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ค้าน้า 

 การจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลของกรมพัฒนาที่ดินมีเป้าประสงค์ที่จะน าเสนอเครื่องมือส าหรับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินภายใต้การดูแลของตนเอง ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 

 จากประสบการณ์ในการที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลน าร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน และแม่ฮ่องสอน ผู้เขียนพบว่า เกษตรกรและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกพื้นที่ส่งน้ าของ
โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่  ซึ่งเกษตรกรมีวิสัยทัศน์และความต้องการที่จะปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตไปสู่ระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เพื่อยกระดับสมรรถนะของที่ดินตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินน าเสนอ   
แต่มีข้อจ ากัดในการจัดหาน้ าชลประทานเพื่อสนับสนุนการผลิตหากเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นหรือจ าเป็นต้องยืดฤดูการ
ผลิตออกไปจนพ้นฤดูฝน  โดยส่วนมากเกษตรกรสามารถระบุแหล่งน้ าที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาส าหรับการชลประทาน
ได้  แต่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเองที่สามารถระบุได้ว่าหากจะปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการผลิตอย่างใหม่ตาม
ความประสงค์ของเกษตรกรบนดินที่มีสมบัติทางกายภาพต่างๆ แล้ว จะมีความจ าเป็นต้องจัดหาน้ ามาเพื่อสนับสนุน
การผลิตเป็นปริมาณเท่าไร 

 คู่มือฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้ประมาณความต้องการจัดหาน้ าเพื่อการเกษตรส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทาน  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยแนะน าให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมส าเร็จรูป CROPWAT 
version 8.0 แทนการค านวณท่ียุ่งยากซับซ้อน ทั้งน้ีเพื่อลดเวลาการท างานและไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ใช้งาน  
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือส าหรับการประเมินความต้องการใช้น้ าชลประทาน   และพิจารณาจัดท าแหล่งน้ าเพื่อ

การอนุรักษ์ดินและน้ า  อันเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 

2. ขอบเขต 
คู่มือปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการประเมินความต้องการใช้น้ าชลประทานส าหรับพืชเศรษฐกิจส าคัญ   

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของที่ดินในประเด็นที่มีความเส่ียงของการขาดน้ า ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติตามคู่มือคือ ปริมาณน้ าที่ต้องจัดหาให้แก่พืชเศรษฐกิจที่สนใจศึกษา  โดยเจาะจงช่วงเวลา 10 วันระหว่างฤดู
ปลูกท่ีมีความต้องการน้ าสูงสุดส าหรับแปลงที่ดินที่ต้องการศึกษา  เน้ือหาของคู่มือไม่ได้ครอบคลุมอัตราการส่งน้ าของ
ระบบส่งน้ าหลักหรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการจัดหาน้ าชลประทาน    

3. ค้าจ้ากัดความ 
- ความต้องการน้ าชลประทาน   

 ได้แก่ ปริมาณน้ าที่ต้องจัดหามาให้เพียงพอส าหรับรักษาความช้ืนในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  ไม่เป็น
อุปสรรคแก่การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช  ความต้องการน้ าชลประทานในที่น้ีได้รวมเอาความต้องการ
น้ าของพืช (crop water requirement)  ความสูญเสียเน่ืองจากประสิทธิภาพของวิธีการให้น้ า (irrigation 
efficiency loss)  และความสูญเสียเน่ืองจากระบบส่งน้ า (conveyance loss) มาประกอบกับ แต่ไม่ได้รวม
ความสูญเสียจากแหล่งเก็บกักน้ าเน่ืองจากการะเหยหรือการรั่วซึม 

- ความต้องการใช้น้ าของพืช 
ได้แก่ ผลรวมของอัตราการคายน้ าของพืชและอัตราการระเหยจากปากใบและผิวดินของพืชที่สนใจศึกษา   

ความต้องการใช้น้ าของพืชในที่น้ีได้จากการคูณศักย์การคายระเหยในรอบ 10 วัน ด้วยสัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืช 

- ศักย์การคายระเหย 
ได้แก่ อัตราการคายน้ า (evaporation rate) และอัตราการระเหยของน้ า (transpiration rate) สูงที่สุดของ

พืชอ้างอิง  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีข้อจ ากัด 

- สัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืช 
 ได้แก่ อัตราส่วนระหว่าง   การคายระเหยที่เกิดขึ้นจริงส าหรับพืชหน่ึงๆ ต่อศักย์การคายระเหย 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 การประเมินความต้องการน้ าชลประทานเพื่อประกอบการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับต ำบล 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ผอ. สพด.  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณและประสานงานกับ สวพ. เพื่อด าเนินการส ารวจ
ออกแบบต่อไป 

- นักวิชาการเกษตรสังกัด สพด. มีหน้าที่ประเมินความต้องการน้ าชลประทาน 

หมายเหตุ : ในที่น้ีมีเงื่อนไขว่านักวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกับเกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดพืชเศรษฐกิจหลักของต าบลแล้ว 
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5. Work Flow กระบวนการ 
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ควำมเสีย่งทีจ่ะขำด

น ำ้ระหว่ำงฤดปูลกู 
ไม่เสีย่ง 

แนะน ำให้เกษตรกรปลกูพืช
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ค ำนวณควำมต้องกำรน ำ้

ชลประทำน 

ค ำนวณฝนใช้กำร 

  เสีย่ง 

น ำเสนอผอ.สพด.ให้ควำม

เห็นชอบ 

รวบรวมข้อมลู

อตุนุิยมวทิยำ 

น ำเสนอสวพ.เพื่อส ำรวจ

ออกแบบ 
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6. ขั นตอนการปฏิบัติงาน 

 6.1 เตรียมข้อมูลพืชเศรษฐกิจส าคัญและชุดดิน  โดยจะต้องทราบว่าในพื้นที่ต าบลน้ันๆ มีพืชเศรษฐกิจส าคัญ
ใดที่เกษตรกรปลูกหรือประสงค์จะปลูก  และพื้นที่ที่เหมาะสมจะปลูกพืชเศรษฐกิจน้ันเป็นชุดดินใด  มีข้อจ ากัด
ประการใดบ้าง  นอกจากน้ียังมีสัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืชเศรษฐกิจน้ันๆ  ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากคลังความรู้ของ
กรมชลประทาน 

 6.2 รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็นส าหรับการค านวณในขั้นตอนต่อไป ในที่น้ีเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ แนะน าให้ท าการค านวณในขั้นตอนต่อๆ ไปด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป CROPWAT    

  

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องท าการกรอกเพื่อท าการค านวณศักย์การคายระเหยได้แก่  อุณหภูมิสูงสุดและ
ต่ าสุดในหน่วยเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธเ์ป็นร้อยละ กระแสลม(wind run) มีหน่วยเป็นกิโลเมตร/วัน ช่ัวโมงแสงแดด  
และพิกัดทางภูมิศาสตร์ (latitude และ longitude) ของแปลงที่ดินที่สนใจศึกษา   

 

ภาพที่ 6 หน้าจอการกรอกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
  

 

 

4 



 

นอกจากข้อมูลที่ใช้ในการค านวณศักย์การคายระเหยแล้ว  ในการน้ียังจ าเป็นต้องมีข้อมูลน้ าฝนรายเดือน
ส าหรับการค านวณปริมาณฝนใช้การด้วย  โดยผู้ใช้เพียงกรอกปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายเดือนและเลือกวิธีการค านวณ  
โปรแกรมจะท าการค านวณปริมาณฝนใช้การให้เอง 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอการกรอกข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 

  6.3 การค านวณศักย์การคายระเหยและฝนใช้การ หากผู้ด าเนินการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
CROPWAT เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จส้ินจะปรากฏผลลัพธ์ศักย์การคายระเหยและปริมาณฝนใช้การข้ึนโดยอัตโนมัติ 

6.4 การค านวณความต้องการใช้น้ าของพืช  ต้องการข้อมูล 2 ชุด   คือ 

6.4.1 ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของดิน  อันได้แก่ความสามารถในการอุ้มน้ า  อัตราการซึม
น้ าและความลึกของเขตรากพืช    
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ภาพที่ 8 หน้าจอการกรอกข้อมูลดิน 

6.4.2 สัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืชตามช่วงการเจริญเติบโตต่างๆ โดยในโปรแกรม
ส าเร็จรูป CROPWAT ได้จ าแนกช่วงการเจริญเติบออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 

 Initial stage เริ่มจากวันปลูกจนทรงพุ่มพืชมีอัตราการคลุมดิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
 Development stage เริ่มจากเมื่อทรงพุ่มพืชมีอัตราคลุมดิน 10 เปอร์เซ็นต์ จนเริ่ม

เข้าสู่ระยะสืบพันธ์ุหรือมีดัชนีพื้นที่ใบ 3 ขึ้นไป 
 Mid-season stage เริ่มจากเมื่อพืชเริ่มเข้าสู่ระยะสืบพันธ์ุถึงระยะที่ผลเริ่มสุกแก่ 
 Late season stage เริ่มจากระยะเริ่มสุกแก่จนเก็บเกี่ยว 

ซึ่งในการใช้งาน   ผู้ใช้งานจะต้องก าหนดชนิดพืช วันปลูก ค่าสัมประสิทธ์ิส าหรับแต่ละระยะ  และช่วงอายุ
ของแต่ละระยะ (เป็นจ านวนวัน)  ความลึกของระบบรากเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่ 
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ภาพที่ 9 หน้าจอการกรอกข้อมูลสัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืช 

  6.4.3 ค านวณความต้องการใช้น้ าของพืช  โดยกดปุ่ม CWR บนหน้าจอหลักจะได้ผลลัพธ์
ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพ อันประกอบด้วย ช่วงฤดูปลูกซึ่งแสดงเป็นเดือนและราย 10 วัน สัมประสิทธ์ิการใช้น้ า
ส าหรับแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  ศักย์การคายระเหยในหน่วย มม./วัน  และ มม./10 วัน  ปริมาณฝนใช้การในช่วง 
10 วัน   และความต้องการน้ าชลประทานในช่วง 10 วัน   

 

ภาพที่ 10 หน้าจอสรุปผลการค านวณความต้องการน้ าของพืช 
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 ตัวอย่างในภาพที่ 5  เป็นการทดลองค านวณความต้องการน้ าของพืชโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ให้มากับ
โปรแกรม  ในที่น้ีก าหนดให้พืชที่ต้องการปลูกคือถั่วลิสง  และก าหนดวันปลูกเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม  ผลลัพธ์ที่ได้
แสดงว่าจ าเป็นต้องจัดหาน้ าชลประทานให้ตลอดฤดูปลูก  มีความต้องการน้ าทั้งหมดเท่ากับ 194.5 มม./ไร่  หรือ
เท่ากับปริมาตรน้ า 194.5/1000 x 1600 = 311.2 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 

 จากตัวอย่างดังกล่าวนักวิชาการเกษตรสามารถประเมินความต้องการน้ าชลประทานของพืชที่เกษตรกรมี
ความประสงค์จะปลูก  เทียบกับปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนา
แหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อไปได้ 
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