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บทคัดย่อ 
การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) ของปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแบบ     

แปลงใหญ่อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท้าบัญชีรายการการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันเพ่ือ
ศึกษาปริมาณการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันและประเมินมูลค่าน้้าทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจากการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ปี 2558 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรสมาชิกทุกราย จ้านวน 63 ราย โดยใช้หลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle to Grave ของปาล์มน้้ามันตั้งแต่แรกปลูกจนถึงอายุ 25 ปี มีผลการศึกษา
ดังนี้ 

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร         
มีปริมาณการใช้น้้าของการผลิตปาล์มน้้ามัน 1 ตัน เท่ากับ 831.28 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นปริมาณการใช้น้้าฝน 
(Green Water Footprint)  เท่ากับ 482.41 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน (ร้อยละ 58) และปริมาณน้้าชลประทาน 
(Blue Water Footprint) เท่ากับ 348.87 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน (ร้อยละ 42) หรือหากพิจารณาเป็นพ้ืนที่การ
ปลูกปาล์มน้้ามัน 1 ไร่ มีปริมาณการใช้น้้า เท่ากับ 2,157.36 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นปริมาณการใช้น้้าฝน
เท่ากับ 1,251.96 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ (ร้อยละ 58) และปริมาณการใช้น้้าชลประทาน 905.40 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ (ร้อยละ 42) มีค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน้้า (Water Scarcity Footprint) เท่ากับ 23.37 ลูกบาศก์
เมตรน้้าเทียบเท่า ซึ่งมีค่าไม่มากไม่เกิดความตึงเครียดในการแย่งน้้าเมื่อเปรียบเทียบกับลุ่มน้้าภาคอ่ืนๆ  

การประเมินมูลค่าน้้าทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยมีการค้านวณต้นทุน
การผลิตที่รวมต้นทุนค่าน้้าต้องคิดจากปริมาณน้้าที่เกษตรกรต้องจัดหา ได้แก่ น้้าชลประทานท้าให้ต้นทุน    
การผลิตมีค่าใช้จ่ายค่าน้้าเพ่ิมขึ้น 452.70 บาทต่อไร่ ส่วนการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณ    
การใช้น้้า (Water Footprint Income: WFI) หากมีการจัดสรรหรือลงทุนปริมาณน้้า 1 ลูกบาศก์เมตรเพ่ือมา
ให้การผลิตปาล์มน้้ามัน ในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จะได้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ไร่ละ 2.01 บาท ซึ่งถือว่าน้้ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหากใช้เทียบกับค่าน้้าของ
กรมชลประทานที่คิดลูกบาศก์เมตรละ 0.50 บาท หรือลงทุน 0.50 บาท ได้ผลตอบแทนไร่ละ 2.01 บาท     
คิดเป็น 4.02 เท่าของเงินลงทุน  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 1) เกษตรกรควรมีการปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากบางปีอาจจะขาดน้้า บางปีมีน้้าท่วม หรือบางปีในฤดูแล้งขาดน้้าแต่ปลายปี
ฤดูฝนเกิดน้้าท่วม ควรหาความรู้เพ่ิมเติมและน้ามาปรับใช้ในสวนของตนเอง 2) ปาล์มน้้ามันมีความต้องการใช้
น้้าสูงการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมีความจ้าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านปริมาณน้้าฝนและระบบ
ชลประทานหรือน้้าผิวดินในพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย เพราะความต้องการน้้าชลประทานสูงท้าให้ต้องมีต้นทุนการ
เพาะปลูกท่ีสูงขึ้นด้วย 3) ควรน้าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า เช่น เครื่องตรวจวัดความชื้นใน
ดิน การให้น้้าแบบสปริงเกอร์ แบบน้้าหยด การส่งน้้าแบบท่อเพ่ือการเกษตร 4) ส้าหรับเกษตรกรที่จะเลือกปลูก
พืชครั้งต่อไปควรค้านึงถึงความสามารถในการจัดหาน้้าเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพืชในพ้ืนที่
นั้นๆ 5) ผู้จัดการแปลงใหญ่ควรพิจารณามูลค่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและ
ความคุ้มค่าท่ีจะลงทุนด้านน้้า 
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      Abstract 
 This study gives an overview of measuring the water footprint of oil palm in the “large 
plot project” agricultural extension area in Chumphon, Thailand. The objectives of the study are 
to find out water consumption rate of oil palm, to estimate economic water value and to, and 
to calculate the economic return of the oil palm production in the extension area. The 
information is gathered from all 63 farmers attended the project and using life cycle assessment 
model Cradle to Grave to analyze oil palm trees, age between 0 - 25 years old.  
 The study find that the water footprint of oil palm in the studied area on production 
basis is 831.28 cubic meters per ton of oil palm. It can be separated to rain water usage (green 
water footprint) of 482.41 cubic meters per ton of oil palm or 58 percent of all water usage and 
water usage from irrigational system (blue water footprint) of 348.87 cubic meters per ton or    
42 percent of all water usage. Furthermore, the water footprint of palm oil in the studied area 
on planted area basis is 2,157.36 cubic meters per rai which can be separated to green water 
footprint of 1,251.96 cubic meters per rai and blue water footprint of 905.40 cubic meters per 
rai. The calculated water scarcity index is equal to 23.37 cubic meters of water equivalent 
(m3H20eq) which is not much tension in terms of competition for water supply with other crops 
compared to other regional basins. 
 The estimated additional cost of water usage calculated from volume of irrigational 
water required is 452.70 baht per rai. In addition, the economic return for 1 cubic meter of 
irrigational water provided to oil palm farms in the studied area or Water Footprint Income: WFI 
is 2.01 baht per rai, whereas, the Royal Irrigation Department (RID) fee for 1 cubic meter of 
irrigational water is only 0.50 baht. Therefore, the oil palm farmers in studied area earn their 
economic return of 2.01 baht per rai or 4.02 times compared to the fee spent to the RID. 
 The recommendations from the study are as follows: 1) the farmers should adapt 
themselves to an increasing of fluctuation of climate condition, 2) the farmers need to decide 
on “optimum size of oil palm planting area” because of high demand of water supply of palm 
oil and high cost of water supply from irrigational system, 3) the farmers should apply the new 
suitable technologies to increase the water usage efficiency such as soil moisture measuring 
machine, water sprinkler, and dripping watering technique by pipe 4) the famers’ future decided 
crop should be based on the availability of water supply of each planting area, and 5) the 
“large plot project” manager should consider to increase the economic return by improving 
efficiency of water usage and water investment” 
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