
ศึกษาการให้ระบบน้้าหยดเพื่อผลิตหน่อหวายให้ได้คุณภาพตลอดทั้งปจีังหวัดกาฬสินธุ์ 
สุพัตรา  ชาวกงจักร์ 1    นิมิตร  วงศ์สุวรรณ 1  นิรันดร์  สุขจันทร ์

 
บทคัดย่อ 

 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้น้้าที่เหมาะสมในการผลิตหน่อหวายให้ได้คุณภาพ
ตลอดทั้งปี  ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคม 2554 วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD มี  4  ซ้้า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ  1) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 7 วัน  2)
ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 14 วัน  3) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 21 วัน  และ 4) ไม่มีการให้น้้า  ขุดหลุมขนาด 
30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมประมาณ 2 กิโลกรัมต่อ
หลุม ปลูกต้นกล้าหวายดงที่แข็งแรงอายุประมาณ 8 เดือน หลังปลูก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อัตรา 50 กรัมต่อต้น เมื่อหวายอายุ 6 เดือนหลังย้ายปลูก เสริมดินที่โคนต้น เพ่ือไม่ให้รากลอย ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 2-3 กิโลกรัมต่อกอ และใส่ปุ๋ยเพ่ิมขึ้น
ทุกปี  ให้น้้าในช่วงขาดน้้า หรือฝนทิ้งช่วง ตามกรรมวิธีที่ก้าหนด พบว่า การเจริญเติบโตหวายดงเมื่ออายุ 3 
เดือนก่อนการให้น้้าหยดตามกรรมวิธี  กรรมวิธีที่ 1) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 7 วัน  2) ให้ระบบน้้าหยดทุก 
ๆ 14 วัน  3) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 21 วัน  และ 4) ไม่มีการให้น้้า หวายมีความสูง 17.5  20.9  
19.8 และ  23.3 เซนติเมตร ตามล้าดับ  มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น  0.83  0.95  1.03  และ 1.04  
เซนติเมตร ตามล้าดับ  เส้นผ่าศูนย์กลาง หน่อ  0.49  0.47  0.62 และ 0.30  เซนติเมตร ตามล้าดับ  
มีจ้านวนทางใบ  4.83  4.97  5.40  5.64  ทางใบ ตามล้าดับ  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ปรึกษา
งานวิจัยของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 พิจารณาให้ยุติการทดลองเนื่องจากงานวิจัยหวายควร
ท้าในประเด็นทีม่ีความส้าคัญก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ ์
 
 



ค้าน้า 
 

 หวายดงเป็นพืชพ้ืนเมืองที่มี ล้าต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พบอยู่ ในป่ าธรรมชาติแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร เดิมชาวบ้านเก็บหาต้นหวายมา
ใช้ในการจักรสานและใช้หน่อหวายส้าหรับบริโภค ปัจจุบันการปลูกหวาย  เป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรบริเวณ
เส้นทางระหว่างสกลนครและกาฬสินธุ์    ผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณน้้า
เพียงพอกับการเจริญของหน่อหวาย  ปัจจัยที่จะท้าให้ได้หวายที่มีคุณภาพดี นอกจากการใช้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูง
เหมาะกับพ้ืนที ่แล้ว น้้า 

การศึกษาหาพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้เกษตรกร  ปัจจุบันมีการปลูกหวายอยู่ทั่ว ๆ ไปเนื่องจากได้มีการน้าหวายดงจากแถบเทือกเขาภู
พานไปปลูกทางภาคเหนือ โดยมีแหล่งผลิตกล้าที่ส้าคัญบริเวณอ้าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยในปี 
2550/51 มีพ้ืนที่ปลูก 4,406 ไร่ ผลผลิตรวม 5.1 ล้านหน่อ ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 หน่อต่อไร่ หวายเป็นพืชป่า
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกษตรกรในท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาน้าหวายมาปลูกในสวนหรือในพ้ืนที่ของตนเองโดย
การดัดแปลงวิธีการปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณและผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและจ้าหน่าย การปลูกเกษตรกรจะ
น้ามาปลูกลักษณะเป็นสวนผัก ปัจจุบันความต้องการด้านการบริโภคหวายทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศมี
มากข้ึน แต่การผลิตหวายของเกษตรกร ยังพบปัญหา คือ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น การให้น้้า  ท้า
ให้ได้ผลผลิตต่้าและขนาดของหน่อไม่สม่้าเสมอ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องวิจัยการให้น้้าที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน้าให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป  ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้
ระบบน้้าหยดเพื่อผลผลิตและคุณภาพ 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

อุปกรณ์ 
 1. กล้าหวายดงที่สมบูรณ์แข็งแรง อายุประมาณ 8 เดือน 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดระบบน้้าหยด 
3. ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 สูตร  และปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว) 
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดการเจริญเติบโต   

วิธีการด้าเนินงาน 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ้านวน 4 ซ้้า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ  

1. ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 7 วัน  
2. ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 14 วัน   
3. ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 21 วัน 
4. ไม่มีการให้น้้า 

 ก่อนปลูก ขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกรอง
ก้นหลุมประมาณ 2 กิโลกรัมต่อหลุม ปลูกต้นกล้าหวายดงที่แข็งแรงอายุประมาณ 8 เดือน 
 หลังปลูก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัมต่อต้นเมื่อหวายอายุ 6 เดือนหลัง
ย้ายปลูก เสริมดินที่โคนต้น เพื่อไม่ให้รากลอย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยคอก 2-3 กิโลกรัมต่อกอ และใส่ปุ๋ยเพ่ิมขึ้นทุกปี ให้น้้าในช่วงขาดน้้า หรือฝนทิ้งช่วง ตามกรรมวิธีที่
ก้าหนด 



 เก็บเก่ียว เมื่อกอหวายมีความสมบูรณ์คือ มีหน่อทั้งกอ 6-8 หน่อ ซึ่งจะเป็นหน่อที่สามารถตัดขาย
ได้ 3-4 หน่อ โดยจะตัด 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง  และในปีต่อ ๆ ไป หวายจะให้ผลผลิตมากข้ึนเรื่อยๆ การตัด
เก็บใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตัด ต้นหวายที่มียอดแทงขึ้นมาประมาณ 5-6 นิ้ว ตัดให้สูงกว่าพื้นดิน
ประมาณ 1-2 นิ้ว เพ่ือป้องกันการตัดถูกตาข้างส่วนโคนของหวาย ซึ่งจะเจริญเป็นหน่อหวายต่อไป 

บ้ารุงรักษากรณีเกิดปัญหา การเข้าท้าลายของโรคแมลง เช่น เพลี้ย ด้วง โรครา โรคใบไหม้ โรคใบ
จุด กรณีมีความรุนแรงน้อยให้ตัดเผาต้นทิ้ง แต่หากมีความรุนแรงมากให้ใช้สารก้าจัดศัตรูพืช 

 
การบันทึกข้อมูล  ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต จ้านวนหน่อ  ผลผลิต คุณภาพผลผลิตหน่อหวาย 

ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์  
 
เวลาและสถานที่ด้าเนินงาน  

ระยะเวลา : ตุลาคม 2554–กันยายน 2555 
สถานที่  : ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ ์

 
ด้าเนินการทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ 3 ไร่ ลักษณะร่วนปนทราย 

ค่าความเป็นกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่้า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก 
และปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่้า ปริมาณน้้าฝนในปี 2554 เฉลี่ย 1,590  
มิลลิเมตรต่อปี หลังการปลูกหวายดง ให้น้้าทุกกรรมวิธีเพ่ือให้หวายเจริญเติบโตเพ่ือตั้งตัวในระยะแรกใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตหวายดงเมื่ออายุ 3 เดือนก่อนการให้น้้า
หยดตามกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 1) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 7 วัน  2) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 14 วัน  
3) ให้ระบบน้้าหยดทุก ๆ 21 วัน  และ 4) ไม่มีการให้น้้า หวายมีความสูง 17.5  20.9  19.8 และ  
23.3 เซนติเมตร ตามล้าดับ  มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น  0.83  0.95  1.03  และ 1.04  เซนติเมตร 
ตามล้าดับ  เส้นผ่าศูนย์กลาง หน่อ  0.49  0.47  0.62 และ 0.30  เซนติเมตร ตามล้าดับ  มีจ้านวน
ทางใบ  4.83  4.97  5.40  5.64  ทางใบ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1  ข้อมูลการเจริญเติบโตของหวายดงก่อนการให้ระบบน้้าหยด 
 

กรรมวิธีทดลอง 
ความสูง 
(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ล้าต้น (ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
หน่อ (ซม.) 

จ้านวน
ทางใบ 

 
ให้น้้าหยดทุก 7 วัน 17.5 0.83 0.49 4.83 

ให้น้้าหยดทุก 14 วัน 20.9 0.95 0.47 4.97 

ให้น้้าหยดทุก 21 วัน 19.8 1.03 0.62 5.40 

ไม่ใหน้้้า 23.3 1.04 0.30 5.64 
 
 
 
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

  การทดลองนี้ พ่ึ งเริ่มด้าเนินการซึ่ งยังไม่ ได้ผลตามเป้หมาย แต่ เนื่องจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พิจารณาให้ยุติ
การทดลองเนื่องจากงานวิจัยหวายควรท้าในประเด็นที่มีความส้าคัญก่อน ซึ่งในอนาคตน่าจะมี
การศึกษาต่อไปเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหวาย 

 
ภาคผนวก 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเตรียมแปลง (ก-ข) ไถกลบปอเทืองด้วยผาล 3  (ค) เตรียมกล้าหวายดงที่อายุ 8 
เดือน  
 (ง-จ) การปลูกหวายดง  (ฉ) การวางระบบน้้าหยด  

ก ข ค 

ง จ ฉ 


