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การศึกษาการใชน้ําและระบบชลประทานเพือ่การเกษตรในพื้นท่ีโครงการโดยใชโปรแกรม CROPWAT  
ในเขตพฒันาที่ดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

บทคัดยอ 

การศึกษาเพื่อประเมินปริมาณน้ํา ความตองการการใชน้ํา และรอบการใหน้ําชลประทานสําหรับพืชปลูก
บนชุดดินตางๆ ในพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาที่ดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากโปรแกรม 
CROPWAT โดยใชขอมูลพืช ขอมูลดิน และขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 10 ป (2540-2549) รวมกับขอมูลการจัดการการ
สงน้ําในป 2550 โดยพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม มีพื้นที่ท้ังหมด 15,504 ไร 
ประกอบดวย 4 ชุดดิน คือ ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) และชุดดินกําแพงแสนที่
มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว (Ks/c-sub) มีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อปลูกพืชรวม 13,448 ไร แบงการใชประโยชน
ท่ีดินในการปลูกพืชออกเปน 7 ประเภทพืชปลูก คือ ออย พืชผัก ไมผล นาขาว ขาวโพด พืชสวนผสม และไมยืนตน 
และพื้นที่การใชประโยชนอื่นๆ 2,056 ไร และมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ 1,025.60 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนที่ใชได
จริง 795.20 มิลลิเมตร 

พื้นที่ปลูกออยบนชุดดินกําแพงแสนมีเนื้อท่ี 6,418 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 810.07 มิลลิเมตร
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 467.80 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีออยตองการ 4,803,744.64 
ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ปลูกออยบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ี 1,201.6 ไร มีปริมาณ
ฝนที่สามารถใชได 572.0 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 751.00 มิลลิเมตร คิดเปน
ปริมาณน้ําท่ีออยตองการ 2,316,684.80 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูกาลใน
พื้นที่ปลูกออยท้ังหมดเปน 7,120,429.44 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกพืชผักบนชุดดินกําแพงแสนมีเนื้อท่ี 2,799 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 1.8 มิลลิเมตร 
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 1,197.60 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีพืชผักตองการ 
5,363,331.84 ลูกบาศกเมตร โดยพื้นที่ปลูกพืชผักที่ปลูกบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ี
ปลูก 589 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 1.80 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 
1,199.40 มิลลิเมตร คิดเปน 1,130,314.56 ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ปลูกบนชุดดินราชบุรีมีเนื้อท่ี 4 ไร มีปริมาณฝนที่
สามารถใชได 1.80 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 1,209.00 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณ
น้ําท่ีพืชผักตองการ 7,737.60 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูกาลในพื้นที่ปลูก
พืชผักเปน 6,501,384 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกไมผลบนชุดดินกําแพงแสนมีเนื้อท่ี 755 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 251.10 มิลลิเมตร 
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 1,336.50 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีไมผลตองการ 1,614,492 
ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ปลูกบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ีปลูก 143 ไร มีปริมาณฝนที่
สามารถใชได 234.20 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 1,352.20 มิลลิเมตร คิดเปน
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ปริมาณน้ําท่ีไมผลตองการ 309,383.36 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูกาลใน
พื้นที่ปลูกไมผลเปน 1,923,875.36 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกขาวบนชุดดินนครปฐมมีเนื้อท่ี 124 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 12.00 มิลลิเมตร ตองการน้ํา
ชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 681.70 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีขาวตองการ1,35,249.28 ลูกบาศกเมตร 
และพื้นที่ปลูกบนชุดดินราชบุรีมีเนื้อท่ี 216 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 8.00 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทาน
เพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 672.50 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีขาวตองการ 232,416 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ํา
ชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูปลูกในพื้นที่ปลูกขาวเปน 367,665.28 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกขาวโพดบนชุดดินกําแพงแสน มีเนื้อท่ี 158 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 182.70 มิลลิเมตร 
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 345.2 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีขาวโพดตองการ 87,266.56 
ลูกบาศกเมตร และพื้นท่ีปลูกบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ี 41 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถ
ใชได 179.80 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 348.9 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ี
ขาวโพดตองการ 22,887.84 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูปลูกในพื้นที่ปลูก
ขาวโพดเปน 110,154.40 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกพืชสวนผสมบนชุดดินกําแพงแสนมีเนื้อท่ี 12 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 770.58 มิลลิเมตร 
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 667.6 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีพืชสวนผสมตองการ 
12,817.92 ลูกบาศกเมตร และพื้นที่ปลูกบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ี 152 ไร มีปริมาณ
ฝนที่สามารถใชได 770.58 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 659.5 มิลลิเมตร คิดเปน
ปริมาณน้ําท่ีพืชสวนผสมตองการ 160,390.40 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูกาล
ในพื้นที่ปลูกพืชสวนผสมเปน 173,208.32 ลูกบาศกเมตร  

พื้นที่ปลูกไมยืนตนบนชุดดินกําแพงแสนมีเนื้อท่ี 82 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถใชได 771.3 มิลลิเมตร 
ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 694.4 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีไมยืนตนตองการ 91,105.28 
ลูกบาศกเมตร และพื้นท่ีปลูกบนชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวมีเนื้อท่ี 27 ไร มีปริมาณฝนที่สามารถ
ใชได 627.1 มิลลิเมตร ตองการน้ําชลประทานเพิ่มตลอดฤดูเปนปริมาณ 828.6 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณน้ําท่ีไมยืน
ตนตองการ 35,795.52 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ําชลประทานที่ตองใหเพิ่มตลอดฤดูกาลในพื้นที่ปลูกไมยืนตน
เปน 126,900.80 ลูกบาศกเมตร  

พืชท้ัง 7 ชนิด ท่ีปลูกมีปริมาณความตองการการใชน้ํารวมตลอดป 12,411.90 มิลลิเมตร คิดรวมเปน 
16,323,617.60 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งปริมาณน้ําท่ีผานเขาคลองชลประทานใน 1 รอบป คิดเปน 
139,449,600 ลูกบาศกเมตร  ซึ่งเปนปริมาณที่มากกวาความตองการการใชน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่อยู 
123,125,982.40 ลูกบาศกเมตร  
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