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การเชื่อมโยงแหลงน้ําชลประทานและพื้นที่เพาะปลูกพืช 
ในระบบภูมิสารสนเทศ1 

 
วัฒนา พัฒนถาวร2 และเมธี เอกะสิงห3 

 
บทคัดยอ 

พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานของจังหวัดเชียงใหม เชียงรายและลําพูน ไดรับน้ําจากโครงการพัฒนา
แหลงน้ําประเภทตาง ๆ ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย การสูบน้ําดวยไฟฟา และน้ําใตดิน แตยังไมมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูลความสัมพันธระหวางแหลงน้ําและพื้นที่รับน้ําชลประทานในระบบภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะในบริเวณ
พื้นที่รับน้ําชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีเปนจํานวนมากในภาคเหนือตอนบน การจัดทําขอมูลดังกลาว
โดยการสํารวจภาคสนามทุกพื้นที่เพาะปลูกจะทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาเปนอยางมาก ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อระบุความเชื่อมโยงระหวางแหลงน้ําและพื้นที่รับน้ํา เพื่อ
ประโยชนในการประเมินผลิตภาพของน้ําและที่ดิน  งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง 
แหลงน้ําประเภทตาง ๆ กับพื้นที่รับน้ํา โดยอาศัยขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลขและเครือขายลุมน้ํา รวมกับเทคนิคและ
วิธีการวิเคราะหเชิงพื้นที่ ซ่ึงมีวิธีการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของแหลงน้ําและขอจํากัดของขอมูล ผล
การศึกษาพบวา การเชื่อมโยงความสัมพันธดังกลาว สามารถทําไดโดยการวิเคราะหแบบซอนทับในระบบ            
ภูมิสารสนเทศ และเทคนิคในการสรางขอบเขตพื้นที่ของโครงการฝายและอางเก็บน้ําขนาดเล็กใหความถูกตองเฉลี่ย
รอยละ 80 สวนการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟามีความถูกตองรอยละ 72 ทําใหสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธดังกลาวไดอยางครบถวน ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่สรางขึ้นสามารถแสดงที่มาของแหลงน้ํา
ในแตละพื้นที่เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลง หรือพื้นที่รับน้ําในแตละโครงการชลประทานในรูปของ
แผนที่ นอกจากนี้ตารางความสัมพันธยังสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลอื่น ๆ เชน ตนทุนการผลิต ผลผลิต และการใชน้ํา
ของพืช เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการชลประทานและผลิตภาพของการใชที่ดิน อันจะนําไปสู
การสรางระบบสนับสนุนวางแผนและตัดสินใจการบริหารและจัดการน้ําในอนาคต 
 
คําสําคัญ: GIS การจัดการน้ํา การวิเคราะหเชิงพื้นที่ ลุมน้ํา 
 
คํานํา 

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก            
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชที่ดิน พื้นที่
เกษตรกรรมในเขตชลประทานจัดเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรที่อาศัย
น้ําฝน  เนื่องจากสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
เกษตรกร อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ โครงการชลประทานขนาดกลางและเล็กสวนใหญ ไมสามารถ
บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  เนื่องจากขาดฐานขอมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงแหลงน้ําชลประทานและการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในเชิงพื้นที่ ในอดีตขอมูลแหลงน้ํา
และพื้นที่รับน้ําชลประทานมีการจัดเก็บในรูปแบบของแผนที่เฉพาะเรื่อง ซึ่งแยกจากแผนที่การใช
                                                 
1 สนับสนุนการวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประโยชนที่ดิน ทําใหมีขอจํากัดในการวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพการใช
น้ําของพื้นที่รับน้ําชลประทานประเภทตาง ๆ ในปจจุบันขอมูลดังกลาวสามารถจัดทําในรูปแบบของ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (geodatabase) โดยอาศัยหลักการออกแบบเชิงวัตถุ (Zeiler, 1999) ใน
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) ทําใหการประเมินการใชน้ําของพืช
ในเชิงพื้นที่ทําไดรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น (Ines et al., 2002; Boken et al., 2004) 

ขอมูลการเชื่อมโยงระหวางแหลงน้ําและพื้นที่รับน้ําชลประทานเปนปญหาที่พบในหลาย
ประเทศ แตสามารถแกไขไดโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสรางและจัดเก็บความสัมพันธ
ดังกลาว  รวมทั้งสัดสวนระหวางแหลงน้ําประเภทตาง ๆ ของพื้นที่เพาะปลูกแตละผืนในฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศ การจัดทําฐานขอมูลในรายงานของ Contor (2003) เปนการนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่
จากแผนที่ขอบเขตโครงการชลประทานและแหลงน้ําอื่นที่มีอยูแลว อยางไรก็ตามในกรณีของ
การศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน แผนที่ขอบเขตแหลงน้ําชลประทานยังไมสมบูรณ  จึง
ไมสามารถระบุพื้นที่รับน้ําของโครงการที่แนชัดไดเปนจํานวนมาก มีเพียงพิกัดตําแหนงของโครงการ
และรายงานพื้นที่ชลประทานเทานั้น 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ        
เพื่อเชื่อมโยงแหลงน้ํากับพื้นที่เพาะปลูกพืช ในเขตโครงการชลประทานแตละประเภท ของพื้นที่ 3 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและลําพูน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบ  
การวิเคราะหผลิตภาพและประสิทธิภาพของการใชน้ําชลประทาน เนื่องจากแหลงน้ําแตละประเภท
มีตนทุนในการใชน้ําที่แตกตางกัน ผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศระบบ
การชลประทานที่สมบูรณขึ้น  และสามารถสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ําเพื่อการเกษตรในอนาคต 
 
วิธีการศึกษา 

การรวบรวมขอมูล 
ฐานขอมูลดานการชลประทานของพื้นที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

และลําพูนสรางขึ้นจาก 3 แหลงขอมูล กลาวคือ ตําแหนงและขอมูลโครงการชลประทานที่
ประกอบดวยเขื่อน อางเก็บน้ําและฝาย สรางขึ้นจากขอมูลแผนที่และรายงานของกรมชลประทาน 
ขอมูลโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาสรางขึ้นจากขอมูลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน สวนขอมูล
โครงการสูบน้ําบาดาลเปนขอมูลตามรายงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ขอมูลดังกลาวไดรับการ
นําเขาในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ออกแบบตามหลักการออกแบบเชิงวัตถุ (Zeiler, 1999) ดวย
แผนผัง Unified Modeling language, UML (Booch et al., 1999) 

ฐานขอมูลระบบการเพาะปลูกพืช ประกอบดวยขาวนาป พืชฤดูแลงตามหลังขาวนาปและ
พื้นที่ปลูกไมผล ไดจากการแปลภาพถายดาวเทียม landsat ป พ.ศ. 2543 (เมธี และคณะ, 2546)   
ชั้นขอมูลนี้จะใชในการวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลโครงการชลประทาน นอกจากนี้ฐานขอมูลอื่นที่มี
ความสําคัญสําหรับการวิเคราะหไดแก ฐานขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลขและเครือขายลุมน้ํา        
(ปนเพชร และเมธี, 2547) 
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การวิเคราะหขอมูล 
โครงการชลประทานขนาดใหญและกลาง จะมีขอมูลขอบเขตพื้นที่โครงการชลประทาน        

ที่ชัดเจน ทําใหสามารถวิเคราะหพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานไดโดยตรง โดยอาศัยวิธีการ
ซอนทับขอมูลระหวางพื้นที่เพาะปลูกพืชกับขอบเขตโครงการ ในขณะที่โครงการอางเก็บน้ําและฝาย
ขนาดเล็ก สวนใหญจะมีเพียงตําแหนงของโครงการและรายงานพื้นที่รับน้ําที่ไดจากการประมาณ
การเทานั้น  ในการศึกษานี้ไดพัฒนาวิธีการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทาน โดย
อาศัยวิธีการคลายกับการประมาณการของกรมชลประทาน  แตอาศัยขอมูลและการวิเคราะหใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ขอมูลหลักที่ใชในการวิเคราะห คือ ขอมูลความสูงของพื้นที่ 
เครือขายลําน้ํา และขอบเขตลุมน้ํายอย การวิเคราะหดําเนินการแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการ
เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหบางสวนใน ArcGIS (ESRI, 2002) และไดพัฒนาชุดคําส่ังในภาษา 
AML (Arc Macro Language) สําหรับใชในการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําตามพื้นที่เปาหมายที่
กําหนด (ภาพที่ 1) 

เมื่อใชวิธีการเคราะหแบบซอนทับระหวางลุมน้ําที่มีโครงการชลประทานตั้งอยู กับขอมูล
ภูมิประเทศเชิงตัวเลขเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ํากวาที่ตําแหนงจุดเริ่มตนสงน้ําของโครงการ
ชลประทาน จะไดเปนพื้นที่ที่มีโอกาสรับน้ําจากโครงการ การวิเคราะหขอบเขตพื้นที่รับน้ําดําเนินการ
โดยใชชุดคําส่ังใน ArcGIS ที่รวบรวมไวดวยกันเปนโปรแกรมยอย โดยชุดคําส่ังจะเลือกพื้นที่ที่อยู
ใกลกับตําแหนงของปากคลองสายใหญ หรือจุดเริ่มตนสงน้ํากอน แลวขยายการคัดเลือกพื้นที่รับน้ํา
ออกไปจนกระทั่งไดตามจํานวนเปาหมาย จากนั้นแปลงขอบเขตที่ไดจากการวิเคราะหที่เปนขอมูล
ประเภทราสเตอรใหอยูในรูปแบบขอมูลเวกเตอร สําหรับใชในการวิเคราะหแบบซอนทับกับขอมูล
พื้นที่ปลูกพืชในลําดับตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 1   แผนผังการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
 

ในกรณีที่เปนโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่มีตําแหนงของคลองหรือทอสงน้ํา ทําการ
วิเคราะหโดยใชหลักการคลายกับการวิเคราะหขอบเขตโครงการของฝายและอางเก็บน้ําขนาดเล็ก   
แตเปล่ียนจากการหาพื้นที่ที่อยูต่ํากวาที่ตั้งของโครงการ เปนการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อหาบริเวณที่
อยูต่ํากวาคลองสงน้ํา โดยใชคําส่ัง VIEWSHED ใน ArcGIS และกําหนดใหเห็นพื้นที่จากตําแหนง
คลองสงน้ํา ผลที่ไดเปนพื้นที่ที่มีโอกาสรับน้ําจากโครงการ สวนขอบเขตพื้นที่รับน้ําจริงไดจากการ
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วิเคราะหรวมกับระยะทางจากคลองชลประทาน โดยเลือกพื้นที่ที่อยูใกลกับคลองสงน้ํากอน
จนกระทั่งไดพื้นที่ครบตามพื้นที่เปาหมาย ผลลัพธที่ไดจะนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อหาพื้นที่ปลูกพืชที่รับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาตอไป 

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงจากฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ที่ไมไดรับน้ําจากเขื่อน อาง
เก็บน้ํา ฝาย และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา หรือนอกเหนือจากการวิเคราะหขางตน ถือวาไดรับน้ํา
ชลประทานจากการสูบน้ําใตดิน 

การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําของโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก  ดําเนินการโดยการเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางพื้นที่รับน้ําที่วิเคราะหได กับ 
ขอมูลขอบเขตพื้นที่โครงการที่จัดทําเปนแผนที่ในรายงานการสงมอบงานจํานวน 17 โครงการ 
(สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 1, 2545) ในสวนของการวิเคราะหพื้นที่รับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
ไดทําการทดสอบความสอดคลองระหวางพื้นที่รับน้ําชลประทานที่ไดจากผลการวิเคราะหกับ
ขอบเขตพื้นที่รับน้ําของโครงการที่จัดทําเปนแผนที่แลวจํานวน 10 โครงการ  

ผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ขางบนไดรับการจัดเก็บเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มี
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแหลงน้ํากับพื้นที่รับน้ํา ขอมูลนี้สามารถสืบคนไดวาแหลงน้ําที่
สนใจ   จายน้ําใหกับพื้นที่ใดไดบาง หรือพื้นที่การเกษตรดังกลาวไดรับน้ําจากแหลงน้ําประเภทใด 
หรือ จากโครงการใด พื้นที่ปลูกพืชในฤดูแลงบางแหงไดรับน้ําจากหลายแหลง และบางโครงการมี
พื้นที่เหลื่อมลํ้ากัน  
 
ผลการศึกษา 

พ้ืนที่รับน้ําของเขื่อน อางเกบ็น้ํา และฝาย 
พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการขนาดใหญในพื้นที่ศึกษา มีรวมทั้งส้ินประมาณ 569,000 

ไร   สวนใหญอยูในจังหวัดเชียงใหม (ภาพที่ 2) พบวาในฤดูฝนป พ.ศ. 2543 ทําการเพาะปลูกพืช
ประมาณ 87 เปอรเซ็นตของพื้นที่โครงการ  แตในฤดูแลงโครงการสามารถสงน้ําใหพื้นที่เพื่อ
เพาะปลูกครั้งที่สอง และไมผลไดประมาณ 39 เปอรเซ็นต 
 

 
 

ภาพที่ 2   ที่ตั้งโครงการชลประทานและพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลง 
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อยางไรก็ตาม สัดสวนของพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงและชนิดของพืชที่ปลูก มีความแตกตางกัน
ในแตละโครงการ เชน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตงมีการจัดสรรน้ําชลประทานสวนใหญ
ใหแก ขาวนาปรังและถั่วเหลือง สวนพื้นที่ตอนบนของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงใช
ประโยชนในการปลูกมะมวงและลําไย ศักยภาพในการสงน้ําของโครงการและความตองการใชน้ํา
ของพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน ทําใหผลิตภาพของที่ดินและประสิทธิภาพในการใชน้ํา
แตกตางกัน 

พื้นที่โครงการขนาดกลางมีประมาณ 318,800 ไร  สามารถสนับสนุนการปลูกพืชในฤดูฝน 
ประมาณรอยละ 79 และในฤดูแลงประมาณรอยละ 46   พืชที่เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญ ไดแก 
ขาวนาปรัง ถั่วเหลือง ขาวโพด และลําไย  นอกจากนี้พบวาเกษตรกรที่อยูในโครงการฝายชลขันธ
พินิจ ซึ่งสวนใหญปลูกลําไย มีการขุดบอน้ําตื้นเปนแหลงน้ําเพิ่มเติมจากน้ําที่ไดรับจากโครงการที่มี
อยู 

ผลการตรวจสอบความถูกตองของวิธีการหาพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไดรับน้ําจากโครงการอาง  
เก็บน้ําและฝายขนาดเล็กจากพื้นที่ทดสอบจํานวน 17 โครงการ พบวา พื้นที่รับน้ําที่ไดจากการ
วิเคราะหมีความสอดคลองในเชิงพื้นที่กับขอบเขตโครงการที่มีอยูประมาณรอยละ 80 ภาพที่ 3 
แสดงตัวอยางของความสอดคลองในเชิงพื้นที่ระหวางผลจากการวิเคราะหกับขอบเขตที่มีอยูจริงของ
โครงการฝายขุนปง  ซึ่งความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 
ความไมสมบูรณของขอมูล และกระบวนการวิเคราะห  ขอมูลที่มีความสําคัญมากแตยังมีไมสมบูรณ
คือตําแหนงและลักษณะการสงน้ําจากคลองสงน้ํา ขอมูลนี้ทําใหทราบถึงรูปแบบการสงน้ําของ
โครงการชลประทาน ซึ่งมีทั้งแบบสงน้ําฝงเดียว (ฝงซายหรือฝงขวา) และแบบสงน้ําทั้งสองฝง การ
ทราบขอมูลแนวคลองสงน้ําและความยาวของคลองสงน้ําจะชวยใหการวิเคราะหมีความถูกตองมาก
ขึ้น นอกจากนี้ความไมสอดคลองกันของขอมูลรายงานพื้นที่โครงการกับขอบเขตโครงการ  อาจ
เนื่องมาจากขอมูลดังกลาวเปนการประมาณการ จึงทําใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนไป 
 

 
 
 

(ก)                                                 (ข) 

 
 

ภาพที่ 3   ขอบเขตพื้นที่โครงการฝายขุนปง (ก) เมื่อเทียบกับพื้นที่รับน้ําที่ไดจากการวิเคราะห (ข) 
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ความคลาดเคลื่อนอีกสวนหนึ่งเปนผลมากจากกระบวนการวิเคราะหที่พิจารณาจากขอมูล
ระดับความสูงของภูมิประเทศเมื่อเทียบกับความสูง ณ ตําแหนงที่ตั้งโครงการ หรือจุดเริ่มตนการสงน้ํา 
โครงการที่มีความแตกตางของระดับความสูงของตนคลองกับปลายคลองมาก จะใหผลการวิเคราะห
ใกลเคียงกับขอบเขตพื้นที่รับน้ําจริงมากกวาพื้นที่ที่คอนขางราบ นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณที่มี
โครงการชลประทานมากกวาหนึ่งโครงการอยูใกลเคียงกัน และวางแนวคลองสงน้ําซอนทับกับ
โครงการอื่นเพื่อสงน้ําใหกับอีกพื้นที่หนึ่งที่ไกลออกไป มีผลทําใหพื้นที่รับน้ําของโครงการไมไดเริ่มจาก
ที่ตั้งของโครงการ และทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห ในกรณีนี้มักพบในบริเวณที่มี
โครงการประเภทฝาย 

พ้ืนที่รับน้ําของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
พื้นที่การเกษตรที่รับน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในพื้นที่ศึกษามีประมาณ 134,000 ไร 

สวนใหญใชทําการเพาะปลูกเฉพาะในฤดูฝนโดยมีขาวและลําไยเปนพืชหลัก โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟาสวนมากอยูริมแมน้ําปง โดยเฉพาะบริเวณอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ที่ติดกับจังหวัด
ลําพูน และบริเวณริมแมน้ําอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สวนใหญจะมีกลุมเกษตรกรเปน
ผูบริหารจัดการเองในการเปดปดเครื่องสูบน้ํา ซึ่งจะมีตนทุนคาใชจายในสวนของคาไฟฟาในการสูบ
น้ําและการบํารุงรักษา ผลการตรวจสอบความถูกตองพบวาขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากโครงการมีความ
สอดคลองกันโดยเฉลี่ยรอยละ 72  ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังตัวอยางในภาพที่ 4 ซึ่งเปนโครงการ
สูบน้ําดวยไฟฟาบานหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

(ก)                                                    (ข) 

 
 

ภาพที่ 4  ขอบเขตพื้นที่โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (ก) เทียบกับพื้นที่รับน้ําที่ไดจากการวิเคราะห (ข) 
 

การเชื่อมโยงแหลงน้ําและพื้นที่เพาะปลูกพืช 
เมื่อรวมผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่รับน้ําชลประทานจากแหลงตาง ๆ ใน

บริเวณที่ราบลุมเชียงใหม-ลําพูน และจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเรียบรอยแลว สามารถ
เรียกแสดงขอมูลนี้เปนแผนที่ (ภาพที่ 5) และตารางที่มีรายละเอียดของแตละหนวยแผนที่เกี่ยวกับ
พืชหรือระบบพืช เนื้อที่ และประเภทโครงการชลประทานที่เปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก (ภาพที่ 6) 
ตารางดังกลาวสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตนทุนการผลิต ผลผลิต และการใชน้ํา ทําใหสามารถ
ประเมินผลิตภาพของที่ดนิและน้ําตอไป 
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ภาพที่ 5  พื้นที่รับน้ําชลประทานและแหลงน้ําชลประทานประเภทตาง ๆ ในบริเวณที่ราบลุม  
เชียงใหม 

 

 

ภาพที่ 6   ตารางอธิบายความสัมพันธระหวางระบบพืชและแหลงน้ําชลประทานประเภทตาง ๆ ใน 
             ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  

 
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่เพาะปลูกพืชกับแหลงน้ําในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ทําใหเห็นภาพของการใชประโยชนจากน้ําชลประทานแตละแหลงไดอยางดี การวิเคราะห
สามารถทําไดสะดวกโดยการซอนทับกับขอมูลการใชประโยชนที่ดิน หากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
แตละแหลงมีพื้นที่รับน้ําที่ชัดเจน  อยางไรก็ตามขอมูลเชิงพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ําและฝาย และสูบ
น้ําดวยไฟฟา เทาที่ปรากฏในรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณ  โดยเฉพาะโครงการที่
กอสรางเสร็จแลวมาเปนเวลานาน การกําหนดขอบเขตพื้นที่รับน้ําของแตละโครงการโดยใชแผนที่
แบบที่เคยปฏิบัติจะใชเวลานาน บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่
เพาะปลูกพืชรับน้ําในระบบภูมิสารสนเทศ โดยอาศัยฐานขอมูลระดับความสูงของพื้นที่ เสนทางน้ํา 
ขอบเขตลุมน้ํา และพื้นที่รับน้ําตามรายงานของโครงการชลประทาน ผลการวิเคราะหทําใหทราบวา
พื้นที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่ศึกษารับน้ํามาจากแหลงน้ําประเภทใด ซึ่งจะเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การวิเคราะหผลิตภาพของการใชน้ําเพื่อการเกษตรของแตละพื้นที่ในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งจะนําไปสู
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การสรางระบบสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต   
 
สรุป 

การประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพในการใชน้ําชลประทานในระดับโครงการตองการ
ขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและขอบเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานของแตละประเภทแหลงน้ํา เนื่องจากตนทุน
การสงน้ําของโครงการแตละประเภทไมเทากัน ถึงแมวาขอมูลขอบเขตพื้นที่รับน้ําของโครงการแตละ
ประเภทไมสมบูรณพอที่จะใชวิธีนําเขาจากแผนที่ได  การวิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ 
โดยอาศัยตําแหนงของโครงการชลประทาน รวมกับระดับความสูงของพื้นที่ เครือขายลุมน้ําและ
พื้นที่เพาะปลูกพืช สามารถชวยใหในการจัดทําขอบเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติได 
ผลการทดสอบวิธีการสรางขอบเขตพื้นที่รับน้ําจากฝายและอางเก็บน้ําขนาดเล็กจํานวน 17 โครงการ
พบวาวิธีการวิเคราะหในรายงานนี้สามารถระบุพื้นที่รับน้ําไดสอดคลองกับขอบเขตในแผนที่ตาม
รายงานของโครงการชลประทานประเภทฝาย และอางเก็บน้ําโดยเฉลี่ยรอยละ 80 สวนความถูกตอง
ของพื้นที่โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาเฉล่ียรอยละ 72  จากการทดสอบจํานวน 10 โครงการ ดังนั้นจึง
อาจนําไปใชกําหนดขอบเขตพื้นที่รับน้ําของโครงการชลประทานอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมมีขอบเขต
ระบุไวเปนแผนที่ แตระบุเพียงจํานวนพื้นที่รับน้ําของโครงการเทานั้น ขอมูลความเชื่อมโยงระหวาง
แหลงน้ําและพื้นที่รับน้ําชลประทานที่ได นอกจากจะนําไปใชประโยชนในการประเมินผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงการชลประทานขนาดตางๆ แลว ยังสามารถนําไปใชประโยชนรวมกับขอมูล
เชิงพื้นที่อื่นเพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนตอไป 
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