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บทคัดย่อ 
มะเขือเทศจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีสามารถบริโภคไดต้ลอดทั้งปี และมีความต้องการในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้าง
สูง จังหวัดล าปางเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถเพาะปลูกมะเขือเทศได้เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวย และปัจจัยส าคัญที่
ต้องค านึงส าหรับการปลูกมะเขือเทศคือปัจจัยด้านทรัพยากรน้ า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าวอเตอร์ฟุตพรินฺท์ของการ
ปลูกมะเขือเทศชนิดส่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดล าปาง โดยศึกษาเปรียบเทียบการปลูกมะเขือเทศทั้งในและนอกฤดูกาล 
และชนิดของดินที่ปลูก ผลการศึกษาพบว่าการปลูกในช่วงนอกฤดูกาลมีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมดสูงกว่าการปลูกในฤดูกาล 
นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกนอกฤดูกาลบนดินร่วนเหนียวมีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีนมากกว่าวอเตอร์ฟุตพรินท์บลูและวอเตอร์
ฟุตพรินท์เกรย์ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดล าปางสามารถปลูกมะเขือเทศนอกฤดูกาลได้ ถึงแม้จะมีค่าวอเตอร์ฟุต 
พรินท์ทั้งหมดสูงกว่าการปลูกในฤดูกาลแต่ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้น้ าฝน การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในจังหวัดล าปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ค าหลัก  วอเตอร์ฟุตพรินท์ มะเขือเทศ จังหวัดล าปาง 

Abstract 
Tomato is considered an economic crop of Thailand. Tomato can be consumed throughout the year and 
have a high demand in the industrial sector. Lampang is one area where tomato can be grown due to the 
favorable climate. However, water resources are important factor to consider for crop growth. The aim of 
this research is to study the water footprints of industrial tomato cultivation in Lampang province by 
comparing the crop cultivation of both in season and off-season, and the type of soil that is grown. The 
results showed that the off-season cropping had the total water footprint higher than the cropping season. 
In addition, the off-season cropping on clay loam had green water footprint higher than blue and grey water 
footprint. The results can be mentioned that off-season tomato cultivated in Lampang although the total 
water footprint is quite high, most of them require rainwater. The results of this study can be used for 
enhancing water resources management in Lampang province. 

61



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

Keywords:  water footprint, tomato, Lampang province 

1. บทน า 
 มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและมีการบริโภค
ตลอดทั้ งปีและถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากมะเขือเทศอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
โดยเฉพาะโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่จ าเป็นของมนุษย์ [1]  
มะเขือเทศจึงนิยมน ามาประกอบอาหารอย่างหลากหลาย 
และปัจจุบันกระแสรักสุขภาพของประชาชนทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยท าให้มะเขือเทศถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในมะเขือเทศมี
สารไลโคพีนทีม่ีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความ
เสื่อมของเซลลแ์ละช่วยลดความเสีย่งจากมะเร็งต่อมลกูหมาก 
มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก [2] นอกจากนี้มะเขือเทศ
ยังน ามาแปรรูปหรือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารอย่าง
กว้างขวาง เช่น น้ ามะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศแช่
อิ่ม  มะเขือเทศอบแห้ง แยมมะเขือเทศ  เป็นต้น  ด้วย
คุณประโยชน์ข้างต้นของมะเขือเทศ รัฐบาลจึงให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคนิค
การเพาะปลูก การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการจ้างงาน
ในท้องถิ่น [3] ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกมะเขือเทศเพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน 
 การปลูกมะเขือเทศให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการก าหนดพื้นที่ เพาะปลูกที่ เหมาะสม 
เนื่องจากมะเขือเทศต้องการสภาพอากาศค่อนข้างเย็น 
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส ฝนและความช้ืน
สูงอาจเป็นสาเหตุส าคัญท าให้โรคในพืชได้ [4] จึงนิยมปลูก
ในช่วงฤดูหนาว ด้วยมะเขือเทศเป็นพืชอายุสั้นใช้ระยะเวลา
ตลอดการเพาะปลูกเพียง 4-5 เดือน แต่เป็นที่นิยมบริโภค
ตลอดทั้งปี จึงได้มีการปลูกมะเขือเทศนอกฤดูกาลเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้การปลูกมะเขือ
เทศนอกฤดูกาลให้ได้ผลผลิตดี ควรปลูกในพื้นที่สูงในสภาพ
อากาศไม่ร้อนจัด มีวัสดุคลุมแปลงเพื่อลดการระเหยของน้ า
ในดิน ควรให้น้ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ และแปลงปลูก
สามารถระบายน้ าได้ดี  [5] จังหวัดล าปางถือเป็นพื้นที่
ศักยภาพที่สามารถปลูกมะเขือเทศได้ มีก าลังการผลิตในกลุ่ม

ภาคเหนือเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดเชียงใหม่ และตาก 
โดยจังหวัดล าปางมีก าลังการผลิตมะเขือเทศในปี 2561 
เท่ากับ 3,368 ตัน แบ่งเป็นมะเขือเทศที่ใช้บริโภคสด เท่ากับ 
598 ตัน และมะเขือเทศโรงงาน เท่ากับ 2,770 ตัน อัตราการ
ผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน เท่ากับ 6.97 ตัน/ไร่ [6] การปลูก
มะเขือเทศให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น การให้น้ าแก่พืชถือเป็น
สิ่ งจ าเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และการให้น้ าแก่พืชที่เพียงพอเหมาะสม 
ไม่น้อยจนกระทั่งพืชเหี่ยวเฉาและไม่มากจนก่อให้เกิดการ
สูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ าโดยเปล่าประโยชน์ จึงถือ
เป็นเรื่องที่ส าคัญหากเกษตรกรทราบถึงปริมาณน้ าที่พืช
ต้องการหรือปริมาณน้ าที่ควรใส่ลงในแปลงเพาะปลูกพืช
เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติ ทั้งนี้ปริมาณการให้
น้ าแก่พืชอย่างเหมาะสมที่เช่ือมโยงไปยังผลผลิตของพืชจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 วอเตอร์ฟุตพรินท์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ ใ ช้ ช้ีวัดหรือประเมินปริมาณการใช้น้ าใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ า
ในทุก ๆ ขั้นตอนของกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
สามารถมองเห็นภาพรวมของการบริโภคน้ าได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นข้อมูลวอเตอร์ฟุตพรินท์ของกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ าของประเทศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมนิ
ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศในจังหวัดล าปาง 
โดยมุ่งเน้นการปลูกมะเขือเทศโรงงานหรือพันธุ์ที่ปลูกเพื่อ
ส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นมะเขือเทศที่มีการเก็บ
เกี่ยวในระยะผลสุกและเก็บเกี่ยวพร้อมกัน โดยการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวอเตอร์ฟรุต 
พรินท์ของการปลูกมะเขือเทศโรงงานทั้งในและนอกฤดูกาล 
รวมทั้งเปรียบเทียบชนิดของดินท่ีปลูก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกมะเขือเทศได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในแง่ของเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรน้ า เกิด
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ความสอดคล้องกับบริบทและนโยบายด้านการพัฒนาและ
การส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรของจังหวัดล าปาง 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 วอเตอร์ฟุตพรินท์ 
 วอ เตอร์ ฟุ ตพริ นท์  (Water Footprint; WF) หรื อ
ร่ องรอยการใ ช้น้ า  เป็น เครื่ อ งมือ ในการจั ดการด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ ช้ีวัดหรือประเมินปริมาณการใช้น้ าของ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงงการผลิตและการบริโภคสินค้าและ
บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม วอเตอร์ฟุตพรินท์จัดเป็น
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตาม ISO 14046 และอยู่ ใน
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เพื่อ
เป็นแนวทางการประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ โดยผลลัพธ์
ของการประเมินจะออกมาในรูปของปริมาณการใช้น ้าต่อ
หน่วยเวลา ได้แก่ ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือหน่วยของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ลูกบาศก์เมตร/ตัน  นอกจากนี ยังสามารถประเมิน
ปริมาณการใช้น ้าของบุคลากรในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน 
จังหวัด หรือประเทศได้ ในหน่วยลูกบาศก์เมตร/คน/ปี [7] 
ประเภทของวอเตอร์ฟุตพรินท์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. วอเตอร์ฟุตพรินท์ เขียวหรือวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน 
หมายถึง ปริมาณน ้าที่อยู่ในรูปของความชื นในดินเนื่องจาก
น ้าฝนที่ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการ 2. วอเตอร์ฟุต 
พรินท์น ้าเงินหรือวอเตอร์ฟุตพรินท์บลู หมายถึง ปริมาณน ้า
จากแหล่งน ้าธรรมชาติทั งแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ดินที่
ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการ และ 3. วอเตอร์ฟุต 
พรินท์เทาหรือวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ หมายถึง ปริมาณน ้าที่
ใช้ในการเจือจางมลสารในน ้าเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการให้เป็นน ้าดีตามค่ามาตรฐาน [8] การ
วิจัยครั งนี เป็นการประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศสดชนิดส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน บลู และเกรย์ มีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เมตร/ตัน 
 การค้านวณวอเตอร์ฟุตพรินท์  
 วอเตอร์ฟุตพรินท์ทั งหมดของการปลูกมะเขือเทศ
โรงงานค้านวณได้จากผลรวมของวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน บลู 
และเกรย์ แสดงในหน่วยล ูกบาศก์เมตร/ตัน  [7] ตาม
สมการที่ (1) 

    WFtotal = WFgreen+ WFblue+ WFgrey              (1) 

วอเตอร์ฟุตพรินท์กรีนและบลู มีหลักการค้านวณทีเ่หมือนกัน 
แสดงในหน่วยลูกบาศก์เมตร/ตัน ตามสมการที่ (2) และ (3) 

 WFgreen= 
CWUgreen

Y
                         (2) 

WFblue= 
CWUblue

Y
                                     (3) 

 โดย  WFgreen  และ WFblue  คือ ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์
กรีนและบลูของพืช (ลูกบาศก์เมตร/ตัน) 
    CWUgreen, และ CWUblue คือ ค่าความต้องการใช้
น ้าประเภทกรีนและบลูของพืช (ลูกบาศก์เมตร/ไร่) 
  Y คือ ปริมาณผลผลิตต่อพื นท่ี (ตัน/ไร่) 
 ค่าความต้องการใช้น ้าของพืช (Crop Water Use; 
CWU) สามารถค้านวณได้จากค่าสะสมของการคายระเหยน ้า
บนพื นท่ีเพาะปลูกพืช (Evapotranspiration; ET) ตลอดช่วง
อายุการเจริญเติบโตของพืช (Length of growing period; 
lgp) แสดงในหน่วยมิลลิเมตร และค่า 1.6 เป็นค่าคงที่ในการ
เปลี่ยนจากหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นลูกบาศก์เมตร/ไร่ [9] 
ตามสมการที่ (4) และ (5) 

      CWUgreen=1.6 ∑ ET green
lgp

d=1
                        (4) 

      CWU blue=1.6 ∑ ETgblue
lgp

d=1
              (5)     

 โดย  ETgreen และ ETblueคือ ค่าสะสมการคายระเหยน้ า
ของพื้นที่เพาะปลูกพืชประเภทกรีนและบลู (มิลลิเมตร) 
 วอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ เป็นการค านวณหาปริมาณน้ าท่ี
ต้องการใช้เพื่อเจือจางมลสารที่มีอยู่ในน้ าหรือแหล่งน้ าให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงในหน่วย
ลูกบาศก์เมตร/ตัน ตามสมการที่ (6)  

 WFGrey   = 
(α×AR) ( Cmax - Cnat)⁄

Y
          (6) 
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 โดย WFgrey คือ ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ของพืช
(ลูกบาศก์เมตร/ตัน) 
              AR คือ อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร)่  

        𝛼 คือ อัตราการชะล้างสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า 
งานวิจัยครั้ งนี้คิดที่ ร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนในพื้นที่เกษตรกรรม [8]  
        Cmax คือ ความเข้มข้นของมลสารในแหล่งน้ าผิว
ดินที่มากสุดที่ยอมรับได้ (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) งานวิจัย
ครั้งนี้ก าหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของไนเตรตในหน่วย
ไนโตรเจน 5 มิลลิกรัม/ลิตร [10]  
      Cnat คือ ค่าความเข้มข้นของมลสารตามธรรมชาติ 
งานวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้มีค่าเท่ากับศูนย์ [11] 
      Y คือ ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนท่ี (ตัน/ไร่) 
2.2 การปลูกมะเขือเทศโรงงานในจังหวัดล าปาง 
 ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [6] ข้อมูล
พื้นที่การเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ในปี 2557 ถึง 
2561 แสดงตามตารางที่ 1 ผลผลิตต่อไร่ของมะเขือเทศ
โรงงานพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพื้นที่ เก็บเกี่ยวที่มี
แนวโน้มทีล่ดลง ส่วนข้อมูลดินพบว่าพื้นที่การปลูกมะเขือเทศ
โรงงานสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่จะให้ผลลิตดี
เมื่อปลูกในดินร่วมปนทรายและดินร่วนเหนียว [4] การปลูก
มะเขือเทศโรงงานในจังหวัดล าปางยังนิยมปลูกในฤดูหนาวซึ่ง
เป็นการปลูกตามฤดูกาลเนื่องจากมะเขือเทศชอบอากาศที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ า และนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วน
ที่ปลูกนอกฤดูกาลทั้งนี้ปริมาณและราคาของมะเขือเทศ
เป็นไปตามสัญญาผูกพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ตารางที่ 1 พื้นที่การเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของมะเขือ
เทศโรงงาน จังหวัดล าปาง ปี 2557-2561 

ปี 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต/ไร่ 
(ตัน/ไร่) 

2557 630 1,943 3.084 
2558 763 2,484 3.256 
2559 766 2,636 3.441 
2560 714 2,703 3.786 
2561 697 2,770 3.974 

 

3. วิธีการศึกษา 
 การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศ
โรงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาในปี 2561 แนวทางการประเมิน
แสดงตามรูปที่  1 โดยใ ช้ โปรแกรม Cropwat 8.0 ซึ่ ง
พัฒนาขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ FAO [12]  เพื่อใช้ในการค านวณค่า ETgreen และ ETblue 

ซึ่งเป็นค่าที่ส าคัญเพื่อน าไปค านวณค่าความต้องการใช้น้ า
ของพืช ตามสมการที่ (4) และ (5) ส่วนค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ใชโ้ปรแกรม Cropwat 8.0 ค านวณ 

ผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน  

การคายระเหยของน  ากรีน (ETgreeen) CWUgreen 

การคายระเหยของน  าบลู (ETblue) CWUblue 

วอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน 

- มลสารที่ไหลลงสูแ่หล่งน  า 
- มาตรฐานคุณภาพแหล่งน  า 

วอเตอร์ฟุตพรินท์บล ู

น  าที่ใช้ในการเจือจางมลสาร วอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย ์
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รูปที่ 1 ผังการประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรนิท์ของการปลูกมะเขอืเทศโรงงาน 

กรีน และบลู ค านวณได้ตามสมการที่ (2) และ (3) และค่าวอ
เตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ค านวณได้ตามสมการที่ (6) การศึกษา
ครั้งนี้ยังเปรียบเทียบค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือ
เทศโรงงานทั้งในและนอกฤดูกาล ซึ่งการปลูกในฤดูกาลจะ
ปลูกช่วงเดือนตุลาคม ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลจะปลูกช่วง
เดือนกุมภาพันธ์โดยท าการศึกษาภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนกัน
ทั้งสองฤดูกาล นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบการปลูกบน
ดินที่แตกต่างกัน คือดินร่วนปนทราย (Sandy Loam; SL) 
และดินร่วนเหนียว (Clay Loam; CL) เนื่องจากการปลูก
มะเขือเทศโรงงานสามารถปลูกได้ดีบนดิน 2 ชนิดดังกล่าว 
 ข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญในการค านวณค่าปริมาณน้ า
ที่สูญเสียไปจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือค่า Evapotranspiration 
ด้วยโปรแกรม Cropwat 8.0  ประกอบด้วยข้อมูลด้านสภาพ
อากาศรายเดือน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงที่สุดและต่ าที่สุด 
(องศาเซลเซียส ) ความช้ืนสัมพัทธ์  (%) ความเร็วลม 
(กิโลเมตร/วัน) ความยาวนานของแสงแดด (ช่ัวโมง) และ
ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) โดยผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดล าปาง [13]  เนื่องจากการเลือกใช้
ข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลของพื้นที่ศึกษาจริงจะมี
อิทธิพลโดยตรงต่อค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ที่ค านวณได้มากกว่า
การใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากฐานข้อมูลในรูปแบบโปรแกรม
ส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม CLIMWAT [14] ข้อมูลพืช ได้แก่ 
ค่าสัมประสิทธิการใช้น้ าของพืช ระยะเวลาการเจริญเติบโต
ของพืช (วัน) ความยาวของรากพืช (เมตร) ระดับการขาดน้ า
ของพืชที่ใกล้ถึงจุดเหี่ยวเฉา (%) ปัจจัยตอบสนองต่อการให้
ผลผลิตพืช และความสูงของพืช (เมตร) ใช้ข้อมูลจาก FAO 
[15] พื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงานและผลผลิต ใช้ข้อมูล
จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [6] ข้อมูลดิน ได้แก่ 
ความช้ืนที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดในดิน (มิลลิเมตร/เมตร) 
อัตราการแทรกซึมน้ าผ่านดิน (มิลลิเมตร/วัน) ปริมาณ
ความช้ืนในดินที่เริ่มขาด (%) การหยั่งรากลึกในดินของพืช 
(เซ็นติเมตร) ใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน [16]  ส่วนการ
ประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ ค านวณได้จากการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ปลูกในฤดูกาล โดยมีการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
สูตร 46-0-0 และสูตร 13-13-21 จ านวน 100 กิโลกรัม/ไร่ 

ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลจะมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณ
ที่มากกว่าเนื่องจากมะเขือเทศต้องทนต่อสภาพอากาศที่
อุณหภูมิสูงและเป็นการปลูกหลังจากท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของการปลูกในฤดูกาลซึ่งอาจท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ของแร่ธาตุ ทั้งนี้ได้มีการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เพิ่มขึ้นอีก 30 
กิโลกรัม/ไร่ [4]  
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ค่าความต้องการใช้น  าของพืชและวอเตอร์ฟุตพรินท์
กรีนและบลูของการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 
 ค่าความต้องการใช้น้ าของพืช เป็นการวิเคราะห์หา
ปริมาณการสูญเสยีน้ าจากพ้ืนท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นผลรวมของ
ปริมาณการคายระเหยน้ าจากพืชและค่าการระเหยน้ าของดนิ
ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปลูกพืชในหน่วยลูกบาศก์เมตร/ไร่ ส่วน
ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีนและบลู เป็นปริมาณการใช้น้ าต่อ
ผลผลิตของพืช ผลการศึกษาแสดงได้ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ค่าความต้องการใช้น ้าของพืชและวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน
และบลูของการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 

ชนิดดิน 
CWU (ลบ.ม./ไร่) WF (ลบ.ม./ตัน) 

กรีน บลู รวม กรีน บลู รวม 
ปลูกในฤดูกาล 

SL 184 342 526 46 86 132 
CL 208 318 526 52 80 132 

ปลูกนอกฤดกูาล 
SL 312 476 788 78 120 198 
CL 454 334 788 114 84 198 

 
 ข้อมูลจากตารางที่ 2 ความต้องการใช้น้ า (CWU) ของ
การปลูกมะเขือเทศโรงงานในจังหวัดล าปางพบว่าการปลูกใน
ฤดูกาลบนดินร่วนปนทรายมีค่า CWUgreen และ CWUblue 
เท่ากับ 184 และ 342 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ และการปลูกบนดิน
ร่วนเหนียวมีค่า CWUgreen และ CWUblue  เท่ากับ 208 และ 
318 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลบนดินร่วน
ปนทรายมีค่า  CWUgreen และ CWUblue เท่ากับ 312 และ 
476 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ และการปลูกบนดินร่วนเหนียวมีค่า 
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CWUgreen และ CWUblue เท่ากับ 454 และ 334 ลูกบาศก์
เมตร/ไร่  ซึ่งข้อมูล CWU นี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ท าให้
เกษตรกรสามารถให้น้ าในแปลงเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
ส่วนวอเตอร์ฟุตพรินท์ (WF) พบว่าค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์รวม 
ของการปลูกในฤดูกาล (132 ลูกบาศก์เมตร/ตัน) มีค่าน้อย
กว่าการปลูกนอกฤดูกาล (198 ลูกบาศก์เมตร/ตัน)  
4.2 วอเตอร์ฟุตพรินทเ์กรยข์องการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 
 การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ของการปลูก
มะเขือเทศโรงงาน เป็นการหาปริมาณน้ าท่ีต้องการใช้เพื่อเจือ
จางมลสารในแหล่งน้ าที่เกิดจากการชะล้างปุ๋ยจากพื้นที่
เพาะปลูกลงสู่งแหล่งน้ าธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้คิดเฉพาะ
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเนื่องจากไนโตรเจนเป็นธาตุที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เมื่อท าการเจือจางมลสาร
ของธาตุไนโตรเจนในแหล่งน้ าแล้วจะถือเป็นการเจือจาง 
มลสารชนิดอื่น ๆ ไปด้วยเช่นกัน โดยการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของ
การปลูกในฤดูกาลจะมีปริมาณที่น้อยกว่าการปลูกนอก
ฤดูกาล ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์แสดงตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน ปริมาณการชะล้างปุ๋ยไนโตรเจนลง
แหล่งน้ าและค่าวอเตอร์ฟรุตพรินท์เกรย์ของการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 

ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 
(กก./ไร่) 

ปริมาณการชะล้างปุย๋
ไนโตรเจนลงแหล่งน้ า 

(ตัน/ฤดูกาลปลูก) 

วอเตอร์ฟุต 
พรินท์เกรย์ 
(ลบ.ม./ตัน) 

ในฤดูกาล 
17.50 1.22 88 

นอกฤดูกาล 
21.40 1.49 108 

  
 ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการปลูกมะเขือเทศโรงงาน
ทั้งในและนอกฤดูกาลเท่ากับ 17.50 และ 21.40 กิโลกรัม/ไร่
และปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ของการปลูกทั้งในและนอกฤดูกาลเท่ากับ 1.22 และ 1.49 
ตัน ส่วนค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ของการปลูกในและนอก
ฤดูกาลเท่ากับ 88 และ 108 ลูกบาศก์เมตร/ตัน  
4.3 วอเตอร์ฟุตพรินท์ทั งหมดของการปลูกมะเขือเทศ
โรงงาน   
 วอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมดเป็นการรวมค่าวอเตอร์ฟุต 

พรินท์ประเภทกรีน บลู และเกรย์ แสดงให้เห็นถึงผลรวม
ปริมาณการใช้น้ าฝน น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และน้ าที่ใช้
ในการเจือจางมลสารในแหล่งน้ าที่เกิดจากการชะล้างปุ๋ยของ
การปลูกมะเขือเทศโรงงาน แสดงตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 วอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมดของการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 

ชนิดดิน 
วอเตอร์ฟุตพรินท์ (ลบ.ม./ตัน) 

กรีน บลู เกรย์ ทั้งหมด 
ปลูกในฤดูกาล 

SL 46 86 88 220 
CL 52 80 88 220 

ปลูกนอกฤดกูาล 
SL 78 120 108 306 
CL 114 84 108 306 

 
 จากตารางที่ 4 ค่าวอเตอร์ฟรุตพรินท์ทั้งหมดของการ
ปลูกมะเขือเทศโรงงานในฤดูกาล (220 ลูกบาศก์เมตร/ตัน)  
มีค่าน้อยกว่าการปลูกนอกฤดูกาล (306 ลูกบาศก์เมตร/ตัน) 
โดยการปลูกในฤดูกาลบนดินทั้งสองชนิด มีค่าวอเตอร์ฟุต 
พรินท์ เกรย์มากที่สุด รองลงมาเป็นวอเตอร์ฟุตพรินท์ 
บลูและกรีน ตามล าดับ ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลบนดินร่วน
ปนทรายมีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์บลูมากท่ีสุด รองลงมาเป็นวอ
เตอร์ฟุตพรินท์เกรย์และกรีน ตามล าดับ และการปลูกบนดิน
ร่วนเหนียวมีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีนมากที่สุด รองลงมาเป็น
วอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์และบลู ตามล าดับ 
 การปลูกมะเขือเทศโรงงานบนดินที่ต่างชนิดกันตามรูป
ที่ 2 เมื่อพิจารณาการใช้น้ าในแต่ละประเภท โดยประเภท
กรีน พบว่าการปลูกทั้งสองฤดูกาลบนดินร่วนเหนียวมีค่าวอ
เตอร์ฟุตพรินท์กรีนมากกว่าการปลูกบนดินร่วนปนทราย 
เนื่องจากดินร่วนเหนียวมีความสามารถในการอุ้มน้ าได้ดีกว่า
เมื่อฝนตกลงมาดินร่วนเหนียวสามารถเก็บรักษาความช้ืนใน
ดินไว้ได้นานเพื่อให้พืชน าไปใช้ประโยชน์ และการใช้น้ า
ประเภทบลูพบว่าการปลูกในฤดูกาลบนดินทั้งสองชนิดและ
การปลูกนอกฤดูกาลบนดินร่วนเหนียวมีค่าไมแ่ตกต่างกันมาก
นัก ดังนั้นการปลูกนอกฤดูกาลบนดินร่วนเหนียวซึ่งมีค่าวอ
เตอร์ฟุตพรินท์ที่สูงกว่าเป็นผลจากการใช้น้ าฝนซึ่งเป็นน้ าที่มี
ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่วนการใช้น้ าประเภทเกรย์
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ของการปลูกนอกฤดูกาลมีค่าสูงส่งผลให้ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ ทั้งหมดที่ค่าสูงตามไปด้วย ผลงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 

 
รูปที่ 2 วอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน บลู และเกรย์ของการปลูกมะเขือเทศโรงงาน 

 

การปลูกมะเขือเทศโรงงานของจังหวัดล าปาง โดยการปลูกใน
ฤดูกาลมีความเหมาะสมมากกว่าการปลูกนอกฤดูกาล
เนื่องจากมีความคุ้มค่าของการใช้น้ าที่มากกว่า แต่จะพบว่า
การปลูกในฤดูกาลนั้นจะมีการใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่
สูงกว่าการใช้น้ าฝน เนื่องจากการปลูกในฤดูกาลเป็นการปลูก
ในช่วงต้นฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยท าให้พืชต้องใช้
น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือน้ าจากระบบชลประทานมาก
ขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่การปลูกในฤดูกาล
เป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัดท าให้ดินในพื้นที่เพาะปลูกคาย
ระเหยน้ าลดลง ส่งผลให้ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์รวมมีค่าที่ต่ า 
ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลเป็นการปลูกช่วงต้นฤดูร้อนก็
สามารถกระท าได้ถึงแม้ว่าค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมดจะมี
ค่าที่สูง แต่ถ้าหากปลูกบนดินร่วนเหนียวจะเกิดความคุ้มค่า
ของการใช้น้ าเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ าฝน ทั้งนี้เกิด
จากระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงกลาง (ช่วง Middle 
stage ของพืชจะตรงกับต้นเดือนพฤษภาคม) ซึ่งพืชมีความ
ต้องการใช้น้ าสูงจะตรงกับช่วงที่ฝนเริ่มตกมากขึ้นและดินร่วน
เหนียวสามารถเก็บรักษาความช้ืนในดินที่เกิดจากฝนตกไว้ได้
นานท าให้ปริมาณการใช้น้ าฝนมีค่าสูง  
4.4 วอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศของจังหวัด
ล าปางและพื นที่ต่าง ๆ 

 การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมผลการศึกษาค่าวอเตอร์ฟุต 
พรินท์ของการปลูกมะเขือเทศจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศพบว่าการศึกษาในประเทศไทยยังมีน้อยมาก 
ส่วนในต่างประเทศพบว่ามีการศึกษาในประเทศสเปน [17] 
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปินิออส ประเทศกรีซ [18] และการศึกษา
ค่าเฉลี่ยของการปลูกมะเขือเทศทั่วโลก [19] แสดงตามตาราง
ที่ 5  
 
ตารางที่ 5 วอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ต่าง ๆ 

พื้นที่ 
วอเตอร์ฟุตพรินท์ (ลม.บ./ตัน) 

กรีน บลู เกรย์ ทั้งหมด 
ล าปาง 
(ไทย)  

46-114 80-120 88-108 220-306 

สเปน 
[16] 

5 92 139 236 

กรีซ  
[17] 

1.8-49.7 6.1-68.2 10.2-41.2 63.5-
130.8 

เฉลี่ยทั่ว
โลก [18] 

108 63 43 214 

  
 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศใน
จังหวัดล าปาง ประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปที่นิยมบริโภคมะเขือเทศเป็น
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จ านวนมาก โดยประเทศที่มีการศึกษาได้แก่ ประเทศสเปน 
และกรีซ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศสดและส่งออกเพื่อการ
บริโภคทั่วทวีปยุโรป ผลการศึกษาครั้งนี้มีแนวโน้มในทิศทาง
เดียวกับผลการศึกษาของประเทศสเปนและกรีซ นั่นคือ มีค่า
วอเตอร์ฟุตพรินท์บลูสูงกว่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน ส่วนวอ
เตอร์ฟุตพรินท์เกรย์พบว่าการศึกษาในประเทศกรีซมีค่าน้อย
ที่สุด และค่าของประเทศไทยนั้นใกล้เคียงกับประเทศสเปน 
ผลการศึกษาในประเทศกรีซยังพบว่ามีค่าที่วอเตอร์ฟุตพรินท์
ค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ เนื่องมาจากเป็นการศึกษาในพื้นที่
เพาะปลูกจ านวน 24 แห่งครอบคลุมลุ่มแม่น้ าปินิออส ซึ่งมี
ความแตกต่างในเรื่องของการบริหารจัดการภายในพื้นที่
เกษตรกรรม เทคโนโลยีในการผลิต ข้อมูลสภาพอากาศ 
ข้อมูลดิน และผลผลิตที่ได้ ส่วนค่าเฉลี่ยวอเตอร์ฟุตพรินท์ของ
พื้นที่ เพาะปลูกมะเขือเทศทั่วโลก มีความแตกต่างกับ
การศึกษาครั้งน้ี โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกมีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์บลู
น้อยกว่าวอเตอร์ฟุตพรินท์กรีน อย่างไรก็ตามค่าวอเตอร์ฟุต 
พรินท์ทั้งหมดของการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาของประเทศ
สเปน และค่าเฉลี่ยทั่วโลกพบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกัน ส่วน
การศึกษาในประเทศกรีซมีค่าน้อยท่ีสุดเนื่องจากประเทศกรีซ
มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศ
โรงงานในจังหวัดล าปางปี 2561 โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
การปลูกในฤดูกาลและนอกฤดูกาล รวมทั้งการปลูกบนดินที่
ต่างชนิดกัน การศึกษาพบว่าการปลูกมะเขือเทศโรงงานใน
ฤดูกาล (ปลูกเดือนตุลาคม) มีค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมด
น้อยกว่าการปลูกนอกฤดูกาล (ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ ) 
นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกทั้งสองฤดูกาลบนดินร่วนเหนียว
มีความต้องการใช้น้ าฝน (ประเภทกรีน) มากกว่าการปลูกบน
ดินร่วนปนทราย และค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์เกรย์ของการปลูก
ในฤดูกาลมีค่าน้อยกว่าการปลูกนอกฤดูกาล เนื่องจากมีการ
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณทีต่่ ากว่า ส่วนการปลูกนอกฤดูกาล
ถึงแม้ว่าค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ทั้งหมดจะมีค่าสูง แต่การปลูก
บนดินร่วนเหนียวกลับพบว่ามีสัดส่วนการใช้น้ าฝนที่สูงกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งการใช้น้ าฝน

ถือเป็นน้ าที่มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ต่ า ดังนั้นการปลูก
มะเขือเทศโรงงานในฤดูกาลและปลูกบนดินร่วนเหนียวจะมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนการปลูกนอกฤดูกาลนั้นก็
สามารถกระท าได้โดยควรปลูกบนดินร่วนเหนียวจะมีความ
เหมาะสมมากกว่าปลูกบนดินร่วนปนทราย  
 การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ผลิตภัณฑ์เป็นการ
ค านวณหาปริมาณการใช้น้ าต่อหน่วยผลผลิต หากเกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้จะส่งผลให้ค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์
ลดลงได้ จากข้อมูลในตารางที่ 1 ผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน
ในปี 2557 ถึง 2561 พบว่าอัตราผลผลิตต่อไร่มีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจึงอาจกล่าวได้ว่าค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของการ
ปลูกมะเขือเทศโรงงานในจังหวัดล าปางมีแนวโน้มลดลง 
ดังนั้นข้อมูลการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์จึงเป็นประโยชน์
ต่องานด้านนโยบายหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
ด้านการเกษตรของจังหวัดล าปางได้ 
 การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพรินท์สามารถสะท้อนถึง
ความคุ้มค่าทางด้านทรัพยากรน้ าที่ เ ช่ือมโยงไปยังเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ได้อีกด้วย โดยการพิจารณาในลักษณะของการ
ลดลงของการใช้น้ าในการผลิตสินค้าและบริการที่สะท้อนใน
รูปของเงิน โดยการค านึงถึงสัดส่วนของการใช้น้ าประเภทบลู
หรือน้ าจากระบบชลประทานหากพบว่าสามารถลดปริมาณ
น้ าในส่วนนี้ได้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ า (คิด
เทียบค่าบริการน้ าประปา) ค่าพลังงานหรือเช้ือเพลิงที่ใช้ใน
การสูบน้ าในแปลงเพาะปลูกพืช และเมื่อวิเคราะห์มูลค่าของ
การใช้น้ า (ในรูปตัวเงิน) เทียบกับมูลค่าของตัวสินค้าท่ีผลติจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการผลิต และเมื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ 
ในพื้นที่เดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ
เลือกชนิดของพืชที่ปลูกในพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะในปีท่ีมีปริมาณน้ าใช้อย่างจ ากัด 
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