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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  ระบุชื่อแผนงานวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

2. โครงการวิจัย                          : วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ 

 กิจกรรม                               : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ 

 กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)                :- 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)             : การทดสอบการปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)         : Testing of cultivation Stevia with Persimmon. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง                   : นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง1/        ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมการทดลอง                     : 1) นางสาวอรทัย  วงค์เมธา1/       ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

  2) นายเกษม ทองขาว1/                    ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
  3) นางสาวนาราญ์ โชติอ่ิมอุดม1/     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 

 
5. บทคัดย่อ 

  ด าเนินการทดลองโดยปลูกสมุนไพรเมืองหนาวหญ้าหวาน  โดยแบ่งปลูกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ปลูก
สมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (วิธีเกษตรกร)  จ านวน 2 แปลง และรูปแบบที่ 2 ปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแทรกใน
พ้ืนที่ระหว่างต้นพลับที่มีระยะปลูก 6x6 เมตรจ านวน 2 แปลง รวมทั้งหมดจ านวน 4 แปลง ท าการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตหลังปลูกทุก 15 วัน และข้อมูลผลผลิต โดยท าการเก็บข้อมูลจ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 
2561 – กุมภาพันธ์ 2562และครั้งที่ 2  เดือนมีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562พร้อมทั้งเก็บข้อมูลต้นทุนการ
ด าเนินการการปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบ  พบว่าการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (วิธีเกษตรกร)  มีการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูง จ านวนใบ ขนาดทรงพุ่ม มีปริมาณผลผลิตที่มากกว่าการปลูกในพื้นที่ว่างระหว่างต้น
กาแฟอะราบิกา และมีอัตราส่วนน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้งท่ีเท่ากัน 
รหัสโครงการวิจัย 
ชื่อชุดโครงการ - โครงการวิจัย :วิจัยและพัฒนาการผลติพืชสมุนไพรเมืองหนาวท่ีมีศักยภาพ 

1/ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 313 หมู่ 12 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230  
โทรศัพท ์(053) 114133-36, 114070-71 โทรสาร (053) 114072 อีเมล์cmrarc@doa.in.th 
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6. ค าน า 

  หญ้าหวานจัดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง เพราะเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตสาร
ปรุงรสหวานเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีปัญหาของโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ที่นับวัน
จะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนน้ าตาลเทียมในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพซึ่ง
ขยายตัวเร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอาหารในต่างประเทศต้องการสารที่สกั ดได้จากใบหญ้าหวาน
เป็นจ านวนมาก อาทิ ในประเทศญี่ปุ่นและบราซิล ได้มีการใช้สารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ าตาลกันอย่าง
แพร่หลาย ส่วนประเทศจีน มีการผลิตหญ้าหวานเพ่ือส่งประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ Rebaudioside A 
วางจ าหน่ายได้ตั้งแต่ ปี 2008 และบริษัท Coca-Cola ใช้สารจากสกัดจากหญ้าหวานผลิตเครื่องดื่มในประเทศที่มี
การอนุญาตแล้วหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทย พบว่ามีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ผลิตหญ้าหวานส่งไป
จ าหน่ายยังประเทศเยอรมันนี ในส่วนวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยก็ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนน้ าตาลกันมากขึ้น (พิสมัย. 2557) ในประเทศไทย ได้มีการน าหญ้าหวานมาทดลอง
ปลูกในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 พบว่าต้นหญ้าหวานเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศซึ่งสูงกว่า
ระดับน้ าทะเลราว 400-700 เมตร มีอากาศเย็น การปลูกหญ้าหวานให้ผลผลิตสารรสหวานสตรีวิโอไซต์ได้ดี ซึ่งมีการ
ปลูกกันมากที่ภาคเหนือ โดยน าใบที่โตเต็มที่มาตากแห้งและชงท าเป็นชาหรือเครื่องดื่มสมุนไพรและน ามาผสม
เครื่องดื่มรสหวานทั่วไป  
  หญ้าหวานเป็นพืชที่ปลูกกันมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย ที่เชียงใหม่ปลูก
กันมากท่ีอ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันก าแพง ในอดีตมีการส่งใบแห้งเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศปีละหลายล้าน
บาท นับว่ามีการปลูกและจ าหน่ายหญ้าหวานในเชิงพาณิชย์มานานกว่า 16 ปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจาก หญ้าหวานปลูกและดูแลง่าย ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง เพียงแต่ตัดใบขายและน าไปตากแห้ง การตัดใบไม่ท าให้
ต้นตาย แต่จะสามารถงอกให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ผลผลิตของการปลูกหญ้าหวานดีกว่าการปลูกข้าวหรือ
พืชไร่ทั่วไป ซึ่งเกษตรกรอาจปลูกหญ้าหวานหลังการท านา การปลูกต้นกล้า 10,000 - 12,000 ต้นต่อไร่ ต้องให้น้ า
อย่างสม่ าเสมอและก าจัดวัชพืช สามารถเก็บเกี่ยวใบได้ผลผลิต 600-1,000 กิโลกรัม (ใบสด) ต่อไร่ ต่อปี เกษตรกร
ลงทุน 12,000 บาทต่อไร่ สามารถท ารายได้ปีละ 20,000 - 24,000 บาทต่อไร่ ก าไรไม่ต่ ากว่า 8,000 บาท ต่อไร่ต่อ
ปี หญ้าหวานมีสารรสหวานไกลโคไซด์ ได้แก่ สตีวีโอไซด์ 5-8 เปอร์เซ็นต์ และรีบาวดิโอไซด์ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้
ความหวานมากกว่าน้ าตาลทรายประมาณ 200-300 เท่า ต่อน้ าหนัก สามารถละลายน้ า ทนต่อความร้อน ทนต่อ
อากาศและแสงสว่างได้ดี สามารถสกัดสารบริสุทธิ์ดังกล่าวได้ พบว่าโครงสร้างทางเคมีของสตีวิโอไซด์ ประกอบด้วย
สติออลและน้ าตาลกลูโคส นักวิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติชีวภาพและความปลอดภัยของสตีวิโอไซด์ มีการน าสารสตีวิโอ
ไซด์ในรูปผงหรือรูปสารละลายเข้มข้นไปแทนน้ าตาลทราย ผสมในน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมเค้ก ลู กกวาด ยา 
เครื่องดื่มทุกชนิด ผักดอง ผลไม้ดอง หมากฝรั่ง ยาสีฟัน ได้เป็นอย่างดี หญ้าหวานเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้บริโภค และ
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อุตสาหกรรมท าอาหารและเครื่องดื่มลดหวาน เนื่องจากหญ้าหวานให้รสหวานมากและคุณสมบัติของสารรสหวานที่
ไม่ให้แคลอรี่ จึงมิท าให้อ้วนได้เหมือนการบริโภคน้ าตาลโดยทั่วไป  
 
  คนไทยบริโภคหญ้าหวานใน 2 รูปแบบ คือแบบสมุนไพรที่มีการน าใบหญ้าหวานผสมกับสมุนไพร

อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรสหวานในชาสมุนไพรหรือยาชงสมุนไพร และแทนน้ าตาลในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในกลุ่มหมอเมือง กลุ่มสันติอโศก และมีการน าผงหญ้าหวานใส่ซองผสมกับสมุนไพรอ่ืนในการชง รสหวาน
ของหญ้าหวานไม่ให้พลังงานสะสมแก่ร่างกาย ไม่ท าให้อ้วนและไม่กลายเป็นสารไขมัน การศึกษาทางระบาดวิทยายัง
ไม่เคยมีรายงานการป่วยหรือสุขภาพไม่สบายที่เกิดจากการบริโภคหญ้าหวานเป็นประจ าแต่ประการใด ในทาง
ตรงกันข้าม แพทย์ผู้ใช้หลายคนยอมรับว่าหญ้าหวานได้ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยแก่ผู้ที่ต้องงดหรือหลีกเลี่ยงการ
บริโภคน้ าตาลซึ่งป่วยด้วยโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคไขมันเกินในเส้นเลือดได้ เพราะ
การรับสารความหวานจากหญ้าหวานในรูปแบบของชา หรือผสมเครื่องดื่มทดแทนการบริโภคน้ าตาลทราย จะไม่
ส่งผลต่อการเกิดสภาวะความรุนแรงของโรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์สารสกัดหญ้าหวานในรูปแบบสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์
โดยแยกสารอ่ืนที่ไม่ต้องการออก คุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปริมาณสารรสหวานไกลโคไซด์ และอัตรา
ระหว่างสตีวิโอไซด์และรีบาวดิโอไซด์ มีผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าหวานที่สะอาดและมีสีขาวมากขึ้น ซึ่งมีสารรส
หวานจากไกลโคไซด์แตกต่างกันระหว่าง 40-95 เปอร์เซ็นต์ มีการผสมสารสกัดหญ้าหวานกับสารอื่นๆ เช่น น้ าตาล
แลคโตส และมอบโตเดกซ์ตริน ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติเป็นที่ยอมรับและดีกว่าสารบริสุทธิ์ จากการ
ประชุมระหว่างนักวิชาการและตัวแทนจาก องค์การอาหารและยาได้ข้อสรุปว่า สารบริสุทธิ์ที่เป็นสตีวิโอไซด์มีความ
ปลอดภัย ไม่ท าให้เกิดโรคมะเร็งและเป็นพิษเรื้อรังอย่างใด ภายหลังได้มีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งโครงเรื่อง สารสกัดจากหญ้าหวาน จนได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
ในสหรัฐอเมริกา จึงท าให้คนไทยตื่นตัวสนใจหญ้าหวานมาก มีการติดต่อซื้อหญ้าหวานกันเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้หญ้า
หวานขาดตลาด เพราะยังไม่มีการส่งเสริมการปลูก แม้ว่าในอดีตธุรกิจของหญ้าหวานจะมีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ด้าน แต่ปัจจุบันธุรกิจหญ้าหวานในประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ หญ้าหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
และน่าติดตาม สารสกัดหรือสารรสหวานสตีวิโอไซด์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้บริโภคจ านวนมาก
จ าเป็นต้องใช้สารรสหวานทดแทนน้ าตาลทราย และทดแทนสารให้รสหวานสังเคราะห์ที่ยังมีความกังวลเรื่อ งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงท าให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์และด้านเศรษฐกิจของหญ้าหวานทั้งในปัจจุบันและอนาคตดี
ขึ้นตามล าดับ สุรวุฒิ (2550) 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. สมุนไพรเมืองหนาว คือ หญ้าหวาน 
2. พืชประธานคือ พลับอายุประมาณ 10 ปี  
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3. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารเสริม สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชฯ 
 วิธีด าเนินการ 

- แผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานใน 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 ปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบท่ัวไป (วิธีเกษตรกร) 

โดยปลูกหญ้าหวานชนิดเดียว ในพ้ืนที่ขนาด 1x10 เมตร จ านวน 2 แปลงย่อย ที่ระยะปลูก 
25x25 ซ.ม. (16 ต้น/ตรม., 160 ต้น/แปลงย่อย, 320 ต้น/1 รูปแบบการปลูก) พ้ืนที่ปลูกรวมเท่ากับ 20 
ตรม. โดยผสมวัสดุปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 5 กก./ พื้นที่แปลงปลูก 1 ตารางเมตรล้อมแปลงปลูกโดยใช้
ซาแลนป้องกันสัตว์เลี้ยงและคนเดินเหยียบย่ าแปลง ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุเหมาะสม (หลัง
ปลูก 45 วัน หรือก่อนระยะออกดอก) 

 

 

รูปแบบท่ี 2 ปลูกปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับท่ีมีระยะปลูก 6x6 เมตร 

ปลูกหญ้าหวานในพ้ืนที่ว่างระหว่างต้นพลับที่อายุประมาณ 10 ปี โดยก าหนดพ้ืนที่ปลูกเป็น 2 
ตรม. จ านวน 5 แปลงย่อย/พ้ืนที่ (10 ตรม.) จ านวน 2 ชุดพ้ืนที่ (พ้ืนที่รวมเท่ากับ 2 ชุด, 20 ตรม.)ปลูก
หญ้าหวานที่ระยะปลูก 25x25 ซ.ม. (16 ต้น/ตรม., 32 ต้น/แปลงย่อย, 160 ต้น/1 ชุดพ้ืนที่ (10 ตรม.), 
320 ต้น/ 2 แปลงย่อย หรือ 1 รูปแบบการปลูก) โดยผสมวัสดุปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 5 กก./ พ้ืนที่
แปลงปลูก 1 ตรม.ล้อมแปลงปลูกโดยใช้ซาแลนป้องกันสัตว์เลี้ยงและคนเดินเหยียบย่ าแปลง ดูแลรักษา
และเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุเหมาะสม (หลังปลูก 45 วัน หรือก่อนระยะออกดอก) 

หมายเหตุ:  

1. หญ้าหวาน ปลูกโดยใช้ต้นกล้าที่ได้จากการแยกกอ, เก็บเก่ียวก่อนระยะออกดอก 
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- บันทึกข้อมูล 

หญ้าหวาน 

- อัตราการเจริญเติบโต (Shoot growth rate, SGR) น้ าหนักผลผลิตสด/1 ตรม. , น้ าหนัก
ผลผลิตรวม 

- การเกิดโรคและแมลงและวิธีป้องกันก าจัด 
- ปริมาณสารส าคัญหลัก (stevioside)ของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (สุ่มจากผลผลิต 1 กก./แปลง) 

พลับ 

- ปริมาณและคุณภาพผลผลิตrพลับที่มีการปลูกเชิงเดี่ยว 
- ปริมาณและคุณภาพผลผลิตพลับที่มีการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานร่วม 

ต้นทุนการผลิต ราคาจ าหน่าย และผลตอบแทนของแต่ละรูปแบบการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ได้ด าเนินการเริ่มการทดลองตามกรรมวิธีและได้เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของแปลงปลูกหญ้าหวานทั้ง 4 
แปลงเมื่อปลูกพืชได้ระยะเวลา 2สัปดาห์จึงท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพร้อมเก็บข้อมูลต้นทุนในการ
ด าเนินงานทดลอง 
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รูปภาพที่ 1-4 เตรียมแปลงขนาด 1 × 10 เมตร จ านวน 4 แปลง 
 
 
 
 

 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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รูปภาพที่ 5 - 6 ปลูกสมุนไพรเมืองหนาวหญ้าหวานตามกรรมวิธี 
 

 
 

รูปภาพที่ 7-8 ดูแลรักษาแปลงสมุนไพรหญ้าหวาน  โดยก าจัดวัชพืช และพ่นยาป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 

 
 

รูปภาพที่ 9-10 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของสมุนไพรหญ้าหวาน 
 

 
 

รูปภาพที่ 11-12 สมุนไพรหญ้าหวานอายุ 45 วัน พร้อมเก็บผลผลิต   
 

 
 
 

7 8 

9 10 

11 12 
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รูปภาพที่ 13-14 น าสมุนไพรหญ้าหวานไปอบ และบันทึกข้อมูล 
 

 
ผลการทดลองครั้งที่ 1  

(เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 
 

  1. การเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวาน 
         การเจริญเติบโตด้านความสูงหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 7.59 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 7.37 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 1) 
         การเจริญเติบโตด้านความสูงหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 8.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 7.96 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์  (ตารางที่ 1) 
         และการเจริญเติบโตด้านความสูงหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้น
พลับ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 9.35 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูง
ที่สุด 9.57 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
(ตารางที่ 1) 
 
2. การเจริญเติบโตด้านจ านวนยอดของหญ้าหวาน 
 การนับยอดหญ้าหวานที่อายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีจ านวนยอดค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูง
ที่สุด 3.48 ยอด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
3.16 ยอด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
     การนับจ านวนยอดหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
4.86 ยอด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 4.30  
ยอด มีไม่ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ (ตารางท่ี1) 

13 14 



9 

 

 

          การนับจ านวนยอดหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูง
ที่สุด 6.34 ยอด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
5.5.38 ยอด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 ความสูงของต้นและจ านวนยอด ของหญ้าหวาน 

  ความสูง (ซ.ม.) จ านวนยอด (ซ.ม.) 

กรรมวิธี 15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 

1 (ทั่วไป) 7.34 7.96 9.35 3.48 4.86 6.34 

2 (แทรก) 7.59 8.39 9.57 3.16 4.3 5.38 

T - test ns * ns ns ns * 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 15 ความสูงของต้นและจ านวนยอด ของหญ้าหวาน 
 
3. การวัดความเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวาน 
         การวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 3.17 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 

7.34
7.96

9.35

3.48

4.86

6.34
7.59

8.39
9.57

3.16
4.3

5.38

0

2

4

6

8

10

12

15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน

ความสูง (ซ.ม.) จ านวนยอด (ซ.ม.)

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 



10 

 

 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 2) 
          การวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 3.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50  เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 2) 
          และการวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแทรกใน
พ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ย 3.73  เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 3.71 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

     4. การวัดความเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวาน 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 1.44 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ มี
ค่าเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 2) 
 
         การวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 1.67 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ มี
ค่าเฉลี่ย 1.51  เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 2) 
         และการวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไป
หรือแบบเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 1.44 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกใน
พ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ย 1.41  เซนติเมตร  ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ความยาวใบและความกว้างใบ ของหญ้าหวาน 

  ความยาวของใบ (ซ.ม.) ความกว้างของใบ (ซ.ม.) 

กรรมวิธี 15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 

1 (ทั่วไป) 3.17 3.80 3.71 1.44 1.67 1.44 

2 (แทรก) 3.14 3.50 3.73 1.40 1.51 1.41 

T - test ns ns ns ns ns ns 
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หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 16 ความยาวใบและความกว้างใบ ของหญ้าหวาน  
 

5. การวัดความเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวาน 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบ
ทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 5.31 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้น
พลับ มีค่าเฉลี่ย 5.47 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 3) 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน การปลูกหญ้าหวาน
แบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 8.17 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่
ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ย 7.66  เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
        และการวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่มีอายุ 45 วัน การปลูกหญ้า
หวานแบบทั่วไปหรือแบบเกษตรกร โดยมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 8.94 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูก
หญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ โดยมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต 9.18  เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
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 6. การวัดความเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวาน 
       การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทางทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน 
การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วหรือแบบเกษตรกรไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 5.48 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 5.20 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทิศทางตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน 
การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 7.98 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวาน
แทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ โดยมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 7.49  เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
        และการวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน คือ 
การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 8.79  เซนติเมตร  รองลงมา
คือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปหรือแบบเกษตรกรค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 8.71 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3)     
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวาน 

  เหนือ - ใต้ (ซ.ม.) ออก - ตก (ซ.ม.) 

กรรมวิธี 15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 

1 (ทั่วไป) 5.31 8.17 8.94 5.48 7.98 8.71 

2 (แทรก) 5.47 7.66 9.18 5.20 7.49 8.79 

T - test ns * * ns ns ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
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ภาพที่ 17 ขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวาน 
 

ตารางท่ี 4 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของหญ้าหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของหญ้าหวาน 
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1 ปลกูแบบทั่วไป (วธิเีกษตรกร) 2 ปลกูแทรกในพืน้ทีร่ะหวำ่งตน้พลับ

รูปแบบที่ น้ าหนักสด (กรัม) น้ าหนักแห้ง (กรัม) 
      รูปแบบที่ 1 ปลูกแบบทั่วไป (วิธีเกษตรกร) 362 93 
      รูปแบบที่ 2 ปลูกแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ 287 65 

กรรมวิธีที ่1 กรรมวิธีที ่2 
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ผลการทดลอง ครั้งที่ 2 
(เดือนมีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 

 
1. การเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวานปลูกร่วมกับพลับ 
         การเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ย
การเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ  11.86 และ 11.58 
เซนติเมตร ตามล าดับ  ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
         การเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ย
การเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 25.05 และ 24.29  
เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) 
         และการเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ  32.77  และ 
30.45 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
(ตารางท่ี 5) 
 
2. การเจริญเติบโตด้านจ านวนยอดของหญ้าหวานที่ปลูกร่วมกับพลับ 
        ด าเนินการนับยอดของหญ้าหวานที่อายุ  15 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการแตก
จ านวนยอดมากที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ7.73 และ 5.07 ยอด 
ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) 
 การนับยอดหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการแตกจ านวนยอด
มากที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ คือ 12.23 และ 8.85 ยอด ตามล าดับ  
ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
 การนับยอดหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการแตกจ านวนยอด
มากที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 15.65 และ 10.51 ยอด ตามล าดับ 
ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5 ความสูงของต้นและจ านวนยอด การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ  
 

รูปแบบที่ 
สูง จ านวนยอด 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
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1 10.16 20.55 27.71 4.55 7.79 8.84 
2 10.14 17.23 21.25 4.14 5.26 6.27 
T-test ns ns ns * * ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 

 

 
ภาพที่ 19 ความสูงของต้นและจ านวนยอด การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ 

 
      3. การวัดความเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานปลูกร่วมกับพลับ 
         การวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 15 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไป
มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 6.33 และ 
6.04 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 6) 
 การวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 7.38  เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 7.14 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 6) 
          และการวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวานที่อายุ 15 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 6.74 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 6.98 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 6) 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน

สูง (ซม.) จ านวนยอด(ยอด)

11.86

25.05

32.77

7.73
12.23

15.65
11.58

24.29

30.45

5.07
8.85 10.51

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2
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     4. การวัดความเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานปลูกร่วมกับพลับ 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน พบว่า ซึ่งเป็นการปลูกหญ้าหวาน
แบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 
2.38 และ 2.37 เซนติเมตร  ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
         การวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่อายุ 30 วัน พบว่า ซึ่งเป็นการปลูกหญ้าหวาน
แบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 
2.72 และ 2.54 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
         และการวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวานที่อายุ 45 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวานแทรก
ในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าเฉลี่ย รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไป คือ 2.37 และ 2.33 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6 ความยาวใบและความกว้างใบ การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ  
 

รูปแบบที่ 
ความยาวใบ (ซม.) ความกว้างใบ (ซม.) 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
1 6.33 7.38 6.98 2.38 2.72 2.33 
2 6.04 7.14 6.74 2.37 2.54 2.37 
T-test ns ns ns ns ns ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
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ภาพที่ 20 ความยาวใบและความกว้างใบ การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ 

 
5. การวัดความเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานปลูกร่วมกับพลับ 
 การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่ 15 วัน พบว่า การปลูกหญ้าหวาน
แบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 
18.81 และ 24.51เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 

การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่ 30 วัน พบว่า การปลูกหญ้า
หวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
คือ 25.37และ 17.52 เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 
 การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ ของหญ้าหวานที่ 45 วัน พบว่า การปลูกหญ้า
หวานแบบทั่วไปมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
คือ 28.65 และ 26.46 เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 
 6. การวัดความเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานร่วมกับพลับ 
        การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทางทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่มีอายุ 15 วัน 
พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปหรือแบบเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่ สุด รองลงมาคือ การปลูก
หญ้าหวานแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ คือ 18.81 และ 17.52 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 
 การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทางทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่มีอายุ 30 วัน 
พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปหรือแบบเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูก
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หญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ คือ 25.36และ  23.89เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 
 การวัดการเจริญเติบโตด้านขนาดของทรงพุ่มทางทิศตะวันออก - ตะวันตก ของหญ้าหวานที่มีอายุ 45 วัน 
พบว่า การปลูกหญ้าหวานแบบทั่วไปหรือแบบเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูก
หญ้าหวานแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ คือ 29.47 และ 26.22เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 
 
 ตารางท่ี 7 ทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตก การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ 

รูปแบบที่ 
เหนือ-ใต้ (ซม.) ตะวันออก-ตก (ซม.) 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
1 18.81 25.37 28.65 18.83 25.36 29.47 
2 17.52 24.51 26.46 18.08 23.89 26.22 
T-test ns ns ns ns ns ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  1 (ทั่วไป) : การปลูกแบบทั่วไป หรือแบบเกษตรกร 
  2 (แทรก) : ปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 

 
 

 
ภาพที่ 21 ทรงพุ่มทิศเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตก การปลูกหญ้าหวานร่วมกับพลับ 
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ตารางท่ี 8 ตารางแสดงผลน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของหญ้าหวาน 
 

รูปแบบที่ 
น้ าหนักสด 

(กก.) 
น้ าหนักแห้ง (กก.) 

      1 ปลูกแบบทั่วไป (วิธีเกษตรกร) 25.12 4.77 
       2 ปลูกแทรกในพื้นที่ระหว่างต้นพลับ 11 2.09 

 
 

 
ภาพที่ 22 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของหญ้าหวาน 
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ตารางท่ี 9 การศึกษาต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรหญ้าหวานปลูกแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) 
 

รายการ 
ปีด าเนินการ (บาท/โรงเรือน) 

(2562) 

1.1 ค่าแรงงาน ดูแลรักษา และเตรียมกล้า (ค่าแรง 300 บ./คน/วัน)  

    1.       ค่าแรงขึ้นแปลง ขนาด 1 x 10 เมตร จ านวน 4 แปลง 300 
    2.       ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืชเตรียมแปลง 50 
    3.       ค่าแรงดูแลรักษา เช่น ก าจัดวัชพืช ให้น้ าเป็นต้น 3,600 
    4.       ค่าแรงเก็บผลผลิต 400 
1.2 ค่าวัสดุการเกษตร  

    1. ค่าวัสดุปลูก 800 
    2. ค่าอุปกรณ์การเกษตร 500 
    3. ค่าต้นพันธุ์, เมล็ดพันธุ์ 3,200 

รวม 8,850 

 
ตารางท่ี 10 การศึกษาต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรหญ้าหวานปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ 
 

รายการ 
ปีด าเนินการ (บาท/โรงเรือน) 

(2562) 

1.1 ค่าแรงงาน ดูแลรักษา และเตรียมกล้า (ค่าแรง 300 บ./คน/วัน)  

    1.       ค่าแรงขึ้นแปลง ขนาด 1 x 10 เมตร จ านวน 4 แปลง 300 
    2.       ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืชเตรียมแปลง 50 
    3.       ค่าแรงดูแลรักษา เช่น ก าจัดวัชพืช ให้น้ าเป็นต้น 3,600 
    4.       ค่าแรงเก็บผลผลิต 400 
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1.2 ค่าวัสดุการเกษตร  

    1. ค่าวัสดุปลูก 800 
    2. ค่าอุปกรณ์การเกษตร 500 
    3. ค่าต้นพันธุ์, เมล็ดพันธุ์ 3,200 
1.3 ค่าดูแลรักษาแปลงพลับ 200 

รวม 9,050 

 
 
 
9.สรุปผลการทดลอง 

ได้ด าเนินการด าเนินการทดลองโดยปลูกหญ้าหวานลงแปลงและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตหลังปลูก 2 
สัปดาห์ จ านวน 4 แปลง โดยแบ่งเป็นการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร)จ านวน 2 แปลง และ 
การปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับจ านวน 2 แปลง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลต้นทุนการด าเนินการการปลูกพืชทั้ง 2 
รูปแบบ  

ได้ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาวครั้งที่ 1 หญ้าหวานที่ปลูก การปลูกสมุนไพร
หญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) และ การปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิต พบว่าการเจริญเติบโตหญ้าหวานเมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-
test  พบว่าจ านวนยอดท่ีอายุ 45 วัน และทรงพุ่มทิศเหนือ-ใต้ ที่อายุ 30 และ 45 วัน การปลูกสมุนไพรหญ้าหวาน
แบบทั่วไป (แบบเกษตรกร)มีการเจริญเติบโตสูงกว่า การปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับแต่ด้านความสูงจ านวน
ยอด และความยาวใบ ความกว้างใบ ไม่แตกต่างกัน 

ผลผลิต พบว่า การปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) มากกว่า การปลูกแทรกในพ้ืนที่
ระหว่างต้นพลับ 

ได้ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาวครั้งที่ 2 มีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
ข้อมูลผลผลิตของหญ้าหวานที่ปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) และปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่าง
ต้นกาแฟอะราบิกาการเจริญเติบโตหญ้าหวานเมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-testพบว่าด้าน
จ านวนยอดท่ีอายุ 15 และ 30 วัน การปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร)มีการเจริญเติบโตสูงกว่า 
การปลูกแทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับแต่ความสูง และจ านวนยอดอายุ 45 วัน ความยาวใบความกว้างใบ และทรง
พุ่มทิศเหนือ-ใต้ และทรงพุ่มทิศตะวันออก-ตกไม่แตกต่างกัน 

ผลผลิต พบว่า การปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) มากกว่า การปลูกแทรกในพ้ืนที่
ระหว่างต้นพลับ 



22 

 

 

ด้านต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวหญ้าหวาน พบว่า ต้นทุนการผลิตสมุนไพรเมืองหนาว ปลูก
แทรกในพ้ืนที่ระหว่างต้นพลับ มีค่าสูงกว่า การปลูกสมุนไพรหญ้าหวานแบบทั่วไป (แบบเกษตรกร) มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด เพราะต้นดูแลรักษาต้นกาแฟอะราบิกาด้วย จึงท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ: - 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ได้เทคโนโลยีการผลิตของหญ้าหวาน ส าหรับการส่งเสริมการผลิตบนพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ
ของไทย เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการน าพืชสมุนไพรออกจากป่า ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมการ
ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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