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การประเมินคาวอเตอรฟุตพริ้นทของการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1
แบบเปยกสลับแหงและแบบทวมขัง

Evaluation of Water Footprint (WF) of PathumThani 1
Rice cultivation alternate wet & dry and basin irrigation
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บทคัดยอ
งานวจิยันีเ้ปนการประเมนิและเปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธาน ี1

ทีป่ลกูแบบเปยกสลบัแหงและแบบน้ำทวมขงัในแปลงทดลอง เขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมลาว
อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงราย โดยการปลกูขาวในชวงฤดนูาปรงัป พ.ศ. 2562 (มกราคม - พฤษภาคม)
ซ่ึงใชโปรแกรม CROPWAT 8.0 ในการหาคาใชน้ำจรงิ (Water Consumption) ของขาว และการรวบรวม
ขอมลูในพืน้ทีจ่รงิ จากผลการวจิยันีพ้บวา คาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 ทีป่ลกู
แบบเปยกสลบัแหง มคีาเทากบั 2,287.10 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก โดยแยกเปนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว
(WFgreen) เทากับ 29.9 ลบ .ม ./ตันขาวเปลือก วอเตอรฟุตพริ้นทสีน้ำเงิน (WFblue) เทากับ
1,255.46 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก และ วอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (WFgray) เทากบั 1,001.65 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก
สวนคาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ทีป่ลกูแบบทวมขงั มคีาเทากบั 3,176.88 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก โดยแยก
เปนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (WFgreen) เทากบั 26.07 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ
(WFblue) เทากับ  1,212.68 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก และ วอเตอรฟุตพริ้นทสีเทา (WFgray) เทากับ
1,938.13 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก ในขณะที่ผลผลิต ขาวเปลือกที่ไดของวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหง
จะนอยกวาแบบทวมขงัโดยมคีาเทากบั 0.409 และ 0.382 ตนั/ไร ตามลำดบั สภาพภมูอิากาศทีร่อนจดั
สงผลตอการลดลงของผลผลติขาวเปลอืกอยางมนียัสำคญั

คำสำคญั: วอเตอรฟตุพริน้ท  ขาวปทมุธาน ี1  ใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง ใหน้ำแบบน้ำทวมขงั

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The present research aims to evaluate and compare water footprint (WF) of rice

cultivation (PathumThani 1) using an alternate wetting and drying and basin irrigation at Mae Lao
Water Transmission and Maintenance Project, Mae Lao District, Chiang Rai in the dry
season of 2019 (January - May). CROPWAT 8.0 was used to calculate water consumption
value. After water consumption data were collected and calculated from an actual area. Here,
the results revealed that WF in an alternate wetting and drying irrigation was 2,287.10 m3/tons
of paddy.WFgreen, WFblue and WFgrayin this technique were 29.9, 1,255.46 and 1,001.65 m3/tons
of paddy, respectively. Moreover, WF of a basin irrigation method was equal to 3,176.88 m3/tons
of paddy. WFgreen, WFblue and WFgray were 26.01, 1,212.68 and 1,938.13 m3/tons of paddy,
respectively. While the production of paddy rice from the alternate wetting and drying irrigation
was less than the conventional method as shown as 0.409 and 0.382 tons/Rai, respectively.
The hot climate results in a significant decrease in the yield of paddy.

Key words: water footprint;PathumThani1 rice;using an alternate wetting and drying irrigation;
basin irrigation

บทนำ
ในป พ.ศ. 2560 ความตองการใชน้ำรวมของทั้งประเทศไทย อยูที่ประมาณปละ 151,750

ลานลกูบาศกเมตร เปนความตองการน้ำเพือ่การเกษตร สงูถงึ 113,960 ลานลกูบาศกเมตร หรอืรอยละ
75 ของความตองการน้ำทัง้หมด ในจำนวนนีอ้ยใูนเขตทีม่แีหลงกกัเกบ็น้ำและระบบชลประทานรวมทัง้
ปเฉลีย่ 65,000 ลานลกูบาศกเมตร สวนทีเ่หลอือีก 48,960 ลานลกูบาศกเมตร เปนความตองการน้ำเพือ่
การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทานโดยอาศัยน้ำฝนเปนหลัก จากรายงานของกองนโยบายและ
แผนพฒันาการเกษตร สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2561) พบวา ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
เนือ้ทีเ่พาะปลกูขาวรวมมากกวา 70 ลานไร มปีรมิาณผลผลติสงออกกวา 10 ลานตนัขาวสาร มมีลูคา
กวา 1.7 แสนลานบาท คดิเปนอนัดบั 2 ของผลผลติทางการเกษตรรองจากยางพารา และมชีาวนากวา
3.8 ลานครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 65 ของเกษตรกรทัว่ประเทศซึง่โดยสวนใหญแลวเปนการผลติขาวนาสวน
(Paddy rice filed) เนือ่งจากใหผลผลติมากกวาขาวไร (Upland rice) และโดยทีว่ไปแลวใชน้ำมากกวา
การปลกูธญัพชืชนดิอืน่อยางนอย 2 เทาตัว (Maclean et al., 2002; Oladele et al., 2019) แตในบางปที่
เกษตรกรประสบปญหาสภาพการแปรปรวนของฝน เชนฝนตกนอยเกนิไป หรอืมกีารกระจายตวัของฝน



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

111

ไมสม่ำเสมอกอ็าจสงผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของขาวและมผีลทำใหไดรบัผลผลติต่ำ จงึมกีารปลกูขาว
แบบใชน้ำแบบประหยัดหรือแบบเปยกสลับแหง เพื่อกระตุนใหขาวแตกรากแตกกอใหมากที่สุด
ขอจำกัดของการปลูกแบบเปยกสลับแหง คือ การแกลงขาวทำไดในพื้นที่ควบคุมน้ำไดไมเหมาะสำหรับ
พืน้ทีด่นิเคม็ การปลอยน้ำใหแหง "ชวงขาวต้ังทอง" ปลอยใหหนาดนิแหงตอกอนการเกบ็เกีย่ว 15 วนั
ดินที่เหมาะคือดินที่ ไมเผาตอฟางขาว (มีอินทรียวัตถุในดินใหขาว เลี้ยงตัว, ระหวางหนาดินแหง)
(กรมการขาว,2562)

วอเตอรฟตุพริน้ทเปนเครือ่งมอืชีว้ดัการใชน้ำในการอปุโภคและบรโิภค ทัง้ภาคเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม ในดานเกษตรกรรมมกีารนำมาใชสำหรบัชีว้ดัการใชน้ำในการเพาะปลกูพชื เชน ขาว ขาวโพด
และพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนพืชที่ใชน้ำสำหรับการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน วอเตอรฟุตพริ้นต
เปนเครื่องชี้วัดการใชน้ำท่ีชัดเจน เพราะไมไดแสดงใหเห็นถึงปริมาณน้ำที่ใชและปริมาณน้ำเสียที่ปลอย
ออกมาเทานั้นแตแสดงใหเห็นถึงสถานที่ และระยะเวลาที่เกิดการใชน้ำ อีกทั้งเปนดัชนีที่สามารถชี้วัด
ประสทิธภิาพการใชน้ำและความยัง่ยนืของการใชทรัพยากรน้ำ(Hoekstra, A.Y. et al.,2011 and Water
footprint network, 2019)

ดงันัน้การวจิยันีไ้ดนำหลกัการวอเตอรฟตุพริน้ท (Water Footprint, WF) มาใชในการคำนวณหา
ปรมิาณน้ำทีใ่ชในกระบวนการปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี1 ของวธิกีารปลกูขาวโดยการใหน้ำแบบเปยกสลบั
แหง และแบบทวมขงั เพือ่ประเมนิและเปรยีบเทยีบคา วอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธานี
1 ในแตละวธิกีารการใหน้ำ ขอมลูทีไ่ดสามารถนำมาเปนแนวทางๆหนึง่ในการสนบัสนนุการตดัสนิใจวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพและนำไปสูความยั่งยืนในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น
เพือ่เปนกรอบนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำของประเทศใหมปีระสทิธภิาพอยางยัง่ยนื
(คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2558)

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบคาวอเตอรฟุตพริ้นท (WF) ของขาวพันธุปทุมธานี 1 ของวิธีการ

ใหน้ำแบบเปยกสลับแหง และแบบทวมขัง

วิธีการศึกษา
1. ศกึษาปรมิาณน้ำท่ีใหในการปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 ในเขตพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำ

และบำรงุรกัษาแมลาวอำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงราย ของวธิกีารปลกูขาวโดยการใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง
และแบบทวมขงั โดยปลกูในฤดนูาปรงั (มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2562)
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2. วางแผนการทดลองแบบสมุ (Completely Randomized Design; CRD) และประเดน็ของ
การทดลอง (Treatment) คือ วิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหง และวิธีใหน้ำแบบทวมขัง ทดลองละ
3 ซ้ำ (Replications) ซ้ำละ 1 แปลงทดลองขนาด 5 x 5 เมตร แสดงดงัภาพที ่1

ภาพที ่1 แผนผงัแสดงแปลงทดลอง

2.1 วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง เปนการใหน้ำทีม่กีารปลอยใหขาวขาดน้ำในชวงเวลาทีเ่หมาะสม
เพื่อกระตุนใหรากและลำตนขาวแข็งแรง โดยขังน้ำในแปลงนาเชนเดียวกับการใหน้ำแบบทวมขัง
แตมกีารแกลงขาว (ปลอยใหขาวขาดน้ำ) 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในระยะแตกกอ (ขาวอาย ุ30 วนั) เปนเวลา
15 วนั ครัง้ที ่2 เมือ่ขาวแตกกอสงูสดุ (ขาวอาย ุ60 วนั) เปนเวลา 15 แสดงดงัภาพที ่2

(a)                            (b)                           (c)

ภาพที่ 2 (a) แปลงแบบเปยกสลับแหง 1, (b) แปลงแบบเปยกสลับแหง 2,
(c) แปลงแบบเปยกสลับแหง 3
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2.2 วธิใีหน้ำแบบทวมขงั เปนการใหน้ำขาวโดยขงัน้ำในแปลงนาทีร่ะดบัความลกึ 10 เซนตเิมตร
ตลอดฤดปูลกู (ตัง้แตระยะปกดำจนถงึระยะ 10 วนักอนการเกบ็เกีย่ว) แสดงดงัภาพที ่3

(a)                            (b)                           (c)

ภาพที ่3 (a) แปลงแบบทวมขงั 1, (b) แปลงแบบทวมขงั 2, (c) แปลงแบบทวมขงั 3

3. การรวบรวมขอมลู
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลที่ไดบันทึกไวในซอฟทแวร ไดแก ขอมูล

ทางภมูอิากาศ (Climate) คาการคายระเหยของพชือางองิ (Reference crop evapotranspiration, Eto)
ขอมลูฝน (Rain) และขอมลูดนิ (Soil)

3.2 ขอมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เปนขอมลูไดใชขอมลูจากการสำรวจจรงิในแปลงทดลอง คอื
ขอมลูการเพาะปลกู (Crop) คาการใชน้ำของวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงและ แบบทวมขงั และผลผลติ
ขาวทีเ่ปนขาวเปลอืก (Yield)

3.3 บนัทกึขอมลูผลผลติ (ขาวเปลอืก) ทีร่ะดับความชืน้ 15%

การเกบ็ขอมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ริม่เกบ็บนัทกึตัง้แตเดอืนมกราคม ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
การคำนวณ

1. การคำนวณปรมิาณการใชน้ำของพชืโดย CROPWAT 8.0
โปรแกรม CROPWAT 8.0 เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาโดยหนวยพัฒนาน้ำและ

ดนิขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(Food and AgricultureOrganization of the United
Nations, FAO) (FAO, 2015A)ใชสำหรับประมาณคาการใชน้ำของพืชและจัดการตารางการใหน้ำใน
การเพาะปลกู โดยใชวธิกีารคำนวณคาการระเหยน้ำของพชืดวยสมการ Penman-Monteith ซึง่ในการ
คำนวณหาการใชน้ำของพชื (crop -water requirement) ตองมกีารนำเขาขอมลูสภาพภมูอิากาศจาก
ฐานขอมูล CLIMWAT (FAO, 2015B) ไดแก คาการใชน้ำของพืชอางอิง (ETo) ปริมาณฝนรวม
ปรมิาณฝนใชการ อณุหภมู ิพลงังานแสงอาทติย คาความช้ืนสมัพทัธ แรงลม รปูแบบการปลกูพชื โดยใน
การคำนวณตองเพิม่เตมิขอมลูนำเขา ไดแก ชนดิของดนิ ซึง่ประกอบดวยคาปรมิาณน้ำทีเ่ปนประโยชน
ทั้งหมด ความลึกของรากพืช อัตราการซึมลงในดินของน้ำฝน รวมถึง ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พืชท่ีได
จากการศกึษาของ Allen (Allen et al., 1988)
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ผลการคำนวณของโปรแกรม CROPWAT 8.0 จะแสดงถงึการใชน้ำของพชืเปนชวงระยะตามที่
ตองการหรอืตลอดฤดกูารปลกูพชื และสามารถกำหนดรอบการใหน้ำทีไ่มกระทบตอผลผลติและกำหนด
ตารางการใหน้ำเปนอตัรามิลลเิมตร ลกูบาศกเมตรตอไร หรอื ลกูบาศกเมตรตอเฮกแตรตอวนั ในแตละ
รอบการใหน้ำ ซึง่เกษตรกรจะนำไปกำหนดการจดัการน้ำในพืน้ทีเ่พาะปลกู(FAO, 2015B) การคำนวณ
หาการใชน้ำของพชื CROPWAT 8.0 ตองการขอมลูพืน้ฐานในการประมวลผล คอืสภาพภมูอิากาศและ
ลกัษณะของพชื โดยขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพชืจะเปนขอมลูทีถ่กูกำหนดไวในโปรแกรม และจากโปรแกรม
CLIMWAT ซึง่เปนโปรแกรมทีพ่ฒันาโดยองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาตทิีร่วบรวมขอมลู
สภาพภมูอิากาศจาก 5,000 สถานทีัว่โลก ตัง้แต ป ค.ศ. 1971-2000

CROPWAT 8.0 กำหนดใหมกีารคำนวณ 4 วธิ ีโดยสามารถปรบัเปลีย่นได คอื
(1) Fixed percentage
(2) Dependable rainfall (FAO/AGLW formula)
(3) Empirical formula
(4) USDA Soil Conservation Service

โดยโปรแกรมจะกำหนดใหใชวธิ ีUSDA Soil Conservation Service โดยวธินีีจ้ะคำนวณปรมิาณ
ฝนใชการจากปรมิาณฝนใน 2 กรณ ี(FAO, 2009) คอื

(1) กรณีที่คำนวณฝนใชการเปนรายเดือนกรณีที่ขอมูลปริมาณฝนเปนรายเดือน
(Pmonth) มคีานอยกวาหรือเทากบั 250 มิลลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.1)

Peff =  Pmonth * (125 - 0.2 * Pmonth) / 125 (1.1)

กรณทีีข่อมลูปรมิาณฝน (Pmonth) มากกวา 250 มลิลเิมตรตอเดอืนดงัสมการที ่(1.2)

Peff = 125 + 0.1 * Pmonth (1.2)
เมือ่ Peff = ปรมิาณฝนใชการรายเดอืน (มลิลเิมตรตอเดอืน)

Pmonth = ปรมิาณฝนรายเดอืน (มลิลเิมตรตอเดอืน)

(2) กรณทีีค่ำนวณขอมลูปรมิาณฝนใชการเปนระยะ (decade) กรณขีอมลูปรมิาณฝนเปนระยะ(Pdec)
มคีานอยกวาหรือเทากบั 250/3 มลิลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.3)

Peff(dec) = Pdec * (125 - 0.6 * Pdec)) / 125 (1.3)
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กรณขีอมลูปรมิาณฝนเปนระยะ (Pdec) มากกวา 250/3 มลิลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.4)

Peff(dec) = (125 / 3) + 0.1 * Pdec (1.4)

เมือ่ Peff(dec) = ปรมิาณฝนใชการเปนระยะ (มลิลเิมตรตอเดอืน)
Pdec = ปรมิาณฝนเปนระยะ (มลิลเิมตรเดอืน)

2. การคำนวณวอเตอรฟตุพริน้ท (WaterFootprint, WF)
การวิเคราะหขอมูลไดนำหลักการวอเตอรฟุตพริ้นท (WF) มาใชในการคำนวณปริมาณน้ำท่ีใช

ดงักลาวประกอบดวย ฟตุพริน้ท ของน้ำทัง้ 3 ประเภท ทัง้นี ้วอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (WFgreen) และ
วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (WFblue) คอืปรมิาณน้ำทีใ่ช (Water Consumption) สวนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา
(WFgray) เปน ปริมาณน้ำเสีย หรือ Water Pollution สำหรับหนวยวัดของวอเตอรฟุตพริ้นท (WF)
มหีนวยเปน ลกูบาศกเมตร/ตนัขาวเปลอืกดงัสมการที ่(2.1)(Mekonnen and Hoekstr, 2011)

WF = WFblue+WFgreen+WFgray (2.1)

เมือ่ WF = วอเตอรฟตุพริน้ทรวมในพชื (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFgreen = วอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFblue = วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFgray = วอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (ลกูบาศกเมตรตอตนั)

วอเตอรฟตุพริน์ทสเีขยีวและวอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนินัน้ คาํนวณจากปรมิาณน้ำทีพ่ชืใช (Crop
water use, CWU) หารดวยผลผลติของพชื (Yield, Y) ดงัสมการที ่(2.2) และ (2.3) (Mekonnen and
Hoekstr, 2011)

WFblue = CWUblue / Y (2.2)
WFgreen = CWUgreen / Y (2.3)

เมือ่ CWU = ปรมิาณน้ำทีพ่ชืใช (ลกูบาศกเมตรตอไร)
Y = ผลผลติ (yield) ของการปลกูขาว (ตนัตอไร)

สวนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทาเปนการหาปรมิาณการใชน้ำทีจ่ะใชในการเจอืจางสารทีเ่กดิขึน้ของธาตุ
อาหารจากการใชปยุในการปลกูขาว และปรมิาณน้ำทีซ่มึลงดนิ จากการเกบ็ขอมูลของงานวจิยัในครัง้นี้
พบวาไมมีการระบายน้ำเสียออกจากแปลงนาจึงไมมีใชน้ำในการเจือจางธาตุอาหารจากการใชปุยในการ
ปลกูขาว แตจะมนี้ำสวนเกนิทีใ่หมากกวาปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ทีซ่มึลงดนิดงันัน้
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ผลการศกึษา
1. ปรมิาณการใชน้ำของขาว
ผลการศกึษาพบวาปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ (ET0) ตลอดระยะการเจรญิเตบิโต 12 สปัดาห

จากโปรแกรม CROPWAT 8.0 เทากบั 450.7 มลิลเิมตร ปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตรวมเทากบั 522.7 มลิลเิมตร โดยมปีรมิาณฝนใชการ(Peff) ตลอดระยะการเจรญิเตบิโต
รวมเทากบั 11.0 มลิลเิมตร ดงันัน้ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ (Irrigation Requirement) รวมตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตเทากบั 511.6 มลิลเิมตร ซึง่จะเหน็ไดวา ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ (Irrigation Requirement)
ขึน้อยกูบัปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc ) และปรมิาณฝนใชการ (Peff) ในสปัดาหที ่1 ถงึ สปัดาหที ่12
ของการปลูกขาว ปริมาณการใชน้ำของพืช (ETc ) ในการปลูกขาวมีอัตราการใชน้ำที่มากกวาปริมาณ
ฝนใชการ (Peff) ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจึงประสบปญหาการขาดน้ำเนื่องจากเปนการปลูกขาวใน
ฤดูนาปรัง ซึ่งมีฝนตกในพื้นที่นอยมาก และสงผลโดยตรงกับวอเตอรฟุตพริ้นทสีเขียว (WFgreen) และ
วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (WFblue)

ผลการศึกษาพบวา ปริมาณน้ำท่ีพืชตองการ (IrrigationRequirement) ตอการเพาะปลูก
ปรมิาณฝนใชการ (Peff) และปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ทีใ่ชในการปลกูขาวสาํหรบัฤดแูลง(นาปรงั)
ดังกลาวในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมลาว อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 1)
โดยขาวจะมคีวามตองการน้ำสงูมากในระหวางสปัดาหที ่ 5-11 ในระหวางการปลกูครัง้นีเ้ปนฤดแูลงทีม่ี
อณุหภมูขิองอากาศคอนขางสงู ปรมิาณน้ำสวนใหญตลอดการเพาะปลกูมาจากระบบการใหน้ำชลประทาน
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ตารางที ่1 คาสมัประสทิธิพ์ชื, ปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ, ปรมิาณการใชน้ำของพชื,
ปรมิาณฝนใชการ, ปรมิาณน้ำทีพ่ชืใชจรงิ ของขาวรายสปัดาห จากโปรแกรม CROPWAT 8.0

CROP WATER REQUIREMENTS
Eto station : Mae-Lao Crop : Rice

Rain station : Chiang-Rai Planting date : 25/01

2. คาวอเตอรฟตุพริน้ท(Water Footprint, WF)
การคำนวณหาปริมาณน้ำท่ีใชจริง โดยอาศัยคาปริมาณการใชน้ำของพืชอางอิง (ET0) และคา

สมัประสทิธิพ์ชื (Kc) ในการคำนวณปรมิาณการใชน้ำพชื (ETc) ในแตละสปัดาหดวยโปรแกรม CROPWAT 8.0
ซึง่จะนำมาเปนผลรวมแลวนำมาเปรยีบเทยีบตอหนวยผลผลติในพืน้ที ่จากการศกึษาพบวาปรมิาณผลผลติ
ขาวเปลอืกของขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 จากแปลงทดลองในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมลาว
อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงรายทีใ่ชวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงมผีลผลติขาวเปลอืกนอยกวาแปลงที่
ปลกูดวยวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงัโดยมคีา เทากบั 0.409 และ 0.382 ตนั/ไร ตามลำดบัผลการศกึษาการ
ใหน้ำท้ัง 2 วธิ ีตอปรมิาณผลผลติของขาวพนัธปุทมุธาน ี1 พบวาผลผลติของขาว มคีาคอนขางต่ำ ทัง้นี้
เกดิขึน้เนือ่งจากรอบฤดปูลกูทีล่าชาทำใหขาวออกดอกในชวงกระทบรอน ทำใหดอกขาวบางสวนเปนหมนั
เนือ่งจากสภาวะเครยีดจากสภาพอากาศทีม่อีณุหภมูสิงูในชวงนัน้
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แตจากการคำนวณคาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)จะพบวาคาวอเตอรฟุตพริ้นทของวิธีการใหน้ำแบบ
เปยกสลับแหงมีคานอยกวาวิธีการใหน้ำแบบทวมขังสะทอนการใชทรัพยากรน้ำท่ีใชในการปลูกขาวแบบ
เปยกสลบัแหงไดอยางมปีระสทิธภิาพมากกวาแบบทวมขงัโดยมคีาเทากบั 2,287.10 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก
และ 3,176.88 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก ตามลำดบั โดยความแตกตางสำคญันีม้าจากคาวอเตอรฟตุพริน้ท
สเีทา (WFgray) ซึง่เกดิจากการขงัน้ำไวในนาตลอดชวงการเตบิโตของตนขาว ดงัแสดงในตารางที ่2

ตารางที ่2 คาวอเตอรฟตุพริน้ทของขาวเปลอืกพนัธปุทมุธาน ี1 (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก)
       ของวธิกีารใหแบบเปยกสลบัแหงและแบบทวมขงั

จากผลการศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF) ที่คำนวณไดเมื่อมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ในเขตพืน้ทีอ่ืน่ในประเทศไทยดงัแสดงในตารางที ่ 4 เปนการปลกูขาวพนัธกุข.31 (ปทมุธาน ี 80) ซึง่อยู
ในกลมุพนัธขุาวทีไ่มไวตอแสง และใหผลผลติตอไรใกลเคยีงกนักบัพนัธปุทมุธาน ี1 แตพบวาการปลกูขาว
ในการทดลองครัง้นีไ้ดรบัผลกระทบจากภาวะอณุหภมูสิงูขณะขาวออกดอกทำใหผลผลติตอไรลดลงอยางมาก
สงผลตอการเพิ่มขึ้นของคาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)อยางมาก โดยวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหงของ
การศกึษาครัง้นีม้คีาวอเตอรฟตุพริน้ท(WF)ทีค่อนขางสงูกวาในเขตพืน้ทีอ่ำเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี
และ อำเภอนางลอื จงัหวดัชยันาท ทัง้นีน้อกจากสภาพอากาศทีร่อนสงผลตอผลผลติแลวยงัอากาศทีร่อน
สงผลตอการระเหยของน้ำปรมิาณมาก และอาจมสีาเหตมุาจากการรัว่ซมึของน้ำในแปลงนาดวยเชนกนั

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ (WF) (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก) แบบวธิกีารใหน้ำ
      แบบเปยกสลบัแหงกบัเขตพืน้ทีอ่ืน่ๆทีเ่ปนพนัธขุาวไมไวแสง (กข.31 (ปทมุธาน ี80)
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สวนการปลกูขาวโดยวธิกีารใหแบบทวมขงัของการศกึษานีม้คีามากกวาการศกึษาอืน่ๆทีป่ลกูขาว
พนัธปุทมุธาน ี 1 ในฤดแูลง (นาปรงั) แบบน้ำทวมขงั จะสงัเกตเหน็ไดวาผลผลติตอไรของการศกึษาครัง้นี้
นอยกวาการศกึษาโดย ธรีะวฒันและคณะ, 2555 สงูถงึกวา 100 กโิลกรมัตอไร (ตารางที ่5) สงผลให
คาวอเตอรฟตุพริน้ทสงูกวาถงึ 2 เทา การใชน้ำของขาวมีคาใกลเคยีงกนัทำใหคา WFgreen + WFblueมคีา
ใกลเคียงกัน แตWFgrayสูงกวามาก แสดงใหเห็นวาน้ำใชในการปลูกขาวในสวนที่ขาวตองการนั้นมีคา
ใกลเคยีงกนัแตการบรหิารจดัการในสวนอืน่ๆของการใชน้ำเพือ่การปลกูขาว ความประณตีในการเตรยีม
แปลงนา และการเพิม่ผลผลติตอไรในการปลกูขาวมผีลอยางมนียัสำคญัตอคาวอเตอรฟตุพริน้ท

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ (WF) (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก) แบบวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงั
    พนัธขุาวปทมุธาน ี1 ในการศกึษากอนหนาในเขตตพืน้ทีอ่ืน่

สรปุผลการทดลอง
ผลผลติขาวเปลอืกของขาวพนัธปุทมุธาน ี1 จากแปลงทดลองในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุ

รกัษาแมลาว อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงรายทีใ่ชวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงมผีลผลติขาวเปลอืกนอย
กวาแปลงทีป่ลกูดวยวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงัโดยมคีา เทากบั 0.409 และ 0.382ตนั/ไร ตามลำดบัสภาพ
ภมูอิากาศทีร่อนจดัสงผลตอปรมิาณผลผลติและปรมิาณน้ำทีใ่ชในการเพาะปลกูอยางมนียัสำคญั ปรมิาณ
น้ำที่ใชในการปลูกขาวในแปลงทดลองสวนใหญมาจากระบบชลประทานเนื่องจากเปนการเพาะปลูกใน
ฤดูแลง (นาปรัง) คาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)ของวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหงมีคานอยกวาวิธีการให
น้ำแบบทวมขังโดยมีคาเทากับ 2,287.10 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก และ 3,176.88 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก
ตามลำดบั โดยความแตกตางสำคญันีม้าจากคาวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (WFgray)
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