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บทคัดย่อ  
การศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน ้าในปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต้นปาล์มน ้ามันสุราษฎรธานี อายุ 7 ปี  
ระหว่าง ตุลาคม 2555- กันยายน 2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี จ้านวน 5 
ซ ้า โดยมีการให้น ้าแก่ดินเป็นกรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ให้น ้า (control) 2) ให้น ้า ที่ระดับ 0.65 ของ Field 
capicity และ 3) ให้น ้า ที่ระดับ Field capicity  พบว่า การให้น ้าท้าให้ปาล์มน ้ามันมีการเจริญเติบโต 
แตกต่างกับการไม่ให้น ้าโดยเฉพาะทางด้านจ้านวนทางใบและความยาวทางใบ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับจ้านวนดอกรวม จ้านวนดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศ ที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ นเมื่อให้น ้า
เพ่ิมขึ น ส้าหรับผลผลิต พบว่า การให้น ้าไม่ท้าให้น ้าหนักต่อทะลายปาล์มน ้ามันมีความแตกต่างกัน แต่การ
ให้น ้าท้าให้จ้านวนทะลายต่อต้น และน ้าหนักผลสดเพิ่มมากขึ นตามปริมาณการให้น ้าที่เพ่ิมขึ น 
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ค ำน ำ  

การปลูกปาล์มน ้ามันนั นน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ปาล์ม
น ้ามันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น ต้องการน ้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,200 มิลลิเมตรต่อปี และมี
การกระจายตัวของฝนสม่้าเสมอตลอดปี (167 มิลลิเมตรต่อเดือน) หรือมีสภาพการขาดน ้า (water deficit) 
ต่้ากว่า 200 มิลลิเมตรต่อปี  การที่ปาล์มน ้ามันได้รับปริมาณฝนที่พอเพียงจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาและ
สุกของผลเป็นไปอย่างปกติ มีสัดส่วนของน ้ามันต่อทะลายสูง ในกรณีที่มีช่วงแล้งยาวนานมีผลท้าให้จ้านวน
ช่อดอกตัวเมียลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลง สภาวะการขาดฝนมีผลกระทบต่อการสร้างตาดอกและการ
พัฒนาของตาดอก (25-27 เดือนก่อนเก็บผลผลิต) ถ้ามีช่วงแล้งยาวจะท้าให้ตาดอกพัฒนาเป็นดอกตัวผู้มาก 
นอกจากนั นน ้าฝนยังมีผลต่อการผสมเกสรและมีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพทะลาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรหนองคาย   ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร ให้ท้างานวิจัยและศึกษาเทคโนโลยีด้านปาล์ม
น ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื นที่น้าร่องในปลูกปาล์มน ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เป็นภูมิภาคที่มีข้อจ้ากัดเรื่องน ้าทั งปริมาณน ้าฝนและการกระจายตัวของฝน ดังนั นการปลูกปาล์มน ้ามันใน
ภูมิภาคนี จ้าเป็นต้องมีการให้น ้าในช่วงแล้งเพ่ือไม่ให้ต้นปาล์มน ้ามันชะงักการเจริญเติบโต ช่วยให้มีความชื น
ในอากาศที่เหมาะสมในการผสมเกสรและส่งผลต่อผลผลิตของปาล์มน ้ามันและส่งผลต่อการให้ผลผลิต  

ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มม./ปี 
และมีการกระจายตัวของฝนสม่้าเสมอตลอดปี ไม่น้อยกว่า 120 มม./ปี ซึ่งในสภาพที่มีการขาดน ้าหรือช่วง
แล้งยาวนานเกิน 2 เดือน ควรมีการให้น ้าเสริมหรือทดแทนในช่วงที่ฝนไม่ตกด้วยการติดตั งระบบให้น ้า 
(ภิญโญและคณะ, 2539) เนื่องจากน ้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ปาล์มน ้ามัน  ซึ่งสอดคล้องกับ  Henson and Chang (1990) รายงานว่า การให้น ้าจะช่วยเพิ่มอัตราทาง
ใบเพ่ิมต่อปี และ เพ่ิมความยาวทางใบและความกว้างทรงพุ่มของปาล์มน ้ามันในประเทศมาเลเซีย 
ขณะเดียวกัน Corley et al. (2003)  กล่าวว่า การให้น ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน ้ามัน
เป็นปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจเลือกปลูกปาล์มน ้ามัน ส้าหรับพื นที่แห้งแล้ง ควรมีการวางระบบน ้าเพื่อลด
ผลกระทบต่อผลผลิต ในขณะที่ Prioux et al. (1976) ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบการให้น ้าแบบน ้าหยด 
และไม่ให้น ้าของปาล์มน ้ามัน ที่ Pobe Station ประเทศแอฟริกา พบว่าปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้า ให้
ผลผลิตทะลายได้สูงถึง 4.96 ตันต่อไร่ ในขณะที่ปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการให้น ้า ให้ผลลิตทะลายสดเพียง 1.92 
ตันต่อไร่ เท่านั น กรมวิชาการเกษตร (2547) กล่าวว่า การศึกษาผลของการให้น ้าต่อผลผลิตปาล์มน ้ามัน
ภายใต้สภาพที่มีการจัดการดูแลรักษาท่ีดี เช่น มีการใส่ปุ๋ย และให้น ้าอย่างเพียงพอ พบว่า ผลผลิตของ
ปาล์มน ้ามันระยะ 2 ปีแรก (3.5-5.5 ปี) มีการตอบสนองต่อการให้น ้าอย่างเด่นชัด คือท้าให้ผลผลิตทะลาย
เพ่ิมขึ นถึง 41.80 เปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับ 153.3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (3.5 ตันต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้าที่ให้ผลผลิต 108.12  กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (2.46 ตันต่อไร่)  นอกจากนี  Aein (2005) 
ได้ศึกษาสภาพความเครียดน ้าต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันประเทศมาเลเซียในสภาพการขาดน ้า  
สภาวะน ้าท่วม ความชื นสัมพัทธ์ในอากาศต่้า อุณหภูมิสูง ปริมาณธาตุอาหารต่้า แสงแดดน้อย พบว่า



สภาวะความเครียดด้านต่างๆมีความสัมพันธ์กันโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทรงพุ่มสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิของอากาศ มีผลต่ออัตราการระเหยของน ้า การตอบสนองต่อความต้องการน ้าในดิน ปริมาณ
แสงแดด และมีผลต่ออัตราการเกิดของใบหอกซ่ึงเป็นตัวบ่งชี ว่าต้นปาล์มน ้ามันขาดน ้า  Corley and Hong 
(1982) เปรียบเทียบผลผลิตของปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้าและปาล์มน ้ามันที่ไม่ได้ให้น ้า พบว่า ถ้าผลผลิต
ต่างกันมากกว่า 20% ขึ นไป เหมาะสมที่จะลงทุนติดตั งระบบให้น ้าและจะคุ้มทุนภายในระยะเวลา 8-10 ปี 
หลังจากปลูกปาล์มน ้ามัน Mite et al. (1999) ศึกษาเปรียบเทียบการให้น ้าและไม่ให้น ้าปาล์มน ้ามันใน
ประเทศเอควาดอร์ พบว่า การให้น ้าปาล์มนั นสามารถช่วยเพิ่มน ้าหนักทะลายเฉลี่ยเป็น 4.16-5.28 ตันต่อ
ไร่ มากกว่า การปลูกปาล์มน ้ามันในสภาพใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ  Kallarackal et al. 
(2004) ที่รายงานการทดลองการให้น ้าปาล์มน ้ามันในพื นที่แห้งแล้ว 3 แห่งในอินเดีย พบว่า ช่วงแห้งแล้งใน
พื นที่ทั ง 3 แห่ง จ้าเป็นต้องมีการให้น ้าเพ่ือการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ดีของปาล์มน ้ามัน 
เช่นเดียวกับงานทดลองการให้น ้าปาล์มน ้ามันในประเทศเอกวาดอร์ ลักษณะดิน volcanic soil  ปริมาณ
น ้าฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ฝนตกประมาณ 4-5 เดือน เก็บผลผลิตนาน 14 ปี พบว่า ผลผลิตเฉลี่ย
ของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าสูงกว่าไม่ให้น ้า 51 เปอร์เซ็นต์ (4.22 และ 2.80 ตันต่อไร่ต่อปี) และปาล์มน ้ามันที่
ให้น ้าและปุ๋ยเต็มที่ให้ผลผลิตสูงกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้าและไม่ใส่ปุ๋ย 7.1 เท่า 
 

วิธีด้าเนินการ 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  พันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2  จ้านวน   220  ต้น  อายุ  7 ปี 
2.  วัสดุการเกษตร เช่น เครื่องวัดความชื นในดิน  (เทนซิโอมิเตอร์)  เครื่องบันทึกสภาพแวดล้อม  

วัสดุอุปกรณ์ระบบน ้า ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 

แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ  RCB 3 กรรมวิธี 5  ซ า้ ๆ ละ 12  ต้น  ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1   ไม่ให้น ้า (control) 

          กรรมวิธีที่ 2   ให้น ้า ที่ระดับ 0.65 ของ Field capacity 
          กรรมวิธีที่ 3   ให้น ้า ที่ระดับ Field capacity 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

- ด้าเนินการตามแผนการทดลองโดยใช้แปลงปาล์มน ้ามันพื นที่ จ้านวน 10 ไร่ ระยะปลูก 9 

 9  9  เมตร แบบสามเหลี่ยม  

- วางระบบน ้าแบบมินิสปริงเกอร์และให้น ้าตามกรรมวิธี 

- ป้องกันก้าจัดโรคและแมลงเมื่อถึงระดับเศรษฐกิจ 

- ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอกและการให้ผลผลิต ทุก 3 เดือน 

- บันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการให้น ้า ปุ๋ย การจัดการวัชพืช 



- สรุปผลและรายงาน 

การบันทึกข้อมูล 

- สภาพอากาศ บันทึกอุณหภูมิสูงสุด ต่้าสุด ค่าเฉลี่ย ความชื นสัมพัทธ์ของอากาศ และ
ปริมาณน ้าฝนในแต่ละเดือน 

- บันทึกข้อมูลการให้น ้า วันที่ให้น ้า ปริมาณน ้า ระยะเวลาที่ให้น ้า 

- การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน ้ามัน ได้แก่ พื นที่ใบ ความยาวแกนทางใบ พื นที่หน้าตัด
แกนทาง จ้านวนทางใบเพ่ิม 

- การเกิดช่อดอกตัวผู้ ตัวเมีย สมบูรณ์เพศ เพ่ือค้านวณอัตราส่วนเพศเมีย (sex – ratio) 

- การให้ผลผลิต : จ้านวนทะลายต่อต้น น ้าหนักต่อทะลายสดเพ่ือประเมินผลผลิตต่อไร่ 

เวลาและสถานที่ 
สถานที่ด้าเนินงาน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
ระยะเวลาด้าเนินงาน 3 ปี  ( ตุลาคม 2555 – กันยายน  2558 ) 

ผลกำรทดลองและวจิำรณ์ผล 
ผลการด้าเนินงานการทดลองเทคโนโลยีการจัดการน ้าในปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าเนินงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พื นที่ทดลอง 10 ไร่ 

ระยะปลูก 999 เมตร (แบบสามเหลี่ยม) อายุ 7 ปี ระบบให้น ้าแบบมินิสปริงเกอร์ ปรับปริมาณน ้าตา
มกรรมวิธี โดยใช้การค้านวณปริมาณน ้าในดินจากระดับ Fild Capacity (100%) 65% FC. และการไม่ให้
น ้า   

1. ข้อมูลการเจริญเติบโต  
พบว่า การเจริญเติบโต (พื นที่หน้าตัดแกนทางใบ พื นที่ใบ และความสูง) มีความแตกต่าง โดยกรรมวิธีที่ 3 
คือ ให้น ้าทีร่ะดับ Field capacity เป็นกรรมวิธีที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที ่ให้น ้าที่
ระดับ 0.65 ของ Field capacity แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ ไม่ให้น ้า (control)  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสมบูรณ์ของต้นปาล์มน ้ามันที่เพ่ิมมากขึ น ยกเว้นจ้านวนทางใบ และความยาวใบ ดังตารางที่1 

- จ้านวนทางใบทั งหมด การให้น ้าที่ระดับต่างๆ ไม่ท้าให้จ้านวนทางใบทั งหมดมีความแตกต่าง
กัน เช่นเดียวกับ ความยาวทางใบ ส้าหรับจ้านวนใบย่อย/ทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทางใบ พื นที่ใบ และ 
ความสูง การให้น ้ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความสูงมีความแตกต่าง
กันในทุกปี 

ตารางท่ี 1 แสดงจ้านวนทางใบทั งหมด ความยาวทางใบ (ม.) จ้านวนใบย่อย พท.หน้าตัดแกนทางใบ (ตร.
ซม.) พื นที่ใบ (ตร.ม.) และ ความสูง (ม.) (ปี 2556-2558) 

ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ้านวนทาง
ใบทั งหมด 
(ทางใบ) 

ความยาว
ทางใบ (ม.) 

จ้านวนใบ
ย่อย/ทางใบ  

(ใบ) 

พท.หน้าตัด
แกนทางใบ  
(ตร.ซม.) 

พื นที่ใบ(ตร.
ม.) 

ความสูง  
(ม.) 



1 34.45   5.08     300.8 ab 12.4    7.4   1.6 ab 
2 34.70   5.09   304.5 a 12.4   7.7   1.6   b 
3 36.10    5.05    298.6  b 12.2   7.63  1.7   a 

cv% 4.8 3.2 1.2 12.7 5.9 4.9 
F-test ns ns * ns ns * 

ปี 2557 
1 38.2   5.2   324.0   12.1  b 7.7   2.1  ab 
2 38.5   5.3   318.6   13.2  ab 7.9  2.0  b 
3 39.9   5.3  315.8   13.5  a 8.2  2.2  a 

CV% 4.4 2.4 4.95 6.1 4.8 5.1 
F-test  ns  ns  ns *  ns *  

 ปี 2558 
 1 40.3   5.3 315.8 13.2  b 8.2   b 2.4   b 
 2  40.7   5.4 323.6   14.9 ab 8.6 ab 2.4  ab 
 3  42.1   5.4 322.1  15.3  a 9.1   a 2.6    a 

cv% 4.2 2.9 1.3 5.9 6.58 6.3 
F-test ns ns ns ** * * 

 
 

2. ข้อมูลดอก  

ในปี 2556 ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธี ท้าให้เริ่มเก็บข้อมูลใหม่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2556 ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูฝนท้าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน (ดังกราฟที่1-3)  เช่นเดียวกับปี 2557 เกิดน ้าท่วมยาวนานในปลาย
เดือนกันยายน 2556 ท้าให้ระบบน ้าช้ารุด ไม่สามารถเก็บข้อมูลในช่วงนั นได้ ได้เริ่มเก็บข้อมูลใหม่เดือน 
เมษายน 2557 - กันยายน 2558   

โดยปี 2558 เป็นปีเดียวที่มีข้อมูลต่อเนื่องทั งปี พบว่า กรรมวิธีที่ 3 คือ การให้น ้า ที่ระดับ Field 
capacity เป็นกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนดอกเพศเมีย/ดอกทั งหมดมากที่สุด ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 2 การให้น ้า
ที่ระดับ 0.65 ของ Field capacity แตกต่างกับกรรมวิธีที่ 1 การไม่ให้น ้า (control)  ซึ่งมีปริมาณดอกตัว
เมียเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 50.00  47.90 และ 40.97 ตามล้าดับ หรือ เพ่ิมขึ นร้อยละ 9.03 และ 7.00  
ตามล้าดับ โดยคาดว่าจะท้าให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ นตามอัตราส่วนดอกเพศเมียที่เพ่ิมขึ นด้วย ดัง
ตารางที่ 2  

- ดอกตัวเมีย การให้น ้าที่ระดับต่างๆส่งผลให้ จ้านวนดอกตัวเมียมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับ 
ดอกรวม และ อัตราส่วนเพศเมีย/รวม ส้าหรับดอกตัวผู้ การให้น ้าในระดับต่างๆมีผลให้จ้านวนดอกตัวผู้
ลดลงตามระดับการให้น ้า 

ตารางท่ี 2 แสดงจ้านวนช่อดอกและอัตราส่วนเพศของปาล์มน ้ามัน/ปี  (ปี 2556-2558) 

    ปี 2556 



กรรมวิธ ี

จ้านวนช่อดอกต่อต้น อัตราส่วน
เพศ (เมีย/

รวม) 
ตัวผู้ ตัวเมีย 

ดอก
สมบูรณ์

เพศ 
รวม 

1 11.4 11.8   24.0 49.2 
2 11.8 11.0   23.6 46.7 
3 11.2 11.6   23.8 48.5 

CV% 9.3 18.2   12.1 12.9 
F-test ns ns   ns ns 

    ปี 2557 
1 5.4   7.6  b   13.1   58.9   
2 5.7    7.9  b   14.0   57.4  
3 5.7    9.0 a   14.92  60.7   

CV% 17.3 7.9   9.9 7.9 
F-test ns *   ns ns 

    ปี 2558 
1 17.1  ab 15.1  b 4.7  a 36.8   b 40.9  b 
2 19.9  a 20.2  a 2.0  b 42.2   a 47.9  a 
3 15.0  b 20.2  a 5.2  a 40.4  ab 50.0 a 

CV% 8.4 7.7 22.7 7.2 4.6 
F-test ** ** ** * ** 

 
 
 
 
3. ด้านผลผลิต 

พบว่า กรรมวิธีที่ 3 คือ การให้น ้าที่ระดับ Field capacity เป็นกรรมวิธีที่มีจ้านวนทะลายต่อต้น
มากที่สุด (18.50 ทะลาย/ปี) ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 2 การให้น ้าที่ระดับ 0.65 ของ Field capacity 
(17.57 ทะลาย/ปี)  แตกต่างทางสถิตกับกรรมวิธีที่ 1 การไม่ให้น ้า (control) (15.65 ทะลาย/ปี) 
สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ Mite et al. (1999) ศึกษาเปรียบเทียบการให้น า้และไม่ให้น ้าปาล์มน ้ามันใน
ประเทศเอควาดอร์ พบว่า การให้น ้าปาล์มนั นสามารถช่วยเพิ่มน ้าหนักทะลายเฉลี่ยเป็น 4.16-5.28 ตันต่อไร่ 
มากกว่าการปลูกปาล์มน ้ามันในสภาพใช้น ้าฝนเพียงอย่างเดียว ดังตารางที่ 3 

 การให้น ้าในระดับต่างๆ มีผลท้าให้จ้านวนทะลาย และน ้าหนักผลสดต่อต้น เพ่ิมมากขึ น ส้าหรับ
น ้าหนักเฉลี่ยต่อทะลายการให้น ้าในระดับต่างๆไม่มีผลท้าให้น ้าหนักเฉลี่ยต่อทะลายมีความแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 3 แสดงจ้านวนทะลาย ผลผลิตต่อต้นและน ้าหนักเฉลี่ยต่อทะลายของปาล์มน ้ามัน/ปี (ปี 2556-2558) 

ปี 2556 



กรรมวิธ ี
จ้านวนทะลายต่อต้น 

(ทะลาย) 
น ้าหนักผลสด/ต้น

(กก.) 
น ้าหนักเฉลี่ยต่อทะลาย 

(กก.) 

1  3.3   40.2   15.4   
2  2.7   37.0   15.9   
3  2.8   37.5   16.6   

CV% 36.0 37.3 25.9 
F-test ns ns ns 

ปี 2557 
1 8.2  a 105.9  b 12.4   
2 7.9 b 121.8  ab 13.8   
3 9.1  a 127.0  a 14.1   

CV% 7.7 10.8 13.4 
F-test * * ns 

ปี 2558 
1 15.7  b 209.6  b 13.2 
2 17.6  a 234.3  ab 13.3 
3 18.5  a 255.6   a 13.8 

CV% 3.13 10.8 11.5 
F-test ** * ns 

  สรุปผลกำรทดลองและค ำเสนอแนะ 

สรุปได้ว่า  การให้น ้าที่ระดับ Field capacity  ต้นปาล์มน ้ามัน มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
กว่าการให้น ้าที่ระดับ 0.65 ของ Field capacity  และไม่ให้น ้า คือ ให้น ้าหนักผลปาล์มน ้ามันสดเท่ากับ 
255.6 234.3 และ 209.6 ตามล้าดับ โดยการให้น ้าสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ระหว่าง 11.7-21.9% 

 
 
 
ภาคผนวก 
กราฟที่ 1 แสดงปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย (มิลิเมตร) 
 



 
 
 
กราฟที่ 2 แสดงความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 3 จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย  
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