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บทคัดยอ 

 

ศึกษาผลของการใชปุยเคมีเพื่อผลิตแหวจีน  วางแผนการทดลองแบบ  RCB  4 ซ้ํา มี 4 กรรมวิธี คือ 1) ไมใส

ปุยเคมี    2) ใสปุยเคมีอัตรา 1/3 ของอัตราที่เกษตรกรใช    3) ใสปุยเคมีอัตรา 2/3 ของอัตราที่เกษตรกรใช  และ  4)  

ใสปุยเคมีอัตราเทากับอัตราที่เกษตรกรใช  ทําการทดลองในรองซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 73 เซนติเมตร  ณ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  ป 2553-2554  ดินที่ ใชทดลองมีคากรดดางเปนกลาง  ปริมาณ

อินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลางและปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูง  ผลการ

ทดลองพบวา การใสปุยอัตราตางๆ มีผลใหจํานวนกอตอไร  จํานวนหัวตอไร  จํานวนหัวตอกอและผลผลิตตอไร  มี

แนวโนมสูงกวาการไมใสปุย และการใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรมีแนวโนมใหผลดังกลาวสูงกวาการใสปุยอัตราต่ํา

กวาเกษตรกร  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  สําหรับขนาดหัว (ความกวางและความหนา) การใสปุยอัตรา

ตางๆ ใหผลใกลเคียงกับการไมใสปุย  และไมมีความแตกตางระหวางการใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรและอัตราต่ํา  

กวาเกษตร ในทางกลับกัน น้ําหนัก 10 หัวของแหวจีนที่ใสปุยอัตราตางๆ  มีแนวโนมนอยกวาการไมใสปุย และการ

ใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรมีแนวโนมใหน้ําหนัก 10 หัวนอยกวาการใสปุยอัตราต่ํากวาเกษตรกร  แตไมมีความ

แตกตางกันทางสถิต ิ
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คํานํา 

 

แหวจีน (Chinese water chestnut) เปนพืชที่อยูในตระกูลกก (Cyperaceae) เปนพืชปเดียว ลําตนตั้งตรง 

แข็ง อวบและกลวง สูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร เปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่นที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปน

พื้นที่ปลูกที่ไดผลดีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย และสามารถปลูกไดเฉพาะบางตําบลของอําเภอศรีประจันต และ

อําเภอเมือง ซึ่งเปนดินชุดสระบุรีไฮเฟตเทานั้น ทั้งนี้เพราะดินชุดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ จะมีลักษณะคลายชั้นดิน

ดาน ลึกประมาณ 50-70 เซนติเมตร ซึ่งทําใหแหวจีนเจริญเติบโตไดดีและเปนประโยชนตอการปลูกแหวอยางมาก 

เพราะเมื่อแหวลงหัว หัวของแหวจะไปกองหรือแผขยายในบริเวณชั้นดินดาน ทําใหสะดวกตอการเก็บเกี่ยว แตถา

เปนดินชุดอื่นๆ แหวจีนเจริญเติบโตลงดานลางไปเรื่อยๆ  ทําใหบางครั้งแหวไมยอมลงหัวและยากตอการเก็บเกี่ยว  

จากขอมูลป 2542/2543 จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ปลูกแหวจีนทั้งสิ้นประมาณ 4,161 ไร ใหผลผลิตเฉลี่ยรวม

ประมาณ 16,785 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 109.10 ลานบาท มีผลผลิตเฉลี่ย 4,034 กิโลกรัมตอไร ปจจุบันพื้นที่

ปลูกแหวจีนลดลงเหลือประมาณ 2,000 ไร บริเวณริมฝงแมน้ําทาจีน ผลผลิตที่ไดนําไปรับประทานสด บรรจุ

กระปองหรือคั้นน้ํา และเปนสวนประกอบในการทําขนมหรืออาหาร แหวจีนเปนพืชที่สรางรายไดใหเกษตรกรได

เปนอยางดี แตมีปญหาการใชปุยเคมีและยากําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในปริมาณมาก ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง

และมีสารเคมีตกคางในผลผลิต ดินและแหลงน้ํา  

งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกแหวจีนมีนอยมาก เนื่องจากแหวจีนเปนพืชเฉพาะถิ่น และมีพ้ืนที่ปลูกในบริเวณ

แคบในบางตําบลของอําเภอศรีประจันตและอําเภอเมืองเทานั้น โดย สมยศ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่องผลของ

ขนาดหัวพันธุและระยะปลูกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของแหวจีน พบวา แหวจีนที่ปลูกโดยใชขนาดของหัวพันธุที่

แตกตางกันนั้น การใชขนาดของหัวแหวจีนที่ใหญที่สุด (3 ซม.) จะมีการสะสมน้ําหนักแหงรวมและน้ําหนักหัวแหง

ทั้งหมดมีคามากท่ีสุด ในขณะที่การใชขนาดหัวเล็กที่สุด (1 ซม.) มีคานอยที่สุด สําหรับระยะปลูกที่แตกตาง พบวา 

การปลูกโดยใชระยะปลูกที่แคบที่สุด คือ 50x50 ซม. ทําใหแหวจีนมีน้ําหนักแหงของตนและหัว รวมถึงน้ําหนัก

แหงรวมตอตนมีคาลดลง โดยแหวจีนที่ปลูกโดยใชระยะปลูก 50x50 ซม. จะมีผลผลิตน้ําหนักหัวแหง (กิโลกรัมตอ

ไร) มากที่สุด สวนแหวจีนที่ปลูกโดยใชระยะปลูก 100x100 ซม. จะมีคาต่ําสุด อยางไรก็ตาม ไมพบความสัมพันธ

ระหวางขนาดของหัวพันธุแหวจีนที่ใชปลูกกับระยะปลูก 

 

 วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. พันธุแหวจีนทองถิ่น 



2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21, 8-24-24 และ 0-0-60 

3. สารกําจัดเชื้อราแมนโคแซบ 80% WP และสารกําจัดศัตรูพืชไดโนทีฟูแรน 10% SL 

4. รองซีเมนต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลอง  แบบ RCB 4 ซ้ํา ในรองซีเมนต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร ดําเนินการ

ทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

กรรมวิธีประกอบดวย   การใสปุย 4 อัตรา คือ  

1)  ไมใสปุย  

2)  ใสปุยอัตรา 1/3 ของอัตราท่ีเกษตรกรใช 

3) ใสปุยอัตรา 2/3 ของอัตราท่ีเกษตรกรใช 

4)  ใสปุยอัตราเทากับอัตราท่ีเกษตรกรใช  

วิธีปฏิบัติการทดลอง   

ปลูกแหวจีนในรองซีเมนตโดยการปกดํากลา กรรมวิธีละ 4 รอง รองละ 3 ตน จากนั้นใสน้ําใหทวมสูง

ประมาณ 5-20 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก หลังปกดําประมาณ 15-20 วัน ถอนแยกใหเหลือเพียง 1 ตนตอรอง 

กําจัดหนอนกอแหวโดยฉีดพนสารแมนโคแซบ 80% WP อัตรา 240 กรัมตอไร และโรค ราสนิมฉีดพนสารไดโนทีฟูแรน 

10% SL อัตรา 80 ซีซีตอไร เมื่อพบการระบาดของหนอนกอและโรคราสนิม 5% สํารวจหนอนกอและโรคราสนิม

ตั้งแตแหวจีนอายุ 3 - 7 เดือน และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8 เดือน เปรียบเทียบจํานวนกอ จํานวนหัว ผลผลิต ขนาดหัว

และน้ําหนักหัว 10 หัวตามกรรมวิธีขางตน 

สําหรับการใสปุย แบงใส 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใสปุย 13-13-21 หลังปกดําประมาณ 15-20 วันในอัตราตาม

กรรมวิธีขางตน ครั้งที่ 2 ใสปุย 13-13-21 หลังปกดําประมาณ 30-40 วันในอัตราตามกรรมวิธีขางตน ครั้งที่ 3 ใสปุย 

13-13-21 หลังปกดําประมาณ 2 เดือนในอัตราตามกรรมวิธีขางตน และครั้งที่ 4 ใสปุย 8-24-24 และ 0-0-60 หลัง

ปกดําประมาณ 5-6 เดือน ในอัตราตามกรรมวิธีขางตน 

 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มตนเดือนมกราคม 2553 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2554 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

 

 ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 จากการวิเคราะหตัวอยางดินที่ใชทดลอง ซึ่งนํามาจากแปลงเกษตรกร อําเภอศรีประจันต จังหวัด

สุพรรณบุรี พบวา ดินเปนกลาง ไมเค็ม มีปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลาง 

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูง (ตารางที่ 1) 



 

จํานวนกอตอไร 

 การใสปุยอัตราตางๆ ทุกอัตรามีแนวโนมใหแหวจีนมีจํานวนกอตอไรมากกวาการไมใสปุย และการใสปุย

อัตราเทากับเกษตรกรมีแนวโนมใหจํานวนกอมากกวาการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกรเชนกัน แตไมมีความ

แตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 2) เนื่องจากดินที่ใชทดลองมีความเปนกรดดางเหมาะสมตอความเปนประโยชนของ

ธาตุอาหาร (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) และธาตุอาหารตางๆ มีปริมาณเพียงพอตอการเจริญเติบโตของ

แหวจีน ทําใหแหวจีนตอบสนองตอปุยไมชัดเจน และพื้นที่การทดลองซึ่งอยูในรองซีเมนตจํากัดตอการเพิ่มจํานวน

กอของแหวจีน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเพิ่มเติมในรองซีเมนตที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้น พบวา 

จํานวนกอของแหวจีนมีจํานวนมากข้ึน   
 

จํานวนหัวตอไร 

 การใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรมีผลใหแหวจีนมีจํานวนหัวตอไรมากกวาการไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิติ แตไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกรและการไมใสปุย การใสปุยอัตรา

ตางๆ มีแนวโนมใหจํานวนหัวมากกวาการไมใสปุยตามลําดับ (ตารางที่ 2) เนื่องจากการใสปุยครั้งที่ 4 ใชปุย 8-24-24 

และ 0-0-60 ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่ละลายน้ําไดสูง และดินที่ใชทดลองมี

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลาง ทําใหแหวจีนตอบสนองตอปุย และธาตุดังกลาวมีผลตอการลงหัวหรือ

สรางหัวของพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) สงผลใหแหวจีนที่มีการใสปุยมีจํานวนหัวมากขึ้น   
 

ผลผลิตตอไร 

 การใสปุยอัตราตางๆ มีแนวโนมใหผลผลิตมากกวาการไมใสปุย และการใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรมี

แนวโนมใหผลผลิตมากกวาการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกร แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 2) ซึ่งผล

การทดลองดังกลาวนี้สอดคลองกับจํานวนหัวตอไร 
 

ขนาดหัว (ความกวางและความหนา) 

 การใสปุยอัตราตางๆ ใหขนาดหัวไมแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสปุย เชนเดียวกับการ

ใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรไมแตกตางกับการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกร (ตารางที ่2)  
 

น้ําหนักหัว 10 หัว 

 การใสปุยอัตราตางๆ มีแนวโนมใหน้ําหนักหัว 10 หัวนอยกวาการไมใสปุย และการใสปุยอัตราเทากับ

เกษตรกรมีแนวโนมใหน้ําหนักหัว 10 หัวนอยกวาการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกร แตไมแตกตางกันทางสถิติ 

(ตารางที่ 2)  

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 



1. การใสปุยมีผลตอจํานวนกอ จํานวนหัวและผลผลิตของแหวจีนโดยมีแนวโนมใหผลดังกลาวมากกวา

การไมใสปุย และการใสปุยอัตราเทากับเกษตรกรมีแนวโนมใหผลดังกลาวมากกวาการใสปุยอัตรานอยกวา

เกษตรกร 

2. การใสปุยไมมีผลตอขนาดหัว (ความกวางและความหนา) แตมีผลตอน้ําหนักหัวของแหวจีน โดยการใส

ปุยอัตราเทากับเกษตรกรมีแนวโนมใหน้ําหนักหัวนอยกวาการใสปุยอัตรานอยกวาเกษตรกรและการไมใสปุย 

ตามลําดับ 

 จากผลการทดลอง พบวา จํานวนกอ จํานวนหัวและผลผลิตของแหวจีนมีแนวโนมมากขึ้น แตผลไมเดนชัด 

เนื่องจากพื้นที่การทดลองจํากัดและสามารถควบคุมโรคและแมลงไดดีกวาในสภาพแปลง ดังนั้นควรศึกษาซ้ําใน

แปลงเกษตรกร 

 

คําขอบคุณ 

 

 ผูเขียนขอขอบคุณคณะผูรวมงาน  คุณเสรีวัฒน จัตตุพรพงษ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ      

คุณเบ็ญจมาตร รัศมีรณชัย พนักงานประจําหองทดลอง คุณสุจิตรา พิกุลทอง นักวิชาการเกษตร และพนักงาน

ราชการทุกทาน ของศูนยวิจัยละพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สําหรับการรวมปฏิบัติงานใหคําปรึกษา  

ขอเสนอแนะ ทําใหการทดลองครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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ตารางที่ 1 สมบัติของดินที่ใชทดลอง 
 

pH (1:1 H2O) 6.97 – 7.13 

Electro Conductivity : EC           0.08 – 0.10 ds/m2 



Organic matter : OM.    1.34 – 1.74 % 

Available P2O5      33 – 40 ppm 

Exchangeable K2O      175 – 180 ppm 

 

 

ตารางที่ 2 จํานวนกอ จํานวนหัว ผลผลิต ขนาดหัว และน้ําหนักหัว 10 หัว ของแหวจีนที่ไมใสปุยและใสปุย

อัตราตางๆ 
 

        กรรมวิธ ี
จํานวนกอ จํานวนหัว ผลผลิต ขนาดหัว (ซม.) น้ําหนักหัว 10 หัว 

(กอตอไร) (หัวตอไร) (ตันตอไร) ความกวาง ความหนา (กรัม) 

ไมใสปุย 228,029 542,518a 5,844 2.94 1.95 113 

ใสปุยอัตรา 1/3 ของ

อัตราที่เกษตรกรใช 

238,480 615,677ab 6,304 2.93 1.96 108 

ใสปุยอัตรา 2/3 ของ

อัตราที่เกษตรกรใช 

240,028 646,081ab 6,367 2.94 1.95 107 

ใสปุยอัตราเทากับ

อัตราที่เกษตรกรใช 

246,081 664,133b 6,564 2.90 1.94 105 

F - test ns ns ns ns ns ns 

CV. (%) 12.46 11.67 7.51 3.77 4.33 12.36 

LSD 0.05 0.35 2.04 1.67 0.11 0.05 0.23 

 

 

 


