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บทคัดยอ 
 

 น้ําเพื่อการเกษตรมีความผันแปรตามสภาพนเิวศเกษตรตางๆ การจัดทําหนวยที่ดินเพื่อจัดการทรัพยากร
ทางเกษตรในจังหวัดลําพูน พบวามีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่หลากหลายในพ้ืนที่ ไดแก แหลงน้ําจากชลประทาน 
ขนาดใหญ ชลประทานขนาดกลาง และชลประทานขนาดเล็กประเภทฝายและอางเก็บน้ํา นอกจากน้ียังมีการใช
น้ําจากโครงการสูบน้ําพลังไฟฟา แหลงน้ําใตดิน รวมทั้งที่อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวและยังมีการใชประโยชนที่ดิน
หลายประเภททั้งพืชลมลุกและไมผล ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําจากแหลงน้ําตามการใชประโยชน
ที่ดินประเภทตางๆ จะเปนประโยชนสําหรับการวางแผนการจัดการที่ดินและน้ําไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 
 คาดัชนีผลิตภาพการใชน้ําตอระบบการผลิตพืช ประเมินจากผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดของพืชตอ
หนวยความตองการใชน้ําของพืชแตละระบบในแตละหนวยการจัดการที่ดิน ซึ่งมีหนวยเปนบาทตอลูกบาศกเมตร
ของน้ํา การวิเคราะหโดยใชขอมูลจาการสํารวจเกษตรกร จํานวน 1,086 ครัวเรือน ปการผลิต 2551/52 พบวา คาดัชนี
ผลิตภาพการใชน้ําเพื่อการผลิตพืชมีคาอยูระหวาง 0.2 – 95.6 บาท/ลบ.เมตร  โดยการปลูกขาวนาปบนพื้นที่ใช
น้ําบาดาลลึกกวา 50 เมตร ที่มีสภาพพื้นที่ลาดชัน 5 – 20% มีคาผลิตภาพการใชน้ําตํ่าสุด (0.2 บาท/ลบ.เมตร) 
และการปลูกหอมแดงฤดูฝนเพื่อเปนเมล็ดพันธุบนพื้นที่รับน้ําชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดินลึกนอยกวา 50 
เมตร ความลาดชัน0-5% มีผลิตภาพการใชน้ําสูงที่สุด (95.6 บาท/ลบ.เมตร) ระบบพืชที่มีคาผลิตภาพการใชน้ํา
คอนขางตํ่าไดแก ขาวนาป- ขาวนาปรัง ขาวนาป-ถ่ัวเหลือง ขาวนาป-ยาสูบ และขาวนาปอยางเดียว สวนระบบ
พืชที่มีคาผลิตภาพการใชน้ําคอนขางสูง ไดแก การปลูกหอมแดงฤดูฝนเพื่อเปนเมล็ดพันธุ ลําไยบางพื้นที่ ขาว-
พืชผัก เปนตน และเม่ือเปรียบเทียบตามประเภทแหลงน้ํา โดยดูจากคาเฉล่ีย  พบวาผลิตภาพการใชน้ําในการผลิต  
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พืชบนพื้นที่อาศัยน้ําฝน โครงการชลประทานประเภทอางเก็บน้ํา ชลประทานขนาดใหญ ชลประทานประเภทเหมืองฝาย 
และโครงการชลประทานรวมกับการลึกสูบน้ําใตดิน > 50 เมตร มีคาผลิตภาพการใชน้ําโดยเฉล่ียตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบ
กับการผลิตพืชในพ้ืนที่การใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยพลังไฟฟา การผลิตพืชโดยใชน้ําจากแหลงน้ําใตดินอยาง
เดียว โครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน < 50 เมตร 
คําสําคัญ : ผลิตภาพการใชน้ํา ภูมินิเวศแหลงน้ํา หนวยจัดการทรัพยากรที่ดิน 
 

Abstract 
 

Water availability for agriculture varies by agroecosystems. In constructing land resource 
units in Lamphun Province, it was found that there were various sources of water for agriculture, 
namely from small, medium, and large irrigation projects including from weirs, reservoirs, ground 
water, and from electric pumping from surface water. These cover also various annual and perennial 
crops. To evaluate water productivity from these different sources and land use systems is useful for 
appropriate and efficient land and water management. 

Water productivity indices were obtained by dividing gross margin from the cropping 
systems by their water requirement. The unit of these indices would be baht per cubic metre of water 
use.  Analysis in production year 2008/2009 using data from a farm survey among 1,086 households 
revealed that water productivity ranged from 0.20-95.6 baht per cu.m.  The lowest water productivity 
was from rice production using more than 50 m. depth ground water in a medium-sloped land of 5-
20% (0.20 baht per cu. m). The highest water productivity was found in shallot production for seed in 
low-sloped land (0-5%) using water from irrigation projects supplemented by ground water from less 
than 50 m. depth well (95.6 baht per cu.m). Among the cropping systems yielding low water 
productivity were the production of wet rice-dry rice, wet rice-soybean, wet rice-tobacco and wet rice 
only.  Among the cropping systems yielding high water productivity were shallot production for seed, 
longan production and wet rice-vegetable production. Comparing irrigation systems, using water in 
rainfed systems, from reservoirs, weirs, large irrigation systems and irrigation projects together with 
>=50 m. depth ground water wells yielded low water productivity compared with using water from 
electric pumping project, ground water only, medium irrigation projects and irrigation projects with 
<50 m depth ground water wells. 
Key Words : water productivity, water ecology, land resource unit. 
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บทนํา 
 
น้ําเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการทําการเกษตร  ปริมาณนํ้าที่พอเพียงและเหมาะสมตอสภาพการ ผลิต 

พืชแตละชนิด มีสวนทําใหผลผลิตและรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ปจจุบันแหลงน้ําเพื่อการเกษตรท่ีสําคัญไดจาก 
ชลประทาน เชน เขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย ซึ่งในบางพื้นท่ีที่ระบบชลประทานไมสมบูรณ ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอ 
การผลิต เกษตรกรตองอาศัยน้ําจากแหลงอื่นดวย  เชน  การสูบน้ําเพิ่มจากแหลงน้ําใตดิน การใชน้ําจากโครงการ
พลังสูบน้ําพลังไฟฟา รวมทั้งยังมีพื้นที่เพาะปลูกอีกเปนจํานวนมากที่ตองอาศัยน้ําฝน ซึ่งการปลูกพืชในพื้นที่เหลานี้
ในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม อาจทําใหพืชไมไดรับน้ําอยางสม่ําเสมอตามที่ตองการ  

จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่งที่มีระบบการผลิตทางเกษตรที่หลากหลาย มีการใชน้ําในการผลิตจากหลายแหลง 
ทั้งจากโครงการชลประทานขนาดใหญ เชน เขื่อนแมกวง ซึ่งพื้นที่ต้ังเขื่อนอยูในจังหวัดเชียงใหม ชลประทานขนาดกลาง 
(ฝายแมปงเกา) และชลประทานขนาดเล็กประเภทอางเก็บน้ํา และฝายตางๆ อยางไรก็ตามการชลประทานเหลานี้
ยังกระจายไมทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งปริมาณน้ําก็มีไมเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแลง เกษตรกรจึงตองมีการใชน้ําจาก
แหลงน้ําใตดินซึ่งมีทั้งการสูบจากบาดาลนํ้าต้ืนและบาดาลนํ้าลึก โครงการสูบน้ําพลังไฟฟา รวมทั้งพื้นที่อาศัยน้ําฝน 
ทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการใชน้ําแตกตางกัน รวมทั้งสงผลตอปริมาณและคุณภาพของผลิตผลที่ได ทําใหเกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนจากการผลิตแตกตางกัน การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การจัดที่ดินเพื่อใชประโยชน
ทางการเกษตรใหเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ในการจัดทําหนวยแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรและประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ที่ดินในการผลิตพืชที่สําคัญของจังหวัดลําพูน รวมทั้งการจัดทําแบบจําลองเพื่อสนับสนุนการหาทางเลือกในการใช
ที่ดินที่เหมาะสมกับสถานการณการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค (เบญจพรรณ และคณะ, 2552) โดยผลงานที่
นําเสนอในที่นี้ เปนการประเมินผลิตภาพการใชนํ้าจากแหลงน้ําตางๆ ตามหนวยจัดการทรัพยากรที่ดินที่โครงการฯ 
จัดทําขึ้น เพื่อประโยชนในการใชเปนแนวทางวางแผนการจัดการที่ดินเพื่อการผลิตพืชไดอยางเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค 
 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ

ที่สําคัญของจังหวัดลําพูน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการที่ดินที่เหมาะสม 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 ในการประเมินผลิตภาพเพื่อการใชน้ําในการเกษตรครั้งนี้ ได ประเมินตามหนวยจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
(Land Resource Unit: LRU) ซึ่งในการจัดทําหนวยจัดการทรัพยากรที่ดินนี้ ไดใชวิธีการซอนทับระหวางขอมูล
การใชประโยชนที่ดิน ขอมูลขอบเขตชลประทานและแหลงน้ํา และขอมูลสภาพภูมิประเทศตามความลาดชันของ
พื้นที่ ดังรายละเอียด (เบญจพรรณ และคณะ, 2553) 
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ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 
 สําหรับขอมูลการใชประโยชนที่ดินไดทําการจําแนกการใชที่ดินออกเปนกลุมใหญตามการใชที่ดินปจจุบัน 
และตามพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลําพูน โดยใชแผนท่ีการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2543 (ชาญชัย และคณะ, 
2548) และ ป พ.ศ. 2549 รวมทั้งทําการสํารวจพื้นท่ีและปรับแกขอมูล เพื่อใหไดเปนแผนที่ขอมูลการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2551 ซึ่งผลการจําแนกการใชที่ดิน ไดเปนพื้นที่การผลิตพืชสําคัญดังตอไปนี้ 
 - พืชฤดูฝน ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง หอมแดงฤดูฝน 
 - พืชฤดูแลง (ปลูกตามหลังขาวนาป) ไดแก ขาวนาปรัง หอมแดง กระเทียม ขาวโพดฝกออน ถ่ัวเหลือง 
มันฝร่ัง ยาสูบ ขาวโพดเมล็ดพันธุ และพืชผัก  
 - ไมยืนตน ไดแก ลําไย  มะมวง 
 
ขอมูลแหลงน้ํา 

แหลงน้ําที่ใชสําหรับการเกษตรในจังหวัดลําพูนแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ แหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน
และนํ้าฝน โดยสําหรับแหลงน้ําผิวดินประกอบดวย โครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาด
กลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอางเก็บน้ํา และฝาย และโครงการสูบน้ําพลังไฟฟา สวนแหลงน้ําใต
ดินหรือบอบาดาลนั้น เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพพื้นที่ทําใหความลึกของบอบาดาลมีความแตกตางกัน
ซึ่งสงผลตอคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําสําหรับการผลิต จึงไดแบงชั้นความลึกของบอบาดาลออกเปน 2 ชั้น คือ ความลึก
นอยกวา 50 เมตร และมากกวา 50 เมตร  สวนพื้นที่เกษตรท่ีอยูนอกพื้นที่เขตการใชน้ําขางตนถือวาเปนพื้นที่ใช
น้ําฝนเปนหลัก 

 
ขอมูลสภาพภูมิประเทศ 
 ขอมูลสภาพภูมิประเทศเชิงพื้นที่ หรือชั้นขอมูลความสูงตอเนื่อง (Digital Elevation Model: DEM) ถูก
นํามาใชในการประเมินความลาดชัน และทําการจัดกลุมใหมโดยแบงการใชที่ดินตามลักษณะความลาดชัน เปน 
3 กลุมใหญ ๆ คือ พื้นที่ที่มีความลาดชัน 0-5%,  5 – 20% และ > 20%  
 ในการจัดทําหนวยแผนท่ีเพื่อจัดการทรัพยากรที่ดิน เบ้ืองตนนําขอมูลแหลงน้ํา และความลาดชันของพื้นที่
ที่ไดทําการจัดกลุมมาทําการซอนทับชั้นขอมูลเขาดวยกัน หลังจากการซอนทับจะมี combination ระหวางขอมูล
ออกมา 28 หนวยแผนที่ ดังตารางที่ 1 จากนั้นนําแผนท่ีขอมูลการใชประโยชนที่ดินในการผลิตพืชสําคัญมาวาง
ซอนทับ เพื่อไดเปนหนวยแผนที่เพื่อจัดการทรัพยากรที่ดินในการนําไปวางแผนเก็บขอมูลและประมวลผลเพื่อใช
ประโยชนตอไป 
 
การเก็บขอมูลการผลิตพืช 
 จากขอมูลเชิงแผนที่ ที่ไดจําแนกพื้นที่เปนหนวยจัดการทรัพยากรท่ีดินไดนําไปใชวางแผนเก็บรวมรวม
ขอมูลการผลิตพืชภาคสนาม โดยการสัมภาษณเกษตรกรใหครอบคลุมทุกระบบพืชหลักที่ปลูกบนพื้นที่ที่กําหนด
ทั้งที่เปนพืชอายุส้ันและไมผล โดยใชวิธีการสุมตัวอยางกระจายตามหนวยแผนที่การใชประโยชนที่ดิน โดยกําหนด
สัดสวนจํานวนตัวอยางที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลผันแปรตามขนาดของพื้นที่ปลูกจริง โดยถาเปนระบบพืช ที่มีพื้นที่
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ปลูกรวมขนาดใหญ ก็ใหสัดสวน 600 ไรตอ 1 ตัวอยาง ถาเปนระบบพืช ที่มีพื้นที่ปลูกรวมขนาดกลางก็ใหสัดสวน 
300 ไร ตอ 1 ตัวอยาง ถาเปนระบบพืช ที่มีพื้นที่ปลูกรวมนอย ก็ใหสัดสวน 150 ไร ตอ 1 ตัวอยาง เปนตน ทั้งนี้
การเก็บขอมูลจะใหความสําคัญกับหนวยการใชที่ดินขนาดใหญกอน แตในกรณีที่พื้นที่ศึกษามีขนาดเล็กก็ใชวิธี
วางแผนเก็บสํารวจขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง รวมจํานวนตัวอยางที่เก็บขอมูลภาคสนามเฉพาะพืชทั้งส้ิน 1,418 
ตัวอยาง จากจํานวนเกษตรกร 1,086 ครัวเรือน ครอบคลุมทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดลําพูน กระจายไปในระบบพืช
ตางๆ ที่ผลิตทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ไดแก  ขาวนาปและขาวนาปรัง จํานวน 588 ตัวอยาง พืชไร เชน ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ยาสูบ ขาวโพดเมล็ดพันธุ จํานวน 215 ตัวอยาง พืชผัก เชน กระเทียม หอมแดง ขาวโพด
ฝกออน มันฝร่ัง พืชผักตางๆ จํานวน 224 ตัวอยาง ไมผล ไดแก ลําไย มะมวง จํานวน 391 ตัวอยาง โดยในการ
เก็บขอมูลใชการสัมภาษณตามระบบพืชที่เกษตรกรผลิตในแตละหนายที่ดิน ขอมูลที่สัมภาษณ ประกอบดวยขอมูล
การใชประโยชนที่ดิน และรายละเอียดการผลิตพืชตัวอยางต้ังแตพื้นที่การผลิต ปริมาณการใชปจจัยการผลิตแต
ละชนิด การใชแรงงานครัวเรือนและแรงงานจางในแตละกิจกรรม ราคาปจจัยการผลิต ผลผลิตที่ได ราคาจําหนาย
ผลผลิต รายไดจากการจําหนายผลผลิต เปนตน  
 
ตารางที่  1 หนวยแผนท่ีเพือ่จัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Unit, LRU) และระบบพชืหลักในจังหวัดลําพูน 

LRU ระบบชลประทาน ช้ันความลาดชัน ระบบพืชหลัก 
I1LS1 โครงการชลประทานขนาดใหญ 0-5% 
I1LS2 โครงการชลประทานขนาดใหญ 5-20% 
I1LS3 โครงการชลประทานขนาดใหญ >20% 
I1MS1 โครงการชลประทานขนาดกลาง 0-5% 
I1MS2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 5-20% 
I1Ms3 โครงการชลประทานขนาดกลาง >20% 
I1WS1 โครงการชลประทานเหมืองฝาย 0-5% 
I1WS2 โครงการชลประทานเหมืองฝาย 5-20% 
I1WS3 โครงการชลประทานเหมืองฝาย >20% 
I1RS1 โครงการชลประทานแบบอางเก็บน้ํา 0-5% 
I1RS2 โครงการชลประทานแบบอางเก็บน้ํา 5-20% 
I1RS3 โครงการชลประทานแบบอางเก็บน้ํา >20% 
I2S1 โครงการชลประทานและ สูบน้ําใตดิน (< 50 m.) 0-5% 
I2S2 โครงการชลประทานและ สูบน้ําใตดิน (< 50 m.) 5-20% 
I2S3 โครงการชลประทานและ สูบน้ําใตดิน   (< 50 m.) >20% 
I3S1 โครงการชลประทาน และสูบน้ําใตดิน (>= 50 m.) 0-5% 
I3S2 โครงการชลประทาน และสูบน้ําใตดิน (>= 50 m.) 5-20% 
I4S1 สูบน้ําใตดิน (< 50 m.) 0-5% 
I4S2 สูบน้ําใตดิน (< 50 m.) 5-20% 
I4S3 สูบน้ําใตดิน (< 50 m.) >20% 
I5S1 สูบน้ําใตดิน ( >= 50 m.) 0-5% 
I5S2 สูบน้ําใตดิน (>= 50 m.) 5-20% 

ขาวนาป (RZ)   
ขาวนาป-ขาวนาปรัง (RR)   
ขาวนาป-หอมแดง (RO)  
ขาวนาป-กระเทียม (RG)  
ขาวนาป- ขาวโพดฝกออน (RB)  
ขาวนาป-ถั่วเหลือง (RS)  
ขาวนาป-มันฝรั่ง (RP)  
ขาวนาป-ยาสูบ (RT)  
ขาวนาป-พืชผัก (RV)   
ขาวนาป-ขาวโพดเมล็ดพันธุ (RC)  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (MZ)   
ถั่วลิสง (SZ)  
หอมแดงฤดูฝน (OZ)   
ลําไย (LG)  
มะมวง (MG)   
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ตารางที่  1 (ตอ) 
LRU ระบบชลประทาน ช้ันความลาดชัน ระบบพืชหลัก 
I5S3 สูบน้ําใตดิน (>= 50 m.) >20% 
I6S1 สูบน้ําดวยไฟฟา 0-5% 
I6S2 สูบน้ําดวยไฟฟา 5-20% 

 

I7S1 อาศัยน้ําฝน 0-5% 
I7S2 อาศัยน้ําฝน 5-20% 
I7S3 อาศัยน้ําฝน >20% 

 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
จากขอมูลตัวอยางพืชที่สัมภาษณทั้งหมด ไดนํามาใชวิเคราะหคํานวณหาผลตอบแทนจากการผลิต โดย

จําแนกเปนระบบการผลิตพืชที่สําคัญตามหนวยแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินที่ไดจําแนกไว ระบบพืชสําคัญ
ที่วิเคราะหประกอบดวยระบบขาวนาป (RZ) ขาวนาป-ขาวนาปรัง (RR) ขาวนาป-หอมแดง (RO) ขาวนาป-
กระเทียม (RG) ขาวนาป- ขาวโพดฝกออน (RB) ขาวนาป-ถ่ัวเหลือง (RS) ขาวนาป-มันฝร่ัง (RP) ขาวนาป-ยาสูบ 
(RT) ขาวนาป-พืชผัก(RV) ขาวนาป-ขาวโพดเมล็ดพันธุ (RC) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (MZ) ถ่ัวลิสง (SZ) หอมแดงฤดู
ฝน (OZ) รวมถึงไมผล ไดแก ลําไย (LG) และมะมวง (MG) ซึ่งขอมูลการผลิตพืชจากการสํารวจภาคสนามได
นํามาวิเคราะหตามหนวยแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินที่ไดจําแนกไวขางตน ในบางหนวยที่ดินที่ไมมีการ
ปลูกพืชบางชนิดในปการผลิต 2551/52 แตเปนหนวยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตได ในการวิเคราะหไดนําตัวอยาง
การผลิตจากหนวยที่ดินอื่นมาใชวิเคราะหหาผลตอบแทนจากการผลิตพืชแทนบาง (เชน ขาว-ยาสูบ ขาว-หอมแดง) 
ทําใหไดหนวยการใชประโยชนที่ดินตามระบบพืชรวมทั้งหมด 149 หนวย (ตารางผนวกที่ 1) ตัวอยางความหมาย
ของบางระบบพืชในหนวยการจัดการที่ดินหนึ่งๆ เชน RR_I1LS1 หมายถึง ระบบการผลิตขาวนาป-นาปรัง บน
พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ ความลาดชัน 0-5% 

ในการคํานวณผลตอบแทนในท่ีนี้จะใชผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (ไมรวมคาแรงงานครอบครัว) 
ประเมินตอปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละระบบ เพื่อวัดผลิตภาพจากการใชน้ําในการผลิตพืชแตละ
ระบบที่จําแนกตามหนวยแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน (ระบบพืช แหลงน้ําที่ใช  และสภาพความลาดชัน)  

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) = (ผลผลิต x ราคา) – ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 
 

   ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดของพืช (บาท/ไร)  
ผลิตภาพการใชน้ํา (บาท/ลบ.เมตร)  =  ------------------------------------------------------- 

   ปริมาณความตองการน้ําของพืช (ลบ. เมตร/ไร) 
 

สําหรับปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิดสามารถประเมินไดจากผลตางของขอมูลสภาพ 
ภูมิอากาศ 2 ประเภท คือ ปริมาณน้ําฝนในพ้ืนที่ และคาการคายระเหยนํ้าจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หารดวย
ประสิทธิภาพของน้ําชลประทาน ดังสมการ (เบญจพรรณ และคณะ, 2552) 
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 IWR  = ปริมาณความตองการน้ําของพืช (มม.) 
 ETC  =  ปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด หรือคาการคายระเหยน้ําจริง  (มม.) 
 Reff   =  ปริมาณนํ้าฝนที่เปนประโยชนตอพืช (มม.) 
 Ieff    =  คาประสิทธิภาพชลประทาน (มม.) 
 โดยขอมูลปริมาณนํ้าฝนไดจากการรวบรวมขอมูลที่วัดไดจริงในอดีตถึงปจจุบัน ที่ไดมีการบันทึกในแตละ 
สถานีวัดอากาศจากหนวยงานของกรมอุตุนิยมวิทยาหรืออื่นๆ แลวนํามาประเมินเปนขอมูลแผนที่ปริมาณน้ําฝน
เชิงพื้นที่โดยระบบภูมิสารสนเทศ สําหรับขอมูลคาการคายระเหยน้ําจริง เกิดจากผลคูณของคาศักยภาพการคาย
ระเหยน้ํา (Potential Evapotranspiration, ET0) ซึ่งไดจากการวัดขอมูลในสถานีอุตุนิยมวิทยา หรือสามารถคํานวณ
ไดจากสมการ FAO Penman-Monteith กับคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช  (Crop coefficient, Kc) ซึ่งเปนคาที่
เกิดจากการเปรียบเทียบปริมาณความตองการนํ้าของพืชแตละชนิดกับพืชอางอิงในชวงระยะเวลาตางๆ ของชวง
การเจริญเติบโตของพืช สวนคาประสิทธิภาพของน้ําชลประทาน ประเมินจากการสูญเสียของน้ําชลประทานอัน
เนื่องมาจากการระเหยและร่ัวซึมของคลอง รวมถึงความแตกตางกันของรูปแบบการใหน้ําแกพืชของเกษตรกร ซึ่ง
ในการประเมินคร้ังนี้กําหนดใหประสิทธิภาพของน้ําชลประทานมีคาเทากับ 50 % จากขอมูลความตองการน้ําที่
ได ถูกนํามาซอนทับกับขอมูลหนวยแผนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อหาคาปริมาณความตองการนํ้าของ
พืชในแตละหนวยการใชประโยชนที่ดิน (ลูกบาศกเมตร/ไร) เพื่อวิเคราะหหาผลิตภาพการใชน้ําขางตน 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินตามหนวยแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน ที่จําแนกไดรวมทั้งหมด 
149 หนวย ผลการประเมินผลิตภาพการใชน้ําในภาพรวมทั้งหมด พบวาคาผลิตภาพการใชน้ํามีคากระจายอยู
ระหวาง 0.21 – 95.6 บาท/ลบ.ม. โดยการปลูกขาวนาปบนพื้นที่ที่ใชน้ําบาดาลลึกกวา 50 ม. ที่มีสภาพพื้นที่ลาด
ชัน 5 – 20% (RZ_I5S2) มีคาผลิตภาพการใชน้ําตํ่าสุด (0.21 บาท/ลบ.ม.)  และการปลูกหอมแดงฤดูฝนเพื่อเปน
เมล็ดพันธุบนพื้นที่รับน้ําชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดินลึกนอยกวา 50 ม. ความลาดชันไมเกิน 5% 
(OZ_I2S1) มีผลิตภาพการใชน้ําสูงที่สุด (95.6 บาท/ลบ.ม)  ระบบพืชที่มีคาผลิตภาพการใชน้ําคอนขางต่ํา(มีคา
ผลิตภาพ 0.21- 1.0 บาท/ลบ.ม.) ไดแก ขาวนาป- ขาวนาปรัง ขาวนาป-ถ่ัวเหลือง ขาวนาป-ยาสูบ และขาวนาป
อยางเดียว สวนระบบพืชที่มีคาผลิตภาพการใชน้ําคอนขางสูง (มากวา 20 บาท/ลบ.ม.) เชน การปลูกหอมแดงฤดู
ฝนเพื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ลําไยบางพ้ืนที่ ขาว-พืชผัก เปนตน ทั้งนี้ในทุกระบบพืช ทุกสภาพพื้นที่และทุก
แหลงน้ําคามีผลิตภาพการใชน้ําโดยเฉลี่ยเทากับ 7.5 บาท/ลบ.ม. และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.5 บาท/
ลบ.ม. (รายละเอียดคาผลิตภาพการใชน้ําในแตละหนวยการจัดการทรัพยากรดิน แสดงในตารางผนวกที่ 1)  
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 การเสดงผลที่ไดในที่นี้ ไดนําผลการประเมินผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตขาวนาปในทุกประเภทแหลง
น้ํา และผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตตามระบบพืชหลักของจังหวัดลําพูนเสนอผลตามประเภทแหลงน้ํา  
 
ผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตขาวนาป 
 สําหรับขาวนาป ซึ่งเปนพืชหลักที่เกษตรกรปลูกกระจายบนพื้นที่นาในทุกประเภทแหลงน้ํา ผลการประเมิน
ผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตขาว พบวา คาผลิตภาพการใชน้ํามีคากระจาย ต้ังแต 0.2 – 1.9 บาท/ลบ.ม. โดยที่
การผลิตขาวบนพื้นที่ที่ใชน้ําบาดาลลึกกวา 50 ม. และการปลูกบนพ้ืนที่โครงการสูบน้ําพลังงานไฟฟา ที่มีสภาพ
พื้นที่ลาดชัน 5 – 20% มีคาผลิตภาพการใชน้ําตํ่าสุด คือประมาณ 0.2 และ 0.4 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ สวนการ
ผลิตบนพื้นที่รับน้ําชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดินทั้งมีความลาดชัน 0-5% และ 5-20%  มีผลิตภาพการใช
น้ําสูงที่สุด คือมีคาระหวาง 1.5 – 1.9   บาท/ลบ.ม.  และเม่ือดูเฉพาะการผลิตขาวนาปบนพื้นที่รับน้ําชลประทาน
ขนาดใหญ ขนาดกลาง รวมทั้งจากอางเก็บน้ําหรือฝายเพียงอยางเดียว พบวาผลิตภาพการใชน้ํามีคาระหวาง 
0.7- 1.10 บาท/ลบ.เมตร ตํ่ากวาการผลิตบนพื้นที่รับน้ําชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน  สวนการผลิตโดย
อาศัยน้ําฝน คาผลิตภาพการใชน้ํามีคาระดับปานกลาง คือ เทากับ 1.3 บาท/ลบ.ม. บนพื้นที่ลาดชัน 0-5% และ
เทากับ  0.7 บาท/ลบ.ม. บนพื้นที่ลาดชัน 5-20% (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่  1  ผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตขาวนาปในแตละหนวยการจัดการทรัพยากรดิน  
  
ผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตพืชจําแนกตามแหลงน้ํา 
 สําหรับการประเมินผลิตภาพการใชน้ําจําแนกตามกลุมพื้นที่แหลงน้ําที่ใชในการผลิต ซึ่งจําแนกไดเปน
10 กลุม คือ 1) โครงการชลประทานขนาดใหญ 2) โครงการชลประทานขนาดกลาง 3) โครงการชลประทาน
เหมืองฝาย 4) โครงการชลประทานแบบอางเก็บน้ํา 5) โครงการชลประทานและสูบน้ําใตดิน < 50 ม. 6) โครงการ
ชลประทาน และสูบน้ําใตดิน >= 50 ม. 7) สูบน้ําใตดิน< 50 ม. 8) สูบน้ําใตดิน >= 50 ม. 9) โครงการสูบน้ําพลัง
ไฟฟา และ 10) อาศัยน้ําฝน 
 ผลการประเมินผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตพืชบนพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทานขนาดใหญ  พบวา
การปลูกขาวตามดวยถ่ัวเหลืองบนพื้นที่ลาดชันนอยกวา 5 % มีผลิตภาพการใชน้ําตํ่าสุด คือเทากับ 0.59 บาท/
ลบ.ม. และการปลูกลําไยบนพื้นที่ลาดชัน 0-5 % และ 5 – 20% มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุด คือ เทากับ 11.5 และ 
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12.6 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ สวนการปลูกขาวนาป และการปลูกขาวนาป-ยาสูบ ที่เกษตรกรมีการปลูกมาก
พบวาผลิตภาพการใชน้ําอยูที่ระดับ 0.7 และ1.5 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ (ภาพที่ 2) สวนการผลิตพืชบนพื้นที่รับ
น้ําจากโครงการชลประทานขนาดกลาง พบวา การปลูกขาวตามดวยยาสูบบนพ้ืนที่ลาดชัน 0-5 % และ  
5 – 20% มีผลิตภาพการใชน้ําตํ่าที่สุด คือ 0.5 บาท/ลบ.ม. ตามดวยการปลูกขาวนาป โดยท่ีการปลูกหอมแดงฤดูฝน
เพื่อทําเปนเมล็ดพันธุบนพื้นที่ลาดชัน 0-5 % มีผลิตภาพการใชน้ําสูงที่สุดโดยสูงถึง  91.7 บาท/ลบ.ม. (ภาพที่ 3)  
 

 
ภาพท่ี 2 ผลิตภาพการใชน้ํา โครงการชลประทานขนาดใหญ ภาพท่ี 3 ผลิตภาพการใชน้ํา โครงการชลประทานขนาดกลาง 

  
 พื้นที่การผลิตพืชสวนใหญของจังหวัดลําพูน เปนพื้นที่รับน้ําจากชลประทานประเภทอางเก็บน้ําและฝาย 
จากผลการประเมิน พบวา บนพื้นที่รับน้ําจากอางเก็บน้ํา การผลิตลําไยบนพื้นที่ลาดชัน 5-20% มีผลิตภาพการ
ใชน้ําสูงที่สุด  คือ 12.8 บาท/ลบ.ม. รองลงมาเปนการผลิตขาวตามดวยพืชผัก (11.5 บาท/ลบ.ม.) โดยที่การปลูก
ขาวนาปตามดวยยาสูบ มีผลิตภาพการใชน้ําตํ่าสุด (0.51 บาท/ลบ.ม.) ระบบพืชอื่นๆ ไดแก การปลูกขาวนาป
ตามดวยขาวนาปรัง การปลูกขาวนาปตามดวยถ่ัวเหลือง และการปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว มีผลิตภาพการ
ใชน้ําคอนขางตํ่า คือเทากับ 0.68 0.71 บาท/ลบ.เมตร และ 0.89 บาท/ลบ.ม. เรียงตามลําดับ (ภาพที่ 4) สวนการผลิต
พืชบนพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทานประเภทฝาย พบวา การปลูกขาวนาปตามดวยขาวโพดเมล็ดพันธุมี
ผลิตภาพการใชน้ําตํ่าที่สุด คือ  0.58 บาท/ลบ.ม. รองลงมาเปนการปลูกขาวนาปตามดวยยาสูบ ขาวนาปอยาง
เดียว และขาวนาปตามดวยขาวนาปรัง (ผลิตภาพ 0.58 0.62 0.68 และ 0.75 บาท/ลบ.ม.) โดยที่การปลูก
หอมแดงฤดูฝนเพื่อทําเปนเมล็ดพันธุบนพื้นที่ลาดชัน 0-5 % มีผลิตภาพการใชน้ําสูงที่สุด คือ เทากับ42.96 บาท/
ลบ.เมตร สวนระบบพืชอื่นที่มีผลิตภาพการใชน้ําคอนขางดี ไดแก ลําไย ขาวนาป-พืชผัก เปนตน (ภาพที่ 5) 
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ภาพท่ี  4 ผลิตภาพการใชน้ําชลประทานประเภทอางเก็บน้ํา ภาพท่ี  5  ผลิตภาพการใชน้ําชลประทานชนิดฝาย 

ในบางพื้นที่แมพื้นที่การเกษตรจะต้ังอยูในเขตรับน้ําชลประทาน  แตเกษตรกรตองสูบน้ํามาใชเพิ่มดวย 
ผลการประเมินผลิตภาพการใชน้ําในระบบพืชที่ปลูกบนพื้นที่รับน้ําชลประทานรวมกับการสูบน้ําบาดาลลึกนอย
กวา 50 ม. พบวา ระบบขาวนาปตามดวยขาวนาปรังมีผลิตภาพการใชน้ําตํ่าที่สุด คือ เทากับ 0.75 บาท/ลบ.ม. 
ระบบพืชที่มีผลิตภาพคอนขางต่ํา ไดแก ขาวนาป ขาวนาปตามดวยหอมแดง  และขาวนาปตามดวยยาสูบ  สวน 
พืช ที่มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุด  (95.5 บาท/ลบ.ม.) ไดแก หอมแดงฤดูฝนเพื่อทําเปนเมล็ดพันธุบนพื้นที่ลาดชัน 0-5 
% ตามดวยการปลูกลําไยบนพื้นที่ลาดชัน0-5 % (ภาพที่ 6) และสําหรับระบบพืชที่ปลูกบนพื้นที่ รับน้ํา
ชลประทาน รวมกับการสูบน้ําบาดาลลึกมากกวา 50 ม. พบระบบพืชที่ปลูกมีไมมากนักโดยที่ระบบขาวนาป
อยางเดียวมีผลิตภาพตํ่าที่สุด คือ 1.5-1.8 บาท/ลบ.ม. ขณะท่ีการปลูกลําไยมีผลิตภาพสูงที่สุด คือ ประมาณ 14 
บาท/ลบ.ม. (ภาพที่ 7) 
 

  
ภาพท่ี 6 ผลิตภาพการใชน้ํา โครงการชลประทาน+สูบน้ํา          
             ใตดินลึก < 50 เมตร 

ภาพท่ี 7  ผลิตภาพการใชน้ํา โครงการชลประทาน+สูบน้ํา 
               ใตดินลึก > 50 เมตร 

 
สําหรับพื้นที่การผลิตนอกเขตชลประทาน กรณีเปนพื้นที่ที่เกษตรกรสูบน้ําใตดินลึกนอยกวา 50 ม. 

พบวา การปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว มีผลิตการใชน้ําตํ่าที่สุด คือเทากับ 0.62 บาท/ลบ.ม. ระบบพืชอื่นที่มี
ผลิตภาพการใชน้ําคอนขางตํ่า ไดแก ขาวนาปตามดวยขาวนาปรัง ขาวนาปตามดวยยาสูบ เปนตน สวนระบบ
พืชที่มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุดไ ดแก การปลูกหอมแดงฤดูฝนเพื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุ รองลงมา ไดแก ระบบ
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ขาวนาปตามดวยพืชผัก และลําไยบนพื้นที่ลาดชันนอยกวา 5 % (ภาพที่ 8) กรณีเปนพื้นที่ที่เกษตรกรสูบน้ําใตดิน
ลึกมากกวา 50 ม. พบวา การปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว มีผลิตการใชน้ําตํ่าที่สุด คือเทากับ 0.21-0.62 บาท/
ลบ.ม. ระบบพืชอื่นที่มีผลิตภาพการใชน้ําคอนขางตํ่าไดแก ขาวนาปตามดวยขาวนาปรัง การปลูกมะมวงบนที่ 
ลาดชันมากกวา 20% และขาวนาปตามดวยหอมแดง เปนตน สวนระบบพืชที่มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุดไดแก 
การปลูกลําไยบนพื้นที่ลาดชัน 5-20 % (ภาพที่ 9)   
 

  
ภาพท่ี 8 ผลิตภาพการใชน้ํา พื้นที่สูบน้ําใตดินลึก < 50 เมตร ภาพท่ี 9 ผลิตภาพการใชน้ํา  พื้นที่สูบน้ําใตดินลึก > 50 เมตร 

 
 สวนการปลูกพืชบนพ้ืนที่ใชน้ําจากโครงการสูบน้ําพลังไฟฟา พบวา  การปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว 
มีผลิตการใชน้ําตํ่าที่สุด คือ เทากับ 0.39 บาท/ลบ.ม. ระบบพืชอื่นที่มีผลิตภาพการใชน้ําคอนขางต่ํา ไดแก ขาวนาป
ตามดวยขาวนาปรัง ขาวนาปตามดวยถ่ัวเหลือง เปนตน สวนระบบพืชที่มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุด ไดแก การปลูก
หอมแดงฤดูฝนเพื่อเปนเมล็ดพันธุ รองลงมาไดแก การปลูกลําไยบนพื้นที่ลาดชัน 0-5 % และ 5-20 % ตามลําดับ 
(ภาพที่ 10) สวนการปลูกพืชบนพื้นที่อาศัยน้ําฝน พบวา การปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว มีผลิตการใชน้ําตํ่าที่สุด 
คือเทากับ 0.73 -1.33 บาท/ลบ.ม. ระบบพืชอื่นที่มีผลิตภาพการใชน้ําคอนขางตํ่าไดแก การปลูกลําไยบนพื้นที่
ลาดชันมากกวา 20 % และการปลูกขาวโพดขาวเหนียวพันธุพื้นเมือง สวนระบบพืชที่มีผลิตภาพการใชน้ําสูงสุด
ไดแก การปลูกถ่ัวลิสงบนพื้นที่ลาดชันนอยกวา 5 % และ บนที่ลาดชัน 5-20 % ตามลําดับ ในขณะที่ขาวโพด
เล้ียงสัตวซึ่งเปนพืชที่เกษตรกรปลูกมากที่สุดบนพื้นที่อาศัยน้ําฝน  พบวา มีผลิตภาพการใชน้ําอยูระหวาง 2.2 -2.4 
บาท/ลบ.ม. (ภาพที่ 11)   
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ภาพท่ี 10  ผลิตภาพการใชน้ํา โครงการสูบน้ําพลังไฟฟา ภาพท่ี 11  ผลิตภาพการใชน้ํา พื้นที่อาศัยน้ําฝน 

 
  จากผลที่นําเสนอขางตน ถาเปรียบเทียบตามประเภทแหลงน้ําโดยดูจากคาเฉลี่ยผลิตภาพการใชน้ํา พบวา
ผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตพืชบนพื้นที่อาศัยน้ําฝน โครงการชลประทานประเภทอางเก็บน้ํา ชลประทานขนาด
ใหญ ชลประทานประเภทเหมืองฝาย และโครงการชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน > 50 ม. มีคาผลิตภาพ
การใชน้ําโดยเฉล่ียตํ่ากวาการผลิตพืชในพื้นที่การใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยพลังไฟฟา การผลิตพืชโดยใชน้ํา
จากแหลงน้ําใตดินอยางเดียว โครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน 
< 50 ม. (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากในพ้ืนที่กลุมหลัง มีการปลูกหอมแดงฤดูฝนเพ่ือจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ซึ่ง
เปนระบบพืชที่มีการผลิตไมมากนัก แตในปที่เก็บขอมูล เกษตรกรไดผลตอบแทนจากการผลิตสูงมาก (ตามผลผลิต 
ที่ดีและราคาจําหนายที่สูง) ทําใหมีคาผลิตภาพการใชน้ําสูงมาก รวมทั้งการผลิตลําไยในหลายพ้ืนที่ที่ใหผลตอบแทน
ดี ทําใหคาเฉลี่ยผลิตภาพการใชน้ําในพื้นที่นี้โดยรวมมีคาสูง ซึ่งเม่ือดูคาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็พบวามีคาสูงตาม
ความผันแปรของคาผลิตภาพที่แตกตางกันมาก ในขณะที่การผลิตบนพื้นที่แหลงน้ํากลุมแรกมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตํ่ากวา เนื่องจากความผันแปรจากผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตพืชที่นอยกวาโดยเปรียบเทียบ 
 
ตารางที่ 2 คาผลิตภาพการใชน้ํา  (บาท/ลบ.ม.) เพื่อการผลิตพืชในระบบพืชสําคัญ จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา 

ประเภทแหลงน้ํา คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
อาศัยน้ําฝน 4.05 0.73 17.63 4.48 
โครงการชลประทานแบบอางเก็บน้ํา 4.08 0.51 12.82 3.86 
โครงการชลประทานขนาดใหญ 4.56 0.59 12.63 3.88 
โครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย 5.28  0.58 42.96 9.42 
โครงการชลประทานและ สูบน้ําใตดิน > 50 ม. 6.59 1.54 14.63 6.15 
โครงการสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา 9.45 0.39 44.82 13.44 
สูบน้ําใตดิน < 50 ม 10.02 0.62 49.62 14.69 
สูบน้ําใตดิน >50 ม 10.77 0.21 79.02 20.46 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 10.05 0.50 91.71 20.95 
โครงการชลประทานและ สูบน้ําใตดิน < 50 ม. 13.27 0.75 95.59 27.71 

โดยรวม 7.53 0.21 95.59 14.35 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
ผลการประเมินคาดัชนีผลิตภาพการใชน้ําในระบบการผลิตพืชสําคัญของจังหวัดลําพูน ประเมินจากผล 

ตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดของพืชตอหนวยความตองการใชน้ําในการผลิตพืชแตละระบบในแตละหนวยการจัด 
การที่ดิน พบวาคาดัชนีผลิตภาพการใชน้ําเพื่อการผลิตพืชมีคาอยูระหวาง 0.2 – 95.6 บาท/ลบ.ม. แตโดยสวนใหญ
แลว คาผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตพืชสําคัญๆ จะกระจายมากท่ีสุดระหวาง 0.2 -10 บาท/ลบ.ม. ระบบพืชที่มี
คาผลิตภาพการใชน้ําคอนขางตํ่า (0.2-2.0 บาท/ลบ.ม.) ไดแก ขาวนาป- ขาวนาปรัง ขาวนาป-ถ่ัวเหลือง ขาวนา
ป-ยาสูบ และขาวนาปอยางเดียว ระบบพืชท่ีมีคาผลิตภาพการใชน้ําในระดับกลาง (2.01 – 5 บาท/ลบ.ม.) ไดแก 
ขาว-หอมแดง ขาว-กระเทียมขาว-ขาวโพดเมล็ดพันธุ รวมทั้งลําไยและมะมวง ในบางหนวยท่ีดิน สวนระบบพืชที่
มีคาผลิตภาพการใชน้ําคอนขางสูง (คาผลิตภาพ>10 บาท/ลบ.ม.) ไดแก ขาว-พืชผัก ถ่ัวลิสง และลําไยในบาง
หนวยท่ีดิน เปนตน โดยพบวาการปลูกหอมแดงฤดูฝนเพื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ซึ่งเปนพืชที่มีการปลูกกันไม
มากนัก มีคาผลิตภาพการใชน้ําสูงมากในทุกหนวยท่ีดิน ทั้งนี้เนื่องจากในปที่เก็บขอมูล เกษตรกรไดผลตอบแทน
จากการผลิตสูงมากตามผลผลิตที่ดีและราคาจําหนายที่สูง ทําใหมีคาผลิตภาพการใชน้ําสูง และเม่ือเปรียบเทียบ
ตามประเภทแหลงน้ํา โดยดูจากคาเฉล่ียผลิตภาพการใชน้ําของแตละแหลงน้ําพบวาการผลิตพืช บนพื้นที่อาศัย
น้ําฝน  โครงการชลประทานประเภทอางเก็บน้ํา ชลประทานขนาดใหญ ชลประทานประเภทเหมืองฝาย และโครงการ
ชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน > = 50 ม. มีคาผลิตภาพการใชน้ําโดยเฉล่ียตํ่ากวาการผลิตพืชในพื้นที่การใชน้ํา
จากโครงการสูบน้ําดวยพลังไฟฟา การผลิตพืชโดยใชน้ําจากแหลงน้ําใตดินอยางเดียวโครงการชลประทานขนาด 
กลาง และโครงการชลประทานรวมกับการสูบน้ําใตดิน < 50 ม. ซึ่งเปนผลจากปลูกหอมแดงฤดูฝนในพื้นที่
ดังกลาว ถาตัดการปลูกหอมแดงฤดูฝนออกจากทุกพื้นที่ พบวาผลิตภาพการใชน้ําโดยเฉล่ียในแตละประเภท
แหลงน้ํามีคาใกลเคียงกัน คือ ระหวาง 4.0 – 6.6 บาท/ลบ.ม. แตกตางกันตามระบบพืชที่ปลูก ซึ่งจากผลที่ไดนี้ 
คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางหน่ึงในการวางแผนการจัดการที่ดินในจังหวัดลําพูนไดอยาง
เหมาะสม โดยอาจมีขอระวังบางในเรื่องความผันแปรของราคาผลผลิตสําหรับพืชบางชนิดที่มีราคาผันแปร
คอนขางสูงในแตละป  

 
เอกสารอางอิง 

 
ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ, วัฒนา  พัฒนถาวร, วิระจิตต  วรวีรุกรณวี, เมธี  เอกะสิงห และ สมจินต  วานิชเสถียร. 
 2548.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อ
 การเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน  : การจําแนกระบบนิเวศเกษตรและ 
 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน. เชียงใหม: ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 315 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห, กุศล  ทองาม, จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ, ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ, เมธี  เอกะสิงห, 
 ประภัสสร  พันธสมพงษ, เทวินทร  แกวเมืองมูล  กมลพันธ  เกิดม่ัน และ วราภรณ  ชัยวินิจ. 2553. 
 การจัดที่ดินเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรใหเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค. รายงาน
 ความกาวหนาโครงการวิจัยคร้ังที่ 3  เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เบญจพรรณ  เอกะสิงห, กุศล  ทองงาม, จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ, ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ, เมธี เอกะสิงห, 
 ประภัสสร  พันธสมพงษ, เทวินทร  แกวเมืองมูล, กมลพันธ  เกิดม่ัน และ วราภรณ  ชัยวินิจ.  
 2552. การจัดที่ดินเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรใหเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงครายงาน
 ความกาวหนาโครงการวิจัยคร้ังที่ 2  เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
_________.  2552. การจัดที่ดินเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรใหเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค. รายงาน
 ความกาวหนาโครงการวิจัยคร้ังที่ 2  เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ตารางผนวกท่ี 1 ผลิตภาพการใชนํ้าเพื่อการเกษตร (บาท/ลบ.เมตร)ในระบบพืชสําคัญ จังหวัดลําพูน ตามหนวยแผนที่เพื่อจัดการทรัพยากร
 ท่ีดิน 
หนวยทีด่ิน ผลิตภาพ  หนวยทีด่ิน ผลิตภาพ  หนวยทีด่ิน ผลิตภาพ  หนวยทีด่ิน ผลิตภาพ 
RZ_I5S2 0.21  RT_I4S1 1.41  RO_I1LS1 2.96  RO_I1LS2 7.77 
RZ_I6S2 0.39  RT_I1LS1 1.50  RG_I1LS1 3.07  RV_I1LS1 7.97 
RT_I1MS1 0.50  RT_I1LS2 1.50  RO_I3S1 3.14  MG_I4S1 8.00 
RT_I1MS2 0.50  RZ_I3S1 1.54  RC_I5S1 3.24  CZ_I1LS1 8.50 
RT_I1RS1 0.51  RZ_I2S1 1.54  RC_I5S2 3.24  LG_I2S3 8.87 
RT_I1RS2 0.51  RZ_I2S2 1.54  MG_I1WS1 3.29  LG_I2S2 8.87 
RC_I1WS1 0.58  RO_I2S2 1.65  RG_I1MS1 3.33  LG_I5S1 9.23 
RS_I1LS1 0.59  LG_I7S3 1.68  RO_I1MS2 3.34  RV_I5S1 9.52 
RT_I1WS1 0.62  RT_I2S2 1.70  MG_I1LS1 3.63  RV_I1WS1 10.45 
RT_I1WS2 0.62  SC_I7S2 1.72  MG_I1MS1 3.63  SZ_I7S2 10.92 
RZ_I4S1 0.62  SC_I7S1 1.72  RC_I4S1 3.90  LG_I1LS1 11.54 
RZ_I5S1 0.65  RO_I4S2 1.79  RC_I4S2 3.90  RV_I1RS1 11.54 
RZ_I1WS1 0.68  RO_I1MS1 1.80  LG_I1RS1 3.97  LG_I1WS2 12.57 
RR_I1RS1 0.68  RZ_I3S2 1.86  LG_I5S3 3.98  LG_I1LS2 12.63 
RZ_I1LS2 0.68  RP_I1WS1 1.89  RO_I1WS2 4.08  LG_I1WS1 12.70 
RZ_I1LS1 0.71  BZ_I7S2 2.09  MG_I3S1 4.12  LG_I1RS2 12.82 
RS_I1RS1 0.71  RS_I1MS1 2.18  RO_I1RS1 4.17  LG_I1MS2 13.17 
RZ_I7S2 0.73  RS_I6S1 2.19  RG_I6S1 4.25  LG_I3S1 14.26 
RR_I2S1 0.75  RS_I1WS2 2.21  MG_I1RS1 4.40  LG_I3S2 14.63 
RR_I1WS1 0.75  MZ_I7S2 2.23  RG_I4S1 4.66  LG_I4S1 14.73 
RR_I4S1 0.80  LG_I7S2 2.24  RO_I2S1 4.90  LG_I6S2 15.77 
RZ_I1MS2 0.81  MZ_I7S1 2.25  RO_I5S2 4.97  LG_I2S1 16.48 
RZ_I1RS1 0.89  LG_I7S1 2.28  LG_I1WS3 5.08  SZ_I1MS1 16.68 
RZ_I1RS2 0.89  RO_I1WS1 2.30  LG_I1MS3 5.18  SZ_I7S1 17.63 
RR_I1LS1 0.90  RS_I1MS2 2.40  LG_I1LS3 5.20  RV_I4S1 18.71 
RZ_I1MS1 0.97  RO_I4S1 2.41  LG_I1RS3 5.39  LG_I6S1 20.74 
RR_I1MS1 1.01  BZ_I7S1 2.42  RP_I1RS1 5.90  LG_I5S2 22.57 
RR_I6S2 1.12  MZ_I7S3 2.44  RP_I1LS1 5.93  RV_I1MS1 28.04 
RR_I5S1 1.13  RG_I1RS1 2.46  CZ_I6S1 6.02  OZ_I1WS1 42.96 
RS_I1WS1 1.13  MG_I1LS3 2.52  MG_I7S1 6.18  OZ_I4S1 43.68 
RZ_I1WS2 1.19  MG_I1MS3 2.52  RO_I6S1 6.21  OZ_I6S1 44.82 
RR_I6S1 1.20  MG_I1WS3 2.52  LG_I4S2 6.31  OZ_I4S2 49.62 
RT_I4S2 1.25  MG_I5S3 2.61  RP_I1MS1 6.58  OZ_I5S1 79.02 
RZ_I4S2 1.25  MG_I2S1 2.63  LG_I1MS1 6.64  OZ_I1MS1 91.71 
RB_I1WS2 1.27  RG_I1WS1 2.67  MG_I7S3 6.98  OZ_I2S1 95.59 
RZ_I6S1 1.28  MG_I1RS3 2.77  CZ_I4S1 7.33    
RZ_I7S1 1.33  RT_I2S1 2.94  MG_I5S1 7.39    
RB_I1WS1 1.41  RO_I5S1 2.96  RO_I1RS2 7.74    
ขาวนาป(RZ)  ขาวนาป-ขาวนาปรัง(RR)  ขาวนาป-หอมแดง (RO) ขาวนาป-กระเทียม (RG) ขาวนาป- ขาวโพดฝกออน (RB) ขาวนาป-ถ่ัว
เหลือง (RS) ขาวนาป-มันฝรั่ง (RP) ขาวนาป-ยาสูบ(RT) ขาวนาป-พืชผัก(RV)  ขาวนาป-ขาวโพดเมล็ดพันธุ (RC) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (MZ)  ถ่ัวลิสง 
(SZ)  
หอมแดงฤดูฝน (OZ)  ลําไย (LG) มะมวง (MG)   
I1 โครงการชลประทาน (L M W R = ขนาดใหญ กลาง แบบฝาย และแบบอาง ตามลําดับ)  
I2 โครงการชลประทาน และสูบนํ้าใตดินต้ืนกวา 50 เมตร   
I3  โครงการชลประทาน และสูบนํ้าใตดินลึก => 50 เมตร  I4 สูบนํ้าใตดินต้ืนกวา 50 เมตร  
 I5 สูบนํ้าใตดินลึก => 50 เมตร    I6 สูบนํ้าดวยไฟฟา 
I7 นํ้าฝน  S1 ความลาดชัน >5% S2 ความลาดชัน 5-20% S3 ความลาดชัน > 20% 


