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บทคัดย่อ 

ได้พัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของศูนย์สู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการดินและน ้า  และการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดินเพ่ือติดตั้งในศูนย์สู่ความเป็นเลิศ ด้าเนินการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เป็นศูนย์วิจัยหลัก และศูนย์สู่ความเป็นเลิศภายในวิจัยต่างๆของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ ในปี 2555-2558 ผล
การด าเนินงาน พบว่า ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจากศูนย์สู่ความเป็นเลิศ
ของในหลักสูตรเรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่เหมาะสม
และเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ จ านวน 5 รุ่น รวม 100 คน  โดยก้าหนดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้และประสบการณ์
ไปด าเนินการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชภายในศูนย์สู่ความเป็นเลิศ 
เกี่ยวกับการจัดการดินและน้ าของพืชต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ล าไย มะนาว สับปะรด และถ่ัวลิสง  และได้
ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดิน เพ่ือติดตั้งที่ศูนย์สู่ความเป็นเลิศท่ัว
ประเทศ โดยมีอุปกรณ์ในการตรวจวัด จัดส่ง และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
อุณหภูมิและความชื้นอากาศแวดล้อม ความเข้มแสง ความชื้นในดิน โดยจะมีอุปกรณ์ตรวจวัดติดตั้งอยู่ในแปลงปลูก
พืช พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลส่งข้อมูลไปยังตัวรับ ณ ห้องท างาน และได้ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบความถูกต้องและ
แม่นย าของเครื่องมือ จนกระทั่งประสบผลส าเร็จด้วยดี 
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1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 

2 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

3 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

ค าน า 
จากการคาดการณ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตจากพืชผลของ IPCC  น่าจะไม่รุนแรง 

และค่อนข้างแน่นอนว่า ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อน ซึ่งเป็นที่โชคร้ายว่า ประชากรที่อาศัย
ในเขตนี้ ส่วนใหญ่ถูกคุกคาม จากการขาดอาหารอยู่แล้ว และประชากรที่อาศัยในแถบละติจูดต่ า เขตกึ่งแห้งแล้ง 
และแห้งแล้ง มีรายได้ต่ า ท าการเกษตร โดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการ ชลประทานนั้น จะเป็นบริเวณ
ที่มีความอ่อนไหว มากท่ีสุด ประชากรเหล่านี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยในบริเวณ กึ่งทะเลทรายสะฮาร่า ทวีปแอฟริกา 
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกบางเกาะ การพยากรณ์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น จะหมายถึง ผลที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 การ
ประเมินผลกระทบ ที่อาศัยการทดลอง ให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว สามารถสร้างแบบจ าลอง ผลกระทบ
ที่น่าเป็นไปได้ ที่จะมีต่อผลผลิตทางการเกษตร ภายใน 2-3 ทศวรรษหน้า และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใน
ลักษณะนี้เป็นไปได้มากกว่า ให้ผลการคาดหมาย ได้ดีกว่าวิธีการที่ก าหนดให้  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศ เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ยิ่งกว่านั้น ยังไม่มีแผนการคาดหมายใด ที่กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงการกระจายของ
แมลง ที่เป็นศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช ที่เกิด ขึ้นแต่อย่างใด (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550) 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดว่าเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความมั่นคงและการพัฒนาของนานา
ประเทศ อีกท้ังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวม และบั่นทอนความทุ่มเทของสังคม
นานาชาติที่จะต่อสู้กับความยากจน ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า ภายในปี ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 
2643) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ลดลงถึงร้อยละ 7 ต่อปี ระดับน้ าทะเลอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 50 เซนติเมตร และสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง และพายุหมุนเขตร้อน จะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร (food security) และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชุมชนในระดับรากหญ้าและประชากรที่
ยากจนนับล้าน ซึ่งมีความล่อแหลมสูงอยู่แล้ว ถูกบังคับให้ทนทุกข์ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ิมทวีคูณ 
(อัสมน, 2554)  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับโลก และระดับภูมิภาคในระยะยาว จะส่งผลกระทบ ต่อผลผลิตทางพืชผล 
ปศุสัตว์ และการประมงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะมีอิทธิพลต่อการผลิตอาหาร ดังนี้ พ้ืนที่การเกษตร
จะขยับเลื่อนไป และผลผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป  ปริมาณน้ าที่จะน ามาใช้ในการชลประทานได้ จะลดลง  ท าให้
สูญเสียพ้ืนที่ เนื่องจากการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และน้ าจะมีความเค็มมากขึ้น  ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น มี
ผลกระทบต่อการประมง เพราะจะท าให้อุณหภูมิของน้ า กระแสน้ า การไหลของน้ าจืด และการหมุนเวียนของธาตุ
อาหาร เปลี่ยนแปลงไป จากรายงานแนวโน้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA START) จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย พบว่า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย  พ้ืนที่ที่จะมีอากาศร้อนจัดจะแพร่ขยายขึ้นมาก ช่วงเวลาอากาศร้อนจะ
ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวหดสั้นลง ฤดูฝนคงระยะเวลาเดิม แต่ปริมาณน้ าฝนรายปีเพ่ิมสูงขึ้น และความผันผวนระหว่าง
ฤดู และระหว่างปีเพ่ิมสูงขึ้น (ศุภกร, 2557)  

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลัก 
โดยเฉพาะการจัดการดินและน้ าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นับว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับนักวิจัยกรม
วิชาการเกษตร โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงจ าเป็นต้องพัฒนานักวิจัยและศูนย์สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบใน
การด าเนินงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
2. เครื่องวัดต าแหน่งพิกัด (GPS) 
3. อุปกรณ์ใช้ประกอบเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศ 
4. อุปกรณ์และเครื่องมือเก็บตัวอย่างดินและความชื้นดิน 
5. โปรแกรมแบบจ าลอง AquaCrop 

 
วิธีการ 
1)  ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจากศูนย์สู่ความเป็นเลิศ สวพ.1-8 สถาบัน

พืช และส้านักวิจัยต่างๆ ในหลักสูตรเรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือ

การจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ เป้าหมาย 100 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตรขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และฝึกภาคปฏิบัติด้านการจัดการดินและน ้า ที่แปลงทดลองเขาสวนกวาง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมเจตน์ ประทุมมินทร์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยาการในการ

ฝึกอบรม  หลังจากฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้มอบหมายให้นักวิชาการในแต่ละศูนย์ฯ ด าเนินการศึกษาการจัดการดิน

และน้ าต่อการผลิตพืชต่างๆ ได้แก่  มันฝรั่ง ด าเนินการที่ ศวพ.เชียงใหม่   ล าไยด าเนินการที่ สวพ.1 (เชียงใหม่)  

มะนาวด าเนินการที่ ศวพ.พิจิตร ข้าวโพดและถั่วเหลืองด าเนินการที่ ศวป.ขอนแก่น  สับปะรดด าเนินการที่ ศวพ .

เพชรบุรี และถั่วลิสงด าเนินการที่ ศวพ.พัทลุง   

2)  ได้มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดิน โดยด าเนินการศึกษาและวิธีแก้ปัญหาที่มี
อยู่จากการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัด ประมวล ส่งผล ปัจจัยต่างๆในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่  

1.1 ปัญหาการขาดหายของข้อมูล เมื่อเปิดดูข้อมูลที่ท าการบันทึก ข้อมูลมาไม่ครบ 
1.2 ต าแหน่งแผงโซลาเซลล์ ไม่ตรงกับ ต าแหน่ง 
1.3 ปรับแก้การแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากเดิม 32 ID ให้เหลือ 10 ID 
1.4 แสดงผลความชื้นดิน เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าทศนิยม สามต าแหน่ง 
1.5 หาอัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าของวงจร ทดสอบหาค่าก าลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องวัด 
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1.6 การบันทึกข้อมูลช่วงปิดคอมพิวเตอร์ 
และได้ท าการสร้างตัวอุปกรณ์ต่างๆ(Hardware) ได้แก่ บอร์ดคอนโทรล  หัวเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน  อุปกรณ์ใน
การเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อุปกรณ์จัดเก็บและส่งข้อมูล  และอุปกรณ์ในการับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล 
จากนั้นได้ท าการติดตั้งอุปกรณเ์พ่ือทดสอบความแม่นย า ณ พ้ืนที่ทดสอบศูนย์วิจัยและพัฒนาพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
เก็บข้อมูลและประเมินผล 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2554    สิ้นสุด  กันยายน  2558         รวม       4            ปี 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ด าเนินการที่ ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร  และศูนย์สู่ความเป็นเลิศภายในวิจัยต่างๆของ
กรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนานักวิจัยในศูนย์สู่ความเป็นเลิศ 

1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจากศูนย์สู่

ความเป็นเลิศ สวพ.1-8 สถาบันฯ และส้านักฯ ในหลักสูตรเรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลอง

วิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่  จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน  ในช่วงวันที่ 

9-13, 16-20; 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 9-13 และ 16-20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และภาคปฏิบัติด้านการจัดการดิน-น ้า ณ แปลงทดลอง
เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หลังจากฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้มอบหมายให้นักวิชาการในแต่ละศูนย์ฯ 

ด าเนินการศึกษาการจัดการดินและน้ าต่อการผลิตพืช ดังนี้  ศปผ.ขอนแก่น ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าใน

การผลิตข้าวโพดและถ่ัวเหลือง (ศูนย์ต้นแบบ) ศวพ.เชียงใหม่   ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตมันฝรั่ง  

ศวส.เชียงราย   ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตกาแฟอราบิก้า   ศวพ.พิจิตร      ศึกษผลของการ

จัดการดินและน้ าในการผลิตมะนาว ศวพ.อุตรดิตถ์   ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตทุเรียน  ศวพ .

สุโขทัย     ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตกล้วย  ศวส.ศรีสะเกษ  ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ า

ในการผลิตองุ่น  ศวพ.เพชรบุรี    ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตสับปะรด  ศวส.จันทบุรี     ศึกษา

ผลของการจัดการดินและน้ าในการผลิตมังคุด  ศวพ.ระนอง      ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในกาแฟโรบัสต้า 

ศวพ.พัทลุง       ศึกษาผลของการจัดการดินและน้ าในถั่วลิสง   

1.2 การพัฒนานักวิจัยในศูนย์สู่ความเป็นเลิศ 
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1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินในสภาพการคลุมดินต่างกันในแปลงมันฝรั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
          ได้ด าเนินการฝังอุปกรณ์วัดความชื้นดิน PR Probe ในแปลงปลูกมันฝรั่งที่ระดับความลึก 10, 20 และ40
เซนติเมตรของแปลงที่คลุมด้วยพลาสติก แปลงคลุมด้วยฟางข้าว และแปลงที่ไม่คลุมดิน บันทึกข้อมูลความชื้นดิน
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยปลูกมันฝรั่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เก็บเกี่ยววันที่ 
5 มีนาคม 2558 ผลการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงความชื้นดินในแปลงที่มีการคลุมดินวิธีต่างๆ มีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน โดยการคลุมดินด้วยพลาสติค แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นตามช่วงเวลาการให้น้ า โดยความชื้น
จะลดลงหลังจากให้น้ าแล้วความชื้นจะเพ่ิมสูงสุดในวันที่มีการให้น้ าโดยเฉพาะที่ระดับความลึก 20 ซม จะให้ค่าสูงสุด
ในวันให้น้ ารองลงมาคือ ระดับความลึก 10 และ 40 ซม.ตามล าดับ  และความชื้นดินที่ระดับ 10 ซม. ให้ค่าปริมาณ
ความชื้นเฉลี่ยสูงกว่าความชื้นดินที่ 20 และ 40 ซม. ตามล าดับ (ภาพที่ 1-3) ในขณะที่การคลุมดินด้วยฟางข้าว 
แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นสูงสุดในวันที่เริ่มบันทึกจากนั้นระดับความชื้นละค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ความชื้นดินที่ระดับ 20 ซม. ให้ค่าปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงกว่าความชื้นดินที่ 40 และ 10 ซม. ตามล าดับ (ภาพที่ 1-
3) ส่วนวิธีการไม่มีการคลุมดิน แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นดินลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่เริ่มบันทึก จนกระทั่ง
ถึงเก็บเกี่ยว  โดยความชื้นดินที่ระดับ 20 ซม. ให้ค่าปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงกว่าความชื้นดินที่ 10 และ 40 ซม. 
ตามล าดับ (ภาพท่ี 1)  

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การคลุมดินด้วยวัสดุคลุมดินทั้งพาสติกและฟางข้าว สามารถรักษา
ความชื้นในดินได้ดีกว่าไม่คลุมดิน และการคลุมดินด้วยฟางข้าว สามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีใกล้เคียงกับพาสติค 
ดังนั้น เกษตรกรควรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะฟางข้าว เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากหาได้ในท้องถิ่นและ
ต้นทุนต่ า 
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงความชื้นดินภายใต้สภาพการคลุมด้วยพลาสติก ฟางข้าวและไม่คลุมดินในแปลงมัน
ฝรั่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2557/58  
2) การศึกษาผลกระทบของอิทธิพลความชื้นในดิน เนื้อดิน ต่อประสิทธิภาพการใช้สารกระตุ้นการออกดอกใน
การผลิตล าไยภาคเหนือตอนบน 

การศึกษาผลกระทบของอิทธิพลความชื้นในดิน เนื้อดิน ต่อประสิทธิภาพการใช้สารกระตุ้นการออกดอกใน
การผลิตล าไย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดการดิน น้ าที่เหมาะสมในการกระตุ้นการออกดอกของ
ล าไยนอกฤดู จ านวน 2 แปลง พ้ืนที่อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้นดินกระจายใน
แปลงล าไย ภูมิอากาศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินก่อนการใส่สาร ระหว่างใส่สาร และหลังการใส่สาร
คลอเรตในแปลงล าไย ตลอดจนการจัดการแปลงของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในแปลงทดสอบทั้ง 
2 แปลงมีอินทรีย์วัตถุต่ า ส่วนฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ พบว่าดินในแปลงที่ 1 มีค่าต่ าทุกๆต าแหน่งที่ติดตั้ง PR-
probe ส่วนแปลงที่ 2 พบว่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ ามาก ยกเว้นต าแหน่งที่ T3/2 ที่มีค่าสูง โดยเฉพาะที่ระดับ
ความลึก 10 และ 20 เซนติเมตร และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับด่ า ดินในแปลงที่ 1 มีความหนาแน่น
ค่อนข้างสูง ส่วนตินแปลงที่ 2 มีความหนาแน่นดินน้อยกว่า อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของปี 2556 และ 
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2557 มีรูปแบบและค่าที่ใกล้เคียงกันในช่วงเกษตรกรใส่สารคลอเรต โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงเฉลี่ย 78 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ความชื้นในดิน ในช่วงที่เกษตรใส่สาร
โพแทสเซียมคลอเรตพบว่า ดินที่ความลึก 10-30 เซนติเมตรของปี 56/57 และปี 57/58 มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ที่
ระดับความลึก 60-100 เซนติเมตรความชื้นดินในปี 57/58 จะมีค่าสูงกว่าปี 56/57 โดยความชื้นดินมีค่าต่ าในช่วง
เดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนเมษายน และเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังฝนตกในช่วงปลายเดือนเมษายน หลังจาก
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน การออกดอกพบว่า แปลงที่ 1 มีจ านวนต้นที่
ออกดอกเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์ในปี 2556 จ านวน 2 ต้น ส่วน 2 ต้นที่เหลือไม่ออกดอก และออกดอกน้อยมาก ส่วน
แปลงที่ 2 จ านวน 3 ต้นออกดอกทุกต้น มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกระหว่าง 50-75 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2557 แปลงที่ 1 
ไม่ออกดอกทุกต้น และแปลงที่ 2 มีการออกดอก 31-50 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินที่
อ่านค่าได้จาก PR-probe กับการออกดอกของล าไย ของล าไยทั้ง 2 แปลง  

 
3)  ผลของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการและผลผลิตของมะนาวในจังหวัดพิจิตร  
การพัฒนาการของพันธุ์มะนาว 
 ได้ท าการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาการของมะนาว ในปี 2557 และ 2558 พบว่า 
ในปี 2557 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.20 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 16.60 
องศาเซลเซียสอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ส่วนปริมาณน้ าฝนสูงสุดเฉลี่ย  6.8 มิลลิเมตร และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ย 84.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทั้งในช่วงเดือนสิงหาคม  จากการบันทึกข้อมูลจะเห็นได้ว่า มะนาวแป้นสายพันธุ์ทวาย
ทั้ง 3 สายพันธุ์ จะมีช่วงระยะการออกดอกในใช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 (ภาพที่ 1)  ส่วนในปี 
2558 พบว่า มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.70 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 17.50 
องศาเซลเซียสอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ส่วนปริมาณน้ าฝนสูงสุดเฉลี่ย  6.8 มิลลิเมตร และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ย 74.42 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม  จากการบันทึกข้อมูลจะเห็นได้ว่า มะนาวแป้นสายพันธุ์
ทวายทั้ง 3 สายพันธุ์ จะมีช่วงระยะการออกดอกในใช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558  และในช่วงการ
พัฒนาและเจริญของผลอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะ
เริ่มท าการเก็บเก่ียวผลผลิตมะนาวได้ (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1 สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการของมะนาวในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
            ปี พ.ศ. 2557 
 
  

 

 
 
ภาพที่ 2 สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการของมะนาวในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม  
           ปี พ.ศ. 2558 

 



 9 

 
องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของพันธุ์มะนาว 

ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตของมะนาวแป้นสายพันธุ์ทวายต่อ 6 สายต้น พบว่า ในช่วงเดือน
กรกฎาคม มะนาวพันธุ์นครสวรรค์และสุพรรณบุรีจะให้ผลผลิตต่อต้นมากที่สุด  ส่วนพันธุ์ก าแพงเพชร จะให้ผลผลิต
ต่อต้นมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน (ตารางที่ 1) ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมมะนาวพันธุ์นครสวรรค์ จะให้จ านวน
ผลมะนาวมากที่สุด  ส่วนพันธุ์ก าแพงเพชรจะให้จ านวนผลมะนาวมากท่ีสุดในช่วงเดือนมิถุนายน และพันธุ์
สุพรรณบุรี จะให้จ านวนผลมะนาวมากท่ีสุดในช่วงเดือนสิงหาคม (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตมะนาวแป้นสายพันธุ์ทวาย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ปี 2558 
 

พันธุ์ 
น้ าหนักผลผลิตต่อต้น (กรัม) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
สุพรรณบุรี  312.88 524.13 589.15 475.38 

นครสวรรค์  233.31 512.33 1,460.71 753.48 

ก าแพงเพชร  439.15 745.12 608.72 518.46 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยจ านวนผลมะนาวแป้นสายพันธุ์ทวาย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ปี 2558 
               

พันธุ์ 
จ านวนผล (ผล) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
สุพรรณบุรี       12.17       17.17         16.75       20.83  

นครสวรรค์         8.75       16.00         56.25       20.00  
ก าแพงเพชร       14.00       23.00         17.40       13.83  

 

 
4)  การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง AquaCrop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น 
 ได้ด าเนินการศึกษาแบบจ าลองการจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ โดยใช้
แบบจ าลอง AquaCrop เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการอธิบายความสัมพันธุ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ า
ในดิน และการพัฒนาการของพืช ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวดพดหวาน และถั่วเหลือง ในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในปี 2557/58 ผลการทดลอง พบว่า ค่าการ
จ าลองการใช้น้ าของพืช การเจริญเติบโต พัฒนาการและผลผลิตของพืชไร่ทั้ง 3 ชนิด ให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก
การทดลอง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลอง AquaCrop สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ าและการผลิตพืชได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในชุดดินและพืชอ่ืนๆ  
 
5)  ผลของการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตของสับปะรดจังหวัดเพชรบุรี 
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ได้ด้าเนินการทดลองผลของการให้น ้าต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตสับปะรด โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 4 ซ ้า จ้านวน 4 กรรมวิธีดังนี  กรรมวิธีที ่1 ไม่ให้น ้า กรรมวิธีที่ 2 ปริมาณการให้น ้า P =    TAW × z 
(m) กรรมวิธีที่ 3 ปริมาณการให้น ้า P =   0.50 TAW × z (m) และกรรมวิธีที่  4 ปริมาณการให้ น ้ า
 P =   0.75 TAW × z (m) โดย TAW คือ ปริมาณน ้าทั งหมดที่ก้าหนดว่าเป็นประโยชน์ส้าหรับพืช (ที่
ระดับความจุสนาม - จดุเหี่ยวถาวร) P คือ ดัชนีพร่องน ้า z คือ ระดับของรากพืช (m) จากสูตร TAW =  θFC - 
θPWP (mm) ขนาดพื นที่แปลงย่อย 6×6 เมตร  ขนาดพื นที่เก็บเกี่ยว 3×3 เมตร ปลูกสับปะรดพันธุ์ เพชรบุรี เบอร์ 
1 ทั งหมด 16 แปลง แปลงละ 160 หน่อ รวมทั งหมด 2,560 หน่อ ติดตั งเครื่องวัดความชื นดินและเก็บข้อมูลทุก
วันๆ ละ 2 ครั ง (09.00 น. และ 14.00 น.) ให้น ้าสัปดาห์ละครั ง ทุกวันพุธ ใส่ปุ๋ยครั งที่1 ตามค่าวิเคราะห์ดิน 3 
เดือนหลังปลูก (ตารางที่ 1) เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตที่ระยะ 6 เดือน ได้แก่ ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม ความยาว
ใบD-Leave ความกว้างใบ D-Leave และจ้านวนใบ ติดตั งเครื่องเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และดาว์นโหลดข้อมูล
ส่ง สวทช. ทุกสัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า จังหวัดเพชรบุรี ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงมีปริมาณและจ้านวนวันฝน
ตกรายเดือนน้อยมาก (ตารางที่ 2) ส้าหรับการเจริยเติบโตของต้นสับปะรด พบว่า กรรมวิธีที่ให้น ้าที่ 0.75 ของ
ปริมาณน ้าทั งหมดที่ก้าหนดว่าเป็นประโยชน์ส้าหรับพืช ให้ค่าความสูง ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวใบD-Leave 
ความกว้างใบ D-Leave และจ้านวนใบ สูงสุดเมื่ออายุได้ 3 และ 6 เดือน ตามล้าดับ ยกเว้นความกว้างทรงพุ่มตาม
แนวออก-ตกในช่วง 6 เดือน (ภาพท่ี 1 และ 2)    
 
ตารางที่ 1  สมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนการทดลองและปริมาณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
              ที่ ศวพ.เพชรบุรี ในปี 2558 

 
ตารางที่ 2  ปริมาณฝนรายเดือนปี 2558 ที่แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
 

รายการ 
เดือน 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
จ้านวนวันฝนตก (วัน) 4 6 8 3 
ปริมาณน ้าฝน (มม.) 24.6 14.8 16.8 6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ 
pH 
 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

pH 
 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

N 
(กก./ไร่) 

P 2O5 
(กก./ไร่) 

K2O 
(กก./ไร่) 

7.02 0.55 0.00 87.34 กลาง ต่้ามาก ต่้ามาก ต้่า 75 34 68 
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ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตที่ระยะ 3 เดือนหลังปลูกของสับปะรด ภายใต้ปริมาณน ้าต่างกัน ที่แปลงทดลองของ 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ในปี 2557/58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การเจริญเติบโตที่ระยะ 6 เดือนหลังปลูกของสับปะรด ภายใต้ปริมาณน ้าต่างกัน ที่แปลงทดลองของ 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ในปี 2557/58 
 
6)  ผลของการก าหนดปริมาณการให้น้ าจากค่าการระเหยน้ าต่อการให้ผลผลิตของถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น 

84 - 8 

ได้ท าการศึกษาผลของการได้รับน้ าในปริมาณที่แตกต่างกันตั้งแต่ระยะก าลังแทงเข็มถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใน

ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือน

มิถุนายน 2558โดยแบ่งพ้ืนที่ขนาด 40 x 30 ตรม. ออกเป็น 3 ส่วนด้วยการเว้นระยะระหว่างแปลง 2 เมตรและขุด

ร่องดักน้ าขนาดกว้าง 40 ซม. ลึก 30 ซม. หลังการปลูกให้น้ าครั้งแรกเมื่อ 5 มีนาคม2558 และงอก 50% เมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2558 ในช่วงแรกมีการให้น้ าแบบฝนโปรยจนดินชั้นบนอุ้มน้ าเต็มที่ ปริมาณสูงสุดครั้งละประมาณ 35มม.

ทุก 7 วัน เหมือนกันหมดทั้งการทดลอง  ที่อายุ 2 สัปดาห์หลังงอกใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่และพูน

โคนกลบปุ๋ยใส่ยิปซั่มโดยการโรยบนแถวถั่วลิสงอัตรา 50 กก./ไร่ที่ระยะก าลังแทงเข็ม และเริ่มการให้น้ าในปริมาณที่

แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อ 22 เมษายน 2558ประกอบด้วย 3 วิธีการ คือ 1) ให้น้ าปริมาณ 50% ของความแตกต่าง

ระหว่างค่าการสูญเสียน้ าจากถาดวัดการระเหยน้ ากับปริมาณน้ าฝนในรอบสัปดาห์  2) ให้น้ าปริมาณ 100 % ของ

ความแตกต่างระหว่างค่าการสูญเสียน้ าจากถาดวัดการระเหยน้ ากับปริมาณน้ าฝนในรอบสัปดาห์ และ 3) ไม่มีการให้
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น้ าเสริม รวมระยะเวลาที่มีการให้น้ าแตกต่างกัน 9 สัปดาห์ แต่มี 2 สัปดาห์ที่การได้รับน้ าฝนมากกว่าค่าการสูญเสีย

น้ าจากถาดวัดการระเหย และอีก 2 สัปดาห์ที่ปริมาณฝนเกือบเท่ากับค่าการระเหยน้ าจึงไม่มีการให้น้ า (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  ปริมาณการระเหยน้ าจากถาดวัดการระเหย ฝนรายวัน อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันและอุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 
 
 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยการสุ่มกรรมวิธี

ละ 4 จุดในบริเวณที่ท าการวัดความชื้นดินด้วยเครื่องมือ PR2พบว่าวิธีการให้น้ าเสริมปริมาณ 50% ของค่าสมดุลการ

ระเหยน้ าในรอบสัปดาห์ระหว่างช่วงการแทงเข็มถึงเก็บเกี่ยวเป็นวิธีการที่ท าให้ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ให้
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ผลผลิตได้สูงที่สุดคือ ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 893 กก./ไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 652.6 กก./ไร่ ในขณะที่วิธีการที่ให้น้ าเสริม

เต็ม 100 % ของสมดุลน้ าที่หายไปไม่ได้เป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด และการปล่อยตามธรรมชาติไม่มีการให้น้ า

เสริมให้ผลผลิตได้น้อยกว่าที่มีการให้น้ า (ตารางที่ 1) 

ส าหรับจ านวนฝักต่อหลุมก็พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกันคือ การไม่ให้น้ าเสริมให้จ านวนฝักสมบูรณ์ต่อ

หลุมน้อยที่สุด 21.5 ฝัก/หลุม และมากที่สุดในวิธีการที่ให้น้ าเสริม 50 % ของสมดุลน้ าที่ขาดหายไปเท่ากับ 25.7 

ฝัก/หลุม แต่กลับกันส าหรับลักษณะน้ าหนักต้นแห้งที่วิธีการการให้น้ าเสริม 50 % ให้น้ าหนักต้นแห้ง 1,535 กก./ไร่ 

ต่ ากว่าอีก 2 วิธีการที่ให้น้ าหนักต้นแห้ง 1,762 และ 1,680 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

ตารางที่ 1  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น 84-8ที่ได้รับน้ าหลังช่วง

การแทงเข็มแตกต่างกัน 

 

วิธีการ ผลผลิตฝักสด

(กก./ไร่) 

ผลผลิตฝักแห้ง

(กก./ไร่) 

จ านวนฝัก

สมบูรณ์ 

จ านวนฝักอ่อน 

หลุม(ฝัก)ต่อหลุม

(ฝัก) 

น้ าหนัก 

ต้นแห้ง 

(กก./ไร่) 

1.ให้น้ าเสริม50 % ของ

สมดุลน้ าที่หายไป 

893.0 652.6 25.7 9.9    1,535 

2.ให้น้ าเสริม100 %             

ของสมดุลน้ าที่หายไป        

822.4  554.6 24.0 9.8 1,762 

3. ไม่มีการให้น้ าเสริม 680.2 508.2 21.5 8.8 1,680 

 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การให้น้ าเสริมให้กับถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ในช่วงระยะ

ตั้งแต่เริ่มแทงเข็มถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ในปริมาณ 50 % ของสมดุลย์น้ าที่ขาดหายไปในแต่ละช่วงของรอบการให้น้ าก็

เป็นการเพียงพอแล้ว 

 
2. การพัฒนาเครื่องมือวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดิน 

ได้ท าการสร้างและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดินเพ่ือติดตั้งในศูนย์สู่ความเป็น
เลิศทีศู่นย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นและจันทบุรี พร้อมกับติดตั้งทดสอบการท างานที่แปลงทดลองที่ศูนย์วิจัย
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และพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2555 และในปี 
2556 ได้น าเครื่องมือไปติดตั้งตามศูนย์สู่ความเป็นเลิศท้ัง 10 แห่งทั่วประเทศ แต่เครื่องมือยังท างานได้ไม่ดี 
จนกระท่ังป ี2557  ไดร้ะดมสมองทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเกษตร และวิศวกรการเกษตร เพ่ือพัฒนาเครื่องมือต่อ
ซึ่งจากการรับทราบปัญหาต่างๆ และ ให้ท าการแก้ไขดังนี ้ 

1.ปัญหาการขาดหายของข้อมูลเมื่อเปิดดูข้อมูลที่ท าการบันทึก ข้อมูลมาไม่ครบ ได้ท าการแก้ไข เรียบร้อย
แล้ว 

2. ปรับการติดตั้งต าแหน่งแผงโซลาเซลล์ให้ตรงกับต าแหน่ง มุมองศาที่ให้ประสิทธิภาพในการรับแสงสูงสุด 
ดังรูปที ่2 
 

 

รูปที่ 2 การติดตั้งต าแหน่งแผงโซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

3. ให้ปรับแก้การแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากเดิม 32 ID ให้เหลือ 10 ID ด าเนินการแล้ว ดังรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากเดิม 32 ID ให้เหลือ 10 ID 

 

4. ให้แสดงผลความชื้นดิน เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าทศนิยม สามต าแหน่ง แก้ไขแล้ว ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แสดงผลความชื้นดิน เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าทศนิยม สามต าแหน่ง 

 

5. หาอัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าของวงจร ทดสอบหาค่าก าลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องวัด 

ใช้แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ( Mono Crystalline Silicon Solar Cell; m-Si) ขนาด 20W ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 
12V , 7.8Ah  ต่อร่วมกับ Solar Charge controller ท าการวัดจริง และ ค านวณ การใช้ก าลังงานไฟฟ้าจากวงจร  
วัดได้ 0.65A  หรือ 650 mA  การค านวณ หาก าลังไฟฟ้ารวมจากแบตเตอรี่  P = V x I    ,  P = 12V x 7.8 A,   = 
93.6 Wการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ เมื่อโหลด วัดจริงได้ 650mA  หาค่า P = 12 x 650mA     , P = 7.8 W                        

    Ah รวมของแบตเตอรี่ คิดท่ี 60 % จะได้    ( 7.8A*12*0.6) / 0.65A = 7.2 ชั่วโมง 

 

 

    

รูปที่ 5 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าจากการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์ 

6. การค านวณ แผงกับการชาร์จแบตเตอรี่ จากแผงโซลาเซลล์ ชนิด ( Mono Crystalline Silicon Solar 

Cell; m-Si) ขนาด 20W จ านวน 1 แผง และแบตเตอรี่ ขนาด 12V , 7.8Ah   

จากรายละเอียดของแผงโซลาเซลล์ จ่ายกระแส 1.13A ค านวณ การชาร์จ ได้จากสูตร   T=(C/I)x1.2 

     - กระแสไฟ (Direct current, I) ที่ไหลผ่าน ถ่าน (Household battery), mA 
 - ปริมาณความจุของถ่าน (C), mAh 

                           - เวลาในการชาร์จ (T) , Hour 
             จะได้  T= (C/I) x 1.2 =7800/1130 x 1.2     =    8.28  ชั่วโมง 
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หรือ สูตร 72  คูณด้วย ความจุแบตเตอรี่ หารด้วย กระแสชาร์จ( mAh)  = เวลาในการชาร์จ (หน่วยเป็นนาที) 

                        (72x7800) / 1130 mA  = 496.99 นาที    

     ท าให้เป็นชั่วโมง  จะได้  496.99 / 60     = 8.28 ชั่วโมง   *ค่า 72 มาจาก 1.2 x 60 

1.2 คือ ค่าคงท่ีก าหนดมาจากโรงงานผลิตถ่าน เครื่องชาร์จดิจิตอล ทุกเครื่องใช้ค่านี้ในการค านวณ เหมือนกัน 

60 คือ การแปลงชั่วโมงเป็นนาที 

 

 
รูปที่ 6 แบตเตอรี่ในการเก็บประจุไฟฟ้าจากการชาร์จโดยแผงโซล่าเซลล์ 

 

7. จึงได้มีการทดสอบหลักการบันทึกข้อมูล แบบ SD Card บันทึกค่าเป็น Text  File ติดเพ่ิมเข้าไปกับชุด

วงจรบอร์ดคอนโทรล วัดสัญญาณที่อยู่ที่แปลง ท าให้ข้อมูลไม่ขาดหายในขณะที่ไม่เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ผู้ใช้งานสามารถไปโหลดข้อมูลจาก SD Card หรือ เปิดดูที่คอมพิวเตอร์ได้ในภายหลัง โดยเครื่องวัดสัญญาณ จาก

แปลงทดลอง ท าการวัดค่า เปอร์เซ็นต์ แสง  อุณหภูมิความชื้นอากาศ ความชื้นดิน แล้วส่งสัญญาณ แบบไร้สาย ด้วย

ระบบ RFID ความถี่ 433 MHz ท าการบันทึกค่า เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ที่ส านักงาน เลือก เวลาการบันทึกข้อมูล  

และ สามารถ เลือกดูข้อมูลได้ จากไฟล์  ที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน  การที่จะเปิด เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ยาวนาน นั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก หรือ เมื่อเปิดการใช้งานไว้ ปัญหา ทางธรรมชาติ ฝน

ตกฟ้าร้อง ไฟฟ้าดับ  และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงถูกใช้ไปกับงานอ่ืนด้วยท าให้

โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล อาจจะผิดพลาดเนื่องจากผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 การติดตั้ง SD card บนบอร์ดประมวลผลในการบันทึกข้อมูลที่วัดได้ 

8. การออกแบบ แผ่นวงจรบอร์ดประมวลผล  
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รูปที่ 8 แผงวงจรบอร์ดประมวลผลและ SD card ในการเก็บบันทึกข้อมูล 

 

รูปที่ 9 ส่วนประกอบต่างๆในชุดบอร์ดคอนโทรล 
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รูปที่ 10 แสดงการติดตั้งเซนเซอร์วัดดิน 

 

9. ทดสอบความแม่นย าและปรับค่าของเครื่องมือ 

ไดด้ าเนินการติดตั้งและทดสอบการท างานของเครื่องมือ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยท าการ

ติดตั้งเพ่ือทดสอบและเก็บข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในรูปของการ์ดความจ า SD Card เก็บข้อมูลในรูปการส่งสัญญาณขึ้น

เก็บบนคอมพิวเตอร์ที่ส านักงาน ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด เก็บ และส่งข้อมูล 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 12 อุปกรณ์ตรวจวัดส่งข้อมูล และอุปกรณ์รับและแสดงผล 
 

วิธีการ Calibrate Soil Moisture Sensor 4 ขั้นตอน 

1.ดินอบแห้ง จากน้ าหนัก 100 กรัม ปริมาตร 78 ml แบ่งการทดลอง ออกเป็น 6 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 4 
ซ้ า 
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รูปที่ 13 ดินอบแห้ง จากน้ าหนัก 100 กรัม ปริมาตร 78 ml แบ่งการทดลอง ออกเป็น 6 ตัวอย่าง ตัวอย่าง

ละ 4 ซ้ า 

 

2.ทดลองหาความชื้นใส่น้ ากลั่น ค่า PH 7 ที่ 0,5,10,20,30,40 % โดยปริมาตรเติมน้ าลงดิน ปิดปาก บิค
เกอร์ ด้วยถุงมีหนังยางรัด 4 ชั่วโมงวัดค่าการน าไฟฟ้า ด้วยเซนเซอร์วัดดินอ่านค่า จากวงจรผ่านการส่งสัญญาณ มา
ที่จอคอมพิวเตอร์ และอ่านตรง จากการวัดด้วยออสซิลโลสโครป ดังภาพที่ 14 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 14  ทดลองหาความชื้นใส่น้ ากลั่นด้วยออสซิลโลสโครป 

3.หลังจากท่ีวัดค่าการน าไฟฟ้าแล้วน าดินเข้า อบ ที่อุณหภูมิ 105 องศา 36 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนัก อยู่ระหว่าง
พิจารณาข้อมูล 
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รูปที่ 15 หาความชื้นดินด้วยการใช้ตู้อบ 

 

4. ปัญหาการ Calibrate Soil Moisture Sensor รอบแรก 

ได้เริ่มด าเดินการ ดังนี้  โดยอ้างอิงจาก Soil Moisture Sensor Specifications (EC5)ใช้ดินที่ผ่านการ
อบแห้ง มาแล้ว จ านวน 1kg ดังรูปที่ 16 

 

 

   
รูปที่ 16 ใส่ที่กล่องพลาสติก วัด ความชื้นที่ดินแห้ง จากนั้นใส่น้ า ผสมให้เข้ากับดินใส่น้ าไป 25 ml, 50 ml, 

75ml, 100ml, 125 ml, 150 ml และ 200ml 

 

Graph  
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รูปที่ 17 รูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นในดินกับค่าแรงดันฟ้าที่วัดได้ 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า ได้พัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของศูนย์สู่ความเป็นเลิศ การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชในศูนย์สู่ความเป็น โดยได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรจากศูนย์สู่ความเป็นเลิศของ สวพ/สถาบันพืช/ส้านักวิจัย ในหลักสูตรเรื่อง การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ จ านวน 5 รุ่น 
รวม 100 คน  โดยก้าหนดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนความรู้และประสบการณ์ไปด าเนินการสร้างแปลงวิจัยและศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชภายในศูนยส์ู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ศปผ.
ขอนแก่น (ข้าวโพดและถ่ัวเหลือง) ศวพ.เชียงใหม่ (มันฝรั่ง)  ศวพ.พิจิตร  (มะนาว)  ศวพ.อุตรดิตถ์ (ทุเรียน) ศวส.ศรี
สะเกษ (องุ่น) ศวพ.เพชรบุรี (สับปะรด) ศวส.จันทบุรี (มังคุด) ศวพ.ระนอง (กาแฟโรบัสต้า) และศวพ.พัทลุง (ถั่วลิสง)  
ท้ายสุดได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและความชื้นดิน เพ่ือติดตั้งที่ศูนย์สู่ความเป็นเลิศท่ัว
ประเทศ โดยมีอุปกรณ์ในการตรวจวัด จัดส่ง และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
อุณหภูมิและความชื้นอากาศแวดล้อม ความเข้มแสง ความชื้นในดิน โดยจะมีอุปกรณ์ตรวจวัดติดตั้งอยู่ในแปลงปลูก
พืช พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลส่งข้อมูลไปยังตัวรับ ณ ห้องท างาน และได้ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบความถูกต้องและ
แม่นย าของเครื่องมือ (calibration) จนกระท่ังประสบผลส าเร็จด้วยดี 

 
 
 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) น าเสนอการฝึกอบรมแก่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

2) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของกรมวิชาการเกษตร 
3) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  
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