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บทคัดย่อ 
ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวาย ด าเนินการในปี 2557-

2558 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร วางแผนการทดลองแบบ 4x3  Factorial  in  RCBD  4  ซ้ า 
ปัจจัยที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก มี 4 ระดับ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยคอก 2) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา1 ตันต่อไร่3) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา2 ตันต่อไร่ 
และ 4) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 3 ตันต่อไร่ ปัจจัยที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มี 3 ระดับ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 2) ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และ3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ละ 
Plot ปลูก16 ต้น เก็บข้อมูล 4 ต้น ผลการด าเนินงาน เมื่อหวายอายุ 3 ปี 6 เดือน พบว่าจ านวนหน่อหวายมีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2  ตันต่อไร่ร่วมกับไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.13 หน่อต่อหลุม และเมื่อ
ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงขึ้นท าให้จ านวนหน่อหวายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.44 หน่อต่อหลุม 
น้ าหนักหน่อมีความสอดคล้องกับจ านวนหน่อที่ความเชื่อมั่น 95 % โดยพบว่าเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 ตันต่อไร่
ร่วมกับไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.75 กรัมต่อหลุม และเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงขึ้นท าให้จ านวนหน่อ
หวายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.91 กรัมต่อหลุม ซึ่งข้อมูลข้างต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ค่า
ความเชื่อมั่น 95 % แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพหน่อหวายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการตัดหน่อหวายและ
การจัดการแปลงที่ด ี
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ค าน า 

หวายในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 50 ชนิด ซึ่งหวายแทบทุกชนิดสามารถน ามาบริโภคได้ แต่จะมีหวาย
เพียงไม่กี่ชนิดที่มีรสชาติถูกใจของผู้บริโภค หวายดง (Calamus  siamensis) จัดว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามา
ปลูกเพ่ือผลิตหน่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์มากที่สุด เนื่องจากเป็นหวายที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง แตกกอดี ตอบสนอง
ต่อการให้ปุ๋ยและน้ าเป็นอย่างดี และสามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่าสามสิบปี  การผลิตหวายเพ่ือการค้าแหล่งใหญ่
อยู่ที่จังหวัดสกลนคร  โดยในปี 2550/51 มีพ้ืนที่ปลูก 4,406 ไร่ ผลผลิตรวม 5.1 ล้านหน่อ ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 
หน่อต่อไร่ หวายเป็นพืชป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกษตรกรในท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาน าหวายมาปลูกในสวน
หรือในพ้ืนที่ของตนเองโดยการดัดแปลงวิธีการปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณและผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
จ าหน่าย การปลูกเกษตรกรจะน ามาปลูกลักษณะเป็นสวนผักปัจจุบันความต้องการด้านการบริโภคหวายทั้งใน
ตลาดภายในและต่างประเทศมีมากขึ้น แต่การผลิตหวายของเกษตรกร ยังพบปัญหา คือ ขาดพันธุ์ที่เหมาะสม
ส าหรับพ้ืนที่ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้ า  และ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรยังผลิตหวายตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ท าให้ได้ผลผลิตต่ าและขนาดของหน่อไม่สม่ า เสมอ 
การออกหน่อไม่ตลอดทั้งปี จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหวายที่
เหมาะสม เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนที่จะท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันความ
ต้องการด้านการบริโภคหวายทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศมีมากขึ้น แต่การผลิตหวายของเกษตรกร ยังพบ
ปัญหา คือ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม  ท าให้ได้ผลผลิตต่ าและขนาดของหน่อ
ไม่สม่ าเสมอ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องวิจัยการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ หวายดง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หนามแดงและพันธุ์หนามขาว 
     วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
             อุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้แก่ แว่นขยาย กล้องถ่ายภาพ แบบบันทึก 

 แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 4x3 Factorial in RCBD 4  ซ้ า 
ปัจจัยที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก มี 4 ระดับ  คือ 
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1) ไม่ใส่ปุ๋ยคอก  
 2) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่  

3) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2 ตันต่อไร่  
4) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 3 ตันต่อไร่ 

ปัจจัยที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มี 3 ระดับ  คือ  
1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  
2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่   
3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
 
 

    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    ปลูกหวาย แปลงละ 16 ต้น เก็บข้อมูลแปลงละ 4 ต้นที่อยู่ตรงกลาง ขุดหลุมขนาด 30x30x 30 
เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ปลูกต้นกล้าหวายดงที่แข็งแรงอายุประมาณ 8 เดือนเก็บเกี่ยวเมื่อหวาย
เจริญเต็มที่และแตกหน่ออ่อนที่อายุประมาณ 1-2 ปีหลังย้ายปลูก  หากพบปัญหา การเข้าท าลายของโรค
แมลง เช่น เพลี้ย ด้วง โรครา โรคใบไหม้ โรคใบจุด กรณีมีความรุนแรงน้อยให้ตัดเผาต้นทิ้ง แต่หากมีความ
รุนแรงมากให้ใช้สารก าจัดศัตรูพืช การบันทึกข้อมูล ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต จ านวนหน่อ  ผลผลิต 
คุณภาพผลผลิตหน่อหวาย ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรม MSTATC ที่ระดับความ
เชื่อมั่น  95% 

       เวลาและสถานที่ 
      ระยะเวลาที่ด าเนินการ เริ่มต้น 2557  สิ้นสุด  2558 รวม 2 ปี  

 สถานทีด่ าเนินงานวิจัยในพื้นที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด าเนินงานการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวายในไตรมาสที่ 4

หวายมีอายุ 3 ปี 3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยวัดความสูงและนับจ านวนทางใบ 
จ านวนหน่อ เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อ และน้ าหนักหน่อและวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้โปรแกรม MSTAT 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการด าเนินงานพบว่า ในด้านความสูงมีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงท าให้
หวายมีการเจริญเติบโตด้านความสูงดีกว่าในอัตราต่ า ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 3 ตันต่อไร่ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงสุด คือ 70.94 เซนติเมตร ส าหรับ
จ านวนทางใบ มีการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 ตันต่อไร่ร่วมกับไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 6.82 ใบ หลุม 
และเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงขึ้นท าให้จ านวนทางใบหวายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 7.00 ใบ
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(ตารางที่ 3)  เมื่อหวายอายุ 2 ปี เริ่มทยอยให้ผลผลผลิตเป็นระยะ ทั้งนี้การทดลองการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวายในไตรมาสที่ 4 หวาย  มีอายุ 3 ปี 3 เดือน (มิถุนายน 2558) ในด้านจ านวน
ห น่ อ พบว่า 

จ านวนหน่อหวายมีการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2  ตันต่อไร่ร่วมกับไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.13 
หน่อต่อหลุม และเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงขึ้นท าให้จ านวน หน่อหวายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
3.44 หน่อต่อหลุม โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อ(ขนาดหน่อ) การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 3 ตันต่อไร่ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี15-15-15 อัตรา 
25 และ50 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.68 เซนติเมตร ส่วนน้ าหนักหน่อ พบว่ามีความสอดคล้องกับ
จ านวนหน่อ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 ตันต่อไร่ร่วมกับไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2.75 กรัมต่อหลุม และ
เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงขึ้นท าให้จ านวนหน่อหวายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  เท่ากับ 2.91 กรัมต่อหลุม 
โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ของความผันแปร (C.V.%) ของความสูง จ านวนทางใบ จ านวนหน่อ เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อ(ขนาดหน่อ) 
และน้ าหนักหน่อ เท่ากับ 15.15, 11.97, 29.74, 13.23 และ18.70 ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลข้างต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ที่ค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพหน่อหวายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการตัด
หน่อหวายและการจัดการแปลงที่ดี 

 
 

ตารางท่ี3  จ านวนหน่อ เส้นผา่ศูนย์กลางหน่อ และน้ าหนักหน่อ ความสูงและจ านวนทางใบ   
    ของหวายที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอัตราต่างกัน  

ปุ๋ยคอก (ตัน/ไร่) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (กก./ไร่) C.V. 
(%) 

F-test 
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หมายเหตุ:ค่าเฉลี่ยเหมือนกันในสดมส์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดย MSTATC ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
 

ไม่ใส่ 25 50 
จ านวนหน่อ (หลุม)     

 
29.74 

 
ns 

ไม่ใส่ 2.20 2.44  2.63 
1 ตัน 2.50 2.63 3.44 
2 ตัน 3.13 2.50  2.81 

3 ตัน 2.81 2.31  2.87 
เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อ
(เซนติเมตร) 

   
  

ไม่ใส่ 2.65 2.43  2.29 

13.23 ns 
1 ตัน 2.43 2.62 2.62 
2 ตัน 2.42 2.57  2.57 

3 ตัน 2.53 2.68  2.68 
น้ าหนักหน่อ (กรัม)      

ไม่ใส่ 2.68 2.74  2.57 

18.70 ns 
1 ตัน 2.64 2.71 2.91 
2 ตัน 2.75 2.49  2.51 

3 ตัน 2.63 2.61  2.57 
จ านวนความสูง
(เซนติเมตร) 

   
  

ไม่ใส่ 61.63 64.25 67.25 

15.15 ns 
1 ตัน 61.63 59.67 64.57 
2 ตัน 62.56 64.94  68.25 

3 ตัน 62.13 65.00 70.94 
จ านวนทางใบ      

ไม่ใส่ 6.36 6.45 6.67 

11.97 ns 
1 ตัน 6.45 6.63 6.31 
2 ตัน 6.82 5.71  6.75 

3 ตัน 6.53 6.13 7.00 



6 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

1. หน่อหวายมีการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.44 หน่อต่อหลุม น้ าหนักหน่อมีความสอดคล้องกับจ านวนหน่อ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 2.91 กรัมต่อหลุม  

2. หน่อหวายมีการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 ตันต่อไร่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.13 หน่อต่อหลุม 
และน้ าหนักหน่อเท่ากับ 2.75 กรัมต่อหลุม  

3. การผลิตให้มีคุณภาพและเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตควรเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ซึ่งข้อมูล
ข้างต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

4. ผลผลิตและคุณภาพหน่อหวายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การตัดหน่อหวาย (เพ่ือเร่งให้มีการแตกหน่อ
ใหม)่ ใส่ปุ๋ยแบบพูนโคน และเพ่ิมการจัดการแปลง ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนได้  
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

หวายเป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ที่นิยมบริโภคและสามารถตัดขายได้ตลอดทั้งปี  ส าหรับหวายนามขาว
และหนามแดงจัดเป็นหวายที่มีขนาดหน่อใหญ่ ดูแลง่าย ต้นทุนการผลิตต่ า สามารถส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจได้ 
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน และใช้หวายเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิต การส่งเสริมอาชีพการปลูกหวาย
เพ่ือเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะหวายเป็นพืชทองถิ่นทเีขา้กับสภาพภูมิอากาศในจังหวัด
ที่อยู่ในแถบเทือกเขาภูพานไดเ้ป็นอย่างดี  
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