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การตรวจวัดขอมูลเชิงคลื่นและสรีรวิทยาของมันสําปะหลังภายใตสภาวะเครียดน้ํา
Spectral Reflectance and Physiological Measurement of
Cassava under Water Stress Environment
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บทคัดยอ
สภาวะเครียดน้ําเปนปจจัยทีผ่ ลกับมันสําปะหลังในระยะพัฒนารากและการสรางหัวใตดิน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผลผลิตของมัน
สําปะหลัง การนํ าเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลมาประยุกตใชในการศึกษาความเครียดน้ําของพืชนั้ นสามารถดําเนิน การไดอยาง
รวดเร็วและไมทําลายพืช งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชชวงคลื่นและดัชนีพืชพรรณในการตรวจวัดมัน
สําปะหลังในสภาวะเครียดน้ําระดับแปลงทดลอง ดําเนินการเก็บขอมูลในแปลงปลูกทดสอบมันสําปะหลัง พันธุระยอง 9 ภายใตสภาพที่
ไมขาดน้ําและสภาพอาศัยน้ําฝน ที่มีการปลูกชวงปลายฤดูฝนเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 ในแปลงทดลองจังหวัดขอนแกน เก็บ
ขอมูลคาการสะทอนแสงเชิงสเปคตรัมและขอมูลสรีรวิทยาของมันสําปะหลังที่อายุ 3 ถึง 5 เดือน เปน 2 ชุดขอมูลสําหรับการสราง
สมการทํานายและตรวจสอบความถูกตองของสมการ จากนั้น วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่ศึกษาดวยการวิเคราะหการถดถอย
และตรวจสอบความถูกตอง ผลการศึกษา พบวา ชวงคลื่น 680 nm และดัชนี SAVI มีความสัมพันธกับอัตราการสังเคราะหแสงและการ
ชักนําการเป ดปากใบ โดยมีสัมประสิทธิ์ก ารตัดสิน ใจมากกวา 0.70 การตรวจสอบความถู กตองของสมการการทํ านาย พบวา มี
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลคอนขางนอย และมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกวา 0.80 ดังนั้น ชวงคลื่น 680 nm และดัชนี SAVI จึง
สามารถใชในการตรวจวัดมันสําปะหลังในสภาวะเครียดน้ําไดโดยพิจารณาจากขอมูลอัตราการสังเคราะหแสงและการชักนําการเปดปาก
ใบของมันสําปะหลังได งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนของการตรวจวัดความเครียดที่เกิดจากการขาดน้ําของมันสําปะหลังดวยขอมูล
ชวงคลื่นและดัชนีพืชพรรณ ขอมูลที่ไดสามารถใชในการตอยอดการศึกษาไปยังเซนเซอรตางๆ ในระดับอากาศยานไรคนขับและอวกาศ
เพื่อเปนประโยชนสําหรับการบริหารจัดการน้ําที่มีอยูใ หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ABSTRACT
Plant water stress is the impact factor in the development of storage root stage of cassava and directly
effects to the cassava yield. The application of remote sensing technology can be determined the plant water
stress for rapid method and non-destructive plant. The objective of this study was detected the feasibility of the
cassava water stress measurement using spectral reflectance under field scale. The field experiment was
conducted in Khonkaen province, in a dry season period, October and November 2015, cassava Rayong 9, under
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irrigation and rainfed. Spectral reflectance and physiology measurement were collected at 3 to 5 months after
planting and divided to 2 datasets for calibration and validation dataset. Then, the data correlation analysis was
analyzed for the calibration model, including regression equation and the coefficient of determination (R2).
Moreover, validation was determined the accuracy between measured and estimated value. The result showed
the reflectance at wavelength 680 nanometer and SAVI were related to the average of photosynthesis and
stomatal conductance (R2 > 0.70). The validation was determined, less data discrepancy and r-square valued
greater than 0.80. Therefore, the reflectance at wavelength 680 nanometer and SAVI could be detected the
cassava water stress, using the average of photosynthesis and stomatal conductance. This research was
preliminary studied for the advanced study to conduct in several field condition using unmanned aerial vehicle
and/or spaceborne hyperspectral sensors for the existing water management to be more efficient.
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง ความเครียดน้ํา สรีรวิทยาของพืช ขอมูลเชิงคลื่น ดัชนีพืชพรรณ
Keywords: Cassava, Water stress, Plant physiology, Spectral reflectance, Vegetation index

บทนํา
มันสําปะหลังเปนพืชหัวและพืชอาหาร ที่มีความสําคัญ
ในการผลิตเอทานอลซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ํามัน และ
ยังเปนพืชอาหารสัตวที่สําคัญของประเทศที่อยูในเขตรอนทั่วโลก
จากขอ มู ล ของสํา นัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร (2559) พบว า
ประเทศไทยมีการปลูกมันสําปะหลังกระจายอยูทั่วประเทศรวม
50 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 1,523,512
ไร รองลงมาคือ จังหวัดกําแพงเพชร ชัยภูมิ และกาญจนบุรี มี
พื้นที่ปลูก 701,222 541,038 และ 485,617 ไร ตามลําดับ และ
จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ปลูก 206,444 ไร
มั น สํ า ปะหลั ง เป น พื ช ที่ ท นต อ สภาพแห ง แล ง ได ดี
สามารถเจริญ เติบโตไดในดิน หลายประเภท แมแ ตบนดินที่ไ ม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น เชน ดินเหนียวจัด
หรือดินทรายจัด และดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา (ศานิต, 2557)
คาความเปนกรดดา งของดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังควรเปน
กรดจัดมากถึงปานกลาง (4.5-8.0) ดินในประเทศไทยที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง คือ ดินรวนปนทรายและดิน
รวนเหนียวบนพื้นที่ดอน เนื่องจากดินทั้งสองชนิดมีคาความเปน
กรดดางระหวาง 5.0-7.0 (กรดจัดถึงปานกลาง) และมีหนาดินลึก
ตั้ ง แต 50 เซนติ เ มตรขึ้ น ไป ซึ่ ง เหมาะต อ การลงหั ว ของมั น
สําปะหลัง
มันสําปะหลังตองการปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,000-1,500
มิลลิเมตรตอ ป สามารถเจริญ เติบโตไดในพื้นที่ที่ ไดรับปริมาณ
น้ําฝนนอยกวาปละ 800 มิลลิเมตร หรือมีชวงฤดูแลงนาน 4 ถึง 6

เดือน ถึงแมวามันสําปะหลังจะเจริญเติบโตไดในสภาพแลง แต
ผลผลิตหัวมันมีโอกาสลดลงตามระยะเวลาที่ขาดน้ํา ชวงวิกฤต
ของการขาดน้ําที่มีผลตอมันสําปะหลังคือ ชวง 1 ถึง 5 เดือนหลัง
ปลูก ซึ่งเปนระยะการสรางรากและหัวมัน (Stages of root
initiation and tuberization) โดยพบวา การขาดน้ําเปน
ระยะเวลา 2 เดือนติ ดตอกันสามารถทําให ผลผลิตหั วมัน ลดลง
รอยละ 32 ถึง 60 (Hillocks et al., 2002) และจากการศึกษา
โมเดลการเจริญเติบโตของมัน สํ าปะหลังในประเทศไทยของโอ
ภาษ (2552) พบวา มันสําปะหลังจะหยุดชะงักการเจริญเติบโต
ในชวงฤดูแลง 5 เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม โดย
จะทําใหจํานวนใบลดลงเพื่อลดการคายน้ํา ออกจากต น ดังนั้น
การใหน้ําในชวงฤดูแลง 5 เดือนกอนใบจะเริ่มรวง จะชวยทําให
มันสําปะหลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยเมื่อพืชขาดน้ําจะเกิดการปดปากใบ (Stomatal closure) ทํา
ใหการคายน้ําลดลง ศักยน้ําในใบลดลง อุณหภูมิของใบสูงขึ้น (สูง
กวาอุณหภูมิของอากาศ) พื ชที่ ปลูกภายใตสภาพไรน าทั่วๆ ไป
พบวา อัตราการสังเคราะหแสงจะลดลงมากในชวงเวลาประมาณ
เที่ยงวัน ซึ่งเปนชว งเวลาที่ พืชจะเกิ ดความเครี ยดน้ํา มากที่ สุ ด
หากตองการรักษาระดับการสังเคราะหแสงไมใหลดลง ควรมีการ
ใหน้ําแกพืช หรือรักษาระดับความชื้นในดินใหสูงอยูเสมอ (เฉลิม
พล, 2535)
การตรวจวัดความเครียดจากการขาดน้ํา สามารถทําได
ทางตรง ไดแก การสังเกตดวยสายตา การตรวจวัดปริมาณน้ําใน
ใบ และการวัดศักยภาพของน้ํ า ในใบ หรื อทางออมดวยการใช
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เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลในการวินิจฉัย โดยประเมินการ
เปลี่ ย นแปลงของใบหรื อ เรื อ นยอดด ว ยค า การสะท อ นคลื่ น
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic spectral reflection) ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของการสะทอนเชิงคลื่นที่สามารถใหขอมูลดานพืช
พรรณตางๆ เชน องคประกอบของสารสี พื้นที่ใบ ปริมาณน้ํา ทั้ง
ในใบพืชและเรือนยอดของพืช โดยพืชจะมีลักษณะการสะทอนที่
แตกตางกันในแตละชวงคลื่น จึงสามารถใชในการจําแนกชนิด
และความผิดปกติของพืชได (จรัณธร, 2557; Sofia, 2010) การ
ตรวจหาความเครี ย ดน้ํ า ของพื ชโดยใช เ ทคโนโลยี ก ารสํ า รวจ
ระยะไกลและการวัดคาจริงภาคสนาม พบวา การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสารสีในพืช (คลอโรฟลล) มีความสัมพันธกับชวงคลื่นที่ตา
มองเห็ น (VIS) และชวงคลื่น อินฟราเรดใกล (NIR) ขณะที่ก าร
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณน้ํ า ในพื ช มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ช ว งคลื่ น
อินฟราเรดใกล (NIR) ชวงคลื่นอินฟราเรดกลาง (MIR) ชวงคลื่น
อินฟราเรดคลื่นสั้น (SWIR) และดัชนี NDVI และ WI (Govender
et al., 2009)
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของการใช ช ว งคลื่ น และดั ช นี พื ช พรรณในการตรวจวั ด มั น
สําปะหลังในสภาวะเครียดน้ําระดับแปลงทดลอง โดยมีการวัดคา
การสะทอนแสงของเรือนยอดรวมกับการเก็บขอมูลสรีรวิทยาของ
พื ช ไดแก อัตราการสังเคราะหแสง การชักนําการเปดปากใบ
และแรงดึงการระเหยน้ําในอากาศ เพื่อบงชี้สภาวะเครียดน้ําของ
มันสําปะหลัง

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. พื้น ที่ศึ ก ษา แปลงทดลองของหมวดพื ชไร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พิกัด 16° 28' 25" N,
102° 48' 34" E, Alt. 190 m.) ที่ดําเนินการปลูกทดลองโดยทีม
วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ภายใต โ ครงการวิ จั ย เรื่ อ ง "การ
เจริญ เติบโต พั ฒนาการ และสรีรวิทยา การตอบสนองของมัน
สําปะหลังพันธุตางกันตอสภาพแวดลอมแตละฤดูการผลิต" พื้นที่
ศึ กษามีลักษณะดินเป นดินรวนปนทราย (Oxic paleustult)
ข อ มู ล อากาศรายเดื อ นเฉลี่ ย 5 ป (2554-2558) จากศู น ย
อุ ตุ นิ ย มวิท ยาภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูหางจากมหาวิทยาลัยขอนแกนประมาณ 7
กิโลเมตร (พิกัด 16° 25' 60" N, 102° 49' 60" E) แสดงใหเห็นวา
ปริมาณน้ําฝนรายป เทากับ 1,088 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย

Research

รายป 31.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายป 23.1 องศา
เซลเซีย ส และความชื้ น สั มพั ทธ ข องอากาศเฉลี่ย รายป เท า กั บ
69.9 เปอรเซ็นต
ดําเนินการเก็บขอมูลในแปลงปลูกทดสอบมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 9 ที่มีลักษณะลําตนตั้งตรงสูงไมมีการแตกกิ่ง (nonbranching) และอายุ ย าว โดยปลู ก ในช ว งปลายฤดู ฝ นเดื อ น
ตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 ภายใตสภาพที่มีการให น้ําและ
ไมใหน้ํา โดยแปลงที่มีการให น้ํา จะมี การใหน้ํา แบบสปริงเกอร
ตลอดฤดูปลูกเพื่อรักษาระดับคาศักยของน้ําในดินไมต่ํากวา -30
kPa ที่ความลึก 20 เซนติเมตร และแปลงที่ไมมีการใหน้ํา จะมี
การให น้ําหลัง ปลูก จนถึ งงอกแลว 20 วันหลังจากนั้นจะอาศัย
น้ําฝน ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ระยะระหวางแถว 1 เมตรและ
ระหวา งตน 1 เมตร ในแปลงขนาด 28 x 7 ตารางเมตร เปน
ขนาดพื้ น ที่ 0.37 ไร เก็ บ ข อ มู ล 3 ต น ต อ แปลง และเป น มั น
สําปะหลังตนเดิม เดือนละ 2 ครั้ ง ตั้งแตอายุ 3 ถึง 5 เดือน (6
ชุดขอมูล)
2. การเก็บขอมูล
2.1 การเก็บขอมูลความชื้นดินบริเวณแปลงทดลอง
เก็บขอมูลความชื้นดินจาก watermark ที่มีการติดตั้งบริเวณสัน
รองระหวางตน ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร เพื่อกําหนดการ
ใหน้ําเมื่อความชื้นดินมี คา ลดลงต่ํากวา -30 kPa ของแปลงที่
กําหนดการใหน้ํา และเก็บขอมูลกอนการใหน้ําหรือวันที่ไมมีฝน
ตก เพื่ อลดผลกระทบจากน้ํ า ที่ ไ ด รั บ และมั น สํ า ปะหลัง จะได
ปรับตัวและแสดงออกใหเขากับสภาพแวดลอมที่กําหนด
2.2 การเก็บขอมูลการสะทอนแสงเชิงสเปคตรัม ดวย
เครื่อง Field spectroradiometer รุน Fieldspec® 3 (ASD) ที่
มีชวงคลื่น 350-2500 นาโนเมตร (nm) กําหนดคาขอบเขตการ
มองเห็น (FOV) เทากับ 25 องศา ที่เรือนยอดของมันสําปะหลัง
สูง 1.5 เมตร ครอบคลุมเรือนยอดและพื้นดินเทากับ 0.67 เมตร
(ความสู ง ต น มั น สํา ปะหลั ง ที่ อ ายุ 3-5 เดื อ น เท า กั บ 1.0-1.5
เมตร) เก็บขอมูลในชวงกลางวัน (11.00-14.00 น.) ที่ปราศจาก
เมฆ ฝน และลม การเก็บขอมูลจะมีการ Calibrate เครื่องดวย
กระบวนการ Dark current measurement และ White
reference และเก็บบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรโนตบุค โดย
เก็บขอมูล 3 ตนตอแปลง และที่ตําแหนงเดิมในทุกเดือน เดือนละ
2 ครั้ง ตั้งแตมันสําปะหลังอายุ 3-5 เดือน รวมเปน 18 ตัวอยาง
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ตอเดือน และมีการเก็บขอมูลเปน 2 ชุดขอมูล คือ ชุดขอมูลแปลง
ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนขอมูลสําหรับการสรางสมการ
การทํานาย และขอมูลแปลงปลูกเดือนตุลาคม 2558 เปนขอมูล
สําหรับตรวจสอบความถูกตองของสมการการทํานาย
2.3 การเก็บขอมูลสรีรวิทยาของพืช ดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยเครื่อง Licor 6400XT โดยขอมูลที่ได ไดแก ขอมูล
อัตราการสังเคราะหแสง (PN) การชักนําการเปดปากใบ (gs) และ
แรงดึงการระเหยน้ําในอากาศ (VPDair) โดยเก็บขอมูลตนเดียวกับ
ที่วัดค าการสะท อนแสงและเก็บ ขอ มูลทันทีห ลั งจากวัดคาการ
สะทอนแสง บริเวณใบมันสําปะหลังที่แผขยายเต็มที่ลําดับที่ 1 ถึง
5 และนํามาหาคาเฉลี่ย
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การเตรียมขอมูลการสะทอนแสงเชิงสเปคตรัม
(Spectral data pre-processing) ขอมูลที่ไดจากเครื่อง
Field spectroradiometer จะเปนขอมูลที่มีการบันทึกชวงคลื่น
หางกัน 1 nm ที่ชวงคลื่น 350-2500 nm เปนแบบ Raw DN ซึ่ง
จะมี ก ารนํ า มาแปลงเป น ค า Reflectance ด ว ยซอฟแวร
ViewSpec
และวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย การสะท อ นแสง
(Reflectance) จากจํานวน 30 ครั้งตอจุด ใหเหลือเพียงครั้งเดียว
เพื่อเปนตัวแทนคาการสะทอนในแตละจุด และมีการกําจัดคาการ
สะท อ นที่ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของ Atmospheric
water
absorption ไดแก ชวงคลื่น 1351-1450 และ 1801-2500 nm
(800 ชวงคลื่น) จึงเปนชวงคลื่นที่ใชสําหรับการวิเคราะหจํานวน
1350 ชวงคลื่น
3.2 วิเคราะหชวงคลื่นการสะทอนแสงเชิงสเปคตรัม
(Spectral reflectance) ข อ มู ล ค า การสะท อ นแสงเชิ ง
สเปคตรัม จะถูกนําไปคํานวณเปนชวงคลื่นแสงสีน้ําเงิน (Blue
band) 450-510 nm ชวงคลื่นสีเขียว (Green band) 530-590
nm ชว งคลื่นสี แดง (Red band) 640-670 nm ชวงคลื่น ขอบ
แดง (Red-edge band) 680-730 nm ชวงคลื่นอินฟราเรดใกล
(NIR band) 850-880 nm และช ว งคลื่ น อิ น ฟราเรดคลื่ น สั้ น
(SWIR band) 1570-1650 nm (USGS, 2016) สําหรับวิเคราะห
ดัชนีพืชพรรณ และจัดเรียงขอมูลเปนชวงคลื่นหางกันทุก 10 nm
สําหรับวิเคราะหความสัมพันธ
3.3 วิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (Vegetation indices)
ขอมูลชวงคลื่นจะถูกนําไปคํานวณเปนดัชนีพืชพรรณ 21 ดัชนี ซึ่ง
การประมวลผลขอมูลโดยการทําดัชนี เปนการสังเคราะหขอมูล
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ใหมจากขอมูลเดิมที่มีอยู ซึ่ งข อมูลใหม หรื อแบนดใหมที่เกิ ดขึ้น
อาจจะไดเพีย งแบนดเดียวหรือ 2 แบนดจ ากขอมูลภาพดั้งเดิม
ฟงกชันที่ใชมีตั้งแตฟงกชันคณิตศาสตรจนถึงสมการพหุนาม ซึ่ง
การทําดัชนีพืชพรรณจะบอกถึงสัดสวนของพืชพรรณที่ปกคลุม
พื้นผิวโดยคํานวณจากการนําชวงคลื่นที่เกี่ยวของกับพืชพรรณมา
ทํ า สั ด ส ว นซึ่ ง กั น และกั น โดยจะมี ก ารปรั บ เน น สั ญ ญาณการ
สะทอ นแสงของพืช พรรณ การลดความคลาดเคลื่ อนของการ
สะทอนแสงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพอากาศและใตเรือน
ยอด หรือการลดสัญญาณรบกวนหรือผลกระทบจากการสะทอน
พลังงานของดิน หรือการดู ดซับ พลังงานของชั้น บรรยากาศ ซึ่ง
ดัชนีการสะทอนแสงที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเครียดจากการ
ขาดน้ําของพืช แสดงดังตารางที่ 1
3.4 วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ท างสถิ ติ (Statistical
analysis) การวิเคราะหความสัมพันธในลักษณะเชิงเสน (Linear
regression) ระหวางขอมูลชวงคลื่นและดัชนีพืชพรรณกับขอมูล
สรีรวิทยาของพืช (อัตราการสังเคราะหแสง การชักนําการเปด
ปากใบ และแรงดึงการระเหยน้ํา) ด วยโปรแกรม SPSS ซึ่งเปน
การวิเ คราะห การถดถอยอย างงาย (Simple regression
analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธในรูปแบบสมการถดถอยและ
หาคา สัมประสิทธิ์การตัดสิน ใจ (R2) และคัดเลือกชวงคลื่นและ
ดัชนีพืชพรรณที่มีความสัมพันธกันมากและมีนัยสําคัญทางสถิติ
(R2 > 0.70) จากนั้น ประเมินความถูกตองของการประเมินขอมูล
สรีรวิทยาของพืชดวยชวงคลื่นและดัชนีพืชพรรณที่เก็บจากพื้นที่
จริ ง โดยการแทนค า ในสมการถดถอย และคํ า นวณหาความ
คลาดเคลื่อนของขอมูล (RMSE) ดวยสมการดานลาง

เมื่อ Xobs คือ ขอมูลจริงที่วัดไดที่ i, Xmodel คือ ขอมูลจากการ
ทํานายที่ i, n คือ จํานวนตัวอยางทั้งหมด

ผลการวิจัย
1. ขอมูลชวงคลื่นการสะทอนแสงและขอมูลสรีรวิทยา
1.1 ขอมูลชวงคลื่นการสะทอนแสงที่เรือนยอด
ขอมูลคาเฉลี่ยชวงคลื่นการสะทอนแสงที่เรือนยอดมัน
สําปะหลังอายุ 3-5 เดือนที่มีการใหน้ําและไมใหน้ําของแปลงปลูก
มันสําปะหลังเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 มีแนวโนม
เปนไปในทิศทางเดีย วกัน กล า วคือ ช วงคลื่ นแสงที่ตามองเห็ น
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350-700 nm มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.02 ถึง 0.10 และแปลงที่
ไม มี ก ารให น้ํ า มี ค า เฉลี่ ย สู ง กว า แปลงที่ มี ก ารให น้ํ า ช ว งคลื่ น
อินฟราเรดใกล 750-1300 nm มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.40 ถึง
0.53 โดยแปลงที่ไมมีการใหน้ํามีคาเฉลี่ยต่ํากวาแปลงที่มีการให
น้ํ า ขณะที่ ช ว งคลื่ น อิ น ฟราเรดคลื่ น สั้ น 1570-1800 nm มี
ค า เฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 0.10 ถึ ง 0.30 แปลงที่ ไ ม มี ก ารให น้ํ า มี
คาเฉลี่ยสูงกวาแปลงที่มีการใหน้ํา (รูปที่ 1)

Research

1.2 ขอมูลสรีรวิทยา
ขอมูลอัตราการสังเคราะหแสง การชักนําการเปดปาก
ใบ และแรงดึงการระเหยน้ําของมันสําปะหลังที่อายุ 3-5 เดือน
ของแปลงที่ มีก ารให น้ํา เที ย บกั บ แปลงที่ ไ ม มีก ารให น้ํา พบว า
อัตราการสังเคราะหแสงและการชักนําการเปดปากใบในแปลงที่
ไมมีการใหน้ํามีคาเฉลี่ยต่ํากวาแปลงใหน้ํา ขณะที่ คาเฉลี่ยแรงดึง
การระเหยน้ําในอากาศของแปลงที่ไมมีการใหน้ํามีคาเฉลี่ยสูงกวา
แปลงใหน้ํา และเปนเชนเดียวกันทั้งในแปลงปลูกเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน 2558 (ตารางที่ 2)

รูปที่ 1 คาเฉลี่ยขอมูลชวงคลื่นการสะทอนแสงที่เรือนยอดมันสําปะหลังอายุ 3-5 เดือนที่มีการใหน้ําและไมใหน้ําของแปลงปลูกเดือน
ตุลาคม (a) และพฤศจิกายน 2558 (b)
2. ความสัมพันธระหวางขอมูลชวงคลื่นการสะทอนแสงกับ
ขอมูลสรีรวิทยา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลชวงคลื่นการ
สะทอนแสงกับขอมูลอัตราการสังเคราะหแสง การชักนําการเปด
ปากใบ และแรงดึงการระเหยน้ํา พบวา ชวงคลื่นระหวาง 620 ถึง
690 nm มีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจอยูระหวาง 0.70 ถึง 0.77
โดยมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราการสังเคราะหแสงและการชัก
นํา การเป ดปากใบ และมี ค วามสั มพั นธเ ชิง บวกกั บ แรงดึง การ
ระเหยน้ํา (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของชวงคลื่นการสะทอน
แสงที่เรือนยอดกับขอมูลสรีรวิทยา
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ดัชนีพืชพรรณที่ใชในการศึกษา

Vegetation
Indices
DWSI
DWSI-1
DWSI-2
DWSI-3
DWSI-4
DWSI-5
EVI
MSI

Disease Water Stress Index
Disease Water Stress Index 1
Disease Water Stress Index 2
Disease Water Stress Index 3
Disease Water Stress Index 4
Disease Water Stress Index 5
Enhanced Vegetation Index
Moisture Stress Index

(R802+R547)/(R1657+R682)
R800/R1660
R1660/R550
R1660/R680
R550/R680
(R800-R550)/(R1660+R680)
(2.5(NIR-RED))/(NIR+6RED-7.5BLUE+1)
R1599/R819

NDII

Normalized Difference Infrared Index

(R819-R1649)/ (R819+R1649)

NDVI

(NIR-RED)/(NIR+RED)
(R860–R1240)/(R860+R1240)
NDVI x NIR
(NIR-RED)/(NIR+RED+0.16)

Gao (1996)
Badgley et al. (2017)
Rondeaux et al. (1996)

PRI
SAVI
SR 900/680
SR 970/900

Normalized Difference Vegetation
Index
Normalized Difference Water Index
Near Infrared Reflectance of Vegetaion
Optimized Soil Adjusted Vegetation
Index
Photochemical Reflectance Index
Soil-Adjusted Vegetation Index
Simple Ratio 900/680
Simple Ratio 970/900

Galvao et al. (2005)
Apan et al. (2003)
Apan et al. (2003)
Apan et al. (2003)
Apan et al. (2003)
Apan et al. (2003)
Huete et al. (2002)
Hunt and Rock (1989)
Ceccato et al. (2001)
Hardisky et al. (1983)
Jackson et al. (2004)
Rouse et al. (1974)

(R531-R570)/(R531+R570)
(NIR-RED)/(NIR+RED+L)x(1+L); L=0.5
R900/R680
R970/R900

SR 970/902
WI

Simple Ratio 970/902
Water Index

R970/R902
R900/R970

WBI3

Water Band Index 3

R950/R900

WBI4

Water Band Index 4

R895/R972

Gamon et al. (1992)
Huete (1988)
Genc et al. (2011)
Penuelas et al.
(1993a,1997,1998)
Apan et al. (2003)
Pinter et al. (2003)
Penuelas et al. (1994)
Penuelas et al. (1997)
Van Gaalen et al. (2007)
Penuelas et al. (1993b)
Riedell and Blckmer
(1999)
Serrano et al. (2000)

NDWI
NIRv
OSAVI

Full name

Equation

R: Red band, G: Green band, B: Blue band, NIR: Near Infrared, Rx: Reflectance at x nm
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ตารางที่ 2

Research

คาเฉลี่ยขอมูลสรีรวิทยาของมันสําปะหลังที่อายุ 3-5 เดือนของชุดขอมูลสําหรับการสรางสมการทํานายและตรวจสอบ
ความถูกตองของสมการ (n=18)

Parameter

Function

PN

Min
Max
Mean
SD
Min
Max
Mean
SD
Min
Max
Mean
SD

gs

VPDair

Calibration data
Irrigated
Rainfed
23.38
7.07
31.72
22.60
27.24
15.32
2.90
4.95
0.33
0.07
0.56
0.23
0.41
0.14
0.08
0.06
2.25
3.20
3.34
6.73
2.78
5.10
0.49
1.17

Validation data
Irrigated
Rainfed
18.15
5.05
29.88
20.28
24.55
13.78
5.94
5.20
0.20
0.05
0.35
0.20
0.27
0.11
0.07
0.06
2.89
3.58
3.43
6.77
3.14
4.52
0.27
1.18

PN: อัตราการสังเคราะหแสง (หนวย µmolCO2 m-2s-1), gs: การชักนําการเปดปากใบ (หนวย molH2O m-2s-1), VPDair: แรงดึงการระเหยน้ําในอากาศ (หนวย kPa)

จากความสั ม พั น ธ ข องช ว งคลื่ น การสะท อ นแสงกั บ
ขอ มู ล สรี ร วิท ยา สามารถนํ า สมการความสั มพั นธม าประเมิ น
ขอมูลสรีรวิทยาของมันสําปะหลังไดโดยเปรียบเทียบกับขอมูลใน
พื้นที่จริงที่เก็บในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของสมการการทํ านาย โดยการแทนคาในสมการและคํา นวณ
ความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผลการศึกษาพบวา ชวงคลื่น 680
nm สามารถใชประเมินอัตราการสังเคราะหแสงและการชักนํา
การเปดปากใบได โดยมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลนอยที่สุด
เทากับ 8.25 และ 0.18 ตามลําดับ และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
มีคามากกวา 0.80 ขณะที่ผลการประเมินแรงดึงการระเหยน้ํา
ของอากาศยังมีความคลาดเคลื่อนคอนขางมากและสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจมีคานอยกวา 0.80 (ตารางที่ 3)
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ดั ช นีพืช พรรณกั บ ข อมู ล
สรีรวิทยา
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ดั ชนี พื ช
พรรณกับขอมูลสรีรวิทยา พบวา ดัชนี DWSI DWSI-1 DWSI-3
DWSI-5 EVI MSI NDII NDVI NDWI OSAVI PRI SAVI และ

SR900/680 มีความสัมพันธกับอัตราการสังเคราะหแสงและการ
ชัก นํา การเป ดปากใบ โดยมีสั ม ประสิ ทธิ์ก ารตั ดสิ นใจมากกวา
0.70 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางแปลงที่
มีการใหน้ําและไมใหน้ํา แสดงดังตารางที่ 4
จากความสัมพันธของดัชนีพืชพรรณกับขอมูลสรีรวิทยา
(ตารางที่ 4) นําสมการความสัมพันธมาประเมินขอมูลสรีรวิทยา
ของมันสําปะหลังไดโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในพื้นที่จริงที่เก็บใน
เดือนตุลาคม 2558 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของสมการการ
ทํานาย โดยการแทนคาในสมการและคํานวณความคลาดเคลื่อน
ของขอมูล
ผลการศึกษาพบวา ดัชนี SAVI สามารถใชประเมิน
อัตราการสังเคราะหแสงและการชักนําการเปดปากใบไดดีที่สุด
รองลงมา คือ ดัชนี EVI และ OSAVI โดยมีความคลาดเคลื่อนของ
ขอ มู ล อั ตราการสัง เคราะหแ สงเท า กั บ 2.99 3.16 และ 3.52
ตามลําดับ และความคลาดเคลื่อนของขอมูลการชักนําการเปด
ปากใบเทากับ 0.04 0.05 และ 0.06 ตามลําดับ ดังตารางที่ 5

งานวิจัย
ตารางที่ 3
Output
variable
PN

gs

VPDair

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
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การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลแบนดการสะทอนแสงที่เรือนยอดกับขอมูลสรีรวิทยาของมันสําปะหลัง
Input
variable
620
630
640
650
660
670
680
690
620
630
640
650
660
670
680
690
620
630
640
650
660
670
680
690

Calibration data (n=18)
Model expression
R-squared
Y = -358.2x + 43.3455
-0.73**
Y = -336.99x + 41.8576
-0.74**
Y = -323.14x + 40.7632
-0.74**
Y = -308.61x + 38.7037
-0.75**
Y = -298.77x + 37.3545
-0.75**
Y = -293.61x + 36.0216
-0.76**
Y = -288.66x + 35.8996
-0.75**
Y = -281.45x + 38.2739
-0.74**
Y = -7.57x + 0.7373
-0.76**
Y = -7.1x + 0.7048
-0.77**
Y = -6.8x + 0.6806
-0.77**
Y = -6.45x + 0.6348
-0.77**
Y = -6.22x + 0.6051
-0.76**
Y = -6.08x + 0.5752
-0.76**
Y = -5.97x + 0.5728
-0.75**
Y = -5.9x + 0.6269
-0.76**
Y = 72.39x - 0.5314
0.70**
Y = 68.22x - 0.2388
0.70**
Y = 65.7x - 0.0358
0.71**
Y = 63.08x + 0.3619
0.73**
Y = 61.26x + 0.6259
0.74**
Y = 60.29x + 0.894
0.74**
Y = 59.28x + 0.919
0.74**
Y = 57.59x + 0.4453
0.72**

Validation data (n=18)
RMSE
R-squared
9.7041
0.93
9.3903
0.93
9.2672
0.93
8.8998
0.93
8.6286
0.94
8.3422
0.94
8.2467
0.94
8.6164
0.94
0.2254
0.87
0.2171
0.87
0.2138
0.87
0.2029
0.88
0.1956
0.88
0.1875
0.88
0.1847
0.88
0.1980
0.87
3.6258
0.72
3.0740
0.72
2.7385
0.72
2.6263
0.72
2.5805
0.72
2.5277
0.72
2.5074
0.72
2.5677
0.72

NS: Not significant, ** Correlation is significant at the 0.01 level, * Correlation is significant at the 0.05 level

วิจารณผลการวิจัย
1. ดัชนี SAVI EVI และ OSAVI มีความสัมพันธกับ
ขอมูลสรีรวิทยาดีกวาดัชนี NDVI เนื่องจากดัชนีเหลานี้ปรับปรุง
มาจากดัชนี NDVI โดยใชคาปจจัยปรับแกเพื่อลดสัญญาณรบกวน
(Noise) หรือผลกระทบจากการสะทอนพลังงานของดินหรือการ
ดูดซับพลังงานของชั้นบรรยากาศ

2. การศึกษาความสัมพันธระหวางชวงคลื่นการสะทอน
แสง ดัชนี พืชพรรณ และขอ มู ล สรี ร วิทยาของมั น สํา ปะหลังใน
สภาพแปลงที่มีการใหน้ําและไมใหน้ํานั้น สามารถนําชวงคลื่นและ
ดัชนีพืชพรรณที่ไดมาประยุกตใชในการประเมินสภาวะเครียดของ
มันสํา ปะหลั งและพื ชอื่ น ๆ เชิ งพื้น ที่ข นาดใหญ ไ ด รวมกับ การ
วิเคราะหเชิงเวลาและพื้นที่ (Temporal and spatial) เพื่อใหมี
การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ที่ มี อ ยู ใ ห มี ค วามเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4

Research

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของดัชนีพืชพรรณกับกับขอมูลสรีรวิทยาของมันสําปะหลัง (n=18)
Indices
DWSI
DWSI-1
DWSI-2
DWSI-3
DWSI-4
DWSI-5
EVI
MSI
NDII
NDVI
NDWI
NIRv
OSAVI
PRI
SAVI
SR 900/680
SR 970/900
SR 970/902
WI
WBI3
WBI4

PN
0.76**
0.72**
NS
0.80**
-0.24*
0.76**
0.80**
-0.71**
0.72**
0.81**
0.69**
NS
0.81**
0.77**
0.78**
0.79**
-0.61**
-0.62**
0.62**
-0.56**
0.61**

gs
0.79**
0.76**
-0.29*
0.77**
NS
0.79**
0.62**
-0.70**
0.73**
0.70**
0.69**
0.53**
0.65**
0.70**
0.58**
0.80**
-0.59**
-0.58**
0.60**
-0.52**
0.59**

VPDair
NS
NS
NS
NS
0.28*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0.53**
0.54**
-0.53**
0.51**
-0.51**

NS: Not significant, ** Correlation is significant at the 0.01 level, * Correlation is significant at the 0.05 level

ตารางที่ 5
Output
variable
PN

สมการความสัมพันธและความคลาดเคลื่อนของขอมูลของดัชนีพืชพรรณที่คัดเลือกกับขอมูลสรีรวิทยา
Input
variable
DWSI
DWSI-1
DWSI-3
DWSI-5
EVI
MSI
NDII
NDVI
OSAVI
PRI
SAVI
SR 900/680

Calibration data set (n=18)
Model expression
Y = 18.209x - 10.165
Y = 20.676x - 14.898
Y = 3.44x + 0.4344
Y = 18.159x - 10.19
Y = 46.27x - 10.6837
Y = -53.178x + 49.669
Y = 72.24x + 1.9274
Y = 67.98x - 32.3449
Y =78.32x - 26.3318
Y = 253.94x + 37.126
Y = 151.06x - 19.993
Y = 1.35x + 6.2908

Validation data set (n=18)
RMSE
R-squared
3.8005
0.81
3.6923
0.83
4.3729
0.75
3.7891
0.81
3.1616
0.87
4.1356
0.90
3.8454
0.87
4.6621
0.92
3.5230
0.91
5.5236
0.76
2.9929
0.90
4.3588
0.74

งานวิจัย
ตารางที่ 5

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
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สมการความสัมพันธและความคลาดเคลื่อนของขอมูลของดัชนีพืชพรรณที่คัดเลือกกับขอมูลสรีรวิทยา (ตอ)

Output
variable
gs

Input
variable
DWSI
DWSI-1
DWSI-3
DWSI-5
EVI
MSI
NDII
NDVI
OSAVI
PRI
SAVI
SR 900/680

Calibration data set (n=18)
Model expression
Y = 0.3833x - 0.391
Y = 0.4382x - 0.4956
Y = 0.07x - 0.1518
Y = 0.3825x - 0.3919
Y = 0.8418x - 0.3162
Y = -1.0891x + 0.8512
Y = 1.5026x - 0.1321
Y = 1.3x - 0.7586
Y = 1.44x - 0.6125
Y = 4.995x + 0.5799
Y = 2.6944x - 0.4716
Y = 0.03x - 0.0416

Validation data set (n=18)
RMSE
R-squared
0.0782
0.85
0.0791
0.86
0.0980
0.81
0.0779
0.85
0.0464
0.85
0.0902
0.87
0.0837
0.88
0.0926
0.88
0.0620
0.87
0.1039
0.85
0.0446
0.85
0.1006
0.80

NS: Not significant, ** Correlation is significant at the 0.01 level, * Correlation is significant at the 0.05 level

สรุปผลการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

1. ชวงคลื่น 680 nm และดัชนี SAVI มีความสัมพันธ
เปนลักษณะเชิงเสน (Linear regression) กับขอมูลสรีรวิทยา
โดยสามารถใชป ระเมินอั ตราการสังเคราะหแสงและการชักนํา
การป ด ปากใบในชว งเที่ ย งวัน โดยมีสัม ประสิทธิ์ก ารตัด สิน ใจ
มากกวา 0.70
2. การตรวจสอบความถูกตองของสมการการทํานาย
พบวา ชวงคลื่น 680 nm และดัชนี SAVI สามารถใชประเมินการ
ชักนําการเปดปากใบ โดยมีความคลาดเคลื่อนของขอมูล เทากับ
0.18 และ 0.06 ตามลําดับ และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ
0.88 และ 0.87 ตามลําดับ และชวงคลื่นและดัชนีดังกลาวยัง
สามารถใช ป ระเมิ น อั ต ราการสั ง เคราะห แ สงได โดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนของขอมูล เทากับ 8.25 และ 2.99 ตามลําดับ และ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ 0.94 และ 0.90 ตามลําดับ
3. งานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการประยุกตใช
กับพื้นที่ศึกษาหรือพันธุอื่นๆ ได ซึ่งเปนวิธีการตรวจวัดที่รวดเร็ว
และสามารถขยายผลไปในเชิ ง พื้ น ที่ ข นาดใหญ ไ ด โดยใช
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (UAV) และภาพถายดาวเทียม
ความละเอียดสูง ซึ่งเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกลกั บ การจั ดการน้ํา ใหมี ป ระสิ ทธิภ าพหรื อ การเกษตร
แมนยําเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของพืชได

ขอขอบคุ ณ คณะวิ จั ย ของภาควิ ช าพื ช ศาสตร แ ละ
ทรั พ ยากรการเกษตร สาขาพื ช ไร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย ขอนแก น ที่ให ค วามอนุ เคราะห พื้ น ที่ เครื่อ ง LI6400XT และผูประสานงานเพื่อ ศึกษาและเก็ บข อมู ลในแปลง
ทดลองของโครงการวิจัยเรื่อง "การเจริญเติบโต พัฒนาการ และ
สรี ร วิ ท ยา การตอบสนองของมั น สํ า ปะหลั ง พั น ธุ ต า งกั น ต อ
สภาพแวดลอมแตละฤดูการผลิ ต" ทําให งานวิจัยนี้สําเร็จดวยดี
และขอขอบคุณหองปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีดานพืช ไบโอ
เทค ที่ใหความอนุเคราะหเครื่อง LI-6400XT เพื่อใชในงานวิจัย
ครั้งนี้ สุดทายนี้ ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) และฝ า ยบริ ห ารจั ด การคลั ส เตอร แ ละโปรแกรมวิ จั ย
สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ ที่ ใ ห
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
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