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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาร่องรอยการใช้น�้ำของมันส�ำปะหลังที่ปลูกในลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำในการประเมินหาค่าร่องรอยการใช้น�้ำอาศัย
ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่เก็บโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง จ�ำนวน 40
ราย และข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก และผลผลิตของมันส�ำปะหลังของส�ำนักงานเกษตร จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่าร่องรอยการใช้น�้ำรวมของการปลูกมันส�ำปะหลังในลุ่มน�้ำล�ำตะคอง มีค่า
เท่ากับ 465.87 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน โดยประกอบด้วยร่องรอยการใช้น�้ำสีเขียว ร่องรอยการใช้น�้ำสีฟ้า และ
ร่องรอยการใช้น�้ำสีเทา เท่ากับ 194.01 187.33 และ 84.53 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ตามล�ำดับ และมีผลผลิต
มันส�ำปะหลังเฉลี่ย 3.39 ตันต่อไร่ ผลจากการศึกษาสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อก�ำหนด
พื้นที่และช่วงระยะเวลาในการเพาะปลูกมันส�ำปะหลังให้เหมาะสมกับศักยภาพแหล่งน�้ำต้นทุน
ค�ำส�ำคัญ: ร่องรอยการใช้น�้ำ มันส�ำปะหลัง
ABSTRACT
The purpose of this research was to evaluate the Water Footprint of Cassava cultivation
in the Lam Ta Khong basin, Nakhon Ratchasima Province for water demand management.
Evaluation of Water Footprint used primary data and secondary data. The primary data was
the filed collected from interviewing the 40 farmers in the Lam Ta Khong basin. Secondary
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data related to the cultivation and Cassava production refer to Nakhon Ratchasima Provincial
Agriculture Office. The results showed that the total of Water Footprint Cassava, planting the
Lam Ta Khong basin was 465.87 m3/ton. The latter consisted of the Green Water Footprint,
Blue Water Footprint, and Gray Water Footprint as followed 194.01, 187.33, and 84.53 m3/ton,
respectively. The results of this study can be used as information in the management to
determine the area and time of planting Cassava to suit the potential of water resources.
KEYWORDS: Water Footprint, Cassava
บทน�ำ

ปัญหาเรื่องทรัพยากรน�้ำเป็นปัญหาที่ได้รับ
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกในระดับสากล ทรัพยากร
น�้ำนอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตยัง
เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศโดยเชือ่ มโยงกับ
ความมัน่ คงด้านอาหาร พลังงาน และสิง่ แวดล้อม ผ่าน
ภาคการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ
และรักษาระบบนิเวศน์ (สุจริต คูณธนกุลวงศ์, เปี่ยม
จันทร์ ดวงมณี, และ ปิยธิดา ห้อยสังวาล, 2556) จาก
รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าภายในปี
พ.ศ. 2568 ประชากรกว่า 7 พันล้านคนจากจ�ำนวน
60 ประเทศ จะประสบภาวะการขาดแคลนน�้ำอย่าง
รุนแรง ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลน
น�ำ 
้ คือการขยายตัวในภาคการผลิตเกษตรและปศุสตั ว์
ทีม่ อี ตั ราการใช้นำ�้ ทีส่ งู ร้อยละ 70.00 ของปริมาณการ
ใช้น�้ำรวมของโลก (โพสซิชั่นนิ้ง, 2548) ส�ำหรับ
ประเทศไทย พบว่ามีการใช้น�้ำเพื่อภาคการเกษตร
ประมาณ 46,654 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
91.00 ของปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด ซึ่งค่าเฉลี่ยการ
ใช้น�้ำเพื่อการเกษตรของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับ
โลก ระดับเอเชียและระดับอาเซียน (สุจริต คูณธนกุล
วงศ์ และคณะ, 2556) เนือ่ งจากประชากรในประเทศ
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 49.00 ท�ำการเกษตร ทุกช่วง
ฤดูร้อนของปี เกษตรกรจะพบกับสภาวะการขาด

แคลนน�้ำที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (โพสซิชั่นนิ้ง, 2548) ซึ่งจัดเป็นครัวของ
ประเทศ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ข้ า ว อ้ อ ย มั น ส� ำ ปะหลั ง ข้ า วโพด
ยางพารา เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้มีปริมาณการผลิต
เป็ น จ� ำ นวนมากในภู มิ ภ าคนี้ ประเทศไทยมี ก าร
ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นล�ำดับต้นของโลก
โดยเฉพาะการส่งออกมันส�ำปะหลังพืชอาหารที่ให้
แป้ง (Carbohydrate Crops) ที่มีความต้องการ
บริโภคมากเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 9.00
ของการบริโภคพืชอาหารทีใ่ ห้แป้งทัว่ โลก ในช่วงระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมามันส�ำปะหลังมีราคาถูกกว่าพืช
อาหารที่ให้แป้งชนิดอื่นท�ำให้มีความต้องการบริโภค
มันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้น ส�ำหรับประเทศไทยมีการขยาย
พื้นที่การปลูกมันส�ำปะหลังอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.
2559 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ มีผลผลิต
ประมาณ 31 ล้านตันต่อปี โดยแหล่งผลิตมันส�ำปะหลัง
ที่ส�ำคัญอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีจ�ำนวน
1.51 ล้านไร่ (สุวลักษณ์ อะมะวัลย์, 2561)
ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก รองลงมา ได้แก่
เวียดนาม ส่วนผู้ผลิตมันส�ำปะหลังรายใหญ่อื่นๆ ใน
แถบแอฟริ ก า เน้ นผลิ ต เพื่ อ ใช้ บริ โ ภคเป็ น อาหาร
ภายในประเทศเป็นหลัก แป้งมันส�ำปะหลังดิบจาก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกของโลก
มากถึง ร้อยละ 77.00 โดยมีจีนเป็นคู่ค้าหลักที่ส�ำคัญ
มากถึ ง ร้ อ ยละ 75.00 ของปริ ม าณการส่ ง ออก
มั น ส� ำ ปะหลั ง ทั้ ง หมดของประเทศไทย (เชฐชุ ด า
เชื้ อ สุ ว รรณ, 2560) ขณะที่ ค วามต้ อ งการใช้ มั น
ส�ำปะหลังภายในประเทศมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการขยายตัวอุตสาหกรรมทางด้าน
อาหาร ด้านเอทานอล และด้านอาหารสัตว์ โดยมี
ความต้องการใช้งานรวมประมาณ 1,952,756 ตันต่อ
ปี (อุทัย คันโธ และคณะ, 2551) ปริมาณน�้ำที่ถูกใช้
ในภาคการเกษตรเพื่อผลิตอาหารซึ่งเดิมจะอาศัยน�้ำ
ฝนหรือน�้ำจากแหล่งธรรมชาติ เมื่อความต้องการ
อาหารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของเมื อ ง
และการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมส่งผลต่อการใช้
น�้ ำ จากแหล่ ง กั ก เก็ บ น�้ ำ ตามธรรมชาติ ท� ำ ให้ ต ้ อ ง
พัฒนาการใช้นำ�้ ทางภาคเกษตรกรให้คมุ้ ค่าหรือเลือก
ปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อยลง
ร่องรอยการใช้น�้ำ (Water Footprint: WF)
หรือรอยเท้าน�ำ้ เป็นดัชนีชวี้ ดั ปริมาณการใช้นำ�้ ทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิตผลผลิตทางภาค
การเกษตรจนถึงผูบ้ ริโภค เกิดขึน้ จากการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของวิกฤตน�้ำโดยศาตราจารย์ Hoekstra
และคณะ ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึง่ ใช้เป็นดัชนีชวี้ ดั การใช้
ทรัพยากรน�้ำที่มีประสิทธิภาพ (Hoekstra & Hung,
2002) ถูกน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ
น�้ำทางการเกษตร เพื่อประเมินความคุ้มค่าของน�้ำใน
การผลิตภาคการเกษตรเปรียบเทียบกับผลผลิตเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางนโยบายก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารเพาะ
ปลูกพืชที่ให้ผลคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลผลิต
ซึ่งเป็นรายได้ต่อหน่วยของน�้ำโดยตรงสามารถแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น�้ำกับรายได้
เช่น ถ้าเกษตรกรใช้น�้ำ  1,000 ลูกบาศก์เมตร ปลูก
ฝ้ายจะมีรายได้ 296 เหรียญสหรัฐอเมริกา ถ้าใช้น�้ำ
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ปริมาณเดียวกันปลูกข้าวสาลีจะมีรายได้ 203 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์เป็น
ทางเลือกทีด่ เี พราะส่งผลให้ใช้นำ�้ ในการผลิตน้อย การ
ลดพื้นที่การปลูกของพืชที่ใช้น�้ำมากทดแทนด้วยการ
เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อยแต่ได้ค่าตอบแทนสูง
การเพิ่มประสิทธิภาพและรูปแบบการปลูกพืชโดย
ไม่ ต ้ อ งลดรายได้ ผ ลที่ ตามมาคื อ ความต้ อ งการน�้ ำ
ชลประทานส�ำหรับพืชก็จะลดลง (Chen, Zhang,
Sun, Liu, Wang, & Savenije, 2005)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นปัจจุบันลุ่มน�้ำ
ล�ำตะคองก�ำลังเผชิญกับความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำ
เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองร้อยละ 34.00
พื้ น ที่ ท างอุ ต สาหกรรมร้ อ ยละ 155.00 และการ
ลดลงของพื้ น เกษตรกรรมร้ อ ยละ 3.88 (ณั ฐ พล
ชั ย ยวรรณาการ, นิ พ นธ์ ตั้ ง ธรรม, และ เรื อ งไร
โตกฤษณะ, 2560) การขยายตั ว ของชุ ม ชนและ
พื้นที่ทางอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความต้องการด้าน
อุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการด้าน
อาหารเพิ่ ม ขึ้ น สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ความต้ อ งการน�้ ำ
ส�ำหรับภาคการผลิตของการเกษตรเพิ่มตาม ในขณะ
พื้นที่ทางการเกษตรจ�ำกัดและที่ปริมาณน�้ำต้นทุนมี
เท่ า เดิ ม ประกอบกั บ จากแผนที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง ของ
ศูนย์ปอ้ งกันวิกฤตน�ำ 
้ กรมทรัพยากรน�ำ 
้ ปี พ.ศ. 2560
ระบุว่าลุ่มน�้ำล�ำตะคองมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงร้อยละ
0.14 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่
ในเขตอ�ำเภอปากช่อง อ�ำเภอสีคิ้ว อ�ำเภอสูงเนินและ
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา คิดเป็นพื้นที่ 533.78 ไร่
(ส�ำนักงานกรมทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ, 2562) จึงเป็น
เรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการประสบกับสภาวะการ
ขาดแคลนทรั พ ยากรน�้ ำ  การศึ ก ษานี้ จ ะท� ำ การ
ประเมินร่องรอยการใช้น�้ำของการปลูกมันส�ำปะหลัง
ในเขตลุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ ตะคอง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พิ จ ารณาก� ำ หนดพื้ น ที่ ก ารปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ให้
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เหมาะสมกับศักยภาพน�้ำต้นทุน ผลการประเมินร่อง
รอยการใช้น�้ำยังแสดงถึงปริมาณน�้ำที่ใช้ในการปลูก
มันส�ำปะหลัง ซึ่งแสดงถึงความต้องการใช้ทรัพยากร
น�้ำในพื้นที่ การมีข้อมูลของร่องรอยการใช้น�้ำในการ
ปลูกพืชสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหารใน
การวางแผนจั ด สรรน�้ ำ ส� ำ หรั บ การเกษตรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อประสบกับปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรน�้ำต้นทุน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผลของการประเมินร่องรอยการใช้น�้ำ
ของมันส�ำปะหลังในเขตชลประทานลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา
2) ผลที่ได้จากการประเมินสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดสรรน�้ำหรือวางนโยบายส่ง
เสริมการปลูกมันส�ำปะหลังเพื่อพัฒนาผลการผลิต
ด้านการเกษตรให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

วัตถุประสงค์
ประเมินค่าร่องรอยการใช้น�้ำของการปลูก
มั น ส� ำ ปะหลั ง ในเขตลุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ ตะคอง จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การน�้ำ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ในการประเมินค่า
ร่องรอยการใช้น�้ำของมันส�ำปะหลัง โดยผู้วิจัยเลือก
จากเขตพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง
ได้แก่ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
อ�ำเภอขามทะเลสอ อ�ำเภอสีควิ้ และอ�ำเภอสูงเนิน ดัง
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่กรณีศึกษาในเขตลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
ที่มา: โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำตะคอง (2560)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ น การส� ำ รวจ
ข้อมูลในพืน้ ทีโ่ ดยอ้างอิงข้อมูลจากสถิตพิ นื้ ทีท่ ที่ ำ� การ
ปลูกมันส�ำปะหลังระดับต�ำบล 44 ต�ำบลใน 5 อ�ำเภอ
กลุ่มตัวอย่างใช้การสัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชนหรือผู้แทน
เกษตรกรที่ปลูกมันส�ำปะหลัง เพื่อเป็นตัวแทนของ
ครัวเรือนเกษตรกร ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจาก
สูตร Yamane (บุญมี พันธุ์ไทย, 2554) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 40 คน แบบสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรและของเสียจากการปลูกมันส�ำปะหลัง
ประยุกต์จากแบบสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรและของเสียจากการปลูกอ้อย (พงศ์เทพ
สุวรรณวารี, ขนิษฐา มีวาสนา, กัลยาณี กุลชัย, และ
มนัสวี พานิชนอก, 2557) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเจ้าของไร่ ที่ตั้ง ส่วนที่
2) ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับไร่มนั ส�ำปะหลัง เช่น พืน้ ทีก่ าร
เพาะปลูก พันธ์ของมันส�ำปะหลังที่ปลูก เดือนที่ปลูก
เดือนทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิต ปริมาณผลผลิตต่อปี จ�ำนวน
แรงงาน ส่ ว นที่ 3) วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการปลู ก มั น
ส�ำปะหลัง เช่น ประเภทของการใช้น�้ำ ช่วงเดือนที่ใช้
น�้ำ ปริมาณการให้น�้ำ ประเภทของการใช้ปุ๋ย สูตรปุ๋ย
ที่ใช้ และปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่
1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลสถิติการ
เพาะปลูก การเก็บเกีย่ วผลผลิต ของส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างปีการผลิต 2552/2553
ถึง 2558/2559 (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา,
2559)
2) ค่า ET ปริมาณการใช้น�้ำและปริมาณฝน
ใช้ ก ารของการปลูก มันส�ำปะหลังใช้ผลการศึ ก ษา
วิเคราะห์ปริมาณการใช้น�้ำและปริมาณฝนใช้การราย
เดือนในการปลูกมันส�ำปะหลังของสถานีทดลองการ
ใช้น�้ำชลประทานที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท�ำการ
วิเคราะห์การปลูกมันส�ำปะหลัง 12 แบบ โดยใช้ขอ้ มูล
108

ภูมิอากาศ และความสัมพันธ์ของฝนเฉลี่ยรายเดือน
เฉลีย่ ของสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาของสถานีทดลองการใช้
น�้ำชลประทานที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา อัตราการใช้
น�้ำของพืชในคาบ 22 ปี (พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2559)
ความสามารถในการอุ ้ ม น�้ ำ ของดิ น อาศั ย ตาราง
ส�ำเร็จรูปของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
ค�ำนวณปริมาณการใช้น�้ำของพืชอ้างอิง (Reference
Crop Evapotranspiration or ETO) จากสูตร
Penman-Monteith ด้วยโปรแกรม Cropwat 8.0
(นัฐชา สมตัว, ฐิตนนท์ หงโชติธนวดี, และ ณัฐพัชร์
วงษ์ศุภลักษณ์, 2560) ปริมาณน�้ำที่พืชใช้สามารถ
ค�ำนวณได้จากค่าการคายระเหยน�้ำของพืชตลอดฤดู
การเพาะปลูกจากสมการที่ 1
CWUGreen,Blue = 1.6 Σlgp
d=1 ETGreen,Blue

(1)

เมื่อ
ETGreen คือ ค่าปริมาณการใช้นำ�้ สีเขียวของมันส�ำปะหลัง
ตลอดการเพาะปลูก (มิลลิเมตร/ปี)
ETBlue คือ ค่าปริมาณการใช้นำ�้ สีฟา้ ของมันส�ำปะหลัง
ตลอดการเพาะปลูก (มิลลิเมตร/ปี)
3) ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการ
ประเมินร่องรอยการใช้น�้ำ  ด�ำเนินการตามคู่มือ The
Water Footprint Assessment Manual (Hoekstra,
Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) แบ่ง
เป็น 3 ส่วน ได้แก่
3.1) ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ สี ฟ ้ า (Blue
Water Footprint: WFBlue) คือปริมาณน�้ำที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ ในการศึกษา
นี้น�้ำสีฟ้า หมายถึงน�้ำจากระบบชลประทาน สามารถ
ค�ำนวณจากสมการที่ 2

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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WFBlue = CWUBlue /Y
เมื่อ
WFBlue
CWUBlue
Y

(2)

คือ ร่องรอยการใช้นำ�้ สีฟา้ ของการปลูกมัน
ส�ำปะหลัง
คือ ปริมาณน�้ำที่พืชใช้จากชลประทาน
(ลูกบาศก์เมตรต่อไร่)
คื อ ปริ ม าณผลผลิ ต ของมั น ส� ำ ปะหลั ง
(ตันต่อไร่)

3.2) ร่องรอยการใช้น�้ำสีเขียว (Green
Water Footprint: WFGreen) หมายถึง ปริมาณน�้ำฝน
ที่ถูกน�ำไปใช้อยู่ในรูปฝนใช้การหรือความชื้นในดิน
สามารถค�ำนวณได้จากสมการที่ 3
WFGreen = CWUGreen /Y

(3)

WFGray = {(α×AR) / (Cmax-Cnatural )}/Y (4)
เมื่อ
WFGray คือ ร่องรอยการใช้น�้ำสีเทาของการปลูกมัน
ส�ำปะหลัง
AR คือ อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่การเพาะ
ปลูก (กิโลกรัมต่อไร่)
α
คือ ค่าสัมประสิทธิก์ ารชะล้างของสารมลพิษ
Cmax คือ ความเข้มข้นสูงสุดของสารพิษที่ยอมรับ
ได้ในแหล่งน�้ำ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
Cnatural คือ ระดับความเข้มข้นของมวลสารในแหล่ง
น�้ำ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ร่องรอยการใช้น�้ำรวมส�ำหรับการปลูกมัน
ส�ำปะหลัง สามารถค�ำนวณได้จากสมการที่ 5
WFProc = WFGreen+ WFBlue+ WFGray

(5)

เมื่อ
WFGreen คือ ร่องรอยการใช้น�้ำสีเขียวของการปลูก
มันส�ำปะหลัง
CWUGreen คือ ปริมาณฝนใช้การของมันส�ำปะหลัง
(ลูกบาศก์เมตรต่อไร่)
Y
คือ ปริมาณผลผลิตของมันส�ำปะหลัง (ตัน
ต่อไร่)

4) สรุปผลการประเมินร่องรอยการใช้น�้ำ
รวมของการปลูกมันส�ำปะหลังในลุ่มน�้ำล�ำตะคอง

3.3) ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ สี เ ทา (Gray
Water Footprint: WFGray) คือ ตัวชี้วัดระดับมลพิษ
ของน�ำ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเพาะปลูกและผลิต
พืช ร่องรอยการใช้นำ�้ สีเทาจะพิจารณาในส่วนปริมาณ
น�้ำที่ใช้ในการเจือจางน�ำ้ เสียให้ความเข้มข้นลดลงอยู่
ระดับตามมาตรฐานแม่น�้ำล�ำคลองและคุณภาพน�้ำ
ตามมาตรฐานแหล่งน�้ำประเภทที่ 2 ก�ำหนด สามารถ
ค�ำนวณได้จากสมการที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตวั แทน
เกษตรกรพบว่า เกษตรกรปลูกมันส�ำปะหลังพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 5 0 ห้ ว ยบง60 ระยอง5 ระยอง7
ระยอง60 ระยอง90 ข้อมูลการให้น�้ำของเกษตรกร
พบว่า มีทั้งให้น�้ำฝนอย่างเดียวและบางพื้นที่ใช้น�้ำ
ผิวดินจากสระ คลอง การใช้ปุ๋ยพบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย
เคมีสูตรทางการค้า 15:15:15 46:0:0 และ 12-4-40

เมื่อ
WFProc

คือ ปริมาณร่องรอยการใช้น�้ำรวมของการ
ปลูกมันส�ำปะหลัง

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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โดยมีอตั ราการใส่ปยุ๋ 15- 50 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกร
มีการปลูกมันส�ำปะหลัง 3 ช่วงคือ ช่วงเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน
และเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม โดยท�ำการเก็บเกีย่ ว
ในปีถัดไป รวมระยะเวลาการปลูก 360 วัน มีผลผลิต
3.00-4.00 ตันต่อไร่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลผลิตต่อไร่
จากข้อมูลสถิติการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี
การผลิต 2552/2553 ถึง 2558/2559 มีผลผลิตเฉลีย่
2.75-3.67 ตั น ต่ อ ไร่ (ส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
นครราชสีมา, 2559)
จากสถิติการเพาะปลูกมันส�ำปะหลังในเขต
พื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคองได้แก่
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
อ�ำเภอขามทะเลสอ อ�ำเภอสีคิ้ว และอ�ำเภอสูงเนิน
พบว่าในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคองมีพื้นที่การปลูกมัน
ส�ำปะหลังในระหว่างปีการผลิต 2552/2553 ถึง
2558/2559 (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา,
2559) ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการประเมินร่องรอยการใช้
น�้ำสีเขียวและน�้ำสีฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนการ
ประเมิ น ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ สี เ ทาในการศึ ก ษานี้
พิจารณาเฉพาะปุ๋ยที่เป็นส่วนประกอบไนโตรเจน (N)

110

ที่เกษตรกรใช้เนื่องจากผลการประเมินแหล่งก�ำเนิด
มลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
พบว่ า คุ ณ ภาพน�้ ำ ต�่ ำ มี ก ารเกิ ด ยู โ ทรฟิ เ คชั่ น และมี
ปริมาณการโหลดของไนโตรเจนมากที่สุด (พงศ์เทพ
สุวรรณวารี, ธนัญชัย วรรณสุข, และ เนตรนภา
พงเพ็ชร, 2555) ซึ่งการใช้ปุ๋ยไนโตเจนส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากที่ สุ ด (พงศ์ เ ทพ สุ ว รรณวารี ,
ขนิ ษ ฐา มี ว าสนา, กั ล ยาณี กุ ล ชั ย , และ มนั ส วี
พานิ ช นอก, 2557) จากข้ อ มู ล การใช้ ท รั พ ยากร
และของเสี ย จากการปลู ก มั น ส�ำ ปะหลั ง ในอ� ำ เภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา อ�ำเภอ
ขามทะเลสอ อ�ำเภอสีคิ้ว และอ�ำเภอสูงเนิน พบว่า
เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตเจนในการเพาะ
ปลูกมันส�ำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ก�ำหนดค่าสัมประสิทธิก์ ารชะล้างของสารมลพิษ (∝)
เท่ากับร้อยละ 10 ของอัตราการใช้ปุ๋ย ค่าความเข้ม
ข้นสูงสุด (Cmax) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานในแหล่งน�ำ้ ผิวดินคณะกรรมการและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ค่าความ
เข้มข้นในธรรมชาติ (Cnatural) กําหนดให้เป็นศูนย์
(Franke, Boyacioglu, & Hoekstra, 2013)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเนื้อที่การเพาะปลูกมันส�ำปะหลัง ผลผลิตและปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตเจนรายอ�ำเภอใน
เขตลุ่มน�้ำล�ำตะคองระหว่างปีการผลิต 2552/2553 ถึง 2558/2559
อ�ำเภอ
สีคิ้ว
สูงเนิน
เมืองนครราชสีมา
ขามทะเลสอ
เฉลิมพระเกียรติ

เนือ้ ทีเ่ พาะปลูก
(ไร่)*
9,563
7,133
1,777
6,212
228

ผลผลิต
(ตัน)*
35,124
25,602
4,896
22,721
751

ปริมาณการใช้ปยุ๋ ไนโตเจน
(กิโลกรัม/ไร่)**
14.40
14.03
13.75
10.49
14.39

ที่มา: * ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (2559)
** จากการสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชนหรือตัวแทนเกษตรกร
ผลการศึกษาร่องรอยการใช้น�้ำในการปลูก
มันส�ำปะหลัง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา อ�ำเภอขามทะเลสอ อ�ำเภอสีคิ้ว และ

อ�ำเภอสูงเนิน ในเขตลุ่มน�้ำล�ำตะคอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ร่องรอยการใช้น�้ำของการปลูกมันส�ำปะหลังของแต่ละอ�ำเภอในเขตลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
WFGreen
WFBlue
WFGray
WFProc
ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน
สีคิ้ว
177.20
177.36
78.41
432.97
สูงเนิน
189.28
197.30
78.23
464.81
เมืองนครราชสีมา*
249.84
99.83
349.67
ขามทะเลสอ*
160.30
78.74
239.04
เฉลิมพระเกียรติ*
193.45
87.43
280.88
เฉลี่ย
194.01
187.33
84.53
465.87
อ�ำเภอ

ผลผลิต
ตัน/ไร่
3.67
3.59
2.75
3.66
3.29
3.39

*พื้นที่ไม่มีการให้น�้ำจากระบบชลประทานแต่อาศัยน�้ำฝนเท่านั้น
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จากการประเมินค่าร่องรอยการใช้น�้ำของ
ของการปลูกมันส�ำปะหลังในเขตลุม่ น�ำ้ ล�ำตะคอง พบ
ว่ า มี ค ่ า ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ สี เ ขี ย วเท่ า กั บ 194.01
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ค่าร่องรอยการใช้น�้ำสีน�้ำเงิน
เท่ากับ 187.33 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ค่าร่องรอยการ
ใช้นำ�้ สีเทาเท่ากับ 84.53 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ค่าร่อง

รอยการใช้น�้ำรวมของการปลูกมันส�ำปะหลังเท่ากับ
465.87 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน และมีค่าเฉลี่ยของ
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 3.39 ตันต่อไร่ เมือ่ ท�ำการเปรียบ
เที ย บกั บ ค่ า ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ ของการปลู ก มั น
ส�ำปะหลังในเขตพื้นที่อื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบร่องรอยการใช้นำ�้ ของการปลูกมันส�ำปะหลังในเขตลุม่ น�ำ้ ล�ำตะคองและในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
WFGreen
WFBlue
WFGray
WFProc
ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
194.01
187.33
84.53
465.87
จันทบุรี*
310.40
18.70
65.70
394.80
ชลบุรี*
361.90
10.20
68.50
440.60
ปราจีนบุรี*
301.80
89.60
67.80
459.20
ระยอง*
387.60
34.20
65.70
487.50
สระแก้ว*
326.70
72.40
67.40
466.50
ฉะเชิงเทรา*
366.00
14.00
61.10
441.10
ลพบุรี**
333.00
97.00
430.00
พื้นที่

ผลผลิต
ตัน/ไร่
3.39
3.40
3.60
3.20
3.20
3.20
3.20
4.11

ที่มา: * สานิตย์ดา เตียวต๋อย, ชลิดา สุวรรณ, และ ธนัฏฐ์ยศ สมใจ (2555)
** อนัตยา บุญฮวด, นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์, และ อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (2557)

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบค่าร่องรอย
การใช้นำ�้ สีเขียวของการปลูกมันส�ำปะหลังในเขตพืน้ ที่
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา และลพบุรี ซึง่ นิยมปลูกพันธุเ์ กษตรศาสตร์
51 พบว่าทุกพืน้ ทีม่ คี า่ สัดส่วนร่องรอยการใช้นำ�้ สีเขียว
มากกว่าในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง ซึ่งมีค่าร่องรอย
การใช้น�้ำสีเขียวเท่ากับ 194.01 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี
112

ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และลพบุรี มีประสิทธิภาพ
ในการใช้นำ�้ ฝนในการเพาะปลูกมันส�ำปะหลังมากกว่า
ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคอง สาเหตุเนื่องจากจังหวัด
นครราชสีมาตั้งอยู่ในเขตเงาฝนและมีปริมาณฝนตก
เฉลี่ยต่อปี 1,101.43 มิลลิเมตร น้อยกว่าทุกพื้นที่
ประกอบกับจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และลพบุรี มีปริมาณฝนตกเฉลีย่
ต่อปีเท่ากับ 2,721.40 1,046.00 1,628.00 1,449.70

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Science and Technology8-2.indd 112

12/13/19 15:57

1,252.10 1,294.00 และ 1,185.10 มิลลิเมตรตาม
ล�ำดับ
จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นเมื่อท�ำการ
เปรียบเทียบค่าร่องรอยการใช้นำ้� สีฟา้ ของการปลูกมัน
ส�ำปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคองกับค่าร่องรอย
การใช้น�้ำสีฟ้าของการปลูกมันส�ำปะหลังของพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา และลพบุรี ซึ่งทั้ง 7 พื้นที่จะมีค่าร่องรอย
การใช้นำ�้ ทีใ่ กล้เคียงกัน เนือ่ งจากจังหวัดนครราชสีมา
มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีต�่ำและประสบกับปัญหา
สภาวะฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติท�ำให้ปริมาณน�้ำไม่
พอเพี ย งต่ อ ความต้ อ งการเจริ ญ เติ บ โตของมั น
ส�ำปะหลังจึงส่งผลให้ต้องอาศัยปริมาณน�้ำจากระบบ
ชลประทานในการเพาะปลูก จึงท�ำให้ค่าร่องรอยการ
ใช้น�้ำสีฟ้าของมันส�ำปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะ
คองสูงกว่าทุกที่ โดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกับค่าร่อง
รอยการใช้น�้ำสีฟ้าของมันส�ำปะหลังของพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี เนือ่ งจากจังหวัดลพบุรไี ม่มกี ารให้นำ�้ จากระบบ
ชลประทานแต่อาศัยน�้ำฝนเท่านั้นในการเพาะปลูก
เมื่อพิจารณาค่าร่องรอยการใช้น�้ำสีเทาของ
มันส�ำปะในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ล�ำตะคองมีปริมาณสูงเมือ่
เปรียบเทียบกับค่าร่องรอยการใช้น�้ำสีเทาของมัน
ส�ำปะหลังของพื้นที่อื่น เนื่องจากปัจจุบันการปลูกมัน
ส�ำปะหลังส่วนใหญ่นยิ มใช้ปยุ๋ เคมีในการเพาะปลูกส่ง
ผลต่อสภาพดินท�ำให้ตอ้ งใส่ปยุ๋ ปริมาณเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
จึ ง ท� ำ ให้ ค ่ า ร่ อ งรอยการใช้ น�้ ำ สี เ ทามี ป ริ ม าณสู ง
เนื่องจากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตของปริมาณ
มันส�ำปะหลังต่อไร่สอดคล้องกับผลการศึกษาอัตรา
ปุย๋ เคมีทเี่ หมาะสมส�ำหรับมันส�ำปะหลังทีป่ ลูกในกลุม่
ดินร่วนปนทรายชุดดินห้วยโป่งซึ่งพบว่า ปริมาณการ
ใส่ปยุ๋ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อไร่ของมันส�ำปะหลัง
อย่างมีนัยส�ำคัญ (วัลลีย์ อมรพล และคณะ, 2560)

แนวทางในการลดปริมาณของร่องรอยการ
ใช้น�้ำการปลูกมันส�ำปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะ
คอง เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ใ นลุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ ตะคองมี ป ั จ จั ย ที่
ควบคุมไม่ได้ คือปริมาณของฝนที่ส่งผลต่อน�้ำต้นทุน
ดังนั้นแนวทางการลดร่องรอยการใช้น�้ำสีฟ้าของมัน
ส�ำปะหลังในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานลุม่ น�ำ้ ล�ำตะคอง คือ
การพัฒนาการเพิม่ ผลผลิตของมันส�ำปะหลังต่อไร่ เมือ่
ผลผลิตต่อไร่สงู จะส่งผลให้คา่ ร่องรอยการใช้นำ�้ ลดลง
ซึ่งปัจจัยหลักในการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังสรุปได้
ดังนี้ (โอภาษ บุญเส็ง, 2550)
1) การเลือกฤดูปลูกและการใช้พันธ์ที่ดีที่
เหมาะสมกับพื้นที่จากการใช้ต้นพันธุ์ และพันธุ์ที่มี
คุณภาพจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ จากการศึกษา
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังต่อไร่ พบว่ามี 5
สายพันธ์ คือ พันธุเ์ กษตรศาสตร์50 พันธุร์ ะยอง5 พันธุ์
ระยอง72 พันธุ์ระยอง90 และพันธุ์ห้วยบง60 ที่
เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงถึง 11-13 ตันต่อไร่
ในช่วงอายุ 13 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ร้อย
ละ 25.00-28.00 (อัศจรรย์ สุขธ�ำรง และ เรณู
ข�ำเลิศ, 2550) โดยการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและ
เมษายน มันส�ำปะหลังจะให้ผลผลิตสูงสุด (โอภาษ
บุญเส็ง, 2550) ผลผลิตที่สูงจะท�ำให้ค่าร่องรอยการ
ใช้น�้ำลดลง (วลัยพร ศะศิประภา และคณะ, 2560)
2) การใส่ปุ๋ยและการดูแลอย่างที่กล่าวมา
ข้างต้นปริมาณการใส่ปุ๋ยส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อ
ไร่ของมันส�ำปะหลังอย่างมีนัยส�ำคัญ จากการศึกษา
พบว่า มันส�ำปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 ควรใส่ปยุ๋ 16-8-16
จะท�ำให้สามารถเพิ่มผลผลิต 6,274 กิโลกรัมต่อไร่
โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งร้อยละ 31.40 (วัลลีย์ อมรพล
และคณะ, 2560)
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แนวทางในการบริหารจัดการน�ำ้ ส�ำหรับการ
ปลูกมันส�ำปะหลัง จากการศึกษาพบว่า ปริมาณฝนที่
เป็นประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมัน
ส�ำปะหลัง จ�ำเป็นต้องจัดสรรปริมาณน�้ำชลประทาน
ให้ เพือ่ ป้องกันการเครียดจากการขาดน�ำ 
้ ซึง่ จะส่งผล
ต่ อ มั น ส� ำ ปะหลั ง ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต น�้ ำ หนั ก ลดและ
ปริมาณไซด์ยาไนต์ในหัวมันเพิ่มสูงขึ้น (สุพรรณิกา
นพคุ ณ , 2560) ในกรณี ที่ ป ระสบกั บ สภาวะการ
ขาดแคลนทรัพยากรน�ำ 
้ การวางแผนเลือกฤดูการปลูก
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยใช้น�้ำฝนที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ในลุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ ตะคองและ
ใกล้เคียงคือ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมกราคม รองลง
มาคื อ เดื อ นมี น าคม เดื อ นธั น วาคม และเดื อ น
พฤศจิ ก ายน เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณฝนใช้ ก ารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปลูกมันส�ำปะหลังตลอดอายุปลูก
เท่ากับ 518.36, 532.44, 473.97, 522.90, 493.20
มิลลิเมตรตามล�ำดับ โดยมีความต้องการปริมาณน�้ำ
เพิ่ มเติ มจากระบบชลประทานเพิ่มเติมจากน�้ ำ ฝน
เท่ากับ 300.71, 306.33, 328.64, 335.34, 382.45
มิลลิเมตรต่อปี ตามล�ำดับ (นัฐชา สมตัว และคณะ,
2560) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการเพิ่มผลผลิต
มันส�ำปะหลังเพื่อรองรับโรงงานเอทานอล (โอภาษ
บุญเส็ง, 2550) การปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและ
เมษายนมันส�ำปะหลังจะให้ผลผลิตสูงสุด การเลือก
ปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะลดปริมาณการใช้น�้ำ 
การให้นำ�้ ถูกเวลาตามความต้องการของมันส�ำปะหลัง
จะช่ ว ยให้ ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น ควรหลี ก เลี่ ย งการปลู ก
มันส�ำปะหลังในเดือนมิถุนายน เนื่องจากปริมาณ
น�้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของมันส�ำปะหลัง
เพราะอยู่ในช่วงที่มันส�ำปะหลังสะสมน�้ำหนัก ซึ่งช่วง
เวลาปลูกมีผลต่อร่องรอยการใช้น�้ำถึงแม้จะปลูกใน
พื้นที่เดียวกัน ในกรณีพื้นที่ที่อาศัยน�้ำฝนในการปลูก
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มั น ส� ำ ปะหลั ง การปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ในเดื อ น
พฤศจิกายนจะท�ำให้มันส�ำปะหลังเกิดการขาดน�้ำใน
ช่วงอายุ 3-5 เดือนมากกว่าการปลูกในเดือนมกราคม
พันธุ์ของมันส�ำปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงจะให้
ผลผลิตต�่ำเมื่อประสบสภาวะการขาดน�้ำ  การให้น�้ำ
เพิ่มผลผลิตได้ไม่มากแตกต่างจากพันธุ์มันส�ำปะหลัง
ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยเมื่อประสบสภาวะขาดน�้ำ 
การให้น�้ำจะท�ำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น (วัลลีย์ อมรพล
และคณะ, 2560)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ค่าร่องรอยการใช้นำ�้ ของ
การปลูกมันส�ำปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำตะคองมี
ค่าเท่ากับ 465.87 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน โดยประกอบ
ด้วยร่องรอยการใช้น�้ำสีเขียว ร่องรอยการใช้น�้ำสีฟ้า
และร่องรอยการใช้น�้ำสีเทา เท่ากับ 194.01, 187.33
และ 84.53 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ตามล�ำดับ และมี
ผลผลิตมันส�ำปะหลังเฉลีย่ 3.39 ตันต่อไร่ ร่องรอยการ
ใช้นำ�้ เป็นเครือ่ งมือช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ใน
ภาคการผลิตทางการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ การลด
ร่องรอยการใช้น�้ำด้วยการเลือกพันธุ์มันส�ำปะหลังที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่ การใส่ปยุ๋ ทีเ่ หมาะกับความต้องการ
ของพันธุ์มันส�ำปะหลังและการเลือกช่วงเวลาปลูกที่
เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่จะลดความเสี่ยงที่มัน
ส�ำปะหลังจะเกิดความเครียดจากการขาดน�ำ 
้ ในกรณี
ที่ต้นทุนน�้ำจ�ำกัดไม่สามารถจัดสรรน�้ำชลประทานให้
มันส�ำปะหลังได้ หรือพื้นที่ที่อาศัยน�้ำฝนในการปลูก
เพียงอย่างเดียวควรเลือกปลูกพันธุ์ระยอง 9 (วัลลีย์
อมรพล และคณะ, 2560) การเลือกพันธุ์ที่ปลูก ช่วง
เวลาที่ปลูก และให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของมันส�ำปะหลังจะท�ำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นและลด
ร่องรอยการใช้น�้ำของการปลูกมันส�ำปะหลังลง
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