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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาร่องรอยการใช้น�้าของมันส�าปะหลังที่ปลูกในลุ่มน�้าล�าตะคอง	

จงัหวัดนครราชสมีา	ส�าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการน�้าในการประเมนิหาค่ารอ่งรอยการใชน้�้าอาศยั

ข้อมูลปฐมภูมิ	คือข้อมูลที่เก็บโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร	ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคอง	จ�านวน	40	

ราย	 และข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก	 และผลผลิตของมันส�าปะหลังของส�านักงานเกษตร	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ผลการศึกษา	 พบว่าร่องรอยการใช้น�้ารวมของการปลูกมันส�าปะหลังในลุ่มน�้าล�าตะคอง	 มีค่า 

เท่ากับ	 465.87	 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	 โดยประกอบด้วยร่องรอยการใช้น�้าสีเขียว	 ร่องรอยการใช้น�้าสีฟ้า	 และ 

ร่องรอยการใช้น�้าสีเทา	 เท่ากับ	 194.01	 187.33	 และ	 84.53	 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	 ตามล�าดับ	 และมีผลผลิต 

มันส�าปะหลังเฉลี่ย	3.39	ตันต่อไร่	ผลจากการศึกษาสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อก�าหนด

พื้นที่และช่วงระยะเวลาในการเพาะปลูกมันส�าปะหลังให้เหมาะสมกับศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน

ค�าส�าคัญ: ร่องรอยการใช้น�้า	มันส�าปะหลัง

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�า

ปัญหาเรื่องทรัพยากรน�้าเป็นปัญหาท่ีได้รับ

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกในระดับสากล	ทรัพยากร

น�้านอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตยัง

เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาประเทศโดยเชือ่มโยงกบั

ความมัน่คงด้านอาหาร	พลงังาน	และสิง่แวดล้อม	ผ่าน

ภาคการผลติทางการเกษตร	อุตสาหกรรม	การบรกิาร

และรักษาระบบนิเวศน์	(สุจริต	คูณธนกุลวงศ์,	เปี่ยม

จันทร์	ดวงมณี,	และ	ปิยธิดา	ห้อยสังวาล,	2556)	จาก

รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าภายในป	ี

พ.ศ.	2568	ประชากรกว่า	7	พันล้านคนจากจ�านวน	

60	ประเทศ	จะประสบภาวะการขาดแคลนน�้าอย่าง

รุนแรง	ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลน

น�า้	คอืการขยายตวัในภาคการผลติเกษตรและปศสัุตว์

ทีม่อีตัราการใช้น�า้ท่ีสงูร้อยละ	70.00	ของปรมิาณการ

ใช้น�้ารวมของโลก	 (โพสซิชั่นนิ้ง,	 2548)	 ส�าหรับ

ประเทศไทย	 พบว่ามีการใช้น�้าเพื่อภาคการเกษตร

ประมาณ	46,654	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	

91.00	ของปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด	ซึ่งค่าเฉลี่ยการ

ใช้น�้าเพื่อการเกษตรของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับ

โลก	ระดับเอเชียและระดับอาเซียน	(สุจริต	คูณธนกุล

วงศ์	และคณะ,	2556)	เนือ่งจากประชากรในประเทศ

ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ	49.00	ท�าการเกษตร	ทุกช่วง

ฤดูร้อนของปี	 เกษตรกรจะพบกับสภาวะการขาด 

แคลนน�้าที่รุนแรงมาก	โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 (โพสซิชั่นนิ้ง,	 2548)	 ซ่ึงจัดเป็นครัวของ

ประเทศ	เป็นแหล่งผลติพชืเศรษฐกจิทีส่�าคัญของไทย

ไม่ว่าจะเป็น	 ข้าว	 อ้อย	 มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	

ยางพารา	 เป็นต้น	 ซ่ึงพืชเหล่าน้ีมีปริมาณการผลิต 

เป็นจ�านวนมากในภูมิภาคน้ี	 ประเทศไทยมีการ 

ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นล�าดับต้นของโลก	

โดยเฉพาะการส่งออกมันส�าปะหลังพืชอาหารที่ให้

แป้ง	 (Carbohydrate	 Crops)	 ที่มีความต้องการ

บริโภคมากเป็นอนัดับ	5	ของโลก	คดิเป็นร้อยละ	9.00	

ของการบรโิภคพชือาหารทีใ่ห้แป้งท่ัวโลก	ในช่วงระยะ

เวลา	 10	 ปีที่ผ่านมามันส�าปะหลังมีราคาถูกกว่าพืช

อาหารท่ีให้แป้งชนิดอื่นท�าให้มีความต้องการบริโภค

มันส�าปะหลังเพิ่มขึ้น	ส�าหรับประเทศไทยมีการขยาย

พื้นที่การปลูกมันส�าปะหลังอย่างต่อเนื่องในปี	 พ.ศ.

2559	 มีพื้นที่ปลูกประมาณ	 9	 ล้านไร่	 มีผลผลิต

ประมาณ	31	ล้านตนัต่อปี	โดยแหล่งผลติมนัส�าปะหลัง

ที่ส�าคัญอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	มีจ�านวน	

1.51	ล้านไร่	(สุวลักษณ์	อะมะวัลย์,	2561)	

ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลติภณัฑ์

มันส�าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก	 รองลงมา	 ได้แก่	

เวียดนาม	 ส่วนผู้ผลิตมันส�าปะหลังรายใหญ่อื่นๆ	 ใน

แถบแอฟริกา	 เน้นผลิตเพ่ือใช้บริโภคเป็นอาหาร

ภายในประเทศเป็นหลัก	 แป้งมันส�าปะหลังดิบจาก
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ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกของโลก

มากถึง	ร้อยละ	77.00	โดยมีจีนเป็นคู่ค้าหลักที่ส�าคัญ 

มากถึง	 ร้อยละ	 75.00	 ของปริมาณการส่งออก 

มันส�าปะหลังท้ังหมดของประเทศไทย	 (เชฐชุดา	 

เช้ือสุวรรณ,	 2560)	 ขณะที่ความต้องการใช้มัน

ส�าปะหลังภายในประเทศมีทิศทางเพิ่มข้ึนอย่างต่อ

เน่ือง	ทัง้น้ีเน่ืองจากการขยายตวัอตุสาหกรรมทางด้าน

อาหาร	 ด้านเอทานอล	 และด้านอาหารสัตว์	 โดยมี

ความต้องการใช้งานรวมประมาณ	1,952,756	ตันต่อ

ปี	(อุทัย	คันโธ	และคณะ,	2551)	ปริมาณน�้าที่ถูกใช้

ในภาคการเกษตรเพื่อผลิตอาหารซ่ึงเดิมจะอาศัยน�้า

ฝนหรือน�้าจากแหล่งธรรมชาติ	 เมื่อความต้องการ

อาหารที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของเมือง 

และการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมส่งผลต่อการใช้

น�้าจากแหล่งกักเก็บน�้าตามธรรมชาติท�าให้ต้อง

พฒันาการใช้น�า้ทางภาคเกษตรกรให้คุม้ค่าหรือเลอืก

ปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อยลง

ร่องรอยการใช้น�้า	(Water	Footprint:	WF)	

หรอืรอยเท้าน�า้เป็นดชันชีีว้ดัปริมาณการใช้น�า้ทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิตผลผลิตทางภาค

การเกษตรจนถงึผูบ้รโิภค	เกดิขึน้จากการตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของวิกฤตน�้าโดยศาตราจารย์	Hoekstra	

และคณะ	ชาวเนเธอร์แลนด์	ซึง่ใช้เป็นดชันชีีว้ดัการใช้

ทรัพยากรน�้าที่มีประสิทธิภาพ	(Hoekstra	&	Hung,	

2002)	ถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ

น�้าทางการเกษตร	เพื่อประเมินความคุ้มค่าของน�้าใน

การผลิตภาคการเกษตรเปรียบเทียบกับผลผลิตเพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการวางนโยบายก�าหนดพืน้ทีก่ารเพาะ

ปลูกพืชที่ให้ผลคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์	 ผลผลิต

ซึ่งเป็นรายได้ต่อหน่วยของน�้าโดยตรงสามารถแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น�้ากับรายได	้

เช่น	 ถ้าเกษตรกรใช้น�้า	 1,000	 ลูกบาศก์เมตร	 ปลูก

ฝ้ายจะมีรายได้	 296	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 ถ้าใช้น�้า

ปรมิาณเดยีวกนัปลกูข้าวสาลจีะมรีายได้	203	เหรยีญ

สหรัฐอเมริกา	การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์เป็น

ทางเลือกท่ีดีเพราะส่งผลให้ใช้น�า้ในการผลิตน้อย	การ

ลดพ้ืนท่ีการปลูกของพืชที่ใช้น�้ามากทดแทนด้วยการ

เพ่ิมพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อยแต่ได้ค่าตอบแทนสูง	

การเพ่ิมประสิทธิภาพและรูปแบบการปลูกพืชโดย 

ไม่ต้องลดรายได้ผลท่ีตามมาคือความต้องการน�้า

ชลประทานส�าหรับพืชก็จะลดลง	 (Chen,	 Zhang,	

Sun,	Liu,	Wang,	&	Savenije,	2005)	

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นปัจจุบันลุ่มน�้า

ล�าตะคองก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงการขาดแคลนน�้า

เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองร้อยละ	34.00	

พื้นที่ทางอุตสาหกรรมร้อยละ	 155.00	 และการ 

ลดลงของพื้นเกษตรกรรมร้อยละ	 3.88	 (ณัฐพล	 

ชัยยวรรณาการ,	 นิพนธ์	 ตั้งธรรม,	 และ	 เรืองไร	 

โตกฤษณะ,	 2560)	 การขยายตัวของชุมชนและ 

พื้นท่ีทางอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความต้องการด้าน

อุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้น	เมื่อความต้องการด้าน

อาหารเพิ่มขึ้น	 สิ่งท่ีตามมาคือ	 ความต้องการน�้า

ส�าหรับภาคการผลิตของการเกษตรเพิ่มตาม	ในขณะ

พื้นท่ีทางการเกษตรจ�ากัดและที่ปริมาณน�้าต้นทุนมี

เท่าเดิม	 ประกอบกับจากแผนที่เสี่ยงภัยแล้งของ 

ศนูย์ป้องกนัวกิฤตน�า้	กรมทรพัยากรน�า้	ปี	พ.ศ.	2560	

ระบุว่าลุ่มน�้าล�าตะคองมีพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้งสูงร้อยละ	

0.14	ของพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคอง	ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่

ในเขตอ�าเภอปากช่อง	อ�าเภอสีคิ้ว	อ�าเภอสูงเนินและ

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 คิดเป็นพื้นที่	 533.78	 ไร่	

(ส�านักงานกรมทรัพยากรน�้าแห่งชาติ,	2562)	จึงเป็น

เรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการประสบกับสภาวะการ

ขาดแคลนทรัพยากรน�้า	 การศึกษานี้จะท�าการ

ประเมินร่องรอยการใช้น�้าของการปลูกมันส�าปะหลัง

ในเขตลุ่มน�้าล�าตะคอง	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาก�าหนดพื้นที่การปลูกมันส�าปะหลังให  ้
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เหมาะสมกับศักยภาพน�้าต้นทุน	 ผลการประเมินร่อง

รอยการใช้น�้ายังแสดงถึงปริมาณน�้าที่ใช้ในการปลูก

มันส�าปะหลัง	 ซึ่งแสดงถึงความต้องการใช้ทรัพยากร

น�้าในพื้นท่ี	 การมีข้อมูลของร่องรอยการใช้น�้าในการ

ปลกูพชืสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารใน

การวางแผนจัดสรรน�้าส�าหรับการเกษตรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อประสบกับปัญหาขาดแคลน

ทรัพยากรน�้าต้นทุน

วัตถุประสงค์

ประเมินค่าร่องรอยการใช้น�้าของการปลูก

มันส�าปะหลังในเขตลุ ่มน�้ าล�าตะคอง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด 

การน�้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

1)	 ผลของการประเมินร่องรอยการใช้น�้า

ของมันส�าปะหลังในเขตชลประทานลุ่มน�้าล�าตะคอง	

จังหวัดนครราชสีมา

2)	 ผลที่ได้จากการประเมินสามารถใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนจัดสรรน�้าหรือวางนโยบายส่ง

เสริมการปลูกมันส�าปะหลังเพื่อพัฒนาผลการผลิต

ด้านการเกษตรให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

วิธีด�าเนินการวิจัย

1)	 ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในการประเมินค่า

ร่องรอยการใช้น�้าของมันส�าปะหลัง	 โดยผู้วิจัยเลือก

จากเขตพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าล�าตะคอง

ได้แก่	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา	

อ�าเภอขามทะเลสอ	อ�าเภอสคีิว้	และอ�าเภอสงูเนนิ	ดงั

แสดงในภาพที่	1

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่กรณีศึกษาในเขตลุ่มน�้าล�าตะคอง

ที่มา: โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง	(2560)
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ข้อมูลท่ีใช้ในการศกึษาแบ่งเป็น	2	ประเภทคอื	

	 1.1)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 เป็นการส�ารวจ

ข้อมลูในพืน้ทีโ่ดยอ้างองิข้อมลูจากสถิตพิืน้ท่ีทีท่�าการ

ปลูกมันส�าปะหลังระดับต�าบล	44	ต�าบลใน	5	อ�าเภอ	

กลุ่มตัวอย่างใช้การสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนหรือผู้แทน

เกษตรกรที่ปลูกมันส�าปะหลัง	 เพื่อเป็นตัวแทนของ

ครัวเรือนเกษตรกร	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณจาก

สูตร	Yamane	(บุญมี	พันธุ์ไทย,	2554)	ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	40	คน	แบบสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการใช้

ทรัพยากรและของเสียจากการปลูกมันส�าปะหลัง

ประยุกต์จากแบบสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการใช้

ทรัพยากรและของเสียจากการปลูกอ้อย	 (พงศ์เทพ	

สุวรรณวารี,	ขนิษฐา	มีวาสนา,	กัลยาณี	กุลชัย,	และ	

มนัสวี	พานิชนอก,	2557)	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	

ส่วนที่	 1)	 ข้อมูลพ้ืนฐาน	 ชื่อเจ้าของไร่	 ท่ีตั้ง	 ส่วนที	่ 

2)	ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัไร่มนัส�าปะหลงั	เช่น	พืน้ทีก่าร

เพาะปลูก	พันธ์ของมันส�าปะหลังที่ปลูก	เดือนที่ปลูก	

เดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ	ปรมิาณผลผลติต่อปี	จ�านวน

แรงงาน	 ส่วนที่	 3)	 วัตถุดิบที่ใช ้ในการปลูกมัน

ส�าปะหลัง	เช่น	ประเภทของการใช้น�้า	ช่วงเดือนที่ใช้

น�้า	ปริมาณการให้น�้า	ประเภทของการใช้ปุ๋ย	สูตรปุ๋ย

ที่ใช้	และปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่

	 1.2)	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 คือข้อมูลสถิติการ

เพาะปลกู	การเกบ็เก่ียวผลผลติ	ของส�านกังานเกษตร

จงัหวดันครราชสมีา	ในระหว่างปีการผลติ	2552/2553	

ถงึ	2558/2559	(ส�านกังานเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา,	

2559)

2)	 ค่า	ET	ปริมาณการใช้น�้าและปริมาณฝน

ใช้การของการปลูกมันส�าปะหลังใช้ผลการศึกษา

วิเคราะห์ปรมิาณการใช้น�้าและปริมาณฝนใช้การราย

เดือนในการปลูกมันส�าปะหลังของสถานีทดลองการ

ใช้น�้าชลประทานที่	3	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งท�าการ

วเิคราะห์การปลกูมนัส�าปะหลงั	12	แบบ	โดยใช้ข้อมลู

ภูมิอากาศ	 และความสัมพันธ์ของฝนเฉล่ียรายเดือน

เฉลีย่ของสถานอีตุนุยิมวทิยาของสถานทีดลองการใช้

น�้าชลประทานที่	3	จังหวัดนครราชสีมา	อัตราการใช้

น�้าของพืชในคาบ	22	ปี	(พ.ศ.	2538	ถึง	พ.ศ.	2559)	

ความสามารถในการอุ ้มน�้าของดินอาศัยตาราง

ส�าเร็จรูปของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(USDA)	

ค�านวณปริมาณการใช้น�้าของพืชอ้างอิง	(Reference	

Crop	 Evapotranspiration	 or	 ETO)	 จากสูตร	

Penman-Monteith	ด้วยโปรแกรม	Cropwat	8.0	

(นัฐชา	สมตัว,	ฐิตนนท์	หงโชติธนวดี,	และ	ณัฐพัชร์	

วงษ์ศุภลักษณ์,	 2560)	 ปริมาณน�้าที่พืชใช้สามารถ

ค�านวณได้จากค่าการคายระเหยน�้าของพืชตลอดฤดู

การเพาะปลูกจากสมการที่	1

	 CWU
Green,Blue

	=	1.6	Σlgp
d=1 	ETGreen,Blue

	 (1)

เมื่อ

ET
Green

		คอื	ค่าปรมิาณการใช้น�า้สเีขยีวของมนัส�าปะหลงั 

ตลอดการเพาะปลูก	(มิลลิเมตร/ปี)

ET
Blue

		 คอื	ค่าปริมาณการใช้น�า้สฟ้ีาของมนัส�าปะหลงั 

ตลอดการเพาะปลูก	(มิลลิเมตร/ปี)

3)	 ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล	 ในการ

ประเมินร่องรอยการใช้น�้า	ด�าเนินการตามคู่มือ	The	

Water	Footprint	Assessment	Manual	(Hoekstra,	

Chapagain,	Aldaya,	&	Mekonnen,	2011)	แบ่ง

เป็น	3	ส่วน	ได้แก่

	 3.1)	 ร ่องรอยการใช้น�้าสีฟ ้า	 (Blue	

Water	 Footprint:	 WF
Blue

)	 คือปริมาณน�้าที่ใช้ใน

กระบวนการผลติจากแหล่งน�า้ธรรมชาต	ิในการศกึษา

นี้น�้าสีฟ้า	หมายถึงน�้าจากระบบชลประทาน	สามารถ

ค�านวณจากสมการที่	2
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	 WF
Blue

	=	CWU
Blue

	/Y	 (2)

เมื่อ

WF
Blue

		 คอื	ร่องรอยการใช้น�า้สฟ้ีาของการปลกูมนั

ส�าปะหลัง

CWU
Blue	

คือ	 ปริมาณน�้าที่พืชใช้จากชลประทาน	

(ลูกบาศก์เมตรต่อไร่)

Y		 คือ	 ปริมาณผลผลิตของมันส�าปะหลัง	 

(ตันต่อไร่)

	 3.2)	 ร่องรอยการใช้น�้าสีเขียว	 (Green	

Water	Footprint:	WF
Green

)	หมายถึง	ปริมาณน�้าฝน

ที่ถูกน�าไปใช้อยู่ในรูปฝนใช้การหรือความชื้นในดิน	

สามารถค�านวณได้จากสมการที่	3

	 WF
Green

	=	CWU
Green

	/Y	 (3)

เมื่อ

WF
Green

	 คือ	ร่องรอยการใช้น�้าสีเขียวของการปลูก

มันส�าปะหลัง

CWU
Green

	คือ	ปริมาณฝนใช้การของมันส�าปะหลัง	

(ลูกบาศก์เมตรต่อไร่)

Y		 คือ	ปริมาณผลผลิตของมันส�าปะหลัง	(ตัน

ต่อไร่)

	 3.3)	 ร่องรอยการใช้น�้าสีเทา	 (Gray	

Water	Footprint:	WF
Gray

)	คือ	ตัวชี้วัดระดับมลพิษ

ของน�า้ท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการเพาะปลกูและผลติ

พชื	ร่องรอยการใช้น�า้สีเทาจะพจิารณาในส่วนปริมาณ

น�้าที่ใช้ในการเจือจางน�า้เสียให้ความเข้มข้นลดลงอยู่

ระดับตามมาตรฐานแม่น�้าล�าคลองและคุณภาพน�้า

ตามมาตรฐานแหล่งน�้าประเภทที่	2	ก�าหนด	สามารถ

ค�านวณได้จากสมการที่	4

	 WF
Gray

	=	{(α×AR)	/	(C
max

-C
natural

	)}/Y	 (4)

เมื่อ

WF
Gray

	 คือ	ร่องรอยการใช้น�้าสีเทาของการปลูกมัน

ส�าปะหลัง

AR		 คือ	อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่การเพาะ

ปลูก	(กิโลกรัมต่อไร่)

α		 คือ	ค่าสัมประสทิธิก์ารชะล้างของสารมลพษิ	

C
max

		 คือ	ความเข้มข้นสูงสุดของสารพิษที่ยอมรับ

ได้ในแหล่งน�้า	(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

C
natural

		 คือ	ระดับความเข้มข้นของมวลสารในแหล่ง

น�้า	(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ร่องรอยการใช้น�้ารวมส�าหรับการปลูกมัน

ส�าปะหลัง	สามารถค�านวณได้จากสมการที่	5

	 WF
Proc

	=	WF
Green

+	WF
Blue

+	WF
Gray	

(5)

เมื่อ

WF
Proc

	 คือ	ปริมาณร่องรอยการใช้น�้ารวมของการ

ปลูกมันส�าปะหลัง

4)	 สรุปผลการประเมินร่องรอยการใช้น�้า

รวมของการปลูกมันส�าปะหลังในลุ่มน�้าล�าตะคอง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย

จากการเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ตวัแทน

เกษตรกรพบว่า	 เกษตรกรปลูกมันส�าปะหลังพันธุ์

เกษตรศาสตร์50	 ห้วยบง60	 ระยอง5	 ระยอง7	

ระยอง60	 ระยอง90	 ข้อมูลการให้น�้าของเกษตรกร 

พบว่า	 มีทั้งให้น�้าฝนอย่างเดียวและบางพื้นที่ใช้น�้า 

ผิวดินจากสระ	คลอง	การใช้ปุ๋ยพบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย

เคมีสูตรทางการค้า	15:15:15	46:0:0	และ	12-4-40	
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โดยมีอัตราการใส่ปุย๋	15-	50	กโิลกรมัต่อไร่	เกษตรกร

มกีารปลกูมนัส�าปะหลงั	3	ช่วงคอื	ช่วงเดอืนมกราคม-

เดือนกุมภาพันธ์	 เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน	 

และเดอืนตลุาคม-เดอืนธนัวาคม	โดยท�าการเกบ็เกีย่ว

ในปีถัดไป	รวมระยะเวลาการปลูก	360	วัน	มีผลผลิต	

3.00-4.00	ตันต่อไร่	ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลผลิตต่อไร่

จากข้อมูลสถิติการเพาะปลูก	 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ของส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	 ระหว่างปี

การผลติ	2552/2553	ถงึ	2558/2559	มผีลผลติเฉลีย่	

2.75-3.67	 ตันต่อไร่	 (ส�านักงานเกษตรจังหวัด

นครราชสีมา,	2559)	

จากสถิติการเพาะปลูกมันส�าปะหลังในเขต

พื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าล�าตะคองได้แก่	

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	

อ�าเภอขามทะเลสอ	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอสูงเนิน 

พบว่าในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคองมีพื้นที่การปลูกมัน

ส�าปะหลังในระหว่างปีการผลิต	 2552/2553	 ถึง	

2558/2559	 (ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา,	

2559)	ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการประเมินร่องรอยการใช้

น�้าสีเขียวและน�้าสีฟ้า	ดังแสดงในตารางที่	1	ส่วนการ

ประเมินร ่องรอยการใช ้น�้าสีเทาในการศึกษานี้

พิจารณาเฉพาะปุ๋ยที่เป็นส่วนประกอบไนโตรเจน	(N)	

ท่ีเกษตรกรใช้เนื่องจากผลการประเมินแหล่งก�าเนิด

มลพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคอง	

พบว่าคุณภาพน�้าต�่ามีการเกิดยูโทรฟิเคชั่นและมี

ปริมาณการโหลดของไนโตรเจนมากที่สุด	 (พงศ์เทพ	

สุวรรณวารี,	 ธนัญชัย	 วรรณสุข,	 และ	 เนตรนภา	 

พงเพ็ชร,	 2555)	 ซึ่งการใช้ปุ๋ยไนโตเจนส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด	 (พงศ์เทพ	 สุวรรณวารี,	

ขนิษฐา	 มีวาสนา,	 กัลยาณี	 กุลชัย,	 และ	 มนัสวี	 

พานิชนอก,	 2557)	 จากข้อมูลการใช้ทรัพยากร 

และของเสียจากการปลูกมันส�าปะหลังในอ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 อ�าเภอ

ขามทะเลสอ	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอสูงเนิน	 พบว่า

เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตเจนในการเพาะ

ปลูกมันส�าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่	 ดังแสดงในตารางที่	 1	

ก�าหนดค่าสัมประสิทธิก์ารชะล้างของสารมลพิษ	(∝)	

เท่ากับร้อยละ	 10	 ของอัตราการใช้ปุ๋ย	 ค่าความเข้ม

ข้นสูงสุด	(C
max

)	 เท่ากับ	5	มิลลิกรัมต่อลิตร	ตามข้อ

ก�าหนดมาตรฐานในแหล่งน�า้ผวิดินคณะกรรมการและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2537	ค่าความ

เข้มข้นในธรรมชาติ	 (C
natural

)	 ก�าหนดให้เป็นศูนย์	

(Franke,	Boyacioglu,	&	Hoekstra,	2013)
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ตารางที่ 1	 แสดงข้อมูลเนื้อที่การเพาะปลูกมันส�าปะหลัง	 ผลผลิตและปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตเจนรายอ�าเภอใน

เขตลุ่มน�้าล�าตะคองระหว่างปีการผลิต	2552/2553	ถึง	2558/2559

อ�าเภอ
เนือ้ทีเ่พาะปลกู

(ไร่)*

ผลผลติ

(ตัน)*

ปรมิาณการใช้ปุย๋ไนโตเจน

(กิโลกรมั/ไร่)**

สีคิ้ว 9,563 35,124 14.40

สูงเนิน 7,133 25,602 14.03

เมืองนครราชสีมา 1,777 4,896 13.75

ขามทะเลสอ 6,212 22,721 10.49

เฉลิมพระเกียรติ 228 751 14.39

ที่มา:	 *	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	(2559)

	 **	 จากการสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชนหรือตัวแทนเกษตรกร

ตารางที่ 2	 ร่องรอยการใช้น�้าของการปลูกมันส�าปะหลังของแต่ละอ�าเภอในเขตลุ่มน�้าล�าตะคอง

อ�าเภอ
WF

Green

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Blue

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Gray

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Proc

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

ผลผลิต

ตัน/ไร่

สีคิ้ว 177.20 177.36 78.41 432.97 3.67

สูงเนิน 189.28 197.30 78.23 464.81 3.59

เมอืงนครราชสมีา* 249.84 - 99.83 349.67 2.75

ขามทะเลสอ* 160.30 - 78.74 239.04 3.66

เฉลิมพระเกียรติ* 193.45 - 87.43 280.88 3.29

เฉลี่ย 194.01 187.33 84.53 465.87 3.39

*พื้นที่ไม่มีการให้น�้าจากระบบชลประทานแต่อาศัยน�้าฝนเท่านั้น

ผลการศึกษาร่องรอยการใช้น�้าในการปลูก

มันส�าปะหลัง	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 อ�าเภอเมือง

นครราชสีมา	 อ�าเภอขามทะเลสอ	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และ

อ�าเภอสูงเนิน	 ในเขตลุ่มน�้าล�าตะคอง	 ดังแสดงใน

ตารางที่	2
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จากการประเมินค่าร่องรอยการใช้น�้าของ

ของการปลกูมนัส�าปะหลงัในเขตลุม่น�า้ล�าตะคอง	พบ

ว่ามีค่าร่องรอยการใช้น�้าสีเขียวเท่ากับ	 194.01	

ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	 ค่าร่องรอยการใช้น�้าสีน�้าเงิน

เท่ากับ	187.33	ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	ค่าร่องรอยการ

ใช้น�า้สเีทาเท่ากบั	84.53	ลกูบาศก์เมตรต่อตนั	ค่าร่อง

ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบร่องรอยการใช้น�า้ของการปลูกมนัส�าปะหลังในเขตลุม่น�า้ล�าตะคองและในเขตพ้ืนท่ีอืน่ๆ

พื้นที่
WF

Green

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Blue

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Gray

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

WF
Proc

ลูกบาศก์เมตร/ตัน

ผลผลิต

ตัน/ไร่

ลุ่มน�้าล�าตะคอง 194.01 187.33 84.53 465.87 3.39

จันทบุรี* 310.40 18.70 65.70 394.80 3.40

ชลบุรี* 361.90 10.20 68.50 440.60 3.60

ปราจีนบุรี* 301.80 89.60 67.80 459.20 3.20

ระยอง* 387.60 34.20 65.70 487.50 3.20

สระแก้ว* 326.70 72.40 67.40 466.50 3.20

ฉะเชิงเทรา* 366.00 14.00 61.10 441.10 3.20

ลพบุรี** 333.00 - 97.00 430.00 4.11

ที่มา:	 *	สานิตย์ดา	เตียวต๋อย,	ชลิดา	สุวรรณ,	และ	ธนัฏฐ์ยศ	สมใจ	(2555)

	 **	อนัตยา	บุญฮวด,	นาฏสุดา	ภูมิจ�านงค์,	และ	อัจฉรา	อัศวรุจิกุลชัย	(2557)

รอยการใช้น�้ารวมของการปลูกมันส�าปะหลังเท่ากับ	

465.87	 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	 และมีค่าเฉลี่ยของ

ผลผลติต่อไร่เท่ากับ	3.39	ตนัต่อไร่	เมือ่ท�าการเปรียบ

เทียบกับค ่าร ่องรอยการใช ้น�้าของการปลูกมัน

ส�าปะหลังในเขตพื้นที่อื่นๆ	ดังแสดงในตารางที่	3

จากตารางที่	2	เมื่อเปรียบเทียบค่าร่องรอย

การใช้น�า้สเีขยีวของการปลกูมนัส�าปะหลงัในเขตพืน้ที่

จังหวัดจันทบุรี	 ชลบุรี	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 สระแก้ว	

ฉะเชิงเทรา	และลพบุร	ีซึง่นยิมปลกูพนัธุเ์กษตรศาสตร์	

51	พบว่าทกุพืน้ท่ีมค่ีาสดัส่วนร่องรอยการใช้น�า้สเีขยีว

มากกว่าในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคอง	 ซึ่งมีค่าร่องรอย

การใช้น�้าสีเขียวเท่ากับ	194.01	ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ชลบุรี	ปราจีนบุรี	

ระยอง	สระแก้ว	ฉะเชงิเทรา	และลพบรุ	ีมปีระสทิธภิาพ

ในการใช้น�า้ฝนในการเพาะปลกูมนัส�าปะหลงัมากกว่า

ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคอง	 สาเหตุเนื่องจากจังหวัด

นครราชสีมาตั้งอยู่ในเขตเงาฝนและมีปริมาณฝนตก

เฉล่ียต่อปี	 1,101.43	 มิลลิเมตร	 น้อยกว่าทุกพ้ืนที	่

ประกอบกับจังหวัดจันทบุรี	ชลบุรี	ปราจีนบุรี	ระยอง	

สระแก้ว	ฉะเชงิเทรา	และลพบรีุ	มปีริมาณฝนตกเฉลีย่

ต่อปีเท่ากบั	2,721.40	1,046.00	1,628.00	1,449.70	
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1,252.10	1,294.00	และ	1,185.10	มิลลิเมตรตาม

ล�าดับ

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นเมื่อท�าการ

เปรียบเทยีบค่าร่องรอยการใช้น�า้สฟ้ีาของการปลกูมนั

ส�าปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะคองกับค่าร่องรอย

การใช้น�้าสีฟ้าของการปลูกมันส�าปะหลังของพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี	 ชลบุรี	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 สระแก้ว	

ฉะเชิงเทรา	และลพบุรี	ซึ่งทั้ง	7	พื้นที่จะมีค่าร่องรอย

การใช้น�า้ท่ีใกล้เคยีงกนั	เนือ่งจากจงัหวดันครราชสีมา

มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีต�่าและประสบกับปัญหา

สภาวะฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติท�าให้ปริมาณน�้าไม ่

พอเพียงต ่อความต ้องการเจริญเติบโตของมัน

ส�าปะหลังจึงส่งผลให้ต้องอาศัยปริมาณน�้าจากระบบ

ชลประทานในการเพาะปลูก	จึงท�าให้ค่าร่องรอยการ

ใช้น�้าสีฟ้าของมันส�าปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะ

คองสงูกว่าทกุที	่โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าร่อง

รอยการใช้น�้าสีฟ้าของมันส�าปะหลังของพ้ืนที่จังหวัด

ลพบรุ	ีเนือ่งจากจงัหวดัลพบุรไีม่มกีารให้น�า้จากระบบ

ชลประทานแต่อาศัยน�้าฝนเท่านั้นในการเพาะปลูก

เมื่อพิจารณาค่าร่องรอยการใช้น�้าสีเทาของ

มนัส�าปะในเขตพืน้ทีลุ่ม่น�า้ล�าตะคองมปีริมาณสูงเมือ่

เปรียบเทียบกับค่าร่องรอยการใช้น�้าสีเทาของมัน

ส�าปะหลังของพื้นที่อื่น	เนื่องจากปัจจุบันการปลูกมัน

ส�าปะหลงัส่วนใหญ่นยิมใช้ปุ๋ยเคมใีนการเพาะปลกูส่ง

ผลต่อสภาพดนิท�าให้ต้องใส่ปุย๋ปรมิาณเพ่ิมข้ึนเร่ือย	ๆ 	

จึงท�าให้ค ่าร ่องรอยการใช้น�้าสีเทามีปริมาณสูง	

เนื่องจากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตของปริมาณ

มันส�าปะหลังต่อไร่สอดคล้องกับผลการศึกษาอัตรา

ปุย๋เคมท่ีีเหมาะสมส�าหรบัมนัส�าปะหลงัทีป่ลกูในกลุม่

ดินร่วนปนทรายชุดดินห้วยโป่งซึ่งพบว่า	ปริมาณการ

ใส่ปุย๋ส่งผลต่อปรมิาณผลผลติต่อไร่ของมนัส�าปะหลัง

อย่างมีนัยส�าคัญ	(วัลลีย์	อมรพล	และคณะ,	2560)

แนวทางในการลดปริมาณของร่องรอยการ

ใช้น�้าการปลูกมันส�าปะหลังในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าล�าตะ

คอง	 เนื่องจากพื้นที่ในลุ ่มน�้าล�าตะคองมีปัจจัยที่

ควบคุมไม่ได้	 คือปริมาณของฝนท่ีส่งผลต่อน�้าต้นทุน	

ดังนั้นแนวทางการลดร่องรอยการใช้น�้าสีฟ้าของมัน

ส�าปะหลังในเขตพ้ืนท่ีชลประทานลุ่มน�า้ล�าตะคอง	คอื

การพฒันาการเพิม่ผลผลติของมนัส�าปะหลงัต่อไร่	เม่ือ

ผลผลติต่อไร่สงูจะส่งผลให้ค่าร่องรอยการใช้น�า้ลดลง	

ซ่ึงปัจจัยหลักในการเพ่ิมผลผลิตมันส�าปะหลังสรุปได้

ดังนี้	(โอภาษ	บุญเส็ง,	2550)

1)	 การเลือกฤดูปลูกและการใช้พันธ์ที่ดีที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่จากการใช้ต้นพันธุ์	 และพันธุ์ที่มี

คุณภาพจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้	 จากการศึกษา

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังต่อไร่	พบว่ามี	5	

สายพนัธ์	คอื	พนัธุเ์กษตรศาสตร์50	พนัธุร์ะยอง5	พนัธุ์

ระยอง72	 พันธุ ์ระยอง90	 และพันธุ ์ห้วยบง60	 ที่ 

เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่ง

ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงถึง	11-13	ตันต่อไร่

ในช่วงอายุ	 13	 เดือน	 โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ร้อย

ละ	 25.00-28.00	 (อัศจรรย์	 สุขธ�ารง	 และ	 เรณ	ู 

ข�าเลิศ,	2550)	โดยการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและ

เมษายน	 มันส�าปะหลังจะให้ผลผลิตสูงสุด	 (โอภาษ	

บุญเส็ง,	 2550)	 ผลผลิตท่ีสูงจะท�าให้ค่าร่องรอยการ

ใช้น�้าลดลง	(วลัยพร	ศะศิประภา	และคณะ,	2560)

2)	 การใส่ปุ๋ยและการดูแลอย่างที่กล่าวมา

ข้างต้นปริมาณการใส่ปุ๋ยส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อ

ไร่ของมันส�าปะหลังอย่างมีนัยส�าคัญ	 จากการศึกษา

พบว่า	มนัส�าปะหลงัพนัธุร์ะยอง	9	ควรใส่ปุย๋	16-8-16	

จะท�าให้สามารถเพิ่มผลผลิต	 6,274	 กิโลกรัมต่อไร	่

โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งร้อยละ	 31.40	 (วัลลีย์	 อมรพล	

และคณะ,	2560)
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แนวทางในการบรหิารจดัการน�า้ส�าหรบัการ

ปลูกมันส�าปะหลัง	จากการศึกษาพบว่า	ปริมาณฝนที่

เป็นประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมัน

ส�าปะหลัง	 จ�าเป็นต้องจัดสรรปริมาณน�้าชลประทาน

ให้	เพือ่ป้องกันการเครยีดจากการขาดน�า้	ซึง่จะส่งผล

ต ่อมันส�าปะหลังท�าให ้ผลผลิตน�้ าหนักลดและ 

ปริมาณไซด์ยาไนต์ในหัวมันเพิ่มสูงข้ึน	 (สุพรรณิกา	

นพคุณ,	 2560)	 ในกรณีท่ีประสบกับสภาวะการ

ขาดแคลนทรพัยากรน�า้	การวางแผนเลอืกฤดกูารปลกู

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยใช้น�้าฝนท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปลูกมันส�าปะหลังในลุ ่มน�้าล�าตะคองและ 

ใกล้เคียงคือ	เดือนกุมภาพันธ์	 เดือนมกราคม	รองลง

มาคือเดือนมีนาคม	 เดือนธันวาคม	 และเดือน

พฤศจิกายน	 เนื่องจากมีปริมาณฝนใช้การที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปลูกมันส�าปะหลังตลอดอายุปลูก

เท่ากับ	518.36,	532.44,	473.97,	522.90,	493.20	

มิลลิเมตรตามล�าดับ	 โดยมีความต้องการปริมาณน�้า

เพ่ิมเติมจากระบบชลประทานเพิ่มเติมจากน�้าฝน

เท่ากับ	300.71,	306.33,	328.64,	335.34,	382.45	

มิลลิเมตรต่อปี	 ตามล�าดับ	 (นัฐชา	 สมตัว	 และคณะ,	

2560)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการเพิ่มผลผลิต

มันส�าปะหลังเพื่อรองรับโรงงานเอทานอล	 (โอภาษ	

บุญเส็ง,	 2550) การปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและ

เมษายนมันส�าปะหลังจะให้ผลผลิตสูงสุด การเลือก

ปลูกในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจะลดปริมาณการใช้น�้า	

การให้น�า้ถูกเวลาตามความต้องการของมนัส�าปะหลัง

จะช่วยให้ผลผลิตสูงข้ึน	 ควรหลีกเลี่ยงการปลูก 

มันส�าปะหลังในเดือนมิถุนายน	 เน่ืองจากปริมาณ 

น�้าฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของมันส�าปะหลัง	

เพราะอยู่ในช่วงที่มันส�าปะหลังสะสมน�้าหนัก	ซึ่งช่วง

เวลาปลูกมีผลต่อร่องรอยการใช้น�้าถึงแม้จะปลูกใน

พื้นที่เดียวกัน	 ในกรณีพื้นที่ที่อาศัยน�้าฝนในการปลูก

มันส�าปะหลัง	 การปลูกมันส�าปะหลังในเดือน

พฤศจิกายนจะท�าให้มันส�าปะหลังเกิดการขาดน�้าใน

ช่วงอาย	ุ3-5	เดือนมากกว่าการปลูกในเดือนมกราคม	

พันธุ ์ของมันส�าปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงจะให้

ผลผลิตต�่าเมื่อประสบสภาวะการขาดน�้า	 การให้น�้า

เพิ่มผลผลิตได้ไม่มากแตกต่างจากพันธุ์มันส�าปะหลัง

ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยเมื่อประสบสภาวะขาดน�้า	 

การให้น�้าจะท�าให้ผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึน	 (วัลลีย์	 อมรพล	

และคณะ,	2560)

สรุปผลการวิจัย

จากการวจิยัพบว่า	ค่าร่องรอยการใช้น�า้ของ

การปลูกมันส�าปะหลังในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน�้าล�าตะคองมี

ค่าเท่ากบั	465.87	ลกูบาศก์เมตรต่อตัน	โดยประกอบ

ด้วยร่องรอยการใช้น�้าสีเขียว	 ร่องรอยการใช้น�้าสีฟ้า	

และร่องรอยการใช้น�้าสีเทา	เท่ากับ	194.01,	187.33	

และ	84.53	ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	 ตามล�าดับ	 และมี

ผลผลติมนัส�าปะหลงัเฉลีย่	3.39	ตนัต่อไร่	ร่องรอยการ

ใช้น�า้เป็นเคร่ืองมอืช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น�า้ใน

ภาคการผลติทางการเกษตรให้มปีระสทิธภิาพ	การลด

ร่องรอยการใช้น�้าด้วยการเลือกพันธุ์มันส�าปะหลังที่

เหมาะสมกบัพืน้ที	่การใส่ปุย๋ทีเ่หมาะกบัความต้องการ

ของพันธุ์มันส�าปะหลังและการเลือกช่วงเวลาปลูกที่

เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีจะลดความเส่ียงที่มัน

ส�าปะหลงัจะเกดิความเครยีดจากการขาดน�า้	ในกรณี

ที่ต้นทุนน�้าจ�ากัดไม่สามารถจัดสรรน�้าชลประทานให้

มันส�าปะหลังได้	 หรือพ้ืนที่ที่อาศัยน�้าฝนในการปลูก

เพียงอย่างเดียวควรเลือกปลูกพันธุ์ระยอง	 9	 (วัลลีย	์

อมรพล	และคณะ,	2560)	การเลือกพันธุ์ที่ปลูก	ช่วง

เวลาที่ปลูก	 และให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการ

ของมันส�าปะหลังจะท�าให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นและลด

ร่องรอยการใช้น�้าของการปลูกมันส�าปะหลังลง	
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