
การประยุกต์ใช้ ระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้้าแบบแปรผันอัตราได้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับส้าหรับ
พื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ 
(Application of a variable rate fertilizer sprayer with unmanned tractor-
mounted for modern sugarcane plantations) 
 

อ้อยเป็นพืชไร่ที่เกษตรกรสามารถท่ีจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในดินทั่วไปยกเว้นดินเหนียว ซึ่งอายุของอ้อยข้ามฤดู 
เมื่อฤดูแล้งจะท าให้ดินแข็งมากการเดินของรากไม่ดีแต่ก็สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่อ้อยเป็นพืชที่
ต้องการน้ ามากในการเพาะปลูก ซึ่งการดูแลเรื่องน้ าในการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกัน และการเก็บผลผลิตที่ได้แตกต่าง
กัน การให้ปุ๋ยและการบ ารุงดินเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เนื่องจากอ้อยสามารถเพาะปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บผลผลิตได้ 2-
3 ครั้ง เรียกว่าอ้อยตอ 2 หรือตอ 3 นั่นเอง ในช่วงของการปลูกอ้อยจึงต้องท าการค านวณระยะเวลาในการให้ปุ๋ย
และการให้ปุ๋ยบ ารุงดินตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้ปุ๋ยน้ าทางใบ เพ่ือทดแทนปุ๋ยเคมีทางดิน จะช่วยใน
เรื่องของการดูแลอาการเสื่อมของดิน และเป็นการลดปริมาณต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างดี การใส่ปุ๋ยส าหรับอ้อย
เพ่ือให้ได้ปริมาณอ้อยต่อพ้ืนที่ปลูกสูงที่สุดและเพ่ือลดอัตราการเสื่อมของสภาพดินควรจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ 70:30 และใช้ปุ๋ยน้ าทางใบเป็นฟังก์ชันทดแทนในส่วนของธาตุอาหารที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง โดยวิธีการให้
ปุ๋ยน้ าทางใบกับอ้อยจะท าการฉีดพ่นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประหยัดต้นทุนด้วยธาตุอาหารที่สมบูรณ์ซึมซับเข้า
โดยตรงและช่วยบ ารุงดินโดยทางตรงและทางอ้อม ตามคุณสมบัติของอาหารพืชแต่ละชนิดที่ประกอบด้วยโมเลกุล
สารหลายชนิดประกอบด้วยธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ช่วยบ ารุงพืชให้สมบูรณ์ได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทุกสูตรใน
ปัจจุบัน อาหารพืชในรูปนาโนธาตุจะถูกซึมซับเข้าในเซลของพืช โดยการใช้วิธีการฉีดพ่นแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้
หว่าน ยกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ใช้ฉีดพ่นทางใบส าหรับอ้อยจ านวน 2 แค็ปซูล ผสมน้ า 40 ลิตร ฉีดพ่นได้
พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้บ ารุงอ้อย การแตกตัว 15-30 วันต่อครั้ง ช่วยให้อ้อยสมบูรณ์พัฒนาระบบของอ้อยได้ทุกส่วน ระบบ
รากแผ่ขยายหาอาหารทางดินเก่ง การแตกกอ สร้างแป้งและน้ าตาล มีฮิวมิคช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของ
ดิน โปรแทสเซียมมากกว่า 8% เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และทดแทนปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยทางดิน สามารถลด
ต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้ 50% ถ้าหากใช้ปุ๋ยเม็ดควบคู่กับปุ๋ยน้ าเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ผสมกับ HUGE 1  ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 
วัน ประมาณ 3-6 เดือนหรือจนกว่าจะเข้าท าการฉีดพ่นในแปลงปลูกอ้อยไม่ได้ จะท าให้อ้อยเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว การฉีดปุ๋ยน้ านอกจากจะท าให้อ้อยแตกกอแตกหน่อใหม่ดีแล้ว ในปุ๋ยน้ ายังมีสารไล่แมลง ที่สามารถป้องกัน
หนอนกออ้อยหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆได้อีกด้วย  (ที่มา ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
http://oldweb.ocsb.go.th/) 

ในการออกแบบ และพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ าแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่าย
แบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับส าหรับพ้ืนที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ โดยจะมีหลักการท างานรถแทรกเตอร์จะ
เคลื่อนที่ไปอย่างอัตโนมัติในต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ (GPS) แบบไร้คนขับ ในขณะเดียวกัน กล้อง Wireless 



WebCAM จ านวน 4 ตัว จะท าการถ่ายภาพทรงพุ่มต้นอ้อยอายุ 3-6 เดือน เมื่อได้ข้อมูลภาพถ่ายแบบ RGB แล้ว 
ต่อจากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ปริมาณความต้องการปุ๋ยจากการ Segmentation ทรงพุ่มของต้นอ้อยออกมาด้วย 
Software ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะด้วยเทคนิควิธีการทางด้าน digital image processing เมื่อท าการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทรงพุ่มของอ้อยกับปริมาณปุ๋ยที่จะต้องใส่ตรงตามความต้องการปุ๋ยของต้นอ้อยได้
แล้ว จะส่งสัญญาณค าสั่งไปยังชุดควบคุมการฉีดพ่นปุ๋ยน้ าโดยจะฉีดพ่นทางใบท าให้การใส่ปุ๋ยลงไปในปริมาณที่
เหมาะสมแบบอัตโนมัติ โดยที่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยนี้เมื่อด าเนินการเสร็จ พบว่า เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ปลูก
อ้อย จะได้ทราบ และเข้าถึงขอ้มูลตัวแปรต่างๆ ในพ้ืนที่ปลูกอ้อยของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และ
ปริมาณผลผลิต โดยข้อมูลพื้นฐานและตัวแปรต่างๆ นั้น จะหมายถึงข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของอ้อย ข้อมูลการ
กระจายตัวของโรคอ้อยในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดแบบทันท่วงที และข้อมูลสภาพความอุดมสมบูรณ์บนแปลง
ปลูกอ้อยนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่า ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้มีบทบาทที่ส าคัญมากในการก าหนดทิศทางปริมาณของ
ผลผลิตอ้อยที่ได้ต่อไร่ต่อปี และทิศทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 

       
 

(a)                                                         (b)   
 

 
 

(c) 
ภาพที่ 1: ลักษณะ (a) An autonomous tractor based on unmanned remote controlling system for 

modern farming; (b) Overall diagram configuration; (c) Overall diagram control output command 



    
 

ภาพที่ 2: รายละเอียดของระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ าแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3: ลักษณะอัลกอลิธึมของโปรแกรมท่ีจะท าการออกแบบ (แบบร่างคณะผู้วิจัย, 2562) [1,2] 

 

ภาพถา่ยจริงที่ได้จากกล้อง ที่ระยะความสูง 2 เมตรขึ้นไป เหนือทรงพุ่มอ้อย 

เร่ิมต้น 

ท าการบันทกึภาพถ่ายลงใน Work directory ในโปรแกรม MATLAB 

ท าการอา่นภาพถ่ายลงใน Work directory ในโปรแกรม MATLAB 

ท าการปรับลดขนาดภาพถ่ายจาก JPEG file เปลี่ยนเป็น .TIFF file 

ท าการปรับความคมชัดของภาพถ่ายใหม้ีความคมชัดมากที่สุด 

ท าการปรับโทนสขีองภาพถ่ายจาก RGB to Grayscale 

ท าการแบ่งชว่งสเกลค่าสีของภาพถ่าย (Black and White) 

ท าการแบ่งขอบเขตและจ ากัดรูปร่างของภาพถ่าย ต่อจากนั้นท าการนับจ านวน

ท าการแบ่งชว่งสเกลค่าพิกเซลว่าช่วงไหนคือต้นพืช ช่วงไหนคือวัตถุอื่นที่ไม่ใช่ต้น

ท าการแยกพกิเซลพืชออกจากพื้นหลังภาพถ่ายตามค่าชว่งสเกล ด้วยวิธกีารแบบ K-

means cluster 



ผลการด าเนินงานวิจัยจะเริ่มจากการออกแบบสร้างต้นแบบ โดยโครงการวิจัยนี้จะแบ่งงานออกเป็น โครงการวิจัยนี้
แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ออกแบบและพัฒนาอัลกอริธึมส าหรับชุดค าสั่งการท างานของระบบ
ประมวลผลภาพและการสั่งจ่ายปุ๋ยน้ าและต้นแบบระบบสั่งการให้ปุ๋ยน้ าแบบปรับปริมาณอัตโนมัติ 2.การออกแบบ
และสร้างต้นแบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ และระบบชุดให้ปุ๋ยน้ าทางใบ ที่มีความแม่นย าสูง 
และยอมรับได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
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ภาพที่ 4: Specifications of the system. (a) ต้นแบบและอัลกอริธึมส าหรับชุดค าสั่งการท างานของระบบ
ประมวลผลภาพและต้นแบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ; (b) ระบบชุดให้ปุ๋ยน้ าทางใบและการ
สั่งจ่ายปุ๋ยน้ า; (c) Scatterable distance (m) at pressure 1 bar; (d) ระบบประมวลผลภาพ [3,4] 
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ภาพที่ 5: Image processing quality from wireless WebCAM cameras with difference rows at height 
0.8m [5] 
 
1) เมื่อท าการออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผลผลิตที่

ได้ก็คือ จะได้มาซึ่งต้นแบบระบบการประมวลผลภาพ และต้นแบบของรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ  
เครื่องยนต์ขนาด 15-18 Hp แบบติดตั้งระบบน าทาง GPS และควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ที่
สามารถใช้ได้กับทุกสภาพพ้ืนที่ และทุกสถานการณ์ โดยสามารถที่จะแก้ปัญหา และตอบโจทย์ให้กับเกษตรกร
เจ้าของพ้ืนที่ปลูกทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้ อาทิเช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลง และเพ่ิมความแม่นย า
ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น (G) 

2) เมื่อท าการออกแบบและพัฒนาอัลกอริธึมส าหรับชุดค าสั่งการท างานของระบบประมวลผลภาพและการสั่งจ่าย
ปุ๋ยน้ า ผลผลิตที่ได้คือ ได้ระบบซอฟท์แวร์ประมวลผลภาพถ่ายมุมสูง ที่สามารถท าการวิเคราะห์ภาพถ่าย หา
ขนาดทรงพุ่ม หาค่าของดัชนีพืชพรรณ โดยจะแยกเอาข้อมูลวัตถุที่สนใจออกจากภาพพ้ืนหลัง Background 
และยังสามารถท าการประมวลผลวัตถุที่สนใจในภาพถ่ายออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความหนาแน่นของวัตถุต่อ
พ้ืนที่ ได้อีกด้วย (G) 

3) เมื่อท าการออกแบบและสร้างชุดสั่งการให้ปุ๋ยน้ าตามปริมาณที่อ้อยอายุ 3-6 เดือน ต้องการแบบอัตโนมัติแล้ว
ผลผลิตที่ได้ก็คือ จะได้มาซึ่งชุดสั่งการให้ปุ๋ยน้ าตามปริมาณที่อ้อยอายุ 3-6 เดือน ต้องการแบบอัตโนมัติ ระบบ
ชุดค าสั่งเฉพาะที่ยอมรับได้ และควบคุมการให้ปุ๋ยน้ าที่มีต้นทุนต่ า แต่ใช้งานได้จริง (G) 



4) เมื่อท าการออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการให้ปุ๋ยน้ าปรับปริมาณได้ทางใบในแปลงอ้อยแล้ว ผลผลิตที่ได้คือ 
ได้ต้นแบบระบบการให้ปุ๋ยน้ าแบบปรับปริมาณได้โดยให้ทางใบในแปลงอ้อยตามขนาดทรงพุ่มแบบเรียลไทม์ 
(G) 

5) เมื่อท าการออกแบบชุดฉีดพ่นปุ๋ยน้ าแบบแปรผันอัตราได้ส าหรับการให้ปุ๋ยทางใบแก่อ้อยอายุ 3-6 เดือนขึ้นไป 
(Variable Rate Technology, VRT) แบบอัตโนมัต ิ ผลผลิตที่ได้คือ ได้ชุดฉีดพ่นปุ๋ยน้ าแบบแปรผันอัตราได้
ส าหรับการให้ปุ๋ยทางใบแก่อ้อย (Variable Rate Technology, VRT) แบบอัตโนมัติ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการให้ปุ๋ยน้ า การใช้สารเคมี และลดความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรค
อ้อยแบบทันท่วงที (G) 

จากการประยุกต์ใช้ระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ าแบบแปรผันอัตราได้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับส าหรับพ้ืนที่ปลูก
อ้อยสมัยใหม่นั้น พบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวรถควบคุมแบบบังคับวิทยุนั้นทั้งสองเส้นทางถูกสร้างขึ้นบน
ระบบพิกัดซ่ึงรวมทั้งแบบเส้นตรงและเส้นโค้ง โดยตัวควบคุมท่ีใช้จะเป็นแบบตัวควบคุม PID การจ าลองจะถูกสร้าง
ขึ้นโดยใช้ MATLAB/Simulink ท าการทดสอบโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) วิถีเชิงเส้น และ 2) วิถีเส้นโค้ง 
ผลแสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมการออกแบบก็สามารถควบคุมรถแทรกเตอร์บนเส้นทางการท างาน 
ข้อผิดพลาดของการเคลื่อนไหวเชิงเส้นของรถแทรกเตอร์ที่ความเร็วคงที่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมที่ได้รับการ
ออกแบบยังคงมีข้อจ ากัด เนื่องจากข้อผิดพลาดไม่สามารถลดลงได้ [1-3] โดยได้ท าการประเมินผลการวิเคราะห์
ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมที่ 3.57 ไร่/ชม. ที่ความเร็ว 0.9 กม./ชม. และรวมทั้งสิ้น 1,440 ชั่วโมงต่อปี พ้ืนที่
ท างานที่จะคืนทุนได้ของรถแทรกเตอร์ และระบบการควบคุมอัจฉริยะไร้คนขับ คือ 1,646 ไร่ ที่แรงฉุดลากเป็น 
15,168 นิวตัน ความเร็วในการท างาน 0.25 เมตร/วินาที ประสิทธิภาพการท างานจะอยู่ที่ 85.30% มีอัตราการ
สิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 3.99 ลิตร/ชั่วโมง มีอัตราการลื่นไถล 47.4 % ก าลัง 3.792 กิโลวัตต์ และ
ประสิทธิภาพการท างาน 3.57 ไร่/ชม. ข้อมูลการประมวลผลภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในระดับความ
เชื่อมั่น 95% ที่ 0.6-0.8 เมตร คือ ความถูกต้องที่สุดในการประมวลผลข้อมูลภาพ ค่าระดับความสูงที่สูงขึ้นมี
สารเคมีที่สูงขึ้น / สารก าจัดศัตรูพืชกระจายสามารถระยะห่างของการฉีดพ่นค่าการฉีดที่ถูกต้องที่ดีที่สุดอยู่ที่ความ
สูง 0.6-0.8 เมตร ดังนั้นจึงสามารถป้องกันการสูญเสียปุ๋ยและสารเคมี / สารก าจัดศัตรูพืชได ้
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