
การกําหนดปรมิาณและรอบการใหน้ําชลประทานสําหรับปลูกหนอไมฝร่ังโดยใชโปรแกรม CROPWAT  
ในเขตพฒันาที่ดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Quantity and Interval of Irrigation for Asparagus by CROPWAT at Tambon Nongnguluam 
Amphoe Muang, Changwat Nakhon Pathom. 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาเพื่อหาปริมาณและรอบการใหน้ําชลประทานสําหรับปลูกหนอไมฝร่ังบนชุดดินตางๆ ในเขต

พัฒนาที่ดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด 15,504 ไร ซ่ึงมีการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อปลูกพืชผักทั้งหมด 3 ชุดดิน ไดแก ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) และชุดดินกําแพงแสนที่
มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว (Ks/c-sub) ทําการศึกษาปริมาณและรอบการใหน้ําชลประทานดวยการประยุกตใช
โปรแกรม CROPWAT โดยนําเขาขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 10 ป (พ.ศ.2540-2549) ขอมูลพืชหนอไมฝร่ัง และขอมูล
ดานกายภาพดิน  

จากการศึกษาปริมาณการใหน้ําชลประทานสําหรับปลูกหนอไมฝร่ัง ชวงเร่ิมปลูกจนถึงเก็บผลผลิตครั้ง
แรก (1 มิถุนายน- 16 มกราคม) ปรากฏวา ชุดดินราชบุรีตองใหน้ําปริมาณมากที่สุดประมาณ 958.56 ลูกบาศก
เมตรตอไร สวนชุดดินกําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวตองใหน้ําประมาณ 788 
ลูกบาศกเมตรตอไร และผลการศึกษาปริมาณการใหน้ําชลประทานสําหรับหนอไมฝร่ัง ในระยะพักตนจนเก็บ
ผลผลิตอีกครั้ง ซ่ึงแบงเปน 4 ระยะๆ ละ 3 เดือน ไดแกมีนาคม-พฤษภาคม, มิถุนายน-สิงหาคม, กันยายน-
พฤศจิกายน, ธันวาคม-กุมภาพันธ รวมปริมาณการใหน้ําตลอดป สรุปดังนี้ ชุดดินราชบุรีตองใหน้ําปริมาณมาก
ที่สุดประมาณ 1,730.24 ลูกบาศกเมตรตอไร รองลงมาคือชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวตองให
น้ําประมาณ 1,543.04  ลูกบาศกเมตรตอไร และชุดดินกําแพงแสนใหน้ํานอยที่สุดประมาณ 1,538.1 ลูกบาศก
เมตรตอไร 

จากการวิเคราะหหาชวงเวลาการใหน้ําชลประทานหนอไมฝร่ัง ชวงเริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตครั้งแรก  
(1 มิถุนายน- 16 มกราคม) สรุปผลดังนี้ ชุดดินราชบุรีมีรอบการใหน้ําในชวงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
สิงหาคม ตองใหน้ําทุก 3 วัน ตั้งแตกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ใหน้ําทุก 2 วัน ชวงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน ใหน้ําทุก 3 วัน ชวงตนถึงกลางเดือนธันวาคม ใหน้ําทุก 2 วัน สวนชวงกลางถึงปลายเดือนธันวาคม
ใหน้ําทุก 3 วัน เดือนมกราคมใหน้ําทุก 4 วัน สวนชุดดินกําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปน
ดินเหนียว มีรอบการใหน้ําในชวงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ตองใหน้ําทุก 3 วัน เดือนธันวาคมใหน้ําทุก 2 
วัน ชวงปลายเดือนธันวาคมถงึตนเดือนมกราคม ใหน้ําทุก 3 วัน  



 2 

สวนชวงระยะพักตนจนเก็บผลผลิตอีกครั้ง ซ่ึงแบงเปน 4 ระยะๆ ละ 3 เดือน ไดแก มีนาคม-พฤษภาคม, 
มิถุนายน-สิงหาคม, กันยายน-พฤศจิกายน, ธันวาคม-กุมภาพันธ สรุปผลดังนี้ ระยะตั้งแตชวงเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ชุดดินราชบุรีมรีอบการใหน้ําในชวงเดือนมีนาคม ตองใหน้ําทุก 3 วัน ชวงเดือนเมษายน- พฤษภาคม
ใหน้ําทุก 2 วัน สวนชุดดินกําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว ในชวงเดือนมีนาคม 
ตองใหน้ําทุก 3 วัน เดือนเมษายนใหน้ําทุกวัน เดือนพฤษภาคมใหน้ําทุก 3 วัน ระยะตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน-
สิงหาคม ชุดดินราชบุรีมีรอบการใหน้ําในชวงตนเดือนมิถุนายน (วันที่ 1-5 มิถุนายน) ใหน้ําทุก 2 วัน หลังจาก
ตนเดือนมิถุนายนถึงส้ินเดือนมิถุนายน ใหน้ําทุก 3 วัน เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม (1กรกฎาคม-16 
สิงหาคม)  ใหน้ําทุก 2 วัน ชวงปลายเดือนสิงหาคม ใหน้ําทุก 3วัน , 4 วัน, 5 วัน ตามลําดับ สวนชุดดิน
กําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว มีรอบการใหน้ําในชวงตนเดือนมิถุนายน (วันที่ 
1-5 มิถุนายน) ใหน้ําทุก 2 วัน หลังจากตนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ใหน้ําทุก 3 วัน ระยะตั้งแตชวงเดือน
กันยายน-พฤศจกิายน ชุดดินราชบุรี ชุดดินกําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว มี
รอบการใหน้ําสวนใหญแบบใหน้ําทุก 3 วัน ระยะตั้งแตชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ชุดดินราชบุรีมีรอบการ
ใหน้ําในชวงตนถึงปลายเดือนธันวาคม (วันที่ 1-25 ธันวาคม) ใหน้ําทุก 3 วัน ตั้งแตปลายดือนธันวาคมถึงปลาย
เดือนกุมภาพันธ ใหน้ําทุก 2 วัน ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ใหน้ําทุก 3 วัน, 4 วัน ตามลําดับ สวนชุดดิน
กําแพงแสนและชุดดินกําแพงแสนที่มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียว มีรอบการใหน้ําในชวงตนถึงกลางเดือน
ธันวาคมใหน้ําทุก 2 วัน สวนชวงกลางเดือนธันวาคม (วันที่ 10 -22 ธันวาคม) ใหน้ําทุก 3 วัน  ตั้งแตปลายดือน
ธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ใหน้ําทุก 2 วัน ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ใหน้ําทุก 3 วัน, 4 วัน ตามลําดับ 
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