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Abstract

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการส่งน้ า
ให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรในเขตพื้น ที่ช ลประทานฝ่ ายส่ งน้ าและ
บ ารุ ง รัก ษาที่ 1 (เขื่อ นวัง ร่ ม เกล้ า ) โครงการชลประทานอุ ท ัย ธานี
สาหรับใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของปริมาณการส่งน้ า
ต่อความต้องการในการใช้น้ าทีแ่ ท้จริงของพื้นที่ โดยการนาเทคโนโลยี
การสารวจระยะไกล มาประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณการใช้น้ าของพืช
เกษตรด้ว ยสมการ Hargreaves-Samani ร่วมกับข้อ มูลภาพถ่ ายจาก
ดาวเทียม Sentinel-2 (ค่าดัชนีพชื พรรณ NDVI และค่าอุณหภูมพิ ้นื ผิว
LST) ทีค่ วามละเอียดจุดภาพขนาด 10x10 ตารางเมตร. ร่วมกับข้อมูล
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาออนไลน์ เพื่อคานวณค่าปริมาณการใช้น้ าในนา
ข้าว (ETc) ในเอกสารฉบับนี้ยงั ได้อ ธิบายรายละเอียดขัน้ ตอนในการ
เตรียมข้อ มูล การประมวลผลปริมาณการใช้น้ าของพืช อ้างอิง (ETo)
การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมเขตพื้นทีต่ วั อย่าง โดยใช้โปรแกรม QGIS
ในการจัดเตรียมข้อมูลสาหรับสร้างสมการแปลงข้อมูล LST เป็ นข้อมูล
อุณหภูมอิ ากาศ การประมาณอุณหภูมสิ งู สุด-ต่าสุดเชิงพื้นที่ การพัฒนา
โปรแกรมภาษาPython ในการคานวณค่า ETo การสร้างค่าสัมประสิทธิ ์
การใช้น้ าของข้าว(Kc) ให้แ ปรผัน ตามสภาวะหรือ อายุ ข องข้าว โดย
พิจารณาจากช่วงค่า NDVI จากการประมวลผล NDVI จากดาวเทีย ม
Sentinal-2 ในการเทีย บเคีย ง และการค านวณค่ า ETc ในเขตพื้น ที่
ตัว อย่ าง ณ เขื่อ นวังร่มเกล้า โดยใช้ขอ้ มูลดาวเทีย มที่บนั ทึกในวัน ที่
6 มีนาคม 2561 เป็ นฐานในการคานวณรายวัน ทาให้ทราบค่าปริมาณ
การใช้น้ าของพืชรายวัน ทีล่ ะเอียดมีความถูกต้องมากขึน้ สาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินความต้องการของการใช้น้าทีถ่ ูกต้องและการ
บริหารการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

This research aims to analyze and find the content of water
transmission provided to farmers for using in agriculture of
Irrigation Area of Water Transmission and Maintenance Division1
(Wangromklao Dam) under Uthai Thani Irrigation Project for
using as data in evaluating appropriateness of content of water
transmission per actual water requirement of this area. This
research was conducted by applying Remote Sensing for finding
the content of agricultural Crop Evapotranspiration through
Hargreaves-Samani’ s equation and satellite images from
Sentinel-2 (NDVI and LST) with resolution of 10*10 sq.m. plus
with online metrological data for calculating Evapotranspiration
(ETc). This research also explains details of process on data
preparation and processing on Reference Crop
Evapotranspiration (ETo). Data collection was conducted to cover
all sample areas by using QGIS Program to prepare data for
creating an equation to transform LST data into data on weather
temperature and estimation of maximum-minimum spatial
temperature. Python Program was developed to calculate ETo in
order to create Crop Coefficient (Kc) to be varied based on
condition or age of rice by considering on NDVI range based on
NDVI processing obtained from Sentinal-2. From comparing and
calculating Etc in the sample areas of Irrigation Area of Water
Transmission and Maintenance Division 1 (wangromklao Dam)
by using satellite data recorded on March 6th, 2018 for daily
calculation, the daily value of Crop Evapotranspiration (ETc) with
more details and correctness was obtained for applying to
evaluate water requirement correctly and manage
Evapotranspiration efficiently in the future.
Keywords: Remote sensing, Water requirement for
agricultural crops, Calculate Evapotranspiration, HargreavesSamani equation
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1. บทนา
โครงการชลประทานอุ ทยั ธานี เป็ น ประเภทโครงการชลประทาน
จังหวัด มีพน้ื ทีโ่ ครงการ 120,000 ไร่ พืน้ ทีช่ ลประทาน 78,000 ไร่ มี
เขื่อนวังร่มเกล้า, อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว และฝายทัพคล้ายเป็ นอาคาร
หัวงานหลัก แบ่งการบริห ารจัดการน้ าออกเป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายส่งน้ า
และบารุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานอุทยั ธานี มีภ ารกิจในการ
ดูแลซ่อมแซม, บารุงรักษา ปรับปรุงอาคารหัวงาน อาคารประกอบต่างๆ
ให้ม ีส ภาพสมบู ร ณ์ แ ข็งแรงพร้อ มใช้งาน และมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมี
ภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริห ารจัดการน้ าชลประทาน
ให้กบั พื้นทีเ่ พาะปลูกทัง้ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยปั ญหาของการบริหาร
จัดการน้าในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน เรือ่ งหนึ่งคือการทีจ่ ะสามารถรูว้ ่าน้าที่
ใช้ในการทาการเกษตรนัน้ เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าทีแ่ ท้จริงของ
พื้น ที่ห รือ ไม่ ซึ่งเทคโนโลยีก ารส ารวจระยะไกล (Remote Sensing)
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการรับรูข้ อ้ มูลความต้องการน้ าของพืชได้
เพื่อสามารถบริหารจัดการน้ าในเขตพื้นทีช่ ลประทานได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยใช้ดาวเทียม Sentinel-2 [3] เป็ นดาวเทียมวงโคจรกว้าง
ของสหภาพยุ โรปที่ มีว งโคจรสัมพัน ธ์กบั ดวงอาทิต ย์ โคจรทุก 5 วัน
แบ่งกลุ่มตามความละเอียดกลุ่มภาพ ได้ดงั นี้ 1) ความละเอียดจุดภาพ
10 เมตร มีจ านวน 4 แบนด์ ได้แ ก่ แบนด์ ท่ี 2 3 4 และ 8 2) ความ
ละเอียดจุดภาพ 20 (เมื่อปรับแก้ค วามคลาดเคลื่อ นชัน้ บรรยากาศ)
จานวน 6 แบนด์ ได้แก่ แบนด์ท่ี 5 6 7 8a 11 และ 12 และ 3) ความ
ละเอียดจุดภาพ 60 เมตร (เมือ่ ปรับแก้ความคลาดเคลือ่ นชัน้ บรรยากาศ)
มีจ านวน 3 แบนด์ ได้แก่ แบนด์ ท่ี 1 9 และ 10 โดยในการวิจ ัย นี้ ใช้
ข้อมูลภาพที่ความละเอีย ด 10x10 เมตร เนื่อ งจากพื้นที่ศ ึกษามีแปลง
เพาะปลูกขนาดเล็ก 2-5 ไร่ ในการวิจยั นี้ ศ ึกษาการน าเทคโนโลยีการ
สารวจระยะไกล (Remote Sensing) มาประยุ กต์ใช้ในการคานวณหา
ปริมาณการใช้น้ าของพืชเกษตร โดยใช้เขตพื้นทีช่ ลประทานฝ่ ายส่งน้ า
และบารุงรักษาที่ 1 (เขือ่ นวังร่มเกล้า) โครงการชลประทานอุทยั ธานี ใน
การทาการศึกษา ซึ่งผลการศึก ษาครัง้ นี้เพื่อ น าไปใช้เป็ น แนวทางใน
พัฒนาการติดตามปริมาณการใช้น้ าของพืชสนับสนุ น การบริหารจัดการ
น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับสูงขึน้ ต่อไป

ข้าว โดยการนาข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 ทีค่ วามละเอียดจุดภาพ
10x10 เมตร จากระบบให้บ ริก ารข้อ มูล Sentinel Hub [2] ซึ่งมีค วาม
ละเอียดเหมาะกับแปลงนาข้าวขนาด 2 – 5 ไร่ ในเขตพื้นทีช่ ลประทาน
ของฝ่ ายส่ ง น้ าและบ ารุ ง รัก ษาที่ 1 (เขื่อ นวัง ร่ ม เกล้ า ) โครงการ
ชลประทานอุทยั ธานี โดยใช้ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็ น
ข้อ มูล ที่ใช้ในการประมวลผล ร่ว มกับ ข้อ มูล อุ ตุ นิ ย มวิท ยาจากแหล่ ง
ให้บริการข้อมูลออนไลน์ เช่น อุณหภูมเิ ฉลี่ย สุงสุด -ต่าสุด รายวัน เข้า
มาใช้ ค าน วณ ประมาณ ปริ ม าณ การใช้ น้ าข องพื ช ต ามสมการ
Hargreaves-Samani 1985 โดยชนิดของพืช เกษตรในพื้น ที่ศกึ ษา คือ
แปลงข้าวซึ่งเป็ นพืชทีป่ ลูกมากที่สุดในพื้นที่ การคานวณหาค่าปริมาณ
การใช้ น้ า ของพื ช อ้ า งอิ ง นั ้น มีด้ ว ยกัน หลายวิธีอ าทิ เช่ น วิธี FAO
Penman-Monteith [4] วิธี Blaney-Criddle [5] เป็ นต้น สาหรับ งานวิจยั
นี้ เ ลื อ กใช้ ว ิ ธี Hargreaves-Samani 1985 [6] เนื่ อ งจากเป็ นข้ อ มู ล ที่
สามารถใช้ข ้อ มูล จากดาวเทีย ม และข้อ มูล อุ ตุ นิ ย มวิท ยาจากสถาน
ตรวจวัดในประเทศมาประยุกต์ ใช้เป็ นตัวแปรในการคานวณได้โดยไม่
ต้องจัดตัง้ เครื่อ งมือรังวัดอื่นใดเพิ่มเติมในพื้นที่ ข้อมูลอุ ตุนิย มวิทยาที่
น ามาค านวณร่ว มกับ ข้อ มูล จากดาวเทีย มได้ม าจากสถานี ต รวจวัด
ประกอบด้ว ย คือ ข้อ มูล อุ ณ หภูมอิ ากาศ ผลต่ างของอุ ณ หภูมสิ ูงสุ ด ต่ า สุ ด จากบริก ารข้อ มู ล ออนไลน์ ข องคลัง ข้อ มูล น้ า และภู ม ิอ ากาศ
แห่งชาติ (http://thaiwater.net/v3/weather_daily/tmd)
4. วิ ธีการประมวลผลข้อมูล
4.1 หาค่าปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo) ด้วยวิธี
Hargreaves-Samani ในทุกจุดภาพ
การประมวลผลหาค่าปริมาณการใช้น้ าของพืช อ้างอิงตามสมการ
Hargreaves-Samani นัน้ ข้อมูลที่ใช้คานวณจะประกอบได้ด้วยตัวแปร
Ra รัง สื น อกโลก (extraterrestrial radiation) mm day -1 ตั ว แปร TC
อุณหภูมอิ ากาศเฉลี่ย (average of daily temperature) oC และตัวแปร
TR ผลต่างอุณหภูมสิ ูงสุดกับอุณหภูมติ ่าสุด (daily temperature range)
oC ดังสมการที่ (1)
(1)

ETo  0.0023Ra (TC 17.8)TR 0.5

2. วัตถุประสงค์

การจัดเตรียมข้อมูล สาหรับคานวณ ETo ตามสมการที่ (1) จะต้อง
2.1 เพือ่ ประมวลผลหาปริมาณการใช้น้ าของพืชเกษตรในเขตพื้นที ่ เตรียมข้อ มูล ในอยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงภาพ (raster) ในแต่ล ะจุดภาพ
ชลประทานฝ่ ายส่งน้ าและบารุงรักษาที ่ 1 (เขือ่ นวังร่มเกล้า) โครงการ จะต้องมีค่าตัวแปรสาหรับคานวณในลักษณะเชิงพืน้ ที่ ซึง่ มีการจัดเตรียม
ชลประทานอุ ท ั ย ธานี ด้ ว ยวิ ธี Hargreaves-Samani 1985 โดยการ ข้อมูลแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียม Sentinel-2 ระบบ Multispectral (MSI)
4.1.1 ค่า Extraterrestrial Radiation (Ra)
และข้อมูลทุตยิ ภูมอิ นื ่ ๆ จากระบบให้บริการออนไลน์
Ra เป็ น ค่ ากรแผ่ ร งั สีข องดวงอาทิต ย์ ซึ่งมีค่ าแตกต่ างกัน ไปตาม
2.2 เปรียบเทีย บปริม าณน้ าทีม่ ีอ ยู่ (น้ าทีก่ กั เก็บ อยู่ในอ่ างเก็บน้ า
ห้วยขุนแก้ว และฝายทัพคล้าย) กับผลการคานวณปริมาณการใช้น้ าของ ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์ถงึ ผิวโลกตามตาแหน่งละติจดู และลองติจูด
มีรายละเอียดดังสมการ
พืชจากการประยุกต์ใช้วธิ กี ารคานวณข้อมูลจากดาวเทียม
24(60)
(2)
R 
G d  sin   sin    cos   cos   sin   

3. ขอบเขตการศึกษา
สมการ Ra เป็ นการคิดการแผ่รงั สีเป็ นทรงกลมตันโดยมีต้นกาเนิด
การทราบปริมาณการใช้น้ าของพืช เป็ นสิง่ สาคัญที่จะนามาซึ่งการ พลังงานจากตาแหน่งของดวงอาทิตย์แผ่พลังงานออกเป็ นทรงกลมจนมา
วางแผนและวิเคราะห์ร่วมกับปริมาณน้าทีม่ ใี นเขื่อนเก็บน้า เพือ่ วิเคราะห์ กระทบกับผิวโลกค่า G ในสมการเป็ นค่าคงทีมคี ่าเท่ากับ 0.082 ค่า
sc
ทางสถิติและแนวโน้ มการใช้น้ าในการเพาะปลูกของภาคเกษตรกรรม ในสมการคือ ค่ าละติจูด ส่ ว นค่ า d เป็ น ค่ า inverse relative distance
r
การวิจยั นี้ได้เสนอวิธกี ารที่จะสามารถใช้ติดตามปริมาณการใช้น้ า ของ Earth-Sun คานวณได้จากสมการ
a

2
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sc

r

s

s

 2 
d r  1  0.033cos 
J
 365 

(http://thaiwater.net/v3/weather_daily/tmd) แล้ว ท าการประมาณค่ า
(interpolation) ให้เป็ น ข้อ มูล เชิงภาพค่ าผลต่ างข้อ มูล อุ ณ หภูมสิ ุ ดสุ ด ค่า J ในสมการคือลาดับของวันในหนึ่งปี (the number of the day ต่าสุด ดังรูป
in the year between 1 (1 January) and 365 (31 December)) ส่ ว น
ค่า ในสมการเป็ นค่ามุมสูงของดวงอาทิตย์ solar declination คานวณ
ไดจากสมการ
 2

(4)
  0.409 sin 
J  1.39 
 365

(3)



4.1.2 ค่าอุณหภูมอิ ากาศเฉลีย่ (TC)
เนื่องจากไม่มสี ถานีตรวจวัดค่าอุณหภูมอิ ากาศเฉลีย่ ในบริเวณพื้นที่
โครงการจึงประยุกต์ใช้การประมาณค่าอุณหภูมอิ ากาศเฉลี่ยจากข้อมูล
อุ ณ ห ภู ม ิ พ้ื น ผิ ว (Land Surface Temperature: LST) ข องข้ อ มู ล ที่
ประมวลผลจากระบบตรวจวัด เซนเซอร์ร ะบบ MODIS ผลิต ภัณ ฑ์
MOD11 A1 ขนาดจุดภาพ 250x250 เมตร และทาการลดความละเอียด
ให้สอดคล้องกับจุดภาพ Sentinel-2 เป็ นขนาดจุดภาพ 10x10 เมตร ได้
ข้อมูลอุณหภูมอิ ากาศเฉลีย่ ดังรูป

รูปที่ 2 ผลต่างอุณหภูมสิ ูง-ต่ าสุด วันที่ 6 มีนาคม 2561

4.1.4 ประมวลผลหาค่าปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo)
คานวณหาค่าปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิงด้วยวิธี HargreavesSamani 1985 ในแต่ละจุดภาพ ตามสมการ (1) โดยใช้ขอ้ มูลตัวแปรที่
จัดเตรียมได้จาก 4.1.1 – 4.1.3 เข้าคานวณตามสมการ จะได้ผลลัพธ์ค่า
ปริม าณการใช้ น้ า ของพื ช อ้ า งอิง ที่ไ ด้ ใ นแต่ ล ะจุ ด ภาพมีห น่ ว ยเป็ น
มิลลิเมตรต่อวัน ดังรูป

รูปที่ 1 อุณหภูมพิ น้ื ผิว วันที่ 6 มีนาคม 2561

นาอุณหภูมพิ น้ื ผิวมาคานวณเป็ นค่าอุณหภูมอิ ากาศด้วยสมการเชิง
เส้นจากงานวิจยั [1] ด้วยสมการดังนี้
(5)
Tair  i , j   0.1831 LST i , j    31.2426
โดยที่ i และ j คือตาแหน่ง row และ column ของจุดภาพตามลาดับ
ทัง้ นี้ ก ารค านวณ Tair จากสมการ (5) เป็ นการประมาณค่ า อุ ณ หภู ม ิ
อากาศจากอุณหภูมพิ ้นื ผิว ที่ตรวจวัดได้จากการประมวลผลข้อมูลจาก
ดาวเทียมระบบ MODIS
4.1.3 การเตรียมข้อมูลอุณหภูมสิ ุดสุด-ตา่ สุด (TR)

รูปที่ 3 ค่าปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง วันที่ 6 มีนาคม 2561

ข้อมูลอุ ณหภูมสิ ูงสุด -ต่ าสุดได้จากสถานี ตรวจวัดที่ให้บริการผ่าน
หน้ า เว็ บ ไซด์ ค ลัง ข้ อ มู ล น้ าและภู ม ิอ ากาศแห่ ง ชาติ ของสถาบั น
ส ารส น เท ศ ท รั พ ย ากรน้ าแล ะก ารเก ษ ต ร (อ งค์ ก ารม ห า ช น )
3
2619

จากการประมวลพบว่าในพืน้ ทีโ่ ครงการจุดภาพทีม่ คี ่าปริมาณการใช้
น้ าของพืชอ้างอิงสูงสุดเท่ากับ 9.12 ต่ าสุด 8.96 และเฉลี่ยเท่ากับ 9.05
มิลลิเมตรต่อวัน
4.2 กาหนดค่าสัมประสิทธิก์ ารใช้น้ าของข้าว (Kc)
ค่าสัมประสิทธิ ์การใช้น้ าของข้าวทีเ่ ป็ นตัวเลขค่าสัมประสิทธิ ์ทีไ่ ด้จาก
การทดลองและวิจยั โดยนักวิจยั ของส่วนการใช้น้ากรมชลประทาน ซึง่ ได้
ทาการทดลองกับต้น ข้าว โดยดาวน์ โหลดข้อ มูลจากศูน ย์ ประมวลผล
วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ น้ า กรมชลประทาน (http://water.rid.go.th/
hwm/cropwater/CWRdata/Kc/index.htm) แต่ เนื่ อ งจากค่ า Kc จะแบ่ ง
ตามอายุของพืช เนื่อ งจากแต่ ละอายุข องพืช จะมีการใช้น้ าแตกต่างกัน
ดังนัน้ จึงได้ประยุกต์ใช้ค่ า NDVI มาใช้ในการประมาณอายุข องข้าวใน
พืน้ ทีโ่ ครงการดามวิธกี ารดังต่อไปนี้
4.2.1 การประมวลผลข้อมูล NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index)
รูปที่ 5 พืน้ ทีป่ ลูกข้าวและช่วงอายุขา้ ว วันที่ 6 มีนาคม 2561
ประมวลผลข้ อ มู ล NDVI จากข้ อ มู ล Sentinel-2 ได้ จ ากความ
แตกต่ างระหว่างการสะท้อ นคลื่น อิน ฟาเรดใกล้ (Near-infrared) และ
จากการแบ่งช่วงค่า NDVI ออกเป็ น 3 ช่วง จะได้แปลงปลูกข้าวช่วง
คลืน่ สีแดง (Red) ดังสมการ
ระยะเริ
่ม ปลู ก มีค่ า NDVI ระหว่ าง 0.30 – 0.39 ระยะเจริญ พัน ธุ์ม ีค่ า
Nir  Re d
(6)
NDVI 
NDVI ระหว่าง 0.39 – 0.49 และระยะใกล้เก็บเกีย่ ว 0.49 – 0.57
Nir  Re d
แปลงปลูกข้าวในพื้นที่โครงการที่ประมวลผลเป็ นค่า NDVI ขนาด
4.2.3 การกาหนดค่าสัมประสิทธิก์ ารใช้น้ าของข้าว (Kc)
จุดภาพ 10x10 เมตรมีค่า NDVI แสดงดังรูป
น าข้อ มูล NDVI มาแบ่ งชัน้ ตามค่ า Kc ที่ก าหนดอายุ ข ้าวเป็ น 14
สัป ดาห์โ ดยหารค่ า NDVI จากค่ าสูงสุ ด -ต่ าสุ ด ออกเป็ น 14 ช่ ว ง ดัง
ตารางที่ 1 ก็จะได้เกณฑ์การกาหนดอายุขา้ วรายสัปดาห์จากช่วงค่าดัชนี
NDVI สาหรับสร้างเป็ นข้อมูลภาพต่อไป

รูปที่ 4 ข้อมูลดัชนีพชื พรรณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

4.2.2 กาหนดอายุขา้ วจากข้อมูล NDVI

ตารางที่ 1 ผลการกาหนดค่า Kc ตามช่วงอายุขา้ วและค่าดัชนี NDVI
สัปดาห์ท่ี Kc วิธี Hargreaves
ระยะ
NDVI
1
0.68
เริม่ ปลูก
0.3000-0.3193
2
0.82
เริม่ ปลูก
0.3194-0.3387
3
0.90
เริม่ ปลูก
0.3388-0.3580
4
1.18
เริม่ ปลูก
0.3581-0.3773
5
1.10
เริม่ ปลูก
0.3774-0.3966
6
1.24
ใกล้เจริญพันธุ์ 0.3967-0.4160
7
1.52
ใกล้เจริญพันธุ์ 0.4161-0.4353
8
1.74
ใกล้เจริญพันธุ์ 0.4354-0.4546
9
1.59
ใกล้เจริญพันธุ์ 0.4547-0.4740
10
1.33
ใกล้เจริญพันธุ์ 0.4741-0.4933
11
1.32
ใกล้เก็บเกีย่ ว 0.4934-0.5126
12
1.37
ใกล้เก็บเกีย่ ว 0.5127-0.5319
13
1.08
ใกล้เก็บเกีย่ ว 0.5320-0.5513
14
0.89
ใกล้เก็บเกีย่ ว 0.5514-0.5706

ค่า Kc จะแบ่งตามอายุขา้ วเป็ นรายสัปดาห์ แต่เพื่อให้งา่ ยต่อการทา
ความเข้าใจเรื่องอายุของข้าวงานวิจยั นี้จงึ แบ่งอายุขา้ วออกเป็ น 3 ช่วง
อายุ คือ ระยะเริม่ ปลูก (สัปดาห์ท่ี 1-5) ระยะเจริญพันธุ์ (สัปดาห์ท่ี 610) และระยะใกล้เก็บเกี่ยว (สัปดาห์ท่ี 11-14) ดังนัน้ การกาหนดอายุ
เมือ่ ได้ช่วงค่า NDVI สาหรับกาหนดค่า Kc ให้กบั ข้อมูลจุดภาพแล้ว
ข้าวด้วยค่า NDVI จึงใช้การแบ่งชัน้ ระหว่าง ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด ของค่า
ก็น าค่ า ในตารางที่ 1 มาประมวลผลแล้ว สร้างเป็ นข้อ มูล ภาพค่ า Kc
NDVI คือระหว่าง 0.30-0.57 จะได้แปลงปลูกข้าว 3 ช่วงอายุดงั รูป
สาหรับคานวณค่า ETc โดยใช้ขอ้ มูล vector แปลงปลูกข้าวทีจ่ ดั ทาโดย
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โครงการชลประทานอุ ท ัย ธานี ม าเป็ น ตัว clip ข้อ มูล NDVI ให้เหลือ
เฉพาะข้อมูลแปลงปลูกข้าว ได้ผลลัพธ์ดงั รูป

รูปที่ 7 ค่าปริมาณการใช้น้าในนาข้าววันที่ 6 มีนาคม 2561

5. ผลและวิ จารณ์ ผล
รูปที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ ์การใช้น้าของข้าว (Kc) ของจุดภาพในพืน้ ที่ วันที่ 6
มีนาคม 2561

5.1 ค่าปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo)

ผลการค านวณค่ า ปริม าณการใช้น้ า ของพืช อ้ า งอิง ด้ว ยสมการ
จากการลงสารวจในพื้นที่ศกึ ษาพบว่าบริเวณพื้นทีช่ ลประทานฝ่ าย Hargreaves-Samani 1985 ตามสมการที่ (1) ได้ผลลัพธ์เป็ นค่าปริมาณ
ส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาที่ 1 (เขื่อ นวัง ร่ ม เกล้า ) โครงการชลประทาน การใช้น้าของพืชอ้างอิง วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดังตาราง
อุทยั ธานีในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จะอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกีย่ วข้าว ตารางที่ 2 ค่าสู งสุ ด-ต่าสุด และค่าเฉลี่ยปริ มาณการใช้น้ าอ้างอิงของวันที่ 6
แต่ ท่คี ่า Kc ในรูป มีค่ าค่ อ นข้างต่ าเนื่อ งจากค่ า NDVI ที่เป็ น ค่ าสูงสุ ด - มีนาคม 2561
ต่าสุดทีน่ ามาใช้แบ่งช่วงเทียบกับค่า Kc นัน้ พิจารณาเฉพาะ NDVI ของ
ปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo) มม./วัน
โครงการ
ข้าวและใช้ค่ าต่ าสุ ด เป็ น 0.3 (โดยการประมาณไม่ไ ด้ก าหนดจากค่ า
ETo สูงสุด
ETo ต่ าสุด
ETo เฉลีย่
ต่าสุดของ NDVI ของข้าว)
ฝ่ ายส่งน้ าและ
บารุงรักษาที่ 1
(เขือ่ นวังร่มเกล้า)

4.3 การคานวณค่าปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว (ETc)
การค านวณค่ า ปริม าณการใช้น้ า ในนาข้า ว (ETc) ของวัน ที่ 6
มี น าคม 2561 ใน แต่ ละจุ ด ภ าพ คื อ การน าค่ า ETo และ Kc ที่
ประมวลผลจากขันตอนการเตรี
้
ยมข้อมูลมาคานวณตามสมการดังนี้

9.12

8.96

9.05

ในสมการที่ (1) ที่ใช้คานวณค่าปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิงใน
งานวิจยั นี้ ตัว แปรอุ ณหภูมอิ ากาศ (TC) ไม่ได้คานวณจากสมการเชิง
(7)
ETc  ETo  Kc
เส้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์ a และ b เป็ นค่าทีค่ านวณมาจากความสัมพันธ์ของ
ได้ผลลัพธ์เป็ นข้อมูลภาพค่า ETc พื้นที่ชลประทานฝ่ ายส่งน้ าและ อุณหภูมอิ ากาศกับอุณหภูมพิ น้ื ผิว ณ วันที่ 6 มีนาคา 2561 เนื่องจากใน
พื้น ที่ท่ที าการวิจยั ไม่มสี ถานีต รวจวัดอุณหภูมอิ ากาศ จึงได้นาสมการ
บารุงรักษาที่ 1 (เขือ่ นวังร่มเกล้า) โครงการชลประทานอุทยั ธานีดงั รูป
ของงานวิจยั [1] มาใช้โดยตรง ทัง้ นี้ ในการประยุ กต์ใช้วธิ กี ารจากการ
วิจยั นี้ ไปค านวณในพื้น ที่อ่ืน และต้อ งการคานวณให้ล ะเอีย ดมากขึ้น
จะต้องมีสถานีตรวจวัดอุณหภูมอิ ากาศในพื้นทีอ่ ย่างน้อย 1 สถานี เพื่อ
ใช้คานวณค่าสัมประสิทธิ ์ของสมการเชิงเส้นในการแปลงอุณหภูมพิ น้ื ผิว
รายวันให้เป็ นอุณหภูมอิ ากาศ ณ วันทีค่ านวณ
5.2 ค่าปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว (ETc)
ผลการคานวณค่าปริมาณการใช้น้าในนาข้าวตามสมการที่ (7) ของ
ปริมาณการใช้น้าในนาข้าววันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้ผลลัพธ์ดงั ตาราง
5
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ตารางที่ 3 ค่าปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว วันที่ 6 มีนาคม 2561
ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว (ETc) มม./วัน
โครงการ
ETc สูงสุด
ETc ต่ าสุด
ETc เฉลีย่
ฝ่ ายส่งน้ าและ
บารุงรักษาที่ 1
28.00
0
3.77
(เขือ่ นวังร่มเกล้า)

วันละประมาณ 155,500 ลบ.ม. ข้าวต้องการใช้น้ า 196,294.18 ลบ.ม.
ดังนัน้ ปริมาณน้าทีป่ ล่อยต่าว่าทีข่ า้ วต้องการประมาณ 40,794.18 ลบ.ม.
6. สรุปผล
ผลลัพธ์ปริมาณการใช้น้ าของข้าวในพื้นที่ชลประทานฝ่ ายส่งน้ าและ
บ ารุงรัก ษาที่ 1 (เขื่อ นวังร่มเกล้า) โครงการชลประทานอุ ท ัย ธานี ใน
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงวิธกี ารประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากระบบเซนเซอร์
ตรวจวัดในการคานวณประมาณการใช้น้าของข้าวเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างละเอียด
และได้แสดงให้เห็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียม
รายละเอีย ดสูง Sentinel-2 ในการน าเทคโนโลยีมาประยุ กต์ใช้พ ัฒนา
เป็ น ระบบติด ตามการใช้น้ าเพื่อ สร้างระบบต่ อ ยอดที่ส ามารถบริห าร
จัดการน้าในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ต่อไป

ค่าปริมาณการใช้น้าในนาข้าวเป็ นปริมาณการใช้นารายจุดภาพหรือ
หนึ่ งค่ าต่ อ หน่ ว ยพื้น ที่ 10x10 ตารางเมตร จะต้อ งน าค่ า ดัง กล่ าวไป
คานวณกับหน่ วยพื้น ที่ปลูก ข้าวก่อนจึงจะได้ปริมาณการใช้น้ าของทัง้
พื้น ที่ ซึ่งเมื่อนาค่าปริมาณการใช้น้ ารายจุดภาพไปคูณกับหน่ วยพื้น ที่
แล้วคิดเป็ นหน่วย ลบ.ม./วัน ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทัง้ หมดสามารถคานวณ
ได้ผลลัพธ์ดงั ตารางด้านล่าง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ตารางที่ 4 ค่าปริมาตรการใช้น้าในนาข้าว วันที่ 6 มีนาคม 2561
พืน้ ทีป่ ลูกข้าว
พืน้ ที่
ปริมาตรการใช้น้ า
โครงการ
ทัง้ หมด
โครงการ
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
(ตร.กม.)
(ตร.กม.)
ฝ่ ายส่งน้ าและ
บารุงรักษาที่ 1
196,294.18
52.67
61.17
(เขือ่ นวังร่มเกล้า)
หมายเหตุ 1 พืน้ ทีป่ ลูกข้าวคานวณจากจานวนจุดภาพคูณกับขนาดจุดภาพ
ของภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinal-2 ขนาด 10x10 เมตร
2 พืน้ ทีโ่ ครงการคานวณจากพืน้ ทีร่ ปู ปิ ด (polygon) จากชัน้ ข้อมูลขอบเขต
โครงการ

5.3 เปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยน้ า

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณาและความ
ช่ว ยเหลือ อย่ างดีย ิ่งจากอาจารย์ พ.ท.ดร.สรวิศ สุ ภ เวชย์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ให้ค วามกรุณาให้คาปรึกษา ให้คาแนะน า
เสนอข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ ช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
จนกระทัง้ การทาวิทยานิพ นธ์เสร็จสมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุ ณ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กาญ จน์ เขจร ชู ช ี พ อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม ทีค่ อยชีแ้ นะแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ ซึง่ นับว่าเป็ น
สิง่ ที่มคี ุณ ค่ ายิ่ง ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานต่ างๆและกรมชลประทานที่ให้
ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้
สุดท้ายนี้ ผู้ว ิจยั ขอขอบคุ ณบิดา มารดา ที่ให้พ ลังใจในการศึกษา
คุ ณ งามความดี แ ละประโยชน์ แ ห่ ง วิท ยานิ พ นธ์ น้ี ม อบแด่ บุ พ การี
คณาจารย์ และทุกท่านทีม่ สี ่วนร่วมในการทาวิทยานิพนธ์

จากผลลัพธ์ปริมาณการใช้น้ าของแปลงข้าวในพื้นทีโ่ ครงการ ได้นา เอกสารอ้างอิ ง
ผลการคานวณมาเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยน้ าของเขือ่ นวังร่ม
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