอุตมภาคการวางแผนการให้น ้าอ้อยเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้น ้า (Water use 
efficiency) สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้าที่ 100%FC อย่างไรก็ตาม การให้น ้าแบบพร่องน ้าบางส่วนภายใต้เขต
วิกฤต สามารถด้าเนินการได้เมื่อมีระบบโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อติดตามตรวจวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของ
พืชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าที่แม่นย้าตรงกับสถานะของน ้าในดิน พืช และอากาศ เพื่อป้องกันความเสียหาย
หากพืชขาดน ้ามากเกินไป  

สารชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตอ้อย และสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/
ชุมชนมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ผสม นอกจากนี หากมีการใช้สารชีวภัณฑ์ผสมอย่างแพร่หลาย ยัง
ส่งผลท้าให้ปริมาณน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ประเทศได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีเกษตรกรจ้าเป็นต้องเติมสารชีวภัณฑ์ปริมาณค่อนข้างมาก ท้าให้มีค่าใช้จ่ายต่อไร่สูง จึง
ควรหาอัตราการใช้สารชีวภัณฑ์ที่น้อยที่สุดระหว่างการปลูกอ้อย และศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย นอกจากนี อาจจะเพิ่มชนิดแบคทีเรียและราที่มีประโยชน์ในสารชีวภัณฑ์ เพื่อส่งเสริ มการ
ท้างานให้ดียิ่งขึ น ส้าหรับการน้าสารชีวภัณฑ์มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการส่งเสริมธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ใน
ประเทศ จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาวิจัยเพิ่ม เพื่อหาตลาดในการจ้าหน่ายสารชีวภัณฑ์อื่น ๆ และเพิ่มมูลค่าของสารชีว
ภัณฑ์ ทั งนี คาดว่าสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ นจะสามารถใช้กับพืชที่มีราคาจ้าหน่ายสูงแต่ไม่ทนต่อความแห้งแล้ง เช่น ผักสลัด 
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กล้วยไม้ ไม้ประดับ และผลไม้เมืองหนาว ได้ในด้านวิชาการควรมีการวิจัยเรื่องการผลิตสารทุติยภูมิอื่น ๆ ของหัวเชื อ
แบคทีเรียที่ใช้เมื่ออาศัยบริเวณรากพืช เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์ผสม และควรศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของความหนาแน่นและชนิดของจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืช เพื่อน้ามาอธิบายบทบาทของสารชีวภัณฑ์ผสมที่มีผลต่อ
การเจริญของอ้อย รวมถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มแบคทีเรียรอบรากพืชประจ้าถิ่นได้  

ด้านการใช้ UAV คาดการณ์การเจริญเติบโตของอ้อย ควรด้าเนินการโดยโรงงานน ้าตาลภายใต้ระบบการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยรายแปลง  
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บทคัดย่อ 

ในสภาวะน ้าต้นทุนในการปลูกอ้อยมีจ้ากัดและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
พัฒนาระบบการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าร่วมกับการประยุกต์อากาศยานไร้คนขับเพื่อประมาณการผลผลิตสามารถใช้เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปรับตัว และก้าหนดวิธีการจัดการให้น ้าในระดับไร่นาแบบ
อุตมภาคระหว่างน ้าต้นทุนกับปริมาณความต้องการใช้น ้าของอ้อยได้อย่างทันสถานการณ์ นอกจากนี เกษตรกรสามารถ
เสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อย โดยใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตเติมลงในดินระหว่างการ
ปลูก  

ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเด่ียว (Kc) และสัมประสิทธิ์การใช้น ้าส่วนฐาน (Kcb) ตลอด
ระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 และ 0.63 ตามล้าดับ ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคาย
ระเหยที่ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Ky) ในระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.2485 และ 0.9632 
ตามล้าดับ 

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนามตลอดการปลูกอ้อย (100%FC) จะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด แต่ประสิทธิการ
ใช้น ้าของพืช (WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้าในระดับ 75%FC 50%FC และ 25%FC โดย
ผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั นแนวทางการให้น ้าอ้อยเสริมเมื่อเกิดสภาวะความเครียด
ด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลงของผลิต เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย โดยให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว  

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อสนับสนุนการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า ประกอบด้วย ระบบติดตาม
การใช้น ้าด้วยวิธีสมดุลพลังงาน ความเครียดด้านน ้าของอ้อย ความชื นดิน และ สภาพภูมิอากาศ และการประมาณการ
ผลผลิตอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ และการพัฒนาระบบแผนที่ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์ 

การใช้สารชีวภัณฑ์ที่เตรียมจากแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus thuringiensis B2, Bacillus stratospheres 
L19, Bacillus altitudinis T17 และ Weissella cibaria PN3 ในอาหารที่มีโมลาสเป็นองค์ประกอบ พบว่าอ้อย
สามารถรักษาการท้างานของเซลล์ได้แม้เข้าสู่ภาวะแล้งและอ้อยยังสามารถฟื้นตัวได้ดี โดยชุดการทดลองที่เติมสารชีว
ภัณฑ์มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองที่ไม่เติมสารชีวภัณฑ์อย่างมีนัยส้าคัญ   

ผลวิจัยสามารถน้าไปประยุกต์ในการบริหารจัดการน ้าแบบแม่นย้าในการปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอ้อยต่อพื นที่และประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใต้การด้าเนินการที่มีต้นทุนต่้า ให้
ผลตอบแทนสูง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 

ค้าส้าคัญ : อ้อย สัมประสทิธิ์การใช้น ้าของพชื ผลผลิตน ้า แบคทีเรียส่งสริมการเจริญเตบิโต อากาศยานไร้คนขับ 
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Abstract 

When the water supply for sugarcane cultivation is limited and also affected by the climate change, the 
development of precise water irrigation combined with the estimation of crop yield by unmanned aviation vehicle 
could be applied to support the decision- making. The farmers could use the process for planning ahead and 
determining the water irrigation schedule, thus the water supply and water demand could be optimized eventually. 
In addition, farmers could increase the drought tolerance of sugarcane by adding plant growth promoting bacteria 
in soil during cultivation. 

The results showed the averaged values of single crop coefficient (Kc) and basal crop coefficient (Kcb) 
throughout sugarcane cultivation were 0.77 and 0.63, respectively. The yield responds to water deficit (Ky) during 
growth development and throughout cultivation periods were 0.2485 and 0.9632, 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 
75%FC, 50%FC and 25%FC. The benefit-cost ratio of these schemes were not significantly different; thus, the 
additional water irrigation was suggested when there was a water stress in soil and plant that could lead to the 
decreasing yields. This approach could increase water use efficiency of sugarcane and give higher benefit than that 
of using rainwater alone.  

The development of IoT infrastructure was conducted to support the precise water irrigation and 

composed of the monitoring system for water use using energy balanced approach, crop water stress index, soil 

moisture content and meteorology, the estimation of crop yield by unnamed aviation vehicle and the high 

sensitivity mapping system for online biomass monitoring 

The application of bioinoculant preparing from four bacteria including Bacillus thuringiensis B2, Bacillus 
stratophericus L19, Bacillus altitudinis T17 and Weissella cibaria PN3 in molasses based medium showed that 
sugarcane plants were able to maintain cell function even in drought condition and recovered well after watering. 
The averaged cane weight of treatment with bioinoculant were significantly higher than the un-inoculated treatment. 

The findings from this research could be applied for the precise water management during sugarcane 
cultivation, which would increase the sugarcane yield per area and the eco-efficiency of water resource. The 
community could be self-reliance using the low cost, high profits and environmentally sustainable process.   
 

Key word: Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Crop coefficient, Water productivity Plant growth promoting 

bacteria, UAV 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้จากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายทั งในประเทศและส่งออกได้ปี

ละ  180,000 ล้ านบาท การ เจริญ เติบ โตของอ้อยในสภาพปกติต้ องการน ้ า ในการคายระ เหย (Actual 

evapotranspiration; ETa) ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร พื นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปี 2559/2560 มีจ้านวน 

9.864 ล้านไร่ นอกจากนี ในปี 2558-2559 มีการส่งเสริมการเปลี่ยนพื นที่นาข้าวเป็นไร่อ้อยตามนโยบายส่งเสริมการ

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื นที่ โดยการปรับพื นที่ปลูกข้าวมาปลูกอ้อย พื นที่เป้าหมาย 7 แสนไร่   

Gheewala et al. (2014) รายงานอัตราเฉลี่ยรวมการใช้น ้าของอ้อย (Consumptive Water Use; CWU) 

ฤดูกาลผลิต 2010-2011 ของประเทศไทย 10,362 m3/ha จ้าแนกเป็นน ้าใช้จากน ้าฝน (CWUgreen) 7,920 m3/ha และ

น ้าใช้จากการให้น ้าชลประทาน (CWUblue) 2,442 m3/ha ในทางสมดุลน ้าในการปลูกอ้อยบ่งชี ว่า อ้อยใช้น ้าเพื่อการ

คายระเหยจากน ้าฝนแหล่งเดียวยังไม่เพียงพอกับการคายระเหยจึงมีจ้าเป็นต้องให้น ้าชลประทานที่มาจากแหล่งน ้าผิว

ดินและใต้ดินเพิ่มเติมด้วย เมื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการใช้น ้าต่อผลผลิตอ้อย พบว่า ในฤดูแล้งและฤดูฝน การผลิตอ้อย

ต้องการน ้าจากระบบชลประทาน 28 และ 17 m3/ton ตามล้าดับ แต่พื นที่การปลูกอ้อยของประเทศไทยร้อยละ 90 อยู่

นอกเขตชลประทาน การใช้น ้าฝนเพื่อการคายระเหยของอ้อยเพียงแหล่งเดียวเป็นผลให้อ้อยประสบกับสภาวะแล้งและ

ผลผลิตอ้อยที่ได้ไม่เต็มศักยภาพการให้ผลผลิต 

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)     

แนวคิดพื นฐานการจัดการทรัพยากรน ้า คือ การสร้างความสมดุลน ้า ระหว่าง ปริมาณน ้าต้นทุน (Water 

supply) และ ปริมาณความต้องการใช้น ้า (Water demand) ในระบบการผลิตพืช ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น ้า

ทั งทางด้านผลิตผลและเศรษฐศาสตร์สูงสุด มาตรการจัดการน ้าต้นทุนในระบบชุมชนและเกษตร คือ การจัดหาแหล่งน ้า

และระบบกักเก็บน ้าผิวดินจากน ้าฝนและการใช้น ้าจากแหล่งน ้าบาดาล และ มาตรการจัดการการใช้น ้า คือ หลักการ

จัดการปริมาณความต้องการใช้น ้าส้าหรับการปลูกพืช (Crop water demand) ด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน 

พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-Atmosphere continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้าอย่างอุตมภาคที่จะให้กับ

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

แสดงออกทางสรีระวิทยาของพืชต่อความเครียดด้านน ้า และสภาพภูมิอากาศ 2) ก้าหนดปริมาณน ้าที่ต้องให้แก่พืช 
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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 นอยู่กับระบบการเขตกรรมและสมบัติทางชลศาสตร์ของดิน 

ความแม่นย้าของการให้น ้าพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ จึงหมายรวมถึง การควบคุมปริมาณการให้น ้าตามความ

ต้องการน ้าที่แท้จริงเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม ตามความถี่ในการให้น ้า และระดับของความผันแปรของปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจการให้น ้า ด้าน ภูมิอากาศ ปริมาณความชื นในดิน และการตอบสนองทางสรีระวิทยาชองพืช  

กล่าวได้ว่าระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่ใช้ควบคุมการให้น ้าพืชอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขึ นอยู่กับความสามารถใน

การบูรณาการข้อมูลตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจให้น ้าอย่างแม่นย้า (precise irrigation scheduling)  

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

ระบบส่วนมากมีการประมาณค่าความต้องการใช้น ้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 ดังตัวอย่างเทคโนโลยี

การท้าเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm  

ทั งนี ระบบ Smart Farm เพื่อการวางแผนจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จ้าเป็นต้องพิจารณาค่าตัวแปรที่ใช้

ค้านวณปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืช (ET) ที่เป็นจริงตามชนิดพันธุ์พืชนั น ๆ ซึ่งการคายระเหยน ้าของพืช (ETc) 

ค้านวณได้จากสมการที่ 1 

ETc = ETo x Kc         Eq 1 

เมื่อ Kc คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช และ ETo คือ ค่าการคายระเหยน ้าของพืชอ้างอิง และในทาง

กลับกัน ค่า Kc สามารถค้านวณได้จาก สมการ  

 Kc = ETo / ETa         Eq 2 

แต่เนื่องจากค่า ETo ของแต่ละพื นที่ของประเทศไทย มีค่าความแตกต่างกันไปตามการผันแปรของสภาพ

ภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน และการระเหยของน ้า ดังนั น ค่า Kc ของอ้อย ก็มีความแตกต่างกันตามสาย

พันธุ์ อีกทั งค่าสัมประสิทธิ์พืชของอ้อยไม่ระบุพันธุ์เป็นค่าที่ด้าเนินการศึกษาวิจัยโดยส่วนการใช้น ้าชลประทาน กรม

ชลประทาน เป็นค่าอ้างอิงเพื่อใช้ค้านวณค่าการใช้น ้าของอ้อยมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีค่า Kc เท่ากับ 1.01 ตลอดการ

ปลูกอ้อย 10 เดือน ดังนั นการปลูกอ้อยภายใต้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เช่น การใช้ทรัพยากรน ้า
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การค้านวณค่าความต้องการใช้น ้าของพันธุ์อ้อย จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการวางแผนการให้น ้า

ชลประทานแบบแม่นย้า เพื่อป้องกันการให้น ้าที่มากเกินความจ้าเป็นในแต่ละระยะการเจริญเติบโต โดยความถี่ในการ

ให้น ้าจะพิจารณาจาก สัดส่วนน ้าในดินที่พืชสามารถน้ามาใช้ได้ และ ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช  

แผนวิจัยบูรณาการนี  โจทย์วิจัยหลักคือ การจัดการน ้าภาคเกษตร ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรแม่นย้า 

ใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื นฐานการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

การทดสอบแบบจ้าลองการให้น ้าเสริมที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย ภายใต้แนวคิดจุดอุตมภาค การพร่องน ้าบางส่วนใน

ดิน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการใช้น ้าเชิงทรัพยากรน ้าและเศรษฐศาสตร์ และ ผลผลิต 2) การศึกษา

ชีวภัณฑ์ส้าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาวะแล้ง ฝนทิ งช่วง หรือ เกษตรกรไม่มีน ้าต้นทุนที่จะให้น ้าเสริม

แก่อ้อยได้ โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนานวัตกรรมหัวเชื อจุลินทรีย์ ส้าหรับใช้ในระบบการปลูกอ้อย  หรือในสภาะที่

เกษตรกรไม่มีน ้าต้นทุน และ 3) การปลูกอ้อย โดยการให้น ้าแบบเสริมจากการให้น ้าแบบขาดแคลนโดยการพร่องน ้า

บางส่วน และหรือ การใส่ชีวภัณฑ์ส้าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาวะแล้ง จะใช้เทคโนโลยีการติดตาม

การเจริญเติบโตของอ้อยและการประมาณการผลผลิต เพื่อก้าหนดการดูแลบ้ารุงอ้อย ให้ทันท่วงที หากพบว่า ก าร

เจริญเติบโตและผลผลิตในระยะต่าง ๆ ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ความสูง หรือ ผลผลิต  

โจทย์วิจัยนี  มาจากผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (demand side) ที่ตอบโจทย์ประเทศ สังคม และเอกชน ด้าน

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายในภาคการผลิตที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่น

แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS) เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ที่ร่วมมือด้าเนินการวิจัยแบบ public-private partnerships (PPPs) โจทย์วิจัยอีกส่วนหนึ่งมาจากมุมมอง

ของนักวิจัย (Supply size) ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Talent researchers) ในการคัด

ส ร ร เ ท ค โ น โ ล ยี  Technology acquisition) ที่  Technology Readiness Level (TRL) 5 : Key elements 

demonstrated in relevant environment แ ล ะ  6 : Representative of the deliverable demonstrated in 

relevant environment เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ นอกจากนี  หน่วยงานราชการ ได้แก่ 

กรมการฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร ซึ่งเป็น

หน่วยงานรองรับในการด้าเนินนโยบายและพร้อมที่จะน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งเชิง

เศรษฐกิจ การจัดการน ้าในชุมชนและเกษตร  เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใต้การด้าเนินการที่มีต้นทุนต่้า ให้

ผลตอบแทนสูง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาค่าการคายระเหยน ้าของอ้อยและทบทวนค่าสัมประสิทธิ์พืชของอ้อยให้สอดคล้องกับสายพันธุ์อ้อย

และสภาพอากาศปัจจุบัน โดยใช้วิธี Lysimeter และ Bowen ratio 



4 
 

 1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบ IoT และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและระบบเกษตร

อัจฉริยะแบบแม่นย้าในพื นที่ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ภายใต้แนวคิดสมดุลน ้าและการก้าหนดความต้องการใช้น ้าของพืชจาก

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ 

 1.2.3 เพื่อผลิตหัวเชื อแบคทีเรียทนแล้ง และต้นแบบของสารชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

การเจริญและการฟื้นตัวของอ้อยในระดับไร่นา เมื่อได้รับน ้าจ้ากัด ช่วยให้อ้อยฟื้นตัวภายหลังสภาวะแล้ง และสามารถ

คงปริมาณผลผลิตให้ใกล้เคียงกับสภาวะน ้าปกติ 

 1.2.4 เพื่อศึกษา Biometrics ชนิดใหม่และจัดท้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการปลูกอ้อยแปลงใหญ่จาก

เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

 1.2.5 เพื่อพัฒนาแบบจ้าลองอัตราการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิตด้วย UAV  

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การจัดการระบบน ้าชุมชนและเกษตรส้าหรับการปลูกอ้อยจึงมีความจ้าเป็นและส้าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตอ้อยต่อพื นที่และประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า (ฎco-efficiency of water resource) ชุมชน

พึ่งตนเองได้ภายใต้การด้าเนินการที่มีต้นทุนต่้า ให้ผลตอบแทนสูง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยการบูรณาการรูปแบบและ

วิธีการจัดการน ้าชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนอกเขตชลประทานและมีต้นทุนแหล่งน ้าผิวดินและใต้ดินส้าหรับใช้ใน

ชุมชนอย่างจ้ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการวิจัยปริมาณความต้องการใช้น ้าของอ้อยเพื่อการคายระเหยตลอด

ช่วงเวลาการเจริญเติบโตของพืช ส้าหรับการหาจุดอุตมภาคการชลประทาน ณ ช่วงเวลาและปริมาณการใช้น ้า หรือการ

ให้น ้าเสริม ที่จะให้ผลผลิตและความเข้มข้นของน ้าตาล (%brix) มีค่าสูงสุด แต่ใช้ทรัพยากรน ้าประหยัดและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิดสมดุลน ้าและการก้าหนดความต้องการใช้น ้าของพืชจากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน 

พืช และ ภูมิอากาศ  ในการณีที่เกิดภาวะแล้งหรือเกษตรที่ไม่มีแหล่งน ้าเพียงพอ การเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะ

แห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต เป็นวิธีการที่จะลดผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อคงผลิตอ้อยไม่ให้

ลดลงหรือลดลงน้อยที่สุด นอกจากนี  การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับเพื่อประมาณการผลผลิตอ้อย จะสนับสนุนการ

วางแผนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายในระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตอ้อย โครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัย ประกอบด้วย  

1. การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิ์พืชของอ้อยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter (IoT-WP)  

2. การเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษา

ระดับไร่นา (DGPB) 

3. การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิตอ้อย 

(B-UAV) 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3-ปลูกแบบข้ามแล้ง ท้าการทดลองในระดับไร่นา 

ณ อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการวิจัยด้วยความร่วมมือของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 

คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 ในฐานะผู้ท้าหน้าที่ห่วงโซ่อุปทาน การผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย และเกษตรกร

ชาวไร่อ้อย ที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย  

 1.4.1 การศึกษาเปรียบเทียบค่าการคายระเหยน ้าในสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐานที่มีปัจจัยการใช้น ้าของอ้อย

แบบไม่จ้ากัดและค่าการคายระเหยในสภาวะที่มีความเครียดด้านน ้าของอ้อย  

 1.4.2 การพัฒนาค่าปัจจัยเพื่อก้าหนดช่วงเวลาและปริมาณการให้น ้า ได้แก่ สถานะของน ้าในต้นอ้อย เช่น ดัชนี

ความเครียดด้านน ้าของพืช และ การตอบสนองของผลผลิตต่อการสภาวะการพร่องน ้าบางส่วนในดิน  

 1.4.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน Internet of thing และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการตัดสินใจ 

เพื่อติดตามสถานะของปริมาณน ้า ในต้นพืช ดิน และสภาพภูมิอากาศ ส้าหรับใช้ในการให้น ้าแบบแม่นย้า  

 1.4.4 การพัฒนาชีวภัณฑ์พัฒนาชีวภัณฑ์ระดับไร่นาให้มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างความทนทานต่อ

ภาวะแห้งแล้งของอ้อย และกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  

 1.4.5 การพัฒนาแบบจ้าลองคาดการณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย ด้วย Biometric สัณฐานวิทยาของ

อ้อย 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.5.1 องค์ความรู้และฐานข้อมูลพื นฐานค่าสัมประสิทธิ์พืชของอ้อยที่เป็นปัจจุบันตรงตามชนิดพันธุ์อ้อยและ

สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.5.2 ระบบ IoT ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ ระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับการให้น ้าอ้อย

แบบแม่นย้าในการท้าเกษตรแปลงใหญ่ 

15.3 ฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงและแผนที่แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรเพื่อการจัดการเกษตรแบบแม่นย้า

บนแปลงใหญ่  

1.5.4 กลุ่มแบคทีเรีย สูตรสารชีวภัณฑ์ และกระบวนการผลิตหัวเชื อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ในสภาวะแล้ง  

10.5 ค่า Biometrics ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง  และมีประสิทธิภาพในการใช้ติดตามการเจริญเติบโตของอ้อย

และผลผลิตอ้อย จากการส้ารวจระยะไกลด้วย UAV 

1.5.6 ประหยัดน ้าต้นทุนและประสิทธิภาพการจัดการน ้าในระดับไร่นาเพิ่มขึ น 

1.5.7 บทความวิชาการและการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 
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1.6 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และ ตัวชี วัด 

       ตาราง 1 แสดงผลผลิตและตัวชี วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ระบบ IoT และ ฐานข้อมูล

ค่า ET ETo Kc Soil 

moisture และ CWSI ของ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

ส้าหรับค้านวณค่าการใช้

น ้าอ้อยตามระยะการ

เจริญเติบโต  

1 ระบบ IoT 

1 ฐานข้อมูล 

 

ระบบ IoT ท้างาน

เสถียร รายงานผล ค่า 

ET ETo Kc Soil 

moisture และ CWSI 

ได้อย่าง ถูกต้อง 

แม่นย้า น่าเช่ือถือ 

ส้าหรับใช้ค้านวณค่า

ความต้องการใช้น ้าของ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบ

แม่นย้า โดยใชแ้นวคิด

สมดุลน ้าและการก้าหนด

ความต้องการใช้น ้าของพืช

จากความสัมพันธ์ระหว่าง 

ดิน พืช และ ภมูิอากาศ 1 

ระบบ 

1 ระบบ ปริมาณการให้น ้าอ้อยที่

ค้านวณได้จากระบบมี

ความมีความถูกต้อง 

แม่นย้า และ น่าเช่ือถือ 

เกษตรกรยอมรับและ

พึงพอใจที่จะน้าระบบ

ไปใช ้

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

กลุ่มแบคทีเรียส้าหรับใช้ใน

การส่งเสริมการเจริญและ

การฟื้นตัวของอ้อยเมื่อ

ได้รับน ้าจ้ากัดในระดับไร่นา 

ไม่น้อยกว่า 1 

กลุ่ม 

กลุ่มแบคทีเรียมี

ประสิทธิภาพส้าหรับใช้

ในการส่งเสริมการ

เจริญและการฟื้นตัว

ของอ้อยเมื่อได้รับน ้า

จ้ากัดในระดับไร่นา 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 
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ผลผลิต 
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

สารชีวภัณฑ์ส้าหรับใช้

ส่งเสริมการเจริญของอ้อย

ในสภาวะที่มีน ้าจ้ากัด 

1 ผลิตภัณฑ ์ สารชีวภัณฑ์มี

ประสิทธิภาพในการลด

ความเสียหายจากสวา

วะความเครียดจาก

ความแห้งแล้งและ

ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตอ้อยใน

สภาวะที่มีน ้าจ้ากัด 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

วิธี/กระบวนการผลิตหัวเชื อ

แบคทีเรียส้าหรับใช้ส่งเสริม

การเจริญของอ้อยในสภาวะ

ที่มีน ้าจ้ากัด 

1 วิธี/

กระบวนการ 

วิธี/กระบวนการผลิต

หัวเชื อแบคทีเรีย 

สามารถท้าได้ง่าย และ

เพิ่มจ้านวนได้มาก มี

ความคุ้มทุน 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

Biometrics ส้าหรับใช้

ติดตามการเจริญเติบโตของ

อ้อยและประมาณการ

ผลผลิตอ้อย 

1 พารามิเตอร ์ สหสัมพันธ์ (R) ระหว่าง 

Biometrics กบั

ผลผลิต มีค่าไม่น้อย

กว่า 0.8  

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

แบบจ้าลองเชิงเส้น ที่ใช้ตัว

แปร Biometrics เพื่อ

ประมาณการอัตราการ

เจริญเติบโตและคาดการณ์

ผลผลิตอ้อยแปลงใหญ ่

1 แบบจ้าลอง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(R2) ในการคาดการณ์

ผลผลิตอ้อย มีค่าไม่

น้อยกว่า 0.8 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

รายแปลง และฐานข้อมูล

1 ระบบ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ มีความถูก

ต้องทางต้าแหน่ง มี

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ
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ผลผลิต 
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

เกษตรกร การเขตกรรม

อ้อย และผลผลิตอ้อย 

ข้อมูลเชิงบรรยายที่

ครบถ้วน สืบคน้และ

แสดงผลได้อยา่งดี  

ปีงบประมาณ 

2563 

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ฝึกอบรมการให้น ้าอ้อยแบบ

แม่นย้าและการใช้

แบคทีเรียส่งเสริมการ

เจริญเติบโตเมื่อได้รับน ้า

จ้ากัด แก่เกษตรกรและ

หน่วยส่งเสริมการผลิตอ้อย

ของ KTIS 

2 ครั ง ผู้เข้าฝึกอบรมร้อยละ 

80 ผ่านการประเมิน

ความรู้ความสามารถ

ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ฝึกอบรม การประมาณการ

ผลผลิตอ้อย โดยใช้ 

Biometrics จาก UAV 

และการใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ พื นที่ปลูกอ้อย

รายแปลง แกห่น่วยส่งเสริม

การผลิตอ้อยของ KTIS 

2 ครั ง ผู้เข้าฝึกอบรมร้อยละ 

80 ผ่านการประเมิน

ความรู้ความสามารถ

ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

งบประมาณ 

2563 จาก วช. 

และ งบประมาณ

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  นักศึกษา

ปริญญาโท 3 คน 

นักวิจัยรุ่นใหม่มีความรู้

ความสามารถด้านการ

จัดการทรัพยากรน ้า

เพื่อการเกษตร 

2563-2564 ทุนผู้ช่วยวิจัย  
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ผลผลิต 
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การพัฒนาก้าลังคน - 

นักวิจัยจากภาคเอกชน  

นักวิจัย KTIS 3 

คน  

นักวิจัย KTIS มีความรู้

ความสามารถด้านการ

จัดการทรัพยากรน ้า

เพื่อการผลิตอ้อย 

2563-2564 งบประมาณที่

ไม่ใช่ตัวเงิน (in 

kind) จาก KTIS 

การประชุม/สัมมนาระดับ

นานาชาติ  

– น้าเสนอแบบโปสเตอร ์

3 เรื่อง ผลการวิจัยมีมาตรฐาน 

จากกระบวนการ peer 

review  

2563-2564 ทุนน้าเสนอ

ผลงานวิชาการ

จากมหาวิทยาลัย

ต้นสังกัด 

การประชุม/สัมมนาระดับ

นานาชาติ  

- น้าเสนอแบบปากเปล่า 

3 เรื่อง ผลการวิจัยมีมาตรฐาน 

จากกระบวนการ peer 

review 

2563-2564 ทุนน้าเสนอ

ผลงานวิชาการ

จากมหาวิทยาลัย

ต้นสังกัด 

บทความทางวิชาการ – 

วารสารระดับนานาชาติ 

3 บทความ  ผลการวิจัยมีมาตรฐาน 

จากกระบวนการ peer 

review 

2563-2565  
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1.7 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และ ตัวชี วัด 

       ตาราง 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ ์
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

MOU ระหว่างภาคเอกชน 

บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์

เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์เปอ

เรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 

3 มหาวิทยาลยัมหิดล และ 

ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ในการใช้ประโยชน์งานวิจัย 

1 MOU การขับเคลื่อนการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัย 

จากภาคเอกชน ที่ท้า

หน้าที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน 

ที่ซึ่งเพิ่มประสทิธิภาพเชิง

นิเวศและมูลคา่

อุตสาหกรรมอ้อยและ

น ้าตาลทราย 

ภายใน

ระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 

2563 

 

ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

เพิ่มขึ น 

17-20 ตันต่อไร ่ ชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น ้าตาลน้าผลผลิตจากการ

วิจัยไปใช้ในการปลูกอ้อย  

2563-2564  

ประสิทธิภาพการผลิต

น ้าตาลเพิ่มขึ น 

1 ตันต่อไร ่ ชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น ้าตาลน้าผลผลิตจากการ

วิจัยไปใช้ในการปลูกอ้อย 

2563-2564  

ผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตน ้าตาล

เพิ่มขึ น เช่น พลังงานไฟฟ้า

ชีวมวล การผลิตเยื่อ

กระดาษ และปุ๋ยพืชสดจาก

กากอ้อย 

ร้อยละ 20 ชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น ้าตาลน้าผลผลิตจากการ

วิจัยไปใช้ในการปลูกอ้อย 

2563-2564  
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ผลลัพธ ์
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปริมาณการใช้น ้าในการ

ปลูกอ้อยลดลง 

ประหยัดน ้าในการ

ปลูกอ้อยได้ร้อยละ

30  

ชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น ้าตาลน้าผลผลิตจากการ

วิจัยไปใช้ในการปลูกอ้อย 

2563-2564  

การวางแผนระยะเวลาและ

การด้าเนินการระบบห่วงโซ่

อุปทานการผลติน ้าตาลมี

ประสิทธิภาพ 

ต้นทุนในการ

บริหารจัดการโรง

น ้าตาลและ

กระบวนการผลิต

สามารถลดต้นทุน

ได้ร้อยละ 30 

การประเมินการ

เจริญเติบโตและ

คาดการณ์ผลผลิตอ้อย

สามารถน้ามาประยุกต์

วางแผนการตัดอ้อยส่ง

โรงงาน ตามวงรอบของ

ปริมาณผลผลิต ลดการ

สูญเสียในระหว่างการ

ขนส่งและรอหบีอ้อยได้ 

2563-2564  

การด้าเนินงานวิสาหกิจ

เริ่มต้น (Startup) การผลิต

ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์เชิง

พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของอ้อยใน

สภาวะแล้ง 

1 แห่ง  การน้าผลงานวิจัยมาใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2564  

รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ น

จากผลผลิตอ้อยที่เพ่ิมมาก

ขึ น  

ลดต้นทุน และก้าไร

เพิ่ม รวมร้อยละ 30 

ชาวไร่อ้อยน้าผลผลิตจาก

การวิจัยไปใช้ในการปลูก

อ้อย 

2564  

ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

การใช้ทรัพยากรน ้าสูงขึ น 

ค่าประสิทธิภาพ

การใช้น ้าต่อผลผลิต 

(Water use 

การพัฒนาแหล่งน ้าต้นทุน

และใช้น ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2564  
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ผลลัพธ ์
ตัวชี วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

efficiency) เพิ่มขึ น

ร้อยละ 30 

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการปลูกอ้อย 

ลดผลกระทบจาก

ความแห้งแล้ง  

การเพ่ิมความชุ่มชื นให้แก่

ดินและระบบนิเวศเกษตร

จากการให้น ้าอ้อย  

2564  
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1.8 แผนการด าเนินงาน/ปฏบิัติงาน และผลผลติน าส่ง 

แผนการด้าเนินงาน 

เดือน 

ผลผลิตน้าส่ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ก.ย. 

63 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

1. ประชุมนักวิจัย

เพื่อบูรณาการวาง

แผนการท้างานและ

การติดตาม

ความก้าวหน้าการ

วิจัย 

                  การประสานการท้างานระหว่าง

นักวิจัย ให้การด้าเนินการวิจัย

บรรลุวัตถุประสงค์  

2. คณะวิจัยและ วช. 
ลงภาคสนาม เพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
วิจัยร่วมกัน 

                  การติดตามผลการวิจัย ร่วมกัน
ของ PMU นักวิจัย และ ผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อการ
ปะเมินผลการท้างานและปรับวิธี
วิจัย ให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์วิจัยในพื นที่จริง 

3. ลงนาม MOU 2 

ฝ่าย ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

และ KTIS 

                  เครือข่ายการวิจัยและการน้า

ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  

4. การสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่ ผลงานวิจัย 
แก่อุตสาหกรรมอ้อย

                  ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่และ
น้าไปใช้ประโยชน์ ใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล



14 
 

แผนการด้าเนินงาน 

เดือน 

ผลผลิตน้าส่ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ก.ย. 

63 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

และน ้าตาลทราย 
และ อุตสาหกรรม 
Smart farm 

ทราย และ อุตสาหกรรม Smart 
farm 

5. ส่งรายงานขั นต้น 
รายงาน
ความก้าวหน้า และ 
รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

                  รายงาน รายงานขั นต้น รายงาน
ความก้าวหน้า และ รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมระบบ 
โครงสร้างพื นฐานIoT และ
โปรแกรมประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ้าฝนแหล่งเดียวยังไม่เพียงพอกับการคายระเหย จึงมีจ้าเป็นต้องให้

น ้าชลประทานที่มาจากแหล่งน ้าผิวดินและใต้ดินเพิ่มเติมด้วย เมื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการใช้น ้าต่อผลผลิตอ้อย พบว่า 

ในฤดูแล้งและฤดูฝน 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 ้าใ นดินให้

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 ดังตัวอย่างเทคโนโลยี

การท้าเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

NECTEC FAARM series : ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร WATER FiT คือระบบให้น ้าส้าหรับการ

เพาะปลูกพืช 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 3 

 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

และความต้องการระเหยน ้าเพื่อการคายระเหยจากสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชจะลดการคายน ้าเมื่ออุณหภูมิในอากาศสูง 

ซึ่งเมื่อวัดการคายระเหยน ้าที่แท้จริง จะได้ค่าต่้ากว่าการคายระเหยน ้าอ้างอิงที่ค้านวณได้จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา หรือ 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของพืชขึ นอยู่กับสถานะของน ้าในต้นพืชมากเสียกว่าสถานะของน ้าในดิน ด้วยกลไกการ

ปิดการล้าเลียงน ้าเมื่อความต่างศักย์ของแรงดันระหว่างรากพืชกับความชื นดินมีแนวโน้มที่พืชจะได้รับผลกาะทบจาก

การขาดน ้า  ดังนั นการศึกษาสถานะของน ้าในต้นพืช เพื่อบ่งชี ความเครียดของน ้าด้านพืช จึงเป็นเงื่อนไขส้าคัญต่อการ

สนับสนุนการตัดสินใจก้าหนดเการให้น ้า (scheduling irrigation) ว่าควรจะให้น ้าเวลาใดร่วมกับความชื นดินและให้น ้า

ปริมาณเทา่ใดร่วมกับค่าความต้องการใช้น ้าของพืชเพ่ือการคายระเหยในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ  

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

พืชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าในต้นพืช โดยที่ความต้องการน ้าเพื่อการคายระเหยของอากาศมีสูงกว่ าอัตราการดูด

น ้าภายในต้นพืชซึ่งการคายระเหยน ้าของต้นพืชลดลง ซึ่งการขาดน ้าจะท้าให้ปากใบแคบลง หรือ ปิด เรียกว่าการชักน้า

การเปิดปิดปากใบ เพื่อลดอัตราการคายน ้า การศึกษาดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช ท้าได้โดยการวัดความแตกต่าง

ของอุณหภูมิใบหรือเรือนยอดพืชกับอุณหภูมิอากาศ โดยที่ การคายน ้าของของพืชจะท้าให้อุณหภูมิใบมีค่าต่้ากว่า

อุณหภูมิอากาศ กรณีพืชที่มีความเครียดจากการขาดน ้า การคายน ้าของพืชจะลดลง เป็นผลให้อุณหภูมิใบและเรือนยอด
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มีค่าสูงกว่าพืชที่ไม่มีความเครียดด้านน ้า ซึ่งค่า CWSI นี  มีความสัมพันธ์กับค่าศักย์ของน ้าในใบหรือเรือนยอดของพืชที่

ลดลง และค่าการชักน้าการปิดปากใบของพืช ที่เพิ่มมากขึ นด้วย  

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

requirement ไม่สามารถกระท้าได้ โดยจ้าแนกได้ 2 กรณี ได้แก่ การให้น ้าพืชตามความต้องการของพืชที่ก้าหนดจาก

สภาพภูมิอากาศรอบต้นพืช ที่ก้าหนดปริมาณการคายระเหยน ้าของพืชจากผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช

กับการใช้น ้าของพืชอ้างอิงได้ เนื่องจากเป็นวิธีการให้น ้าตามปริมาณที่พื ชคายระเหยได้เต็มที่โดยที่ไม่ก่อให้เกิด

ความเครียดด้านน ้า หรือ การให้น ้าในช่วงความชื นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ไม่สามารถด้าเนินการได้ เพราะว่าการใช้

น ้าของพืชตามระยะการเจริญเติบโตของพืช ที่เกิดจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชไม่ค่าเท่ากัน ดังนั นการรักษา

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

 การก้าหนดค่าปริมาณการใช้น ้าของพืชที่แท้จริง (ETa) ท้าได้โดยการประมาณค่าโดยพิจารณาจากความชื นที่

คงเหลืออยู่ในดินและการปรับแก้ค่าปริมาณการใช้น ้าของพืชในสภาพมาตรฐาน (ETc) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การขาดน ้า

ของดิน (water stress coefficient, Ks) ดังแสดงในสมการ  

Ks = TAW – Dr / TAW – RAW        Eq 4 

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

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 5 

วิธีการให้น ้าที่ต่้ากว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าในการคายระเหยของพืช หรือนัยว่า เป็นวิธีการให้น ้าในระดับ

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

ได้ผลผลิตเท่ากับค่าเฉลี่ยของการผลิตแบบให้น ้าเตม็ตามปริมาณคายระเหยของพืช หรือแม้ผลผลิตจะลดลงแต่ก็เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพกาพการใช้น ้าในการปลูกพืช (Water use efficiency, WUE) จากการศึกษาการให้น ้าแบบขาดแคลน 

ในถั่วลิสง ถั่วเหลือง และอ้อย พบว่า การให้พืชต่้ากว่าค่าการคายระเหยปกติ ร้อยละ 25 จะเพ่ิมประสิทธิภาพการให้น ้า
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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 ใน 

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

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

(1-Ya/Ym) = Ky (1-ETa/ETm)        Eq 6 

 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

ระดับไร่นาที่ 100%FC 
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สัดส่วนสัมพัทธ์ของผลผลิต Ya/Ym เมื่อทราบค่า Ky และสัดส่วนของ ETa/ETm จึงสามารถค้านวณได้จาก

สมการ 

Ya/Ym = (1-Ky (1-ETa/ETm))        Eq 7 

ดังนั น ผลผลิตที่แท้จริง ณ สถานการณ์การขาดแคลน ้า ที่ระดับ  Ky สัดส่วนของ ETa/ETc เปรียบเทียบ และ

ผลผลิตสูงสุด สามารถค้านวณได้จากสมการ  

Ya = Ym (1-Ky (1-ETa/ETm))        Eq 8 

 หากพิจารณาค่าประสิทธิภาพการใช้น ้าของพืช (Crop water use efficiency, WUE) ดังสมการ  

WUE = Y/ETa          Eq 9 

 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 10 

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 โดยปลูกอ้อยในสภาพที่มีความชื นดินอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อ

การงอก การให้น ้าอ้อย จะเกิดขึ น 2-3 ครั ง ซึ่งเป็นการให้น ้าเสริม จากปริมาณน ้าปกติที่อ้อยใช้ในการเจริญเติบโตที่

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

ในระยะอ้อยยืดปล้องในระหว่างที่ฝนทิ งช่วงอีก 1 ครั ง  

การใช้ประโยชน์จากค่า Ky จ้าเป็นต้องมีสถานีวัดค่าการคายระเหยน ้าของพืช เพื่อรายงานค่าการใช้น ้าที่

แท้จริงและสูงสุด และการติดตามระดับดัชนีความเครียดของน ้าของพืช เพื่อก้าหนดเวลากรให้น ้าที่มีความแม่นย้า และ

ระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการให้น ้าแก่ชาวไร่อ้อย  
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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 จะเห็นได้ว่าใน

ประเด็นการจัดการทรัพยากรน ้า การให้น ้าพืชที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้น ้าให้สอดคล้องกับค่าความต้องการน ้าในการ

คายระเหยที่แท้จริงของอ้อย เพื่อให้พืชสามารถเจริญโตและให้ผลผลิตเต็มศักยภาพ เมื่อไม่มีปัจจัยจ้ากัด (K)  

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
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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 (รูป2) (Tomlinson, 1996) 

ในสมการ energy-budget ค่า Net radiation จะเท่ากับผลรวมของค่าการไหลของพลังงานทั งสามชนิด ดังสมการ 

   Rn = LE + H+G       Eq 11  

 
 

รูป 1 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
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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  

2.7 บทบาทของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช 
ไมโครไบโอม (Microbiome) หรือ ไมโครไบโอตา (Microbiota) หมายถึง จุลินทรีย์ที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย แบคทีเรีย ไวรัส และรา อาศัยร่วมกันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและมีจ้านวนมากในระบบนิเวศ (Qiu 
และคณะ, 2019) ความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะขึ นอยู่กับบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั นอาศัยอยู่ โดยแบ่งเป็นการ
อาศัยแบบอยู่ร่วมกันอย่างอิสระในดิน (Free-living) และอาศัยแบบพึ่งพากับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงกว่าไมโครไบโอม 
ของพืชจะประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในเนื อเยื่อพืช (Endophyte) และจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกับผิวพืช เช่น จุลินทรีย์
รอบรากพืช (Rhizosphere) ที่มีความส้าคัญต่อการดูดซึมธาตุอาหาร (Agler และคณะ, 2016; Bais และคณะ, 2006) 
นอกจากนี  ยังช่วยในการสังเคราะห์ธาตุอาหาร สลายสารอินทรีย์ภายในดิน ปกป้องพืชจากเชื อก่อโรคจากกลไกการ
แข่งขันเพื่อแย่งอาหาร การสร้างสารปฏิชีวนะ (Antibiotic) หรือการหลั่งเอนไซม์ย่อย (Lytic enzyme) (Doornbos 
และคณะ , 2011) ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืช ( Induced Systemic Resistance; ISR) ให้มีการตอบสนองที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ น โดยจุลินทรีย์รอบรากพืชนี นิยมน้ามาใช้เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืช 

กลุ่มแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช (Plant Growth Promoting Rhizosphere; PGPR) เป็นกลุ่มของ
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืช สามารถด้ารงชีวิตอยู่ เพิ่มจ้านวน 
และแข่งขันกับกลุ่มจุลินทรีย์อื่นได้ นอกจากนั นยังช่วยให้พืชทนต่อภาวะเครียดทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น ทน
ต่ออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ทนความเค็ม หรือทนกับภาวะขาดน ้าหรือทนแล้ง (Premachandra และคณะ, 2016) โดย 
Somers และคณะ (2004) ได้จ้าแนกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชแบ่งออกตามหน้าที่ ได้แก่ (ก) กลุ่ม 
Biofertilizer ที่มีความสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืช (ข) กลุ่ม Phytostimulator สามารถส่งเสริมการเจริญ
ของพืช โดยการผลิตฮอร์โมนพืช (Phtyohormone) (ค) กลุ่ม Rhizoremediator มีความสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์
ที่เป็นพิษ และ (ง) กลุ่ม Biopesticide สามารถควบคุมการเกิดโรคในพืช สามารถน้ามาผลิตเป็นสารปฏิชีวนะ 
(Antibiotic) และสารต้านเชื อรา (Antifungal) ได้ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี สามารถแบ่งกลไกตามการท้างานได้ 2 แบบ ได้แก่ 
กลไกทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกลไกส่งเสริมพืชทางตรงคือ สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารที่พืช
สามารถน้าไปใช้ได้ สามารถเพิ่มการละลายแร่ธาตุและสารอาหารที่จ้าเป็นต่อพืช ผลิตสารที่จ้าเป็นต่อการเจริญของพืช
และฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน อีกทั งยังสามารถผลิตสารที่ช่วยให้พืชทนภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ น เช่น ACC 
deaminase เป็นต้น กลไกทางอ้อมของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช ได้แก่ การผลิตสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการ
ควบคุมโรคพืช ลดปริมาณของธาตุเหล็กบริเวณรากพืชที่เป็นประโยชน์ต่อเชื อก่อโรคพืช การสร้างสารต่อต้านเชื อรา 
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การผลิตเอนไซม์ท้าลายผนังเซลล์ของเชื อราโรคพืช สามารถแย่งเกาะบริเวณรากท้าให้ลดโอกาสที่เชื อก่อโรคจะเข้ามายัง
เซลล์พืช และเหนี่ยวน้าให้เกิดการต้านทานโรค (ธนากร แสงสง่า, 2557)  Lobo และคณะ (2019) ได้แสดงแผนผังบอก
คุณสมบัติต่าง ๆ ของแบคทีเรียในการส่งเสริมการเจริญของพืช ดังรูป 2 

รูป 2 คุณสมบัติต่าง ๆ ของแบคทีเรียในการส่งเสริมการเจริญของพืช ก) ผลิตเอนไซม์ Nitrogenase ในการ
ตรึงไนโตรเจนและเปลี่ยนเป็นแอมโนเนีย ข) ผลิตซิเดอร์โรฟอร์ เพื่อจับกับ Fe3+ และรีดิวซ์เป็น Fe2+ ค) ผลิตฮอร์โมน
พืช เช่น IAA ที่มีส่วนช่วยในการเติบโตและพัฒนาของพืชในส่วนของการปกป้องตนเองของพืช ง) ผลิตเอนไซม์ ACC 
deaminase ลดการเกิดสารเอทธิลีนในพืช ที่จะส่งผลให้เกิดความเครียดในพืช จ) สามารถผลิตสารทุติยภูมิที่สามารถ
ต้านทางเชื อก่อโรคพืชได้ และ ฉ) เปลี่ยนรูปฟอสเฟตที่อยู่ในรูปละลายไม่ได้ ให้อยู่ในรูปที่ละลายได้ ให้พืชสามารถ
น้าไปใช้ได ้(Lobo และคณะ, 2019) 

2.8 สารชีวภัณฑ์ 

2.8.1 การใชส้ารชีวภัณฑ ์

สารชีวภัณฑ์ หรือหัวเชื อแบคทีเรีย (Bioinoculant) นิยมน้ามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น การ
ใช้กลุ่มแบคทีเรีย PGPR ในการเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมพืชและเชื อก่อโรคทางชีวภาพ 
หรือการใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อแทนที่การใช้ปุ๋ยเคมีและลดสารอนินทรีย์ในดินที่พืชไม่สามารถน้าไปใช้ได้ ทั งนี 
ยังถูกใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชโดยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ได้แก่ Mineralize, 
Solubilize และ Mobilise (Kalayu, 2019) จากการศึกษาของ Nguyen และคณะ (2017) พบว่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แบบจุลินทรีย์ผสมจากคัดแยกจากดินรอบรากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวมากขึ น 26.7 เปอร์เซ็นต์ และจาก
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การศึกษาของ Trivedi และคณะ (2017) พบว่า การใช้เชื อผสมที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ท้าให้มี
คุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรอดชีวิตและช่วยให้การท้างานของรากดีขึ น  

การน้ากลุ่มแบคทีเรียไปใช้ในในพื นที่ทางการเกษตร นิยมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หัวเชื อแบคทีเรียเพื่อรักษา
จ้านวน กิจกรรม และการแสดงออกของจุลินทรีย์ที่คัดเลือก รวมถึงยืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์ สามารถแบ่งรูปแบบ
ของหัวเชื อออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบแข็ง โดยจะเกาะยึดบนวัสดุดูดซับหรือเตรียมให้อยู่ในรูปผงแห้ง และ 2) 
สูตรน ้า โดยจะใช้เซลล์ที่เพาะเลี ยงหรือใช้น ้าเลี ยงเซลล์ หัวเชื อสูตรน ้ายังสามารถพัฒนาการเก็บรักษาโดยการเติมสาร
ปกป้องเซลล์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ น  เมื่อจะน้าหัวเชื อสูตรน ้าไปใช้งาน สามารถท้าได้โดยพ่นลงในไร่ตาม
แนวการปลูกพืช เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าหัวเชื อสูตรน ้ามีวิธีการที่ง่ายและราคาถูกกว่าหัวเชื อแบบแข็งในการ
ปลูกอ้อย ตัวอย่างการใช้สารชีวภัณฑ์สูตรน ้า ได้แก่ Govindarajan และคณะ (2006) พบว่า การใช้แบคทีเรียผสม B. 
vietnamiensis MG43, G. diazotrophicus LMG7603 และ H. seropedicae LMG6513 ซึ่งมีคุณสมบัติในการตรึง
ไนโตรเจน เป็นหัวเชื อสูตรน ้า ท้าให้ชีวมวลของอ้อยในแปลงเพิ่มขึ น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าการใช้หัวเชื อแบบเชื อ
เดี่ยว 

2.8.2 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์ในเชงิพานิชย ์

การใช้สารทางชีวภาพในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญของพืช ปุ๋ยส้าหรับดิน และสารยับยั งเชื อก่อ
โรคพืช ถูกใช้ในการทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร (Arora และ Mishra, 2016) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะ
พัฒนาอยู่ในรูปของหัวเชื อเดี่ยว หรือหัวเชื อผสม หรือสารโมเลกุลที่จุลิทรีย์ผลิตออกมา โดยเป้าหมายหลักในการพัฒนา
สารชีวภัณฑ์ในเชิงพานิชย์ คือสารขีวภัณฑ์จะต้องประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการเก็บรักษายาวนาน 
และสามารถอาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชในอัตราสูง (Backer และคณะ, 2018)  

ปัจจัยที่ต้องค้านึงถึงในการผลิตสารชีวภัณฑ์ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1 ) รูปแบบของสารชีวภัณฑ์ 
โดยทั่วไปสารชีวภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรแห้งที่มีอายุการเก็บรักษาและมีความเสถียรมาก และสูตรน ้าที่
มีการผลิตง่ายและราคาถูกมากกว่าสูตรแห้ง 2) ความสามารถในการเก็บรักษาแบคทีเรีย โดยแบคทีเรียที่เก็บรักษาอยู่ใน
รูปแบบของสารชีวภัณฑ์จะต้องมีชีวิตและยังสามารถรักษากิจกรรมของแบคทีเรียได้ นอกจากนี จ้านวนแบคทีเรียต้องอยู่
ในช่วง 107-109 CFU/มิลลิตร และ 3) ราคา-ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าสารตั งต้น ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการผลิต และค่าการดูแลเก็บรักษา (Lobo และคณะ, 2019) ดังแสดงในรูปที่ 7 CFU/มิลลิตร และ 3) ราคา-
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าสารตั งต้น ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และค่าการดูแลเก็บรักษา 
(Lobo และคณะ, 2019) ดังแสดงในรูป 3 
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รูป 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ (Lobo และคณะ, 2019) 

ในการสร้างผลิตภัณฑ์ PGPR ต้องพัฒนาสูตรที่ได้รับการยินยอมส้าหรับการน้าไปกระจายสู่พื นที่การเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ที่จะจ้าหน่ายในท้องตลาด จ้าเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ แต่ในปัจจุบัน
ระเบียบและข้อบังคับส้าหรับการลงทะเบียนการค้าสารชีวภัณฑ์ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  ยังคงมี
ความซับซ้อน สาเหตุอันเนื่องมาจากยังไม่มีมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายที่สอดคล้องกันในการนิยามสารชี ว
ภัณฑ์ที่ใช้ในการกระตุ้นพืช (Backer และคณะ, 2018)   
 

2.9 การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับเพื่อประมาณค่าผลผลิต 
นวัตกรรมเทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล (Remote Sensing) เช่น ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite 

Imagery) และเมื่อไม่นานมานี ข้อมูลภาพถ่ายจากระบบหุ่นยนต์ส้ารวจทางอากาศขนาดเล็ก (Miniature Unmanned 
Aerial System : UAS) (รูป 4) ได้เข้ามามีบทบทบาทในการส้ารวจพื นที่เกษตรและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว (กฤษนัยน์ และคณะ, 2561) แต่ด้วยข้อจ้ากัดของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีขนาด
รายละเอียดภาพปานกลาง (Medium Spatial Resolution) ประกอบกับกับไม่สามารถก้าหนดเวลาการบันทึกภาพได้
อย่างอิสระ (Temporal Resolution) จึงท้าให้ข้อมูลภาพที่ได้มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสม ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลภาพถ่าย
จากระบบหุ่นยนต์ส้ารวจทางอากาศขนาดเล็ก ที่สามารถบันทึกข้อมูลภาพได้อย่างอิสระและมีรายละเอียดภาพสูง 
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สามารถจัดท้าแผนที่ตลอดจนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System : GIS) (รูป 5
เปรียบเทียบภาพจากข้อมูลดาวเทียมและภาพจากหุ่นยนต์อากาศยาน) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชีวมวล โรคแมลง
และโรคพืช (รูป4) ตลอดจนสนับสนุนการวางแผนและก้าหนดทิศทางของพื นที่เกษตรได้ทันสถานการณ์ 

ประโยชน์ในการประยุกต์เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกลด้วยระบบหุ่นยนต์ส้ารวจทางอากาศขนาดเล็ก ที่เพิ่ง
ถูกพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากด้านการทหารสู่เทคโนโลยีพลเรือนเพื่อการพัฒนาระบบแผนที่ชีวมวลรายละเอียด
สูงของพืชพลังงาน (อ้อย) และเผยแพร่แผนที่รายละเอียดสูงให้เกษตรกรในพื นที่ศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์
เพื่อที่จะบริหารจัดการพื นที่เกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการส้ารวจภาคสนามและ
เพิ่มประสิทธิภาพส้าหรับพื นที่แปลงเกษตรขนาดกลางและใหญ่ เป็นการเริ่มต้นแนวคิดเชิงพาณิชย์ในแบบเศรษฐศาสตร์
เชิงสารสนเทศเพื่อการเกษตร (Information economy) 
 

 

รูป 4 องค์ประกอบของระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก 
ที่มา Charoenjit and Pattanakiat (2008) 

  
(ก) (ข) 

            (ก) ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM (30 ม)            (ข) ภาพถ่ายจากหุ่นยนต์อากาศยาน (7 ซม) 
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(ค) ใบมะละกอที่ถูกสารเคมจีากยาฆ่าหญ้า ภาพถ่ายจากหุ่นยนต์อากาศยาน (7 ซม) 
 

รูป 5 ภาพถ่ายจาก UAV  
ที่มา Charoenjit and Pattanakiat (2008) 

 

 



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธดี าเนินการวิจยั 
 

3.1 วิธีบริหารแผนวิจัย  
การบริหารแผนวิจัย สร้างกลยุทธ์เพื่อการประสานงานวิจัยของโคงการวิจัยย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และชับ

เคลื่อนกิจกรรมการวิจัย ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังต่อไปนี  

3.1.1 การประชุมนักวิจัย ผู้สนับสนุน และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย เพื่อท้าความเข้าใจโจทย์วิจัยพัฒนาแนวคิด

การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ภารกิจความรับผิดชอบ ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงและผสมผสานความช้านาญของนักวิจัยเฉพาะ

ด้าน ออกแบบแผนวิจัยและโครงการวิจัยย่อย เพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ผลผลิต และผลลัพธ์ 

  3.1.2 สร้างความร่วมมือการวิจัยแบบครบวงจร ระหว่างสถาบันที่มีศักยภาพการวิจัยพื นฐานสถาบันการศึกษา

ที่เนน้การวิจัยประยุกต์ และหน่วยงานสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

3.1.3 การพัฒนานักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยเรียนรู้เทคนิคการท้าวิจัยเช่น วิธีการ

วิจัยที่ต้องใช้ร่วมกันในทุกโครงการวิจัยย่อย เพื่อสร้างมาตรฐานการวิจัย การเยี่ยมห้องปฏิบัติการและออกภาคสนาม

ระหว่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางปรับปรุงสมรรถภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน การ

แลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่ระหว่างสถาบันเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท้าวิจัย 

3.1.4 จัดประชุมนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยและแลกเปลี่ ยนความรู้ระหว่าง

นักวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล การประชุมแบบเหย้าและเยือนระหว่างสถาบัน 

3.1.5 การพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากผลวิจัย ด้วยการท้างานแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ทุกขั นตอน  

3.1.6 งานบริหารแผนวิจัยจะสนับสนุนการท้างานของโครงการวิจัย เช่น การพัฒนาวิธีการและฝึกอบรมการ

วิเคราะห์ ที่จ้าเป็นต้องใช้ในทุก ๆ โครงการวิจัย การอ้านวยความสะดวกการบริหารงานวิจัยระหว่างสถาบัน รวบรวม

ข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ข้อมูล ท้ารายงาน และน้าเสนองานวิจัย 

3.1.7 การวิจัยเป็นการวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน การสนับสนุนงบประมาณที่ไม่ใช่ตัวเงินจาก

ภาคเอกชน 
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3.2 แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงานพร้อมทั งขั นตอนตลอดแผนงานวิจัย และ

โปรดระบุการบริหารความเสี่ยง 
แผนงานวิจัยนี ครอบคลุมการวิจัยเชิงเนื อหา ( Issue based research) ที่มีความสอดคล้องกันทุกขั นตอน

ระหว่างการวิจัยในโครงการวิจัยย่อย ดังนั นการบริหารโครงการวิจัยจึงมีส่วนที่จะอ้านวยการวิจัยให้ประสบความส้าเร็จ 

ด้วยการประสานงานวิจัย การประชุมนักวิจัย การติดตามความก้าวหน้าโครงการ ด้วยการจัดท้าเป้าหมายการวิจัย 

(Research benchmark) ในภาพรวมและรายโครงการ จัดหาทรัพยากรวิจัยกลางเพื่อมาตรฐานการวิจัยเดียวกัน  

การเช่ือมโยงการวิจัยด้วยบทบาทการมีส่วนร่วมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก้าหนดบทบาทนักวิจัยด้วยให้มี

ส่วนร่วมในโครงการวิจัย การก้าหนดสัดส่วนความรับผิดชอบงานวิจัยที่ชัดเจน โดยวางตัวนักวิจัยจากโครงการวิจัยที่

เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิจัย เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยพื นฐานและการวิจัยประยุกต์ให้ได้ผลลัพธ์และผลผลิตที่ก้าหนดไว้ให้

ประสบผลส้าเร็จ  

ด้านเครือข่ายการใช้ประโยชน์การวิจัยระดับพื นที่ การใช้ประโยชน์งานวิจัยจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในพื นที่เป้าหมาย (Using outcome and output at area based and organization) งานบริหารโครงการวิจัย จะ

เป็นแกนกลางประสานงาน ให้นักวิจัย หน่วยงาน และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยในระดับพื นที่ ได้วางแผนการท้างานร่วมกัน

เพื่อก้าหนดเป้าหมาย วิธีการปฏิบัติในระดับเครือข่าย ให้ใช้ผลวิจัยได้ในทางปฏิบัติ ด้ วยการประชุมนักวิจัยและผู้ใช้

ประโยชน์งานวิจัย การท้างานภาคสนาม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผล เป็นต้น 

ความเสี่ยงของโครงการ ที่จะท้าให้ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การประสบปัญหาภัยแล้ง

หรือน ้าท่วมในภาวะขีดสุด ซึ่งเป็นผลให้การทดลองการจัดการน ้าชุมชนและเกษตรในระดับแปลงใหญ่เสียหายและ

ประเมินผลการวิจัยไม่ได้ ดังนั นในการด้าเนินงานในปีแรก จึงเป็นการทดลองในระดับไร่นาปกติ เพื่อให้สามารถควบคุม

ปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองได้ ก่อนที่จะยกระดับการวิจัยในแปลงใหญ่ต่อไป 

3.3 แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัย 
3.3.1 สนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้ามาเป็นนักวิจัยร่วมและผู้ช่วยวิจัยในแต่ละ

โครงการวิจัย 

3.3.1 การท้างานวิจัยแบบเท่าเทียม ด้วยการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมการวิจัยทุกขั นตอน เช่น ร่วมก้าหนด

แนวคิดวิจัย ออกแบบการทดลอง ประชุมนักวิจัย วิเคราะห์ประมวลผล ตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น 
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3.4 กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
3.4.1 การประชุมนักวิจัย ผู้สนับสนุน และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย เพื่อท้าความเข้าใจโจทย์วิจัยพัฒนาแนวคิด

การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ภารกิจความรับผิดชอบ ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงและผสมผสานความช้านาญของนักวิจัยเฉพาะ

ด้าน  

3.4.2 สร้างความร่วมมือการวิจัยแบบครบวงจร ระหว่างสถาบันที่มีศักยภาพการวิจัยพื นฐานสถาบันการศึกษา

ที่เน้นการวิจัยประยุกต์ และหน่วยงานสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

3.4.3 การพัฒนานักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยเรียนรู้เทคนิคการท้าวิจัยเช่น วิธีการ

วิจัยที่ต้องใช้ร่วมกันในทุกโครงการวิจัยย่อย เพื่อสร้างมาตรฐานการวิจัย การเยี่ยมห้องปฏิบัติการและออกภาคสนาม

ระหว่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางปรับปรุ งสมรรถภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน การ

แลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่ระหว่างสถาบันเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท้าวิจัย 

3.4.4 จัดประชุมนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

นักวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล การประชุมแบบเหย้าและเยือนระหว่างสถาบัน 

3.5.5 การพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากผลวิจัย ด้วยการท้างานแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ทุกขั นตอน  

3.6.6 งานบริหารแผนวิจัยจะสนับสนุนการท้างานของโครงการวิจัย เช่น การพัฒนาวิธีการและฝึกอบรมการ

วิเคราะห์ ที่จ้าเป็นต้องใช้ในทุก ๆ โครงการวิจัย การอ้านวยความสะดวกการบริหารงานวิจัยระหว่างสถาบัน รวบรวม

ข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ข้อมูล ท้ารายงาน และน้าเสนองานวิจัย 

3.6.7 การวิจัยเป็นการวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน การสนับสนุนงบประมาณที่ไม่ใช่ตัวเงินจาก

ภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลวิจัยของโครงการย่อย  

4.1.1 การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิก์ารใช้น ้าของอ้อยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter 

 ค่าการระเหยน ้าของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ตั งแต่ระยะตั งตัวถึงสิ นสุดระยะแตกกอ จ้านวน 238 วัน

หลังปลูก (DAT) จากการตรวจวัดด้วย Lysimeter ผันแปรตามปริมาณการให้น ้าจากน ้าฝนและน ้าชลประทาน ค่าการ

คายระเหยน ้าของอ้อยในสภาพมาตรฐานที่ 100% ของความจุความชื นสนาม (Crop evapotranspiration under 

standard conditions, 100%FC) ให้น ้าตามวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ที่ 50% ของความจุความชื นสนาม (50%FC) และ ให้

น ้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 
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50%FC และ 25%FC โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั นแนวทางการให้น ้าอ้อยเสริม

เมื่อเกิดสภาวะความเครียดด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลงของผผลิต เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้น ้าของอ้อย โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่างเดียว  

ผลการวิจัยบ่งชี ว่าการให้น ้าอ้อยเสริมนอกเหนือจากการใช้น ้าจากน ้าฝน อย่างน้อย 2 ครั ง ในระยะแตกกอและ

ย่างปล้อง เมื่อระดับความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลดลงมากกว่า 50% MAD และให้น ้าจนระดับความชื นดินกลับไปที่ 

50% TAW ดัชนีความเครียดของพืชดา้นน ้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 ้าจาก % 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  
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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

หากพิจารณาวิธีการให้น ้าอ้อยที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยพิจารณาจาก ารให้น ้าอ้อยแล้วได้ผลผลิตดีและประหยัดน ้า

ต้นทุน โดยดูจากสัดส่วน CCS yield/Water supply  พบว่า 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 ้าบางส่วนจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว แม้ว่าต้นทุนจะเพ่ิมมากขึ นจากค่าสูบน ้า โดยให้

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  

 

4.1.2 การเสรมิสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษา

ระดับไร่นา  

คัดเลือกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus thuringiensis B2, Bacillus 

stratophericus L19, Bacillus altitudinis T17 และ Weissella cibaria PN3 มาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ผสม โดย

แบคทีเรียแต่ละชนิดมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเจริญของพืชแตกต่างกัน และเมื่อรวมแบคทีเรียเข้าด้วยกัน

จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น โดยสารชีวภัณฑ์ผสมมีความสามารถในการผลิตแคแตเลส การตรึงไนโตรเจน การสร้างไบ

โอฟิล์ม การละลายฟอสเฟต การสร้าง Indole-3-acetic acid และการสร้างซิเดอร์โรฟอร์  เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของ

สารชีวภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมในระดับไร่นา ผู้วิจัยเริ่มจากการทดสอบสารชีวภัณฑ์ผสมในการปลูกอ้อยในบ่อปลูก

ซีเมนต์ที่จังหวัดนครสวรรค์ เทียบกับชุดการทดลองต่าง ๆ ที่ไม่เติมสารชีวภัณฑ์และเติมกลุ่มแบคทีเรียชนิดอื่น พบว่า

ลักษณะทางสรีรวิทยาของอ้อยในแต่ละชุดการทดลองมีความใกล้เคียงกันตลอดระยะเวลาปลูก นอกจากนี ต้นอ้อย

สามารถรักษาการท้างานของเซลล์ได้แม้เข้าสู่ภาวะแล้ง และอ้อยยังสามารถฟื้นตัวได้ดีหลังจากให้น ้า เมื่อถึงช่วงเวลา

เก็บเกี่ยวพบว่าชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์ผสมมีน ้าหนักอ้อยเฉลี่ย 19.04 ตันต่อไร่ ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไม่เติม

แบคทีเรียมีน ้าหนักเฉลี่ย 15.06 ตันต่อไร่ ต่อมาผู้วิจัยจึงขยายการทดสอบสารชีวภัณฑ์ในระดับไร่นา พบว่าในระยะตั ง
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ตัวต้นอ้อยในชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์มีจ้านวนหน่อเฉลี่ยเกิดขึ นมากที่สุด คือ 8,702.72 หน่อต่อไร่ ซึ่งมากกว่า

ชุดควบคุมที่มีจ้านวนหน่อ 6,982.18 หน่อต่อไร่ เมื่อถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวพบว่าชุดการทดลองที่มีการเติมสารชีว

ภัณฑ์ อ้อยมีการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ดี โดยชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์เท่านั น (T2) และชดุการทดลองที่เติม

สารชีวภัณฑ์และวัสดุพา (T3) มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 22.88 และ 21.05 ตันต่อไร่  ซึ่งมากกว่าชุดการทดลองที่ไม่

เติมสารชีวภัณฑ์ที่มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 17.83 ตันต่อไร่  โดยอ้อยมีคุณภาพดีและมีค่าความหวานอยู่ในปริมาณที่

รัฐบาลก้าหนด  นอกจากนี พบว่าสามารถใช้อาหารโมลาสเพาะเลี ยงแบคทีเรียให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ของหัวเชื อ

แบคทีเรียเชิงพานิชย์ได้ (8.39 - 9.09 log CFU ต่อมิลลิลิตร) โดยสามารถน้าโมลาสผสมกับ PEG6000 ไปใช้เตรียมหัว

เชื อชีวภาพที่มีการเก็บรักษายาวนานเพื่อการจ้าหน่าย ซึ่งจะมีต้นทุน 5.21 บาทต่อลิตร และใช้โมลาสอย่างเดียวเพื่อการ

ขยายหัวเชื อส้าหรับใช้ระหว่างการปลูกอ้อย ซึ่งจะมีต้นทุนเพียง 0.28 บาทต่อลิตร  ดังนั นสารชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ น

สามารถน้าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้ แต่ควรหาอัตราการใช้สารชีวภัณฑ์ที่น้อยที่สุดระหว่างการปลูกอ้อย เพื่อลด

ค่าใชจ้่ายต่อไป  

 

4.1.3 การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิต

อ้อย  

  4.1.3.1 ความสูงต้นอ้อย 

การติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยจากความสูงต้นอ้อยสามารถตรวจได้ทั งการวิเคราะห์จาก

ภาพถ่ายทางอากาศโดย UAV และการวัดทางภาคสนาม ซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี  พบว่า ความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยที่

วิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศโดย UAV กับการตรวจวัดทางภาคสนามด้วยตลับเมตรมีความสัมพันธ์ในระดับมาก

ที่สุดในระยะแตกกอและระยะย่างปล้อง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.85 และ0.85 ตามล้าดับ ส่วนระยะแก่

ก่อนเก็บเกี่ยวมีความสัมพันธ์ในระดับมาก ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.81 ขณะที่การตรวจสอบความค่า

คลาดเคลื่อนระหว่างการวัดความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศโดย UAV กับการตรวจวัด

ทางภาคสนามด้วยตลับเมตร โดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระยะแตกกอ > ระยะย่างปล้อง > ระยะแก่ก่อน

เก็บเก่ียว ซึ่งมีค่าคลาดเคลื่อนของความสูงทรงพุ่ม อยู่ที่ 0.35 เมตร 0.25 เมตร และ 0.24 เมตร ตามล้าดับ 

4.1.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าอ้อย  

ข้อมูลการวิจัยในส่วนนี  พบว่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าอ้อยเพิ่มขึ นตามระยะเวลาของการ

ปลูก โดยระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าอ้อยอยู่ที่ 2.72±0.26 

เซนติเมตร 3.25±0.14 เซนติเมตร และ 3.71±0.20 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
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4.1.3.3 น ้าหนกัล้าอ้อย 

การตรวจวัดน ้าหนักสดล้าอ้อยท้าได้โดยน้าค่าความสูงที่ค้านวนได้จาก DSM มาลบกับความ

สูงของล้าอ้อยที่ตรวจวัดทางภาคสนามเพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความสูงของส่วนที่เป็นส่วนใบของต้นอ้อย ซึ่งพบว่า ความสูงของ

ส่วนใบอ้อยเป็น 1 ใน 3 ของความสูงทรงพุ่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความสูงทั งหมด โดยแบ่งการ ทั งนี การติดตาม

การเจริญเติบโตของอ้อยจากค่าน ้าหนักล้าอ้อยท้าโดยการน้าค่าความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าอ้อยมาค้านวณหา

ค่าน ้าหนักล้าอ้อย ซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี  พบว่า ค่าน ้าหนักล้าอ้อยที่ใช้ความสูงทรงพุ่มที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายทาง

อากาศโดย UAV กับการตรวจวัดทางภาคสนามด้วยตลับเมตรมีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุดทั ง 3 ระยะการ

เจริญเติบโต ได้แก่ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.95 

0.94 และ0.91 ตามล้าดับ ขณะที่การตรวจสอบความค่าคลาดเคลื่อน โดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ระยะแก่

ก่อนเก็บเกี่ยว > ระยะย่างปล้อง > ระยะแตกกอ ซึ่งมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.15 กิโลกรัม 0.12 กิโลกรัม และ 0.11 

กิโลกรัม ตามล้าดับ 

4.1.3.4 การเปรียบเทียบความสัมพันธใ์นการเจริญเติบโตของต้นอ้อย 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในการเจริญเติบโตของต้นอ้อย โดยท้าการเปรียบเทียบขนาด

ของต้นอ้อย (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าอ้อยที่ตรวจวัดทางภาคสนาม x ความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยทั งจากตรวจวัดทาง 

UAV และทางภาคสนาม) กับน ้าหนักล้าอ้อยที่วัดได้จากการสุ่มตัวอย่างต้นอ้อยในพื นที่เพาะปลูก พบว่า ค่าความสูงทรง

พุ่มของต้นอ้อยจากการตรวจวัดทาง UAV สามารถน้ามาใช้เป็นปัจจัยส้าหรับการประมาณค่าผลผลิตอ้อยแปลงใหญ่ได้

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(R2) สูงกว่า 8.0 ขึ นไป 

  4.1.3.5 การสร้างสมการประเมินผลผลิตอ้อยด้วยวิธีทางแอลโลเมตรี 

สมการแอลโลเมตรีแบบทั่วไปเพื่อใช้ค้านวณผลผลิตอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของอ้อย 

ได้แก่ ส่วนของล้าต้น คือ Y = 0.1254x+1.3926 (R2 = 0.92) และส่วนของใบ Y = 0.0842x+0.9827 (R2 = 0.92)  

4.13.6 การประเมินผลผลิตอ้อยด้วยเทคนิคการสร้างภาพกลุ่มข้อมูลสามมิติเหนือพื นดิน 

ระยะเริ่มงอกของอ้อยเป็นระยะมีสามารถใช้ค่าประมาณการความสูงจาก UAV ร่วมกับการ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสร้างภาพกลุ่มข้อมูลสามมิติเหนือพื นดิน (Point Cloud Above Ground) ด้วยโปรแกรม 

Pix4D mapper เพื่อหามวลชีวภาพของอ้อยในระยะเริ่มงอกได้ ซึ่งการจ้าแนกพื นที่อ้อยและไม่ใชอ้อยในระยะเริ่มงอก 

พบว่า มีค่าความถูกต้อง 95% มีค่าความถูกต้องค่อนข้างสูง แต่การจ้าแนกยังมีความคลาดเคลื่อนเพราะบางพื นที่ใบปก

คลุมค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ค่าการสะท้อนของดินมีการปะปนท้าให้จ้าแนกเกิดการผิดพลาดได้  ส้าหรับผลผลิตอ้อยใน

ระยะเริ่มงอกจะอยู่ในรูปของต้นอ่อนที่ยังไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างส่วนล้าต้นกับส่วนใบของอ้อยด้วย UAV 

โดยน ้าหนักสดทั งหมดอยู่ที่ 0.15 ต้นต่อไร ่
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4.13.7 การประเมินผลผลิตอ้อยด้วยวิธีทางแอลโลเมตร ี

การประเมินผลผลิตอ้อยด้วยวิธีทางแอลโลเมตรใีช้กับการเจริญเติบโตของอ้อยใน 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว โดยการประเมินผลผลติอ้อยในระยะการเจริญเติบโต

ต่าง ๆ ด้วยวิธีทางแอลโลเมตรีตามตาราง 3 

ตาราง 3 การประเมินผลผลติอ้อยด้วยวิธีทางแอลโลเมตรี 

ระยะการเจริญเติบโตของอ้อย 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่) 

ส่วนของล้าต้น ส่วนของใบ รวมทั งหมด 

ระยะแตกกอ 3.56 1.54 5.10 

ระยะย่างปล้อง 5.57 1.87 7.44 

ระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว 9.58 2.28 11.86 

 

  4.13.8 การพฒันาระบบแผนที่ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์  

การออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี เป็นวิธีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะใช้ภาษา HTML 

ภาษา PHP ภาษา JAVASCRIPT ในการแสดงขั นข้อมูลช่วงอาย ุและผลผลิตของอ้อยที่เช่ือมต่อกับ Google map, Bing 

map และ OpenLayers เรียนผ่าน Tableau แสดงหน้าเว็บไซต์ในลักษณะของแผนที่พื นที่ศึกษา เลือกแสดงผล

ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายด้านความสูง และมวลชีวภาพของต้นอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อย  

ทั งนี  Home page ของเว็บไซต์ https://tabsoft.co/3x6iMwO จะประกอบไปด้วย 4 หน้าหลัก ได้แก่ หน้าแรกของ 

Home page หน้าที่ 2 ความส้าคัญของการวิจัย (Significance of the research) หน้าที่ 3 การเตรียมดิน (Soil 

preparation) ส้าหรับหน้าที่ 4 ถึงหน้าที่ 7 จะเป็นหน้าส้าหรับการติดตามการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิต

อ้อยตามระยะต่าง ๆ ได้แก่ ระยะงอก (Germination phase) ระยะแตกกอ (Tillering phase) ระยะย่างปล้อง (Stalk 

elongation phase) และระยะอ้อยสุกก่อนการเก็บเกี่ยว (Maturity and ripening phase)  
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4.2 ความเชื่อมโยงผลผลิตจากการวิจัยของโครงการวิจัยเพื่อการผลิตอ้อยแบบแม่นย า  

4.2.1 กรอบแนวคิดการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ในแผนงานวิจัยนี  โครงการวิจัยย่อย ที่ 1 คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ IoT ส้าหรับศึกษาวิจัย 

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) โดยการวัดอัตราการคายระเหยน ้า (ETa) ในแปลงทดลองระดับไร่นา ด้วยวิธี 

Lysimeter และ Bowen ratio  เพื่อประเมินค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ของอ้อยพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศ

ไทย คือ พันธุ์ขอนแก่น 3 การตรวจวัดติดตามลักษณะภูมิอากาศท้องถิ่น ได้แก่ ปริมาณน ้าฝน และศักย์การคายระเหย

น ้าของพืชอ้างอิง การติดตามสถานะน ้าในดินที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ และ ดัชนีความเครียดด้านน ้าของพืช 

ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ส้าคัญที่น้าไปใช้ค้านวณความต้องการใช้น ้าของอ้อยร่วมกับการติดตามความชื นในดิน ดัชนี

ความเครียดของพืชด้านน ้า และน ้าต้นทุน แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกร ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจการให้น ้าแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อยรายแปลง โดยการด้าเนินงานโดย หน่วยส่งเสริมการผลิตอ้อย บริษัท 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (KTIS)  

ในสภาวะที่ประสบภัยแล้ง น ้าต้นทุนขาดแคลนไม่เพียงพอที่จะให้น ้าแก่ต้นอ้อยได้อย่างเพียงพอทั่วถึง

และการท้าฝนหลวงไม่สามารถด้าเนินการได้ การจัดการความต้องการน ้าของอ้อยให้ผ่านสภาวะวิกฤติภัยแล้งที่ไม่ท้าให้

อ้อยผลผลิตลดลง สามารถด้าเนินการได้ด้วยการเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรีย

ส่งเสริมการ เจริญเติบโต ที่จะช่วยลดความเครียดของต้นอ้อยจากการขาดน ้า โดยประเด็นการวิจัยของโครงการวิจัย

ย่อยที่ 2 คือ การพัฒนาหัวเชื อแบคทีเรียส้าหรับใช้เตรียมท่อนพันธุ์อ้อยและใส่ในดินระหว่างการปลูกอ้อยซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของอ้อยให้ข้ามแล้งหรือฝนทิ งช่วง  

นอกจากนี โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและประมาณการผลผลิตอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินงานของแผนบูรณาการ

วิจัยนี  ที่ด้าเนินการวิจัยในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้ศักยภาพของภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงในสร้าง 

Biometrics ชนิดใหม่ และมีความละเอียดกว่าการสร้าง Biometrics จากภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งมีความละเอียดต่้า

กว่า เพื่อบ่งชี ถึงอัตราการเจริญเติบโตของอ้อย และประมาณการผลผลิตอ้อยส้าหรับการวางแผนจัดการผลผลิตของ

โรงงานน ้าตาลและการเข้าไปบ้ารุงดูแลแปลงอ้อยอย่างทันท่วงทีก่อนที่ผลผลิตจะลดลง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานหรือบริการข้อมูลแผนที่เพื่อการปลูกอ้อยความละเอียดสูงระดับแปลง (high resolution) 

4.2.2 ความเชื่อมโยงระหวา่งผลผลิตการวิจัยและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปลูกและบ ารุงรกัษาอ้อย

แบบแม่นย า 

  จากการวิเคราะห์ปฎิทินการปลูกอ้อย พบช่วงเวลาที่เกษตรกรสามารถน้าองค์ความรู้และผลผลิตจาก

การวิจัยของโครงการวิจัยย่อยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการน ้าในการปลูกอ้อยและบ้ารุงรักษาอ้อยแบบแม่นย้า ดัง

รายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 4 ความเช่ือมโยงระหว่างผลผลิตการวิจัยและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปลูกและบ้ารุงรักษาอ้อยแบบแม่นย้า ตามปฎิทินการปลูกอ้อย 

เดือนที่ ระยะการ
เจริญเติบโต 

กิจกรรม 
ปลูกอ้อย 

เงื่อนไขสถานกาณ์การจัดการน ้า  
การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที ่1 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที2่ 

การประยุต์ผลผลิตการวิจัย 
โครงการย่อยที ่3 

0 - ก่อนเตรียมดิน  1. การติดตามสถานะน ้าในดิน  เพื่อวางแผนก้าหนด
ปริมาณการให้น ้าในการปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์ 
2. การสร้างข้อมูล Digital Surface Model (DSM)  
เพื่อก้าหนดระดับ ±0.00 ส้าหรับใช้อ้างอิงความสูงของ
อ้อย ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ 

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัด เพื่อติดตาม
สถานะความชื นในดิน  

 ใช้ UAV บันทึกภาพภูมิประเทศ
ก่อนการไถพรวนดิน เพื่อ
ประมวลผลข้อมูล Digital 
Surface Model (DSM) 

0 
 

- เตรียมดิน 1. การปรับพื นที่ (Cut and fill) ให้ได้ระดับและมี
ความลาดเอียงที่เหมาะสมกับการให้น ้า   

  ใช้ข้อมูล DSM เพื่อก้าหนดจุด
หรือพื นที่ในแปลงอ้อยที่ต้อง
ปรับระดับ ในระบบแผนที่
ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูง
แบบออนไลน์  
https://tabsoft.co/3x6iMwO 

0 
 

 เตรียมท่อนพันธุ์ 1. การชักน้าให้เกิดการอิงอาศัยของจุลินทรีย์ส่งเสริม
การเจริญเติบโตในต้นอ้อย 

 แช่ท่อนพันธุ์อ้อยในสาร
ชีวภัณฑ ์นาน 3-4 
ชั่วโมง  หลังจากการแช่
ท่อนพันธุ์อ้อยในน ้าร้อน
เพื่อฆ่าเชื อโรคพืช  

 

0 - ปลูกอ้อย 1. การติดตามสถานนะน ้าในดิน เพื่อวางแผนการปลูก
อ้อยให้งอก 

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัด เพื่อติดตาม

การใส่สารชีวภัณฑ์
แบคทีเรียผสม ลงไปใน
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เดือนที่ ระยะการ
เจริญเติบโต 

กิจกรรม 
ปลูกอ้อย 

เงื่อนไขสถานกาณ์การจัดการน ้า  
การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที ่1 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที2่ 

การประยุต์ผลผลิตการวิจัย 
โครงการย่อยที ่3 

- กรณีฝนตกน ้าขัง ใช้วิธีปักท่อนพันธุ์อ้อยท้ามุม 45 
องศา เมื่ออ้อยงอกและดินแห้งแล้วจึงมากลบอีกครั ง
หนึ่ง 
- กรณีฝนตกแล้วดินแฉะ ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ไว้ในร่อง
ปลูก หรือ กรณีดินเปียก อุ้มน ้ามาก ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์
แล้วกลบด้วนดินบาง ๆ จะลดการเน่าของท่อนพันธุ์ 
- กรณีปลูกอ้อยข้ามแล้ง ที่ขณะปลูกอ้อยไม่มีฝนตก
หรือปลูกไปแล้วจะไม่มีฝนหรือฝนทิ งช่วง ควรให้
น ้าอ้อยไปพร้อมกับการปลูกอ้อย และไถกลบด้วยดิน
เพื่อรักษาความชื นในดิน   
2. กรณีปลูกอ้อยข้ามแล้ง ควรใส่สารสารชีวภัณฑ์
แบคทีเรียผสม เพื่อสร้างความทนทานต่อสภาะแล้ง
หลังจากอ้อยงอก  

สถานะความชื นในดิน 
เพื่อก้าหนดการให้หรือ
ไม่ให้น ้า ในการปลูกอ้อย
ด้วยท่อนพันธุ์ 

ดินระหว่างการปลูกอ้อย
ด้วยท่อนพันธุ์ 

1 ตั งตัว ดูแลรักษาอ้อย 1. การให้น ้า ระยะงอก หลังปลูก 0-1 เดือน อ้อยที่
งอกยังใช้ความชื นในดินจากการให้น ้าในดิน แต่ควรมี
การติดตามสถานะความชื นในดินและการระเหยน ้า
จากดิน  
2. การตรวจสอบอัตราการงอกของอ้อย เพื่อการปลูก
อ้อยเสริม  
 

 

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัด เพื่อติดตาม
สถานะความชื นในดิน
และการระเหยน ้าจากดิน 

 ใช้ UAV บันทึกภาพการงอก
ของอ้อย  เพื่อสร้างข้อมูล 
Digital Terrain Model (DTM) 
เพื่อวัดความสูงของอ้อย  

(Sugarcane height: sH) 
แล้วค้านวณอัตราการงอกต่อ
พื นที่  
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เดือนที่ ระยะการ
เจริญเติบโต 

กิจกรรม 
ปลูกอ้อย 

เงื่อนไขสถานกาณ์การจัดการน ้า  
การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที ่1 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที2่ 

การประยุต์ผลผลิตการวิจัย 
โครงการย่อยที ่3 

2-3 แตกกอ  ดูแลรักษาอ้อย 1. กรณีฝนไม่ตก หรือ ฝนทิ งช่วง เมื่อความชื นในดิน
ลดต่้า ลงกว่า 25%FC โดยพิจารณาร่วมกับดัชนี
ความเครียดด้านน ้าของอ้อย ควรให้น ้าอย่างน้อย 1 
ครั ง โดยให้น ้าแล้ว ควรมีความชื นไม่น้อยกว่า 50%FC 
2. กรณีปลูกอ้อยข้ามแล้ง ควรใส่สารสารชีวภัณฑ์
แบคทีเรียผสม เพื่อสร้างความทนทานต่อสภาะแล้งใน
ระยะแตกกอ 
3. การติดตามความสูงของอ้อยเพื่อให้ปุ๋ยแบบแม่นย้า
ในระยะย่างปล้อง โดยการให้ปุ๋ยเฉพาะพื นที่ที่มีการ
เจริญเติบโตแตกต่างกัน   

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัด เพื่อติดตาม
สถานะความชื นในดิน
และดัชนีความเครียด
ด้านน ้าของอ้อย และการ
ตอบสนองผลผลิตต่อการ
ขาดน ้า (Ky) โดยการใช้
โปรแกรมประยุกต์การให้
น ้าอ้อยแบบแม่นย้า 

การใส่สารชีวภัณฑ์
แบคทีเรียผสม ลงไปใน
ดินในระยะแตกกอใน
เดือนที่ 2 และ 3  

ใช้ UAV บันทึกภาพ เพื่อสร้าง
ข้อมูล DTM แสดงความสูงของ
อ้อย ที่แตกตอ เพื่อประเมิน
ความสม่้าเสมอของการ
เจริญเติบโต ส้าหรับวาง
แผนการให้ปุ๋ยแบบแม่นย้า
เฉพาะพื นที่/จุด ในระยะย่าง
ปล้องตอนต้น ในระบบแผนที่
ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูง
แบบออนไลน์  
https://tabsoft.co/3x6iMwO 

4-5 ย่างปล้อง 
ตอนต้น 

ดูแลรักษาอ้อย 1. กรณีฝนไม่ตก หรือ ฝนทิ งช่วง เมื่อความชื นในดิน
ลดต่้า ลงกว่า 25%FC โดยพิจารณาร่วมกับดัชนี
ความเครียดด้านน ้าของอ้อย ควรให้น ้าอย่างน้อย 1 
ครั ง โดยให้น ้าแล้ว ควรมีความชื นไม่น้อยกว่า 50%FC 
2. การให้ปุ๋ยเฉพาะพื นที่/จุด เพื่อเพิ่มขนาดและ
น ้าหนักของล้าอ้อยในช่วงย่างปล้องที่อ้อยเจริญเติบโต
เร็วที่สุด  

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัด เพื่อติดตาม
สถานะความชื นในดิน
และดัชนีความเครียด
ด้านน ้าของอ้อย และการ
ตอบสนองผลผลิตต่อการ
ขาดน ้า (Ky) โดยการใช้
โปรแกรมประยุกต์การให้
น ้าอ้อยแบบแม่นย้า 

 ก้าหนดพื นที่/จุด ในการให้ปุ๋ย
อ้อยแบบแม่นย้า ตามความสูง
ของอ้อย โดยใช้ข้อมูล DTM ใน
ระยะแตกกอ ในระบบแผนที่
ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูง
แบบออนไลน์  
https://tabsoft.co/3x6iMwO 
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เดือนที่ ระยะการ
เจริญเติบโต 

กิจกรรม 
ปลูกอ้อย 

เงื่อนไขสถานกาณ์การจัดการน ้า  
การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที ่1 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที2่ 

การประยุต์ผลผลิตการวิจัย 
โครงการย่อยที ่3 

6 ย่างปล้อง 
ตอนกลาง 

ดูแลรักษาอ้อย 1. การติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยหลังใส่ปุ๋ย    ใช้ UAV บันทึกภาพ เพื่อสร้าง
ข้อมูล DTM แสดงความสูงของ
อ้อยที่เพื่อประเมินความ
สม่้าเสมอของการเจริญเติบโต 
ส้าหรับวางแผนการให้ปุ๋ยแบบ
แม่นย้าเฉพาะพื นที่/จุด เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  

7-8 ย่างปล้อง 
ตอนปลาย 

ดูแลรักษาอ้อย 1. การให้ปุ๋ยเฉพาะพื นที่/จุด เพื่อเพิ่มผลผลิต   ก้าหนดพื นที่/จุด ในการให้ปุ๋ย
อ้อยแบบแม่นย้า ตามความสูง
ของอ้อย โดยใช้ข้อมูล DTM ใน
ระยะย่างปล้องตอนกลาง  ใน
ระบบแผนที่ติดตามชีวมวล
รายละเอียดสูงแบบออนไลน์  
https://tabsoft.co/3x6iMwO 

10-11 ระยะสะสม
น ้าตาลและ
สุกแก่ 

การประเมินผล
ผลิตก่อนการเก็บ
เกี่ยว 

1. ในระยะสะสมน ้าตาลควรงดการให้น ้าเพื่อเพิ่ม
คุณภาพความหวานของอ้อย ซึ่งควรมีค่าดัชนี
ความเครียดของพืชด้านน ้า หากมีน ้าท่วมขังในแปลง
ปลูก ควรเร่งระบายออก  
2. การประมาณการผลผลิตอ้อย 

ใช้ IoT และ เครื่องมือ
ตรวจวัดเพื่อติดตาม
สถานะความชื นในดิน
และดัชนีความเครียด
ด้านน ้าของอ้อย  

 ใช้ UAV บันทึกภาพ เพื่อ
วิเคราะห์ความสูงของอ้อย (x) 
เพื่อประมาณการผลผลิตด้วย
สมการแอลโลเมตรี ดังนี  
1. ส่วนของล้าต้น  
Y = 0.1254x1.3926 
2. ส่วนของใบ  
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เดือนที่ ระยะการ
เจริญเติบโต 

กิจกรรม 
ปลูกอ้อย 

เงื่อนไขสถานกาณ์การจัดการน ้า  
การติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที ่1 

การประยุต์ผลผลิต
การวิจัย โครงการ

ย่อยที2่ 

การประยุต์ผลผลิตการวิจัย 
โครงการย่อยที ่3 

Y = 0.0842x0.9827 
ในระบบแผนที่ติดตามชีวมวล
รายละเอียดสูงแบบออนไลน์  
https://tabsoft.co/3x6iMwO 

12 ระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยว     

 

 

 



 

4.3 ผลการบริหารแผนวิจัย  
  กิจกรรมการบริหารแผนวิจัย คือ การประสานงานวิจัยโครงการย่อยทั ง 3  เพื่ออ้านวยความสะดวก

ให้แก่นักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี  

- การประชุมนักวิจัย เพื่อวางแผนการท้างานวิจัยในพื นที่ร่วมกัน 

- การประชุมนักวิจัย ร่วมกับ KTIS 

- MOU การวิจัยการใช้น ้าอ้อยและการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษทั เคทสิ วิจัยและพัฒนา จ้ากัด 

- การประสานงานการเงินและงบประมาณ การเบิกจ่าย และรายงานการใช้งบประมาณ  



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter 

 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 ในกรรมวิธีการ

ทดลองพร่องน ้า โดยรักษาระดับความชื นดินลดลงไม่เกิน 50% ของความจุความชื นสนาม (FC) และ 50%FC แบบสลับ

ข้างทีละครึ่ง มีค่า 4.4±2.0 มิลลิเมตรต่อวัน และ 4.1±1.7 มิลลิเมตรต่อวัน ทั งนี ความแปรปรวนของค่าการคายระเหย

น ้ามีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ฝนตกและให้น ้า ส้าหรับค่าการคายระเหยน ้าที่ตรวจวัดด้วยวิธี EBRR มีค่า 2.7±1.6 

มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าการวัดถังวัดการใช้น ้าแบบชั่งน ้าหนัก โดยสามารถปรับแก้ค่าการคายระเหยได้ด้วยสมการ 

ETlysimeter = 1.038.ETEBBR + 0.387 (R2 0.67) เพื่อใช้วัดการคายระเหยน ้าที่มีต้นทุนต่้าและดูแลรักษาง่ายกว่า 

Lysimeter 

ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว (Single crop coefficient, Kc) ตลอดระยะการเจริญเติบโต

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

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) ตลอดระยะการเจริญเติบโตของอ้อย มี

ค่าเฉลี่ย Kc 0.63 77 ในระยะตั งตัว กลางฤดู และ สะสมน ้าตาล ค่าเฉลี่ย Kc เท่ากับ 0.22, 1.21 และ 0.47 ตามล้าดับ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างอุณหภูมิอ้อยกับอุณหภูมิอากาศ (Tc-Ta) และแรงดึงระเหยน ้าของ

อากาศ (VPD) ประกอบด้วย สมการค้านวณ 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 จึง

ใช้ค่าเหล่านี ประเมินดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อย ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่

ลดลงเนื่องจากการขาดน ้า (Yield respond to water deficit, Ky) ในระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 

0.25 และ 0.96 ตามล้าดับ 

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนาม 100%FC ตลอดการปลูกอ้อยจะให้ผลผลิตสูงสุด แต่

ประสิทธิภาพการใช้น ้าของพืช (WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้า 75%FC, 50%FC และ 

25%FC ตามล้าดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวน้าไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบ

แม่นย้า เพื่อให้เกษตรกร พิจารณาตัดสินใจที่จะให้น ้าพร้อมค้าแนะน้าปริมาณการให้น ้าที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการ

ยอมรับได้ของผลผลิตที่ยอมลดลงอันเนื่องมาจากการยอมให้ดินและพืชมีความเครียดจากการขาดน ้า 
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5.1.2 การเสรมิสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษา

ระดับไร่นา  

กลุ่มแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus thuringiensis B2 , Bacillus 

stratophericus L19, Bacillus altitudinis T17 และ Weissella cibaria PN3 น้ามาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์ผสมสูตร

น ้า เพื่อในการส่งเสริมการเจริญของอ้อยในภาวะแล้งผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของแบคทีเรีย ได้แก่ การผลิตแคแตเลส 

การตรึงไนโตรเจน การสร้างไบโอฟิล์ม การละลายฟอสเฟต การสร้าง IAA และการสร้างซิเดอร์โรฟอร์ เมื่อน้ากลุ่ม

แบคทีเรียไปใช้ระหว่างการปลูกอ้อยในระดับไร่นา  พบว่าอ้อยยังคงรักษาน ้าภายในเซลล์ รักษาการท้างานของเซลล์ 

เช่น การสังเคราะห์แสงหรือการหายใจได้แม้จะเข้าสู่ภาวะแล้ง และหลังภาวะแล้ง อ้อยยังคงสามารถฟื้นตัวได้ดี 

นอกจากนี ยังส่งผลให้ปริมาณน ้าหนักและความยืดยาวของอ้อยเพิ่มมากขึ นจากชุดควบคุมอีกด้วย จึงน้าไปสู่การพัฒนา

เป็นสารชีวภัณฑ์ผสม โดยใช้โมลาสเป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญของแบคทีเรีย ส่งผลให้ได้เป็นสารชีวภัณฑ์ผสมที่มี

ราคาถูกเพื่อจ้าหน่ายในเชิงพานิชย์ เหมาะส้าหรับการน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรต่อไป 

5.1.3 การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิต

อ้อย  

ความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศโดย UAV มีค่าใกล้เคียงกับการ
ตรวจวัดทางภาคสนามด้วยตลับเมตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอ้อยในระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และ
ระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มีค่าอยู่ที่ 0.85 0.85 และ 0.81 ตามล้าดับ ขณะที่การตรวจสอบความค่าคลาดเคลื่อนความสูง
ทรงพุ่มของต้นอ้อยโดยใช้เกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย (root mean square error, RMSE) พบว่า ค่า
คลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ยความสูงอยู่ในระดับต่้า โดยอ้อยในระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยะแก่ก่อนเก็บเกี่ยว 
มีค่าคลาดเคลื่อนของความสูงทรงพุ่มอยู่ที่ 0.35 0.25 และ 0.24 เมตร ตามล้าดับ ส้าหรับการประเมินผลผลิตอ้อย
สามารถท้าได้ 2 วิธีการ โดยวิธีการที่ 1 เหมาะส้าหรับประเมินผลผลิตอ้อยในระยะเริ่มงอก ซึ่งสามารถใช้ค่าความสูงต้น
กล้าอ้อยในแปลงเพาะปลูกที่ประเมินจากภาพถ่ายทางอากาศด้วย UAV ร่วมกับเทคนิคการสร้างภาพกลุ่มข้อมูลสามมิติ
เหนือพื นดิน (Point Cloud Above Ground) โดยพบว่า ต้นกล้าอ้อยมีน ้าหนักสดทั งหมดอยู่ที่ 0.15 ตันต่อไร่ ส้าหรับ
วิธีการที่ 2 เป็นการประเมินผลผลิตอ้อยด้วยวิธีทางแอลโลเมตรี ส่วนของล้าต้น Y = 0.1254x+1.3926 และ ส่วนของ
ใบ Y = 0.0842x+0.9827 ซึ่งเหมาะสมกับการประเมินผลผลิตอ้อยในระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง และระยะแก่ก่อน
เก็บเกี่ยว โดยพบว่า ผลผลิตอ้อย (ในรูปของมวลชีวภาพ) ที่ค้านวณได้ทั งหมดอยู่ที่ 5.10 7.44 และ 11.86 ตันต่อไร่ 
ตามล้าดับ สุดท้ายการพัฒนาระบบแผนที่ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์เป็นแบบเว็บไซต์ผ่าน Tableau 
ซึ่งแสดงหน้าเว็บไซต์ในลักษณะของแผนที่พื นที่ศึกษา เลือกแสดงผลสัดส่วน และการกระจายด้านความสูงของต้นอ้อย
ในพื นที่เพาะปลูก นอกจากยังแสดงมวลชีวภาพของต้นอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อยได้ในเวลาเดียวกัน 
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5.2 ข้อจ ากัดในการใช้งานของผลวิจัย  
5.2.1 การศึกษาค่าการคายระเหยน ้าและสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter 

การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยด้วยวิธี Lysimeter มีต้นทุนและการบ้ารุงรักษาสูง ดังนั น

การติดตามตรวจวัดการคายระเหยควรใช้วิธี Eddy covariance ที่ใช้เป็นวิธีมาตรฐานส้าหรับการปรับแก้ค่าการระเหย

น ้าด้วยวิธี EBBR  

การเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อยแบบคู่เพื่อการค้านวณค่าการคายระเหย ส้าหรับการปลูก

อ้อยข้ามแล้ง ที่ปลูกอ้อยในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ควรพิจารณาใช้ค่า Kc initial ที่มีค่ามากกว่า 0.15 

เนื่องจากมีค่าการระเหยจากดินเพิ่มมากขึ น และควรใช้ค่า ETo จากการตรวจวัดจากสถานีอากาศในรัศมี 10 กม หรือ 

การใช้ค่า ETo จาก Epan :ซึ่งจะให้ค่าการใช้น ้าที่แม่นย้าตามสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่น 

การตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบปลูกข้ามแล้ง นอกจากพิจารณาสถานะของน ้าในดินแล้ว ควรพิจารณา

การตอบสนองความเครียดด้านน ้าของพืช ประกอบด้วย เนื่องจากการตอบสนองทางสรีระวิทยาของอ้อยต่อสภาวะน ้า

ในดินของอ้อยแต่ละสายพันธุ์และตามระยะการเจริญเติบโต มีผลต่อการคายน ้าของอ้อย ดังนั นควรศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างค่าการคายระเหยที่ผันแปรตามสถานะของน ้าในดินและน ้าในต้นพืช เพื่อก้าหนดเวลาการให้น ้าอ้อยให้แม่นย้า

ยิ่งขึ น 

ควรด้าเนินการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของอ้อยในระยะยาวให้ครอบคลุมความ

ผันแปรในสภาพแวดล้อมในระดับไร่นา เพื่อจะได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส้าหรับการวิเคราะห์ขั นสูงด้วย

ปัญญาประดิษฐ์ต่อไป 

การพัฒนาและใช้งานโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อย ควรด้าเนินการ

องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อลดช่องว่างทางดิจิตอลและให้ผลตอบแทนในด้านเศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพการใช้

น า้เชิงทรัพยากรร่วมพิจารณาตัดสินใจ 

5.2.2 การเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษา

ระดับไร่นา  

เนื่องจากงานวิจัยนี มีระยะเวลาจ้ากัด ท้าให้ผู้วิจัยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแปรผันปริมาณสารชีวภัณฑ์ที่

ใช้ หรือศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์  ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับการ

ใช้สารชีวภัณฑ์ในอนาคต  นอกจากนี งานวิจัยศึกษาอ้อยในฤดูการปลูก 2563-2564 ซึ่งมีน ้าฝนมากกว่าปกติ อ้อยจึงมี

โอกาสเกิดความเครียดต่อภาวะแล้งน้อย 

แบคทีเรียที่คัดเลือกมีคุณสมบัติการเป็นแบคทีเรีย PGPR ด้านต่าง ๆ ในการผลิตสารทุติยภูมิที่มี

ประโยชน์ในกระบวนการเมทาบอลิซึมของพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการเจริญของพืชทางตรง อย่างไรก็ตามควร

ศึกษาคุณสมบัติการเป็นแบคทีเรีย PGPR ทางอ้อมเพิ่มเติมเช่น การทดสอบคุณสมบัติการเป็น Antifungal และ 
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Biopesticide ของกลุ่มแบคทีเรีย เนื่องจากการทดสอบปลูกอ้อยในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มีปัจจัยทางชีวภาพอื่นมา

เกี่ยวข้อง ได้แก่ เชื อราก่อโรคพืช ปลวก หรือหนอนในต้น หากกลุ่มแบคทีเรียมีความสามารถดังกล่าว จะสามารถลด

ความเสี่ยงทางชีวภาพและเป็นการช่วยส่งเสริมการเจริญของอ้อยทางอ้อมได้  

ปัจจุบันมีการศกึษาการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นและชนิดของจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืช โดย

การท้าเมตาจีโนมิกส์ (Metagenomics) คาดว่าจะสามารถน้ามาอธิบายบทบาทของสารชีวภัณฑ์ผสมที่มีผลต่อการ

เจริญของอ้อย รวมถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มแบคทีเรียรอบรากพืชประจ้าถิ่นได้   

งานวจิัยนี พบว่าสารชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตอ้อย และสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ชุมชนมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ผสม นอกจากนี หากมีการใช้สารชีว

ภัณฑ์ผสมอย่างแพร่หลาย ยังส่งผลท้าให้ปรมิาณน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้อีกด้วย  อย่างไรก็ดีเกษตรกรจ้าเป็นต้องเติมสารชีวภัณฑ์ปริมาณค่อนข้างมาก ท้า

ให้มีค่าใช้จ่ายต่อไร่สูง จึงควรหาอัตราการใช้สารชีวภัณฑ์ที่น้อยที่สุดระหว่างการปลูกอ้อย และศึกษาปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย  นอกจากนี นอกจากนี สารชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ นประกอบด้วย

แบคทีเรียเท่านั น ซึ่งการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทีม่ีประโยชน์บริเวณรากพืชจะอยู่ในขอบเขตทีจ่้ากัด  

การเตรียมสารชีวภัณฑ์ที่ประกอบด้วยราและแบคทีเรียจะช่วยเพิ่มการกระจายของแบคทีเรียได้ เนื่องจากราจะมีสายใย

แผ่กระจายในดินได้เป็นบริเวณกว้าง  

ส้าหรับการน้าสารชีวภัณฑ์มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์และการส่งเสริมธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ใน

ประเทศ จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาวิจัยเพ่ิม เพื่อหาตลาดในการจ้าหน่ายสารชีวภัณฑอ์ื่น ๆ และเพิ่มมูลค่าของสารชีว

ภัณฑ์  ทั งนี คาดว่าสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ นจะสามารถใช้กับพืชที่มีราคาจ้าหน่ายสูงแต่ไม่ทนต่อความแห้งแล้ง เช่น ผัก

สลัด กล้วยไม ้ไม้ประดับ และผลไม้เมืองหนาว ได้ 

5.2.3 การพัฒนา Biometrics ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิต

อ้อย  

การตรวจวัดความสูงของต้นอ้อยในรูปแบบความสูงทรงพุ่มมีความส้าคัญมากที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี ได้ใช้

การส้ารวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์หรือ Real Time Kinematic (RTK) GNSS Network ควบคู่กับ

การประเมินภาพถ่ายทางอากาศโดย UAV จึงท้าให้การตรวจวัดความสูงทรงพุ่มของต้นอ้อยมีความถูกต้องและแม่นย่้า

มากยิ่งขึ น แต่จากการส้ารวจทางภาคสนาม พบว่า ระยะการเจริญเติบโตของอ้อยในช่วงสุกก่อนเก็บเกี่ยวพบการล้มของ

ต้นอ้อย จึงท้าให้การวัดและประเมินความสูงของต้นอ้อยบริเวณแปลงเพาะปลูกที่มีการล้มทับกันด้วยภาพถ่ายทาง

อากาศโดย UAV จึงท้าให้การประเมินเกิดคลาดเคลื่อน ซึ่งถือเป็นข้อจ้ากัดของงานวิจัยนี  

 

  



50 
 

5.3 การประเมินความส าเร็จของแผนงานและโครงการวิจัย 
 จากเป้าหมายการของผลิตเป้าหมายของผลผลิต (Output) และ ตัวชี วัด ของแผนงานและโครงการวิจัย จาก 

15 ผลผลิต พบว่า ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการวิจัย ได้แก่ ผลผลิตล้าดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, และ 8 ด้าเนินการประสบ

ความส้าเร็จตามเป้าหมาย 100% มีเพียงผลผลิตล้าดับที่ 5 ที่ประสบผลส้าเร็จ 50% ด้านผลผลิตที่เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์และเผยแพร่ผลการวิจัย โดยผลผลิตล้าดับที่  9 และ 10 ด้าเนินการได้ 50% เนื่องจากไม่สามารถจัดการ

ฝึกอบรมและประชุมสัมมนาได้ จากเนื่องจากเกิดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่การฝึกอบรมการใช้

ประโยชน์งานวิจัยจะด้าเนินการผ่าน MOU ต่อไป ด้านการผลิตบุคลากร ในผลผลิตล้าดับที่ 11 และ 12 แผนงานวิจัยมี

สว่นพัฒนานักวิจัยเฉพาะทางในระดับบัณฑิตศึกษาและการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ซึ่งมาจากบุคลากรชอง บริษัท เกษตร

ไทย อินเตอร์เนชั่นแนบล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 ซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยต่อไป ส้าหรับการเผยแพร่ผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีจ้านวน 3 เรื่อง ส่วนการตีพิมพ์

ผลการวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอยู่ในระหว่างการเตรียมบทความวิจัย จ้านวน 3 บทความ ดัง

รายละเอียดตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลผลิตและตัวชี วัด ผลการด้าเนินการและความส้าเร็จ ของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย 

ล าดับผลผลิต 
ตัวชี วัด 

ผลการด าเนินการ ความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ระบบ IoT และ ฐานข้อมูล

ค่า ET ETo Kc Soil 

moisture และ CWSI ของ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ส้าหรับ

ค้านวณค่าการใช้น ้าอ้อยตาม

ระยะการเจริญเติบโต  

1 ระบบ IoT 

1 ฐานข้อมูล 

 

ระบบ IoT ท้างานเสถียร 

รายงานผล ค่า ET ETo Kc 

Soil moisture และ CWSI 

ได้อย่าง ถูกต้อง แม่นย้า 

น่าเชื่อถือ ส้าหรับใช้ค้านวณ

ค่าความต้องการใช้น ้าของ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปงีบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้ระบบ IoT โดยมีการใช้ประโยชน์ 

งานวิจัยต่อเนื่อง จากการลงนาม

ข้อตกลง (MOU) 

100% 

2. ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบ

แม่นย้า โดยใช้แนวคิดสมดุล

น ้าและการก้าหนดความ

ต้องการใช้น ้าของพืชจาก

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช 

และ ภูมิอากาศ 1 ระบบ 

1 ระบบ ปริมาณการให้น ้าอ้อยที่

ค้านวณได้จากระบบมีความมี

ความถูกต้อง แม่นย้า และ 

น่าเชื่อถือ ผู้ใช้ประโยชน์

ยอมรับและพึงพอใจที่จะน้า

ระบบไปใช้ 

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้ระบบ DSS บนโทรศัพท์มือถือ ที่

เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ โดยมีการใช้

ประโยชน์ งานวิจัยต่อเนื่อง จาก

การลงนามข้อตกลง (MOU)  

100% 

3. กลุ่มแบคทีเรียส้าหรับใช้

ในการส่งเสริมการเจริญและ

การฟื้นตัวของอ้อยเมื่อได้รับ

น ้าจ้ากัดในระดับไร่นา 

ไม่น้อยกว่า 1 

กลุ่ม 

กลุ่มแบคทีเรียมีประสิทธิภาพ

ส้าหรับใช้ในการส่งเสริมการ

เจริญและการฟื้นตัวของอ้อย

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

ได้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีปรสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

อ้อยในสภาวะที่มีน ้าจ้ากัด 

100% 
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ล าดับผลผลิต 
ตัวชี วัด 

ผลการด าเนินการ ความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

เมื่อได้รับน ้าจ้ากัดในระดับไร่

นา 

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

4. สารชีวภัณฑ์ส้าหรับใช้

ส่งเสริมการเจริญของอ้อยใน

สภาวะที่มีน ้าจ้ากัด 

1 ผลิตภัณฑ์ สารชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพใน

การลดความเสียหายจากสวา

วะความเครียดจากความแห้ง

แล้งและส่งเสริมการ

เจริญเติบโตอ้อยในสภาวะที่มี

น ้าจ้ากัด 

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้ผลิตภัณฑ์หัวเชื อ ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของอ้อยในสภาวะที่มี

น ้าจ้ากัด  

100% 

5. วิธี/กระบวนการผลิตหัว

เชื อแบคทีเรียส้าหรับใช้

ส่งเสริมการเจริญของอ้อยใน

สภาวะที่มีน ้าจ้ากัด 

1 วิธี/

กระบวนการ 

วิธี/กระบวนการผลิตหัวเชื อ

แบคทีเรีย สามารถท้าได้ง่าย 

และเพิ่มจ้านวนได้มาก มี

ความคุ้มทุน 

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้กระบวนการผลิตหัวเชื อ

แบคทีเรีย แต่กระบวนการผลิตยังมี

ต้นทุนสูง 

50% 

6. Biometrics ส้าหรับใช้

ติดตามการเจริญเติบโตของ

อ้อยและประมาณการผลผลิต

อ้อย 

1 พารามิเตอร์ สหสัมพันธ์ (R) ระหว่าง 

Biometrics กับผลผลิต มีค่า

ไม่น้อยกว่า 0.8  

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้กระบวนการวัดความสูงของอ้อย

ด้วย UAV 

100% 
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ล าดับผลผลิต 
ตัวชี วัด 

ผลการด าเนินการ ความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

7. แบบจ้าลองเชิงเส้น ที่ใช้

ตัวแปร Biometrics เพื่อ

ประมาณการอัตราการ

เจริญเติบโตและคาดการณ์

ผลผลิตอ้อยแปลงใหญ่ 

1 แบบจ้าลอง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) 

ในการคาดการณ์ผลผลิตอ้อย 

มีค่าไม่น้อยกว่า 0.8 

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้สมการแอลโลเมตร ี2 สมการ 

ส้าหรับประมาณน ้าหนักล้าและใบ

อ้อย 

100% 

8. ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ รายแปลง และ

ฐานข้อมูลเกษตรกร การเขต

กรรมอ้อย และผลผลิตอ้อย 

1 ระบบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี

ความถูกต้องทางต้าแหน่ง มี

ข้อมูลเชิงบรรยายที่ครบถ้วน 

สืบค้นและแสดงผลได้อย่างดี  

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ได้ระบบแผนที่ติดตามชีวมวล

รายละเอียดสูงแบบออนไลน์  

https://tabsoft.co/3x6iMwO 

แผนที่ 

100% 

9. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และฝึกอบรมการให้น ้าอ้อย

แบบแม่นย้าและการใช้

แบคทีเรียส่งเสริมการ

เจริญเติบโตเมื่อได้รับน ้า

จ้ากัด แก่เกษตรกรและหน่วย

ส่งเสริมการผลิตอ้อยของ 

KTIS 

2 ครั ง ผู้เข้าฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่าน

การประเมินความรู้

ความสามารถตามเกณฑ์ที่

ก้าหนด  

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

มีการฝึกอบรม 2 ครั ง จากที่

ก้าหนดไว้ 4 ครั ง เนื่องจากเกิดโรค

ติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 

แต่การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์

งานวิจัยจะด้าเนินการผ่าน MOU 

ต่อไป 

50% 

10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และฝึกอบรม การประมาณ

2 ครั ง ผู้เข้าฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่าน

การประเมินความรู้

ภายในระยะเวลาวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 2563 

จาก วช. และ 

มีการฝึกอบรม 1 ครั ง จากที่

ก้าหนดไว้ 4 ครั ง เนื่องจากเกิดโรค

50% 
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ล าดับผลผลิต 
ตัวชี วัด 

ผลการด าเนินการ ความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การผลผลิตอ้อย โดยใช้ 

Biometrics จาก UAV และ

การใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ พื นที่ปลูกอ้อยราย

แปลง แก่หน่วยส่งเสริมการ

ผลิตอ้อยของ KTIS 

ความสามารถตามเกณฑ์ที่

ก้าหนด  

งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

ติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 

แต่การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์

งานวิจัยจะด้าเนินการผ่าน MOU 

ต่อไป โดยทาง KTIS ได้จัดหา UAV 

RTK และ Multispectral มาใช้ใน

การนี แล้ว 

11. การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  นักศึกษาปริญญา

โท 2 คน 

นักวิจัยรุ่นใหม่มีความรู้

ความสามารถด้านการจัดการ

ทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร 

2563-2564 ทุนผู้ช่วยวิจัย  ผลิตบัณฑิตศึกษา  จ้านวน 3 คน  100% 

12. การพัฒนาก้าลังคน - 

นักวิจัยจากภาคเอกชน  

นักวิจัย KTIS 3 

คน  

นักวิจัย KTIS มีความรู้

ความสามารถด้านการจัดการ

ทรัพยากรน ้าเพื่อการผลิตอ้อย 

2563-2564 งบประมาณที่ไม่ใช่ตัว

เงิน (in kind) จาก 

KTIS 

มีนักวิจัยจาก KTIS ร่วมการวิจัยใน

แต่ละโครงการย่อย จ้านวน  3 คน 

100% 

13. การประชุม/สัมมนา

ระดับนานาชาติ – น้าเสนอ

แบบโปสเตอร์ 

3 เรื่อง ผลการวิจัยมีมาตรฐาน จาก

กระบวนการ peer review  

2563-2564 ทุนน้าเสนอผลงาน

วิชาการจาก

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 

อยู่ในระหว่างการเตรียมการ 0% 

14. การประชุม/สัมมนา

ระดับนานาชาติ - น้าเสนอ

แบบปากเปล่า 

3 เรื่อง ผลการวิจัยมีมาตรฐาน จาก

กระบวนการ peer review 

2563-2564 ทุนน้าเสนอผลงาน

วิชาการจาก

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 

การน้าเสนอผลการวิจัยปากเปล่า 

ของนักศึกษา 3 คน 

100% 
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ล าดับผลผลิต 
ตัวชี วัด 

ผลการด าเนินการ ความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

15. บทความทางวิชาการ – 

วารสารระดับนานาชาต ิ

3 บทความ  ผลการวิจัยมีมาตรฐาน จาก

กระบวนการ peer review 

2563-2565  อยู่ในระหว่างการเตรียมการ

บทความ  

0% 
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ภาคผนวก 
 

สรุปผลงานวจิัย/โครงการวจิัย 1 หน้ากระดาษ A4 ส าหรับประชาสัมพันธ ์

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ภาษาไทย) แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน ้าและประมาณการผลผลิตแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย 

(ภาษาอังกฤษ) Precision system of water resource management and yield estimation for sugarcane 

cultivation 

2. ชื่อ-นามสกลุ นักวิจัย  

บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ เอกสิทธิ ์โฆสิตสกุลชัย ศิรพิร รัตนศักด์ิภักดี เอกวัล ลือพร้อมชัย 

นายพิวัตร เกตุยิ ม ชิษณุพงศ์ ประทุม ธรรมรัตน์ พุทธไทย ปรมาภรณ์ คงหล้า  

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 สัมประสทิธิ์การใช้น ้าของพืช ผลผลิตน ้า แบคทีเรียส่งสริมการเจริญเตบิโต อากาศยานไร้คนขับ

(ภาษาอังกฤษ) Sugarcane (Saccharum officinarum L), Crop coefficient, Water productivity Plant growth 

promoting bacteria, UAV 

7. อ้างอิง  
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8. รูปภาพ   

 

ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น ้าของพืชส่วนฐาน (Basal crop coefficient, Kcb) อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
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โครงสร้างพื นฐาน Internet of Thinks เพื่อการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้าทีพ่ัฒนา บน Platform โทรศพัท์มือถือ 
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ตารางผลการทดสอบคุณสมบัติการสร้างซิเดอร์โรฟอร์ 

แบคทีเรีย ลักษณะการเจริญบน CAS 
เสน้ผา่นศูนย์กลางวงใสเหลือง (มม,) 

1 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

Bacillus 
thuringiensis 

B2 

 

7.33 8.00 7.67 0.47 

Bacillus 
altitudinis T17 

 

15.00 15.67 15.34 0.47 

Bacillus 
stratosphericus 

L19 

 

13.00 13.33 13.17 0.23 

Weissella 
cibaria PN3 

 

7.00 7.67 7.34 0.47 

แบคทีเรียผสม 
B2, T17, L19  

และ PN3 

 

28.67 31.33 30.00 1.88 
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ในระบบแผนทีต่ิดตามชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์  https://tabsoft.co/3x6iMwO 

 
9. ค้าอธิบาย  

ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การใช้น ้าเชิงเดี่ยว (Kc) และสัมประสิทธิ์การใช้น ้าส่วนฐาน (Kcb) ตลอดระยะการ
เจริญเติบโตของอ้อยมีค่า 0.77 และ 0.63 ตามล้าดับ ผลการศึกษาการตอบสนองของผลผลิตอ้อยต่อการคายระเหยที่ลดลงเนื่องจากการ
ขาดน ้า (Ky) ในระยะแตกกอ และ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีค่า 0.2485 และ 0.9632 ตามล้าดับ 

แม้การให้น ้าเต็มความจุความชื นสนามตลอดการปลูกอ้อย (100%FC) จะให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด แต่ประสิทธิการใช้น ้าของพืช 
(WUE) กลับน้อยกว่าการปลูกอ้อยที่การยอมให้อ้อยขาดน ้าในระดับ 75%FC 50%FC และ 25%FC โดยผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั นแนวทางการให้น ้าอ้อยเสริมเมื่อเกิดสภาวะความเครียดด้านน ้าในดินและในพืชที่ส่งผลต่อการลดลง
ของผลิต เป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าของอ้อย โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าการใช้น ้าฝนในการปลูกอ้อยแต่เพียงอย่าง
เดยีว  

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน IoT เพื่อสนับสนุนการให้น ้าอ้อยแบบแม่นย้า ประกอบด้วย ระบบติดตามการใช้น ้าด้วยวิธี
สมดุลพลังงาน ความเครียดด้านน ้าของอ้อย ความชื นดิน และ สภาพภูมิอากาศ และการประมาณการผลผลิตอ้อยด้วยอากาศยานไร้
คนขับ และการพัฒนาระบบแผนที่ติดตามชีวมวลรายละเอียดสูงแบบออนไลน์ 

การใช้สารชีวภัณฑ์ที่ เตรียมจากแบคทีเรีย  4 ชนิด ได้แก่ Bacillus thuringiensis B2 , Bacillus stratospheres L19 , 
Bacillus altitudinis T17 และ Weissella cibaria PN3 ในอาหารที่มีโมลาสเป็นองค์ประกอบ พบว่าอ้อยสามารถรักษาการท้างานของ
เซลล์ได้แม้เข้าสู่ภาวะแล้งและอ้อยยังสามารถฟื้นตัวได้ดี โดยชุดการทดลองที่เติมสารชีวภัณฑ์มีน ้าหนักอ้อยเข้าหีบเฉลี่ยสูงกว่าชุดการ
ทดลองที่ไม่เติมสารชีวภัณฑ์อย่างมีนัยส้าคัญ   

ผลวิจัยสามารถน้าไปประยุกต์ในการบริหารจัดการน ้าแบบแม่นย้าในการปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยต่อพื นที่
และประสิทธิภาพเชิงนิเวศของทรัพยากรน ้า ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใต้การด้าเนินการที่มีต้นทุนต่้า ให้ผลตอบแทนสูง และสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน  
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สรุปผลงานวจิัย/โครงการวจิัย 5 บรรทัด 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ภาษาไทย) แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน ้าและประมาณการผลผลิตแบบแม่นย้าส้าหรับการปลูกอ้อย 

(ภาษาอังกฤษ) Precision system of water resource management and yield estimation for sugarcane 

cultivation 

2. ชื่อ-นามสกลุ นักวิจัย  

บุญลือ คะเชนทร์ชาติ เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ เอกสิทธิ ์โฆสิตสกุลชัย ศิรพิร รัตนศักด์ิภักดี เอกวัล ลือพร้อมชัย  

พิวัตร เกตุยิ ม ชิษณุพงศ์ ประทุม ธรรมรัตน์ พุทธไทย ปรมาภรณ์ คงหล้า  

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 สัมประสทิธิ์การใช้น ้าของพืช ผลผลิตน ้า แบคทีเรียส่งสริมการเจริญเตบิโต อากาศยานไร้คนขับ

(ภาษาอังกฤษ) Sugarcane (Saccharum officinarum L), Crop coefficient, Water productivity Plant growth 

promoting bacteria, UAV 

7. อ้างอิง  
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8. รูปภาพ   

 

9. ค้าอธิบาย  

การจัดการน ้าแบบแม่นย้าในการปลูกอ้อย จากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-

Atmosphere continuum) เพื่อก้าหนดเวลาและปริมาณน ้าอย่างอุตมภาค ประกอบด้วย 3 ขั นตอน 1) ประเมินและ

ตัดสินใจเวลาที่ต้องให้น ้าแก่พืช จากปริมาณในดินที่เป็นประโยชน์และดัชนีความเครียดด้านน ้าของอ้อย 2) ก้าหนด

ปริมาณน ้าที่ต้องให้แก่พืช ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของอ้อย พร้อมกับการติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตจาก

การประมวลผลจากภาพที่ได้จาก UAV เพื่อวางแผนก้าหนดวิธีบ้ารุงอ้อยให้ทันการณ์ กรณีที่น ้าต้นทุนไม่เพียงพอและฝน

ทิ งช่วง การใช้ชีวภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย จะเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยได ้

 

10. ให้น้าเข้าขอ้มูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทดั ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-

explore.net 
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สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic 

 

 

 

 

 

  



67 
 

ภาคผนวก ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย  

 

(ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือด้านการวิจัย  

เรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดการใชป้ระโยชน์ระบบโครงสร้างพื นฐาน Internet of things และ
ระบบสนับสนนุการตัดสินใจการให้น  าและประมาณการผลผลิตอ้อยแบบแม่นย า  

ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์) 

และ 
บริษัท เคทสิ วิจัยและพัฒนา จ ากัด 

 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี จัดท้าขึ น ณ คณะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เมื่อวันที่ ................

เดือน ........................... พ.ศ. ........................ ระหว่าง  
  ๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ตั งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  ต้าแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง 
 ๒. บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จ ากัด ตั งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๔ ต้าบลหนองโพ อ้าเภอตาคลี    
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๔๐ โดยนายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล และนายอภิชาต นุชประยูร กรรมการผู้มี
อ้านาจ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี เรียกว่า “เคทิส วิจัยและพัฒนา” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั งสองฝ่ายจึงได้ตกลงจัดท้า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ดังนี  
  
 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
   มหาวิทยาลัย และ เคทิส วิจัยและพัฒนา ตกลงร่วมมือกันศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ระบบโครงสร้างพื นฐาน Internet of things และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าและประมาณการผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี เรียกว่า 
“โครงการ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ ดังนี  
  ๑.๑ เพื่อส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน ้า
และการประมาณการผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมการร่วมมือในการท้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และการ
บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๓  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั งสอง 
 ข้อ ๒ ขอบเขตของความร่วมมือและหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญา  
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 ๒.๑ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์ระบบโครงสร้างพื นฐาน Internet of things และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการให้น ้าและประมาณการ
ผลผลิตอ้อยแบบแม่นย้า 

๒.๒ ส่งเสริมการร่วมมือในการท้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และการบริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ น 
   ๒.๓ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย 
   ๒.๓ ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการน้าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจาก            
ความร่วมมือนี ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ 
   ๒.๔ ทั งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน พร้อมทั งสนับสนุนด้านค้าปรึกษาด้านวิชาการ
หรื อกิ จกรรมอื่ นๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  หรื อต่ อ เนื่ อ งกั บการด้ า เนิ น ง านตามบั นทึ กข้ อตกลงนี  ทั ง นี  ต ามที่ 
ทั งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคต 
    
 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง 
  เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี  ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงนี  

ผนวก ๑ ส้าเนาค้าสั่ง.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เรื่อง 
...................... ลงวันที ่..... เดือน............  พ.ศ.  

จ้านวน ....... หน้า 

ผนวก ๒ ส้าเนาประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั งอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ผนวก ๓ รายละเอียดโครงการ จ้านวน  ๔ หน้า 

   ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี   
ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเอง  
ให้ทั งสองฝ่ายตกลงปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวินิจฉัยชี ขาด 
 
 ข้อ ๔ การพัฒนาโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลง  
   กรณีมีการพัฒนาโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี  ทั งสองฝ่ายตกลงท้าสัญญาเป็นข้อตกลง
โครงการย่อย โดยท้าเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วยแผนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 
   ทั งนี  ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการย่อย ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ นสุดตามบันทึกข้อตกลงนี  
  

ข้อ ๕ ก าหนดระยะเวลาความร่วมมือ 
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 ความร่วมมือในการด้าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี มีก้าหนดระยะเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่
วันที…่…………………………และสิ นสุดลงในวันที่……………………………………….. 
 ในระหว่างระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงนี  ทั งสองฝ่ายอาจตกลงยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี ได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าโดยระบุรายละเอียดของสาเหตุและเหตุผลในการบอกเลิก
บันทึกข้อตกลงให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 
 ทั งนี  ทั งสองฝ่ายอาจตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายเวลาในการด้าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง
นี  ออกไปตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลอันควร 
 
 ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ 
 ทั งสองฝ่ายตกลงว่า ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นให้ทั งสองฝ่ายหารือ และตกลงร่วมกันต่อไปเป็นรายกรณี 
 

ข้อ ๗ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายใดที่ได้ใช้ในการด้าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง
นี  หรือซึ่ งฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดได้ซื อมาด้วยทุนทรัพย์ของฝ่ ายนั น  ให้ถือ เป็นกรรมสิทธิ์ ของฝ่ ายนั น  เว้นแต่   
อีกฝ่ายหนึ่งได้มีการจ่ายชดใช้คืนให้ฝ่ายที่ซื อมา โดยฝ่ายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ
อุปกรณ์นั น มีสิทธิท้าเครื่องหมายแสดงไว้ที่เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ฝ่ายนั นจัดหามาว่าเป็นทรัพย์สินของ
ฝ่ายนั นได้ และหากมีการยุติการด้าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี แล้ว ฝ่ายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิน้าทรัพย์สิน
ของตนกลับคืนไปได ้
 
 ข้อ ๘ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๘.๑ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใด (ไม่จ้ากัดอยู่แค่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
ความลับทางการค้า เทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How)) ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และได้น้ามาใช้
ในการด้าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี  ย่อมเป็นของฝ่ายนั น และการเข้าท้าบันทึกข้อตกลงฉบับนี  ไม่ถือเป็นการให้
สิทธิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตน เว้นแต่จะมีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายที่มีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญานั น  
  ๘.๒ ผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจากการด้าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี ให้ทั ง
สองฝ่ายตกลงกันเป็นรายกรณีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
สิทธิอื่นใด และการบริหารจัดการผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดรวมทั งการแบ่งปันผลประโยชน์ 
โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอาจระบุข้อตกลงดังกล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงส้าหรับ
โครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี  
  

ข้อ ๙ การรักษาความลับ 
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 ทั งสองฝ่ายตกลงว่าจะรักษาความลับซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับประสงค์จะให้เก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวนั นไว้เป็นความลับ โดยทั งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระท้าด้วยวิธีการใดให้บุคคลภายนอกได้
ทราบข้อมูลที่เป็นความลับอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคลากร ที่ปรึกษา และ/
หรือบุคคลภายนอก ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลจะต้องด้าเนินการให้บุคลากร ที่ปรึกษา  และ/หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวต้อง
ผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อก้าหนดเช่นเดียวกับข้อก้าหนดในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับนี ด้วย 
 การรักษาความลับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้ยังคงมีผลต่อไปอีก ๕ (ห้า) ปี แม้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับนี จะสิ นสุดลงแล้ว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั นก่อน 
  
 
 ข้อ ๑๐ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
  ๑๐.๑ เพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั งสองฝ่ายจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
และ/หรือรายละเอียดใด ๆ อันเกี่ยวกับผลงานวิจัยของโครงการไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ๆ ก่อนมีการด้าเนินการแจ้งหรือ
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายก่อน โดยฝ่าย
ที่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงวิธีการและลักษณะการเปิดเผย ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผยนั น เพ่ือเป็นข้อมูลให้อีกฝ่ายใช้ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม 
   ๑๐.๒ กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะตีพิมพ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ
โครงการที่เกิดขึ นภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี ที่มิใช่ข้อมูลที่เป็นความลับตามที่ก้าหนดในบันทึกข้อตกลงข้อ ๙ ให้ฝ่ายที่
ประสงค์จะตีพิมพ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าวจัดส่งรายละเอียดที่จะตีพิมพ์ 
เผยแพร่ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ให้แก่อีกฝ่ายทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเสียก่อน โดยฝ่ายที่ประสงค์จะ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงวิธีการและ
ลักษณะการเปิดเผย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผยนั น เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาให้ความ
ยินยอม และอีกฝ่ายจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน ๑๐ (สิบ) วันท้าการ ทั งนี  ในการตีพิมพ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าว ฝ่ายที่ประสงค์จะตีพิมพ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าว จะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนด้วยว่า ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าวเกิดขึ นจากการ
ด้าเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างทั งสองฝ่าย เว้นแต่ทั งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น 
 
 ข้อ ๑๑ การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก 

 ๑๑.๑ ในการด้าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงนี  ทั งสองฝ่ายจะต้องไม่

ด้าเนินการใดๆ ไปในทางที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิใดๆ 
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ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และหากฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อก้าหนดดังกล่าว ฝ่ายนั นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่

เกิดขึ นทั งหมดด้วยตนเอง  

 ๑๑.๒ กรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ แก่ฝ่ายใดว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือสิทธิอื่นใด เกี่ยวกับการด้าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี  ฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแจ้งให้ อีกฝ่ายทราบเป็น

หนังสือโดยไม่ชักช้า และหากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าฝ่ายใดกระท้าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของ

บุคคลภายนอกจริง ฝ่ายนั นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ทั งหมดด้วยตนเองโดยสิ นเชิง 

 

 ข้อ ๑๒ การโอนสิทธิตามบันทึกข้อตกลง 
 ทั งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี ให้แก่บุคคลอื่นได้  เว้นแต่  
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 
 

ข้อ ๑๓ การบอกเลิกบันทึกข้อตกลง 
  ๑๓.๑ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกข้อตกลงได้ หากมีเหตุอันควรแก่การบอกเลิก โดยแจ้งให้
อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 
 ๑๓.๒ กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่ก้าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี  
และฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในก้าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว แต่ฝ่ายที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าวไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี ภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้ ฝ่ายที่มิได้
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี มีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี ได้ เว้นแต่กรณีการผิดข้อตกลง  
การเก็บรักษาความลับตามข้อ ๙ และ/หรือกรณีการละเมิดกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ ๑๑  
ของข้อตกลงความร่วมมือนี  ให้ฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงและเรียกให้ฝ่ายที่
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขของบันทึกข้อตกลงช้าระค่าเสียหายได้ทันที 

 
 ข้อ ๑๔ การสิ นสุดความร่วมมือบันทึกข้อตกลงก่อนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 การสิ นสุดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะด้าเนินงาน หรือ

กิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้เอง หรือร่วมมือกับบุคคลอื่นต่อไปได้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของตน แต่จะต้องไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี  การสิ นสุดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี ยังไม่ตัด

สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเข้าท้าสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลอื่นที่อาจจะขัด หรือแย้ง หรือซ ้าซ้อนกับการด้าเนินการ

ตามบันทึกข้อตกลงนี  ทั งนี  ต้องไม่ขัด หรือแย้ง หรือซ ้าซ้อนในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐  
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 ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง 
  หากฝ่ายใดฝายหนึ่งประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี  ให้แจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเมื่อทุกฝ่ายให้ความยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี แล้ว ให้จัดท้าบันทึก
ข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหนังสือ และลงนามผูกพันโดยผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราส้าคัญ
ของนิติบุคคล (หากมี) ของแต่ละฝ่าย และให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี  โดยให้มี
ผลบังคับตั งแต่วันที่ลงนามในบนัทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั น 
 

 ข้อ ๑๖ การบอกกล่าว 
  บรรดาค้าบอกกล่าว หรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี ต้อง
ท้าเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยชอบหากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใด ดังต่อไปนี  
  ๑๖.๑ ส่งมอบโดยบคุคลแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย 
  ๑๖.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี หรือที่อยู่  
แห่งใหม่ที่ได้มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบแล้ว 
  ๑๖.๓ ทางโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี หรือที่อยู่แห่งใหม่ที่ได้มีการแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบแล้ว 
 
 ข้อ ๑๗ รายละเอียดผู้ประสานงาน 
 ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย    ผู้ประสานงานเคทิส วิจัยและพัฒนา 
 ชื่อ-สกุล : ดร.บุญลือ คะเขนทร์ชาติ   ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร รัตนศักดิภ์ักดี 
 ต้าแหน่ง : อาจารย ์     ต้าแหน่ง :นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  
 สังกัด : คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สังกัด: KTIS 3 (รวมผล) 
 E-mail : boonlue.kac@mahidol.ac.th   E-mail : siri14.ktis3@gmail.com 

 บันทึกข้อตกลงนี ท้าขึ นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั งประทับตรา
ส้าคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

                   มหาวิทยาลัยมหิดล                                         บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 

 

 
 

............................................................... 
 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวรยิะ) 

อธิการบดี 
 

............................................................... 
 (นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล) 

กรรมการผู้มีอา้นาจ 
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.......................................................... พยาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ) 

คณบดี คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

............................................................... 
 (นายอภิชาต นุชประยูร) 

กรรมการผู้จัดการ 

.......................................................... พยาน 
(ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ) 

อาจารย์ ประจ้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

.......................................................... พยาน 
 (นายจรินทร ์ระดมกิจ) 

ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จา้กัด 

.......................................................... พยาน 
(นางสวัสดิรักษ ์ใสงาม) 

หัวหน้างานบริหารการวิจัย  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

.......................................................... พยาน 
 (นางสาวศิริพร รัตนศักดิ์ภักด)ี 

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ KTIS 3 (รวมผล) 



 

คณะผู้วิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงาน 
อ.ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ   

    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 

นักวิจัย 
อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์อ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

รศ.ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย  

 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 

นางสาวศิริพร รัตนศักดิ์ภักด ี

 บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 

รศ.ดร. เอกวัล ลือพร้อมชัย  

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นายพิวัตร เกตุยิ ม  

 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 

ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวปรมาภรณ์ คงหล้า  

 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 

หน่วยงานหลัก 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หน่วยงานสนับสนุน 
 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์  คอร์ เปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 บริษัท โกลบเทค จ้ากัด 

 

 

 

 


