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บทคดัย่อ 
ปัญหาท่ีสาํคญัในการทาํการเกษตร คือ ราคาผลผลิตการเกษตรท่ีตกตํ่า และการเพ่ิมข้ึนของประชากรใน

หมู่บา้น ดว้ยสภาพปัญหาดงักล่าว เกษตรกรจึงมีแนวคิดในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเพาะปลูก เช่น การส่งเสริม

อาชีพปลูกผกัท่ีสร้างรายไดสู้งตลอดทั้งปี และใชท่ี้ดินนอ้ยกวา่การทาํเกษตรแบบดั้งเดิม การปรับเปล่ียนน้ีนาํไปสู่

การแกปั้ญหาราคา ผลผลิต และปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาท

สาํคญัในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เช่น การหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัเศรษฐกิจ เป็นตน้ นอกจากนั้น GIS 

ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของถงัสาํรองนํ้ าสาํหรับระบบนํ้ าหยด อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียนํ้ าในระบบหยด การศึกษาน้ีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจุดความสูงโดยการหาค่าระดบั

จาํนวน 29 จุด ดว้ยกลอ้งระดบั แลว้นาํมาคาํนวณหาความสูงของพ้ืนท่ีดว้ยแบบจาํลองประมาณคา่ช่วงดว้ยเทคนิค 

inverse distance weighting (IDW) ในระบบ GIS เพ่ือติดตั้งถงัสาํรองนํ้ าในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ทา้ยท่ีสุด

เปรียบเทียบและวดัประสิทธิภาพของระบบ  ผลการศึกษาพบวา่ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ

หาตาํแหน่งความสูงท่ีเหมาะสมสาํหรับถงัสาํรองนํ้ า และกาํหนดแนววางระบบท่อและแถบนํ้ าหยดตามความลาดชนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพของระบบการใหน้ํ้ าหยดแบบกาํหนดท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ าดว้ยระบบ GIS, การให ้
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นํ้าหยดแบบไม่กาํหนดท่ีตั้ง การใหน้ํ้ าผา่นสปริงเกลอร์ และการใหน้ํ้ าจากสายยางรดนํ้ า มีค่าเท่ากบั 0.81, 0.74, 0.53 

และ 0.49 ตามลาํดบั 
 

คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ระบบนํ้ าหยด, inverse distance weighting (IDW) 

 

Abstract 

The declining in agricultural product prices and the increasing of village population were the major 

problems in agriculture. In these problems, the farmer had the idea to modify their cultivation patterns, such as the 

promotion of high-yielding vegetables throughout the year while using less area than traditional cultivation. This 

change led to the problem solving of price, yield and land plight. Geographic Information System (GIS) is an 

important tool for spatial data analysis, such as finding the suitable areas for growing vegetables etc. GIS is also 

an effective tool in determining the optimal location of water tank for a drip irrigation system as well as increasing 

the efficiency and reducing water loss in drip system. This study used survey instrument (levelling) for collecting 

the height from 29 points. Then, the topography was calculated by interpolation model with inverse distance 

weighting (IDW) technique to find suitable water tank position. Finally, system performance and efficiency were 

compared. The results showed that GIS application was able to find the appropriate height for water tank. The 

pipeline system and drip strips could be effectively set based on existing slope. The system efficiency of drip 

irrigation by GIS-marking position for water tank, drip irrigation by non-optimized position, springer and hose 

were 0.81, 0.74, 0.53 and 0.49, respectively. 

 

Keywords: geographic information system (GIS), drip system, inverse distance weighting (IDW) 

 

บทนํา 

ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรท่ีตกตํ่า เช่น มนัสาํปะหลงั และปัญหาการขาดท่ีดินทาํกินของชาวบา้นจาก

การเพ่ิมข้ึนของประชากร ส่งผลใหช้าวบา้นตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว โดยเฉพาะชาวบา้นบา้นภกัดีแผน่ดิน ตาํบล

หนองหมากฝ้าย อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (รูปท่ี 1) พบวา่พ้ืนท่ีดงักล่าวประสบปัญหาหลกัในการประกอบ

อาชีพดั้งเดิม ไดแ้ก่ การทาํนาและการปลูกมนัสาํปะหลงั ท่ีใหผ้ลผลิตตํ่าและรายไดน้อ้ย โดยผลผลิตขา้วมีพอเพียง

สาํหรับบริโภคแต่ไม่พอเพียงสาํหรับจาํหน่าย ส่วนมนัสาํปะหลงัมีรายไดป้ระมาณปีละ 40,000 บาท ต่อพ้ืนท่ี 7 ไร่ 

เม่ือรายไดน้อ้ยแต่รายจ่ายมาก ชาวบา้นจึงหนัมากูย้มืเงินจากหน่วยงานของรัฐและนายทุนในพ้ืนท่ี และสุดทา้ยก็ตอ้ง

ขายท่ีดินใหก้บันายทุนเน่ืองจากไม่สามารถชาํระหน้ีไดท้นัตามกาํหนด นอกจากนั้นการเพ่ิมข้ึนของประชากรใน

ชุมชนทาํใหช้าวบา้งบางส่วนมีท่ีทาํกินไม่เพียงพอ   ชาวบา้นพบวา่การส่งเสริมอาชีพปลูกผกัสามารถสร้างรายไดสู้ง 

 - 66 - 



The Journal of Applied Science                                Vol. 16 No. 2: 65-78 [2017] 
วารสารวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์          doi: 10.14416/j.appsci.2017.11.003 

 

ตลอดทั้งปีและใชท่ี้ดินนอ้ยกวา่การทาํเกษตรแบบดั้งเดิมในหมู่บา้น ชาวบา้นจึงมีความเห็นร่วมกนัใหพ้ฒันาพ้ืนท่ี

สาธารณะของหมู่บา้นเพ่ือปลูกผกัเศรษฐกิจนาํสู่การแกปั้ญหาราคาผลผลิตและปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกิน โดยนาํระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาวเิคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัของหมู่บา้น จากการศึกษาพบวา่พ้ืนท่ี

สาธารณะปลายคลองส่งนํ้ าทา้ยหมู่บา้น ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 44 ไร่ มีความเหมาะสมในการพฒันาเป็นพ้ืนท่ีปลูกผกั

เศรษฐกิจของหมู่บา้น โดยจดัสรรพ้ืนท่ีขนาด 2 งาน (กาํหนดโดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบา้น) ได้

จาํนวน 70 แปลง สาํหรับ 70 ครัวเรือน (Limgomonvilas, 2016) ชาวบา้นใหค้วามร่วมมือในการปรับและเตรียมพ้ืนท่ี 

กาํหนดขอบเขตแปลงท่ีดิน ช่องทางเขา้-ออกแปลงผกัท่ีสะดวก แต่ยงัขาดระบบจดัการนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี

ดงักล่าวซ่ึงถือเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัในการพฒันาอยา่งยิง่  

 

 
รูปที ่1. พ้ืนท่ีศึกษาบริเวณบา้นภกัดีแผน่ดิน ตาํบลหนองหมากฝ้าย อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

 

 ระบบนํ้ าหยดเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการใหน้ํ้ าแก่แปลงเกษตร เป็นระบบท่ีใหน้ํ้ าแก่พืชโดยตรง 

ช่วยลดการสูญเสียนํ้ าส่วนเกิน มีตน้ทุนดา้นพลงังานในการใหน้ํ้าตํ่า เน่ืองจากอาศยัแรงดึงดูดของโลกในการส่งนํ้ า

เท่านั้น         ดงันั้นตาํแหน่งท่ีตั้งของถงัสาํรองนํ้ าจึงตอ้งอยูต่าํแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด     สามารถจ่ายนํ้ าไดท้ัว่ถึงและ 
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สมํ่าเสมอทุกจุดปล่อยนํ้ าหยด ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงตอ้งการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกบัการหาค่า

ระดบัของพ้ืนท่ี เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของถงัสาํรองนํ้ าสาํหรับติดตั้งระบบส่งนํ้ าแบบนํ้ าหยดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ียงัตอ้งการเปรียบเทียบระบบนํ้ าหยดกบัระบบใหน้ํ้ าแบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบสปริง

เกลอร์ ระบบรดนํ้ าดว้ยสายยาง หรือระบบนํ้ าหยดท่ีติดตั้งโดยไม่ไดก้าํหนดท่ีตั้งถงัสาํรองท่ีเหมาะสม เพ่ือใหท้ราบ

ถึงประสิทธิภาพและระบบในการใหน้ํ้ าท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการเกษตรสมยัใหม่ และประยกุตใ์ช้

นวตักรรมในการแกปั้ญหาการเกษตรของไทยตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

 

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

1. การเลือกพ้ืนเป้าหมาย เลือกโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพ้ืนท่ีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใชก้าํหนดขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัตาํแหน่งในเชิงพ้ืนท่ี เช่ือมโยงกบัสภาพภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและขอ้มูลเชิงบรรยาย 

สามารถอา้งอิงถึงตาํแหน่งท่ีมีอยูจ่ริงบนพ้ืนโลกได ้ เช่น ตาํแหน่งอาคาร ถนน เป็นตน้ (Geo-Informatics center for 

Thailand, 2017) โดยพ้ืนท่ีศึกษากาํหนดจากการวจิยัเร่ือง “บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือหาพ้ืนท่ี

เหมาะสมในการปลูกผกัเศรษฐกิจ” (Limgomonvilas, 2016) ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบหลายปัจจยั (Multi-Criteria 

Analysis: MCA) มาเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในการศึกษา  แลว้ประชุมชาวบา้นอยา่งมีส่วนร่วม จดัสรรแปลงท่ีดินให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชน และเลือกแปลงพ้ืนท่ีศึกษาจาํนวน 1 แปลง เพ่ือทดลองหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของ

ถงัสาํรองสาํหรับระบบนํ้ าหยด และวดัประสิทธิภาพของระบบต่อไป   

2. การเลือกระบบนํ้ าเพ่ือการเกษตร เลือกใชร้ะบบการใหน้ํ้ าหยด เน่ืองจากเป็นระบบการใหน้ํ้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  (Jiracheewee et al., 2013; Jha et al., 2016; Hochmuth, 2017) ถึงแมว้า่การใหน้ํ้ าท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมี

หลายวธีิ ไดแ้ก่ การใหน้ํ้ าทางผิวดิน การใชส้ปริงเกลอร์แบบใชน้ํ้านอ้ยหรือเฉพาะจุด (มินิสปริงเกลอร์/หวัพน่ฝอย) 

แต่วธีิต่าง ๆ ดงักล่าว (ยกเวน้การใหน้ํ้ าทางผิวดิน) ใชห้วัจ่ายนํ้ าท่ีตอ้งใชแ้รงดนันํ้ า และมีความจาํเป็นตอ้งส่งนํ้ าผา่น

ท่อ แมแ้ต่การใหน้ํ้ าทางผิวดินก็ไดมี้การพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งนํ้ าและลดการสูญเสียนํ้ าในระบบส่งนํ้ า 

(Kupawanichapong, 2012) 

3. การหาท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ าท่ีเหมาะสมในระบบส่งนํ้ าหยด ประกอบดว้ยการหาค่าระดบัความสูงในพ้ืนท่ี

ศึกษาและประมาณค่าความสูงดว้ยเทคนิค Inverse Distance Weight (IDW) (Boutheina & Abdelhamid, 2012) 

3.1 การหาค่าระดบัความสูง  คือ การหาค่าระดบัใด ๆ โดยใชว้ิธีการหาค่าต่างระดบัของจุดนั้นเทียบกบัจุด

ท่ีทราบค่าระดบัอยูแ่ลว้ เรียกวา่หมุดระดบั ดว้ยการวดัระยะด่ิงระหวา่งสองจุดดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นการวดัโดยตรง

ดว้ยเทป วิธีการใชก้ลอ้งระดบั การวดัโดยออ้มดว้ยการรังวดัแบบตรีโกณมิติ เป็นตน้ (Yiengveerachon, 2015) ใน

การศึกษาน้ีใชก้ลอ้งระดบัเพ่ือเก็บค่าความสูงในพ้ืนท่ีศึกษา ระยะห่างระหวา่งจุด 50 เมตร ซ่ึงเป็นระยะห่างมากท่ีสุด

สาํหรับการรังวดัชั้นท่ี 1  (class I)    โดยอา้งอิงความสูงจากหมุดความสูงบริเวณอ่างเก็บนํ้ าคลองเกลือ     รวมเก็บจุด 
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ความสูงทั้งหมด 29 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ี ขนาด 44 ไร่ โดยมีสูตรในการคาํนวณหาความสูงจากการตั้งกลอ้งระดบัแต่

ละคร้ังดงัสมการ (1) และค่าความสูงไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 

 
 

 เม่ือ   = ค่าความต่างระดบัระหวา่งจุด 2 จุด 

   = ค่าความสูงจุดก่อนหนา้ 

 = ค่าความสูงจุดหลงั 

 

ตารางที ่1. แสดงค่าระดบัท่ีไดจ้ากกลอ้งระดบัจาํนวน 29 จุดในพ้ืนท่ีศึกษา 

จุดที ่ ค่าระดบั (เมตร) หมายเหตุ จุดที ่ ค่าระดบั (เมตร) หมายเหตุ 

1 7.35 TP1 16 1.69 TP17 

2 5.58 TP2 17 2.28 TP18 

3 4.14 TP3 18 4.83 TP19 

4 2.57 TP4 19 7.64 TP21 

5 1.04 TP5 20 6.73 TP20 

6 - TP6 21 7.70 TP22 

7 2.01 TP7 22 5.38 TP23 

8 4.20 TP8 23 2.79 TP24 

9 6.09 TP9 24 2.24 TP25 

10 7.97 TP10 25 3.93 TP26 

11 9.45 TP11 26 6.19 TP27 

12 9.45 TP12 27 8.10 TP28 

13 7.08 TP13 28 9.10 TP29 

14 6.87 TP14 29 1.69 TP17 

15 4.76 TP15    

 

3.2 การประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี (spatial interpolation) โดยเทคนิค IDW เป็นกระบวนการของการใชข้อ้มูลจุด

ท่ีทราบค่า ไปใชใ้นการประมาณค่าพ้ืนท่ีท่ียงัไม่ทราบของจุด (พ้ืนท่ี) อ่ืน ๆ    ขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการประมาณค่าเชิง 

(1) 
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พ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา (meteorological data) หรือ ขอ้มูลภูมิประเทศ (topography) เป็นตน้ โดยกาํหนดจุด

ควบคุมหรือจุดท่ีทราบค่า สาํหรับการนาํค่าเหล่านั้นมาคาํนวณเพ่ือประมาณค่าจุดพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ทราบค่า จาํนวน

และการกระจายของจุดควบคุมมีผลต่อความถูกตอ้งของการประมาณค่า สมมติฐานของการประมาณค่า คือจุด

ควบคุมท่ีอยู่ใกลมี้อิทธิพลต่อค่าท่ีถูกประมาณมากกว่าจุดควบคุมท่ีอยู่ไกล บริเวณท่ีมีจาํนวนขอ้มูลท่ีทราบน้อย 

หรือไม่มีขอ้มูลท่ีทราบค่า (data-poor area) มกัมีปัญหาต่อการประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเ้ทคนิค IDW เป็นการ

ประมาณค่าบนสมมติฐานท่ีวา่จุดท่ียงัไม่ทราบค่านั้นควรมีอิทธิพลจากจุดควบคุมท่ีอยูใ่กลม้ากกวา่จุดควบคุมท่ีอยู่

ไกล ระดบัของอิทธิพล (degree of influence, or the weight) แสดงในรูปผลกลบั (inverse) ของระยะทางระหวา่งจุด 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามค่ากาํลงั (power number) ค่ากาํลงัแสดงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงค่าจากจุดใกลไ้ปยงัจุดไกล ดงัสมการ 

(2) (Chang, 2004) 

 

 
 

เม่ือ  Z0  = ค่าโดยประมาณท่ีตาํแหน่ง 0 

   = ค่าท่ีตาํแหน่ง i 

  di = คือค่าระยะห่างระหวา่งตํ่าแหน่ง 0 และ i 

  S = จาํนวนของตํ่าแหน่งท่ีทราบค่าทั้งหมด 

K = ค่ายกกาํลงัแสดงความสาํคญัของตาํแหน่งตามระยะห่างของตาํแหน่งท่ีไม่ทราบค่า           

   ในการศึกษาน้ีมีค่าเท่ากบั 1  

 

 4. การประเมินประสิทธิภาพการใหน้ํ้ าของระบบ (Evans & Sadler, 2008) ดาํเนินการโดยการเปรียบเทียบ

ปริมาณนํ้ าท่ีพืชตอ้งการต่อปริมาณนํ้ าท่ีใชจ้ริง (da Silva et al., 2013; Multsch et al., 2017) งานวจิยัน้ีตอ้งการ

เปรียบเทียบกบัการใหน้ํ้ า 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบนํ้ าหยดแบบไม่กาํหนดท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ า 2) ระบบนํ้ าหยดแบบ

กาํหนดท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ า 3) การใหน้ํ้ าโดยผา่นสปริงเกลอร์ และ 4) การใหน้ํ้ าแบบสายยางรดนํ้ า ค่าประสิทธิภาพ

สูงสุดมีค่าเท่ากบั 1 และตํ่าสุดเท่ากบั 0 ปริมาณนํ้ าท่ีพืชตอ้งการมีค่าเท่ากนัทั้ง 4 รูปแบบ ในการศึกษาน้ีเลือกแปลง

ตน้หม่อนซ่ึงมีการปลูกอยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษา โดยตน้หม่อนมีความตอ้งการนํ้ าเฉล่ียประมาณตน้ละ 0.49 ลิตรต่อวนั จาก

การคาํนวนขนาดพ้ืนท่ีทดลองขนาด 2 งาน หรือ 800 ตาราเมตร (ความกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร) ชาวบา้นปลูกตน้

หม่อนมีระยะห่างระหวา่งตน้ 60 เซ็นติเมตร และระยะห่างระหวา่งแถว 100 เซ็นติเมตร ไดจ้าํนวน 1,235 ตน้ (19 

แถว ๆ ละ  65 ตน้) 

(2) 
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ผลการทดลอง 

1. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา หลงัจากไดพ้ื้นท่ีเป้าหมายในการวางระบบส่งนํ้ าเพ่ือการเกษตรบริเวณอ่างเก็บนํ้ า

ปลายคลองส่งนํ้ าคลองเกลือ (รูปท่ี 2) จึงจดัสรรท่ีดินโดยการประชุมชาวบา้นอยา่งมีส่วนร่วม ชาวบา้นมีความเห็น

ร่วมกนัในกาํหนดขนาดพ้ืนท่ีขนาด 2 งาน หรือ 800 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับ 70 ครัวเรือน 

แลว้ประชุมเลือกแปลงตวัอยา่งในการทดลอง 1 แปลง จากจาํนวน 70 แปลง ไดแ้ปลงแถวท่ี 6 แปลง ท่ี 1 ดงัแสดงใน

รูปท่ี 3 เน่ืองจากแปลงดงักล่าวอยูใ่กลแ้หล่งนํ้ า ติดถนนหลกั และมีการปลูกตน้หม่อนซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั

ของหมู่บา้น  

2. การเลือกระบบนํ้ าท่ีใชใ้นการศึกษา จากการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ปริมาณการใชน้ํ้ า เทียบกบั

ค่าใชจ่้าย พบวา่ระบบนํ้ าหยดมีการใชน้ํ้ าปริมาณนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 750 ลิตร ระบบสปริงเกอล ์ มีปริมาณนํ้ าใช้

ระดบัปานกลางมีค่าเท่ากบั 1,150 ลิตร และการรดนํ้ าดว้ยสายยางมีปริมาณนํ้ าใชม้ากท่ีสุดเท่ากบั 1,530 ลิตร ต่อคร้ัง 

ต่อพ้ืนท่ี 800 ตารางเมตร โดยใชเ้วลาในการรดนํ้ าคร้ังละประมาณ 18, 15 และ 50 นาที ตามลาํดบั (สาํหรับตน้หม่อน 

จาํนวน 1,235 ตน้) ตน้ทุนของระบบนํ้ าหยด ไดแ้ก่ ถงัสาํรองนํ้ า ระบบท่อหลกัและแถบนํ้ าหยด ตน้ทุนของประบบ

สปริงเกลอร์ ไดแ้ก่ ระบบท่อและหวัสปริงเกลอร์รวมค่าพลงังานในการเพ่ิมแรงดนันํ้ า และค่าใชจ่้ายในการรดนํ้ าดว้ย

สายยางไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์และค่าแรงสาํหรับรดนํ้ า (ประมาณวนัละ 100 บาท) ปริมาณนํ้ าและค่าใชจ่้ายในการวาง

ระบบแสดงในตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบระบบทั้ง 3 ทั้งปริมาณนํ้ าและตน้ทุนการติดตั้งระบบ พบวา่ระบบนํ้ าหยด

เป็นระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากมีการใชน้ํ้ านอ้ยท่ีสุดถึงแมว้า่จะมีตน้ทุนในการติดตั้ง แต่สามารถใชไ้ดต้่อเน่ือง

ประมาณ 3 ปี ซ่ึงคุม้ค่าในการลงทุน นอกจากนั้นพ้ืนท่ีศึกษามีพ้ืนท่ีต่างระดบัประมาณร้อยละ 5 ระบบส่งนํ้ าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดจึงเป็นระบบนํ้ าหยด เน่ืองจากใชพ้ลงังานในการกระจายนํ้ าโดยใชแ้รงโนม้ถ่วงของโลกเขา้ช่วย และ

เป็นวธีิการท่ีประหยดันํ้ ามากท่ีสุด โดยการติดตั้งระบบนํ้ าหยดตอ้งกาํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งของถงัสาํรองนํ้ าและจุดเดิน

ท่อและแถบนํ้ าหยดตามความสูงจากมากไปหานอ้ย 

ตารางที ่2. เปรียบเทียบปริมาณนํ้า เวลาและตน้ทุนสาํหรับระบบนํ้าหยด สปริงเกลอร์ และการรดดว้ยสายยาง 

ระบบนํา้ ปริมาณนํา้ (ลติร) ต่อคร้ัง เวลา (นาท)ี ต่อคร้ัง ต้นทุน (บาท) ต่อ 1 ปี 

1. ระบบนํ้ าหยด 750 18 9,800 

2. ระบบสปริงเกลอร์ 1,150 15 12,500 

3. การรดดว้ยสายยาง 1,530 50 9,000 
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รูปที ่2 พ้ืนเป้าหมายบริเวณอ่างเก็บนํ้ าปลายคลองส่งนํ้ าคลองเกลือ 
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รูปที ่3. การแบ่งแปลงในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยการประชุมชาวบา้นอยา่งมีส่วนร่วม (เลือกแปลง 6-01 เป็นพ้ืนท่ีศึกษา) 
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3. การหาท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ าท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบนํ้ าหยด โดยการวเิคราะห์ GIS ดว้ยเทคนิค IDW 

ในการประมาณค่าระดบัความสูงท่ีไดจ้ากการหาค่าระดบัจาํนวน 29 จุด พบวา่จุดท่ีเหมาะสมในการตั้งถงัสาํรองนํ้ า

เพ่ือระบบนํ้ าหยดมากท่ีสุดมี 3 จุด คือจุด TP11, TP12 และ TP29 ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดในพ้ืนท่ีศึกษามีความสูงเฉล่ีย 9.1-

10 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง (รทก.) แต่ตาํแหน่งท่ี TP11 เป็นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากมีระยะห่าง

จากอ่างเก็บนํ้ านอ้ยท่ีสุด คือมีระยะห่างเท่ากบั 25 เมตร ความสูงของจุดสาํรวจระดบัแสดงในตารางท่ี 1 และผลการ

วเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IDW แสดงในรูปท่ี 4 พบวา่พ้ืนท่ีแปลงทดลองท่ี 6-01 ควรติดตั้งถงัสาํรองนํ้ าไวด้า้นทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของแปลง เน่ืองจากมีความสูงมากท่ีสุด (TP11) จุดท่ีมีความสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ีมีความสูงเท่ากบั 

9.45 เมตร รทก. จาํนวน 2 จุด และจุดตํ่าสุดมีความสูงเท่ากบั 0.00 เมตร ซ่ึงติดกบัคลองปลายพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ีดา้น

เหนือมีความสูงลาดเทไปทางดา้นทิศใต ้ และพ้ืนท่ีตํ่าสุดอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยตาํแหน่งวางถงัสาํรองดงักล่าว

เป็นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมเน่ืองจากไม่จาํเป็นตอ้งตั้งถงัสาํรองนํ้ าสูงจนเกินไป ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดอนัตราย และตอ้งใช้

พลงังานเพ่ิมข้ึนในการสูบนํ้ าเขา้ถงัสาํรอง โดยความสูง (head) แปรผนัตรงต่อกาํลงัในการสูบนํ้ า ดงันั้นจึงสามารถ

เลือกเคร่ืองสูบนํ้ าท่ีมีขนาดเลก็ลงเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังานงานและลดค่าใชจ่้ายพลงังานในการสูบนํ้ า ในทาํนอง

เดียวกนัระยะทางในการเดินท่อสูบนํ้ าส่งผลโดยตรงต่อการเลือกเคร่ืองสูบนํ้ า เช่นเดียวกบัความสูงของถงัสาํรองนํ้ า 

โดยระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดยอ่มส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการสูบนํ้ าเขา้ถงัสาํรองสูงสุดเช่นกนั 

ค่าความสูงท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ช ้ GIS ดว้ยเทคนิค IDW ยงัแสดงลกัษณะความลาดเอียงของพ้ืนท่ีศึกษา

ซ่ึงมีความลาดเอียงจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ ดงันั้นการวางท่อส่งนํ้ าจากถงันํ้ าสาํรองควร

วางในแนวดงักล่าวเป็นหลกั โดยวางท่อหลกั (ท่อพีวซีี) ทางดา้นตะวนัตกของแปลง และต่อแถบนํ้ าหยดจาํนวน 19 

แถบ วางไปในแนวทิศตะวนัออก ห่างกนั 1 เมตร (ระยะห่างระหวา่งแถวตน้หม่อน) วางจุดนํ้ าหยดตรงตาํแหน่งโคน

ตน้หม่อนพอดี ระยะเท่ากบั 60 เซ็นติเมตร (ระยะห่างระหวา่งตน้) การกาํหนดแนวดงักล่าวส่งผลใหน้ํ้ าไหลอยา่ง

สมํ่าเสมอทัว่พ้ืนท่ี ทาํใหต้น้หม่อนไดรั้บนํ้ าปริมาณเท่า ๆ กนั เพ่ิมประสิทธิภาพการใหน้ํ้ ามากกวา่การวางแนวท่อ

หรือแถบนํ้ าหยดในทิศทางอ่ืน (รูปท่ี 4) 

 4. การประเมินประสิทธิภาพการใหน้ํ้ าทั้ง 4 ระบบ พบวา่ระบบนํ้ าหยดแบบกาํหนดท่ีตั้งมีประสิทธิภาพสูง

ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ระบบนํ้ าหยดแบบไม่กาํหนดท่ีตั้ง ระบบนํ้ าผา่นสปริงเกลอร์ และการใหน้ํ้ าแบบสายยางรดนํ้ า 

โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.81, 0.74, 0.53 และ 0.49 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
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รูปที ่4. ระดบัความสูงในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีไดจ้ากการประมาณค่าดว้ยเทคนิค IDW 

 

 

ตารางที ่3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบส่งนํ้ าเขา้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีศึกษา 

ระบบ ปริมาณนํา้ทีพ่ชืต้องการ (ลติร) ปริมาณนํา้ทีใ่ช้จริง (ลติร) ค่าประสิทธิภาพ 

1. นํ้ าหยดแบบกาํหนดท่ีตั้ง 605 750 0.81 

2. นํ้าหยดแบบไม่กาํหนด 

    ท่ีตั้ง 

605 820 0.74 

3. สปริงเกลอร์ 605 1,150 0.53 

4. สายยางรดนํ้ า 605 1,230 0.49 
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วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

การบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือพฒันาระบบส่งจ่ายนํ้ าเพ่ือการเกษตร เป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในประเทศไทย สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากภาวะภยัแลง้

หรือฝนท้ิงช่วงโดยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตท่ีได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการทาํการเกษตรแบบนํ้ าหยด 

จากการทดลองพบวา่ระบบนํ้ าหยดเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการเกษตร แต่ตอ้งไดรั้บการติดตั้งท่ีถูกวธีิและมี

รายละเอียดในการติดตั้งมาก เช่น ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัมากหรือการติดตั้งท่ีจุดปล่อยนํ้ าสูงเกินไป ระบบนํ้ าหยด

ตอ้งมีการชดเชยแรงดนั เน่ืองจากการเพ่ิมหรือลดแรงดนัในระบบเน่ืองจากความลาด เพ่ือไม่ใหส่้วนปลายท่อนํ้ าหยด

มีแรงดนัสูงหรือตํ่าเกินไป ท่ีส่งผลใหป้ริมาณนํ้ าในจุดปลายท่อไหลมากกวา่หรือไหลอ่อนกวา่จุดอ่ืน ๆ (Wu & 

Gitlin, 1974) ดงันั้นการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งถงัสาํรองนํ้ าท่ีใหแ้รงดนันํ้ าสมํ่าเสมอทัว่พ้ืนท่ี จึงมีความ

จาํเป็นเพ่ือลดการชดเชยแรงดนันํ้าและการส้ินเปลืองอุปกรณ์ในการปรับแรงดนั นอกจากนั้นเทคนิคในการหาค่า

ความสูงในพ้ืนท่ีโดยการสาํรวจรังวดัดว้ยกลอ้งระดบัร่วมกบัการประมาณค่าความสูงดว้ยเทคนิค IDW เป็นวธีิท่ีมี

ประสิทธิภาพในการหาค่าระดบัความสูงไดค้วามละเอียดถูกตอ้งสูง และสามารถแสดงผลความชนัระดบัต่าง ๆ ใน

แผนท่ีอยา่งชดัเจน (El-Hallaq, 2012; Fotopoulos, 2003) เป็นประโยชน์ในการวางแผนการวางระบบนํ้ าหยดในพ้ืนท่ี 

สอดคลอ้งกบัผลการทดลองท่ีสามารถกาํหนดระดบัความสูงในพ้ืนท่ีศึกษาไดท้ัว่ทั้งพ้ืนท่ีจากการเก็บขอ้มูลระดบั 29 

จุด ร่วมกบัการประมาณค่าโดยเทคนิค IDW ไดค้่าความละเอียดระดบัเซ็นติเมตร     

ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจึงสามารถสรุปไดว้า่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถนาํมาบูรณาการเพ่ือ

พฒันาระบบส่งนํ้ าหยดเพ่ือการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีส่วนสาํคญัท่ีช่วยในการวางแผนระบบส่งนํ้ าหยดเพ่ือให้

ไดต้าํแหน่งท่ีตั้งถงัสาํรองนํ้ าท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากการประยกุตใ์ช ้ GIS ในการประมาณค่าระดบัความสูงท่ีได้

จากการหาค่าระดบัดว้ยกลอ้งระดบั ตามมาตรฐานงานชั้นท่ี 1 เป็นวธีิการท่ีไดม้าซ่ึงความสูงท่ีมีความผิดพลาดนอ้ย 

ดงันั้นขอ้มูลจุดความสูงท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์ดว้ย GIS โดยเทคนิค IDW จึงช่วยประมาณค่าความสูงตํ่าของภูมิประเทศ

ไดค้รอบคลุมบริเวณกวา้ง แสดงลกัษณะทิศทางการลาดเทในพ้ืนท่ีศึกษาอยา่งชดัเจน เกษตรกรสามารถวางแผนการ

วางระบบท่ีมีประสิทธิภาพก่อนติดตั้งจริง ช่วยใหร้ะบบการส่งนํ้ าหยดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การกาํหนดท่ีตั้งท่ี

เหมาะสมสาํหรับถงัสาํรวจนํ้ าและการวางแนวท่อและแถบนํ้ าหยดเพ่ือใหจุ้ดนํ้ าหยดทุกจุดจ่ายนํ้ าในอตัราท่ีสมํ่าเสมอ

และทัว่ถึงตลอดทั้งแปลง อีกทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและพลงังาน เพราะตาํแหน่งท่ีตั้งของถงัสาํรองนํ้ าและระยะห่าง

จากแหล่งนํ้ าตน้ทุน มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อประสิทธิภาพการจ่ายนํ้ าเขา้ระบบ ไดแ้ก่ ความสูง ทิศทางความลาด

เท ความชนั และปริมาณนํ้ าต่อจุด นอกจากนั้นงานวจิยัน้ียงัช่วยยนืยนัประสิทธิภาพของระบบนํ้ าหยดในการใหน้ํ้ า

แก่พืช โดยเฉพาะการใชร้ะบบนํ้าหยดแบบกาํหนดท่ีตั้งดว้ย GIS เม่ือเทียบกบัการจ่ายนํ้ าในระบบอ่ืน  ๆ อยา่งไรก็

ตาม การประยกุตใ์ชร้ะบบดงักล่าวน้ีก็ยงัมีขอ้จาํกดั คือ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีเกษตรกรทัว่ไปไม่สามารถ

นาํมาใชไ้ดโ้ดยตรง จึงควรมีการอบรมการใชเ้คร่ืองมือในการหาคา่ระดบั  หรือเคร่ืองมือการวเิคราะห์ประมาณค่า

ความสูงดว้ยเทคนิค IDW  ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ผา่นระบบ WEB Based หรือผา่นระบบ Application จาก 
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โทรศพัท ์ Smart Phone ในปัจจุบนั จึงจะช่วยใหเ้กษตรกรยคุใหม่สามารถปรับตวัและวางแผนการเกษตรไดอ้ยา่ง

ชาญฉลาด ตามนโยบาย 4.0 ของประเทศ โดยปรับตวัจากเกษตรกรดั้งเดิม ไปเป็น Smart Framer ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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