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      Abstract 

 

The Study gives an overview of measuring the Water Footprint of durian in the “Large 

Plot Farming Project” agricultural extension area in Trat, Thailand. The objectives of study are 

to find out water consumption rate of durian, to estimate economic value of the water usage 

for durian production, and to calculate the economic return of the durian production in the 

extension area. The information is gathered from all 37 farmers attended the project and 

using life cycle assessment model Cradle to Grave to analyze durian trees, age from 0-30 

years old. 

 The study finds that the water footprint of durian in the studied area on production 

basis is 868.45 cubic meters per ton of fresh durian. It can be separated to rain water usage 

(Green Water Footprint) of 416.56 cubic meters per ton of fresh durian or 48 percent and 

water usage from irrigation system (Blue Water Footprint) of 451.89 cubic meters per ton of 

fresh durian or 52 percent. Furthermore, the water footprint of durian in the studied area on 

planted area basis is 1,525.86 cubic meters per rai which can be separated to green water 

footprint of 731.89 cubic meters per rai and blue water footprint of 793.97 cubic meters per 

rai. The calculated water scarcity index is equal to 6.78 cubic meters of water equivalent 

(m3H2Oeq) which is not tension in terms of competition for water supply with other crops 

compared to other regional basins. 

The estimated addition cost of water usage calculated from volume of Irrigational 

water required is 396.99 baht per rai. In addition, the economic return for 1 cubic meter of 

Irrigational water provided to durian farms in the studied area is 43.89 baht per rai, whereas, 

the Royal Irrigation Department (RID) fee for 1 cubic meter of Irrigational water is only 0.50 

baht. Therefore, the durian famers in studied area earn their economic return 87.78 times 

compared to the fee spent to the RID.  

The recommendations from the study are as follows: 1) the famers in this area 

should invest on irrigation area expansion or finding additional water supply to reach water 

demand for durian production. 2) for 1 rai of durian production, there should be, at least 

793.97 cubic meter size of water resource. 3) the project manager should introduce the new 

suitable technologies to increase the water usage efficiency such as measuring technique for 

water tension (Tensiometer) and 4) the project managing team should apply information 

related to water footprint from the studied to increase their competition capacity, to create 

new trade opportunities and to prepare for registering on the water footprint labeling. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) ของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำบัญชีรายการการใชน้ำของทุเรียน  เพื่อศึกษาปริมาณการใชน้ำของ

ทุเรียน และเพื่อประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียน

ในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 ซึ่งรวบรวมขอมูลจาก

การสัมภาษณเกษตรกรสมาชิกทุกราย จำนวน 37 ราย  โดยใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle to 

Grave ต้ังแตแรกปลูกจนถึงอายุ 30 ป มีผลการศึกษาดังนี้ 

วอเตอรฟุตพริ้นทของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีปริมาณ

การใชน้ำของการผลิตทุเรียนผลสด 1 ตัน เทากับ 868.45 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณการใชน้ำฝน  

(Green Water Footprint)  เท ากับ  416.56 ลูกบาศก เมตรตอตัน  (รอยละ 48) และปริมาณการใช  

น้ำชลประทาน (Blue Water Footprint) เทากับ 451.89 ลูกบาศกเมตรตอตัน (รอยละ 52) หรือหาก

พิจารณาเปนพื้นท่ีการปลูกทุเรียน 1 ไร มีปริมาณการใชน้ำ เทากับ 1,525.86 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณ

การใชน้ำฝนเทากับ 731.89 ลูกบาศกเมตรตอไร (รอยละ 48) และปริมาณการใชน้ำชลประทาน 793.97  
ลูกบาศกเมตรตอไร (รอยละ 52) มีคาฟุตพริ้นทการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint) เทากับ 6.78 

ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทา ซึ่งมีคาไมมาก อีกในหนึ่งคือ ไมเกิดความตึงเครียดในการแยงน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับ

ลุมน้ำภาคอื่น ๆ  
การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยมีการคำนวณตนทุน

การผลิตท่ีรวมตนทุนคาน้ำตองคิดจากปริมาณน้ำท่ีเกษตรกรตองจัดหาไดแก น้ำชลประทานทำใหตนทุนการ

ผลิตมีคาใชจายคาน้ำเพิ่มข้ึน 396.99 บาทตอไร สวนการประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจตอปริมาณการใชน้ำ 
(Water Footprint Income; WFI) หากมีการจัดสรรหรือลงทุนปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศกเมตรสำหรับใชในการ

ผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จะไดผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจได ไรละ 43.89 บาท ซึ่งถือวาน้ำมีความคุมคาตอการลงทุนสูงมากหากใชเทียบกับคาน้ำของกรม

ชลประทานท่ีคิดลูกบาศกเมตรละ 0.50 บาท หรือลงทุน 0.50 บาท ไดผลตอบแทนไรละ 43.89 บาท คิดเปน 

87.78 เทาของเงินลงทุน  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 1) สมาชิกโครงการจำเปนตองลงทุนขยายพื้นท่ีชลประทานหรือจัดหา

แหลงน้ำเพิ่มในพื้นท่ีเพื่อใหมีน้ำเพียงพอกับความตองการใชน้ำของทุเรียน 2) ทีมผูจัดการแปลงใหญและ

สมาชิกโครงการควรมีเงื่อนไขในการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำโดยการปลูกทุเรียน 1 ไร ควรสราง

แหลงน้ำเพื่อใชในการเกษตรขนาด 793.97 ลูกบาศกเมตร ถึง 1,525.86 ลูกบาศกเมตร เปนเบ้ืองตน 3) ทีม

ผูจัดการแปลงใหญและสมาชิกโครงการควรนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ เชน เครื่องวัด

แรงดึงน้ำในดิน (Tensiometer) สำหรับบงช้ีสภาพความช้ืนของดินเพื่อการใหน้ำอยางเพียงพอ การสงน้ำแบบ

ทอเพื่อการเกษตร เปนตน และ 4) ทีมผูจัดการแปลงใหญควรนำขอมูลการจัดทำวอเตอรฟุตพริ้นททุเรียนของ
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โครงการไปประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางโอกาสทางการคาและเตรียมการขอ

ข้ึนทะเบียนฉลากวอเตอรฟุตพริ้นทตอไป 

 

คำสำคัญ : วอเตอรฟุตพริ้นท แปลงใหญ ทุเรียน จังหวัดตราด 
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คำนำ 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณมุงหวังใหเกษตรกรรายยอยมี 

การรวมกลุมและรวมพื้นท่ีการผลิตแบบแปลงขนาดใหญ มีตลาดรองรับท่ีแนนอน มีตนทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิต

ตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด  สรางโอกาสในการแขงขันสินคา

เกษตรตลอดจนไดรับโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูล แหลงทุน ทรัพยากรและการตลาดไดโดยตรง ดังนั้น การศึกษา 

วอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) ในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจึงเปนประโยชนตอการบริหาร

จัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเปนทางเลือกท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงการใชน้ำท่ีมีอยูอยาง

จำกัดใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการรวมกันระหวางชุมชนทองถ่ินและผูมีสวนไดเสีย

ตาง ๆ นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม และเปนการเตรียมพรอมรับการกีดกันทาง

การคาท่ีมิใชภาษีท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  หากประเทศคูคากำหนดเงื่อนไขการติดฉลาก Water Footprint ใน

สินคาท่ีนำเขาจากประเทศไทย  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ชลบุรี เปนหนวยงานหนึ่งในทีมผูจัดการแปลงใหญระดับภูมิภาคได

เล็งเห็นวาทุเรียนเปนพืชท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงของจังหวัดตราดจึงไดดำเนินการศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทของ

ทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยไดรับความรวมมือจากการให

ขอมูลของเกษตรกรสมาชิกโครงการฯ ทุกทาน และท่ีสำคัญไดรับความรวมมือเปนอยางดีเสมอมาจากผูจัดการ

ทุเรียนแปลงใหญและทีมงานผูจัดการแปลงใหญ ผูนำชุมชน ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดซึ่งเปนพื้นท่ี

ดำเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ และหวังวารายงานผลการศึกษาฉบับนี้จะ

เปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ ผูสนใจท่ัวไป และนักวิจัยท่ีจะทำวิจัยในสินคาเกษตรชนิดอื่น ตอไป 

 

สวนวิจัยและประเมินผล 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญของการวิจัย 

 ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก เนื่องจาก

การเพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจกทำใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึน สงผลใหสถานการณน้ำในพื้นท่ีตาง ๆ 

รวมท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมบางแหงแหงแลง ทำการเพาะปลูกไมไดผลผลิตหรือไดผลผลิตนอยกวาท่ีผานมา   

 น้ำเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด แตความตองการใชน้ำไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีตองอาศัยน้ำในการเพาะปลูกเปนปริมาณมากในแตละป  จากรายงาน

ของสหประชาชาติพบวา 10 อันดับประเทศท่ีใชน้ำมากท่ีสุดในโลก ไดแก อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน 

ญี่ปุน ไทย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เม็กซิโก และรัสเซีย (สำนักสงเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ, 

2556 อางถึงในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร, 2557) นอกจากประเทศไทยจะเปนผูผลิต

แลวยังเปนผูสงออกสินคาเกษตรในอันดับตน ๆ ของโลก เชน ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม กุงทะเล ไก

เนื้อ เปนตน ซึ่งการผลิตใชน้ำปริมาณมากทำใหเสมือนเปนการสงออกน้ำในการคาขายสินคาเกษตร โดย

ประเทศไทยมีการขาดดุลน้ำในการสงออกประมาณปละ 27,960 ลูกบาศกเมตรตอป  และอาจกลาวไดวา

ปญหาการขาดแคลนน้ำในประเทศไทยสวนหนึ่งเกิดจากการสงออกสินคาภาคการเกษตรสงผลกระทบโดยตรง

ตอทรัพยากรน้ำท่ีมีอยูอยางจำกัด ดังนั้น การใชน้ำอยางประหยัดท้ังทางตรงและทางออม และการใชน้ำอยางมี

ประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีตองดำเนินการ  

 การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) เปนการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอยางมี

ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเปนทางเลือกท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงการใชน้ำท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิด

ประโยชน และคุมคาสูงสุด ซึ่งวอเตอรฟุตพริ้นทเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งท่ีใชประเมินปริมาณการใชน้ำใน

การผลิตสินคาตลอดหวงโซการผลิตท้ังทางตรงและทางออม  การมีขอมูลวอเตอรฟุตพริ้นทท่ีถูกตองจะชวยให

การบริหารจัดการน้ำเปนไปอยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเปนระบบสามารถนำไปใชเปนขอมูลใน 

การวิเคราะหผลกระทบในระดับประเทศ นำไปสูการสนับสนุนการบรหิารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและสราง

ความมั่นคงดานอาหารของประเทศเกิดการกระจายน้ำอยางท่ัวถึงและเปนธรรม การลดการใชน้ำและเพิ่ม 

การนำกลับมาใชใหม การพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำเปนการเพิ่มน้ำตนทุนท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศ ภูมิสังคม 

เศรษฐกิจ และความตองการรวมกันระหวางชุมชนทองถ่ินและผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ซึ่งสงผลใหเกษตรกรมี

สมดุลชีวิตท่ีดีข้ึนนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอมตอไป  

จังหวัดตราดไดดำเนินการจัดทำโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของทุเรียนในพื้นท่ี

ตำบลประณีต  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ซึ่งมีเนื้อท่ี 553 ไร เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 37 ราย 

เพื่อใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีตนทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐาน สรางโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร เนื่องจากทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของภาค

ตะวันออกซึ่งมีแนวโนมท่ีจะขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มมากข้ึน และมีโอกาสท่ีจะขยายไปปลูกทดแทนในพื้นท่ีสวน
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ยางพาราซึ่งไมมีแหลงกักเก็บน้ำสำรอง  และการใหผลผลิตทุเรียนในแตละชวงเวลาในรอบปจะผันแปรตาม

สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไปโดยมีน้ำเปนปจจัยการผลิตท่ีสำคัญอยางหนึ่งซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของ

ผลผลิตและตนทุเรียน จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6  สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณตระหนักถึงความสำคัญและศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาวอเตอร 

ฟุตพริ้นทของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  จังหวัดตราด  โดยทำการศึกษาประเมิน 

วอเตอรฟุตพริ้นทของทุเรียน รวมท้ังประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของน้ำและเปรียบเทียบผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด เพื่อใหมีขอมูล

ปริมาณการใชน้ำท่ีถูกตองชวยใหเกษตรกรและผูวางนโยบายสามารถตัดสินใจไดวาควรเพาะปลูกพืชท่ีตองการ

ใชน้ำมากในบริเวณใดทำใหการผลิตสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อนำมาใชประโยชนในการบริหาร

จัดการน้ำในพื้นท่ีตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อจัดทำบัญชีรายการการใชน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

1.2.2 เพื่อศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทของทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

1.2.3 เพื่อประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียนในพื้นท่ี

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พื้นท่ีศึกษา ไดแก พื้นท่ีปลูกทุเรียนในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด 

1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก สมาชิกเกษตรกรทุกรายในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดท่ีผลิตทุเรียน ป 2558 
 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

วอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) หมายถึงปริมาณน้ำท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาท้ังทางตรง

และทางออมโดยพิจารณาท้ังน้ำใชและน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของสายการผลิต 

กรีนวอเตอรฟุตพร้ินท (Green Water Footprint) หมายถึงปริมาณการใชน้ำจากน้ำฝนและความช้ืน    

ในดิน 

บลูวอเตอรฟุตพร้ินท (Blue Water Footprint) หมายถึงปริมาณการใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ

ไดแก น้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

เกรยวอเตอรฟุตพร้ินท (Grey Water Footprint) หมายถึงปริมาณน้ำท่ีใชในการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการผลิตสินคาและบริการใหเปนน้ำดีตามคามาตรฐาน 
 

1.5 วิธีการวิจัย 
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1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลในการศึกษาไดมาจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้ 

 1) ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลปริมาณการใชน้ำจากการผลิตทุเรียนและขอมูลตนทุนการผลิต

ทุเรียน ปการผลิต 2558 โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกในพื้นท่ีโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดทุกคน จำนวน 37 คน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอมูลปริมาณการใชน้ำ

ของพืชอางอิงจากกรมชลประทาน และคาสัมประสิทธิ์ของการใชน้ำของทุเรียนตามชวงการเจริญเติบโตจาก 

รายงานผลการศึกษา บทความ วารสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากหนวยงานตาง ๆ 

ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  

 

 1.5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

1) การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะหสภาพ

ท่ัวไปของเกษตรกร พื้นท่ีและแปลงเพาะปลูก ท้ังนี ้การวิเคราะหใชตารางคารอยละ คาสัดสวน คาผลรวม และ

คาเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง 

2) การวิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทในการผลิตทุเรียน โดยใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต  

(Life Cycle Assessment: LCA) คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมตลอด

ชวงชีวิตของผลิตภัณฑ รวมกับการวิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑนั้น เริ่มต้ังแตการวิเคราะหผลรวม

ปริมาณการใชน้ำของกระบวนการเพื่อใหไดปริมาณการใชน้ำของผลิตภัณฑสุดทาย แสดงรายละเอียดสมการ

การคำนวณไดดังนี้  

WFTotal  = WFgreen+WFblue+WFgrey 
 

ซึ่งมีวิธีการคำนวณจะคำนึงถึงท่ีมาของแหลงน้ำเพื่อคำนวณปริมาณน้ำท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาท้ังทางตรง

และทางออมโดยพิจารณาท้ังน้ำใชและน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของสายการผลิตจากผลรวมปริมาณการใช

น้ำท้ัง 3 ประเภท ประกอบดวย กรีนวอเตอรฟุตพริ้นท (Green Water Footprint) บลูวอเตอรฟุตพริ้นท 

(Blue Water Footprint) และเกรยวอเตอรฟุตพริ้นท (Grey Water Footprint) ซึ่งวิธีการคำนวณวอเตอร

ฟุตพริ้นทจะแบงเปน 2 สวน คือ การคำนวณวอเตอรฟุตพริ้นทจากคาความตองการน้ำใชของทุเรียน และการ

คำนวณวอเตอรฟุตพริ้นทจากปริมาณการชะลางมลพิษท่ีไหลลงสูแหลงนำ้ หรือรายละเอียดตามแผนผังภาพท่ี 

1.1  

  การศึกษาครั้งนี้กำหนดสมมติฐานในการศึกษาวา สารบำรุงท่ีใชและปุยท่ีใสใหพืชนั้น พืช

สามารถดูดซึมนำไปใชไดท้ังหมดและไมเหลือตกคาง โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเปนไมผลท่ีมีการปลูกท้ังแบบสวน

ผสมและสวนเด่ียว ลักษณะการใสปุยไมผลจะใสท่ีรอบโคนตน จึงไมมีการคิดปริมาณน้ำท่ีใชในการบำบัดน้ำเสีย

ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหเปนน้ำดีตามคามาตรฐานหรือ WFgrey = 0 รวมท้ังเพื่อ
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สอดคลองกับมาตรฐานสากลโดยวิธีการของ ISO 14046 ประเภทวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑจะทำการ

วิเคราะหฟุตพริ้นทการขาคแคลนน้ำท่ีคำนึงถึงสภาวะความเครียดของน้ำเชิงพื้นท่ี (Water Stress Index: WSI) 

รวมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แผนผังการวิเคราะหคาวอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) 

ท่ีมา: ลักขณา เจริญสุข และคณะ, 2555 

  3) การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิต

ทุเรียน โดยประเมินมูลคาปริมาณน้ำท่ีใชในการผลิตทุเรียนของพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

ท่ีทำการศึกษาในมิติตนทุนและผลตอบแทนการผลิต โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการ

ผลิตทุเรียนภายใตสถานการณเงื่อนไขปริมาณการใชน้ำในแปลงใหญ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของ

เกษตรกรเมื่อปริมาณน้ำในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปล่ียนแปลงไป 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีฐานขอมูล Water Footprint ของสินคาทุเรียนในพื้นท่ีโครงการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด 

1.6.2 หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชจัดทำแนวทางบริหารจัดการน้ำและสงเสริมการปลูก

ทุเรียนเพื่อนำไปสูการใชทรัพยากรการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6.3 เกษตรกรสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปลูกทุเรียนในชวงท่ีน้ำขาดแคลน

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 



บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทในสินคาเกษตรเกิดข้ึนในประเทศไทยในระยะเวลาไมเกิน 10 ปท่ีผานมา 

หากพิจารณาในดานเครื่องมือ ท่ีใชในการศึกษาไดประยุกตใชวิธีการประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle- 

Assessment: LCA) โดยใชคาขอมูลพื้นฐานอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีมีอยางจำกัด จึงเกิดการเปรียบเทียบ

แหลงท่ีมาของขอมูลทุติยภูมิท่ีนำมาใชตางกัน ทำใหคาวอเตอรฟุตพริ้นทตางกัน   

อาทิ งานวิจัยของทิพยปภา สุขุมาลชาติ (2552) พบวา การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวโพดเล้ียง

สัตวในประเทศไทย ซึ่งคำนวณหาคาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวโพดเล้ียงสัตวในประเทศไทยอยางละเอียดโดยใช

ขอมูลผลผลิตรายเดือน ขอมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน และคาสัมประสิทธิ์พืชของขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีทำการศึกษา

ในประเทศไทย วิธีการคำนวณวอเตอรฟุตพริ้นทในการศึกษานี้สามารถแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1.หาคาการ

คายระเหยของพืช 2.หาคาความตองการใชน้ำของพืชโดยใชวิธีสมดุลน้ำในบริเวณรากพืช 3.หาคาวอเตอร 

ฟุตพริ้นทโดยใชขอมูลผลผลิตและปริมาณการใชปุยเคมี ผลการศึกษาพบวา คาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวโพด

เล้ียงสัตวเฉล่ียท้ังประเทศเทากับ 1,132 ลูกบาศกเมตรตอตัน โดยคิดเปนกรีนวอเตอรฟุตพริ้นท 894 ลูกบาศก

เมตรตอตัน และเกรยวอเตอรฟุตพริ้นท 237 ลูกบาศกเมตรตอตัน โดยสาเหตุท่ีไมมีบลูวอเตอรฟุตพริ้นท

เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญ (รอยละ 99.2) อยูนอกเขตพื้นท่ีชลประทาน โดยจังหวัดท่ีคาวอเตอรฟุตพ

ริ้นทรวมสูงท่ีสุด คือ จังหวัดอุดรธานี 1,368 ลูกบาศกเมตรตอตัน และจังหวัดท่ีมีวอเตอรฟุตพริ้นทรวมต่ำสุด 

คือ จังหวัดพจิิตร 953 ลูกบาศกเมตรตอตันเม่ือเปรียบเทียบกับคาวอเตอรฟุตพร้ินทของขาวโพดเลี้ยงสัตวใน

ตางประเทศ ประเทศไทยมีคาต่ำท่ีสุดซ่ึงอาจเปนผลมาจากความละเอียดของขอมูลท่ีใช ไมวาจะเปน

ผลผลิตตอไร ขอมูลอุตุนิยมวิทยา รวมถึงวิธีการศึกษาท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของธีระวัฒน 

ธรรมนิยม (2555) ท่ีศึกษาในระดับพื้นท่ีการผลิตขาวในเรื่องวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวในพื้นท่ีโครงการสงน้ำ

และบำรุงรักษาโคกกระเทียม ไดคำนวณคาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวเปลือกเฉล่ียท้ังโลกมีคาเทากับ 1,325 

ลูกบาศกเมตรตอตัน และเฉล่ียของประเทศไทยมีคาเทากับ 1,617 ลูกบาศกเมตรตอตัน ดังนั้น จึงควรมี

การศึกษาคาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวในประเทศไทยอยางละเอียด ในการศึกษาครั้งนี้ไดคำนวณหาคาวอเตอร

ฟุตพริ้นทอยางละเอียด โดยใชขอมูลจากการสำรวจภาคสนามในพื้นท่ีเพาะปลูกขาวของโครงการสงน้ำและ

บำรุงรักษาโคกกระเทียม พบวาเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกขาวดวยวิธีนาหวานน้ำตม การศึกษานี้ไดใชคา

สัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช (Crop Coefficient: Kc) ของกรมชลประทานซ่ึงมีคาสูงกวาคา Kc ของ 

FAO และคาความเขมขนของไนโตรเจนท่ียอมใหมีคาเพียงคร่ึงหนึ่งของ Chapagain and Hoekstra 

(2011) เทานั้น ดังนั้นการใชคาพื้นฐานอาจสงผลใหไดคาวอเตอรฟุตพร้ินทมีคาสูงกวาการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การปลูกขาวในเขตพื้นท่ีโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมมีผลผลิต

สุทธิประมาณ 467 ตันตอตารางกิโลเมตร (747 กิโลกรัมตอไร) คาวอเตอรฟุตพริ้นทของขาวเฉล่ียนาปและนา

ปรังเทากับ 1,627 ลูกบาศกเมตรตอตัน แยกเปนบลูวอเตอรฟุตพริ้นท 771 ลูกบาศกเมตรตอตัน คากรีน 
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วอเตอรฟุตพริ้นท 483 ลูกบาศกเมตรตอตัน และคาเกรยวอเตอรฟุตพริ้นท 418 ลูกบาศกเมตรตอตัน ซึ่งมีคา

นอยกวาการศึกษาท่ีผานมาและสามารถนำไปวิเคราะหผลกระทบของการใชน้ำและกำหนดแนวทางใน 

การบริหารจัดการน้ำท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม  

ดังนั้น การเลือกใชคาอางอิงจึงควรเลือกใชขอมูลท่ีเปนมาตรฐานและแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงในพื้นท่ีศึกษาเพราะอาจสงผลตอคาวอเตอรฟุตพร้ินทท่ีตางกัน 

หากพิจารณาในดานตัวสินคาเกษตร การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทควรเริ่มตนศึกษาในสินคาท่ีมีมูลคา

การสงออกสูง เชน กุง พืชท่ีเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน  พืชอาหาร และพืชไมผล เปนตน 

สำหรับสินคาประมง รัตนาวรรณ มั่งค่ัง และคณะ (2551) ไดทำการศึกษาการประยุกตการประเมิน 

วัฎจักรชีวิตเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมภายในหวงโซการผลิตกุงขาวแวนนาไมแชแข็งแบบเปนตัว 

พบวากุงขาวแวนนาไมแชแข็งแบบเปนตัว 1 ถุง หนัก 453 กรัม ใชกุงดิบ (จากฟารม) จำนวน 1.7 กิโลกรัม 

และใชน้ำ (ในการผลิตลูกกุง เล้ียงกุง และแปรรูปกุง) จำนวน 10 ลูกบาศกเมตร โดยมีคาศักยภาพในการ

กอใหเกิดความเปนพิษทางน้ำจืดประมาณ 0.08-0.11 กิโลกรัม 1.4 dichlorobenzene equivalent และ 

คาศักยภาพในการกอใหเกิดความเปนพิษทางทะเลประมาณ 394-675 กิโลกรัม 1.4 dichlorobenzene 

equivalent ผลการวิเคราะหการกระจายผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บงช้ีวาข้ันตอนการเพาะเลี้ยงกุงท่ีฟารม 

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดในหวงโซ ตามดวยกระบวนการแปรรปูและการบริโภค  

จากนั้นมีการศึกษาขยายขอบเขตในพืชพลังงานทดแทนโดยชินาธิปกรณ พงศภิญโญภาพ และธำรง

รัตน มุงเจริญ (2554) ไดศึกษาเรื่องวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังใน

ประเทศไทยจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ.2551-2565)ของกระทรวงพลังงานท่ีสงเสริมเช้ือเพลิง

ชีวภาพ  ทำใหมีแนวโนมการเพิ่ มข้ึนของการเพาะปลูกมันสำปะหลังและโรงงานผลิตเอทานอลจาก 

มันสำปะหลัง ซึ่งจะสงผลใหความตองการใช “น้ำ” ท่ีมีอยางจำกัดในแตละปมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการประเมินปริมาณการใชน้ำตลอดหวงโซหรือวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิต 

เอทานอลจากมันสำปะหลังในประเทศไทย และคาดการณปริมาณการใชน้ำและปริมาณการใชพื้นท่ีเพาะปลูก

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ผลการศึกษา พบวา วอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตเอทานอล

จากมันสำปะหลังในป 2551 มีคาเทากับ 0.267 กิโลลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของปริมาณ

น้ำท้ังประเทศ โดยแบงเปนกรีนวอเตอรฟุตพริ้นท 0.185 กิโลลูกบาศกเมตรตอป และบลูวอเตอรฟุตพริ้นท 

0.082 กิโลลูกบาศกเมตรตอป สำหรับปริมาณการใชน้ำตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จะมีอัตราการเพิ่มข้ึน

ทุกป โดยจะตองใชน้ำถึง 2.605 กิโลลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มข้ึนถึงเกือบ 10 เทา เมื่อส้ินสุดแผนฯ ในป 2565 

แตหากมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังจาก 3.4 เปน 8.0 ตันตอไร จะสงผลใหปริมาณการใชน้ำ

ลดลงรอยละ 57.4 ในแตละป โดยจะตองใชน้ำ 1.110 กิโลลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มข้ึนถึงเพียง 4 เทา เมื่อส้ินสุด

แผนฯในป 2565 ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตตอไรมีผลใหปริมาณการใชน้ำลดลง แสดงใหเห็นวาการเพิ่ม

ผลผลิตตอไรของการเพาะปลูกมันสำปะหลังมีความสำคัญท่ีจะตองใหการสนับสนุนควบคูไปกับแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน เพื่อใหการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม ประเทศไทย

ยงัมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรทำการศึกษาและเปรียบเทียบ
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วอเตอรฟุตพร้ินทของกระบวนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ ดวยเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การกำหนดนโยบายการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทนใหสอดคลองกับปริมาณทรัพยากรน้ำของ

ประเทศท่ีมีอยูอยางจำกัดในอนาคต  

รวมท้ัง ลักขณา เจริญสุข และคณะ (2555) ทำการศึกษารองรอยการใชน้ำในการผลิตน้ำมันปาลมใน

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลในเขตพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต โดยอาศัยแนวคิดวอเตอรฟุตพริ้นท ซึ่งเปน

เครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะหและบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณการใช

น้ำตอหนวยผลผลิตของน้ำมันปาลมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใตท้ังหมด 16 จังหวัด (ป พ.ศ.2550–2554) 

ซึ่งมีความแตกตางตามลักษณะของสภาพภูมิอากาศในแตละพื้นท่ี จากผลการศึกษาพบวา คาเฉล่ียวอเตอร 

ฟุตพริ้นทของน้ำมันปาลมสำหรับผลิตไบโอดีเซลมีคาเทากับ 2,139 ลูกบาศกเมตรตอตัน สวนใหญเกิดจาก

ปริมาณการใชน้ำจากการคายระเหยของน้ำฝน รอยละ 50 และเมื่อพิจารณาปริมาณการใชน้ำในแตละพื้นท่ี 

พบวา ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือมีปริมาณการใชนำ้สูงถึง 3.9 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีภาคใต โดยจังหวัดท่ีใช

น้ำมากท่ีสุดคือ พิษณุโลกมีคาเทากับ 6,098 ลูกบาศกเมตรตอตัน และจังหวัดท่ีมีการใชน้ำนอยท่ีสุดคือ         

สุราษฎรธานี มีคาเทากับ 1,070 ลูกบาศกเมตรตอตัน ซึ่งจังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด

อุทัยธานี มีปริมาณการใชน้ำสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ หมายรวมถึงกรีนวอเตอรฟุตพริ้นท บลูวอเตอร

ฟุตพริ้นท และเกรยวอเตอรฟุตพริ้นท จึงควรจัดทำแผนการการใชน้ำใน 3 จังหวัดเปนอันดับแรก และการ

จัดทำแนวทางการลดปริมาณการใชน้ำท่ีเกิดข้ึนควรมุงเนนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบน้ำใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อการพัฒนาดานพลังงานทดแทนอยางยั่งยืนในอนาคต  

สวนพืชท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารมีการศึกษาหลายชนิดพืช อาทิ รมณี วังเมือง และปุณณมี สัจจกมล 

(2554) ศึกษารองรอยการใชน้ำในอุตสาหกรรมแปงขาว งานวิจัยนี้ไดนำแนวคิดรองรอยการใชน้ำ (Water 

Footprint) มาประยุกตใชในการประเมินศักยภาพการผลิตและการใชทรัพยากรน้ำของอุตสาหกรรมแปงขาว

ในประเทศไทย โดยใชโรงงานผลิตแปงขาว 2 โรงงาน จากโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงงานใน

ภาคตะวันออกเปนกรณีศึกษา พบวา โรงงานในภาคอีสานนั้นมีรองรอยการใชน้ำท่ีสูงกวาโรงงานในภาค

ตะวันออก เนื่องจากเปนโรงงานท่ีมีข้ันตอนการผลิตท่ีซับซอนกวา และมีการใชน้ำมากกวา รวมท้ังพัชยา  

โตบารมีกุล (2557) มีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑน้ำตาลทราย

ธรรมชาติและน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง ขอบเขตของผลิตภัณฑท่ีทำการประเมิน คือ น้ำตาลทรายธรรมชาติ  

1 กิโลกรัม และน้ำตาลทรายธรรมชาติ 50 กิโลกรัม โดยเก็บขอมูลครอบคลุมต้ังแตการเพาะปลูก การขนสง

ออยมายังโรงงาน กระบวนการผลิตน้ำตาล การจัดจำหนาย และการกำจัดซาก ในการประเมินวอเตอร 

ฟุตพริ้นทจากการเพาะปลูกออยและการผลิตน้ำตาล พบวาน้ำตาลทรายธรรมชาติ 1 กิโลกรัม น้ำตาลทราย

ธรรมชาติ 50 กิโลกรัม และน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง 50 กิโลกรัม มีคาวอเตอรฟุตพริ้นทเทากับ 0.88, 43.71 

และ 44.99 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอกิโลกรัมน้ำตาลตามลำดับ ขอเสนอแนะสำหรับแนวทางการลด

ปริมาณการใชน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล คือ ใหใชน้ำคอนเดนเสทท่ีเหลือกลับเขาสูหมอไอน้ำ และมีการ

สนับสนุนการศึกษาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ในโครงการจัดทำฐานขอมูลฟุตพริ้นน้ำ

ผลิตภัณฑเกษตร วัตถุประสงคเพื่อจัดทำฐานขอมูลบัญชีรายการส่ิงแวดลอมดาน Water Footprint ผลิตภัณฑ
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เกษตร ผลการจัดทำบัญชีรายการฟุตพริ้นทน้ำ พบวา ปาลมน้ำมันภาคใตมีคาฟุตพริ้นทน้ำเฉล่ียแบบถวง

น้ำหนักอยูท่ี 798 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอปาลมน้ำมัน 1 ตัน ภาคกลาง 956 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทา

ตอปาลมน้ำมัน 1 ตัน ภาคตะวันออก 1,060 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอปาลมน้ำมนั 1 ตัน ภาคเหนือ 4,724 

ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอปาลมน้ำมัน 1 ตัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,056 ลูกบาศกเมตรน้ำ

เทียบเทาตอปาลมน้ำมัน 1 ตัน เฉล่ียแบบถวงน้ำหนักท้ังประเทศเทากับ 821 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอ

ปาลมน้ำมัน 1 ตัน อยางไรก็ตาม ขอมูลในสวนของฟุตพริ้นทน้ำชลประทานยังคงตองมีการทวนสอบและสำรวจ

ขอมูลตอในอนาคต เนื่องจากในสภาพความเปนจริง การปลูกปาลมน้ำมันท่ีมีอายุยาวนานถึง 20-25 ป การให

น้ำชลประทานเพื่อใหไดปริมาณน้ำตามท่ีปาลมตองการจึงเปนไปไดยาก โดยเฉพาะการปลูกในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณ

น้ำฝนไมสม่ำเสมอและต่ำกวา 1,800-2,000 มิลลิเมตรตอป ดังนั้นการใหน้ำสวนใหญจึงมักเปนเพียงการใหน้ำ

ชลประทานในชวงอนุบาล ซึ่งเปนชวงท่ียังไมมีการใหผลผลิตปาลมน้ำมันซึ่งขอมูลการใหน้ำเหลานี้จำเปนตองมี

การสำรวจรวบรวมขอมูลตอไป  สำหรับสินคาปศุสัตว พรเทพ แกวเช้ือ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับวอเตอร 

ฟุตพริ้นทของเนื้อไกวาจัดอยูในกระบวนการท่ีมีการใชน้ำในปริมาณมาก คือเนื้อไก 1 กิโลกรัมมวอเตอร 

ฟุตพริ้นทเฉล่ียประมาณ 3,900 ลิตร  สาเหตุท่ีคาวอเตอรฟุตพร้ินทมีคามากมาจากกระบวนการลางวัตถุดิบ

ท่ีมีการใชน้ำในปริมาณมาก 

สวนพืชไมผลยังมีการศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทคอนขางนอย แตก็เริ่มมีการศึกษาในผลไมท่ีมีการสงออก

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยวราพร พันธุจันทรดี และปุณณมี สัจจกมล (2556) ทำการประเมินวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑมะมวงและมังคุดในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณของเสียท่ีมะมวงและมังคุดไดปลอย

ออกมาและนำขอมูลท่ีไดไปประยุกตใชกับเกษตรกรรมของไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยศึกษา

กระบวนการท้ังหมดของมะมวงและมังคุด ต้ังแตเริ่มปลูกจนกระท่ังสงถึงมือผูบริโภค วาไดมีการปลอยของเสีย

ออกมาสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการรักษาส่ิงแวดลอมและชวยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑไดในอนาคต โดยพิจารณา 2 กลุมผลกระทบ 

ไดแก วอเตอรฟุตพริ้นทและคารบอนฟุตพริ้นทครอบคลุมขอบเขตของระบบท่ีจะศึกษาประกอบดวย การ

เพาะปลูก การบรรจุ และการขนสงไปยังผูขายปลีก พบวา มะมวง 1 กิโลกรัม มีคาวอเตอรฟุตพริ้นท เทากับ 

81.969 ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัม และคาคารบอนฟุตพริ้นท 0.8141 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

สำหรับการไดมาซึ่งมังคุด 1 กิโลกรัม จะมีคาวอเตอรฟุตพริ้นท เทากับ 51.725 ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัม และ

คาคารบอนฟุตพริ้นท 0.6540 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  

สรุปจากการตรวจเอกสารดังกลาวพบวา การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทควรประยุกตใชแนวคิดการ

ประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) และแนวคิดรองรอยการใชน้ำ (Water Footprint) ซึ่ง

ไดรับการยอมรับและใชอยางแพรหลาย แตตองเลือกใชคาขอมูลพื้นฐานอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีมีอยางจำกัด

นั้น โดยเลือกใชขอมูลท่ีเปนมาตรฐานและแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงในพื้นท่ี

ศึกษา เพื่อลดปญหาการเปรียบเทียบแหลงท่ีมาของขอมูลทุติยภูมิท่ีนำมาใชตางกันอาจทำใหเกิดคาวอเตอร

ฟุตพริ้นทตางกัน  สวนสินคาผลไมท่ีจะศึกษาครั้งนี้ ไดแก ทุเรียนพันธุหมอนทอง ท่ีพบวายังไมมีการศึกษา 

วอเตอรฟุตพริ้นท ซึ่งท่ีผานมามีเพียงแตงานวิจัยท่ีศึกษาในมะมวงและมังคุดเทานั้น 



9 
 

 

2.2 แนวคิด และทฤษฎี 

 การศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นทของทุเรียนเริ่มศึกษาต้ังแตปจจัยท่ีไดมาซึ่งวัตถุดิบจนถึงทุเรียนผลสด  

จึงตองใชแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต เนื่องจากเปนกระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีมีตอ

ส่ิงแวดลอมตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑและนำมาประยุกตใชรวมกับหลักการประเมินคาวอเตอรฟุตพริ้นท 

2.2.1 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 

1) ความหมายของการประเมินวัฏจักรชีวิต 

    การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มต้ังแตการสกัดหรือไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการ

แจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนำกลับมาใชใหมหรือการแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิตภณัฑ

ท่ีหมดอายุ หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการพิจารณาผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้น ๆ ต้ังแตเกิดจนตาย 

(Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัสดุท้ังหมดท่ีใช รวมท้ังของเสียท้ังหมดท่ีมีการปลอย

สูส่ิงแวดลอมภายใตขอบเขตท่ีกำหนด ท้ังนี้ เพื่อนำไปใชเปนขอมูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการเพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1 วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑท่ีทำการศึกษาใน LCA  

         ท่ีมา: ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน และคณะ (2552)      

 องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดใหนิยามของ LCA ไวในอนุกรมมาตรฐาน ISO 

14040 วา “เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขา (Input) และสารขาออก (Output) รวมถึง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในระบบของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต” (ทนงเกียรติ เกียรติ

เกียรติศิริโรจนและคณะ, 2552) 
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สมาคมพิษวิทยาดานส่ิงแวดลอมและสารเคมี ไดใหนิยามของ LCA ไววา “เปนกระบวนการท่ี

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม โดยการพิจารณาครอบคลุมกระบวนการผลิตและกิจกรรมตางๆ  

ท่ีเกี่ยวเนื่องกันในรูปของวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งการประเมินนี้จะทำตลอดท้ังวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑอยาง

ละเอียด เชน กระบวนการผลิต การบรรจุ การคัดแยก การบำรุงรักษา และการแปรรูปใชใหม รวมถึงกิจกรรม

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังหมด โดยยึดหลักของระบบนิเวศ สุขอนามัย และการนำทรัพยากรมาใชเปนหลัก” (สถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย, 2547)  

วัตถุประสงคของ LCA คือการรวบรวมและประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตลอดชวง

ชีวิตของผลิตภัณฑ บริการ การใชงาน หรือกระบวนการท่ีเกี่ยวของ เพื่อนำผลท่ีไดจาก LCA ไปปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสมบูรณ ตลอดจนกอใหเกิดการจัดการข้ึนอยางเปนระบบและยั่งยืน โดยใชมุมมองทางส่ิงแวดลอม

มาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง  

การนำกระบวนการ LCA มาประยุกตใชนั้นมีจุดมุงหมายหลัก 3 ประการ ไดแก 

(1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลท่ีไดจาก LCA นั้นสามารถทำใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดท้ังหมด

ตลอดชวงชีวิต ทำใหมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตรงจุด ทำใหสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑได

ชัดเจน และสามารถวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดในทิศทางท่ีถูกตองตอไป 

(2) การมองผลกระทบโดยรวม สามารถมองภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจาก LCA ไดท้ังหมดและสามารถ

เช่ือมโยงความสัมพันธของผลกระทบ ตลอดจนปญหาไดอยางชัดเจน 

(3) การศึกษาท่ีละเอียดและเปนระบบ เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถใชใหถึงเหตุท่ีเกิด

จากผลท่ีสามารถพิสูจนได โดยอาศัยขอมูลท่ีเปนรูปธรรมหรือในเชิงปริมาณ จึงเปนเครื่องมือท่ีมีความนาเช่ือถือ

ในการนำมาวิเคราะห ไมไดเปนเพียงการตัดสินใจของผูท่ีทำการศึกษาเทานั้นหรืออาจกลาวไดวา วัตถุประสงค

หลักของการศึกษา LCA คือ เพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ หรือกระบวนการ

นั้น ๆ ตลอดจนกระบวนการท่ีเกี่ยวของหรือหนาท่ีการใชงานของผลิตภัณฑหรือกระบวนการ และยังสามารถ

นำผลวิเคราะหมาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและตัดสินใจท้ังในการเลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดย

มีปจจัยในทางส่ิงแวดลอมเขามาประกอบการตัดสินใจอีกดวย 

2) ข้ันตอนการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต 

การประเมินวัฏจักรชีวิตมีวิธีการดำเนินการหลายวิธี แตในปจจุบันวิธีหลัก ๆ เริ่มมีแนวโนมไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยนิยมใชวิธีการและข้ันตอนการศึกษาตามกรอบของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่งแบง

ข้ันตอนการดำเนินงาน LCA ออกเปน 4 ข้ันตอน แสดงดังภาพท่ี 2.2 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ข้ันตอนท่ี 1: การกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Goal and Scope) ข้ันตอนแรกในการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตนั้นจะตองทราบวาส่ิงท่ีจะทำการศึกษาคืออะไรและจะทำการศึกษาอยางไรซึ่งผลจาก

การศึกษาจะถูกนำไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับการกำหนดขอบเขต และเปาหมายของ

ประเมินวัฏจักรชีวิต สามารถนำไปใชกับเปาหมายหลัก ๆ ของการศึกษาวิจัยท่ีมีความแตกตางกัน ไดแก เพื่อ

การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑแต

ละชนิด การกำหนดเปาหมายและขอบเขตประกอบดวยประเด็นหลักท่ีมีความสำคัญ ดังตอไปนี้  
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ภาพท่ี 2.2 ข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตามหลัก ISO 14040  

ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2558) 
 

การกำหนดเปาหมาย ตองมีการระบุผลของการใชและผูท่ีจะนำไปใช การกำหนดเปาหมายตอง

เขาใจรายละเอียดตาง ๆ เปนอยางดี อาจกลาวไดวาเปาหมายเปนหัวใจของการศึกษารายละเอียดและการ

สรุปผล เพราะเปาหมายจะทำใหสามารถแยกแยะความสำคัญของสวนตาง ๆ ในเนื้อหาได  

ขอบเขต มีสวนประกอบ 2 สวน คือ  

(1) หนวยการทำงาน (Functional Unit) คือ สวนท่ีเปนพื้นฐานของการศึกษา LCA เพราะใช

เปนตัวเปรียบเทียบ หรือเปนตัววัดระหวางผลิตภัณฑ มีการใหนิยามของหนวยการทำงานท่ีลากหลาย โดย

หนวยการทำงานของระบบจะใหความหมายและการวัดท่ีกระจางชัด ซึ่งผลจากการวัดจะใชเปนคำตอบตอไปได 

ลักษณะ 3 ประการของหนวยการทำงาน ไดแก 1) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 2) ความคงทนของผลิตภัณฑ 

และ 3) คุณสมบัติพื้นฐาน ในการเปรียบเทียบระหวางระบบสามารถทำไดดวยหนวยการทำงานท่ีมีลักษณะ

พื้นฐานเหมือนกัน  

(2) คุณภาพของขอมูล (Data Quality) ท่ีนำมาใชในการประเมิน จะนำมาซึ่งคุณภาพของ

ขอสรุปท่ีไดจากการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยคุณภาพของขอมูลจะทำใหทราบรายละเอียดตาง ๆ ท่ีสำคัญ และ

ทำใหการประเมินเปนไปอยางมีหลักเกณฑ  

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม (Life Cycle Inventory: LCI) เปน

การเก็บรวบรวมและคำนวณขอมูลท่ีไดจากกระบวนการตาง ๆ ตามท่ีกำหนดไวในข้ันตอนการกำหนดเปาหมาย

และขอบเขตการศึกษา รวมถึงการสรางผังของระบบผลิตภัณฑ การคำนวณหาปริมาณของสารขาเขาและสาร

ขาออกจากระบบผลิตภัณฑ โดยพิจารณาถึงทรัพยากรและพลังงานท่ีใชหรือการปลอยของเสียออกสูอากาศ น้ำ 

และดิน  

1. Goal and Scope Definition 

การกำหนดเปาหมายและขอบเขต 

2. Inventory Assessment 

การจัดทำบัญชีรายการ 

3. Impact Assessment 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

 

 

   4. Interpretation 

   การแปลผลการศึกษา 



12 
 

ข้ันตอนท่ี 3: การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Impact 

Assessment: LCIA) เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑ จากขอมูลการใช

ทรัพยากร และการปลอยของเสีย หรือสารขาเขาและขาออกท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะหบัญชีรายการดาน

ส่ิงแวดลอม โดยการประเมินผลกระทบเกี่ยวของกับประเด็นหลัก ๆ คือ การนิยามประเภท (Category 

Definition) การจำแนกประเภท (Classification) การกำหนดบทบาท (Characterization) และการให

น้ำหนักแกแตละประเภท (Weighting)  

ข้ันตอนท่ี 4: การแปลผล (Interpretation) เปนการนำผลการศึกษาท่ีไดจากข้ันตอนการจัดทำ

บัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มาเช่ือมโยงกัน เพื่อวิเคราะหผลลัพธ 

สรุปผลการศึกษาและจัดเตรียมขอเสนอแนะท่ีมาจากผลลัพธของการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยแนวทางในการ

แปลผลหรือประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงท่ีสำคัญ ไดแกการปรับปรุงในข้ันตอนการผลิตในโรงงาน เชน การ

พิจารณาพลังงานไฟฟาท่ีใชในแตละกระบวนการ และทำการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีการใชไฟฟาในปริมาณ

มาก เปนตน  

2.2.2 การประเมินคาวอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) 

    1) หลักการและแนวความคิดวอเตอรฟุตพร้ินท  

    หลักการและแนวความคิดของวอเตอรฟุตพริ้นทมีลักษณะคลายคลึงกับรอยเทาทางนิเวศวิทยา 

(Ecological Footprint) ซึ่งเปนเครื่องช้ีวัดความตองการพื้นท่ีในการสนองตอบกิจกรรมของมนุษยตอโลก  

มีผลลัพธแสดงในรูปของพื้นท่ีตอคน สวนผลลัพธของวอเตอรฟุตพริ้นทแสดงในรูปของปริมาณน้ำหรือปริมาณ

น้ำตอป ดังนั้น วอเตอรฟุตพริ้นทเปนคาช้ีวัดการใชน้ำของผูผลิตหรือผูบริโภค ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ำท่ีใชใน

กระบวนการผลิตสินคาและบริการท้ังทางตรงและทางออม โดยคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกข้ันตอน

ตลอดหวงโซของการผลิตสินคาและบริการมีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอป หรือลูกบาศกเมตรตอคนตอป ท้ังนี้ 

วอเตอรฟุตพริ้นทถือเปนคาช้ีวัดท่ีชัดเจนเพราะนอกจากจะแสดงปริมาณน้ำใชและปริมาณน้ำเสียท่ีปลอยออก

มาแลว ยังแสดงสถานท่ีและระยะเวลาท่ีเกิดการใชน้ำอีกดวย (Arjen Y. Hoekstra, 2008)  

     โดยวอเตอรฟุตพริ้นท สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

     1.1) วอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Water Footprint of a Product) หมายถึง ปริมาณน้ำ

ท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาท้ังทางตรงและทางออมโดยพิจารณาท้ังน้ำใชและน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอน

ของสายการผลิต 

     1.2) วอเตอรฟุตพริ้นทของธุรกิจ (Water Footprint of a Business) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีใช

ในการดำเนินงานขององคกรธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม 

     1.3) วอเตอรฟุตพริ้นทของประเทศ (Water Footprint of National Consumption) 

หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการตามความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ 

2) หลักการวิเคราะหวอเตอรฟุตพร้ินท 

    Arjen Y. Hoekstra (2008) ไดเสนอแนวคิดของหลักการจัดการน้ำดวยเครื่องมือท่ีเรียกวา 
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วอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) เปนตัวช้ีวัดการใชน้ำของผูผลิตหรือผูบริโภคโดยพิจารณาจากการใชน้ำ

ทางตรงและทางออม รวมท้ังแสดงแหลงท่ีมาของน้ำใชและน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินคาและบริการตลอด

หวงโซอุปทาน ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แนวคิดวอเตอรฟุตพร้ินท 

ท่ีมา : Arjen Y. Hoekstra (2011) อางถึงใน ลักขณา เจริญสุข, 2555 

ท้ังนี้ การนำเสนอวอเตอรฟุตพริ้นทสามารถเสนอเปนรูปแบบกราฟเพื่อใหงายตอการแสดงปริมาณการใชน้ำ

และระยะการเจริญเติบโตของพืชเพื่อใหเห็นถึงชวงท่ีตองการน้ำและขาดแคลนน้ำเพื่อจัดการน้ำใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอยางการนำเสนอวอเตอรฟุตพร้ินท 

น้ำที่บริโภคไดตอเนื่อง 

ไมพิจารณาปริมาณน้ำใช 

(ใชตอเนื่องไดใหม) 

วอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) ของผูบริโภคและผูผลิต (ISO 14046) 

 การใชน้ำทางออม 

Green Water Footprint 

Blue Water Footprint 

Grey Water Footprint 

การใชน้ำทางตรง 

Green Water Footprint 

Blue Water Footprint 

Grey Water Footprint 
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ท่ีมา : พงษศักด์ิ สุทธินนทและคณะ (2559) 

วิธีการคำนวณผลรวมปริมาณการใชน้ำท้ัง 3 ประเภท ประกอบดวย 

2.1) กรีนวอเตอรฟุตพริ้นท (Green Water Footprint; WFgreen) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีอยูใน

รูปของความช้ืนในดินท่ีถูกใชไปในการผลิตสินคาและบริการ ไดแก น้ำฝน ซึ่งไมรวมถึงน้ำฝนท่ีกลายเปนน้ำ 

ผิวดิน 

  2.2) บลูวอเตอรฟุตพริ้นท (Blue Water Footprint; WFblue) หมายถึง ปริมาณน้ำจากแหลงน้ำ

ธรรมชาติท้ังแหลงน้ำผิวดิน เชน น้ำในแมน้ำทะเลสาบ รวมท้ังน้ำในอางเก็บกักน้ำ และแหลงน้ำใตดิน เชน  

น้ำบาดาลท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

  2.3) เกรยวอเตอรฟุตพริ้นท (Grey Water Footprint; WFgrey) หมายถึง ปริมาณน้ำเสียท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งคำนวณจากปริมาณน้ำท่ีใชในการเจือจางมลพิษในน้ำใหอยูใน

คามาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงหรือความเขมขนท่ีพบในธรรมชาติ 

  ปจจุบันมีมาตรฐาน ISO 14046 เพื่อประเมินวอเตอรฟุตพริ้นทจากวัฎจักรชีวิต (LCA) ของ

สินคาและดัชนีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อเปนดัชนีช้ีวัดความยั่งยืน ซึ่งจะเปนการมองถึงความตึงเครียดของน้ำ

และผลกระทบของการใชน้ำดวย 

  วิธีการคำนวณคาวอเตอรฟุตพริ้นทแตละประเภทจะมีความแตกตางกัน โดยท่ัวไปมี 2 วิธี คือ 

วิธีแบบคราว (Top-Down Approach) และวิธีแบบละเอียด (Bottom-Up Approach) วิธีแบบคราวจะใชการ

คำนวณวอเตอรฟุตพริ้นทจากขอมูลการนำเขา-สงออกสินคา ซึ่งเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็วแตมีขอเสีย คือ คาท่ีได

อาจมีความคลาดเคล่ือนสูง สวนวิธีแบบละเอียดคำนวณจากขอมูลการใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

 (Van Oel et al., 2008 อางถึงในชินาธิปกรณ พงศภิญโญภาพ และธำรงรัตน มุงเจริญ, 2554)   

   หากทำการประเมินปริมาณการใชน้ำตลอดหวงโซของกระบวนการผลิตซึ่งจัดอยูในประเภท 

วอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Water Footprint of Product) หนวยวัดของปริมาณการใชน้ำ (Water 

Footprint)  มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอตัน โดยปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint)  ในพืชคำนวณจาก

ปริมาณน้ำท่ีพืชใช (ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร) ตอปริมาณผลผลิตของพืชนั้น (ตันตอเฮกตาร)  สวนปริมาณการ

ใชน้ำ (Water Footprint)  ในสัตว คิดจากปริมาณน้ำท้ังหมดในการผลิตและใหอาหารสัตว น้ำด่ืมของสัตวและ

น้ำท่ีใชในการกิจการเล้ียงสัตวอื่นๆ เชน น้ำท่ีใชเพื่อทำความสะอาดคอกสัตวน้ำท่ีใชในการระบายความรอน 

และ Water Footprint ในผลิตภัณฑจากพืชและสัตว เปนผลรวมของ Water Footprint การผลิตผลิตภัณฑ

จากพืชและสัตวต้ังแตเริ่มกระบวนการจนกระท่ังส้ินสุดไดออกมาเปนผลิตภัณฑนั้น ๆ  

        3) การคำนวณวอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) ของผลิตภัณฑ 

   วอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Water Footprint of product) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีใชเพื่อ     

การผลิตสินคาในทุกข้ันตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตสินคาและบริการ โดยปกติการคำนวณปริมาณการ

ใชน้ำของผลิตภัณฑจะคำนวณเปนรายผลิตภัณฑ ซึ่งพิจารณาถึงความแตกตางระหวางรูปแบบ กระบวนการ 

และสถานท่ีการผลิตในแตละพื้นท่ี ท่ีมีการใชน้ำจากแหลงน้ำและขนาดการใชน้ำท่ีแตกตางกัน โดยการ
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วิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑนั้นเริ่มต้ังแตการวิเคราะหผลรวมปริมาณการใชน้ำของกระบวนการ

เพื่อใหไดปริมาณการใชน้ำของผลิตภัณฑสุดทาย แสดงรายละเอียดการคำนวณไดดังสมการท่ี (1)  
 

        WFTotal  = WFgreen+WFblue+WFgrey            (1) 
 

   ซึ่งคำนวณมาจาก 3 สวน ดังนี้ 

   3.1) กรีนวอเตอรฟุตพริ้นท (Green Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีอยูในรูปของ

ความช้ืน  ในดินเนื่องจากน้ำฝนท่ีถูกใชไปในการผลิตสินคาและบริการ การคำนวณหากรีนวอเตอรฟุตพริ้นท

ของการผลิตพืชสามารถคำนวณไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณน้ำท่ีพืชตองการใชจริง (Crop Water Use; 

CWU) (ลบ.ม.ตอไร) ตอปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) ดังสมการ (2) 
 

        
Y
greenCWU

greenWF =        (2) 
 

โดยท่ี       WFgreen    คือ กรีนวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตพืช (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 

CWUgreen  คือ ปริมาณฝนใชการของพืช (ลูกบาศกเมตรตอไร) 

Y            คือ ปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) 

    3.2) บลูวอเตอรฟุตพริ้นท (Blue Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำจากแหลงน้ำ

ธรรมชาติท้ังแหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินท่ีถูกใชไปในการผลิตสินคาและบริการ การคำนวณหาบลูวอเตอร

ฟุตพริ้นทของการผลิตพืชสามารถคำนวณไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ  

น้ำชลประทานท่ีใชในการผลิตพืช (ลูกบาศกเมตรตอไร) ตอปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร)  

ดังสมการ (3) 
 

Y
blueCWU

blueWF =                       (3) 
 

โดยท่ี       WFblue    คือ บูลวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตพชื (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 

CWUblue  คือ ปริมาณน้ำท่ีใชในการผลิตพืชจากแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำชลประทาน (ลูกบาศก

เมตรตอไร) 

Y           คือ ปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) 

   3.3) เกรยวอเตอรฟุตพริ้นท (Grey Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีใชในการบำบัด

น้ำเสีย ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหเปนน้ำดีตามคามาตรฐาน ดังสมการท่ี (4) 

 

                
( ) ( )

Y
natcmaxcAR

greyWF
−÷×= α

     (4) 
 

โดยท่ี       WFgrey   คือ เกรยวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตพืช (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 
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α         คือ สัดสวนการชะลาง หรือ Leaching-Runoff Fraction 

AR        คือ อัตราการใชสารเคมีในพื้นท่ีเพาะปลูก (กิโลกรัมตอไรตอป) 

cmax      คือ ความเขมขนมากท่ีสุดท่ียอมรับได (กิโลกรัมตอมิลลิเมตร) 

cnat       คือ ความเขมขนของมลพิษตามธรรมชาติ (กิโลกรัมมิลลิเมตร) 

Y          คือ ปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) 

ท้ังนี้ คาความตองการใชน้ำของพืช (Crop Water Use; CWU) คำนวณไดจากคาการสะสม

การคายน้ำของพืช (Evapotranspiration; ET) ตลอดชวงอายุการเจริญเติบโต (Length of Growing Period; 

LGP) และการหาคาการคายระเหยน้ำของพืชสามารถคำนวณโดยอาศัยขอมูลสภาพภูมิอากาศ ดวยการใช

โปรแกรม CROPWAT 8.0 ซึ่งเปนเครื่องมือในการคำนวณคาการคายระเหยน้ำของพืช ซึ่งขอมูลท่ีจำเปน

สำหรับการคำนวณคาการคายระเหยน้ำประกอบดวย ขอมูลเชิงพื้นท่ี ขอมูลสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิสูงสุด 

ปริมาณแสงแดด ความเร็วลม ความช้ืนสัมพัทธ และปริมาณน้ำฝน) โดยใชคาเฉล่ียในชวงระยะเวลา 30 ป 

(พ.ศ. 2524 – 2553) ท่ีอางอิงขอมูลจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามพื้นท่ีศึกษาจากสถานีท่ีใกลเคียงหรือสถานีท่ี

เปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุด ขอมูลปจจัยการผลิตพืช (ชนิดของพืช วัน ปลูกและเก็บเกี่ยว ชวงอายุการเจริญเติบโตของ

พืช สัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช และความยาวของรากพืช) และขอมูลคุณสมบัติดิน (ขอมูลชุดดิน ความช้ืนใน

ดิน การแทรกซึมน้ำผานผิวดินสูงสุด ความลึกของรากพืช ความช้ืนเริ่มตน ระยะท่ีน้ำเริ่มขาด) โดยหาอางอิง

จากระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดินและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

4) การคำนวณความตองการน้ำของพืช (Crop Water Requirement: CWR) 

    การวิเคราะหคาความตองการน้ำของพืช (CWR) ท่ีไดจากน้ำฝนและน้ำชลประทาน ซึ่งเกิดจาก

ความตองการน้ำสำหรับการคายระเหยน้ำภายใตสภาวะการเจริญเติบโตต้ังแตวันเพาะปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว 

สามารถประเมินไดจากปริมาณการคายระเหยน้ำของพืช (Crop Evapotranspiration; ETc) ก็คือการคำนวณ

เพื่อหาปริมาณน้ำท่ีสูญเสียจากพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังจากกระบวนการคายระเหยทางผิวดิน และการคายน้ำของพืช 

สามารถประเมินไดจากคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช (Crop Coefficient: Kc) ปริมาณการใชน้ำของพืช

อางอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ET0) ดังสมการท่ี (5) ดังนั้นหากตองการหาความตองการใช

น้ำรวมท้ังหมดของพืช (CWR) ต้ังแตเริ่มปลูก เจริญเติบโต จนกระท่ังพรอมเก็บเกี่ยว สามารถประเมินจาก

ผลรวมท้ังหมดของคาการคายระเหยน้ำของพืช (ETc) ในแตละชวงอายุจนครบรอบการปลูก ดังสมการท่ี (6)  

แตอยางไรก็ตามเฉพาะในสวนของการประเมินความตองการใชน้ำในการปลูกขาวตองมีการขังน้ำในแปลงนา 

คาซึมลึก (Deep Perculation: DP) ของน้ำในแปลงลงสูใตพื้นดินจะถูกนำมารวมในการประเมิน ดังสมการท่ี 

(7) 

 

0ETcKcET ×=       (5) 
 

∑= c
ETCWR        (6) 
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∑ 




 += DP

c
ETCWR       (7) 

 

โดยท่ี       CWR คือ คาความตองการใชน้ำรวมท้ังหมดของพืช 

ETc   คือ ศักยภาพการคายระเหยหรือคาความตองการใชน้ำของพืช (มิลลิเมตรตอวัน) 

Kc     คือ คาสัมประสิทธิ์การใชนำ้ของพืช (Dimensionless) 

ET0   คือ คาการคายระเหยน้ำของพืชอางอิง (มิลลิเมตรตอวัน) 

DP   คือ คาการซึมลึกหรือการรั่วซึม (Deep Perculation) ของน้ำในแปลงนา (มิลลิเมตรตอวัน) 
 

5) คาสัมประสิทธิ์การใชนำ้ของพืช (Crop Coefficient: Kc) 

        คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช (Kc) เปนปจจัยหนึ่งท่ีนำมาใชเพื่อการคำนวณปริมาณน้ำใชของ

พืชในชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตตาง ๆ ได โดยคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชเปนคาเฉพาะแสดงถึง

ความช้ืนจริง ในแปลงปลูกพืช ข้ึนอยูกับชนิดและอายุของพืช สามารถนำไปใชไดท่ัวไป โดยตามเอกสารของ 

FAO แบงชวงการเจริญเติบโตของพืชเปน 4 ชวง ดังนี้  

        5.1) ชวงแรกปลูก (Initial Stage) คาสัมประสิทธิ์การใชนำ้ของพืชระยะเริ่มตน ต้ังแตปลูก 

ถึงคลุมดินประมาณรอยละ 10 ของพื้นท่ี  

        5.2) ชวงเจริญเติบโต (Crop Developing Stage) คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชระยะเติบโต ต้ังแต

คลุมดินรอยละ 10 จนถึงคลุมเต็มพื้นท่ี  

        5.3) ชวงกลาง (Mid-Season Stage) คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชระยะกลาง ต้ังแตคลุมดินเต็ม 

(ออกดอก) ถึงผลเริ่มแก  

        5.4) ชวงปลาย (Late Season Stage) คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชระยะสุดทาย ต้ังแตผลเริ่มแกถึง

เก็บเกี่ยว  

     โดยพืชมีคาความตองการน้ำนอยในชวงแรก และเพิ่มสูงข้ึนจนมีคามากท่ีสุดในชวงของการ

สรางผลผลิต จากนั้นจะลดนอยลงจนถึงชวงเก็บเกี่ยว 

    หากใชคากลางของคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของไมผลจะเทากับ 0.75 ตลอดท้ังป แตการศึกษานี้

เลือกใชคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของทุเรียนโดยอางอิงคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำตามชวงการเจริญเติบโตของ

ทุเรียน (ดิเรก ทองอราม, 2545) ซึ่งมีความละเอียดสอดรับกับการเจริญเติบโตของทุเรียนของไทย  

         6) การคายระเหยของพืชอางอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ET0)  

        ในแตละพืชท่ีมีภูมิอากาศท่ีแตกตางกันทำใหปริมาณการใชน้ำของพืชแตกตางกันตามสภาพ

ภูมิอากาศของทองท่ีนั้น ๆ ซึ่งการคายระเหยของพืชอางอิงหรือปริมาณการใชน้ำของพืชอางอิง ท่ีคำนวณได

จากสูตรตาง ๆ ผันแปรไปตามสภาพอากาศแตละแหง การหาคาการคายระเหยของพืชอางอิงสามารถคำนวณ

จากขอมูลภูมิอากาศซึ่งทำไดหลายวิธี โดยวิธีการท่ีใชจะข้ึนอยูกับความละเอียดของขอมูลภูมิอากาศท่ีมีอยูและ

ความสามารถในการนำไปใชงาน  
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โดยมีขอมูลอางอิงจากกรมชลประทาน (2554) ในเรื่องปริมาณการใชน้ำของพืชอางอิงโดยวิธี 

Penman-Monteith ไดแนะนำวิธีการท่ีนิยมใชกันในงานดานชลประทานและเกษตรชลประทานซึ่งเปนท่ี

ยอมรับและใชกันอยางแพรหลายเปนวิธีของ FAO Penman-Montieth โดยสูตร Penman ไดมีการพัฒนาโดย 

H.L. Penman เมื่อ ค.ศ. 1948 ตอมาพัฒนาโดย J.Doorenbos เมื่อ ค.ศ.1975 และพัฒนาโดย W.O. Pruitt 

เมื่อ ค.ศ.1984 ไดเสนอสูตร Modified Penman สำหรับใชในการคำนวณคาการคายระเหยน้ำของพืชอางอิง 

ซึ่งวิธีการนี้ถือเปนวิธีการคำนวณการหาคาการคายระเหยของพืชอางอิงท่ีถูกตองแมนยำกวาวิธีอื่น ๆ และ 

วราวุธ วุฒิวณิชย (2539) รายงานวา ในประเทศไทยการคำนวณคาการคายระเหยของพืชอางอิง ใชหลักการ

ของ Penman ท้ังนี้เพราะมีการพิจารณาถึงผลของรังสีอาทิตย อุณหภูมิ ความเร็วลม และความช้ืนของอากาศ

ท่ีมีความสัมพันธตอคาการใชน้ำของพืชอางอิง โดยการศึกษานี้อางอิงคา ET0 ท่ีไดจากวิธี Penman-Montieth 

ของสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ป พ.ศ.2554 มาใชในการคำนวณ 

7) ปริมาณการคายระเหยน้ำของพืช (Crop Evapotranspiration; ETc) 

            การหาคาน้ำท่ีตองการสำหรับการคายระเหยน้ำ (ETc) ภายใตสภาวะการเจริญเติบโตในอุดมคติ

นับต้ังแตวันเพาะปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว สามารถหาไดจากสมการท่ี (.8)  
 

   0ETcKcET ×=        (8) 
 

โดยท่ี       ETc    คือ คาความตองการน้ำของพืช (มิลลิเมตรตอวัน)  

     Kc      คือ สัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช  

     ET0    คือ คาการคายระเหยน้ำของพืชอางอิง (มิลลิเมตรตอวัน)  

 

 

 
 

8) การซึมลึก (Deep Perculation: DP) 

         การซึมลึก หมายถึง การไหลซึมของน้ำในดินท่ีลึกเลยเขตรากพืช ซึ่งการสูญเสียดานการซึมลึกนี้

จะถูกนำมาคำนวณในความตองการใชน้ำเฉพาะกรณีของการปลูกขาว ขณะท่ีในสวนของการปลูกทุเรียนซึ่ง

ไมไดมีการขังน้ำในแปลงจึงไมมีการพิจารณาถึงคาการซึมลึก 

    9) ปริมาณการใชน้ำฝนและความตองการน้ำชลประทานของพืช  

         การหาปริมาณน้ำฝนท่ีใชและปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการใชสำหรับการปลูกพืช จะ

สามารถประเมินไดจากการหาผลตางระหวางคาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) ท่ีคำนวณได กับคาปริมาณ

น้ำฝนใชการ (Effective Rainfall: Pe) ท่ีมีอยูในพื้นท่ีเพาะปลูกนั้นๆ ซึ่งปริมาณฝนใชการสามารถคำนวณได

จากหลายวิธี (กรมชลประทาน, 2553) เชน วิธีของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA Soil Conservation 

Service Method) และวิธีของกรมชลประทาน ดังนี้ 

         9.1) การประเมินหาฝนใชการตามวิธีของ USDA  
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    ปริมาณน้ำฝนใชการ หรือปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงบนพื้นท่ีเพาะปลูกและเปนประโยชนตอการ

เพาะปลูกนั้น สามารถคำนวณไดดังสมการท่ี (9) และ (10) 

125

)monthlyP0.2(125
monthlyPUSDAmonthly,e,P

×−
×=   for 250mmmonthlyP <

 
 (9)  

หรือ    

125)momthlyP1.0(USDAmonthly,e,P +×=                     for 250mmmonthlyP >   (10) 

 

โดยท่ี       USDAmonthly,e,P     คือ ปริมาณฝนใชการคำนวณตามวิธี USDA (มิลลิเมตรตอเดือน)  

     monthlyP                คือ ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน (มิลลิเมตรตอเดือน) 

         9.2) การประเมินหาฝนใชการตามวิธีของกรมชลประทาน 

      สําหรับดานการชลประทาน “ปริมาณฝนใชการ” หมายถึง ปริมาณนำ้ฝนท่ีตกลงบนพื้นท่ี 

เพาะปลูกและเปนประโยชนตอการเพาะปลูกนั้น คือพืชสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือสามารถทดแทนน้ำ 

ชลประทานท่ีตองจัดหามาใหแกพืชท่ีแปลงเพาะปลูกได การประเมินหาฝนใชการตามวิธีของกรมชลประทานซึ่ง

ไดมีการกำหนดคาแฟกเตอรสำหรับคูณกับคาปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน (Weighted Rainfall: WRFL) ใน

พื้นท่ีเพาะปลูกพื้นท่ีหนึ่ง ๆ โดยมีวิธีคาแฟกเตอรดังตารางท่ี 2.1 

    9.2.1) ในกรณีท่ีปริมาณฝนใชการมากกวาความตองการใชน้ำของพืช ไดแก ถา (Pe) > 

CWR แลวปริมาณน้ำฝนท่ีพืชใชจะเทากับคาความตองการใชนำ้ของพืช (CWR) และปริมาณน้ำชลประทานท่ีใช

จะเปนศูนยเพราะมีปริมาณนำ้ฝนเพียงพอกับท่ีพืชตองการแลว ไมตองการน้ำชลประทานเพิ่มอีก 

    9.2.2) ในกรณีท่ีปริมาณฝนใชการนอยกวาความตองการใชน้ำของพืช ไดแก ถา (Pe) < 

CWR ปริมาณน้ำฝนท่ีพืชใชจะเทากับคาปริมาณฝนใชการ (Pe) และปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการจะเทากับ

คาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) ลบออกดวย ปริมาณฝนใชการ (CWR – Pe) หรือในกรณีท่ีทราบการใช

น้ำชลประทานท่ีแทจริง คาปริมาณน้ำชลประทานท่ีถูกใชจริง (Effective Irrigation) สามารถนำมาใชเพื่อแทน

คาการคำนวณหาน้ำชลประทานท่ีตองการซึ่งในพื้นท่ีท่ีทำการศึกษาไมมีปริมาณน้ำชลประทานท่ีถูกใชอยาง

แทจริงจึงใชวิธีการคำนวณ 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 คาแฟกเตอรสำหรับการคำนวณหาปริมาณฝนใชการ 

Weighted Rainfall (WRFL), MM Effective Rainfall (Peff), MM 

0 – 10 0 

11 – 100 WRFL x 0.80 

101 – 200 WRFL x 0.70 

201 – 250 WRFL x 0.60 
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251 – 300 WRFL x 0.55 

301 – up WRFL x 0.50 

ท่ีมา: กรมชลประทาน (2556) 

    10) การหาฟุตพร้ินทการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint)  

    เนื่องจากตามหลักการฟุตพริ้นทของ ISO 14046 ฉบับป ค.ศ.2014 ไดนิยามวา ฟุตพริ้นท

น้ำคือตัวบงช้ีผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับน้ำ กลาวคือท้ังผลกระทบอันเนื่องมาจากการใชน้ำและผลกระทบอัน

เนื่องมาจากน้ำเสีย ซึ่ งในการศึกษานี้มีวิธีประเมินผลกระทบฟุตพริ้นทน้ำ (Water Footprint Impact 

Assesment) ในรูปของโอกาสการเกิดผลกระทบดานการขาดแคลนน้ำ หรือท่ีเรียกวา ฟุตพริ้นทการขาดแคลน

น้ำ (Water Scarcity Footprint) ซึ่งจะสามารถคำนวณจากปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการใชในการ

เพาะปลูกพืช และดัชนีความตึงเครียดของนำ้ โดยการไดมาซึ่งปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการ Shabbir et al. 

(2557) อางถึงในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ดังสมการท่ี (11)  

 

Water Scarcity Footprint = Irrigation Water x Water Stress Index (m3 H2Oeq/ton)   (11) 

 

โดยท่ี     Water Scarcity Footprint คือ ฟุตพริ้นทการขาดแคลนนำ้ (ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทาตอตัน)  

            Irrigation Water             คือ ปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการใชในการเพาะปลูกพืชผล  

                                                     (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 

            Water Stress Index (WSI) คือ ดัชนีความตึงเครียดของนำ้ [ไมมีหนวย]  ซึ่งสำหรับคาดัชนีความตึง 

เครียดของน้ำไดมีการศึกษาคาสำหรับ 25 ลุมน้ำของประเทศไทย  

ดังภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 คาดัชนีความเครียดของน้ำ (WSI) ท่ีคำนวณมาจากคาเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายป 

          ท่ีมา: Shabbir et al. (2557) อางถึงในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
 

  สรุปจากแนวคิดการศึกษาดานฟุตพริ้นทน้ำในประเทศไทยท่ีผานมา พบวาเปนการประเมินความ

ตองการใชน้ำในพืชพลังงานเชิงพื้นท่ีเปนสำคัญ โดยสวนมากอางอิงวิธีการใน Water Footprint Assessment 

Manual (Arjen Y. Hoekstra, 2008) และ เทคนิค Life Cycle Assessment ตามมาตรฐานอนุกรม ISO 

14040/44 สวนการประเมินฟุตพริ้นทน้ำผลิตภัณฑนั้นยังไมมีการดำเนินการ ซึ่งแสดงผลการศึกษาเปนปริมาตร

(a) พื้นท่ีลุมน้ำ 

(b) จังหวัด 
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น้ำโดยยังไมมีการเช่ือมโยงกับดัชนีบงช้ีความขาดแคลนน้ำ อยางไรก็ตาม กำลังมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา

ดัชนีบงช้ีความขาดแคลนนำ้ (Water Stress Index) ในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาดานฟุตพริน้ทน้ำ

ตอไป ท้ังนี้ ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดมีการกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะหฟุตพริ้นทน้ำ  สวนการวิเคราะห

ฟุตพริ้นทน้ำของตางประเทศในงานวิจัยตาง ๆ ท่ีผานมา นิยมใชมาตรฐานซึ่งพัฒนาโดย Water Footprint 

Network (Arjen Y. Hoekstra, 2008) โดยปจจุบันไดออกเปนคูมือการประเมินฟุตพริ้นทน้ำ (The Water 

Footprint Assessment Manual) ซึ่ ง ได อ ธิบ ายห ลัก ในการประ เมิ นฟุ ตพ ริ้น ท น้ ำ ท้ั ง ใน ระ ดับ โลก 

ระดับประเทศ ระดับลุมน้ำ ระดับองคกร รวมถึงการนำหลักการฟุตพริ้นทน้ำมาใชในระดับของผลิตภัณฑซึ่ง

คูมือดังกลาวไดถูกใชเปนเอกสารอางอิงในการประเมินฟุตพริ้นทน้ำของตางประเทศในชวงหลายปท่ีผานมา 

4.2.3 การคำนวณผลตนทุนการผลิต 

   1) การคำนวณผลระดับตัวอยาง เปนการคำนวณตนทุนการผลิตรายตัวอยางท่ีมีกิจกรรมการผลิต

ครบทุกข้ันตอน ต้ังแตเตรียมดิน จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แลวนำมาจัดหมวดหมูใหเปนไปตามโครงสรางตนทุน

การผลิต เพื่อคำนวณตนทุนผันแปร ตนทุนคงท่ี และรวมเปนตนทุนรวมท้ังหมดของแปลงตัวอยาง โดยมีหนวย

เปนบาท แลวคำนวณหาผลผลิตรวมและผลผลิตตอไร เพื่อคำนวณตนทุนการผลิตตอไร และตนทุนการผลิตตอ

กิโลกรัม ตอไป โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) มีสูตรการคำนวณตนทุนการผลิต ดังนี้ 

    (1) ตนทุนการผลิตรวม คือ คาใชจายท้ังหมดของแปลงตัวอยางท่ี i ดังสมการท่ี (12) 
 

  iTC   =  iTFCiTVC +                     (12) 

โดยท่ี 

TCi = ตนทุนรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

TVCi = คาใชจายเกี่ยวกับตนทุนผันแปรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

TFCi = คาใชจายเกี่ยวกับตนทุนคงท่ีของตัวอยางท่ี i (บาท) 

i = ตัวอยางท่ี i โดย i = 1, 2, 3, …, n 

     (2) ตนทุนการผลิตตอไร คือ คาใชจายรวมท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (บาท) หารดวย เนื้อท่ี

เพาะปลูกของแปลงตัวอยางท่ี i (ไร) ดังสมการท่ี (13) 
 

  iTCR    = 
iA
iTC                 (13) 

โดยท่ี 

  TCRi = ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TCi  = ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i  

หรือคาใชจายในการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  Ai   = เนื้อท่ีปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

     (3) ผลผลิตตอไร คือ ผลผลิตท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (กิโลกรัม) หารดวย เนื้อท่ีปลูกของ

ตัวอยางท่ี i (ไร) ดังสมการท่ี (14) 
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Ai
PiYi =                    (14) 

โดยท่ี 

   Yi = ผลผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (กิโลกรัม) 

   Pi = ผลผลิตท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (กิโลกรัม) 

   Ai   = เนื้อท่ีปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

                  (4) ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม คือ ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (บาท) หารดวย ผลผลิต

ตอไรของตัวอยางท่ี i (กิโลกรัม) หรือ สมการ (13) หารดวย สมการ (14) ดังสมการท่ี (15) 
 

      iTCK    = 
Yi

TCRi
       (15) 

      = 
Pi
TCi  

หรือ ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเทากับตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i หารดวย ผลผลิตท้ังหมดของตัวอยาง

ท่ี i  

โดยท่ี 

     TCKi     = ตนทุนการผลิตรวมตอกิโลกรัมของตัวอยางท่ี i (บาท) 
 

    2) การคำนวณผลระดับจังหวัด 

     (1) ตนทุนการผลิตตอไรของจังหวัด คือ ผลรวมของตนทุนการผลิตตัวอยางท่ี i คูณดวย เนื้อท่ี

ปลูกของตัวอยางท่ี i ในจังหวัด j หารดวย ผลรวมของเนื้อท่ีปลูกของทุกตัวอยาง i ในจังหวัด j 

       
∑
=

∑
= ×

= n

1i
Ai

n

1i
A)(TC i

TCR j      (16) 

     (2) ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมของจังหวัด คือ ตนทุนการผลิตตอไรของจังหวัด j (บาท) หาร

ดวย ผลผลิตตอไรของจังหวัด j (กก.) 

       
Y j

TCR j
TCK j =       (17) 

โดยท่ี                 TCKj      = ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม ของจังหวัด j (บาท) 

   TCRj     = ตนทุนการผลิตตอไร ของจังหวัด j (บาท) 

     Yj     = ผลผลิตตอไร ของจังหวัด j (กก.) 

      j     = จังหวัดท่ี j โดย j = 1, 2, 3, …, n  

หมายเหตุ : การคำนวณคาเฉล่ียตางๆ แตละรายการในระดับจังหวัดข้ึนไปจะใชเนื้อท่ีปลูกเปนตัวถวงน้ำหนัก 
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3) การคำนวณตนทุนการผลิตตอไรกอนใหผลผลิต 

        จากท่ีไดแสดงวิธีการคำนวณตนทุนการผลิตต้ังแตระดับตัวอยางจนถึงระดับจังหวัดในขอ 2)       

เปนการคำนวณตนทุนการผลิตตามปเพาะปลูกของพืชมีรุน และใหผลผลิตรุนตอรุน หากเปนพืชท่ีมีการปลูก

ครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวไดหลายป หรือพืชไมมีรุน ประเภทไมผลไมยืนตน จะมีวิธีการรวบรวมขอมูลและ

คำนวณอยางไร เพราะการเก็บขอมูลตนทุนเปนการคำนวณตนทุนของผลผลิต  

        ดังนั้น พืชท่ีเปนไมผลไมยืนตน จึงตองสำรวจจัดเก็บขอมูลท้ังชวงอายุกอนใหผลผลิต และชวง

อายุท่ีใหผลผลิตจึงจะครอบคลุมคาใชจายท้ังหมด แตเนื่องจากมีขอจำกัด และปญหาขอมูลชวงกอนใหผล 

กลาวคือ การเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังหลาย ๆ ป เกษตรกรไมสามารถจดจำได ยกตัวอยางเชน ทุเรียนปลูก

มาแลว 10 ป หรือ 20 ป หากจะถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเตรียมดิน คาแรงงาน หรือกิจกรรมอื่นๆจนถึงกอน

ใหผล เกษตรกรคงไมสามารถจดจำได ดังนั้น วิธีแกไขจึงจำเปนตองถามขอมูลปจจุบัน โดยหาครัวเรือนท่ีเริ่มทำ

การปลูกในปปจจุบัน หรือยอนหลัง 1-2 ป ท่ีเกษตรกรสามารถใหขอมูลได แลวนำมาคำนวณตามวิธีปกติตามท่ี

กลาวมาแลว จนไดตนทุนการผลิตตอไรกอนใหผล จากนั้น นำขอมูลตนทุนการผลิตกอนใหผลมาประยุกต

ทฤษฎีทางวิชาการเกี่ยวกับการคำนวณยอนหลังโดยใชการปรับมูลคาคิดลดปจจัยการผลิต ตามวิธีการคำนวณ

ของ J. Price Gittinger อางถึงในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ดังนี้ 

          (1) ในชวงอายุกอนใหผลผลิต ใหสอบถามขอมูลคาใชจายปจจุบันจากครัวเรือนตัวอยางท่ีอยู

ในอายุกอนใหผลผลิต เริ่มต้ังแตปลูกใหมอายุ 1 ป จนถึงปท่ีกอนเก็บผลผลิตไดเปนครั้งแรก ถาเปนทุเรียนจะ

เปนปท่ี 4 (ยางปท่ี 5)  

(2) คิดตนทุนตอไร รายอายุกอนใหผลผลิตตามวิธีปกติ โดยตนทุนตอไรท่ีคำนวณไดจะเปน

ตนทุนท่ีมีมูลคา ณ ปปจจุบัน (Present Value) ซึ่งจะมีความหมายวาเปนคาใชจายในแตละอายุ คือ 1 ป  

(ปแรกหรือปปลูก) ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 จนถึงปกอนเริ่มใหผลผลิตในแตละชนิดพืช  

(3) รวมตนทุนตอไร ท่ีเกิดข้ึนทุกปกอนใหผลผลิต และถือวาเปนมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม

กอนใหผลผลิต เพื่อจะนำไปคิดคาเฉล่ียตอไป  

(4) คำนวณอายุขัยของไมผลไมยืนตนแตละชนิดท่ีไดจากการสำรวจ ท่ีมีขอมูลอยูในชวงอายุ

เก็บเกี่ยวผลผลิตของแตละจังหวัดจากครัวเรือนตัวอยางวา มีอายุเฉล่ียกี่ป  

(5) นำอายุเฉล่ียท่ีไดจากการสำรวจ ขอ (4) ลบดวย จำนวนปกอนใหผลผลิต จะไดจำนวนปท่ี

นำไปใชคำนวณหาคาคิดลด โดยอายุไมผลไมยืนตนนั้น จะเปนอายุเฉล่ียจากทุกสวนท่ีอยูในชวงเก็บเกี่ยวเทานั้น 

สมมติวาสวนทุเรียนมีอายุชวงใหผลผลิตแลวเฉล่ีย 21 ป และเก็บผลผลิตไดเมื่ออายุยางเขาปท่ี 5 ป หรือ 4 ป

เต็มไปแลวเปนชวงกอนใหผลผลิต ดังนั้น จำนวนปท่ีเก็บเกี่ยวมาแลว คือ 21 – 4 = 18 ป  

(6) หาคาตัวรวมสวนลดจากการคิดลด (Discount Factor: DF) มาทอนคาตนทุนตอไรท่ี

เกิดข้ึนรวมทุกปกอนใหผลผลิต จากขอ (3) ไปเทากับจำนวนปท่ีเก็บเกี่ยวไดแลวท่ีคำนวณไดจากขอ (5) ตาม

อัตราดอกเบ้ียท่ีกำหนด โดย คา DF คำนวณไดจาก สูตร 

 DF  =  
( )r1

t
1

+
       (18) 
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โดยท่ี  r   = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

   การเกษตร (ธ.ก.ส.) เทากับ รอยละ 2 

t  =  จำนวนปคิดลด  

หรือ เปดเทียบไดจากตาราง คา DF สำเร็จรูปของ J. Price Gittinger  

(7) ตนทุนรวมตอไรกอนใหผลผลิต ณ ปท่ีเริ่มตน คำนวณไดจากตนทุนรวมตอไรท่ีไดจากขอ 

(3) คูณดวย คา DF ท่ีไดจาก ขอ (6)   

(8) หาคาตัวกอบกูทุน เพื่อกระจายตนทุนกอนใหผลผลิตเฉล่ียไปทุกปของการเก็บเกี่ยวต้ังแต

ปเริ่มตนเก็บเกี่ยวจนหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจของพืชนั้น กรณีของทุเรียนจะมีอายุขัยประมาณ 30 ป ดังนั้น 

อายุเก็บเกี่ยว = 30-4 = 26 ป โดยเทียบคาตัวกอบกูทุน (Cost Recovery Factor: CRF) ท่ีไดจากสูตร ดังนี้     

CRF     =   

( )r1
k

11

r

+
−

      (19) 

โดยท่ี   r  =  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของ ธกส.  

k  =  จำนวนปอายุขัยท่ีเก็บเกี่ยว 

หรือ เปดเทียบไดจากตาราง คา CRF สำเร็จรูปของ J. Price Gittinger ตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีกำหนด 

และอายุขัยจำนวนปเก็บเกี่ยว  

(9) นำคาตนทุนรวมตอไรกอนใหผลผลิต ในขอ (3) คูณดวย คา CRF ท่ีไดจาก ขอ (8) จะได

คาเฉล่ียตนทุนกอนใหผลผลิตเพื่อกระจายตนทุนกอนใหผลผลิตเฉล่ียไปทุกปของการเก็บเกี่ยวจนหมดชวง

อายุขัยของไมผลไมยืนตนชนิดนั้นๆ  

สรุป ตนทุนชวงกอนใหผลตอไรของไมผลไมยืนตน = ผลรวมของทุกป ณ ปปจจุบัน ของ

ตนทุนกอนใหผลผลิต x DF x CRF 

 

 

 



บทท่ี 3 

ขอมูลท่ัวไป 

 

ป 2558 จังหวัดตราดรวมดำเนินการโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณโดยคัดเลือกสินคาทุเรียน ตำบลประณีต  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด เปนแปลงใหญประเภท

แปลงท่ัวไป  โดยมอบหมายใหนายวันชัย  เจริญใจ  ตำแหนงเกษตรอำเภอเขาสมิง  สังกัดสำนักงานเกษตร

อำเภอเขาสมิง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบทำหนาท่ีผูจัดการแปลงใหญ 

และมีทีมผูจัดการแปลงใหญตามคำส่ังจังหวัดตราดท่ี 2/2558  ประกอบดวยหนวยงานราชการ จำนวน 18 คน

และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญทุกคน (จำนวนเกษตรกรสมาชิก 37 ราย) 

3.1 สภาพพื้นท่ีการผลิตและการตลาดของทุเรียนในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

พื้นท่ีอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสภาพอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน  

ฤดูหนาว โดยฤดูรอนจะเริ่มตนประมาณเดือนกุมภาพันธ – ปลายเมษายน ฤดูฝนจะเริ่มตนต้ังแตประมาณเดือน

มิถุนายนและจะหยุดตกในชวงเดือนตุลาคม  แตในบางปฝนอาจจะเริ่มตก ต้ังแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน 

สวนฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวไมมาก โดยจะอยู ในชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ียของ

อำเภอเขาสมิงจะมีอุณหภูมิอยูในชวง 30 – 34 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศา

เซลเซียส และสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส แหลงน้ำท่ีสำคัญ ไดแกแมน้ำเขาสมิง แมน้ำเวฬุ คลองสะตอ 

และอางเก็บน้ำวังปลาหมอ  สำหรับพื้นท่ีความเหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ประกอบดวย พื้นท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 106,162 ไร และมีพื้นท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน 

2,163 ไร 
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ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร (2558)           คือพิกัดท่ีทำการกลุมทุเรียนแปลงใหญ 

โดยสภาพพื้นท่ีการผลิตและการตลาดของทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนพื้นท่ีท่ี

มีความเหมาะสมตอการปลูกทุเรียนปานกลางท้ังหมด (S2) มีพื้นท่ีผลิตทุเรียน 553 ไร เปนพื้นท่ีใหผลผลิตแลว 

546 ไร และเปนพื้นท่ียังไมใหผล 7 ไร ซึ่งพิกัด (X 213977, Y 1381342) คือท่ีทำการกลุมทุเรียนแปลงใหญซึ่ง

เปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ซึ่งเปนศูนยหลักประจำอำเภอเขาสมิงต้ังอยู

ในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเพื่อเปนแหลงขอมูลแลกเปล่ียนเรียนรูดูงาน และฝกปฏิบัติ

ใหกับสมาชิกโดยตรง  สมาชิกสวนใหญปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองและมีลักษณะการผลิตเปนการผลิตในฤดู 

ปละ 1 ครั้ง เพราะพื้นท่ีอยูนอกเขตชลประทาน  แหลงน้ำอาศัยน้ำฝนและคลองธรรมชาติจากแมน้ำเวฬุ และมี

การขุดสระกักเก็บน้ำ และเริ่มมีการขุดเจาะบอบาดาลน้ำต้ืนกันเพิ่มข้ึน  ลักษณะการถือครองท่ีดินเปนลักษณะ

ของตนเองท้ังหมด และมีเอกสารท่ีสามารถใชแสดงสิทธิในการทำธุรกรรม  มาตรฐานการผลิตมีการรับรอง

มาตรฐานระบบการผลิตในปจจุบันเปน GAP ทุเรียน จำนวน 7 ราย อยูระหวางการตออายุและเขาตรวจ  

30 ราย และมีการรวมกลุมแลวเปนกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล  แหลงเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีใชในแปลง

ใหญเปนของสวนบุคคลเทานั้น  และโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญนี้มีผลผลิตทุเรียนประมาณปละ 

750 ตัน ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป   
 

ตารางท่ี 3.1 รอยละปริมาณผลผลิตออกสูตลาดตามชวงเวลา  

เดือน รอยละผลผลิตออกสูตลาด ปริมาณผลผลิต (ตัน) 

มีนาคม 5 37.50 

เมษายน 38 285 

พฤษภาคม 22 165 

มิถุนายน 30 225 

กรกฎาคม 5 37.50 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร (2558) 

รูปแบบการจำหนายและการตลาด  สมาชิกสวนใหญตางคนตางขาย และมีเพียงสวนนอยท่ีมีการ

บริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) สวนขนาดใหญจะทำสัญญาซื้อขายกับผูประกอบการโดยตรง  ดานผูรับซื้อ

ผลผลิตจากกลุมสมาชิกแปลงใหญ ไดแก ลงพอคาสงออก สหกรณแปรรูปเพื่อการสงออกจังหวัดตราด  

ลักษณะการจำหนายมีการคัดเกรด ไดแก เกรดสงออก  เกรดไมไดขนาด และเกรดตำหนิ  สวนการสราง

มูลคาเพิ่มในการจำหนายสินคายังไมมีบรรจุภัณฑสำหรับจำหนายและไมมีการแปรรูปเบ้ืองตน 
 

3.2 ผลการวิเคราะหปญหาการผลิตและการตลาดของทุเรียนในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงรวมกับทีมผูจัดการแปลงใหญไดทำการวิเคราะหสภาพการผลิตและ

การตลาด รายละเอียดปญหาและแนวทางแกไขกอนจัดทำแผนการดำเนินการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

แบบแปลงใหญแปลงใหญ พบวา  



26 
 

สภาพแวดลอมในการผลิตมีปญหาในคุณภาพดินซึ่งมีความเปนกรดจำเปนตองมีการปรับปรุงบำรุงดิน 

เชน ลดการใชปุยเคมี ใสปุยอินทรียและโดโลไมท เปนตน และสภาพน้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมตอการทำ

การเกษตร แตไมเพียงพอตอความตองการใชน้ำเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลงจำเปนตองปดประตูน้ำเพื่อปองกัน

น้ำทะเลหนุนเขาสูคลองธรรมชาติท่ีเกษตรกรใชเปนแหลงน้ำของทุเรียน 

ดานปจจัยการผลิตมีปญหาเรื่องแรงงานขาดแคลนในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะเปนชวงท่ีผลไมหลาย

ชนิดในพื้นท่ีสุกพรอมกันจึงจำเปนตองพึ่งพาหาแรงงานท่ีมีประสบการณเก็บผลผลิตใหทันกอนผลผลิตเสียหาย 

สวนปจจัยการผลิตเรื่องพันธุดี ปุยและสารปรับปรุงบำรุงดิน สารปองกันกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกล/เครื่องมือ

ทางการเกษตร และเงินทุน ไมมีปญหาสำหรับสมาชิกท่ีรวมโครงการ   

ดานเทคโนโลยีการผลิตมีปญหาการใหน้ำหรือระบบน้ำท่ียังไมมีประสิทธิภาพมากพอกับการลดตนทุน

การใชน้ำโดยยังตองการระบบเทคโนโลยกีารใหน้ำท่ีมีความแมนยำเกิดประสิทธิภาพตรงเวลากับความตองการ

ของทุเรียน  สวนเทคโนโลยีเรื่องการเตรียมดิน/การปรับปรุงบำรุงดิน การปลูก การใชปุย การปองกันกำจัด

ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไมมีปญหาแตหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อช้ี

วัดความสุกแกของทุเรียนบนตนเพื่อทำใหการเก็บผลผลิตสุกไดคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกัน   

ดานการเพิ่มมูลคาสินคาใชเรื่องมาตรฐานสินคา GAP เปนมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองสินคา แตเรื่อง

การแปรรูปและบรรจุภัณฑไมมีปญหาเพราะขายในรูปทุเรียนผลสด แตหากมีฉลากหรือบรรจุภัณฑอาจทำให

เพิ่มมูลคาไดเพิ่มสูงข้ึน   

ดานการตลาดไมมีปญหาในเรื่องผลผลิตสอดคลองกับความตองการของตลาด (เชน ปริมาณ คุณภาพ 

ระยะเวลา ฯลฯ)  ชองทางการจำหนาย/ตลาดรับซื้อ ราคาสินคา การรวบรวม/จัดเก็บสินคา การขนสงสินคา 

การสงมอบสินคาเพราะทุเรียนเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศทำใหมีพอคาเขามารับซื้อและจอง

ถึงสวน รวมท้ังในปจจุบันมีความสะดวกในการติดตอส่ือสารทำใหการรับรูขาวสารราคาผลผลิตท่ัวถึงและ

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกท่ีรวมกลุมจะทราบขอมูลระหวางกัน อีกท้ังขาวสารจากภาครัฐท่ีสงตรง

มายังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

สุดทายดานการบริหารจัดการไมมีปญหาเรื่องความสามารถและความเขมแข็งของคณะกรรมการกลุม 

แตมีอุปสรรคเรื่องความสามารถและความรวมมือของสมาชิกมาไมครบในการเขาประชุมหรือจัดเวทีประชาคม

เพราะสมาชิกบางรายมีภารกิจทำใหตองนำเทคโนโลยีในการส่ือสารมาปรับใชในการแจงผลประชุมหารือตาง ๆ  
 

ตารางท่ี 3.2 ผลการวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของทุเรียนแปลงใหญจังหวัดตราด 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา  ระบุปญหาและแนวทางแกไข 

1. สภาพแวดลอมในการผลิต 

   (1) คุณภาพดิน 

   (2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ       

 

 

 

 

 

 

ดินเปนกรดจำเปนตองปรับปรุงดิน  

มีแหลงน้ำ แตไมเพียงพอ 

2. ปจจัยการผลิต 

    (1) พันธุดี 
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    (2) ปุยและสารปรับปรุงบำรุงดิน 

    (3) สารปองกันกำจัดศัตรูพืช 

    (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ

การเกษตร 

    (5) เงินทุน 

    (6) แรงงาน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขาดแรงงานในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ)    

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา ระบปุญหาและแนวทางแกไข 

3. เทคโนโลยีการผลิต 

   (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง

บำรุงดิน 

   (2) การปลูก 

   (3) การใชปุย 

   (4) การปองกันกำจัดศัตรูพืช 

   (5) การใหน้ำ/ระบบน้ำ 

 

 

   (6) การเก็บเกี่ยว 

   (7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองการระบบใหน้ำท่ีลดตนทุนได, 

ระบบเทคโนโลยีการใหน้ำท่ีมีความ

แมนยำเกิดประสิทธิภาพสูง 
 

4. การเพิ่มมูลคาสินคา 

      (1) การแปรรูป 

      (2) บรรจุภัณฑ 
 

      (3) มาตรฐานสินคา 

 

 

 
 

 

  

ขายทุเรียนผลสดไมมีการแปรรูป 

หากมีฉลากหรือบรรจุภัณฑอาจทำให

เพิ่มมูลคา 

 

5. การตลาด  

   (1) ผลผลิตสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด (เชน ปริมาณ 

คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) 

   (2) ชองทางการจำหนาย/ตลาดรับ

ซื้อ 

   (3) ราคาสินคา 

   (4) การรวบรวม/จัดเก็บสินคา 

   (5) การขนสงสินคา 

   (6) การสงมอบสินคา 

 

   
 

 
   

 

   

    
  

  

 

 

 

6. การบริหารจัดการ 

   (1) ความสามารถและความ

เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม 

   (2) ความสามารถและความรวมมือของ

สมาชิก 

 

   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
การประชุมหรือจัดเวที สมาชิกมาไม

ครบ เนื่องจากติดมีภารกิจ 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร (2558) 
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3.3 เปาหมายของแผนพัฒนาทุเรียนในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

3.3.1) การลดตนทุนการผลิต มีเปาหมายจากเดิมป 2558 ตนทุนการผลิตแบบเงินสด 26,900 บาทตอ

ไร  เปน 18,900 บาทตอไร หรือลดลงรอยละ 30  

3.3.2) การเพิ่มผลผลิต มีเปาหมายจากเดิม ป 2558 มีผลผลิต 1,500 กิโลกรัมตอไร เพิ่มเปน 1,800 

กิโลกรัมตอไร หรือเพิ่มรอยละ 20 

3.3.3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  มีมาตรฐานการผลิตรับรอง GAP จำนวน 37 ราย หรือรอยละ 100 

และมีการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ ไดแก ฟุตพริ้นททุเรียน จำนวน 37 ราย หรือรอยละ 100 รวมท้ังมีการ

ยกระดับคุณภาพผลผลิตระดับ A เพิ่มข้ึนรอยละ 10 (จากเดิมรอยละ 70)  

3.3.4) การตลาด มีแหลงจำหนาย/ชองทางการจำหนายเพิ่มข้ึน จาก 2 แหลง เปน 3 แหลง และมี

ผูประกอบการทุเรียนแชแข็งมาเจรจาซื้อขายทุเรียนตกเกรด  

3.3.5) การบริหารจัดการ มีการรวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน วางแผนการผลิต จัดซื้อ

หรือจัดทำปจจัยการผลิต ใชเครื่องจักรกลการเกษตร  บริหารจัดการน้ำ เปนตน  และมีการรวมกลุมบริหาร

จัดการการตลาดรวมกัน เชน  วางแผนการตลาด  จำหนายผลผลิต เปนตน 

3.4 การจัดการสวนทุเรียนท่ีดีและเหมาะสม 

 ทีมผูจัดการแปลงใหญไดเสนอแนะและถายทอดองคความรูในการจัดการสวนทุเรียนท่ีดีและเหมาะสม

ของกรมวิชาการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรสมาชิกโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญนำไปประยุกตใชใน

การจัดการสวนทุเรียนท่ีรวมโครงการเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ดังนี้ 

3.4.1 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

1) สภาพดิน ควรเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทรายท่ีมีการระบายน้ำไดดีและมี

หนาดินลึกเพราะทุเรียนเปนพืชท่ีออนแอตอสภาพน้ำขัง และความเปนกรดดางของดินอยูระหวาง 5.5 ถึง 6.5 

หากจำเปนตองปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จำเปนจะตองนำหนาดินจากแหลงอื่นมาเสริมตองใสปุยคอก

รวมถึงตองมีการดูแลเรื่องการใหน้ำมากเปนพิเศษ และแหลงน้ำตองเพียงพอดวย 

2) แหลงน้ำ  ตองมีแหลงน้ำจืดใหตนทุเรียนไดเพียงพอตลอดท้ังป  

3) อุณหภูมิและความช้ืน  ทุเรียนชอบอากาศรอนช้ืน  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูในชวงประมาณ 

25 ถึง 30 องศาเซลเซียส มีความช้ืนสัมพัทธในอากาศประมาณ 75 ถึง 85 เปอรเซ็นต หากปลูกในพื้นท่ีท่ีมี

อากาศแหงแลง พื้นท่ีท่ีมีอากาศรอนจัดเย็นจัด และมีลมแรง จะพบปญหาใบไหมหรือใบรวง ทำใหตนทุเรียนไม

เจริญเติบโตหรือเติบโตชาใหผลผลิตชาและนอยไมคุมตอการลงทุน  

3.4.2 การปลูกและการดูแลรักษา 
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1) การปลูก 

1.1) การเตรียมพื้นท่ี  ตองปรับพื้นท่ีกอนท่ีจะกำหนดผังปลูกและติดต้ังระบบน้ำ โดยปรับ

พื้นท่ีใหราบไมใหมีแองท่ีน้ำทวมขังได และถาเปนไปไดควรปรับเปนเนินลูกฟูกเพื่อปลูกทุเรียนบนสันเนิน 

ระยะหางระหวางตนและระหวางแถวดานละ 9 เมตร ปลูกไดไรละ 20 ตน หรือ 8 ถึง 10 X 8 ถึง10 เมตร 

ปลูกทุเรยีนไดประมาณ 16 ถึง 25 ตนตอไร และการทำสวนขนาดใหญ ควรขยายระยะระหวางแถวใหกวางข้ึน

เพื่อสะดวกตอการนำเครื่องจักรกลตางๆ ไปทำงานในระหวางแถว นอกจากนี้ในการวางแนวกำหนดแถวปลูก 

จะตองคำนึงถึงแนวปลูกขวางความลาดเทของพื้นท่ี  หรืออาจกำหนดในแนวต้ังฉากกับถนน  หรือกำหนดแถว

ปลูกไปในแนวทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และถามีการจัดวางระบบน้ำจะตองพิจารณาแนวทางจัดวางทอใน

สวนดวย จากนั้นจึงปกไมตามระยะท่ีกำหนดเพื่อขุดหลุมปลูกตอไป 

1.2) วิธีการปลูก การปลูกทุเรียนสามารถทำไดท้ังการขุดหลุมปลูกซึ่งเหมาะกับพื้นท่ีท่ี     

คอนขางแลงและยังไมมีการวางระบบน้ำไวกอนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะชวยเก็บความช้ืนไดดีข้ึน  แตหากมี

ฝนตกชุกมีน้ำขังจะทำใหรากเนาและตนทุเรียนตายไดงาย สวนการปลูกโดยไมตองขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแทน

หรือยกโคก) เหมาะกับพื้นท่ีฝนตกชุก วิธีนี้ทำใหมีการระบายน้ำดี น้ำไมขังบริเวณโคนตน แตตองวางระบบน้ำ

ใหดีกอนปลูก ซึ่งตนทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกวาการขุดหลุม ท้ังนี้จุดเนนท่ีสำคัญ คือ ควรใชตนกลาท่ีมีขนาด

เล็ก  มีระบบรากดี ไมขดงอ แตหากจะปลูกดวยตนกลาขนาดใหญควรตัดแตงรากท่ีขดงอท้ังท่ีกนถุงและ

ดานขาง รวมท้ังควรมีการพรางแสงใหกับตนทุเรียนท่ีปลูกใหมดวยตาขายพรางแสงหรือทางมะพราว หรอืปลูก

ไมท่ีใหรมเงา เชน กลวย เปนตน 

1.3) ฤดูปลูก หากมีการจัดระบบการใหน้ำอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลใหน้ำกับตน

ทุเรียนไดสม่ำเสมอชวงหลังปลูก และควรปลูกต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  แตถาหากจัดระบบน้ำไมทัน

หรือยังไมอาจดูแลเรื่องน้ำได ควรจะปลูกในชวงตนฤดูฝน 

2) การดูแลรักษาในระยะกอนใหผล 

2.1) การใหน้ำ การใหน้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อการเจริญเติบโตท่ีดีและตอเนื่อง 

2.2) การตัดแตงกิ่ง เริ่มตัดแตงกิ่งหลังจากปลูกแลวประมาณ 1 ถึง 1.5 ป เพื่อใหตนทุเรียนมี

โครงสรางและทรงพุมท่ีดี และการตัดแตงกิ่งจะตองเวนลำตนเด่ียวและเวนกิ่งประธานกิ่งแรกสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 1 เมตร และไวกิ่งใหเรียงเปนระเบียบเหมาะแกการไวผลและไมบดบังแสงแดดซึ่งกันและกันและ

จะตองควบคุมความสูงของลำตนไวท่ีประมาณ 7 เมตร 

2.3) การใสปุย ในปแรกหลังปลูกควรใสปุยและทำโคน จำนวน 4 ครั้ง (การทำโคน    

หมายถึง การกำจัดวัชพืชใตทรงพุม ถากดินรอบนอกทรงพุมมาพูนกลบใตทรงพุมในลักษณะลาดเอียงจากตน

พันธุออกไปโดยรอบ และหลีกเล่ียงการถากดินบริเวณโคนตนเพราะระบบรากทุเรียนท่ีอยูคอนขางต้ืนใกลผิวดิน

จะไดรับอันตราย และชะงักการเจริญเติบโต หรือทำใหโรครากเนาโคนเนาเขาทำลายไดงายข้ึน) โดยควรใสปุย

และทำโคนครั้งท่ี 1 หลังจากปลูกแลวประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็ทำตอเนื่องกันจนถึงส้ินป  และควรใสปุย

และทำโคนเดือนเวนเดือน โดยในแตละครั้งควรใสปุยในปริมาณ ดังนี้ ครั้งท่ี 1 ถึง 3 ใสปุยคอก จำนวน          

5 กิโลกรัมตอตน ครั้งท่ี 4 ใสปุยคอก 5 กิโลกรัมตอตน รวมกับปุยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 
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ประมาณ 150-200 กรัมตอตน สวนในปตอ ๆ ไป (ระยะท่ีตนทุเรียนยังไมใหผลผลิต) ควรใสปุยและทำโคน

อยางนอยปละ 2 ครั้ง ในชวงตนฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยควรใสปุยในปริมาณ ดังนี ้ปุยคอก อัตราเปนบุงกี๋ตอ

ตนตอป  เทากับ 2 เทาของขนาดเสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) แบงใส 2 ครั้งตอป ยกตัวอยาง เชน        

ตนทุเรียนมีเสนผาศูนยกลางทรงพุม 3 เมตร ควรใสปุยคอกปละ 6 บุงกี๋ หรือ 13.5 กิโลกรัม แบงใส 2 ครั้ง  

(2.25 กิโลกรัม = 1 บุงกี๋)  สวนปุยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเปนกิโลกรัมตอตนตอป เทากับ

ขนาดเสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) แบงใส 2 ถึง 4 ครั้งตอป ยกตัวอยาง เชน ตนทุเรียนมีเสนผาศูนยกลาง 

ทรงพุม 3 เมตร ควรใสปุยเคมีปละ 3 กิโลกรัม แบงใส 2 ถึง 4 ครั้งตอป 

3) การดูแลในระยะใหผลผลิต 

3.1) การใหน้ำ  ควรใหน้ำสม่ำเสมอในชวงท่ีมีการเจริญเติบโตทางใบ  และงดน้ำในชวง

ปลายฝนเพื่อเตรียมการออกดอก  เมื่อทุเรียนออกดอกแลวใหควบคุมปริมาณน้ำท่ีจะให  โดยคอย ๆ เพิ่ม

ปริมาณน้ำข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อใหดอกทุเรียนมีพัฒนาการท่ีดีจนเมื่อดอกทุเรียนพัฒนาถึงระยะหัวกำไล (กอนดอก

บาน 1 สัปดาห) ก็ใหลดปริมาณน้ำลงโดยใหเพียง 1 ใน 3 ของปกติ เพื่อชวยใหมีการติดผลดีข้ึนและใหน้ำใน

ปริมาณนี้ไปจนดอกบานและติดผลได 1 สัปดาห จากนั้นจึงคอยๆ เพิ่มปริมาณน้ำข้ึนเรื่อย ๆ และตองใหน้ำ

อยางเพียงพอและสม่ำเสมอตลอดชวงพัฒนาการของผลทุเรียน 

3.2) การใสปุย  ควรใสปุยและวัสดุปรับปรุงดินตามผลการตรวจวิเคราะหดิน  หรืออาจใสปุย

ตามแนวทางดังนี้  

3.2.1) ใสปุยเพื่อเพิ่มความสมบูรณตนหลังเก็บเกี่ยว โดยเปนปุยอินทรีย จำนวน 20 ถึง 

50 กิโลกรัมตอตน และปุยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเปนกิโลกรัมตอตนเทากับ 1 ในของ

เสนผาศูนยกลางทรงพุม 

3.2.2) ใสปุยเพื่อสงเสริมพัฒนาการของผล เมื่อผลมีอายุ 7 สัปดาห ใสปุยเคมีสูตร    

12-12-17+2 หรือ 13-13-21 อัตราเปนกิโลกรัมตอตน เทากับ 1 ใน 3 ของเสนผาศูนยกลางทรงพุม 

3.2.3) ใสปุยเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ เมื่อผลมีอายุ 10 ถึง 11 สัปดาห ใหใสปุยเคมีสูตร   

0-0-50 อัตรา 1 ถึง 2 กิโลกรัมตอตน 

3.3) การตัดแตงดอก  ทำการตัดแตงดอกหลังจากออกดอก 5 สัปดาห ควรตัดแตงชอดอก

บนกิ่งขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลางกิ่งนอยกวา 2 เซนติเมตร) หรือดอกท่ีอยูปลายกิ่งท้ิงใหเหลือเฉพาะดอกรุน

เดียวกันในกิ่งเดียวกัน ใหมีจำนวนชอดอกประมาณ 3 ถึง 6 ชอดอกตอความยาวกิ่ง 1 เมตร แตละชอดอกหาง

กันประมาณ 30 เซนติเมตร 

3.4) การตัดแตงผล  ครั้งท่ี 1 เมื่อผลอายุ 4 ถึง 5 สัปดาหหลังดอกบาน  ตัดแตงผลท่ีมีขนาด

เล็ก รูปทรงบิดเบ้ียวและไมอยูในตำแหนงท่ีตองการออก เหลือผลไวประมาณ 2 ถึง 3 เทาของจำนวนผลท่ี

ตองการไวจริง ครั้งท่ี 2 เมื่อผลอายุ 6 สัปดาหหลังดอกบาน ระยะนี้ผลท่ีปกติจะมีการขยายตัวดานยาว สีผิว

เขียวสดใส หนามมีขนาดปกติเรียวเล็ก ถาตรวจพบผลท่ีมีพัฒนาการผิดปกติ มีขนาดเล็ก หนามแดง หรือมีโรค

แมลงเขาทำลาย ใหตัดท้ิง 

4) การปองกันกำจัดโรคและศัตรูทุเรียน 
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ศัตรูท่ีสำคัญของทุเรียนในระยะตนเล็กซึ่งมีการเจริญเติบโตทางกิ่งกานสาขา ไดแก โรครากเนา

โคนเนา โรคราใบติด โรคราสีชมพู เพล้ียไกแจ และปญหาสำคัญ คือวัชพืช ควรใชหลายวิธีประกอบกัน ท้ังการ

ใชแรงงานถอน การถาก การตัดดวยเครื่องมือหรือใชสารเคมีทา  โดยตองระมัดระวังอยาใหระบบราก

กระทบกระเทือนและระวังไมใหละอองสารเคมีกำจัดวัชพืชสัมผัสกับตนทุเรียน ซึ่งแตละโรคและศัตรูพืชของ

ทุเรียนมีความแตกตางกันดังนี้  

4.1) โรคจากเช้ือราไฟทอฟเธอรา ซึ่งเกิดโรคไดจากสวนตาง ๆ ของตนทุเรียน ไดแก 

4.1.1) โรคเขาทำลายใบ ใหพนสารเมตาแลกซิล หรืออีฟอไซทอลูมินั่ม หรือกรด

ฟอสฟอรัสใหท่ัวท้ังภายในและนอกทรงพุม 

4.1.2) โรคเขาท่ีระบบราก ใชสารเมตาแลกซิลราดใตทรงพุมใหท่ัว พรอมกับกระตุน

การเจริญของราก 

4.1.3) โรคเขาท่ีลำตนและกิ่ง ถาอาการเล็กนอย ใหขูดผิวเปลือกสวนท่ีเปนโรคออก

นำไปเผาทำลาย แลวทาดวยปูนแดง หรือ สารเมตาแลกซิล ถาพบอาการรุนแรง ใชกรดฟอสฟอรัส ฉีดเขาลำตน 

หรือกิ่งในบริเวณตรงขาม หรือสวนท่ีเปนเนื้อไมดีใกลบริเวณท่ีเปนโรค 

4.2) โรคใบติด  หากพบอาการเล็กนอยใหตัดเผาทำลาย หากอาการรุนแรงใหพนดวยสาร

คารเบนดาซิม 

4.3) เพล้ียไกแจ  เมื่อพบยอดทุเรียนถูกทำลายมากกวา 30 เปอรเซ็นตของยอดหรือพบไข

บนยอดมากกวา 20 เปอรเซ็นตใหพนดวยสารแลมปดา ไซฮาโลทริน หรือคารบาริลหรือไซเปอรเมทริน/โฟซา

โลน ทุก 7 ถึง 10 วันจนใบแก 

4.4) ไรแดง พนสาร โพรพาไกต สลับกับสารเอกซีไทอะซอกซ 

4.5) หนอนเจาะผล พนดวยสารสะเดา หรือสารแลมปดาไซฮาโลทริน หรือคารโบซัลแฟน 

หรือไซเพอรเมทรินและโฟซาโลน แตตองหยุดใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 15 วัน 

4.6) หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน พนดวยสารไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน หรือสารไดอะซินอน  

แตตองหยุดใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 15 วัน 

4.7) เพล้ียแปง  หากการตัดแตงผลออนท่ีพบเพล้ียแปงเผาทำลาย  ใหโรยสารคารบาริลรอบ

โคนตนปองกันการแพรระบาดของมดดำ  ในกรณีท่ีพบเพล้ียแปงหลังตัดแตงผลครั้งสุดทาย  ควรพนดวยสาร

มาลา-ไธออน รวมกับปโตรเลียมออยล หรือใชสารคลอไพริฟอส พนเปนจุดเฉพาะกลุมผลท่ีสำรวจพบการ

ทำลาย และตองหยุดใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 15 วัน  

4.8) โรคผลเนา ใหตัดและเผาทำลายเมื่อพบผลทุเรียนท่ีเปนโรค แลวพนดวยสารอีฟอไซท

อะลูมินั่ม หรือกรดฟอสฟอรัส ใหท่ัวตนและหยุดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวอยางนอย 30 วัน 

5) เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 

5.1) การเตรียมตนเพื่อการออกดอก  ตนทุเรียนท่ีพรอมกอนการออกดอกคือ ตนทุเรียนท่ี

ผานการเจริญเติบโตทางกิ่งกานสาขาโดยมีการแตกใบออนมาแลวอยางนอย 1 ชุด มีการสังเคราะหแสงและ

สะสมอาหาร ในรูปของสารประกอบคารโบไฮเดรตเพยีงพอ มีปริมาณใบมากเพียงพอ และสังเกตไดโดยเมื่อมอง
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จากใตตนข้ึนไป จะเห็นชองวาง ระหวางใบในทรงพุมไมเกินรอยละ 40 ของพื้นท่ีผิวทรงพุม ใบสวนมากหรือ

ท้ังหมดเปนใบแก กิ่งของแตละยอดเริ่มแก ทำใหสังเกตไดชัดเจนวา ยอดต้ังข้ึนเกือบทุกยอด ตนทุเรียนท่ีไดรับ

การจัดการดี และมีสภาพพรอมท่ีจะออกดอก จึงสังเกตไดจากการท่ีตนมีปริมาณใบพอเหมาะ ใบสมบูรณ มีสี

เขียวเขมเปนมันและแก กิ่งของยอดแกหรือยอดต้ังได เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการออกดอก คือ มีชวง

ฝนท้ิงชวง 10-14 วัน อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศคอนขางต่ำ จะทำใหตนทุเรียนออกดอกไดมาก และ

สม่ำเสมอท่ัวท้ังตน การเตรียมสภาพความพรอมของตนเพื่อการออกดอกจะประสบความสำเร็จไดดีนั้น ตอง

ดำเนินการใหสอดคลองกับสภาพของตนท่ีเปนอยู ดังนี้ 

5.1.1) ตนท่ีมีสภาพความสมบูรณคอนขางพรอม  เปนตนท่ีมีลักษณะโครงสรางของ

ทรงพุ มคอนขางดี  ทรงพุ มเปนรูป ฉัตร มีกิ่ ง ท่ีขนาดพอดีเปนจำนวนมาก โดยกิ่ งนั้น ไม ใหญ เกิน ไป 

(เสนผาศูนยกลางของกิ่งมากกวา 8 นิ้ว) หรือกิ่งมีขนาดเล็กเกินไป (เสนผาศูนยกลางของกิ่งนอยกวา ¾ นิ้ว) มี

ปริมาณใบมาก และมีใบแกท่ีสมบูรณซึ่งเปนใบมีขนาดใหญ สีเขียวเขมเปนมัน ตนประเภทนี้สามารถเตรียม

ความพรอมไดงาย โดยการตัดแตงกิ่งท่ีเปนโรคและกิ่งขนาดเล็ก ออกไป ซึ่งมักเปนกิ่งท่ีมีใบอยูดานนอกของทรง

พุม และมีอยูเปนจำนวนมาก  

5.1.2) ตนท่ีมีสภาพคอนขางโทรม เปนตนท่ีมีโครงสรางของทรงพุมไมคอยดี มีสัดสวน 

ของใบตอกิ่งนอยกวาตนประเภทแรก คือ มีปริมาณนอย ใบมีขนาดคอนขางเล็ก สีไมเขียวเขม โดยปกติตน

ประเภทนี้มักเปนตนท่ีมีอายุคอนขางมาก (มากกวา 15 ป) การใสปุย ใหน้ำ หรือการจัดการดานอารักขาพืช ใน

ฤดูการผลิตท่ีผานมาไมเหมาะสม และมีการไวผลมากจนตนมีสภาพคอนขางทรุดโทรม เกิดผลกระทบตอระบบ

ราก ทำใหระบบรากไมสมบูรณ การจัดการเพื่อเตรียมสภาพความพรอมของตนจึงตองมีการกระตุน พัฒนาการ

ของระบบรากเพิ่มข้ึนเปนพิเศษ เพื่อทำใหระบบรากฟนตัวมีความสมบูรณพรอมท่ีจะใชในการดูดซับธาตุอาหาร

และน้ำ การกระตุนพัฒนาการของระบบรากนี้จะตองกระทำกอนการใสปุยและใหน้ำ  

5.1.3) ตนท่ีมีใบเหลืองเฉพาะบางกิ่ง เปนลักษณะอาการเฉพาะ ตนท่ีมีใบเหลืองเฉพาะ

บางกิ่งจะมีสภาพท่ัวไปคอนขางสมบูรณ แตตนทุเรียนจะแสดงอาการขาดน้ำ สังเกตไดจากใบทุเรียนจะมีอาการ

สลดและใบตก ต้ังแตชวงสายๆ หรือตอนบาย ซึ่งบงช้ีถึงการเขาทำลาย ของโรครากเนาและตนเนา เนื่องจาก

เช้ือราไฟทอปเทอรา ดังนั้น การเตรียมสภาพความพรอมของตนประเภทนี้จะตองดำเนินการซึ่งแตกตางจากตน 

2 ประเภทแรก คือ การรักษาโรค โดยวิธีการตรวจหาตำแหนงท่ีเปนโรค ดวยการสังเกตจากสีเปลือกลำตนหรือ

กิ่ง โดยตำแหนงท่ีเปนโรคนั้น เปลือกจะมีสีคล้ำกวาสีเปลือกปกติ และสังเกตเห็นคราบน้ำเปนวง หรือไหลเปน

ทางลงดานลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเชา ท่ีมีอากาศชุมช้ืน อาจเห็นเปนหยดน้ำปุดออกมาจากบริเวณแผลท่ี

มีสีน้ำตาลปนแดง การรักษาโรคกิ่งและตนเนานี้ ทำไดโดยใชมีดหรือส่ิงมีคมถากเปลือกบริเวณท่ีเปนโรคออก

บาง ๆ เพื่อใหทราบขอบเขตของแผลท่ีถูกเช้ือราเขาทำลายอยางชัดเจน แลวใชสารเมทาแลกซิล (Metalaxyl) 

ชนิดผงรอยละ 25 อัตรา 50-60 กรัม/น้ำ 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทิลอะลูมินัม (Phosethyl aluminum)  

ชนิดผงรอยละ 30 ในอัตรา 80-100 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ทาตรงบริเวณท่ีถากออกใหท่ัว และตรวจสอบแผลท่ีทาไว

หลังจากการทาดวยสารเคมีครั้งแรก 15 วัน หากรอยแผลยังไมแหง มีลักษณะฉ่ำน้ำ ใหทาซ้ำ ดวยสารเคมีชนิด

เดิมจนกวาแผลจะแหง ชะลอการหลุดรวงของใบ ตนทุเรียนท่ีเปนโรครากเนา ตนเนานี้ ใบจะมีอาการเหลือง
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และหลุดรวงไป เนื่องจากโรคทำให เกิดการขัดขวางการเคล่ือนยายของธาตุอาหาร หรือสารประกอบ

คารโบไฮเดรตภายในทอน้ำ และทออาหาร จนตนเกิดอาการทรุดโทรม โดยปกติ การฟนฟูสภาพความสมบูรณ

ของตนหลังจากเกิดโรคทำไดยาก ตองใชเวลานาน และมักไมทันตอการผลิตในฤดูการผลิต ถัดไป แตถา

ดำเนินการรักษาโรคและหยุดการลุกลามของโรคไดอยางรวดเร็ว และชะลอการหลุดรวงของใบ โดยฉีดพนตน

ดวยสารประกอบกึ่งสำเร็จรูปท่ีมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลัก (สูตรทางดวน) หรือฉีดพนตนดวยสารเคมี

ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกันจะชวยใหตนทุเรียนฟนตัวไดเร็วข้ึน  สวนการจัดการอื่น ๆ เชน การตัดแตงกิ่ง ใสปุย 

ใหน้ ำ และการอารักขาพื ช ใหดำเนินการเชน เดียวกันกับการเตรียมสภาพความพรอมของตน ท้ั ง  

2 ประเภทท่ีกลาวถึงแลว  ตนท่ีมีอาการใบเหลืองเฉพาะท่ีใบออน หรือใบเพสลาด สาเหตุเกิดจากการขาดธาตุ

เหล็กและธาตุแมกนีเซียม โดยท่ัวไปในสวนอื่นของลำตนจะมีสีเขียวและลักษณะเปนปกติ แตจะพบอาการ

ใบเหลืองเฉพาะท่ีใบออนหรือใบเพสลาด ถาเปนใบออน ใบจะ มีขนาดเล็กกวาปกติ แผนใบและเสนกลางใบจะ

เหลืองซีดท้ังแผน ซึ่งเปนอาการขาดธาตุเหล็ก ถาเปนใบเพสลาด อาการเหลืองจะเปนท่ีแผนใบ แตเสนกลางใบ

จะเปนสีเขียวลักษณะคลายใบหอก คือ แถบกวางจาก ข้ัวใบ แลวเรียวแหลมลงไปจนถึงปลายใบ ซึ่งเปนอาการ

ขาดธาตุแมกนีเซียม อาจพบอาการท้ัง 2 ประเภทผสมผสานกันอยูในตนเดียวกัน โดยมากจะพบในตนทุเรียนท่ี

ปลูกในดินรวนปนทรายหรือดินทราย ท่ีมีธาตุ แมกนีเซียมและธาตุเหล็กคอนขางต่ำ ตนทุเรียนท่ีมีอาการ

ใบเหลืองเฉพาะท่ีใบออนหรือใบเพสลาดขางตน เกิดจากการจัดการบางอยางผิดพลาด คือ การใชปุยไนโตรเจน 

เชน ปุยยูเรีย เรงการเจริญเติบโตทางดานกิ่งกานสาขาโดยไมมีการใชปุยอินทรียหรือปุยท่ีมีธาตุรอง หรือธาตุ

ปริมาณนอยรวมดวย ซึ่งจะทำใหพัฒนาการของยอดเกิดข้ึนมาก ธาตุไนโตรเจนท่ีมีมากเกินไปจะลดอัตราการ

ดูดซับธาตุแมกนีเซียมลง และเมื่อตนทุเรียนขาดธาตุแมกนีเซียมก็จะมีผลทำใหธาตุเหล็กมีประโยชนลดลงดวย 

จึงทำใหตน ทุเรียนแสดงอาการขาดท้ังธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กไปพรอม ๆ กัน ในกรณีท่ีเกิดอาการ

ใบเหลืองดังกลาวแลว อาการใบเหลืองจะสามารถหายไดเองเมื่อใบแกข้ึน แตตองใชเวลาคอนขางนาน อาจทำ

ใหเกิดปญหาในการเตรียมความพรอมของตนใหทันกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสำหรับการออกดอกได 

จึงจำเปนตองแกไขโดยการฉีดพนดวยปุยทางใบท่ีมีธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กในอัตราสูง อยางไรก็ตาม 

ปญหาตนท่ีมีอาการใบเหลืองเฉพาะท่ีใบออนหรือใบเพสลาด ควรแกปญหาโดยวิธีการปองกันจะเหมาะสมกวา 

กลาวคือ ตองใสปุยอินทรียควบคูกับปุยเคมีสูตรเสมอ 

5.1.4) ตนท่ีมีอาการใบเหลืองเฉพาะท่ีใบออน หรือใบเพสลาด สาเหตุเกิดจากการใช

สารเคมีกำจัดวัชพืชไมถูกวิธี คือการท่ีเกษตรกรใชสารเคมีกำจัดวัชพืช เชน กลุมพาราควอต กลุมไกลโฟเซต 

หรือกลุมอื่นใน อัตราสูงกวาท่ีกำหนดไว ฉีดพนเพื่อกำจัดวัชพืชใตทรงพุมของทุเรียน ปริมาณสารเคมีสวนเกิน

สัมผัสกับรากทุเรียนท่ีกำลังพัฒนาอยูใกลกับผิวดินและรากบางสวน ทำใหแหงตาย อาการใบเหลืองดังกลาวจะ

พบ หลังจากการฉีดพนสารเคมีกำจัดวัชพืชแลวประมาณ 1 สัปดาห ดังนั้น การจัดการเพื่อเตรียมความพรอม

ของตนทุเรียนประเภทนี้ จำเปนตองมีการกระตุนใหระบบรากของทุเรียนมีพัฒนาการกอน ดังรายละเอียดท่ีได

กลาวมาแลวขางตน แลวตามดวยการจัดการ เชน การตัดแตงกิ่ง ใสปุย ใหน้ำ และการอารักขาพืช 

5.1.5) ตนท่ีมีใบเหลืองท้ังตน ตนทุเรียนประเภทนี้จะมีใบท่ีไมคอยสมบูรณ ใบมี

ลักษณะดาน ไมสดใสเปนมัน ใบเหลืองท้ังแผนใบและเสนกลางใบ อาจมีลักษณะการขาดน้ำเกิดรวมดวย  



34 
 

ตนทุเรียนท่ีมีอาการประเภทนี้จะพบมากในตนท่ีปลูกจากตนกลา ท่ีรากงอหรือรากขด ปลูกลึก มักมีน้ำขังอยูท่ี

โคนตน หรืออาจมีการถมดินบริเวณโคนตน คอนขางสูง และมีการระบายน้ำไมดี ตนทุเรียนท่ีมีสภาพแบบนี้ 

หากมีการไวผลมากในฤดูการผลิตท่ีผานมา อาการใบเหลืองจะเกิดรุนแรงมากข้ึนในฤดูการผลิตตอมา ซึ่งสาเหตุ

หลักของอาการประเภทนี้มักเกิดจากมีโรครากเนาเขาทำลายตรงบริเวณรากท่ีงอหรือขด ซึ่งรากจะเบียดชิดกัน 

จนเกิดรอยแผล เช้ือราไฟทอปเทอราจะเขาทำลายไดงาย ทำให เกิดอาการรากเนา และมีการขยายขนาดของ

แผลเนาอยูเสมอ สงผลใหรากฝอยบางสวนแหง ทำใหประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหารลดลง ดังนั้น 

การจัดการเพื่อเตรียมความพรอมของตนทุเรียนประเภทนี้ จำเปนตองรักษาโรครากเนาไปพรอม ๆ กับ 

การกระตุนพัฒนาการของระบบรากใหสำเร็จกอนการจัดการอื่น ๆ 

5.2) การจัดการเพื่อสงเสริมการออกดอก  ตนทุเรียนท่ีสมบูรณและมีสภาพความพรอมดี 

เมื่อผานชวงฝนแลงท่ีตอเนื่องนานเกิน 10 วัน ตนทุเรียนจะออกดอกในปริมาณมากและเปนดอกรุนเดียวกัน  

ซึ่งจะสะดวกและงายตอการจัดการเพื่อใหมีการติดผล การตัดแตงผล การไวผลเพื่อ เพิ่มปริมาณผลผลิต  

และการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต แตถาตนทุเรียนมีสภาพความพรอมไมดีพอในขณะท่ีสภาพแวดลอม

เหมาะสม หรือตนทุเรียนมีสภาพความพรอมดีมาก แตสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงอยูเสมอ มีความเหมาะสม

นอย ตนทุเรียนก็จะออกดอกในปริมาณนอย และเปนดอกหลายรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตนทุเรียนท่ีมีอายุมาก 

กิ่งมีขนาดใหญ ทำใหเปนปญหาในดานการจัดการ จึงจำเปนท่ีจะตองมีการจัดการเสริม เพื่อชวยกระตุนใหตน

ทุเรียนออกดอกในปริมาณมาก และเปนดอกรุนเดียวกัน 

5.3) การจัดการเพื่อสงเสริมการติดผล  การติดผลเปนข้ันตอนท่ีมีความสำคัญในการกำหนด

ปริมาณผลผลิตตอตน ดังนั้น หากตองการท่ีจะเพิ่มปริมาณผลผลิตจึงจำเปนตองมีการจัดการเพื่อสงเสริม 

การติดผล ซึ่งสามารถปฏิบัติไดดังนี ้

5.3.1) การตัดแตงดอกใหเปนดอกรุนเดียวกัน ตัดแตงดอกรุนท่ีมีปริมาณนอยออกให

เหลือดอกเพียงรุนเดียวในแตละกิ่ง หรือเปนดอกรุนเดียวกันท้ังตน ในกรณีท่ีดอกมีปริมาณมาก ใหตัดแตงและ

เหลือดอกไวเปนกลุม กลุมละไมเกิน ๒๐ ดอก แตละกลุมหางกันพอเหมาะตามตำแหนงท่ีคาดวาจะไวผล 

ในกรณีท่ีมีดอกหลายรุน และแตละรุนมีปริมาณ ดอกจำนวนใกลเคียงกัน ใหพิจารณาตัดแตงใหเหลือเปนดอก

รุนเดียวกันในแตละกิ่ง โดยกระจายปริมาณของดอกท่ัวตนใหเหลือจำนวนพอประมาณ การตัดแตงดอกควร

ดำเนินการ ในระยะมะเขือพวง (ประมาณ 30 วัน หลังจากเกิดดอกในระยะไขปลา)  

5.3.2) การจัดการน้ำเพื่อชวยการติดผลและข้ึนลูก  การจัดการใหน้ำในปริมาณ 

ท่ีเหมาะสม ตามคำแนะนำในชวงพัฒนาการตาง ๆ ของดอกและผลออน มีบทบาทสูงในการชวยลด ปญหาการ

หลุดรวงของดอกและผลออนไดเปนอยางดี และเพิ่มการติดผลและข้ึนลูกของทุเรียน โดยเริ่มต้ังแตดอกทุเรียน

ในระยะเหยียดตีนหนูตองใหน้ำในปริมาณสูง แตลดปริมาณน้ำลงประมาณรอยละ 40 ในชวงระยะดอกขาว

จนถึงระยะผลออนอายุ 1 สัปดาห หลังดอกบาน รักษาปริมาณความช้ืนในดินใหสม่ำเสมอโดยใหน้ำครั้งละ

นอยๆ แตใหบอยครั้ง และเมื่อปลายยอดเกสรตัวเมียท่ีติดอยูกับผลออนเริ่มไหมและแหงเปนสีน้ำตาลแก จึงเริ่ม

เพิ่มปริมาณน้ำท่ีใหข้ึนเล็กนอย แตยังคงเนนการใหน้ำอยางสม่ำเสมอ เมื่อผลออนมีอายุประมาณ 3 สัปดาหหลัง

ดอกบาน และปลายยอดเกสรตัวเมียท่ีติดอยูกับผลออนมีลักษณะแหงเปนสีดำ จึงเพิ่มปริมาณน้ำท่ีใหมากข้ึน
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ตามคำแนะนำ และรักษาสภาพความช้ืนในดินใหสม่ำเสมอไปจนผลออนมีอายุ 5 สัปดาหหลังดอกบาน ในกรณี

ท่ีมีฝนตกปริมาณมาก ในชวงเวลาใกลดอกบาน ใหพยายามรักษาสภาพความช้ืนในดินและความช้ืนบรรยากาศ 

ภายใตทรงพุมใหสม่ำเสมอ โดยการใหน้ำทุกๆ วัน แตในปริมาณวันละไมมากนัก กวาดเศษซากของดอกท่ีรวง

ออกใหหมดจาก บริเวณผิวดินใตทรงพุม เพื่อชวยในการถายเท อากาศตรงบริเวณผิวดินใหดีข้ึน จะชวยลด

ปญหาการหลุดรวงของดอกและผลออนไดในระดับหนึ่ง  

5.3.3) การชวยผสมเกสร  การติดผลนอยของทุเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในทุเรียนพันธุ

ชะนี เปนปญหาท่ีสำคัญ การชวยผสมเกสรโดยใชละอองเกสรจากทุเรียนตางพันธุจึงเปน การชวยทำให

กระบวนการถายละอองเกสรประสบความสำเร็จ และนำไปสูการปฏิสนธิ ปริมาณการติดผลจึงเพิ่มข้ึน  

ผลทุเรียนท่ีเกิดจากการชวยผสมเกสร จะมีการเจริญเติบโตเร็ว รูปทรงดี พูเต็ม คุณภาพเนื้อดี สีเนื้อ และ

รสชาติไมแตกตางจากพันธุแม ปริมาณเนื้อท่ีรับประทานไดตอผลเพิ่มข้ึนฉีดพนดวยสารควบคุมการเจริญเติบโต 

การชวยผสมเกสรเปนส่ิงจำเปน การปฏิบัติตองใชเวลาและแรงงาน จึงจะทำใหการผสมเกสรนั้นไดผลดีตาม

ตองการ ในกรณีเกษตรกรรายยอยซึ่งมีพื้นท่ีในการปลูกทุเรียนต้ังแต 3-15 ไร การชวยผสมเกสร สามารถ

ปฏิบัติได แตถาเปนสวนขนาดใหญ ก็จะมีปญหาในดานการปฏิบัติ จำเปนตองเลือกใชวิธีการอื่น พบวา การฉีด

พนใบท่ัวท้ังตนดวยสารแพกโคลบิวทราโซล ในอัตรา 500 สวนตอลานสวน ในชวงท่ีดอกทุเรียน อยูในระยะ

กระดุมหรือหัวกำไล จะชวยทำให มีการติดผลไดในปริมาณสูงเชนเดียวกับการ ชวยผสมเกสร และคุณภาพของ

ผลผลิตไมแตกตางกัน  

5.4) การจัดการเพื่ อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต หลักการสำคัญ 

คือการจัดการใหผลออน มีการพัฒนาอยางสม่ำเสมอ ไมมีการชะงัก หรือชะลอการพัฒนาอันเนื่องมาจากสาเหตุ

ตางๆ เชน การสงธาตุอาหารในรูปของสารประกอบคารโบไฮเดรตจากแหลงผลิตในตนไปเล้ียงผลออน 

ไมเพียงพอ การขาดน้ำ หรือสาเหตุอื่น ๆ โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

5.4.1) การตัดแตงผล ตองทำอยางนอย 3 ครั้ง เริ่มจากตัดแตงผลออนท่ีมีรูปทรง 

บิดเบ้ียว ขนาดเล็ก หรือตางรุนออก เหลือแตผลออนท่ีมีลักษณะรูปทรงสมบูรณ ข้ัวผล ใหญ การตัดแตง 

ผลออนครั้งแรก ตองทำใหเสร็จภายในสัปดาหท่ีหลังดอกบาน โดยปริมาณผลท่ีเก็บไวควรมีมากกวาจำนวนผล 

ท่ีคาดวาจะเก็บเกี่ยวไดประมาณรอยละ 20  

5.4.2) การใสปุย ใสปุยใหเหมาะสมสอดคลองกับชวงพัฒนาการของผลจะชวยเพิ่ม 

ผลผลิตและเพิ่มคุณภาพได ชวงแรกใสปุยสูตร 12-12-17+2 เมื่อผลออนมีอายุระหวาง 5-6 สัปดาห หลังดอก

บาน และใสปุยสูตร 0-0-50 เมื่อผลออนมีอายุระหวาง 7-8 สัปดาห หลังดอกบาน การใส ปุยท้ัง 2 สูตรในชวง

ท่ีกำหนดนี้ จะชวยเพิ่มขนาดผลเนื้อมีการพัฒนาไดดี และสุกแก (เขาสี) ไดเร็วข้ึน การจัดการเสริมดวยปุย 

“สูตรทางดวน” ชวยใหผลออนของทุเรียนเจริญเติบโตดี ผลแกเร็ว มีคุณภาพสูง ควรฉีด “สูตรทางดวน” 

ติดตอกันทุกสัปดาหจำนวน 5 ครั้ง เริ่มต้ังแตผลทุเรียนมีอายุ 5 สัปดาหหลังดอกบานเปนตนไป  

5.4.3) การปองกันการแตกใบออน  การปองกันไมใหทุเรียนแตกใบออนในระหวาง

พัฒนาการของผลออนเปนส่ิงจำเปน เพราะหากมีการแตกใบออนในชวงนี้ ผลออนจะไมสามารถแขงขันเพื่อแยง
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อาหารสะสมกับใบออนได ผลออนท่ีกำลังพัฒนาก็จะหยุดชะงัก และเกิดผลกระทบในดานคุณภาพของผล

ติดตามมา 

5.4.4) การโยงผลทุเรียน  วิธีการโยงผลทุเรียนท่ีถูกตองสามารถลดการรวงของผล 

และกิ่งหักหรือกิ่งฉีกเนื่องจากลมแรงได การโยงผลทุเรียนตองผูกเชือกโยงกับกิ่งทุเรียนใหเลยตำแหนงเช่ือมตอ

ระหวางข้ัวผลกับกิ่งไปทางดานปลายยอดของกิ่งโดยพยายามสอดดึงเชือกโยงเหนือกิ่งทำมุมกวางในแนวขนาน

กับกิ่งนั้น แลวดึงปลายเชือกผูกรั้งกับตนใหตึงพอประมาณ สังเกตไดจากกิ่งนั้นยกระดับสูงข้ึนเล็กนอย  

และสามารถเคล่ือนไหวไดคอนขางเปนอิสระ เชือกโยงกิ่งหรือผลทุเรียนตองเปนวัสดุท่ีทนทานตอแรงดึง

คอนขางสูง ควรใชเชือกโยงหลายสีในกรณีท่ีมีผลทุเรียนหลายรุนในตนเดียวกันการปองกันกำจัดโรคและแมลง 

การปองกันกำจัดโรคและแมลงในระหวางท่ีผลออนกำลังพัฒนาเปนส่ิงจำเปน  หากละเลยจะทำใหปริมาณ

ผลผลิตและคุณภาพของผลทุเรียนลดลง  

3.4.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยวเลือกเฉพาะผลทุเรียนแกแลวเทานั้น โดยสังเกตจากลักษณะของผลและนับอายุ  ลักษณะ

ผลเมื่อทุเรียนแก สีเปลือกจะเปล่ียนจากสีเขียวสดเปนสีน้ำตาลหรือสีเขียวแกมเทา แตผลท่ีอยูนอกทรงพุม 

ท่ีโดนแสงแดดมากจะมีสีน้ำตาลมากกวาผลท่ีอยูในทรงพุมกานผลสีเขมข้ึนเปนสีน้ำตาลคล้ำ สาก ตรงรอยตอ

ของระหวางกานผลตอนบนกับกานผลตอนลาง (ปลิง) จะบวมใหญ เห็นรอยตอชัดเจน ปลายหนามแหง  

มีสีน้ำตาล หนามกางออกรองหนาคอนขางหางสังเกตรอยแยกบนพูจะเห็นไดชัดเจน ยกเวนพันธุกานยาวจะเห็น

ไมชัด ใหชิมน้ำท่ีออกจากปลิง ถาทุเรียนแกจัด เมื่อตัดข้ัวผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใส ๆ ไมขนเหนียว เหมือน

ทุเรียนออน ชิมดูจะมีรสหวานการเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม ผลทุเรียนท่ีแกจัดจะมีเสียงดังหลวม ๆ ท้ังนี้เมื่อ

ผลทุเรียนในตนเริ่มแกสุกและรวง  ก็เปนสัญญาณเตือนวาทุเรียนท่ีเหลือซึ่งเปนรุนเดียวกันเริ่มแกสามารถเก็บ

เกี่ยวไดแลวการนับอายุการนับอายุทุเรียนนั้นจะนับจำนวนจากวันหลังจากดอกบานจนถึงวันท่ีผลแก พรอมท่ี

จะเก็บเกี่ยวได ซึ่งจะแตกตางกันในแตละพันธุ คือ  พันธุกระดุมใชเวลา 90 ถึง 100 วัน  พันธุชะนีใชเวลา 110 

ถึง 120 วัน  พันธุกานยาวใชเวลา 120 ถึง 135 วัน  และพันธุหมอนทองใชเวลา 140 ถึง 150 วนั 

การนับอายุนี้อาจจะคลาดเคล่ือนไดเล็กนอย ข้ึนกับอุณหภูมิของอากาศ เชน อากาศรอนและแหงแลง

ทุเรียนจะแกเร็วข้ึน หากมีฝนตกชุกและความช้ืนสูงทุเรียนจะแกชา ดังนั้นเพื่อสะดวกในการจดจำและไมเกิด

ความผิดพลาดในการตัดทุเรียนออน เกษตรกรควรจดบันทึกวัน ท่ีดอกบาน และทำเครื่องหมายรุน  

เชน จดบันทึกวันท่ีดอกทุเรียนบานของแตละพันธุและและแตละรุน  ทำเครื่องหมายรุนไวในขณะท่ีมีการโยงกิ่ง

ดวยเชือก และควรใชสีท่ีแตกตางกันในการโยงกิ่งแตละรุน ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการตัดทุเรียนท่ีแกมี

คุณภาพดี 

วิธีการเก็บเกี่ยว  การตัดผลทุเรียน ควรตัดเหนือปลิงของกานผลดวยมีดคมและสะอาด  และสงผล

ทุเรียนลงมาจากตนเพื่อใหคนท่ีรอรับอยูดานลางบริเวณโคนตน  ระวังอยาใหผลตกกระทบพื้น วิธีท่ีนิยมใชใน

การเก็บเกี่ยวคือการใชเชือกโรยหรือใชกระสอบปานตวัดรับผล  และหามวางผลทุเรียนลงบนพื้นดินในสวน

โดยตรง เพื่อเปนการปองกันเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรคผลเนาติดไปกับผลทุเรียน  และควรทำความสะอาด  

คัดคุณภาพ คัดขนาดกอนจำหนาย   
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในบทนี้ไดแบงการแสดงผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ผลการจัดทำบัญชีรายการ ซึ่งประกอบ

ไปดวยขอมูลสารขาเขาและสารขาออกตลอดวัฏจักรชีวิตในกระบวนการผลิตทุเรียน โดยแสดงท้ังรูปแบบของ

ชนิดและปริมาณท่ีเกิดข้ึน 2)ผลการวิเคราะหปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint) ของทุเรียนในพื้นท่ี     

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และ 3)ประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจ

และเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยผลการศึกษาท้ังหมดมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหบัญชีรายการ (Life Cycle Inventory Analysis: LCI) สารขาเขาและสารขาออกของ

กระบวนการผลิตทุเรียน 

 บัญชีรายการแบงตามประเภทสารขาเขาและสารขาออกของทุเรียน ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรท่ี

ปลูกทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ซึ่งคำนวณจาก

ผลรวมของปจจัยการผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทุเรียน ต้ังแตแรกปลูกจนถึงอายุ 30 ป ท่ีเกิดข้ึนใน 

ป 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

 บัญชีรายการสารขาเขา 

 1) ตนพันธุทุเรียน เกษตรกรใชตนพันธุทุเรียนเฉล่ีย 22 ตนตอไร  

2) ปุยอินทรีย เกษตรกรใชปุยอินทรียเฉล่ีย 552.91 กิโลกรัมตอไร  

3) ปุยชีวภาพ เกษตรกรใชปุยชีวภาพเฉล่ีย 375.42 กิโลกรัมตอไร  

4) ปุยเคมี เกษตรกรใชปุยเคมีเฉล่ีย 71 กิโลกรัมตอไร 

5) สารกำจัดวัชพืช เกษตรกรใชสารกำจัดวัชพืชเฉล่ีย 1.65 ลิตรตอไร  

6) สารกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรใชสารกำจัดศัตรูพืชเฉล่ีย 8.70 ลิตรตอไร  

7) สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน โดยเกษตรกรใชฮอรโมนสารเคมีอื่น ๆ เฉล่ีย 1.80 ลิตรตอไร 

และใชสารปรับปรุงดินเฉล่ีย 97.57 กิโลกรัมตอไร  

 8) น้ำมันเช้ือเพลิง เกษตรกรใชน้ำมันเช้ือเพลิงเฉล่ีย 42 ลิตรตอไร  

 9) ไฟฟา เกษตรกรใชปริมาณไฟฟาเฉล่ีย 136.82 กิโลวัตตตอช่ัวโมงตอไร  

10) น้ำ ในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สวนทุเรียน

ไดรับน้ำฝนเปนหลักและเกษตรกรสูบน้ำมารดตนทุเรียน โดยมีปริมาณน้ำฝนใชการ 731.88 ลูกบาศกเมตรตอ

ไร น้ำท่ีสูบมาเพื่อใชรดน้ำตนทุเรียน 0.57 ลูกบาศกเมตรตอไรและน้ำสำหรับผสมสารเคมีและปุยตาง ๆ อีก 

4.32 ลูกบาศกเมตรตอไร 

บัญชีรายการสารขาออก 
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 บัญชีรายการสารขาออกจากการปลูกทุเรียน ไดแก ทุเรียนผลสด โดยมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 1,757.08 

กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนผลจากการสำรวจขอมูลสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญทุเรียน 

จากรายละเอียดกระบวนการผลิตทุเรียนสามารถแสดงปริมาณท่ีไดในแตละข้ันตอนและขอมูลบัญชี

รายการสารขาเขาและสารขาออกของกระบวนการผลิตทุเรียน แสดงในตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.1 

 

 

ตารางท่ี 4.1 บัญชีรายการสารขาเขาและสารขาออกของกระบวนการเพาะปลกูทุเรียนในพืน้ท่ี โครงการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ลำดับ รายการ ปริมาณ หนวย 

สารขาเขา 

1. ตนทุเรียน  22.00 ตน/ไร 

2. ปุยอินทรีย 552.91 กก./ไร 

3. ปุยชีวภาพ 375.42 กก./ไร 

4. ปุยเคมี   71.00 กก./ไร 

5. สารกำจัดวัชพืช    1.65 ลิตร/ไร 

6. สารกำจัดศัตรพูืช    8.70 ลิตร/ไร 

7. สารเคมีอื่นๆ     1.80 ลิตร/ไร 

8. สารปรับปรุงดิน  97.57 กก./ไร 

9. น้ำมันเช้ือเพลิง  42.00 ลิตร/ไร 

10. ไฟฟาใชเพื่อการเกษตร 136.82 kwh/ไร 

11. น้ำฝนใชการเพื่อการเกษตร 731.89 ลบ.ม./ไร 

12. น้ำจัดหาเพื่อรดตนทุเรียน    0.57 ลบ.ม./ไร 

13. น้ำจัดหาเพื่อผสมสารตาง ๆ     4.32 ลบ.ม./ไร 

   สารขาออก 

1. ทุเรียน 1,757.08 กก./ไร 

    ท่ีมา: จากการสำรวจ 
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ภาพท่ี 4.1 บัญชีรายการสารขาเขาและสารขาออกของกระบวนการเพาะปลูกทุเรียน 

   ท่ีมา: จากการสำรวจ 

 

4.2 การประเมินวอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) ของทุเรียน   

 การประเมินหาวอเตอรฟุตพริ้นทของทุเรียนในพืน้ท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอ

เขาสมิง จังหวัดตราด มีข้ันตอนประเมิน ดังตอไปนี้ 

 4.2.1 คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช (Crop Coefficient; cK ) 

        ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช ( cK ) ของทุเรียนท่ีละเอียดมากข้ึน

โดยใชคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชตามชวงการเจริญเติบโตของทุเรียน สำหรับการคำนวณนำภาวะการ

เจริญเติบโตของทุเรียนในพื้นท่ีศึกษาในแตละเดือนมากำหนดตามชวงการเจริญเติบโตของทุเรียนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืชตามชวงการเจริญเติบโตของทุเรียน 

ชวงการเจริญเติบโต คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช ( cK ) ของทุเรียน1/ เดือน2/ 

1.การพัฒนาทางกิ่ง กาน สาขา 0.75 ก.ค.-ก.ย. 

2.การชักนำการออกดอก 0 ต.ค.-พ.ย. 

3.การพัฒนาการของดอก 0.85 ธ.ค.-ม.ค. 

4.การติดผล 0.80 ก.พ. 

5.การพฒันาการของผลออน 0.95 มี.ค. 

6.การเจรญิเติบโตของผล 1 เม.ย. 

7.การเริ่มสุกแก 0.90 พ.ค.-มิ.ย. 

ท่ีมา : 1/ดิเรก ทองอราม และคณะ, 2545  
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        2/ผลการสำรวจจากขอมูลสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญทุเรียน จังหวัดตราด 
 

 4.2.2 การคายระเหยของพืชอางอิง (Reference Crop Evapotranspiration ; ET0) 

         ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชคาการคายระเหยของพืชอางอิงหรือคา ET0 ของจังหวัดตราดท่ีไดจาก

วิธี Penman Monteith รายเดือนของกรมชลประทานมาใชอางอิงเพราะเปนวิธีท่ีถูกตองแมนยำกวาวิธีอื่น ๆ 

และเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเปนคาการคายระเหยน้ำของพืชอางอิง (ET0) รายวัน หนวยเปนมิลลิเมตรตอ

วัน จึงตองแปลงคาเปนรายเดือนโดยคูณจำนวนวันในแตละเดือนเพื่อใหหนวยเปนหนวยเปนมิลลิเมตรตอเดือน 

แสดงในตารางท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 การใชน้ำของพืชอางอิง โดยวิธี Penman Monteith รายเดือน 

เดือน 

คาการคายระเหยน้ำของพืช

อางอิง1/ (ET0) รายวัน 

(มิลลิเมตรตอวัน) 

จำนวนวัน 

ในแตละเดือน2/ 

(วัน) 

คาการคายระเหยน้ำของพืช

อางอิง3/ (ET0) รายเดือน 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

มกราคม 3.80 31 117.80 

กุมภาพันธ 3.83 28 107.24 

มีนาคม 4.17 31 129.27 

เมษายน 4.28 30 128.40 

พฤษภาคม 3.89 31 120.59 

มิถุนายน 3.35 30 100.50 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)   

เดือน 

คาการคายระเหยน้ำของพืช

อางอิง1/ (ET0) รายวัน 

(มิลลิเมตรตอวัน) 

จำนวนวัน 

ในแตละเดือน2/ 

(วัน) 

คาการคายระเหยน้ำของพืช

อางอิง3/ (ET0) รายเดือน 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

กรกฎาคม 3.32 31 102.92 

สิงหาคม 2.87 31 88.97 

กันยายน 3.22 30 96.60 

ตุลาคม 3.35 31 103.85 

พฤศจิกายน 3.68 30 110.40 

ธันวาคม 3.84 31 119.04 

ท่ีมา: 1/กรมชลประทาน (2554)  

       3/จากการคำนวณเปนรายเดือน 

หมายเหตุ 3/ = 1/ x 2/ 

 

4.2.3 คาความตองการใชน้ำของทุเรียน 

ทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปการผลิต 2558 

มีการดูแลรักษาตลอดปโดยเริ่มฤดูการดูแลรักษาทุเรียนต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2557 ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2558 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จะเริ่มคำนวณปริมาณการใชน้ำตามชวงการดูแล

รักษารายเดือนเพื่อใชคาการคายระเหยของพืชอางอิงหรือคา ET0 ของจังหวัดตราดจากตารางท่ี 4.3  

และสอดรับกับชวงการเจริญเติบโตของทุเรียนตามคาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของพืช ( cK ) ของทุเรียนจากตาราง

ท่ี 4.2 สามารถคำนวณหาคาศักยภาพการคายระเหยหรือคาความตองการใชน้ำของพืช (ETc) ไดดังสมการท่ี 5 

ในบทท่ี 2 ไดแก 0ETcKcET ×= ดังผลตามตารางท่ี 4.4 ซึ่งพบวา เดือนเมษายนจะมีคาความตองการใชน้ำ

ของทุเรียนสูงสุด 128.40 มิลลิเมตรตอเดือนเพราะเปนชวงการเจริญเติบโตของผลจึงเปนชวงท่ีสำคัญมาก  

รองลงมาเดือนมีนาคม 122.81 มิลลิเมตรตอเดือนซึ่งเปนชวงการพัฒนาการของผลออน สวนชวงท่ีทุเรียน      

ไมตองการน้ำไดคือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพราะเปนชวงชักนำการออกดอก   

ท้ังนี้ ในสวนของการปลูกทุเรียนไมไดมีการขังน้ำในแปลงจึงไมมีการพิจารณาถึงคาการซึมลึก 

(DP) เทากับ 0 ดังนั้น สามารถคำนวณหาคาความตองการใชน้ำรวมท้ังหมดของทุเรียนท้ังหมด (CWR)  

ไดดังสมการท่ี 7 ในบทท่ี 2 ไดแก ∑ 




 += DP

c
ETCWR เทากับ 953.66 มิลลิเมตรตอปหรือตอฤดูการผลิต

ทุเรียน แสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 คาศักยภาพการคายระเหยหรือคาความตองการใชน้ำของทุเรียน 

ปการผลิต 2558 

คาสัมประสิทธิ์การใชน้ำของ

พืช ( cK ) ของทุเรียนตาม

ชวงการเจริญเติบโต1/ 

คาการใชน้ำของพืช

อางอิง2 (ET0) รายเดือน 

ของ จ.ตราด2/ 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

คาความตองการใชน้ำ

ของพืช (ETc) 3/ 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

กรกฎาคม 2557 0.75 102.92 77.19 

สิงหาคม 2557 0.75 88.97 66.73 

กันยายน 2557 0.75 96.60 72.45 

ตุลาคม 2557 0 103.85 0 

พฤศจิกายน 2557 0 110.40 0 

ธันวาคม 2557 0.85 119.04 101.18 

มกราคม 2558 0.85 117.80 100.13 

กุมภาพันธ 2558 0.80 107.24 85.79 

มีนาคม 2558 0.95 129.27 122.81 

เมษายน 2558 1 128.40 128.40 

พฤษภาคม 2558 0.90 120.59 108.53 

มิถุนายน 2558 0.90 100.50 90.45 

คาความตองการใชน้ำรวมท้ังหมดของทุเรียนท้ังหมดตอป (CWR) เทากับ 953.66 

ท่ีมา: 1/ตารางท่ี 4.2  

       2/ตารางท่ี 4.3 

       3/=1/ x 2/ 
  

4.2.4 ปริมาณการใชน้ำฝนและความตองการน้ำชลประทานของพืช  

การหาปริมาณน้ำฝนท่ีใชและปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการใชสำหรับการปลูกพืช  

จะสามารถประเมินไดจากการหาผลตางระหวางคาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) ท่ีคำนวณไดกับ 

คาปริมาณน้ำฝนใชการ (Effective Rainfall: Pe) ท่ีมีอยู ในพื้นท่ีเพาะปลูกนั้น ๆ ดังนั้น ตองคำนวณหา 

คาปริมาณน้ำฝนใชการ โดยเลือกใชการประเมินหาฝนใชการตามวิธีของกรมชลประทานซึ่งไดมีการกำหนด 

คาแฟกเตอรสำหรับคูณกับคาปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน (Weighted Rainfall: WRFL) ในพื้นท่ีเพาะปลูกพื้นท่ี

หนึ่ง ๆ โดยมีคาแฟกเตอรตามตารางท่ี 2.1 บทท่ี 2 (หนา 17) 
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การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลคาปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน (WRFL) .ในพื้นท่ีอำเภอเขาสมิง จังหวัด

ตราดของกรมอุตุนิยมวิทยา มาเทียบชวงคาปริมาณฝนเพื่อคูณกับคาแฟกเตอรของกรมชลประทาน จะได 

คาปริมาณน้ำฝนใชการ (Pe) พบวา ปการผลิต 2558 พื้นท่ีต้ังแปลงใหญทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

มีปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีคอยขางมากถึง 3,045.80 มิลลิเมตรตอป สามารถเปนปริมาณน้ำฝนใชการ 

1,604.07 มิลลิเมตรตอป คิดเปนรอยละ 52.66 โดยปริมาณฝนตกสูงสุดเดือนกันยายน 2557 จำนวน 788 

มิลลิเมตรตอเดือนซึ่งสามารถเปนปริมาณน้ำฝนใชการ จำนวน 394 มิลลิเมตรตอเดือนโดยชวงเดือนนี้เปนชวง

การพัฒนาทางกิ่ง กาน สาขาเพราะเกษตรกรดูแลแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวจำเปนตองใชน้ำเพื่อบำรุงในแตกใบ

ใหมพรอมเขาสูฤดูการผลิตรอบตอไป  สวนเดือนท่ีปริมาณฝนตกนอยมากไดแกชวงเดือนธันวาคม 2557 ถึง 

กุมภาพันธ 2558 ซึ่งเปนชวงพัฒนาการของดอกและชวงติดผลซึ่งจำเปนตองใชน้ำคอนขางมาก ดังนั้นในชวงนี้

เกษตรกรตองจัดหาน้ำใหเหมาะสมกับตนทุเรียนตองการเพื่อบำรุงดูแลรักษาดอกและผลทุเรียนไมใหรวงหลน 
 

ตารางท่ี 4.5 คาปริมาณน้ำฝนใชการของทุเรียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ปการผลิต 2558 

คาปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน 

(Weighted Rainfall: WRFL) 

ของ อ.เขาสมิง จ.ตราด1/ 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

คาแฟกเตอร2/ 

คาปริมาณน้ำฝนใชการ 

(Pe)3/  

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

กรกฎาคม 2557 516 0.50 258.00 

สิงหาคม 2557 530 0.50 265.00 

กันยายน 2557 788 0.50 394.00 

ตุลาคม 2557 279 0.55 153.45 

พฤศจิกายน 2557 74.80 0.80 59.84 

ธันวาคม 2557 2 0 0 

มกราคม 2558 10 0 0 

กุมภาพันธ 2558 4.40 0 0 

มีนาคม 2558 22.20 0.80 17.76 

เมษายน 2558 30.40 0.80 24.32 

พฤษภาคม 2558 186 0.70 130.20 

มิถุนายน 2558 603 0.50 301.50 

รวม 3,045.80 - 1,604.07 

ท่ีมา: 1/ กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 

       2/ กรมชลประทาน (2554) 

       3/ =1/ x 2/ 



43 
 

จากนั้นนำผลคาปริมาณน้ำฝนใชการ (Pe) มาเทียบกับคาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) 

เพื่อหาคาปริมาณนำ้ฝนท่ีพืชใชและปริมาณน้ำชลประทานตามกรณีดังตอไปนี ้

1) ในกรณีท่ีปริมาณฝนใชการมากกวาความตองการใชน้ำของพืช ไดแก ถา (Pe) > CWR แลว

ปริมาณน้ำฝนท่ีพืชใชจะเทากับคาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) และปริมาณน้ำชลประทานท่ีใชจะเปน

ศูนยเพราะมีปริมาณนำ้ฝนเพียงพอกับท่ีพืชตองการแลว ไมตองการน้ำชลประทานเพิ่มอีก 

2) ในกรณีท่ีปริมาณฝนใชการนอยกวาความตองการใชน้ำของพืช ไดแก ถา (Pe) < CWR 

ปริมาณน้ำฝนท่ีพืชใชจะเทากับคาปริมาณฝนใชการ (Pe) และปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองการจะเทากับ 

คาความตองการใชน้ำของพืช (CWR) ลบออกดวย ปริมาณฝนใชการ (CWR – Pe) หรือในกรณีท่ีทราบการใช

น้ำชลประทานท่ีแทจริง คาปริมาณน้ำชลประทานท่ีถูกใชจริง (Effective Irrigation) สามารถนำมาใชเพื่อแทน

คาการคำนวณหาน้ำชลประทานท่ีตองการซึ่งในพื้นท่ีท่ีทำการศึกษาไมมีปริมาณน้ำชลประทานท่ีถูกใชอยาง

แทจริงจึงใชวิธีการคำนวณ 

ผลการศึกษาพบวา พื้นท่ีสงเสริมการผลิตทุเรียนแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

มีชวงเวลา 7 เดือน ไดแก เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน และชวงพฤษภาคมถึงมิถุนายนท่ีมีปริมาณฝนใชการ

มากกวาความตองการใชน้ำของทุเรียนทำใหไมตองจัดหาน้ำมาเพิ่มเติมท่ีเรียกวาน้ำชลประทานเพราะทางดาน

กายภาพของพืชมีความตองการใชน้ำเทากับ CWR เทานั้น ถึงแมมีปริมาณน้ำฝนใชการท่ีมากกวาความตองการ

ใชน้ำของพืชก็ตามซึ่งหากพื้นท่ีมีแหลงกักเก็บน้ำก็ควรสำรองน้ำฝนไว สรุปคือปริมาณน้ำฝนท่ีทุเรียนใชไดจริง 

CWUgreen เทากับ 457.43 มิลลิเมตร 
สวนอีก 5 เดือน ในชวงเดือนธันวาคมถึงเมษายนมีปริมาณฝนใชการนอยกวาความตองการใช

น้ำของทุเรียน จึงจำเปนตองจัดหาน้ำมาเพิ่มหรือเรียกวาน้ำชลประทาน CWUblue เทากับ 496.23 มิลลิเมตร 

หรือเฉล่ียเดือนละประมาณ 99.25 มิลลิเมตรตอเดือน 
 

ตารางท่ี 4.6 คาปริมาณน้ำท่ีทุเรียนใชกับปริมาณน้ำชลประทานแบบรายเดือนของทุเรียน อ.เขาสมิง  

                จ.ตราด 

ปการผลิต 2558 

คาปริมาณน้ำฝน 

ใชการ (Pe)1/  

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

คาความตองการใช

น้ำของทุเรียน 

(CWR)2/  

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

ปริมาณนำ้ฝนท่ี

ทุเรียนใช 

กรณี1)หรือ2)3/ 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

ปริมาณน้ำ

ชลประทาน4/ 

(มิลลิเมตรตอ

เดือน) 

กรกฎาคม 2557 258.00 77.19 1)CWR=77.19 0 

สิงหาคม 2557 265.00 66.73 1)CWR=66.73 0 

กันยายน 2557 394.00 72.45 1)CWR=72.45 0 

ตุลาคม 2557 153.45 0 1)CWR=0 0 

พฤศจิกายน 2557 59.84 0 1)CWR=0 0 

ธันวาคม 2557 0 101.18 2) Pe=0 101.18 
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มกราคม 2558 0 100.13 2) Pe=0 100.13 

กุมภาพันธ 2558 0 85.79 2) Pe=0 85.79 

มีนาคม 2558 17.76 122.81 2) Pe=17.76 105.05 

เมษายน 2558 24.32 128.40 2) Pe=24.32 104.08 

พฤษภาคม 2558 130.20 108.53 1)CWR=108.53 0 

มิถุนายน 2558 301.50 90.45 1)CWR=90.45 0 

รวม 1,604.07 953.66 457.43 496.23 

ท่ีมา: 1/ ตารางท่ี 4.2  

       2/ ตารางท่ี 4.4 

       3/,4/ จากการคำนวณ 

เมื่อไดปริมาณน้ำฝนท่ีทุเรียนใชกับปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองจัดหามาใหทุเรียนใชตองทำการ

แปลงคาใหอยูในรูปตอพื้นท่ี 1 ไร  เพื่อคำนวณคา CWUgreen คือ ปริมาณฝนใชการของพืช (มิลลิเมตรตอไร) 

และ CWUblue คือ ปริมาณน้ำท่ีใชในการผลิตพืชจากแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำชลประทาน (มิลลิเมตรตอไร) ดังนี้

เริ่มท่ีแปลงหนวยใหเปนลูกบาศกเมตรตอไร ( 1 ลูกบาศกเมตรเทากับ 1,000 ลิตร) และ (1 ไร เทากับ 1,600 

ตารางเมตร) โดยนำ 1,600 ตารางเมตรหารดวย 1,000 ลูกบาศกเมตร หรือ คูณดวย1.6  

ผลการศึกษาพบวา ปริมาณน้ำฝนท่ีทุเรียนใช CWUgreen เทากับ 731.89 ลูกบาศกเมตรตอไร 

และปริมาณน้ำชลประทานท่ีตองจัดหามาใหทุเรียนใช CWUblue เทากับ 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร ซึ่งเมื่อ

รวมปริมาณใชน้ำของทุเรียน 1,525.86 ลูกบาศกเมตรตอไร โดยจะเห็นไดวา ทุเรียนในพื้นท่ีแปลงใหญ อำเภอ

เขาสมิง จังหวัดตราด ยังตองจัดหาน้ำเพื่อดูแลทุเรียนมากกวาปริมาณน้ำฝนท่ีทุเรียนใชไดจากฝนท่ีตกในพื้นท่ี 

ดังนั้น หากเกษตรกรวางแผนจะปลูกสวนทุเรียนใหมจำนวน 1 ไร ควรมีการขุดสระน้ำหรือแหลงน้ำสำรองไว

อยางนอย 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไรตลอดอายุขัย 30 ป ของทุเรียน  

ตารางท่ี 4.7 คาปริมาณน้ำท่ีทุเรียนใชกับปริมาณน้ำชลประทานของทุเรียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ปการผลิต 2558 

ปริมาณน้ำฝน 

ท่ีทุเรียนใช1/ 

 (มิลลิเมตรตอเดือน) 

ปริมาณนำ้

ชลประทาน2/ 

(มิลลิเมตรตอเดือน) 

ปริมาณนำ้ฝน 

ท่ีทุเรียนใช3/ 

 (ลบม.ตอไร) 

ปริมาณนำ้

ชลประทาน4/ 

(ลบม.ตอไร) 

กรกฎาคม 2557 77.19 0 123.50 0 

สิงหาคม 2557 66.73 0 106.77 0 

กันยายน 2557 72.45 0 115.92 0 

ตุลาคม 2557 0 0 0 0 

พฤศจิกายน 2557 0 0 0 0 

ธันวาคม 2557 0 101.18 0 161.89 

มกราคม 2558 0 100.13 0 160.21 

กุมภาพันธ 2558 0 85.79 0 137.26 
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มีนาคม 2558 17.76 105.05 28.42 168.08 

เมษายน 2558 24.32 104.08 38.91 166.53 

พฤษภาคม 2558 108.53 0 173.65 0 

มิถุนายน 2558 90.45 0 144.72 0 

รวม 457.43 496.23 731.89 793.97 

ท่ีมา: จากการคำนวณเพ่ือแปลงหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอไร 

        3/= 1/ x 1.6 

        4/ = 2 x 1.6 
 

4.2.5 การคำนวณวอเตอรฟุตพร้ินท (Water Footprint) ของผลิตภัณฑ 

จากการลงพื้นท่ีจัดเก็บขอมูลจากสมาชิกเกษตรกรโครงการแปลงใหญทุเรียน 75 ตัวอยาง ได

ขอมูลผลผลิตตอไร จำนวน 1.757 ตันตอไร ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาคาวอเตอรฟุตพริ้นท คำนวณมาจาก  

3 สวน ดังนี้ 

   (1) กรีนวอเตอรฟุตพริ้นท (Green Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีอยูในรูปของ

ความช้ืน  ในดินเนื่องจากน้ำฝนท่ีถูกใชไปในการผลิตสินคาและบริการ การคำนวณหากรีนวอเตอรฟุตพริ้นท

ของการผลิตพืชสามารถคำนวณไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณน้ำท่ีพืชตองการใชจริง (Crop Water Use; 

CWU) (ลบ.ม.ตอไร) ตอปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) ดังสมการ 2 บทท่ี 2 
 

        
Y
greenCWU

greenWF =         
 

โดยท่ี       WFgreen    คือ กรีนวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตพืช (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 

CWUgreen  คือ ปริมาณฝนใชการของพืช เทากับ 731.89 ลูกบาศกเมตรตอไร 

Y            คือ ปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก เทากับ 1.757 ตันตอไร 

        
1.757

731.89
greenWF = =416.56 ลูกบาศกเมตรตอตัน 

(2) บลูวอเตอรฟุตพริ้นท (Blue Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำจากแหลงน้ ำ

ธรรมชาติท้ังแหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินท่ีถูกใชไปในการผลิตสินคาและบริการ การคำนวณหาบลูวอเตอร

ฟุตพริ้นทของการผลิตพืชสามารถคำนวณไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ  

น้ำชลประทานท่ีใชในการผลิตพืช (ลบ.ม.ตอไร) ตอปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันตอไร) ดังสมการ 3 

ในบทท่ี 2 
 

Y
blueCWU

blueWF =                        
 

โดยท่ี       WFblue    คือ วอเตอรฟุตพริ้นทน้ำเงินของการผลิตพืช (ลูกบาศกเมตรตอตัน) 
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CWUblue  คือ ปริมาณน้ำท่ีใชในการผลิตพืชจากแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำชลประทาน เทากับ 

793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร 

    Y       คือ ปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูก เทากับ 1.757 ตันตอไร 

 

1.757

793.97
blueWF = = 451.89 ลูกบาศกเมตรตอตัน 

 

(3) เกรยวอเตอรฟุตพริ้นท (Grey Water Footprint) หมายถึง ปริมาณน้ำท่ีใชในการบำบัด

น้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหเปนน้ำดีตามคามาตรฐานซึ่งการเพาะปลูกทุเรียนใน

การศึกษาครั้งนี้ใหสมมติฐานวาสารบำรุงท่ีใชและปุยท่ีใสใหพืชนั้น พืชดูดซึมนำไปใชไดท้ังหมดไมเหลือตกคาง 

โดยเฉพาะทุเรียนเปนไมผลสวนใหญเปนมีท้ังสวนผสมและสวนเด่ียว ลักษณะการใสปุยไมผลจะใสท่ีรอบโคนตน

จึงไมมีการคิดปริมาณน้ำท่ีใชในการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหเปนน้ำดีตาม

คามาตรฐานหรือเกรยวอเตอรฟุตพริ้นท 

ดังนั้น ปริมาณการใชน้ำของผลิตภัณฑ (Water Footprint of Product) หมายถึง ปริมาณน้ำ

ท่ีใชเพื่อการผลิตสินคาในทุกข้ันตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตสินคาและบริการ โดยการวิเคราะหปริมาณ

การใชน้ำของผลิตภัณฑนั้นเริ่มต้ังแตการวิเคราะหผลรวมปริมาณการใชน้ำของกระบวนการเพื่อใหไดปริมาณ

การใชน้ำของผลิตภัณฑสุดทายคือทุเรียนผลสด 1 ตัน แสดงรายละเอียดการคำนวณไดดังสมการท่ี 1 ในบทท่ี 2 
 

         WFTotal  = WFgreen+WFblue+WFgrey  

  = 416.56+451.89+0 

  = 868.45 ลูกบาศกเมตรตอตัน 
 

ผลการศึกษาพบวา ทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มี

ปริมาณการใชน้ำของการผลิตทุเรียนผลสด 1 ตัน เทากับ 868.45 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณการใชน้ำฝน 

416.56 ลูกบาศกเมตรตอตัน หรือเทากับรอยละ 48 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด และปริมาณน้ำชลประทาน 

451.89 ลูกบาศกเมตรตอตัน หรือเทากับรอยละ 52 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด หรือหากพิจารณาเปนพื้นท่ี

การผลิตทุเรียน 1 ไร มีปริมาณการใชน้ำ เทากับ 1,525.86 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณการใชน้ำฝน 

731.89 ลูกบาศกเมตรตอไร หรือเทากับรอยละ 48 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด และปริมาณการใชน้ำ

ชลประทาน 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร หรือเทากับรอยละ 52 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมดเชนกันดังตาราง

ท่ี 4.8   

ตารางท่ี 4.8 วอเตอรฟุตพร้ินทของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง     

จังหวัดตราด ป 2558 

ปการผลิต 

 2558 

วอเตอรฟุตพร้ินทของทุเรียน 

(ลบ.ม. ตอไร) 

วอเตอรฟุตพร้ินทของทุเรียน 

(ลบ.ม.ตอตันทุเรียน) 
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น้ำฝน 

(Green 

Water 

Footprint) 

ชลประทาน 

(Blue 

Water 

Footprint) 

รวม 

(Total 

Water 

Footprint) 

น้ำฝน 

(Green 

Water 

Footprint) 

ชลประทาน 

(Blue 

Water 

Footprint) 

รวม 

(Total 

Water 

Footprint) 

กรกฎาคม 2557 123.50 0 123.50 70.29 0 70.29 

สิงหาคม 2557 106.77 0 106.77 60.77 0 60.77 

กันยายน 2557 115.92 0 115.92 65.98 0 65.98 

ตุลาคม 2557 0 0 0 0 0 0 

พฤศจิกายน 2557 0 0 0 0 0 0 

ธันวาคม 2557 0 161.89 161.89 0 92.14 92.14 

มกราคม 2558 0 160.21 160.21 0 91.18 91.18 

กุมภาพันธ 2558 0 137.26 137.26 0 78.12 78.12 

มีนาคม 2558 28.42 168.08 196.50 16.18 95.66 111.84 

เมษายน 2558 38.91 166.53 205.44 22.15 94.78 116.93 

พฤษภาคม 2558 173.65 0 173.65 98.83 0 98.83 

มิถุนายน 2558 144.72 0 144.72 82.37 0 82.37 

รวม 731.89 793.97 1,525.86 416.56 451.89 868.45 

 ท่ีมา: จากการคำนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ปริมาณการใชน้ำของทุเรียนผลสดตอตัน (Durian Water Footprint) ของทุเรียนแปลงใหญ     

              อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ท่ีมา: จากการคำนวณ 
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และจากภาพท่ี 4.3 จะเห็นไดวา เสนสีแดงคือปริมาณการใชน้ำของทุเรียน (Total Water Footprint) และพื้นท่ี

สีเขียวคือปริมาณน้ำฝนใชการ (Green Water Footprint) ในพื้นท่ีศึกษา ในชวงแรกคือเดือนกรกฎาคม 2557 

ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 ปริมาณน้ำฝนใชการเพียงพอกับปริมาณการใชน้ำของทุเรียนซึ่งเกษตรกรสามารถ

อาศัยน้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ีทำใหไมจำเปนตองรดน้ำในชวงนี้  ตอมาในชวงเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 

2558 ปริมาณน้ำฝนใชการไมเพียงพอกับปริมาณการใชน้ำของทุเรียนทำใหเกษตรกรตองจัดหาน้ำมารดทุเรียน 

793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร จึงจะเพียงพอตอความตองการใชน้ำหรือเทากับพื้นท่ีสีฟา (Blue Water 

Footprint)  และสุดทายชวงฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2558 มีปริมาณน้ำฝน

ใชการเพียงพอกับปริมาณการใชน้ำของทุเรียนอีกครั้งซึ่งเกษตรกรสามารถอาศัยน้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ี และ

เกษตรกรควรเก็บน้ำฝนสวนเกินเพื่อนำไปใชประโยชนในชวงท่ีขาดน้ำ ท้ังนี้โดยเฉพาะในหนาแลงเกษตรกร

จำเปนตองจัดหาน้ำมารดทุเรียน จึงมีความจำเปนท่ีจะตองลงทุนขยายพื้นท่ีชลประทานหรือจัดหาแหลงน้ำเพิ่ม

ในพื้นท่ีเพื่อใหมีน้ำเพียงพอกับความตองการใชน้ำของทุเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดาน

การเกษตร หากเกษตรกรจะขยายหรือปลูกทุเรียนทดแทนทุเรียนท่ีมีอายุมากหรือทดแทนสวนยางพารา  

ควรพิจารณาถึงปริมาณน้ำฝนและน้ำชลประทานหรือแหลงน้ำในพื้นท่ีนั้น ๆ ดวย เพราะความตองการน้ำ

ชลประทานท่ีสูงทำใหตนทุนการเพาะปลูกสูงข้ึน และเกษตรกรตองปรับตัวกับสถานการณน้ำท่ีเปล่ียนไป

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ปริมาณการใชน้ำของทุเรียนตอไร ของทุเรียนแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 ท่ีมา: จากการคำนวณ 
 

4.2.4 ฟุตพร้ินทการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint) 

ลูกบาศกเมตรตอไร 

ปริมาณการใชน้ำของทุเรียน (Total Water Footprint) 



49 
 

         ตามหลักฟุตพริ้นทน้ำของ ISO 14046 (2014) คาฟุตพริ้นทการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity 

Footprint) พิจารณาถึงปริมาณการใชน้ำและความตึงเครียดดานน้ำ สามารถคำนวณไดจากผลคูณของปริมาณ

น้ำชลประทานท่ีตองการใชในการเพาะปลูกพืชกับดัชนีความตึงเครียดของน้ำ ตามสมการท่ี 11 ในบทท่ี 2 ซึ่ง

การพิจารณาถึงปริมาณการใชน้ำและความตึงเครียดดานน้ำในแตละพื้นท่ีแตกตางกันออกไป เมื่อนำมา

พิจารณารวมกันนั้นจะทำใหสามารถเปรียบเทียบโอกาสของการเกิดผลกระทบดานการใชน้ำไดอยางชัดเจน  

มากข้ึน  โดยหนวยวัดของคาฟุตพริ้นทการขาดแคลนน้ำท่ีใชจะเปน m3 H2O eq. หรือ ลูกบาศกเมตรน้ำ 

เทียบเทา ปริมาณการใชน้ำชลประทานในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เทากับ 451.89 ลูกบาศกเมตรตอตันทุเรียน เมื่อนำมาคูณกับดัชนีความตึงเครียดของน้ำ (WSI) ซึ่งต้ังอยูในลุม

น้ำชายฝงทะเลตะวันออกเทากับ 0.015 ซึ่งมีคาไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ำภาคอื่น ๆ ไดคาฟุตพริ้นทการ

ขาดแคลนน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีมีคาเทากับ 6.78 ลูกบาศกเมตรน้ำเทียบเทา สงผลใหฟุตพริ้นทการขาดแคลน

น้ำมีคาต่ำมาก แสดงวาในพื้นท่ีมีปริมาณน้ำอุดมสมบูรณดีและถึงแมในพื้นท่ีมีปริมาณการใชน้ำชลประทาน

เทากับ 451.89 ลูกบาศกเมตรตอตันทุเรียน แตไมเกิดความตึงเครียดในการแยงน้ำ (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.9 ฟุตพร้ินทการขาดแคลนน้ำของทุเรียนในพืน้ท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ                

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

รายการ ปริมาณ หนวย 

ปริมาณน้ำชลประทาน 451.89 ลบ.ม.น้ำตอตันทุเรียน 

ดัชนีความตึงเครียดของน้ำ (WSI) 

ของลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก 
0.015 - 

ฟุตพริ้นทการขาดแคลนน้ำ 6.78 ลบ.ม.น้ำเทียบเทา 

   ท่ีมา: จากการคำนวณ 
 

4.3 การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียนใน

พื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด มีข้ันตอนประเมินและคำนวณ ดังตอไปนี ้

 4.3.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของทุเรียน  

         จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของทุเรียนในพื้นท่ี

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 โดยตนทุนการผลิตทุเรียนเฉล่ีย 

41,344.88 บาทตอไร ซึ่งตนทุนการผลิตท่ีเปนเงินสด 21,491.82 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 51.98 และเปน

ตนทุนการผลิตท่ีประเมินได 19,853.06 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 48.02 ประกอบดวย 

1) ตนทุนผันแปรเฉล่ียไรละ 34,601.66 บาท คิดเปนรอยละ 83.69 ของตนทุนท้ังหมด  

ซึ่งตนทุนผันแปรเปนตนทุนเงินสดรอยละ 62.11 และเปนตนทุนประเมินอีกรอยละ 37.89 โดยตนทุนผันแปร

สวนใหญเปนคาแรงงานไรละ 18,315.04 บาท คิดเปนรอยละ 44.30 ของตนทุนท้ังหมด รองลงมาเปนคาวัสดุ
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ไรละ 14,022.96 บาท คิดเปนรอยละ 33.92 ของตนทุนท้ังหมด และคาเสียโอกาสเงินลงทุนไรละ 2,263.66 

บาท คิดเปนรอยละ 5.48 ของตนทุนท้ังหมด  โดยรายละเอียดรายการตนทุนผันแปรสามอันดับแรกเกิดจาก

คาแรงงานในการใหน้ำสูงท่ีสุดเฉล่ียไรละ 8,979.34 บาท คิดเปนรอยละ 21.72 ของตนทุนท้ังหมดซึ่งสวนใหญ

เปนตนทุนประเมินเพราะเกษตรกรจะใหน้ำตนทุเรียนดวยตัวเองและเปนกิจกรรมท่ีทำบอยท่ีสุดเฉล่ีย 83 ครั้ง

ตอปการผลิต  รองลงมาเปนคาวัสดุไดแกคาปุยเฉล่ียไรละ 5,156.20 บาท คิดเปนรอยละ 12.74 ของตนทุน

ท้ังหมดซึ่งสวนใหญเปนตนทุนเงินสดท่ีเกษตรกรตองจัดซื้อแบงเปนคาปุยเคมีเฉล่ียไรละ 3,653.66 บาทคิดเปน

รอยละ 70.86 ของคาปุยท้ังหมด ซึ่งสมาชิกเกษตรกรโครงการแปลงใหญมีการรวมกลุมผสมปุยเคมีแบบส่ังตัด

ตามสูตรท่ีไดรับการอบรมจากเจาหนาท่ีเกษตรอำเภอจึงทำใหเกิดการประหยัดตนทุนไดบางสวนและไดปุยท่ีมี

คุณภาพตรงตามท่ีตองการ และท่ีเหลือเปนคาปุยอินทรียชีวภาพเฉล่ียไรละ 1,502.54 บาท คิดเปนรอยละ 

29.14 ของคาปุยท้ังหมด และอันดับท่ีสามไดแกคาวัสดุท่ีเปนคายาปราบศัตรูพืชและวัชพืชเฉล่ียไรละ 

4,211.70 บาท คิดเปนรอยละ 10.19 ของตนทุนท้ังหมด ซึ่งเปนตนทุนเงินสดท้ังหมดท่ีเกษตรกรตองจัดซื้อ

แบงเปนคายาปองกันและกำจัดศัตรูพืชเฉล่ียไรละ 3,974.46 บาทคิดเปนรอยละ 94.37 ของคายาปราบศัตรูพืช

และวัชพืชท้ังหมด  และท่ีเหลือเปนคากำจัดวัชพืชเฉล่ียไรละ 237.24 บาท คิดเปนรอยละ 5.67 ของคายา

ปราบศัตรูพืชและวัชพืชท้ังหมด  

2) ตนทุนคงท่ีเฉล่ียไรละ 6,743.22 บาท คิดเปนรอยละ 16.31 ของตนทุนท้ังหมด ซึ่งตนทุน

คงท่ีท้ังหมดเปนตนทุนประเมินท้ังหมด  โดยสวนใหญเปนคาใชท่ีดินเฉล่ียไรละ 2,518.11 บาท คิดเปนรอยละ 

6.09 ของตนทุนท้ังหมดเพราะไมมีสมาชิกเชาท่ีดินทำสวนทุเรียน  รองลงมาเปนคาเฉล่ียตนทุนกอนใหผลผลิต

เฉล่ียไรละ 2,501.55 บาท คิดเปนรอยละ 6.05 ของตนทุนท้ังหมด  คาเส่ือมอุปกรณการเกษตรเฉล่ียไรละ 

924.28 บาท คิดเปนรอยละ 2.24 ของตนทุนท้ังหมด  สุดทายเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 

799.28 คิดเปนรอยละ 1.93 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้ เนื่องจากพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกผลไมจึงมีการประเมินคาใชท่ีดินคอนขางสูง 

รวมท้ังประเมินจากความตองการปลูกทุเรียนท่ีเพิ่มข้ึนตามราคาทุเรียนท่ีอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง 

3) ผลตอบแทนจากการผลิตพบวา ผลผลิตตอไรเฉล่ีย 1,757.08 กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกร

ขายได 61.87 บาทตอกิโลกรัม ทำใหเกษตรกรมีผลตอบแทนตอไร 108,710.54 บาท ตนทุนรวมตอกิโลกรัม

เฉล่ีย 23.53บาท จากการปลูกทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเกษตรกรมีกำไร

กิโลกรัมละ 38.34บาท หรือผลตอบแทนสุทธิตอไร 67,365.66 บาท ถึงแมตนทุนการผลิตจะคอนขางสูงเพราะ

เกษตรกรสมาชิกโครงการแปลงใหญคอนขางใสใจดูแลบำรุงรกัษา แตคุมคากับผลตอบแทนท่ีไดรับจากผลผลิต 
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ตารางท่ี 4.10 ตนทุนการผลติและผลตอบแทนของทุเรียน ป 2558 ในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตร                 

แบบแปลงใหญ  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

           หนวย:บาทตอไร 

รายการ 
        ตนทุนการผลิตทุเรียน 

รอยละ 
เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1.  ตนทุนผันแปร       21,491.82      13,109.84     34,601.66  83.69 

    1.1  คาแรงงาน       6,404.44       11,910.60     18,315.04  44.30 

          คาดูแลรักษา             5,658.58    11,686.34 17,344.92 41.95 

             - ใสปุย          184.09         286.85         470.94  1.14 

             - ฉีดยาปราบวัชพืช           83.70          162.82         246.52  0.60 

             - ฉีดยาปองกันและกำจัดโรคและแมลง          992.85         2,039.87      3,032.72 7.34 

             - ตัดหญา          316.69          163.49         480.18  1.16 

             - .ใหน้ำ         1,233.31        7,746.03        8,979.34  21.72 

  - ตัดแตงก่ิง 764.16 268.18 1,032.34 2.50 

             - ตัดแตงชอดอก         810.42         299.92       1,110.34  2.69 

             - โยงก่ิง ค้ำก่ิงและโยงลูก          772.32         199.24         971.56  2.35 

             - ตัดแตงผลออน         300.92         357.76         658.68  1.59 

             - ริดก่ิง ริดแขนง         200.12         162.17         362.29  0.88 

          คาเก็บเก่ียวรวบรวม      745.86         224.26      970.12  2.35 

    1.2 คาวัสดุ       13,681.37          341.59    14,022.96 33.92 

          คาปุยอินทรียและเคม ี       5,083.51          72.69      5,156.20  12.47 

          คายาปราบวัชพืชและศัตรูพืช       4,211.70               -            4,211.70 10.19 
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          คาสารเคมีอ่ืนๆและวัสดุปรับปรุงดิน       1,577.88            268.74        1,846.62  4.47 

          คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น           552.57               -            552.57 1.34 

          คาไฟฟา            1,706.51               -           1,706.51 4.13 

          คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง          394.65               -            394.65 0.95 

          คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร          154.54               0.16              154.70  0.37 

    1.3  คาเสียโอกาสเงินลงทุน         1,406.01           857.65       2,263.66  5.48 

2. ตนทุนคงที่               -         6,743.22      6,743.22 16.31 

    2.1 คาใชท่ีดิน               -         2,518.11     2,518.11 6.09 

    2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร               -           924.28         924.28 2.24 

    2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร               -           799.28         799.28  1.93 

    2.4 คาเฉลี่ยตนทุนกอนใหผลผลิต               -           2,501.55      2,501.55 6.05 

3. ตนทุนรวมตอไร      21,491.82       19,853.06    41,344.88 100.00 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม                                23.53  

5.  ผลผลิตตอไร (กก./ไร)        
 

   1,757.08  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.) 
  

61.87  

7. ผลตอบแทนตอไร         108,710.54  

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 
 

  67,365.66  

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม 
 

  38.34  

ท่ีมา: จากการคำนวณ  
 

 

4.3.2 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของทุเรียน กรณีคิดตนทุนคาน้ำ  

        หากตองการคิดคำนวณตนทุนการผลิตท่ีรวมคาน้ำตองคิดจากปริมาณน้ำท่ีเกษตรกรตองจัดหา

ไดแก น้ำชลประทาน (Blue Water Footprint) โดยกรมชลประทานไดคิดตนทุนตอหนวยเทากับ ลูกบาศก

เมตร ละ 0.50 บาท ซึ่งจากผลการวิเคราะหขางตนของทุเรียนในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบวา หากตองการจัดหาน้ำเพื่อใหมีความเพียงพอตอความตองการใชน้ำของ

ทุเรียนในพื้นท่ีตองใชปริมาณน้ำเทากับน้ำชลประทานเทากับ 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร ทำใหตนทุนการผลิต

มีคาใชจายคาน้ำเพิ่มข้ึน 396.99 บาทตอไร  สงผลใหตนทุนการผลิตตอไรเพิ่มข้ึนเปน 41,741.87 บาท  และ

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเพิ่มข้ึนเปน 23.76 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.96 และ 0.98 ตามลำดับ ดังนั้นหาก

ทำการเปรียบเทียบผลตอบแทนของทุเรียน ป 2558 กรณีคิดตนทุนคาน้ำ สงผลใหผลตอบแทนสุทธิตอไรลดลง

เหลือ 66,968.67 บาท และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมลดลงเหลือ 38.11 บาท หรือไดกำไรลดลงรอยละ  

0.59 และ 0.60 ตามลำดับ  ถึงแมการคิดคาน้ำของกรมชลประทานอยูในเกณฑท่ีต่ำ แตในอนาคตตนทุนคาน้ำ

จะเพิ่มข้ึนเพราะเปนทรัพยากรท่ีมีความตองการเพิ่มข้ึนจะเกิดการจัดสรรน้ำไปเพื่อภาคสวนธุรกิจท่ีเกิดผล

ประโยชนตอหนวยท่ีคุมคามากท่ีสุด ดังนั้น เกษตรกรถือเปนภาคสวนท่ีทำธุรกิจการเกษตรจำเปนตองใชน้ำ

อยางรูคุณคาและคุมคาตอการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความตองการของพืชตอไป (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบผลตอบแทนของทุเรียน ป 2558 กรณีคิดตนทุนคาน้ำ ในพืน้ท่ีโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

หนวย : บาท 

รายการ ตนทุนปกติ ตนทุนรวมคาน้ำ 
รอยละการ

เปรียบเทียบ 

1. คาน้ำตอไร (ลูกบาศกเมตร ละ 0.50 บาท)1/  

   น้ำชลประทานจำนวน 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร 
-    396.99 100 

2. ตนทุนรวมตอไร   41,344.88  41,741.87 0.96 

3. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม         23.53    23.76 0.98 

4. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม/ไร)  1,757.08 1,757.08 - 

5.ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)         61.87        61.87 - 

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท/ไร)   108,710.54 108,710.54 - 

6. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท/ไร)    67,365.66 66,968.67 -0.59 

7. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม          38.34        38.11 -0.60 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

หมายเหตุ : 1/ คาน้ำชลประทานอางอิงจากกรมชลประทาน (2559) 
 

4.3.3 ความคุมคาทางเศรษฐกิจตอปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint Income; WFI) 

       หากพิจารณาความคุมคาทางเศรษฐกิจตอปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint Income; WFI) 

สามารถแสดงใหเห็นวา หากมีการจัดสรรหรือลงทุนปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศกเมตรเพื่อมาใหการผลิตทุเรียนใน

พื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จะไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ตอไรเทาไร เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาการจัดสรรลงทุนดานน้ำ โดยจากผลการวิเคราะหผลตอบแทนจาก

การผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดขางตน พบวา 

การผลิตทุเรียน 1 ไร มีผลตอบแทนสุทธิซึ่งหักตนทุนการผลิตท่ีรวมคาน้ำไรละ 66,968.67 บาท ซึ่งมีปริมาณ

การใชน้ำท้ังหมด 1,525.86 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น ถาลงทุนดานน้ำ 1 ลูกบาศกเมตรใหกับแปลงใหญทุเรียน

สามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดไรละ 43.89 บาท ซึ่งถือน้ำมีความคุมคาตอการลงทุนสูงมากหากใช

เทียบกับคาน้ำของกรมชลประทานท่ีคิดลูกบาศกเมตรละ 0.50 บาท หรือลงทุน 0.50 บาท ไดผลตอบแทนไร

ละ 43.89 บาท คิดเปน 87.78 เทาของเงินลงทุน ดังนั้น ถาดำเนินการลงทุนจัดสรรดานน้ำใหพื้นท่ีแปลงใหญ

ท้ังหมด 553 ไร สามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 24,271.17 บาท จะเห็นไดวา หากมีการจัดสรรหรือ

ลงทุนเพิ่มปริมาณน้ำในการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด มีความคุมคาทางเศรษฐกิจคอนขางสูง   
 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบผลตอบแทนตอปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศกเมตรในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตร      

                  แบบแปลงใหญ  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
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ผลตอบแทน

สุทธิ1/ 

 (บาท/ไร) 

ปริมาณใชน้ำ 

ของทุเรียน 

(ลบ.ม./ไร) 

WF Income2/ 

(บาทตอลบ.ม.) 

สัดสวนความคุมคา

ตอการลงทุนตอ

ลบ.ม.3/ 

(เทา) 

พื้นท่ีแปลงใหญ 

(ไร) 

WF Income 

ของแปลงใหญ4/ 

(บาทตอลบ.ม.) 

66,968.67 1,525.86 43.89 87.78 553 24,271.17 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

หมายเหตุ : 1/ ผลตอบแทนหักตนทุนท่ีรวมคาน้ำ 
2/ ผลตอบแทนสุทธิหารดวยปริมาณใชน้ำ 
3/ WF Income หารดวยคาน้ำลูกบาศกเมตรละ 0.50 บาท 
4/ พ้ืนท่ีแปลงใหญคูณดวย 2/แลวเทียบกับคาน้ำลูกบาศกเมตรละ 0.50 บาท 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

การศึกษาปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint) ในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอ   

เขาสมิง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำบัญชีรายการการใชน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด ศึกษาปริมาณการใชน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ จังหวัดตราด และประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

จากการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 

ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเกษตรกรตัวอยาง จำนวน 37 ราย  โดยใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต

แบบ Cradle to Gate มีผลการศึกษาดังนี้ 

5.1.1 บัญชีรายการขอมูลสารขาเขาและสารขาออกตลอดวัฏจักรชีวิต 

บัญชีรายการแบงตามประเภทสารขาเขาและสารขาออกของทุเรียนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ

ผลิตทุเรียน ต้ังแตแรกปลูกจนถึงอายุ 30 ป ดังนี้  บัญชีรายการสารขาเขา ประกอบดวย ตนพันธุ เฉล่ีย 22 ตน

ตอไร  ปุยอินทรียเฉล่ีย 552.91 กิโลกรัมตอไร  ปุยชีวภาพเฉล่ีย 375.42 กิโลกรัมตอไร  ปุยเคมีเฉล่ีย 71 

กิโลกรัมตอไร สารกำจัดวัชพืชเฉล่ีย 1.65 ลิตรตอไร สารกำจัดศัตรูพืชเฉล่ีย 8.70 ลิตรตอไร  สารเคมีอื่นๆ และ

วัสดุปรับปรุงดินเฉล่ีย  1.80 ลิตรตอไร และใชสารปรับปรุงดินเฉล่ีย 97.57 กิโลกรัมตอไร  น้ำมันเช้ือเพลิงเฉล่ีย 

42 ลิตรตอไร  ไฟฟาเฉล่ีย 136.82 กิโลวัตตตอช่ัวโมงตอไร น้ำ ในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สวนทุเรียนไดรับน้ำฝนเปนหลักและเกษตรกรสูบน้ำมารดตนทุเรียน โดยมี

ปริมาณน้ำฝนใชการ 731.88 ลูกบาศกเมตรตอไร น้ำท่ีสูบมาเพื่อใชรดน้ำตนทุเรียน 0.57 ลูกบาศกเมตรตอไร

และน้ำสำหรับผสมสารเคมีและปุยตาง ๆ อีก 4.32 ลูกบาศกเมตรตอไร  สวนบัญชีรายการสารขาออก ไดแก 

ทุเรียนผลสดเฉล่ีย 1,757.08 กิโลกรัมตอไร  

5.1.2 ปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint) ของทุเรียน 

ปริมาณการใชน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มี

ปริมาณการใชน้ำของการผลิตทุเรียนผลสด 1 ตัน เทากับ 868.45 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณการใชน้ำฝน 

416.56 ลูกบาศกเมตรตอตัน หรือเทากับรอยละ 48 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด และปริมาณน้ำชลประทาน 

451.89 ลูกบาศกเมตรตอตัน หรือเทากับรอยละ 52 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด หรือหากพิจารณาเปนพื้นท่ี

การผลิตทุเรียน 1 ไร มีปริมาณการใชน้ำ เทากับ 1,525.86 ลูกบาศกเมตร แบงเปนปริมาณการใชน้ำฝน 

731.89 ลูกบาศกเมตรตอไร หรือเทากับรอยละ 48 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด และปริมาณการใชน้ำ

ชลประทาน 793.97  ลูกบาศกเมตรตอไร หรือเทากับรอยละ 52 ของปริมาณการใชน้ำท้ังหมด  โดยในชวงแรก

คือเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 ปริมาณน้ำฝนใชการเพียงพอกับปริมาณการใชน้ำของ

ทุเรียนซึ่งเกษตรกรสามารถอาศัยน้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ีทำใหไมจำเปนตองรดน้ำในชวงนี้  ตอมาในชวงเดือน
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ธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 ปริมาณน้ำฝนใชการไมเพียงพอกับปริมาณการใชน้ำของทุเรียนทำให

เกษตรกรตองจัดหาน้ำมารดทุเรียน 793.97 ลูกบาศกเมตรตอไร จึงจะเพียงพอตอความตองการใชน้ำ  และ

สุดทายชวงฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2558 มปีริมาณน้ำฝนใชการเพียงพอกับ

ปริมาณการใชน้ำของทุเรียนอีกครั้งซึ่งเกษตรกรสามารถอาศัยน้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ี และเกษตรกรควรเก็บน้ำฝน

สวนเกินเพื่อนำไปใชประโยชนในชวงท่ีขาดน้ำ ท้ังนี้โดยเฉพาะในหนาแลงเกษตรกรจำเปนตองจัดหาน้ำมารด

ทุเรียน ถึงแมวาคาฟุตพริ้นทการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint) เทากับ 6.78 ลูกบาศกเมตรน้ำ

เทียบเทา ซึ่งมีคาไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ำภาคอื่น ๆ เพราะพื้นท่ีสงเสริมแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด ต้ังอยูในลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก แสดงวาในพื้นท่ีมีปริมาณอุดมสมบูรณดีและถึงแมในพื้นท่ีมี

ปริมาณการใชน้ำชลประทานเทากับ 451.89 ลูกบาศกเมตรตอตันทุเรียน แตไมเกิดความตึงเครียดในการแยง

น้ำ  แตเกษตรกรยังมีความจำเปนท่ีจะตองลงทุนขยายพื้นท่ีชลประทานหรือจัดหาแหลงน้ำเพิ่มในพื้นท่ีเพื่อใหมี

น้ำเพียงพอกับความตองการใชน้ำของทุเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร หากเกษตรกร

จะขยายหรือปลูกทุเรียนทดแทนทุเรียนท่ีมีอายุมากหรือทดแทนสวนยางพารา ดังนั้น ควรพิจารณาถึงปริมาณ

น้ำฝนและน้ำชลประทานหรือแหลงน้ำในพื้นท่ีนั้น ๆ ดวย โดยการปลูกทุเรียน 1 ไร ควรแหลงน้ำเพื่อใช

การเกษตรขนาด 793.97 ลูกบาศกเมตร ถึง 1,525.86 ลูกบาศกเมตร เปนเบ้ืองตนเพราะความตองการน้ำ

ชลประทานท่ีสูงทำใหตนทุนการเพาะปลูกสูงข้ึน และเกษตรกรตองปรับตัวกับสถานการณน้ำท่ีเปล่ียนไป

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย   

5.1.3 การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของทุเรียนในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 โดยตนทุนการผลิตทุเรียนเฉล่ีย 41,344.88 บาทตอไร ซึ่งตนทุน

การผลิตท่ีเปนเงินสด 21,491.82 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 51.98 และเปนตนทุนการผลิตท่ีประเมินได 

19,853.06 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 48.02  ผลผลิตตอไรเฉล่ีย 1,757.08 กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายได 

61.87 บาทตอกิโลกรัม ทำใหเกษตรกรมีผลตอบแทนตอไร 108,710.54 บาท ตนทุนรวมตอกิโลกรัมเฉล่ีย 

23.53บาท จากการปลูกทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเกษตรกรมีกำไรกิโลกรัมละ 

38.34บาท หรือผลตอบแทนสุทธิตอไร 67,365.66 บาท ถึงแมตนทุนการผลิตจะคอนขางสูงเพราะเกษตรกร

สมาชิกโครงการแปลงใหญคอนขางใสใจดูแลบำรุงรักษา แตคุมคากับผลตอบแทนท่ีไดรับจากผลผลิต   

การประเมินมูลคาน้ำทางเศรษฐกิจ หากตองการคิดคำนวณตนทุนการผลิตท่ีรวมคาน้ำตองคิด

จากปริมาณน้ำท่ีเกษตรกรตองจัดหาไดแก น้ำชลประทาน (Blue Water Footprint) โดยกรมชลประทานไดคิด

ตนทุนตอหนวยเทากับ ลูกบาศกเมตร ละ 0.50 บาท พบวา หากตองการจัดหาน้ำเพื่อใหมีความเพียงพอตอ

ความตองการใชน้ำของทุเรียนในพื้นท่ีตองใชปริมาณน้ำเทากับน้ำชลประทานเทากับ 793.97 ลูกบาศกเมตรตอ

ไร ทำใหตนทุนการผลิตมีคาใชจายคาน้ำเพิ่มข้ึน 396.99 บาทตอไร  สงผลใหตนทุนการผลิตตอไรเพิ่มข้ึนเปน 

41,741.87 บาท  และตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเพิ่มข้ึนเปน 23.76 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.96 และ 0.98 

ตามลำดับ  ดังนั้นหากทำการเปรียบเทียบผลตอบแทนของทุเรียน ป 2558 กรณีคิดตนทุนคาน้ำ สงผลให

ผลตอบแทนสุทธิตอไรลดลงเหลือ 66,968.67 บาท และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมลดลงเหลือ 38.11 บาท 
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หรือไดกำไรลดลงรอยละ 0.59 และ 0.60 ตามลำดับ  ถึงแมการคิดคาน้ำของกรมชลประทานอยูในเกณฑท่ีต่ำ 

แตในอนาคตตนทุนคาน้ำจะเพิ่มข้ึนเพราะเปนทรัพยากรท่ีมีความตองการเพิ่มข้ึนจะเกิดการจัดสรรน้ำไปเพื่อ

ภาคสวนธุรกิจท่ีเกิดผลประโยชนตอหนวยท่ีคุมคามากท่ีสุด ดังนั้น เกษตรกรถือเปนภาคสวนท่ีทำธุรกิจ

การเกษตรจำเปนตองใชน้ำอยางรูคุณคาและคุมคาตอการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความตองการของพืช 

การประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจตอปริมาณการใชน้ำ (Water Footprint Income; WFI) 

หากมีการจัดสรรหรือลงทุนปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศกเมตรเพื่อมาใหการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จะไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดไรละ 43.89 บาท ซึ่ง

ถือวาน้ำมีความคุมคาตอการลงทุนสูงมากหากใชเทียบกับคาน้ำของกรมชลประทานท่ีคิดลูกบาศกเมตรละ 0.50 

บาท หรือลงทุน 0.50 บาท ไดผลตอบแทนไรละ 43.89 บาท คิดเปน 87.78 เทาของเงินลงทุน ดังนั้น ควรมี

การจัดสรรหรือลงทุนเพิ่มปริมาณน้ำในการผลิตทุเรียนในพื้นท่ีโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพราะมีความคุมคาทางเศรษฐกิจคอนขางสูง 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1) สมาชิกโครงการจำเปนตองลงทุนขยายพื้นท่ีชลประทานหรือจัดหาแหลงน้ำเพิ่มในพื้นท่ี

เพื่อใหมีน้ำเพียงพอกับความตองการใชน้ำของทุเรียน 

2) ทีมผูจัดการแปลงใหญและสมาชิกโครงการควรมีเงื่อนไขในการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชน้ำโดยการปลูกทุเรียน 1 ไร ควรแหลงน้ำเพื่อใชการเกษตรขนาด 793.97 ลูกบาศกเมตร ถึง 1,525.86 

ลูกบาศกเมตร เปนเบ้ืองตน  

3) ทีมผูจัดการแปลงใหญและสมาชิกโครงการควรนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชน้ำ เชน เครื่องวัดแรงดึงน้ำในดิน (Tensiometer) สำหรับบงช้ีสภาพความช้ืนของดินเพื่อการใหน้ำอยาง

เพียงพอ  การสงน้ำแบบทอเพื่อการเกษตร เปนตน 

4) ทีมผูจัดการแปลงใหญควรนำขอมูลการจัดทำวอเตอรฟุตพริ้นททุเรียนของโครงการไป

ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางโอกาสทางการคาและเตรียมการขอข้ึนทะเบียน

ฉลากวอเตอรฟุตพริ้นทตอไป 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการลดปริมาณการใหน้ำแกทุเรียนโดยรักษาปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิต ในระดับท่ีคุมคาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาวิธีการท่ีจะลดปริมาณน้ำท่ีจะใหแกพืช โดยพัฒนา

รูปแบบการใหน้ำแบบประหยัด เพื่อลดการใชน้ำตอตนของพืชลง เชน วิธีการ ใหน้ำแบบขาดน้ำ (Regulated 

Deficit Irrigation; RDI) และการใหน้ำในขอบเขตรากบางสวน (Partial Rootzone Drying; PRD) เปนตน 
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