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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

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

1. แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อ          

การผลิตพืช 

 

2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
 

    กิจกรรม การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อย 

  กิจกรรมย่อย การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพการให้น้้า

ชลประทาน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพการให้น้้า
ชลประทาน 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     Analysis of Water Footprint for Sugarcane Production under  
                                              Irrigation condition 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายดาวรุ่ง  คงเทียน        ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  

ผู้ร่วมงาน  นายปรีชา กาเพ็ชร        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

   นางสาวมัทนา  วานิชย์        ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

   นางสาวพิกุล  ซุนพุ่ม        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

   นายพินิจ  กัลยาศิลปิน        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

   นางสาวดารารัตน์ มณีจันทร์     สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 
 

5. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยมีความจ้าเป็นต้องใช้น้้าในกระบวนการผลิตเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้มีการใช้น้้าส้าหรับการผลิตอ้อยเพ่ิมมากขึ้นด้วย จึง
จ้าเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมมากที่สุด จึงได้ศึกษาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิต
อ้อยภายใต้สภาพให้น้้าชลประทาน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้้าต่อหน่วยผลผลิตของอ้อย ด้าเนินการปลูก
อ้อยทดลอง 6 สถานที่ ได้แก่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชสวน
เลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ปลูกอ้อยจ้านวน 3 พันธุ์ และปลูก 3 วันปลูก ให้น้้าแบบสปริงค์เกอร์ ปริมาณ 24 
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มิลลิเมตรทุกๆ 14 วัน บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้้าชลประทานตลอดฤดูกาลผลิต และผลผลิต ผล
การศึกษาพบว่า ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ของการผลิตอ้อยมีค่าแตกต่างกันมาก เฉลี่ย 93.6 ลบ.ม./ตัน ค่าน้อยที่สุด
เท่ากับ 35.2 ลบ.ม./ตัน จากการปลูกอ้อยพันธุ์ KK07-037 ที่วันปลูกที่ 1 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ และมากที่สุดเท่ากับ 243.9 ลบ.ม./ตัน จากการปลูกอ้อยพันธุ์ K95-84 ที่วันปลูกที่ 2 ณ แปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ชี้ให้เห็นว่าการให้น้้าแก่อ้อยจะท้าให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มข้ึนได้แต่
ก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพันธุ์ วันปลูกและสถานที่ปลูก จึงท้าให้ค่าการใช้น้้าต่อตันอ้อยมีความแปรปรวนสูง ดังนั้น
การพิจารณาการให้น้้าให้เหมาะสมกับพันธุ์และสภาพแวดล้อม จะท้าให้มีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตอ้อยได ้

 
Abstract 
Sugarcane production need the 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 irrigation condition. The experiments were conducted at 6 locations, 
including Nakhon Sawan Field Crops Research Center, Khon Kaen Field Crops Research 
Center, Loei Horticulture Research Center, Mukdahan Agricultural Research and 
development Center, Kanchanaburi Agricultural Research and development Center and 
Prachinburi Agricultural Research and development Center. Sugarcane was planted using 3 
cultivars- 95-2-213 or KK07-050, K95-84 and KK07-037 and 3 planting dates. Applied water 24 
mm every 2 weeks by springer. Weather data, water for irrigation and yield of sugarcane 
were collected. The results showed that the water footprint had many different values. The 
average of the water footprint was 93.6 m3/t. The minimum value was 35.2 m3/t for 
sugarcane cultivar KK07-037 with planting date 1 at Nakhon Sawan Field Crops Research 
Center. The maximum value was 243.9 m3/t for cultivar K95-84 with planting date 2 at 
Prachinburi Agricultural Research and Development Center. This result indicated that 
irrigated will increase the sugarcane yield but not equal, depending on cultivar planting date 
and location. Therefore, proper watering in each cultivar and environment will result in 
efficient water utilization and reduced cost of sugarcane production. 

 

6. ค าน า 
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อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศประมาณ 10 ล้านไร่ 
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
สภาพการผลิตแบบอาศัยน้้าฝน ระหว่างปี 2559-2561 เพ่ือหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอ้อย ส้าหรับน้าไปใช้ใน
การวางแผนจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้้าส้าหรับการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์                               

1) อุปกรณ์ส้าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อย 
2) อุปกรณ์ส้าหรับบันทึกข้อมูลน้้าฝนแบบอัตโนมัติ 
3) อุปกรณ์ส้าหรับการให้น้้า 

    - วิธีการ  
การเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง 
ปลูกอ้อยทดลองในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืช

สวนเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
บุรีรัมย์ ทุกแปลงปลูกอ้อยจ้านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ KK07-037 95-2-213 และ K95-84 และ 6 แปลงแรก
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ปลูกอ้อย 3 วันปลูกได้แก่วันปลูกที่ 1 ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558-ธันวาคม 2558 วันปลูกที่ 2 
ปลูกในช่วงเดือนมกราคม 2559-กุมภาพันธ์ 2559 และวันปลูกที่ 3 ปลูกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
2559 ส่วนแปลงทดลองที่จังหวัดสุโขทัยและบุรีรัมย์ปลูกครั้งเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 
2560 เก็บผลผลิตอ้อยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ให้น้้าแบบสปริงค์เกอร์ ปริมาณ 24 
มิลลิเมตร ทุกๆ 14 วัน เก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยโดยการสุ่มเก็บผลผลิตพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 แถว แถวยาว 5 
เมตร จ้านวน 4 ซ้้า บันทึกข้อมูลข้อมูลวันปลูก การให้น้้า วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
จากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศที่อยู่ ในแปลงทดลอง 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 

 

 
 

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 

และ CWR ค้านวณได้จากสมการ 
 

    
 

    
 

เมื่อ CWR = ปริมาณความต้องการน้้าของพืช (มิลลิเมตรต่อวัน) 
ETo = ปริมาณน้้าต้องการคายระเหยภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในอุดมคตินับตั้งแต่

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

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

 
ส่วนค่า Gray water ค้านวนได้จากสมการ 
 

 
 

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 ทีศู่นย์ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่

ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรบุรีรัมย์  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยของอ้อยทั้ง 60 แปลงมีความแปรปรวนสูง ตั้งแต่ 5.4 ถึง 40.1 ตันต่อไร่ ผลผลิต

ต่้าสุดมาจากแปลงที่ปลูกในวันปลูกที่ 3 ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เนื่องจากมี

ปัญหาเรื่องของท่อนพันธุ์ไม่เพียงพอท้าให้ปลูกได้ช้า คือปลูกในเดือนสิงหาคม 2559 และเก็บเกี่ยวในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2560 ท้าให้อ้อยมีอายุเก็บเกี่ยวน้อย ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์ที่ปลูกในวันปลูกนี้มีค่าผลผลิตเฉลี่ยเพียง 6.9 

ตันต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 40.1 ตันต่อไร่ ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และ

ปลูกในวันปลูกท่ี 1 โดยใช้พันธุ์ KK07-037 เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของ

อ้อย เมื่อพิจารณารายจังหวัดแล้ว พบว่าผลผลิตอ้อยเฉลี่ยของจังหวัดนครสวรรค์มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ย 32.5 ตันต่อ

ไร่ รองลงมาได้แก่อ้อยที่ปลูกในจังหวัดขอนแก่นเฉลี่ย 20.6 ตันต่อไร่ แต่อย่ามงไรก็ตามในจังหวัดขอนแก่น 
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ผลผลิตมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของวันปลูกที่ 2 มีอุณหภูมิสูงในช่วงแรกของ

การเจริญเติบโต ถึงแม้ว่าอ้อยจะได้รับน้้าในปริมาณที่เพียงพอแต่ไม่สามารถน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ได้  ท้าให้อ้อย

ได้รับผลผลิตต่้า ในขณะที่วันปลูกอ่ืนอ้อยเจริญเป็นปกติและมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตสูง ในขณะที่จังหวัดเลย 

กาญจนบุรี มุกดาหาร ปราจีนบุรี สุโขทัย และบุรีรัมย์ มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11.3-17.6 ตันต่อไร่ โดยที่

จังหวัดกาญจนบุรีและปราจีนบุรี มีความแปรปรวนสูงเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและอายุ

เก็บเกี่ยวของแต่ละวันปลูก ในขณะที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดบุรีรัมย์มีความแปรปรวนน้อยมาก เนื่องมาจาก

มีการปลูกอ้อยวันปลูกเดียว ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่างกัน (ภาพที ่1) 

 
ภาพที ่1 ผลผลิตเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลผลิตอ้อยรายจังหวัด ที่เก็บผลผลิตในช่วงปีการผลิต 

2559/60   

ในส่วนของค่าปริมาณน้้าฝนใช้การและความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย (Green water) พบว่า

มีความแตกต่างกันระหว่างจังหวัด มีค่าตั้งแต่ 279.8 มิลลิเมตร ที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี ไปจนถึง 806 

มิลลิเมตร ที่ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรีมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นในวันปลูกที่ 2 และ 3 

ท้าให้มีค่าปริมาณน้้าฝนใช้การน้อยกว่าในจังหวัดอ่ืนๆ ส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์พบว่ามีปริมาณฝนใช้การตั้งแต่

ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมากกว่าความต้องการน้้าของอ้อย จึงท้าให้มีค่า green water สูง ในขณะที่ความ

แปรปรวนของค่า green water ของแต่ละจังหวัดมีค่าค่อนข้างต่้า เนื่องจากมีความแตกต่างกันของวันปลูกแค่ 

3 วันปลูก และในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดบุรีรัมย์มีการปลูกอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ท้าให้ได้ค่า 

green water เท่ากันทั้ง 3 พันธุ์ (ภาพที ่2)  
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ภาพที ่2 ปริมาณฝนใช้การและความชื้นดินเฉลี่ยที่เป็นประโยชน์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจังหวัด ที่ปลูก

ในฤดูกาลผลิต 2559/60 

 ค่าการใช้น้้าชลประทาน (Blue water) พบว่ามีความแปรปรวนระหว่างจังหวัดมากกว่าภายในจังหวัด 

ยกเว้นอ้อยที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีความแตกต่างงกันของอายุการเก็บเกี่ยวอ้อยของแต่ละวัน

ปลูก ปริมาณน้้าชลประทานที่ให้มีค่าระหว่าง 251.5-526.3 มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับอายุของอ้อยตั้งแต่วันปลูกไป

จนถึงวันเก็บเกี่ยวและปริมาณน้้าฝนที่ใช้การได้ในช่วงของวันปลูกนั้นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีถึงแม้ว่าจะมีค่า 

green water ต่้าที่สุด แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องให้น้้าชลประทานมากที่สุด เนื่องมาจากช่วงเวลาตั้งแต่ปลูก

จนถึงเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามในจังหวัดบุรีรัมย์มีค่า green water มากกว่าจังหวัดอ่ืน แต่ใน

ขณะเดียวกันค่า blue water ก็ยังมีค่ามากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ ยว

มากกว่า (ภาพที ่3) 

 
ภาพที ่3 ปริมาณน้้าชลประทานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจังหวัด ที่ปลูกในฤดูกาลผลิต 2559/60 
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ส้าหรับค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของทั้ง 8 จังหวัด เท่ากับ 95.6 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 

และมีความแปรปรวนสูงมีค่าตั้งแต่ 35.2 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ที่ได้จากการปลูกอ้อยพันธุ์ KK07-037 ณ แปลง

ทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จนถึง 243.9 ลูกบาศก์เมตรต่อตันที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี โดยใช้พันธุ์ K95-84 (ภาพ 4) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีค่าต่้า

กว่าค่อนข้างมาก ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาใช้ค่าผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศมาใช้ในการค้านวน ซึ่งผลผลิต

เฉลี่ยของทั้งประเทศจะมีค่าประมาณ 10 ตันต่อไร่ ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ที่มีค่าผลผลิตเฉลี่ย 17.4 ตันต่อไร่ 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในพ้ืนที่เดียวกันแบบอาศัยน้้าฝน พบว่ามีค่าสูงกว่า เนื่องจาก

ผลผลิตที่ได้จากการปลูกแบบอาศัยน้้าฝนมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 16.3 ตันต่อไร่ ในขณะที่การให้น้้า

ชลประทานท้าให้มีค่า blue water เพ่ิมขึ้นอีกเฉลี่ย 335 มิลลิเมตร จึงท้าให้มีค่า water footprint สูงกว่า 

(ภาพที ่4) 

 
ภาพที ่4 ค่าเฉลี่ยของค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจังหวัด ที่ปลูกในฤดูกาลผลิต 

2559/60-2560/61 

เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กับผลผลิตพบว่ามีความสัมพันธ์กัน  ค่าวอ
เตอร์ฟุตพริ้นท์จะมีค่ามากข้ึนเมื่อผลผลิตอ้อยลดลง (ภาพที ่5a) ซึ่งพบว่า water footprint มีความสัมพันธ์กับ
ค่าผลผลิตมากกว่าค่า green water และ blue water (ภาพที่ 5b, 5c) ชี้ให้เห็นว่าอ้อยที่มีผลผลิตสูงจะได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจัยอ่ืนมากว่าน้้า เช่นพันธุ์ และสภาพแวดล้อมของการผลิต ถึงแม้ในพ้ืนที่นั้นๆ จะมีปริมาณ
น้้าฝนใช้การและมีการให้น้้าชลประทานในปริมาณที่ใกล้เคียงกันก็ตาม 
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ภาพที ่5 ความสัมพันธ์ของค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์กับผลผลิตอ้อย (a) และกับค่า green water (b)  และกับ

ค่า blue water (c) ที่ปลูกแบบให้น้้าชลประทาน ในปี 2559/2560 
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และเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการให้น้้าชลประทาน blue water กับค่าผลผลิตของ
อ้อยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน มีค่า R2 เท่ากับ 0.046 (ภาพที่ 6) หมายความว่าการให้น้้าชลประทานใน
ปริมาณที่มากขึ้นไม่ท้าให้ผลผลิตมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่พันธุ์ ความแตกต่าง
ของสภาพแวดล้อม (ชนิดของดิน และปริมาณน้้าฝน) และช่วงของวันปลูกและวันเก็บเกี่ยว ดังนั้นการพิจารณา
การให้น้้าแก่อ้อยจึงควรค้านึงถึงพันธุ์และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปลูกนั้นๆ ด้วย 

  

 
ภาพที ่6 ความสัมพันธ์ของค่า blue water กับผลผลิตอ้อยที่ปลูกแบบให้น้้าชลประทาน ในปี 2559/2560 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ส้าหรับการผลิตอ้อยในสภาพให้น้้าชลประทานมีค่าเฉลี่ย 95.6 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตัน และมีความแปรปรวนสูงมีค่าตั้งแต่ 35.2-243.9 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน เนื่องมาจากความแตกต่างของพันธุ์ 
สภาพแวดล้อมและช่วงเวลาของการผลิตตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว ดังนั้นการพิจารณาการให้น้้าให้
เหมาะสมกับพันธุ์และสภาพแวดล้อม จะท้าให้มีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ 
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