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บทคัดย่ อ
การทดลองหาปริ มาณน ้าใช้ ที่เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improved ( ปี ที่ 3 ) ที่สถานีทดลอง
การใช้ น ้าชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) อ .กาแพงแสน จ. นครปฐม เริ่ มทาการทดลองเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 255 3 ถึงวันที่ 30 กันยายน 255 3 รวมอายุ 214 วัน โดยใช้ แผนการทดลองแบบ
RCBD
(Randomized Complete Block Design) ประกอบด้ วย 6 วิธีการ (Treatment ) 3 ซ ้า (Replication) รวม18
แปลงย่อย ขนาดของแปลงย่อยเท่ากับ 5 เมตร x 12 เมตร = 60 ตารางเมตร ให้ น ้าโดยระบบสปริ งเกลอร์ จานวน
4 หัว /แปลง อัตราการไหลของน ้าต่อหัว 10.56 ลิตร / นาที ที่แรงดัน 18 ปอนด์/ตารางนิ ้ว ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์การ
ใช้ น ้าของพืชแบบเบ็ดเสร็ จ (K/p) 0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,และ 1.6 ตามลาดับ ผลการทดลองปรากฏว่า วิธีการที่ 2
ใช้ คา่ K/p = 0.8 ให้ ผลผลิตตอบแทนต่อไร่ ดีที่สดุ เป็ นลาดับที่ 1 ใช้ น ้าชลประทาน + น ้าฝน 1,592.52 ม.ม.
เฉลี่ย 7.44 ม.ม./วัน มีจานวนหน่อมากที่สดุ คือ 3,184 หน่อ และมีน ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัด และหลังตัด
มากที่สดุ 2,475.91 กิโลกรัม / ไร่ และหลังตัด 1,617.32 กิโลกรัม / ไร่ ค่า E y = 0.96 รองลงมาคือวิธีการที่ 3
เป็ นลาดับ 2 ใช้ คา่ K/p = 1.0 ใช้ น ้าชลประทาน + น ้าฝน 1,778.90 ม.ม. เฉลี่ย 8.32 ม.ม./วัน มีจานวนหน่อ
3,140.33 หน่อ และมีน ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัด 2,280.71 กิโลกรัม / ไร่ และหลังตัด 1,432.27 กิโลกรัม / ไร่
E y = 0.79 วิธีการที่ 5 ใช้ คา่ K/p = 1.2 เป็ นลาดับ 3 ใช้ น ้าชลประทาน + น ้าฝน 1,2112.8 ม.ม. เฉลี่ย 9.88
ม.ม./วัน มีจานวนหน่อ 3,042.67 หน่อ และมี น ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัด 2,199.21 กิโลกรัม / ไร่ น ้าหนักทัง้
แปลงหลังตัด 1,400.18 กิโลกรัม / ไร่ E y = 0.70 จากการทดลอง พบว่า ความสูง,ความกว้ างทรงพุ่ม,
เส้ นผ่าศูนย์กลางและความยาวหน่อมีอิทธิพลต่อผลผลิตรวม / ไร่ เพียงเล็กน้ อย ส่วนจานวนหน่อและน ้าหนักหน่อ
ทังแปลงมี
้
อิทธิพลต่อผลผลิตรวม / ไร่ มาก
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Abstract
the experiment seeks water quantity uses that is appropriate of bamboo guava breed shoot,
Brock's Improved ( year at 3 ) at the station experiences using water 5 irrigations ( ,Meklong River
big is ) the wall is hundred thousands province Nakhornpathom begin the experiment when date
25 February 2553 arrive at date 30 September 2553 total up age 214 day by use the conspiracy
experiences like [ model ] RCBD (Randomized Complete Block Design) compose 6 the way
(Treatment ) 3 repetition (Replication) total up 18 modify digest the size of modify to digest equal to
5 the meter x 12 meter = 60 square metre give the water by 4 spring comrade amount head
systems / modify flowwing rate of the water per capita 10.56 the liter / minute at 18 pound
pressures / square inch use using water coefficient of the plant like [ model ] The all-inclusive (K/p)
0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 and 1.6 respectively the experiment appears that 2 ways use the value K/p = 0.8
give a result produce compensate build [ wasp ] best farm in order that 1 use irrigation water +
1,592.52 rain secondary education water is secondary education share 7.44 secondary secondary
education education / day there is shoot amount most is 3,184 a shoot and weigh both of shoot
modifies before cut and the back cuts 2,475.91 most a kilogram / farm and the back cuts 1,617.32
a kilogram / farm value E y = 0.96 next 3 ways 2 in order use the value K/p = 1.0 use irrigation
water + 1,778.90 rain secondary education water is secondary education share 8.32 secondary
secondary education education / day there are 3,140.33 shoot shoot amounts and weigh both of
shoot modifies before cut 2,280.71 a kilogram / farm and the back cuts 1,432.27 a kilogram / farm
E y = 0.79 5 ways use the value K/p = 1.2 in order 3 use irrigation water + 1,2112.8 rain secondary
education water is secondary education share 9.88 secondary secondary education education / day
there are 3,042.67 shoot shoot amounts. and weigh both of shoot modifies before cut 2,199.21 a
kilogram / farm both of weight modifies the back cuts 1,400.18 a kilogram / farm E y = 0.70 from
the experiment meet that the height is shape bush wideness the diameter and length shoot are
influential build [ wasp ] the produce total up / farm a little just amount shoot part and shoot both of
weight modify to are influential build [ wasp ] the produce total up / farm. The very

คานา
หน่อไม้ ฝรั่ง (Asparagus officinalis L. ตระกูล Liliaceae) เป็ นพืชผักที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
แหล่งปลูกหน่อไม้ ฝรั่งที่สาคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย ร้ อยเอ็ดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ปลูกเพื่อ
บริ โภคในประเทศและเพื่อส่งออก หน่อไม้ ฝรั่งเป็ นพืชประเภท เพอเรนเนี่ยน (perennial) อายุยาวปลูกครัง้ เดียว
สามารถทยอยเก็บได้ นาน 3 – 5 ปี อนาคตของหน่อไม้ ฝรั่งจึงขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของผลผลิต ทังในรู
้ ปการส่งออก
เป็ นผักสดและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องกระป๋ อง การปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ ฝรั่งของประเทศ
ไทย แนวทางหนึง่ คือการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ ต้นทุนการผลิตให้ ค้ มุ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดกับการ
ลงทุนปั จจุบนั น ้าสาหรับทาการเกษตรซึง่ มีความสาคัญและมีอยู่อย่างจากัด การให้ น ้าไม่ถกู วิธีและไม่เหมาะสม
กับพืชที่ปลูก ก็เป็ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิตแก่เกษตรกร
การทดลองหาปริ มาณน ้าใช้ ที่เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improved จะได้ ปริ มาณน ้าใช้ ที่
เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่ง นาไปเป็ นข้ อมูลสาหรับการส่งน ้าให้ เหมาะสมในเขตพื ้นที่การชลประทานที่มีการปลูก
หน่อไม้ ฝรั่งต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
จากการวิเคราะห์ดินในแปลงที่จะปลูกพืชเป็ นดินร่ วนพบว่า มีคา่ Pc. = 26.4 % PWP. =
10.8% ค่า As ของดิน ในแปลง = 1.40 และเขตรากพืชของหน่อไม้ ฝรั่งเท่ากับ 30 ซม. ดังนันดิ
้ นจึงอุ้มน ้าไว้ ให้
พืชใช้ ตามสูตร d = (PC.-PWP.) x As. x D /100 แทนค่าในสูตรจะได้ คา่ อุ้มน ้าให้ หน่อไม้ ฝรั่งใช้ เท่ากับ (26.4 –
10.8) x 1.40 x 30 /100 = 6.55 ซม. แต่จะให้ น ้าหน่อไม้ ฝรั่งเมื่อความชื ้นลดลง 25% Pac. นัน่ คือต้ องให้ น ้า
หน่อไม้ ฝรั่งเมื่อค่าอุ้มน ้าเหลือ 6.55 x 25/100 = 1.63 ซม. หรื อ 16.3 มม. และจากหนังสือข้ อมูลการใช้ น ้าของพืช
ต่างๆในภาคกลาง เล่มที่ 3 ของงานวางแผนและวิจยั การใช้ น ้าชลประทานของพืช ฝ่ ายเกษตรชลประทาน กอง
จัดสรรน ้าและบารุ งรักษา ค่าการใช้ น ้าของหน่อไม้ ฝรั่งใน จังหวัดนครปฐม = 4.4 มม. ต่อวัน ดังนันดิ
้ นในแปลง
จึงสามารถอุ้มน ้าได้ นานที่สดุ = 16.3/4.4 = 3 วัน และใช้ คา่ การระเหยรวม 3 วัน คูณกับ ค่า สัมประสิทธิ์ การใช้
น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) ในแต่ละวิธีการ คือ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 และ 1.6
1. การเตรี ยมดินเตรี ยม
โดยไถดะตากดินเพื่อกาจัดวัชพืชก่อนปลูก 2 สัปดาห์ แล้ วไถแปรเพื่อย่อยดิน ให้ ละเอียดแล้ วจึงทาการ
ยกร่ องทาแปลงปลูกขนาดของแปลงย่อย กว้ าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ปลูกหน่อไม้ ฝรั่ง 4 แถว/แปลง แถว
ละ 22 ต้ น รวม 88 ต้ น / แปลง จานวน 18 แปลง รวม 1,584 ต้ น
2. การปลูก
ปลูกระยะระหว่างแถว 1.20 เมตร ระยะระหว่างต้ น 0.50 เมตร 1 แปลงย่อย ปลูกหน่อไม้ ฝรั่งได้ 4
แถว ๆ ละ 22 ต้ น รวม 18 แปลง รวม 1,584 ต้ น

3. การให้ นา้
การทดลองหาปริ มาณการใช้ น ้าที่เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่งพันธุ์ Brock”s Improved ปี ที่ 3
จานวน 18 แปลง โดยใช้ ระบบจ่ายน ้าตามท่อ PVC แบบ Sprinker จานวน 4 หัว / แปลง ระยะระหว่างหัว
3 เมตร ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 ,1.4 ,และ 1.6 คูณค่าระเหย รวม
3 วัน คูณพื ้นที่รับน ้าต่อแปลง 60 ม.2 โดยใช้ ปั๊มขนาดขนาด 1.0 HP เปิ ดทีละ 12 หัว ที่แรงดัน 20 ปอนด์
ต่อตารางนิ ้ว โดยใช้ นาฬิกาจับเวลาให้ น ้าต่อครัง้ ในพื ้นที่ 180 ม.2
4. การให้ ป๋ ุย
ให้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์
13 ครัง้ โดย ใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพ ฉีดทางใบหลังจากหน่อไม้ ฝรั่งให้ ผลผลิตจะทาให้ มี
ขนาดใหญ่และได้ น ้าหนักดี และให้ ปยเคมี
ุ๋
โดยการหว่าน 7 ครัง้
5. การใช้ สารเคมีกาจัดโรค - แมลงศัตรู พืช
ใช้ สารเคมีป้องกันกาจัด
หนอนและแมลงจานวน 1 ครัง้
6. การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
ใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช

4 ครัง้ โดยฉีดเพื่อควบคุมวัชพืชหลังจากพักต้ น 2 วัน

7. การพรวนดินกาจัดวัชพืช
พรวนดินหลังจากกาจัดวัชพืชด้ วยแรงคน
5 ครัง้ พรวนดินโดยหลังจากพักต้ นทุกครัง้ เพราะ
หน่อไม้ ฝรั่งเป็ นพืชผักที่สง่ ออกต่างประเทศ การใช้ สารเคมีเป็ นสิ่งที่ต้องควรระวังมากเพราะถ้ ามีสารเคมีตกค้ างจะ
ทาให้ พ่อค้ าไม่รับซื ้อ

ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลอง
การทดลองหาปริ มาณน ้าใช้ ที่เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่ง
Brock's Improved ปี ที่ 3 ที่สถานี
ทดลองการใช้ น ้าชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่ มดาเนินการ ตังแต่
้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 รวมอายุ 950 วัน ให้ น ้าโดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์การใช้
น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) ในแต่ละวิธีการ คือ วิธีการที่ 1 ถึงวิธีการที่ 6 เท่ากับ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 และ 1.6
คูณค่าการระเหยรวม 3 วัน ซึง่ ได้ รับน ้าชลประทานและน ้าฝน ดังนี ้ วิธีการที่ 1
1,435.14 ม.ม., วิธีการที่ 2
1,592.52 ม.ม. ,วิธีการที่ 3 1,778.9 ม.ม., วิธีการที่ 4 1,945.46 ม.ม., วิธีการที่ 5 2,112.82 ม.ม. และ วิธีการที่ 6
2,298.88 ม.ม. ซึง่ มีผลการทดลองดังนี ้
ความสูง (เซนติเมตร)
หน่อไม้ ฝรั่งมีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติและน ้าที่ให้ กบั หน่อไม้ ฝรั่งกับความสูงก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยพบว่า วิธีการที่ 2 ได้ รับน ้าน้ อยลาดับที่ 2 มีความสูงมากที่สดุ 163.43 ซม. รองลงมาคือ

วิธีการที่ 6 155.20 ซม. วิธีการที่ 3 154.67 ซม. วิธีการที่ 5 149.93 ซม. วิธีการที่ 1 148.00 ซม. และวิธีการ
ที่ 4 มีความสูงน้ อยที่สดุ 144.73 ซม.
ทรงพุ่ม (เซนติเมตร)
ความกว้ างทรงพุ่มของหน่อไม้ ฝรั่ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยความกว้ างทรงพุ่มมี
แนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกับความสูงของต้ น พบว่า วิธีการที่ 2 มีความกว้ างของทรงพุ่มมากที่สดุ 78.13 ซม.
รองลงมาคือ วิธีการที่ 6 70.93 ซม. วิธีการที่ 5 69.00 ซม. วิธีการที่ 1 68.93 ซม.วิธีการที่ 3 67.53 ซม.
และวิธีการที่ 4 64.73 ซม. ตามลาดับ
จานวนหน่ อ (หน่ อ)
จานวนหน่อของหน่อไม้ ฝรั่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ และพบว่าปี ที่
3 มี
จานวนหน่อเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ 2 จานวนมากในทุกวิธีการ โดยวิธีการที่ 2 มีจานวนหน่อมากที่สดุ
3,184.0 หน่อ
รองลงมาคือวิธีการที่ 3 3,140.33 หน่อ วิธีการที่ 5 3,042.7 หน่อ วิธีการที่ 4 2,827.7 หน่อ วิธีการที่ 6
2,788.33 หน่อ และวิธีการที่ 1 2,449.0 หน่อ
ความยาวหน่ อ(เซนติเมตร)
หน่อไม้ ฝรั่งมีความยาวหน่อ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และความยาวหน่อไม่มีผลต่อผลผลิตเมื่อ
นาไปจาหน่าย เพราะก่อนจาหน่ายจะต้ องตัดหน่อให้ มีความยาวเพียง 25 ซม. เท่านัน้ โดยวิธีการที่ 2 มีความ
ยาวหน่อมากที่สดุ 36. 13 ซม. รองลงมา คือวิธีการที่ 6 35. 43 ซม. วิธีการที่ 1 34.70 ซม. วิธีการที่ 3
34.57 ซม. วิธีการ 5 34.43 ซม. และวิธีการที่ 4 34.40 ซม.
เส้ นผ่ าศูนย์ กลางหน่ อ (ม.ม.)
เส้ นผ่าศูนย์กลางของหน่อ พบว่าไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติแต่หน่อมีขนาดใหญ่ขึ ้นกว่าปี
ที่1 โดยวิธีการที่ 2 มีเส้ นผ่าศูนย์กลางมากที่สดุ 8. 0 ม.ม. รองลงมาคือวิธีการที่ 1 7. 27 ม.ม. วิธีการที่ 6
7.36 ม.ม. วิธีการที่ 5 7.30 ม.ม. วิธีการที่ 3 7.21 ม.ม. และวิธีการที่ 4 7.45 ม.ม. ตามลาดับ
นา้ หนักหน่ อก่ อนตัด (กรั ม)
น ้าหนักก่อนตัดของหน่อไม้ ฝรั่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญโดยวิธีการที่ 2 มี
น ้าหนักหน่อก่อนตัดมากที่สดุ 24.30 กรัม รองลงมา คือ วิธีการ 1 22.01 กรัม วิธีการ 6 22.00 กรัม วิธีการ
5 21.74 กรัม วิธีการที่ 3 21.62 กรัม และวิธีการที่ 4 21.21 กรัม ตามลาดับ
นา้ หนักหน่ อหลังตัด (กรั ม)
น ้าหนักหน่อหลังตัด มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ พบว่าน ้าหนักหน่อก่อนตัด
และหลังตัดมีแนวโน้ มของข้ อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีการที่ 2 มีน ้าหนักหน่อหลังตัดมากที่สดุ 1 6.66
กรัม รองลงมาคือวิธีการที่ 6 1 4.72 กรัม วิธีการที่ 3 14.90 กรัม วิธีการที่ 1 1 4.56 กรัม วิธีการที่ 5 14.52
กรัม และวิธีการที่ 4 14.08 กรัม ตามลาดับ

นา้ หนักหน่ อทัง้ แปลงก่ อนตัด (กิโลกรั ม/ไร่ )
น ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัด มีความแตกต่างกันตามสถิติอย่างมีนยั สาคัญ โดยวิธีการที่ 2 มี
น ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัดมากที่สดุ 2,475.91 กิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการที่ 3 2,280 กิโลกรัม วิธีการที่ 5
2,199.91 กิโลกรัม วิธีการที่ 4 2,011.29 กิโลกรัม วิธีการที่ 6 1,906.84 กิโลกรัม และวิธีการที่ 1 1,814.04
กิโลกรัม ตามลาดับ
นา้ หนักหน่ อทัง้ แปลงหลังตัด (กิโลกรั ม/ไร่ )
น ้าหนักหน่อทังแปลงหลั
้
งตัด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญมีความสอดคล้ องของ
ข้ อมูล ไปในทางเดียวกันกับน ้าหนักหน่อทังแปลงก่
้
อนตัดโดยวิธีการที่ 2 มีน ้าหนักหน่อทังแปลงหลั
้
งตัดมากที่สดุ
1,617.33 กิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการที่ 3 1,432.27 กิโลกรัม วิธีการที่ 5 1,400.18 กิโลกรัม วิธีการที่ 6
1,299.56 กิโลกรัม วิธีการที่ 4 1,289.51 กิโลกรัม และวิธีการที่ 1 1,192.18 กิโลกรัม ตาม
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้ น ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด( E y กก. / ม³. )
วิธีการทดลองที่ Treatment
รายการ
T1
T2
T3
T4
T5
1.ปริ มาณน ้าใช้ ตลอดอายุ (ม .ม.)
(366 วัน)น ้าชลประทาน+น ้าฝน
2.ปริ มาณน ้าใช้ เฉลีย่ ต่อวัน(ม.ม.)
3.ปริ มาณน ้าใช้ ตอ่ ไร่ (ม³.)
4.ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
5.ประสิทธิภาพการใช้ น ้าให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ( E y กก./ ม³. )
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กราฟที่ 1 เปรี ยบเทียบความสูงกับทรงพุ่ม
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วิธีการทดลอง

กราฟที่ 2 เปรี ยบเทียบจานวนนา้ และผลผลิต / ไร่
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จานวนน ้าลูกบาศก์
เมตร
ผลผลิต กก./ไร่

กราฟที่ 3 เปรี ยบเทียบความยาวหน่ อ กับ เส้ นผ่ าศูนย์ กลางหน่ อ
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วิธีการทดลอง

กราฟที่ 4 เปรี ยบเทียบนา้ หนักหน่ อก่ อนตัดและ นา้ หนักหน่ อหลังตัด
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วิธีการทดลอง

T5

T6

น ้าหนักหน่อก่อนตัด(กรัม)
น ้าหนักหน่อหลังตัด(กรัม)

กราฟที่ 5 เปรี ยบเทียบ จานวนหน่ อ, นา้ หนักหน่ อทัง้ แปลงก่ อนตัด และ นา้ หนักหน่ อทัง้ แปลงหลังตัด
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สรุปผลการทดลอง
การทดลองหาปริ มาณน ้าใช้ ที่เหมาะสมของหนอไม้ ฝรั่งพันธ์ Brock ‘s Improved ( ปี ที่3 )
กาหนดปริ มาณน ้าที่จะให้ แก่หน่อไม้ ฝรั่ง โดย ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์การใช้ น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) 6 ระดับ คือ ตังแต่
้
0.6,0.8,1.0,1.2,1.4และ 1 .6 ปี ที่ 3 พบว่า มีจานวนหน่อเพิ่มขึ ้น ผลผลิต / ไร่ เพิ่มขึ ้น ขนาดของหน่อ, ความสูง
และทรงพุ่มลดลงเล็กน้ อย จากผลการทดลองนี ้จะเห็นได้ วา่ ความสูงและทรงพุ่มไม่มีผลต่อการให้ ผลผลิต
หน่อไม้ ฝรั่ง ผลการทดลองในปี ที่ 3 นี ้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) 0.8 วิธีการที่ 2 นัน้ มี
ความสูงมากที่สดุ 163.43 ซม.มีทรงพุ่มกว้ างที่สดุ 78.13 ซม. มีจานวนหน่อมากที่สดุ 3,184 หน่อ มีความยาว
หน่อมากที่สดุ 36.13 ซม. มีเส้ นผ่าศูนย์กลางหน่อมากที่สดุ 7.96 มม. มีน ้าหนักหน่อก่อนตัดและหลังตัดมากที่สดุ
24.79 กรัม และ 16.48 กรัมและยังมีผลผลิตต่อไร่ มากที่สดุ 1,617.32 กิโลกรัม / ไร่ ซึง่ แตกต่างจากปี ที่ 1 ที่คา่
สัมประสิทธิ์การใช้ น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) 1.2 วิธีการที่ 4 จะให้ ผลผลิตดีที่สดุ ในการทดลองในปี ที่ 3 นี ้ผลการ
ทดลองเหมือนกับปี ที่ 2 คือ การให้ น ้าหน่อไม้ ฝรั่งที่ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์ การใช้ น ้าของพืชเบ็ดเสร็ จ (K/p) ที่ 0.8 คือ
ค่าการใช้ น ้าที่เหมาะสมของหน่อไม้ ฝรั่งพันธ์ Brock ‘s Improved ที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม

