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บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการจัดการน า้อัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี                        
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการจดัการน า้อตัโนมตัิโดยใช้โซลา่ร์เซลล์ และเพื่อศึกษาต้นทนุและผลตอบแทน
จากการใช้โซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลปะทาน ด าเนินการศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2558-2559  โดยพัฒนาสระน า้ขนาด 
20x37x4 ลกูบาศก์เมตร  และคลองขนาด 120x1.5x1.5 ลกูบาศก์เมตร   ซึ่งแหลง่น า้สามารถกกัเก็บน า้ได้สงูสดุเทา่กบั 2,888 
ลกูบาศก์เมตร ในเดือนกนัยายน  พ.ศ. 2558 และปริมาณการกกัเก็บต ่าสดุ 913 ลกูบาศก์เมตร  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์เลือกใช้ชนิด Poly-crystalline 24 Volt 300 watt JINSHI จ านวน 2 แผง และแบตเตอร่ี
ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมแปร์ต่อชั่วโมง จ านวน 2 ลกู  การบริหารพลงังานในระบบการจัดการน า้อตัโนมตัิถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบวา่ ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ทัง้หมดเทา่กบั 2,452 วตัต์ตอ่วนั และปริมาณน า้ที่ใช้ในการเกษตรเทา่กบั 12,680 
ลิตรต่อวนั เมื่อพิจารณาต้นทนุและผลตอบแทนจากการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจดัการน า้อตัโนมตัิด้วยโซ
ลา่ร์เซลล์ในปีแรก พบวา่ ต้นทนุทัง้หมดเทา่กบั 286,833 บาทตอ่ปี และผลตอบแทนจากการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินเทา่กบั  
159,122 บาทตอ่ปี ดงันัน้การวิจยัสรุปได้วา่ การน าระบบการจดัการจดัการน า้อตัโนมตัิด้วยโซลา่ร์เซลล์มาใช้ในด้านการเกษตร
จึงมีความเหมาะสมที่จะพฒันาให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในอนาคต 
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Abstract 
The study of automatic watering management system using solar cell for rice fields in non-irrigated areas, 

Ubon Ratchathani province aimed to investigate the efficiency of automatic water management system using solar 
cells and to study the costs and profits of using solar cells in non-irrigated areas. The period of times in doing this 
research started from 2015 to 2016 in developing water sources which consisted of reservoir in size of 20x37x4 
cubic meters and canal in size of 120x15 x15 cubic meters.  The maximum water volume is 2,888 cubic meters in 
September 2015 and the minimum water volume is 913 cubic meters in May 2016.  The solar cell electricity system 
with Poly-crystalline 24V 300W JINSHI was selected for two panels and two batteries with 12V 100A. The 
management of energy and water with automatic microcontroller was found that the electricity power used for 
pumping water was 2,452 W/day and the amount of water used for agriculture was 12,680 liters/day.  According to 
the analysis of costs and profits of the automatic water management system using solar cells in first year, it was 
found that all costs were 286,833 baht/year whereas the profits of the development of land utilization were 159,122 
baht/year. This study concluded that the automatic water management system using solar cells was appropriate to 
develop and will be able to make it more efficient in the future.   
 

Keywords :  automatic watering management system, solar cell, non-irrigated areas, Ubon Ratchathani province  

   
บทน า  

ประเทศไทยมีพืน้ 320.7 ล้านไร่ เป็นพืน้ท่ีการเกษตรประมาณ 151.92 ล้านไร่ แตส่ภาพปัจจบุนัโครงการชลประทาน
สามารถสนบัสนุนภาคการเกษตรได้เพียง 29.34 ล้านไร่ ส่วนพืน้ที่การเกษตรที่เหลืออีก 122.58 ล้านไร่  เป็นพืน้ที่นอกเขต
ชลประทานซึ่งต้องอาศัยน า้ฝนและน า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติเป็นหลัก  (Land Development Department, 2012) การ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ในเขตพืน้ที่นอกเขตชลประทานจ าเป็นต้องพฒันาแหลง่กกัเก็บน า้ให้มีน า้ใช้อย่างเพียงพอส าหรับ
การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ดงันัน้ Land Development Department (2016) จึงด าเนินโครงการขดุแหลง่น า้ขนาดความจ ุ
1,260 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี 2548 - 2559 จ านวนทัง้หมด 374,839 บ่อ ซึ่งเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 
2,500 บาทต่อบ่อ ซึ่งการติดตามการใช้ประโยชน์จากแหลง่น า้ พบว่า ร้อยละ 98 สามารถเก็บกกัน า้ในช่วงฤดฝูนและน ามาใช้
ประโยชน์ในการปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชืน้ ปลกูพืชผกัประจ าฤดกูาล และสามารถน าน า้มาใช้ในช่วงที่ฝน
ทิง้ช่วง ท าให้ผลผลิตพืชโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้จากเดิม 11,683 บาทต่อครัวเรือน
ตอ่ปี  

ปัจจุบนัการน า้เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อการสบูน า้ในพืน้ที่การเกษตรขนาดใหญ่ท าให้ช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดการใช้พลงังานจากน า้มนั  แตเ่พิ่มผลผลติและสามารถพึง่พาตนเองได้ ดงันัน้ Provincial energy office of energy 
Phra Nakhon Si Ayutthaya (2018) จึงได้ติดตัง้เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อสบูน า้ ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 4,500 วตัต์               
ตอ่ชดุ เป็นพลงังานให้กบัเคร่ืองสบูน า้แบบพญานาคขนาดก าลงัไฟฟ้า 3,700 วตัต์ตอ่ชดุ จ านวน 10 ชดุ สามารถจดัสรรน า้เพื่อ
ใช้ในการเกษตรครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ1,800 ไร่ ขณะที่ Provincial energy office of Nongbualamphu (2018) ได้ติดตัง้



บทความวจิยั 

 

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่  23  (ฉบบัที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม  พ.ศ. 2561 1508 
 

ระบบสูบน า้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ส าหรับการเกษตรและอุปโภค โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 
8 แผง  อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ชุดควบคุม (Control unit) และเคร่ืองสบูน า้แบบบ่อลึก ขนาด 1,500 วตัต์ เพื่อสนบัสนุนให้
เกษตรกรใช้น า้ในการปลกูผกัปลอดสารพิษในพืน้ที่ 2.5 ไร่ นอกจากนัน้ Provincial energy office of Nan (2018) ด าเนินการ
ติดตัง้ระบบสบูน า้พลงังานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลา่ร์เซลล์ 4,200 วตัต์ จ านวนมี 2 ชุด ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 8,400 วตัต์ 
เพื่อสบูน า้จากผิวดินแล้วน ามาเก็บไว้ภายในถงัพกัน า้คอนกรีตแล้วน าน า้ไปใช้รดน า้สวนมะม่วง 456 ไร่ และแปลงหม่อนพืน้ท่ี 
120 ไร่  

การพฒันาแหลง่น า้และระบบการกระจายน า้ในพืน้ที่การเกษตรนอกเขตชลประทานให้มีปริมาณน า้ที่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช การประมงและใช้เลีย้งสตัว์ได้ตลอดทัง้ปี จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีระบบการบริหารจดัการน า้อตัโนมตัิ
มาใช้ในการบริหารจดัการน า้ที่มีอยา่งจ ากดัให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  ดงันัน้การพฒันาต้นแบบการจดัการน า้อตัโนมตัิโดยใช้
โซล่าร์เซลล์ที่ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการน า้และพลงังานให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยการเพิ่มความแม่นย าจากการให้น า้ที่ตรงจุดด้วยระบบการให้น า้ที่เหมาะสมกับการ
ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ และการตัง้เวลาเพื่อก าหนดปริมาณน า้ที่ให้ตามความต้องการของพืชและสตัว์แต่ละชนิด ท าให้สามารถ
ก าหนดปริมาณการใช้น า้ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้สามารถปลกูพืช เลีย้งสตัว์และท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ตลอดทัง้ปี ซึง่น าไปสูก่ารเป็น
ต้นแบบการน าเทคโนโลยีการบริหารจัดการน า้อตัโนมตัิโดยใช้โซล่าเซลล์มาใช้ปรับเปลี่ยนวิธีผลิตและวิถีชีวิตไปสู่เกษตร
ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. พืน้ที่ศึกษา 
พืน้ที่ศึกษาตัง้อยู่หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสวาง อ าเภอกุดข้าวปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี มีพืน้ที่ทัง้หมด 15 ไร่  ลกัษณะดิน

เป็นดินเหนียวปนทราย การใช้ประโยชน์ของที่ดินมีเพียงการท านาปีละครัง้และใช้ประโยชน์เป็นพืน้ที่เลีย้งววัหลงัการท านา        
ส่วนแหล่งน า้มี 2 แบบคือ สระน า้ใช้ประโยชน์เพื่อกักเก็บน า้ฝน และน า้บาดาลใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนั  

2. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การวางแผนการใช้ที่ดินโดยยดึตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องมีแหลง่น า้ พืน้ที่ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์หลากหลาย

ชนิด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สดุ นกัวิจยัและเกษตรกรจึงร่วมกนัวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพฒันาพืน้ท่ีนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สดุ จึงเกิดข้อสรุปร่วมกนัโดยแบง่พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 15 ไร่ เป็น 5 สว่น ได้แก่ ที่อยูอ่าศยั แหลง่น า้ นาข้าว การเลีย้งสตัว์และปลกูพืช  

3. การพัฒนาแหล่งน า้  
สระน า้ก่อนการขดุลอกมีขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 20  เมตร ลกึ 4 เมตร ความจนุ า้ 1,000 ลกูบาศก์เมตร  และ

สระน า้หลงัการขดุลอกมีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 37 เมตร และลกึ 4 เมตร สามารถจนุ า้ได้ 3,000 ลกูบาศก์เมตร ส าหรับคลอง
ที่ขดุใหมม่ีความความยาว 120 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ลกึ 1-3 เมตร ความจนุ า้สงูสดุเทา่กบั 300 ลกูบาศก์เมตร  
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4. การวิเคราะห์คุณภาพน า้ 
การวิเคราะห์คุณภาพน า้ของน า้ในสระน า้และคลอง  ประกอบด้วยความเป็นกรดด่าง ของแข็งทัง้หมด คลอไรด์  

ความกระด้าง ความเค็ม ไนเตรตไนโตรเจน  ซัลเฟต เหล็ก ตะกั่ว  แมงกานีส  สงักะสี  แบคทีเรียโคลิฟอร์มทัง้หมด และ
แบคทีเรียฟีคลัโคลฟิอร์ม (ตารางที่ 1) ณ ห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์และทดสอบ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 
ตารางที่ 1  พารามเิตอร์และวิธีวเิคราะห์ 

พารามเิตอร์ วิธีวเิคราะห์ 
ความเป็นกรดดา่ง  pH meter 
ของแข็งทัง้หมด (mg/l) Total Solid Dried at 103-105oC 
คลอไรด์  (mg/l) Iodometric Method 
ความกระด้าง (mg/l) EDTA Titrimetric Method  
ความเค็ม  (mg/l) Electrical Conductivity Method  
ไนเตรตไนโตรเจน  (mg/l) Nitrate electrode Method 
ซลัเฟต  (mg/l) Turbidimetric Method  
เหลก็ ตะกัว่  แมงกานีส  สงักะส ี (mg/l) Atomic Absorption Spectrophotometry 
แบคทีเรียโคลฟิอร์มทัง้หมด (MPN/100 ml) 
แบคทีเรียฟีคลัโคลฟิอร์ม (MPN/100 ml) 

Multiple Tube Fermentation Technique 
Multiple Tube Fermentation Technique 

ที่มา : AWWA/APHA, 2012. 
 

5. การออกแบบระบบการจัดการน า้อตัโนมัติ 
การออกแบบระบบการจดัการน า้อตัโนมตัิโดยใช้แหลง่พลงังานจากโซลา่ร์เซลล์ แบ่งเป็น 3 สว่น คือ ระบบจ่ายพลงั

โดยใช้โซลา่ร์เซลล์ ระบบควบคมุการท างานและระบบการสง่น า้ (ภาพท่ี 1) ซึง่มีหลกัการออกแบบดงันี ้
 

        
 

ภาพที่  1  โซลา่เซลล์และกลอ่งควบคมุการท างานของระบบ 
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5.1 ระบบจ่ายพลังงานโดยใช้โซล่าร์เซลล์ 
การออกแบบและก าหนดความสามารถของระบบการจ่ายพลงังาน โดยเลือกติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์ชนิด Poly-

crystalline 24V 300W JINSHI ต่อขนานกนัจ านวน 2 แผง เลือกใช้แบตเตอร่ีชนิด deep cycle ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์ตอ่
ชั่วโมง จ านวน 2 ลกูต่ออนุกรมกนั เพื่อให้ได้รับดบัแรงดนั 24 โวลต์ ซึ่งเหมาะสมกบัการน าไปใช้งานกบัอปุกรณ์ที่มีขายตาม
ท้องตลาดทัว่ไป   เนื่องจากป๊ัมแรงดนัขนาด 24 โวลต์ สามารถใช้งานได้ดีกบัสายสง่ที่มีระยะทางไกลได้ดีกว่า 12 โวลต์ และ
วงจรควบคมุการชาร์จ ท าหน้าที่ควบคมุการชาร์จพลงังานของแบตเตอร่ีจากโซลา่ร์เซลล์ ตวัวงจรมีความสามารถในการชาร์จได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่หากแบตเตอร่ีเต็มจะไม่ชาร์จถึงแม้จะมีแสงแดด และยงัสามารถยืดอายกุารใช้งานได้ 

5.2 ระบบควบคุมการท างาน 
ระบบควบคมุการท างานอตัโนมตัิ ออกแบบให้สามารถควบคมุป๊ัมน า้ทัง้หมด 4 ตวั โซลินอยด์วาล์วเพื่อควบคมุ

ทิศทางของน า้ทัง้หมด 16ช่อง จอแสดงผลแบบ LCD 16*4 ตัวอักษรและมี key pad ส าหรับป้อนข้อมูล และเซ็นเซอร์วัด              
ระดับน า้  ซึ่งระบบควบคุมการท างานอตัโนมตัิประกอบด้วยวงจรควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรวดักระแส วงจร
แสดงผล วงจรบนัทึกข้อมูล  วงจรรับสวิตซ์ภายนอก  วงจรวดัระดบัน า้  วงจรควบคมุโซลินอยด์วาล์ว และวงจรรีเลย์ควบคมุ            
ป๊ัมน า้  ส าหรับกลอ่งควบคมุการท างานประกอบด้วยบอร์ดควบคมุสว่นประมวลผลกลาง  บอร์ดควบคมุรีเลย์ป๊ัมน า้ บอร์ดขบั  
โซลนิอยด์วาล์ว และ SD CARD  

5.3 ระบบการส่งน า้  
 ระบบการสง่น า้แบง่เป็น 2 แบบคือ ป๊ัมน า้ที่ให้แรงดนัน า้สงูเพื่อใช้กบัอปุกรณ์ที่ต้องการแรงดนัสงู และป๊ัมน า้ที่ให้

แรงดนัน า้ต ่าแตส่ามารถสง่น า้ไปได้ไกล 
5.3.1  ระบบสง่น า้ด้วยป๊ัมชกัและโซลนิอยด์วาล์ว   
ป๊ัมชักมีคุณสมบัติที่ ส าคัญ คื อ  ป๊ัมน า้ ไ ด้  2,500 ลิตรต่อชั่ ว โมง  ท่อดูดส่งขนาด  1 นิ ว้  ลูกสูบ

ขนาด 53 มิลลเิมตร ปลอกสบูเป็นสแตนเลส ลิน้วาล์วทองเหลอืงและมอเตอร์ DC 24V 450W  การตอ่ป๊ัมชกักบัโซลนิอยด์วาล์ว 
ขนาด 24 โวลต์ จ านวน 5 ตวั เพื่อควบคมุทิศทางการไหลน า้ได้ 5 ช่อง   

5.3.2  ระบบสง่น า้ด้วยป๊ัมแรงดนัและโซลนิอยด์วาล์ว   
ป๊ัมแรงดันดีซี  24V (Pump DC 24V) รุ่น  SEAFLO-51 มีคุณสมบัติที่ ส าคัญ คือ  แรงดันไฟฟ้า   24 

VDC  สามารถใช้งานกับแผงโซล่าร์เซลล์หรือไฟฟ้า 12 โวลต์ กระแสไฟสูงสุด 5-10 A (120 - 240 วัตต์) อัตราการไหล
สงูสดุ 1,200 ลิตรต่อชั่วโมง  ท่อน า้เข้า-ออก ½ นิว้ แรงดนั 4.1 บาร์  (60 PSI)  มีระบบป้องกันความเสียหายอตัโนมตัิจาก           
น า้แห้งหรือความร้อน ป๊ัมแรงดนั 2 ตวั ต่อแบบขนานเพื่อเพิ่มปริมาณน า้เป็น 2,400 ลิตรต่อชัว่โมง และติดตัง้เช็ควาล์วเพื่อ
ป้องกนัน า้ไหลย้อนกลบั จากนัน้จึงตอ่ป๊ัมกบักบัโซลนิอยด์วาล์ว จ านวน 6 ตวัเพื่อควบคมุทิศทางการไหลน า้ได้ 6 ช่อง  

6. ระบบน า้ส าหรับพชืและสัตว์ 
การให้น า้พืชและสตัว์ด้วยระบบอตัโนมตัิแบง่เป็น  4 ระบบ ได้แก่ มินิสปริงเกอร์ สปริงเกอร์ น า้หยดและลกูลอย  

6.1 ระบบมินิสปริงเกอร์ 
ระบบมินิสปริงเกอร์ มีคุณสมบัติคือ ต้องการแรงดันที่หัวมินิสปริงเกอร์ประมาณ 1 บาร์  หัวมินิสปริงเกอร์ที่

สามารถจ่ายน า้ 40 ลิตรต่อชัว่โมง ด าเนินการติดตัง้ระบบมินิสปริงเกอร์ในพืน้ที่ปลกูไม้ผล 3 พืน้ที่ ได้แก่ บริเวณริมสระน า้ปลกู
มะนาว 60 ต้น ริมคลองฝ่ังขวาปลกูมะนาวและฝร่ัง 60 ต้น  และริมคลองฝ่ังซ้ายปลกูไม้ผล 30 ต้น   
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    6.2 ระบบสปริงเกอร์ 
สปริงเกอร์ มีคณุสมบตัิที่ส าคญั คือ ต้องการแรงดนั 1-3 บาร์ รัศมี 4-5 เมตร และสามารถจ่ายน า้ 400 ลิตรต่อ

ชัว่โมง ด าเนินการติดตัง้สปริงเกอร์จ านวน 12 ตวั ในแปลงหญ้าเนเปียร์ และสปริงเกอร์ 6 ตวั ในเรือนเพาะช าพืช  
    6.3 ระบบน า้หยด 
ระบบน า้หยด ประกอบด้วยถงัพกัน า้ใช้ถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตร ที่ยกถังพกัให้สงูขึน้ประมาณ 1 เมตรจาก

พืน้ดิน  เคร่ืองกรองเกษตรตอ่จากถงัพกัน า้เพื่อป้องกนัการอดุตนัของรูน า้หยด และสายน า้หยดระยะ 30 เซนติเมตร ซึง่สามารถ
ให้น า้ 2 ลติรตอ่ชัว่โมงตอ่จดุหยด ด าเนินการติดตัง้ระบบน า้หยดในแปลงปลกูพืชระยะสัน้หลงัการเก็บเก่ียวข้าว 3 แปลง ได้แก่  
แปลงพริกและมะเขือพืน้ท่ีประมาณ 818 ตารางเมตร แปลงแตงโม 1,153 ตารางเมตร  และแปลงข้าวโพด 423 ตารางเมตร 
                  6.4 ระบบลูกลอย 

ระบบลกูลอย ประกอบด้วยถังน า้พลาสติกขนาด ขนาด 100 ที่เพิ่มแรงดนัน า้โดยยกถังพกัให้สงู 1 เมตรจาก
พืน้ดิน และเช่ือมตอ่สายพีอีขนาด 25 มิลลเิมตรบริเวณก้นถงัพกั เป็น 2 ทิศทางเพื่อปลอ่ยน า้ไปยงัโรงเรือนเลีย้งเป็ดจ านวน 100 
ตวั และโรงเรือนเลีย้งไก่จ านวน 100 ตวั ติดตัง้ระบบลกูลอยแนวนอน ขนาดของรูน า้ออก ½ นิว้ อตัราการไหลของน า้ประมาณ 
1,200 ลติรตอ่ชัว่โมง แตร่ะบบน า้แบบลกูลอยน า้จะคอ่ยๆ ไหลจากถงัพกัให้เต็มตลอดเวลาที่มีการใช้น า้   

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล  

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินจากนาข้าวเป็นการเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ที่นอกเขตชลประทาน 15 ไร่ ในฤดู

ฝนพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นนาข้าว (20,045 ตารางเมตร) แหลง่น า้ (920 ตารางเมตร) เพาะปลกูพืช (3,849 ตารางเมตร) ประมงและ
เลีย้งสตัว์ (1197 ตารางเมตร) และที่อยูอ่าศยั (383 ตารางเมตร) ส าหรับฤดแูล้งพืน้ท่ีใช้ประโยชน์เพื่อปลกูพืชเศรษฐกิจระยะสัน้
เพียง 2,394 ตารางเมตร ขณะที่พืน้ท่ีวา่งเปลา่ที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์มีทัง้หมด 18,712 ตารางเมตร (ภาพที่ 2) ทัง้นีเ้นื่องจาก 

การพฒันาแหลง่น า้ในปี 2558 ประกอบด้วยการขดุลอกสระน า้สามารถกกัเก็บได้สงูสดุในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 
เท่ากบั 2,641.8 ลกูบาศก์เมตร ขณะที่คลองขดุใหมย่งัไมม่ีน า้กกัเก็บระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่
ช่วงฤดฝูนในเดือนมิถนุายน พ.ศ.2558 ปริมาณน า้ในคลองเพิ่มขึน้เป็น 243 ลกูบาศก์เมตร  

  

ภาพที่ 2  รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในฤดฝูน (ซ้าย) และฤดแูล้ง (ขวา) 
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           1.แหล่งน า้ 
 การพฒันาแหล่งน า้ในพืน้ที่นาข้าวนอกเขตชลประทาน ซึ่งอาศยัน า้ฝนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอส าหรับการ
เพาะปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ การจดัหาแหลง่น า้ในสภาพดินเหนียวปนทรายจะท าให้สามารถกกัเก็บน า้และ
บริหารจดัการน า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการเกษตรผสมผสานในท่ีดินขนาดเลก็ได้ตลอดทัง้ปี  แหลง่น า้ที่พฒันาขึน้ในพืน้ท่ีนา
ข้าวในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยสระน า้และคลอง ที่กกัเก็บน า้ได้สงูสดุ 2,888 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558
และมีปริมาณน า้ต ่าสดุเทา่กบั 913 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ภาพท่ี 3)  
 

 
 

ภาพที่ 3  ปริมาณน า้ในสระและคลอง 
 
2.1 สระน า้ 
การขดุลอกสระเก็บน า้จากขนาด 12 x 20 x 4 ลกูบาศก์เมตร  ซึง่สามารถกกัเก็บน า้ได้ประมาณ 1,000 ลกูบาศก์

เมตร เป็นสระขนาด 20 x 37 x 4 ลกูบาศก์เมตร  สามารถกกัเก็บน า้ได้ประมาณ 3,000 ลกูบาศก์เมตร จากข้อมลูปริมาณน า้ใน
สระระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ปริมาณน า้การกกัเก็บน า้ในสระสงูสดุเทา่กบั 2,641 
ลกูบาศก์เมตร ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 และมีคา่ต ่าสดุประมาณ 814 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

2.2 คลอง 
การขุดคลองความยาวประมาณ 120 เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร และความลึก 1-3 เมตร ความจุน า้ได้เต็มที่ 

270 ลกูบาศก์เมตร จากข้อมลูบนัทกึปริมาณน า้ในคลองระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 พบวา่ 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 คลองยงัไม่มีน า้กกัเก็บเนื่องจากเป็นคลองขดุใหมแ่ละอยู่ในช่วงฤดแูล้ง 
แต่ในช่วงฤดูฝนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ปริมาณน า้ในคลองเพิ่มขึน้เท่ากับ 243 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน า้สงูสดุ
เทา่กบั 405 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
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           1.คุณภาพน า้ 
การวิเคราะห์คณุภาพน า้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 เทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดินประเภทที่ 3 พบวา่ 

สระน า้ปนเปือ้นไนเตรตไนโตรเจน (48.57 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทัง้หมด (9200 MPN/100 มิลลิลิตร) สว่น
คลองน า้ปนเปื้อนไนเตรตไนโตรเจน (19.34 มิลลิกรัมต่อลิตร) แบคทีเรียโคลิฟอร์มทัง้หมด (>16,000 MPN/100 มิลลิลิตร) 
และฟีคลัโคลิฟอร์ม (>16,000 MPN/100 มิลลิลิตร) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน า้ผิวดินที่ก าหนดค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5,000 และ 1,000 MPN/100 มิลลลิติร ตามล าดบั  ส าหรับคณุภาพน า้ที่ไมก่ าหนดคา่มาตรฐานแตม่ีการปนเปือ้นสงูในแหลง่น า้
ได้แก่ ของแข็งทัง้หมด คลอไรด์ ซลัเฟตและเหล็ก มีค่าเท่ากบั  1569.50-2170.50, 11.08-11.88, 47.85-110.78  และ 17.93-
30.90  มิลลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดบั (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  คณุภาพน า้ของสระและคลอง 

 
พารามเิตอร์ 

คณุภาพน า้  
มาตรฐานน า้ผิวดินประเภทท่ี 3 สระ คลอง 

ความเป็นกรดดา่ง  
ความเค็ม (mg/l) 
คลอไรด์ (mg/l) 
ความกระด้าง (mg/l) 
ของแข็งทัง้หมด (mg/l)  
ซลัเฟต (mg/l) 
ไนเตรตไนโตรเจน (mg/l) 
เหลก็ (mg/l) 
ตะกัว่ (mg/l)  
แมงกานีส (mg/l) 
สงักะส ี(mg/l) 
แบคทีเรียโคลฟิอร์มทัง้หมด (MPN/100 ml) 
แบคทีเรียฟีคลัโคลฟิอร์ม (MPN/100 ml) 

5.95 
0 

11.08 
1.63 

2,170.50 
110.78 
48.57 
30.90 

0.0135 
0.0290 

Nd 
9,200 

68 

6.68 
0 

11.88 
3.27 

1,569.50 
47.85 
19.34 
17.93 

Nd 
0.0375 

Nd 
>16,000 
>16,000 

5.0-9.0 
- 
- 
- 
- 
- 

5.0 
- 

0.05 
1.0 
1.0 

5,000 
1,000 

 
            1.การบริหารจัดการพลังงานและน า้ 

พลงังานไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ชนิด Poly-crystalline 24V 300W JINSHI จ านวน 2 แผง และแบตเตอร่ีขนาด 12V 
100A จ านวน 2 ลกูต่ออนุกรมกนั สามารถให้ก าลงัไฟฟ้าได้สงูสดุ 2,400 วตัต์ การบริหารการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบการ
จัดการน า้อัตโนมตัิที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยออกแบบและควบคุมการท างานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึง่มีความแมน่ย า มีประสทิธิภาพสงูและสามารถปรับเปลีย่นโปรแกรมไปกิจกรรมได้ง่าย  จากข้อมลูการ
ด าเนินการศกึษา พบวา่ ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการจดัการน า้ทัง้หมดเทา่กบั 2,452 วตัต์ตอ่วนั จ าแนกเป็นก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ใน
การสบูน า้ไปใช้ในการเพาะปลกูพืช 2,420 วตัต์ต่อวนั และก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ในการสบูน า้ไปโรงเรือนเลีย้งเป็ดและไก่ 32 วตัต์            
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ต่อวนั เมื่อพิจารณาปริมาณน า้และก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ในการเกษตร พบว่า โรงเรือนเลีย้งเป็ดและไก่ใช้ก าลงัไฟฟ้าวนัละ 32 วตัต์ 
เพื่อสูบน า้ 180 ลิตรต่อวัน ไปเก็บที่ถังพกัน า้วนัละ 2 ครัง้ๆ 2 นาที ซึ่งปริมาณน า้ในโรงเรือนเลีย้งเป็ดและโรงเรือนเลีย้งไก่             
ถกูควบคมุปริมาณด้วยระบบลกูลอย ส าหรับการเพาะปลกูพืช พบวา่ การปลกูแตงโมพืน้ที่ 1,123 ตารางเมตร ที่ให้น า้วนัละ 2 
ครัง้ๆ 30 นาที ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ทัง้หมด 912 วตัต์ต่อวนั เพื่อสบูน า้ 930 ลิตรต่อวนั ไปยังถังพกัน า้ของระบบน า้หยด ซึ่งเป็น
ก าลงัไฟฟ้าและปริมาณน า้ที่สงูที่สดุของระบบ รองลงมา ได้แก่ แปลงพริกมะเขือ และแปลงปลกูข้าวโพดที่ให้น า้ด้วยระบบน า้
หยดใช้ก าลงัไฟฟ้าทัง้หมด 450 วตัต์ และปริมาณน า้เท่ากบั 2,500 ลิตรต่อวนั  ส าหรับมะนาว ฝร่ัง และไม้ผลให้น า้ด้วยระบบ
มินิสปริงเกอร์ ให้น า้วนัละ 2 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที ปริมาณน า้ที่ใช้ในเท่ากบั 200 ลิตรต่อครัง้ และใช้ก าลงัไฟฟ้า 40 วตัต์ต่อครัง้ 
และระบบสปริงเกอร์ส าหรับให้น า้หญ้าเนเปียร์ 800 ลติรตอ่วนั และเรือนเพาะช าให้น า้ 600 ลติรตอ่วนั (ตารางที่ 3)   

 
ตารางที่ 3 ก าลงัไฟฟ้าและปริมาณน า้ที่ใช้ส าหรับกิจกรรมตา่งๆ  

กิจกรรม ชนิดป๊ัม ระบบน า้ เวลา  ก าลงัไฟฟ้า (วตัต์) ปริมาณน า้ (ลติร) 

มะนาว  
 

ป๊ัมแรงดนั 
 

มินิสปริงเกอร์ 08.00-08.05 น. 40 200 

18.20-18.25 น. 40 200 

มะนาวและฝร่ัง  
 

ป๊ัมแรงดนั 
 

มินิสปริงเกอร์ 08.10-08.15 น. 40 200 

18.30-18.35 น. 40 200 

ไม้ผล 
 

ป๊ัมชกั มินิสปริงเกอร์ 06.45-06.55 น. 75 200 

15.45-15.55 น. 75 200 

เรือนเพาะช า 
 

ป๊ัมแรงดนั 
 

 
สปริงเกอร์ 

04.50-04.55 น. 40 200 

12.50-12.55 น. 40 200 

15.35-15.40 น. 40 200 

หญ้าเนเปียร์ 
 

ป๊ัมแรงดนั 
 

สปริงเกอร์ 09.30-09.40 น. 80 400 

09.50-10.00 น. 80 400 

พริกและมะเขือ 
 

ป๊ัมชกั 
 

น า้หยด 05.00-05.30 น. 225 1,250 

17.10-17.40 น. 225 1,250 

แตงโม 
 

ป๊ัมชกัและแรงดนั 
 

น า้หยด 06.10-06.40 น. 465 2,450 

16.35-17.05 น. 465 2,450 

ข้าวโพด 
 

ป๊ัมชกั น า้หยด 07.20-07.50 น. 225 1,250 

17.45-18.15 น. 225 1,250 

เป็ดและไก ่
 

ป๊ัมแรงดนั ลกูลอย 08.20-08.22 น. 16 90 

15.25-15.27 น. 16 90 

รวม 2,452 12,680 
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           1. ต้นทุนและผลตอบแทน 
การพฒันาพืน้ที่นาข้าว 15 ไร่ เป็นการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ระบบการจัดการน า้อตัโนมตัิด้วยโซล่าร์เซลล์               

มีต้นทนุด าเนินการทัง้หมด 286,833 บาท จ าแนกเป็นต้นทนุการพฒันาแหลง่น า้ 33,000 บาท (ร้อยละ 11.50) แหลง่พลงังาน 
65,400 บาท (ร้อยละ 22.80) ระบบจ่ายน า้ 28,125 บาท (ร้อยละ 9.81) ท านา 24,900 บาท (ร้อยละ 8.68) เลีย้งสตัว์  104,267 
บาท (ร้อยละ 36.35) และปลูกพืช 31,141 บาท (ร้อยละ 10.86) จากผลการด าเนินการในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรมี
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ 159,122 บาท ในปี 2558 ขณะที่การท านาเพียงอย่างเดียวในปี 2557 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพียง 
46,181 บาทต่อปี  กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสงูที่สดุ ได้แก่ การปลกูข้าวเหนียวด าและข้าวหอมมะลิ กข. 105 ให้ผลตอบแทน
มากที่สดุเท่ากบั 43,420 บาทต่อปี รองลงมาได้แก่ ปลา หญ้าเนเปียร์ กล้วย มะนาวและฝร่ัง แตงโม กล้าไม้ ไข่เป็ด พริกและ
มะเขือ ข้าวโพด และไก่ไข่ ตามล าดบั นอกจากนัน้ เกษตรกรยงัมีรายได้จากการหมกัปุ๋ ยมลูเป็ดและมลูไก่ซึ่งได้รับผลตอบแทน 
23,550 บาทตอ่ปี (ตารางที่ 4)  

 
ตารางที่ 4  ต้นทนุและผลตอบแทนจากการเกษตรผสมผสาน 

รายละเอียด ต้นทนุ (บาท) ผลตอบแทน (บาท) 

แหลง่น า้ 33,000 - 

พลงังาน 65,400 - 

ระบบจ่ายน า้ 28,125 - 

ข้าว  24,900 43,420 

เป็ดไข ่ 65,758 2,882 

ไก่ 16,660 1,870 

ปลา 21,399 37,401 

มะนาวและฝร่ัง 10,600 5,950 

ไม้ผล 2,640 - 

หญ้าเนเปียร์ 2,736 22,864 

เรือนเพาะช า 1,768 3,832 

พริกและมะเขือ 4,631 2,869 

ข้าวโพด 4,145 2,355 

แตงโม 3,621 5,879 

ปุ๋ ยหมกัมลูเป็ดและมลูไก ่ 450 23,550 

กล้วย 1,000 6,250 

รวม 286,833 159,122 
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อภปิรายผลการวิจัย 
การพฒันาแหลง่น า้ในพืน้ที่นาข้าวนอกเขตชลประทาน ประกอบด้วยสระน า้ขนาด 20x37x4 ลกูบาศก์เมตร  และ

คลองขนาด 120x1.5x1.5 ลกูบาศก์เมตร ซึง่แหลง่น า้สามารถกกัเก็บน า้ได้สงูสดุเทา่กบั 2,888 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนกนัยายน  
พ.ศ. 2558 และปริมาณการกกัเก็บต ่าสดุ 913 ลกูบาศก์เมตร  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559   เนื่องจากน า้ในสระสบูไปยงั
คลองเพื่อน าไปใช้ในแปลงปลกูพืชและโรงเรือนเลีย้งสตัว์วนัละ 12,680 ลติรตอ่วนั  นอกจากนัน้ การพฒันาแหลง่น า้ในพืน้ท่ีนา
ข้าวซึ่งสภาพดินในพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นดินเหนียวจึงท าให้น า้มีความขุ่นมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้เดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2559 พบวา่ ของแข็งทัง้หมดในแหลง่น า้มีคา่ระหวา่ง 1569-2170 มิลลกิรัมตอ่ลติร นอกจากนัน้คณุภาพน า้เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน า้ผิวดินประเภทที่ 3 พบว่า แหล่งน า้ปนเปื้อนไนเตรตไนโตรเจน (19.34-48.57 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทัง้หมด (9,200 - >16,000  MPN/100 มิลลิลิตร) และแบคทีเรียฟีคลัโคลิฟอร์ม (68 - >16,000  MPN/100 
มิลลิลิตร) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน า้ผิวดินที่ก าหนดค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 5,000 และ 1,000 MPN/100 มิลลิลิตร 
ตามล าดบั ส าหรับคุณภาพน า้ที่ไม่ก าหนดค่ามาตรฐานแต่มีระดบัการปนเปื้อนสงูทัง้ในสระและคลอง ได้แก่ ความกระด้าง 
ซลัเฟตและเหล็ก มีค่าเท่ากบั  1.63-3.27, 47.85-110 และ 17.93-30 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั ทัง้นีเ้นื่องจากสร้างโรงเรือน
เลีย้งไก่ไข่บนคลอง จึงท าให้มลูไก่บางสว่นตกลงไปในคลองซึ่งสง่ผลให้คุณภาพน า้ปนเปือ้นไนเตรตไนโตรเจนและแบคทีเรีย            
โคลฟิอร์มสงูเกินเกณฑ์มาตรฐาน  

การบริหารจดัการน า้และพลงังานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุนัน้ จ าเป็นต้องมีระบบการจดัการ
น า้แบบอัตโนมัติที่ถูกออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีความแม่นย า มีประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับเปลี่ยน
โปรแกรมไปกิจกรรมได้ง่าย การออกแบบระบบการจดัการน า้อตัโนมตัิโดยใช้โซลา่ร์เซลล์ แบ่งเป็น 3 สว่น คือ ระบบการผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซลา่ร์เซลล์และแบตเตอร่ีขนาด 100 แอมป์ต่อชัว่โมง ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้  24 โวลต์ ขนาด 100 แอมแปร์ตอ่ชัว่โมง 
หรือ สามารถให้ก าลงัไฟฟ้าได้สงูสดุ 2,400 วตัต์ แต่เพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีจึงคิดการใช้งานที่             
ร้อยละ 60 นัน่คือ 1,440 วตัต์ต่อชัว่โมง สว่นที่สองคือ ระบบควบคมุการท างานที่สามารถควบคมุป๊ัมน า้ทัง้หมด 4 ตวั ควบคมุ
โซลนิอยด์วาล์วเพื่อควบคมุทิศทางของน า้ทัง้หมด 16 ช่อง และสว่นสดุท้ายคือ ระบบการสง่น า้ 2 แบบคือ ป๊ัมชกัซึง่สามารถสง่
น า้ไปได้ไกลแตไ่มต้่องการแรงดนัน า้สงู และป๊ัมแรงดนัเหมาะส าหรับการจ่ายน า้ที่ต้องการแรงดนัสงู  ส าหรับทิศทางของน า้เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ จะถกูควบคมุโดยโซลินอยด์วาล์วที่ถกูก าหนดโดยผู้ ใช้งานผ่านกลอ่งควบคมุ  การบริหารจดัการพลงังาน
และน า้อตัโนมตัิ พบวา่ ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ในการสบูน า้ไปโรงเรือนเลีย้งสตัว์เทา่กบั 32 วตัต์ และปริมาณน า้ที่ใช้ตอ่วนัเทา่กบั 180 
ลิตร ลกัษณะการให้น า้เป็นแบบตัง้เวลาเพื่อสบูน า้ไปยงัถงัพกัน า้และควบคมุปริมาณน า้ด้วยลกูลอย  แต่เนื่องจากพฤติกรรม
การกินน า้ของเป็ดสง่ผลให้น า้ขุน่อยา่งรวดเร็ว จึงท าให้เกษตรกรท าความสะอาดกาละมงับรรจุน า้บ่อยเกินไป ตรงข้ามกบัไก่ซึ่ง
มีพฤติกรรมการกินน า้ที่ไมล่งไปแช่ในถงัน า้จึงไม่ท าให้น า้ขุ่น  ส าหรับการปลกูพืชใช้ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้สบูน า้ทัง้หมด 2,420 วตัต์
ต่อวนั  และปริมาณน า้ที่ใช้ในปลกูพืชทัง้หมด 12,500 ลิตรต่อวนั จ าแนกเป็นการปลกูพืชด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ใช้น า้ 1,200 
ลติรตอ่วนั การปลกูพืชด้วยระบบแบบสปริงเกอร์ใช้น า้ 1,400 ลติรตอ่วนั การปลกูพืชด้วยระบบน า้หยดใช้น า้ 9,900 ลติรตอ่วนั 
อยา่งไรก็ตามถึงแม้วา่ระบบการจ่ายน า้จะสามารถท างานได้ตามโปรแกรมที่ตัง้ไว้ แตเ่มื่อพิจารณาการท างานของระบบการให้
น า้แต่ละแบบ พบว่า ระบบมินิสปริงเกอร์และระบบสปริงเกอร์ต้องใช้ป๊ัมน า้ที่สามารถขบัแรงดนัได้ไม่ควรต ่ากว่า 1 บาร์ และ
ระยะทางการส่งน า้ที่มากขึน้ท าให้เกิดการสญูเสียแรงดนัน า้ตามข้อต่อต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี ้พบว่า แปลงปลกูหญ้า            
เนเปียร์ซึ่งเป็นพืน้ที่กว้างและมีระยะการส่งน า้ไกล ท าให้ป๊ัมน า้สามารถขับสปริงเกอร์ได้ครัง้ละ 4 ตัว ซึ่งน้อยกว่าจ านวน              
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สปริงเกอร์ที่ค านวณไว้ทัง้หมด 6 ตวั ดงันัน้การใช้ระบบสปริงเกอร์จึงเหมาะกับการปลกูพืชสวนครัวและการปลกูพืชในเรือน
เพาะช าที่ต้องการน า้ปริมาณมากแตพ่ืน้ท่ีปลกูน้อย การใช้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะสมกบัพืชยืนต้นท่ีต้องการน า้เป็นจดุแต่ละ
จดุหา่งกนั 1-2 เมตร การออกแบบส าหรับให้น า้พืชจ านวน 60 ต้นตอ่ตอ่การขบัป๊ัมน า้ 1 ครัง้ แตป่ระสทิธิภาพการใช้งานจริงได้
เพียง 56 ต้น เนื่องจากลกัษณะการวางท่อ ความยาวของท่อและพืน้ที่มีความราบเรียบไม่สม ่าเสมอกนั ท าให้พืชที่อยู่จุดไกล
ประมาณ 4 ต้น ไมไ่ด้รับน า้จากระบบมินิสปริงเกอร์ 

ระบบการให้น า้แบบน า้หยด ประเภทการให้น า้ทางผิวดิน เป็นระบบที่ทอ่แขนงอยูบ่นดิน ข้อดีของระบบคือติดตัง้หวั
ปลอ่ยน า้ได้ง่าย สงัเกตเห็นเวลาอดุตนัและเปลีย่นแปลงแก้ไขหรือท าความความสะอาดได้ง่าย นอกจากนัน้ยงัเป็นการให้น า้แก่
พืชในปริมาณน้อยๆ อย่างช้าๆ แต่ให้น า้บ่อยครัง้ ตามความต้องการของพืชและให้น า้เฉพาะบริเวณเขตรากพืชเท่านัน้ จากผล
การศึกษาระบบการให้น า้แบบน า้หยด พบว่า ปัญหาหลกัที่ส าคญัของระบบน า้หยดได้แก่ ปัญหาการอุดตนับริเวณรูน า้หยด
ถึงแม้จะมีตวักรองการเกษตรก็ตาม  นอกจากนัน้สภาพดินที่ปลกูซึ่งเป็นดินเหนียวปนทรายจึงท าให้ดินเหนียวบริเวณที่น า้หยด
เกาะติดบริเวณรูน า้หยด ดงันัน้เกษตรกรจึงใช้น า้บาดาลเพื่อฉีดล้างเคร่ืองกรองเกษตรและล้างระบบน า้หยดอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้พืชได้รับน า้อย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต นอกจากนัน้ยงัมีปัญหาการปรับสภาพดินก่อนปลกูที่ไม่ดี ท าให้สายน า้
หยดที่พาดตามแปลงไม่เป็นเส้นตรง ส่งผลให้จุดหยดน า้ถัดไปมีการไหลไม่ดี   ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
Kupawanichpong (2012) กลา่วว่า ระบบน า้หยดเป็นเทคโนโลยีที่พฒันาจากประเทศในเขตแห้งแล้ง ใช้ส าหรับการปลกูพืช
เกือบทกุชนิด สิ่งที่ต้องค านงึในการเลือกใช้ส าหรับพืน้ท่ีในเขตมรสมุแบบประเทศไทย ซึ่งมีฝนมากและตอ่เนื่องท าให้ระบบราก
แผ่กระจายมาก พืชมีความเคยชินกบัน า้มาก ถ้าติดตัง้จ านวนหวัน า้หยดไม่เพียงพอ ท าให้กระจายน า้ได้ไม่ทัว่ถึง จะท าให้พืช
ขาดน า้ในช่วงแล้ง อีกประการหนึ่ง สายน า้หยดมีรูจ่ายน า้เล็กมากและซบัซ้อน ต้องการระบบกรองน า้ที่ละเอียด นอกจากนัน้ 
จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพของน า้เพื่อป้องกันการอดุตนัของหวัน า้หยด ซึ่งจะน าไปสูก่ารล้มเหลวของระบบในที่สดุ 
ส าหรับพืชที่จะใช้งานระบบน า้หยดได้ดีนา่จะเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสงูคุ้มคา่กบัการลงทนุเนื่องจากเป็นพืชระยะสัน้ ใช้งานได้
หลายรอบปลกูก่อนท่ีระบบน า้หยดจะใช้งานไมไ่ด้  นอกจากนัน้ Praseuthkoun (2003) ยงักลา่ววา่ ข้อเสยีของระบบน า้หยดจะ
มีการเสยีหายง่ายจากการกดัแทะของสตัว์และเกิดการอดุตนัง่าย ดงันัน้การป้องกนัและบ ารุงรักษาปัญหาการอดุตนัของหวัฉีด
จะมีอินทรียสารหรืออนภุาคแร่ธาตตุา่งๆ ท่ีจะท าให้อตัราการไหลของน า้ลดลง และเป็นเหตใุห้การไหลของน า้เป็นแบบขรุขระไม่
สม ่าเสมอ นอกจากนีก้ารไหลของน า้ในท่อประธานยอ่ยและทอ่ประธานจะไหลแบบแปรปรวนไมป่กติ ซึ่งระดบัความเร็วในการ
อดุตนัจะขึน้อยู่กบัคณุภาพน า้ที่ใช้อาจจะมีอนภุาคแร่ธาตตุ่างๆ ปะปนอยู่ ถ้าน า้มีอนภุาคตะกอนมากก็จะเกิดการอดุตนัของ
ระบบเร็วขึน้ ดงันัน้ การให้น า้แบบระบบน า้หยดน า้ที่ใช้ต้องมีคณุภาพดีผ่านการกรองที่ดี เพราะวา่ระบบการให้น า้แบบน า้หยด
จะเกิดการอดุตนัที่หวัปลอ่ยน า้ได้ง่าย ขนาดรูฉีดค่อนข้างเล็กและก็มีแรงดนัต ่า ระบบน า้การให้น า้แบบน า้หยดนิยมใช้เคร่ือง
กรองตะแกรงขนาด 120-155 mesh  

การพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินนาข้าวนอกเขตชลประทานเป็นผสมผสานในพืน้ที่ 15 ไร่ โดยน าเทคโนโลยีการ
บริหารจดัการน า้อตัโนมตัิโดยใช้โซลา่ร์เซลล์ ต้นทนุการด าเนินการทัง้หมดเท่ากบั 286,833 บาท ซึ่งประกอบด้วยการพฒันา
แหลง่น า้ แหลง่พลงังานจากโซลา่ร์เซลล์ ระบบจ่ายน า้ การท านาอินทรีย์ ไม้ผล พืชเศรษฐกิจระยะสัน้ การเลีย้งเป็ด ไก่ และปลา 
ในปีแรกเกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มขึน้เป็น 159,122 บาท ในปี 2558 ขณะที่การท านาเพียงอย่างเดียวในปี 2557 เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนเทา่กบั 46,181 บาทตอ่ปี กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนมากที่สดุ ได้แก่ ข้าวเหนียวด าและข้าวหอมมะล ิกข. 105 
เนื่องจากข้าวเหนียวด าสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลิขายได้เพียงกิโลกรัมละ 14 บาท 
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รองลงมาได้แก่ ปลา หญ้าเนเปียร์ กล้วย มะนาวและฝร่ัง แตงโม กล้าไม้ ไข่เป็ด พริกและมะเขือ ข้าวโพด และไก่ไข่ ตามล าดบั 
นอกจากนัน้ เกษตรกรยังมีรายได้จากการหมักปุ๋ ยมูลเป็ดและมูลไก่ซึ่งได้รับผลตอบแทน 23,550 บาทต่อปี  ส าหรับการ
ด าเนินงานในปีถัดไป เกษตรกรจะลดรายจ่ายจากการลงทุนเพื่อแหล่งน า้ แหล่งพลงังานจากโซล่าร์เซลล์ ระบบจ่ายน า้และ
โรงเรือน แต่หากเกษตรกรสามารถบริหารจัดการที่ดีจะท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้จากไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ยงัไม่ให้ผลผลิต ซึ่งผล
การศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับการศึกษาของ Setabtara et al. (1990) พบว่า ปกติเกษตรกรบ้านหนองน้อย ต าบลหนองน้อย 
อ าเภอวดัสิงห์ จังหวดัชัยนาท จะปลกูข้าวเป็นรายได้หลกัเพียงอย่างเดียว ท าให้รายได้ไม่แน่นอน ภายหลงัได้มีการน าเอา
กิจกรรมเลีย้งสตัว์ เลีย้งปลา ปลกูผลไม้และพืชผกัสวนครัว ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้และมัน่คง ทัง้นีโ้ดยเร่ิมโครงการในปี
แรกมีรายได้ระหว่าง 23,800-85,275 บาทต่อครัวเรือนตอ่ปี ภายหลงัที่ท าเกษตรผสมผสานมีรายได้เพิ่มเป็น 80,022-174,880 
บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี ทัง้นีโ้ดยมีที่ดินท ากินบาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปีระหวา่ง 29-81 ไร่ตอ่ครอบครัว  
 
สรุปผลการวิจัย   

การพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินนาข้าวเป็นการเกษตรผสมผสานในพืน้ที่นอกเขตชลประทานจงัหวดัอบุลราชธานี  
จ านวน 15 ไร่ ระหว่าง พ.ศ. 2558-2559  โดยการพฒันาแหล่งน า้ซึ่งประกอบด้วยสระน า้และคลองซึ่งสามารถกกัเก็บน า้ได้
สงูสดุ 2,888 ลกูบาศก์เมตร บริหารจดัการน า้ด้วยระบบอตัโนมตัิที่ควบคมุการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้แหลง่
พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ชนิด Poly-crystalline 24V 300W JINSHI จ านวน 2 แผง และแบตเตอร่ีขนาด 12V 100A 
จ านวน 2 ลกู ก าลงัไฟฟ้าสบูน า้ไปโรงเรือนเลีย้งสตัว์เท่ากบั 32 วตัต์ต่อวนั และปริมาณน า้ที่ใช้เท่ากบั 180 ลิตรต่อวนั ส าหรับ
การปลกูพืชใช้ก าลงัไฟฟ้าทัง้หมด 2,420 วตัต์ต่อวนั  และปริมาณน า้ที่ใช้ทัง้หมด 12,500 ลิตรต่อวนั นอกจากนัน้แหลง่น า้ที่
พฒันาขึน้ทัง้จากสระและคลองถึงแม้จะเพียงพอต่อการปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ แต่คุณภาพน า้มีปริมาณของแข็งในน า้สงู ซึ่ง
สง่ผลต่อการให้น า้ด้วยระบบน า้หยดเกิดปัญหาการอดุตนั และยงัพบปัญหาการปนเปือ้นไนเตรตไนโตรเจน และแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน า้ผิวดินประเภทที่ 3 ส าหรับต้นทนุด าเนินการทัง้หมด 286,833 บาท จ าแนกเป็น
ต้นทุนการพฒันาแหลง่น า้ 33,000 บาท (ร้อยละ 11.50) แหล่งพลงังาน 65,400 บาท (ร้อยละ 22.80) ระบบจ่ายน า้ 28,125 
บาท (ร้อยละ 9.81) ท านา 24,900 บาท (ร้อยละ 8.68) เลีย้งสตัว์ 104,267 บาท (ร้อยละ 36.35) และปลกูพืช 31,141 บาท 
(ร้อยละ 10.86)  ผลการด าเนินการในปีแรกท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มขึน้ 159,122 บาท ในปี พ.ศ. 2558 ขณะที่การ            
ท านาเพียงอย่างเดียวในปี พ.ศ. 2557 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพียง 46,181 บาทต่อปี  ส าหรับการด าเนินงานในปีที่ 2 
เกษตรกรจะลดค่าใช้ในด้านการพัฒนาแหล่งน า้ แหล่งพลังงานจากโซล่าร์เซลล์ ระบบจ่ายน า้และโรงเรือนเลีย้งสัตว์                      
หากเกษตรกรสามารถบริหารจดัการที่ดีจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากไม้ผลชนิดต่างๆ นอกจากนัน้ การน าเทคโนโลยีการจดัการน า้
อตัโนมตัิโดยใช้โซลา่ร์เซลล์มาใช้ในพืน้ท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน ยงัสามารถน าไปสูก่ารวางแผนการจดัการทรัพยากรน า้
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอตลอดทัง้ปี  ซึ่งท าให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร                 
ที่ส าคัญยังท าให้เกษตรกรลดภาระการให้น า้พืชและสตัว์ ซึ่งจะท าให้มีเวลาว่างเพื่อท าการเกษตรอย่างอื่น รวมทัง้การหา
ช่องทางการตลาดเพื่อจ าหนา่ยผลผลติทางการเกษตรให้มากยิ่งขึน้ 
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