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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อ          

การผลิตพืช 

 

2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
 

    กิจกรรม  การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อย 

    กิจกรรมย่อย  การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพอาศัยน้้าฝน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพอาศัยน้้าฝน 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     Analysis of Water Footprint for Sugarcane Production under  
                                              Rainfed Condition 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายปรีชา กาเพ็ชร        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

ผู้ร่วมงาน  นายดาวรุ่ง  คงเทียน        ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

   นางสาวมัทนา  วานิชย์        ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

   นางสาวพิกุล  ซุนพุ่ม        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

   นายพินิจ  กัลยาศิลปิน        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

   นางสาวดารารัตน์ มณีจันทร์     สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 
 

5. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยมีความจ้าเป็นต้องใช้น้้าในกระบวนการผลิตเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้มีการใช้น้้าส้าหรับการผลิตอ้อยเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
จ้าเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมมากที่สุด จึงได้ศึกษาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิต
อ้อยภายใต้สภาพอาศัยน้้าฝน เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณการใช้น้้าต่อหน่วยผลผลิตของอ้อย ด้าเนินการเก็บ
ข้อมูลการผลิตอ้อยและผลผลิตอ้อยในสภาพอาศัยน้้าฝนในพ้ืนที่ปลูก 13 จังหวัด จ้านวน 119 แปลง บันทึก
ข้อมูลการจัดการแปลง ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และผลผลิต พบว่า ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ของการผลิตอ้อยมีค่า
แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 25.9 ถึง 195.4 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน สาเหตุของความแตกต่างมาจากความแปรปรวน
ของผลผลิตมีค่าสูง 5.0-38.8 ตันต่อไร่ ดังนั้นการจัดการแปลงที่ดีจะท้าให้ได้ผลผลิตสูงและจะท้าให้อ้อยใช้น้้า
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Abstract 

Sugarcane production need the high volume of water for producing sugarcane yield. 
Recently, effect of climate change and increasing of planting area cause to increasing of 
water used for sugarcane production. So, water management needs to be optimized.  This 
study had analyzed the water footprint of sugarcane to assess the water footprint of 
sugarcane production under rainfed condition. The experiment was conducted by observed 
yield and field management from farmer field in 13 provinces for 119 samples. Field 
management, weather data and yield of sugarcane were collected. The results showed that 
the water footprint had many different values ranged from 25.9 - 455.6 m3/t. The main 
cause was from the various of sugarcane yield. Therefore, the good management will result 
in higher yield and more water use efficiency. 

6. ค าน า 

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศประมาณ 10 ล้าน
ไร่ กระจายอยู่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (นิรนาม, 2560) และมี
แนวโน้มมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย
ทดแทน พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมดปลูกอยู่บนชุดดินที่มากกว่า 200 ชุดดิน และมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะปริมาณน้้าฝนตั้งแต่ 800-2,400 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่จ้ากัดที่ไม่สามารถควบคุม
ได้มีหลากหลาย ส่งผลให้การจัดการมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิสังคมและข้อจ้ากัดทางทุนทรัพย์ 
โดยเฉพาะการจัดการเรื่องน้้า วิธีการที่ช่วยในการค้านวณการใช้น้้าของอ้อยวิธีหนึ่งคือ water footprint (WF) 
ซึ่งมีการค้านวณผลรวมของการใช้น้้าจากแหล่งต่างๆ ได้แก่แหล่งน้้าจากธรรมชาติ เช่นน้้าฝนและความชื้นใน
ดิน (green water) แหล่งน้้าชลประทาน (blue water) และน้้าที่ใช้บ้าบัดของเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมี (grey 
water) จากรายงานของ Gerbens-Leenes และ Hoekstra (2012) พบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้น้้าส้าหรับผลิต
อ้อยเท่ากับ 209 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ขณะที่ Ratchayuda และ Sate (2012) พบว่าค่า water footprint 
ของอ้อยที่ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 226 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน และการศึกษาของเจษฎา 
(2553) ที่ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าอ้อยต้องการน้้าประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน หรือคิด
เป็นปริมาณการใช้น้้าทั้งหมด 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อฤดูปลูก (คิดที่ผลผลิต 100 ล้านตันต่อปี) ในขณะ
ที่ประเทศไทยมีแนวโน้มของการผลิตอ้อยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของโรงงานน้้าตาล แต่การศึกษา
การใช้น้้าส้าหรับการผลิตอ้อยในประเทศยังไม่ครอบคลุม หรือวิเคราะห์ต่างสถานที่และต่างเวลากัน จึงท้าให้
ค่าที่ได้ไม่สามารถน้ามาใช้ทดแทนกันได้ จึงควรมีการศึกษาหาปริมาณน้้าส้าหรับการผลิตอ้อยของทั้งประเทศ
เพ่ือการวางแผนการผลิตรวมถึงการจัดการน้้าในแต่ละแหล่งปลูกเพ่ือให้มีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตอ้อยมากขึ้น การศึกษานี้ได้ท้าการประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยในประเทศไทยภายใต้
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สภาพการผลิตแบบอาศัยน้้าฝน ระหว่างปี 2559-2561 เพ่ือหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอ้อย ส้าหรับน้าไปใช้ใน
การวางแผนจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้้าส้าหรับการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์                               

1) อุปกรณ์ส้าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อย 
2) อุปกรณ์ส้าหรับบันทึกข้อมูลน้้าฝนแบบอัตโนมัติ 

    - วิธีการ  
การเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง 
เก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยของแปลงทดลองที่ด้าเนินการในไร่เกษตรกร 13 จังหวัด เพ่ือหาวอเตอร์ฟุตพ

ริ้นต์ของการผลิตอ้อย ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอนแก่น ปราจีนบบุรี มุกดาหาร เลย สุโขทัย 
กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และมหาสารคาม โดยการสุ่มเก็บผลผลิตพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 3 แถว แถวยาว 5 เมตร จ้านวน 4 ซ้้า บันทึกข้อมูลวันปลูก วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต และข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศจากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศที่อยู่ในแปลงทดลอง หรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงกับแปลงเก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (WF) ประเมินจากน้้า 3 ประเภทคือ 1) Green water (WFGreen) 

เป็นปริมาณน้้าฝนและความชื้นในดินที่พืชเอาไปใช้ 2) Blue water (WFBlue) เป็นปริมาณน้้าผิวดินที่ใช้ใน
การชลประทาน และ 3) Grey water (WFGrey) เป็นปริมาณน้้าจืดที่จ้าเป็นต้องใช้ในการเจือจางสารมลพิษ
ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าให้เป็นน้้าดีตามมาตรฐาน ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ค้านวณได้ตามสมการ 

 
𝑊𝐹 = 𝑊𝐹𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +𝑊𝐹𝐵𝑙𝑢𝑒 +𝑊𝐹𝐺𝑟𝑒𝑦 

 
เมื่อ   WF = water footprint 

        WFGreen = Green water footprint 
        WFBlue = Blue water footprint 
         WFGrey = Grey water footprint 

โดยที่ Green water footprint ค้านวณได้จาก  
          WFGreen = CWR       เมื่อ Peff > CWR  และ 
          WFGreen = Peff   เมื่อ Peff < CWR 
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และ CWR ค้านวณได้จากสมการ 
 

   𝐶𝑊𝑅 = ∑𝐸𝑇𝑐 
 
   𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇𝑜 
 

เมื่อ CWR = ปริมาณความต้องการน้้าของพืช (มิลลิเมตรต่อวัน) 
ETo = ปริมาณน้้าต้องการคายระเหยภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในอุดมคตินับตั้งแต่

วันปลูกถึงวันเก็บเก่ียว 
           Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช 
           ETo = การคายระเหยน้้าของพืชอ้างอิง (มิลลิเมตรต่อวัน) 
            Peff = ปริมาณฝนใช้การ = 0.80 x ปริมาณน้้าฝนที่วัดได้ 
 

WFBlue = 0  เมื่อ  Peff > CWR 
WFBlue = CWR - Peff  เมื่อ  Peff < CWR 

 
ส่วนค่า Gray water ค้านวนได้จากสมการ 
 

𝑊𝐹𝐺𝑟𝑒𝑦 =
(∝× 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡)

𝑌
 

 
เมื่อ  AR = อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในพ้ืนที่เพาะปลูก (กก./ไร่) 

α = สัดส่วนของปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะละลาย 
Cmax = ความเข้มข้นมากที่สุดที่ยอมรับได้ (กก./ลบ.ม.) 
Cnat = ความเข้มข้นของไนโตรเจนในธรรมชาติที่พิจารณา (กก./ลบ.ม.) 
Y = ผลผลิตต่อพ้ืนที่ (กก./ไร่) 

ในการทดลองนี้ใช้ค่า α = 0.1, Cmax = 5 กก/ลบ.ม., Cnat = 0 กก./ลบ.ม. 
 
- เวลาและสถานที ่       ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2561 ทีไ่ร่เกษตรกร 13 จังหวัด  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกอ้อย จ้านวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 

16 แปลง จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ปราจีนบบุรี มุกดาหาร และเลย จังหวัดละ 9 แปลง จังหวัดสุโขทัย 
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กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และมหาสารคาม รวม 119 แปลง (ภาพ 1) ส่วนใหญ่

ปลูกอ้อยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ของปีถัดไป พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี 1000-1200 มิลลิเมตรต่อปี มีบางพ้ืนที่

อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีต่้า 800-1000 มิลลิเมตรต่อปี ได้แก่พ้ืนที่ปลูกในเขตจังหวัดนครสวรรค์

และสุพรรณบุรี และในเขตที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีสูง 1600-1800 มิลลิเมตรต่อปี ได้แก่พ้ืนที่ปลูกอ้อยใน

จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพ 2)  

 
ภาพ 1 พ้ืนที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2559/60 และต้าแหน่งแปลงเก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยที่น้ามาใช้ในการ

ค้านวนค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 
 

 
ภาพ 2 เขตปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี ในคาบ 30 ปี (2522-2551) และต้าแหน่งแปลงเก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยที่

น้ามาใช้ในการค้านวนค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 
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ผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยทั้ง 119 แปลง เท่ากับ 16.3 ตันต่อไร่ โดยจังหวัดนครสวรรค์มีค่าเฉลี่ยของ

ผลผลิตสูงที่สุด 21.6 ตันต่อไร่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูง 8.0 ตันต่อไร่ เนื่องจากมี

ช่วงวันปลูกท่ีกว้าง คือตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 จนถึงเมษายน 2559 ในแปลงที่ปลูกช้าและการจัดการแปลงไม่

ดีได้รับผลผลิตต่้ามาก แต่ในขณะเดียวกันแปลงที่ปลูกเร็วก็จะได้รับผลผลิตสูง  ในท้านองเดียวกันกับผลผลิต

อ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ้านวน 1 แปลงที่ได้รับผลผลิตมากกว่าแปลงอ่ืนๆ 38.8 ตันต่อไร่ ขณะที่ค่าเฉลี่ย

ของจังหวัดเท่ากับ 19.6 ตันต่อไร่ ท้าให้มีค่าความแปรปรวนสูงตามไปด้วย ในกลุ่มของผลผลิตต่้า ได้แก่แปลง

ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ เนื่องจากมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวสั้น จากการสังเกตพบว่า

บางแปลงมีวัชพืชมาก ท้าให้ได้รับผลผลิตต่้า (ภาพ 3)  

 
ภาพ 3 ผลผลิตเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลผลิตอ้อยรายจังหวัด ที่เก็บตัวอย่างในช่วงปีการผลิต 

2559/60–2560/61 

ในส่วนของค่าปริมาณน้้าฝนใช้การและความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย (Green water) พบว่า

มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันของวันปลูกและวันเก็บเกี่ยว 

โดยมีค่า Green water เฉลี่ยของทั้ง 119 แปลง เท่ากับ 620.7 มิลลิเมตร ในจังหวัดที่มีช่วงวันปลูกและวันเก็บ

เกี่ยวใกล้เคียงกัน จะมีค่าความแปรปรวนค่อนข้างต่้า ได้แก่แปลงปลูกอ้อยในจังหวัดสุโขทัย มุกดาหาร บุรีรัมย์ 

และนครราชสีมา ในทางตรงกันข้ามจังหวัดที่มีช่วงของวันปลูกและวันเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันมาก จะท้าให้มีค่า

ความแปรปรวนของค่า Green water สูงตามไปด้วย ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี และอุทัยธานี 

อย่างไรก็ตาม ค่า Green water ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่ท้าให้เกิดความแตกต่างกันของค่าการคาย

ระเหยน้้า ท้าให้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี  1000-1200 มิลลิเมตร แต่มีค่าการคาย

ระเหยต่างกัน จึงท้าให้มีค่า Green water ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปด้วย (ภาพ 4) 
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ภาพ 4 ปริมาณฝนใช้การและความชื้นดินเฉลี่ยที่เป็นประโยชน์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจังหวัด ที่ปลูกใน

ฤดูกาลผลิต 2559/60-2560/61 

ส้าหรับค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของทั้ง 119 แปลง เท่ากับ 68.0 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีค่าต่้ากว่าค่อนข้างมาก ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาใช้ค่าผลผลิต

เฉลี่ยของทั้งประเทศมาใช้ในการค้านวน ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศจะมีค่าประมาณ 10 ตันต่อไร่ ซึ่งมีค่า

ต่้ามากเมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ที่มีค่าผลผลิตเฉลี่ย 16.3 ตันต่อไร่ ซึ่งค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็นสัดส่วน

ระหว่างปริมาณน้้าที่ใช้กับผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้นเมื่อผลผลิตสูงขึ้นจะท้าให้ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ต่้าลง โดยมีค่า

สูงที่สุดและต่้าสุดเท่ากับ 195.4 และ 25.9 ลูกบาศก์เมตรต่อตันตามล้าดับ ซึ่งทั้ง 2 ค่าพบว่าอยู่ในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตอ้อยของจังหวัดนครสวรรค์มีความแปรปรวนสูงจึงท้าให้ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

มีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย ในขณะที่ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เฉลี่ยรายจังหวัดพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 107.9 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ทั้งนี้เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตอยู่ในกลุ่มที่ต่้า แต่มีค่า

ปริมาณ Green water เฉลี่ยค่อนข้างสูง ท้าให้คิดเป็นค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ได้สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ส่วนจังหวัดที่

มีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ต่้าที่สุดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ถึงแม้ว่าผลผลิตของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในระดับต่้า แต่

พบว่าค่า Green water มีค่าอยู่ในกลุ่มต่้าตามไปด้วย เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวน้อย จึงท้า

ให้มีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ต่้า (ภาพ 5) 
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ภาพ 5 ค่าเฉลี่ยของค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจังหวัด ที่ปลูกในฤดูกาลผลิต 

2559/60-2560/61 

เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์กับผลผลิตพบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิง
ลบ กล่าวคือ เมื่อผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้นค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มีค่าลดลง หมายความว่าอ้อยที่มีผลผลิตสูงจะมี
ประสิทธิภาพในการใช้น้้าได้ดีกว่าอ้อยที่มีผลผลิตต่้า อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ไม่ได้มีการควบคุมการจัดการ
ให้ เหมือนกันทุกแปลงทดลองที่ เก็บตัวอย่าง ผลผลิตอ้อยที่ต่้าจึงอาจเกิดจากการจัดการแปลงที่ ไม่ดี 
นอกจากนั้นอาจเกิดจากการได้รับปัจจัยการผลิตอ่ืนไม่เพียงพออีกด้วย ดังนั้นการจัดการแปลงอ้อยที่ดีจะท้าให้
ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะท้าให้ลดค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ลงได้ (ภาพ 6) 

 

 
ภาพ 6 ความสัมพันธ์ของค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กับผลผลิตอ้อยที่ปลูกแบบอาศัยน้้าฝน  
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และเม่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์กับค่าปริมาณน้้าฝนใช้การและความชื้น
ดินที่ อ้อยสามารถน้าไปใช้ได้ระหว่างการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวพบว่ามีความสัมพันธ์กันต่้ามาก 
(R2=0.167) (ภาพ 7) ชี้ให้เห็นว่าบางพ้ืนที่ถึงแม้ว่ามีปริมาณน้้าฝนและความชื้นมากเพียงพอส้าหรับการ
น้าไปใช้ในการเจริญเติบโตของอ้อย แต่ไม่ได้ท้าให้ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ลดลง ดังนั้นค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จึง
ขึ้นอยู่กับผลผลิตของอ้อยมากกว่า 

 

 
ภาพ 7 ความสัมพันธ์ของค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กับปริมาณน้้าฝนและความชื้นดินที่อ้อยน้าไปใช้ได้ในช่วง

ระหว่างการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ส้าหรับการผลิตอ้อยแบบอาศัยน้้าฝนมีค่าเฉลี่ย 71.6 ลบ.ม./ตัน อย่างไรก็ตามมี
ความแปรปรวนค่อนข้างสูง เนื่องมากจากความหลากหลายของการจัดการแปลงปลูก ท้าให้ผลผลิตมีความ
แปรปรวนสูงซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ดังนั้นการจัดการแปลงที่ดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง จะเป็นการ
ช่วยลดค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยได้ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 - 
 
11. ค าขอบคุณ - 
 - 
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