รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด
-----------------------1. ชุดโครงการวิจัย

: วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้้าเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

2. โครงการวิจัย

: วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีศักยภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
: การวิจัยและพัฒนาการผลิตหน่อไม้น้า
: -

กิจกรรม
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)
: การไว้กอที่เหมาะสมส้าหรับหน่อไม้น้า
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Appropriate plant per stool for water bamboo
(Zizania latifolia Griseb)
4. คณะผู้ดาเนินงาน
หัวหน้าการทดลอง
ผู้ร่วมงาน

5. บทคัดย่อ

: นางเมธาพร นาคเกลี้ยง1
: นางเอมอร เพชรทอง1
นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข1
นายจิระ สุวรรณประเสริฐ2
นายสมชาย บุญประดับ3
นายเกียรติศักดิ์ ขุนไกร1
: การศึกษาการไว้กอที่เหมาะสมส้าหรับหน่อไม้น้า ด้าเนินการใน
พื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ผลการทดลอง
พบว่า การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นหน่อไม้น้า ทั้ง 8 เดือน
(ครั้ง ) ที่บัน ทึก ข้อ มูล กรรมวิธีก ารตัด สางออกเฉพาะต้น ที่อ อก
ดอกมีความสูงต้นมากที่ สุด คือ 137.1 เซนติเมตร ส้าหรับความ
สูง ของต้น หน่อ ไม้น้ า ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น นั้น พบว่า ช่ว งเดือ นที่ 4-5 ต้น
หน่อ ไม้น้ า มี ก ารเพิ ่ม ขึ ้น ของความสูง ต้น มากที ่ส ุด คือ 29.6
เซนติเมตร โดยช่วงดังกล่าวกรรมวิธีการเหลือจ้านวนต้นแม่ห ลัง
เก็บเกี่ยว 20 ต้น มี การเพิ่มขึ้นของความสูง เฉลี่ยมากสุด คือ 17.3
เซนติ เ มตร ส่ ว นผลผลิ ต หน่ อ ไม้ น้ า ช่ ว งเดื อ นธั น วาคม (อายุ ต้ น
หน่อไม้น้า 11 เดือน) ซึ่งจะเก็บทุก 15 วัน มีผลผลิตของจ้านวน
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หน่อและน้้าหนักหน่อต่อพื้นที่มากสุด คือเท่ากับ 3,680 หน่อต่อไร่
และ 68.4 กิโลกรัมต่อไร่ และในช่วงดังกล่าวกรรมวิธีการตัดสาง
ออกเฉพาะต้นที่ออกดอกมีจ้านวนหน่อและน้้าหนักต่อพื้นที่มากสุด
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 252 ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
2
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 12 ต.วังทอง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
3
ส้านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คือ 4,640 หน่อต่อไร่และ 80.8 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเฉลี่ยทั้ง 3
ครั้ งที่ เก็ บ ข้อ มูล ก็ พ บว่ ากรรมวิธี ดัง กล่ า วมี น้า หนั ก ต่อ พื้น ที่ม าก
เช่นกันคือเท่ากับ 44.3 กิโลกรัมต่อไร่ และมีจ้านวนหน่อต่อพื้นที่
2,560 หน่อต่อไร่ ในขณะที่การเหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 10
ต้น ที่มีผลผลิตจ้านวนหน่อต่อพื้นที่มากสุดคือเท่ากับ 2,827 หน่อ
ต่อไร่
: Appropriate plant per stool for water bamboo (Zizania
latifolia Griseb) was study in Phatthalung Agricultural
Research and Development Center from 2016-2018. The
result showed that the cutting out only flowering plant
method had the highest of height is 137.1 centimeters.
The increasing height during 4-5 month after planting is
highest (29.6 centimeter), and the remaining 20 plant
after harvesting, had the highest of increasing height is
17.3 centimeters. Harvesting in December, (11 months
after planting) had the highest of shoots number and
shoots weight per area is 3,680 shoots per rai and 68.4
kg per rai, which will be collected every 15 days. And
during this period, the method of cutting out only the
flowering plant had the highest of the shoots number
and weight shoots per area is 4,640 shoots per rai and
80.8 kilograms per rai. And the average of data collected
(3 times), it was found that the method of cutting out
only the flowering plant had weight shoots higher than
the other method is 44.3 kilograms per rai and the
shoots number per area is 2,560. But the remaining

3

number of 10 plant after harvesting had highest of the
shoots number 2,827 per rai.
6. คานา

: หน่อไม้น้า (Zizania latifolia Griseb.) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า กะเป็ก
ในอดีตสถานีทดลองข้าวกระบี่เป็นแหล่งส้าคัญในการขยายพันธุ์
และส่งเสริมการปลูกหน่อไม้น้าทั้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคี ยงและใน
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ หน่อไม้
น้้าเป็นพืช อายุหลายปี มีล้าต้นทั่ว ไปคล้ายกับต้นข้าว แต่มีขนาด
ใหญ่กว่า และสู งกว่า รวมถึงโคนต้นมีลั กษณะอวบใหญ่คล้ ายหั ว
ตะไคร้ ล้าต้นสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ล้าต้นมีลักษณะกลม เป็นข้อ
ปล้อง เนื้อล้าต้นบริเวณโคนต้นมีสีขาว และมีจะประสีด้าของเชื้อรา
กระจายทั่ว ส่วนปลายยอดมีสีเขียว มีกาบใบสีเขียวหุ้มบริเวณข้อ
ปล้อง ภายในปล้องล้าต้นกลวง ส่วนระบบรากเป็นระบบรากฝอย
ออกเป็นกระจุกแน่นที่โคนราก รากฝอยมีขนาดเล็ก สี น้าตาล คล้าย
กั บ รากข้ า ว ทั้ ง นี้ ล้ า ต้ น หน่ อ ไม้ น้ า สามารถแตกหน่ อ ล้ า ต้ น ใหม่
รวมกันเป็นกอใหญ่คล้ายกับกอข้าว ลักษณะการอวบบวมบริเวณ
โคนต้ น เหนือ ดิ น ของหน่อ ไม้ น้ า เกิด จากเชื้ อ ราในกลุ่ ม Ustilago
esculenta P. Hennings ซึ่งพบเจริญจ้านวนมาก หน่อไม้น้าใน
ระยะอวบบวมนี้จะเก็บในระยะที่รายังไม่สร้างเส้นใย
ประโยชน์ของหน่อไม้น้า โคนล้าต้นของหน่อไม้น้า นิยมเก็บ
มารับประทานสดหรือประกอบอาหาร เนื่องจาก โคนต้นมีลักษณะ
อวบใหญ่ คล้ า ยหั ว ตะไคร้ เนื้ อ หั ว มี สี ข าว มี ค วามกรอบ หวาน
มีกลิ่นคล้ายแห้วจีน ใช้รับประทานสด ใช้จิ้มน้้าพริก ผัดหรือแกงใน
เมนูต่างๆ ซึ่งนิยมมากในภาคใต้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะใช้เป็นเมนูเด็ดตามร้านอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ในภาคใต้ หน่อไม้น้าน้ามาดองหวานหรือดองน้้าผึ้งส้าหรับประกอบ
อาหารหรือรับประทาน ในประเทศญี่ปุ่นน้าหัวหรือโคนต้นที่แก่
เต็มที่ เนื้อหัวมีสีด้าที่เกิดจากสปอร์ของเชื้อรา น้ามาใช้ท้าสีเขียนตา
หรือขนตา ใช้ท้ายาย้อมผม ยากันสนิม และผสมแลกเกอร์ทาเคลือบ
งานไม้ ล้าต้นหรือโคนหัวหน่อไม้น้าใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ทั้งโค
กระบือ และสุกร ต้นหน่อไม้น้าใช้ปลูกส้าหรับเป็นพืชบ้าบัดน้้าเสีย
และต้นหน่อไม้น้าเป็นแหล่งหลบพักอาศัยหรือวางไข่ของปลา และ
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เป็นแหล่ งอนุบาลของลู กปลาขนาดเล็ ก สรรพคุณหน่อไม้ น้า
ป้องกันมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร รักษาระดับน้้าตาลในเลือดให้
คงที่ ป้องกันโรคเบาหวาน ป้องกันโรคในระบบหัวใจ และหลอด
เลือด ป้องกันโรคกระเพาะอาหาร
การปลูกหน่อไม้น้า คล้ ายกับต้นข้าวทั่ว ไป ดังนั้น การ
ปลู ก หน่ อ ไม้ น้ า จึ ง คล้ า ยกั บ การปลู ก ข้ า ว ซึ่ ง สามารถปลู ก ได้ 3
รูปแบบ คือการหว่านเมล็ดโดยตรง ปลูกจากต้นกล้าหว่านเมล็ด
และการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ ส้าหรับการเก็บเกี่ยวหน่อไม้น้าจะเลือก
เก็บหน่ออ่อนที่พองตัวออกมาจากล้าต้นมีลักษณะพองโตบวมใหญ่
ขนาดประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร สามารถทยอยเลื อกเก็บได้
ภายใน 1 ปีจะเก็บได้ 3 ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนการเก็บได้
ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม หน่อไม้น้า
จะมีความสมบูรณ์มาก ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จะเริ่มสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหน่อได้หลังจากปลูกแล้วประมาณ 5-6 เดือน ส่วน
หน่อหรือล้าต้นที่เพิ่งแตกให้ปล่อยเติบโตจนโคนต้นได้ขนาด โดยใน
พื้นที่ 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตหน่อไม้น้าได้ประมาณ 200-300
กิโลกรัม/ไร่ ขายได้กิโลกรัมละประมาณ 60-120 บาท/กิโลกรัม
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ส่ ง ต า ม ร้ า น อ า ห า ร จ ะ ไ ด้ ร า ค า สู ง ก ว่ า
(https://puechkaset.com/หน่ อ ไม้ น้ า ) คุ ณ ค่ า และประโยชน์
ของหน่อไม้น้านั้นเป็นพืชที่ก้าลังได้รับความนิยม นอกจากมีราคา
สูงท้าให้เกษตรกรปลูกกันมาก แล้วยังมีคุณค่าทางอาหารและยังใช้
เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย จึงได้มีการสนใจที่จะ
ปลูกและบริโภคกันมากขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ยังไม่มี
การศึกษาวิจัยการผลิตหน่อไม้น้าอย่างมีรูปแบบเป็นทางการ ดังนั้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงจึงได้ด้าเนิ นโครงการวิจัยการ
ผลิตหน่อไม้น้าขึ้น
6. วิธีดาเนินการ

: อุปกรณ์
- พันธุ์หน่อไม้น้า
- ปุ๋ยมูลวัว
- ปุ๋ยสูตร 15-15-15
- อุปกรณ์ในการวัดความสูง
- เครื่องชั่ง
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วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized Complete
Block Design) จ้านวน 4 ซ้้า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย
กรรมวิธีที่ 1 เหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 5 ต้น
กรรมวิธีที่ 2 เหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 10 ต้น
กรรมวิธีที่ 3 เหลือจ้านวนต้ นแม่หลังเก็บเกี่ยว 15 ต้น
กรรมวิธีที่ 4 เหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 20 ต้น
กรรมวิธีที่ 5 ตัดสางออกเฉพาะต้นที่ออกดอก
: วิธีปฏิบัติการทดลอง
ปลูกหน่อไม้น้าด้วยระยะปลูก 1 x 1 เมตรใช้แปลงย่อย
ขนาด 5 x 6 ตารางเมตร ใส่ปุ๋ยมูลวัว 1 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย สูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่หลังปลูก 1 สัปดาห์และทุก 3
เดือน บัน ทึก ข้อ มูล การให้ผ ลผลิต หน่อ น้้าหนักสดและน้้าหนัก
แห้งของต้นที่ตัดสางออก
- การบันทึกข้อมูล
สุ ่ม ก้ า หนดจุด บัน ทึก ข้อ มูล ในแต่ล ะกรรมวิธ ี 10 จุด
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้ วยวิธีการ F-test
1. การเจริญเติบโตด้านความสูงทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
โดยวัดจากพื้นดินถึงปลายใบที่สูงที่สุดในกอ
2. ผลผลิตหน่อไม้น้า เริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อต้นหน่อไม้น้าอายุ 5
เดือน และทยอยเก็บเรื่อยๆ
- เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561
สถานที่ท้าการทดลอง พื้นที่นาลุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพัทลุง
7. ผลการทดลองและวิจารณ์

: การศึกษาการไว้กอที่เหมาะสมของหน่อไม้น้า ด้าเนินการวิจัย
ในพื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ตั้งแต่ปี
2559-2561 ตามวิธีการปฏิบัติและแผนการทดลอง (ภาพผนวก
ที่ 1) และเริ่ม บัน ทึ กข้ อมู ล การเจริ ญเติ บโตด้ านความสู งเมื่ อ
หน่อไม้น้าอายุ 3 เดือนและหลังจากนั้นบันทึกทุกเดือน พบว่า
จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ความสูงของต้นหน่อไม้น้าที่อายุ 3
เดื อ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ยิ่ ง โดย
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กรรมวิธีการตัดสางออกเฉพาะต้นที่ออกดอกมีความสูงเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด คือ 95.4 เซนติ เมตร ซึ่ง ไม่แ ตกต่างกับ กรรมวิ ธีการตั ด
เหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 10 ต้น ที่มีความสูงต้น เฉลี่ย
95.2 เซนติเมตร และเมื่อต้นหน่อไม้น้าอายุ 4 เดือน ความสูง
ของต้นก็มีความแตกต่ างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ กรรมวิธี
การเหลือจ้านวนต้นแม่หลงเก็บเกี่ยว 10 ต้น มีความสูงต้นมาก
สุดคือ 110.4 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธี การตัดสาง
ออกเฉพาะต้ น ที่ อ อกดอก ที่ มี ค วามสู ง ต้ น เท่ า กั บ 110.2
เซนติเมตร ส่วนอายุต้นหน่อไม้น้าที่อายุ 5 6 7 และ 8 เดือน ไม่
มีความแตกต่า งกัน ทางสถิติ โดยความสู ง ต้นหน่อไม้น้า เฉลี่ ย
เท่ากับ 135.2 เซนติเมตร 154.4 เซนติเมตร 159.0 เซนติเมตร
และ 163.6 เซนติ เ มตร ตามล้ า ดั บ และเมื่ อ เฉลี่ ย การ
เจริ ญ เติ บ โตด้ า นความสู ง ของต้ น หน่ อ ไม้ น้ า ทั้ ง 8 เดื อ น ที่
ด้าเนินการบันทึกข้อมูล พบว่า กรรมวิธีการตัด สางออกเฉพาะ
ต้น ที่ อ อกดอกมี ค วามสู ง ต้ นมากที่ สุ ด คื อ 137.1 เซนติ เ มตร
(ตารางที่ 1) และส้าหรับ ความสูงที่เพิ่มขึ้น ของต้นหน่อไม้น้า
พบว่า การเจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 4-5 ต้นหน่อไม้น้ามีความสูง
ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 29.6 เซนติเมตร และช่วงดังกล่าวกรรมวิธี
การเหลือจ้า นวนต้นแม่หลั งเก็บเกี่ยว 15 ต้น มีอัตราความสู ง
มากสุดคือ 33.6 เซนติเมตร และเมื่อเฉลี่ย ความสูงที่เพิ่มขึ้นทุก
ช่วงเดือน กรรมวิธีการเหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว 20 ต้น
มีความสูงที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากสุด คือ 17.3 เซนติเมตร (ตารางที่
2) ซึ่งการวัดการเจริญเติบโตด้านความสูง จะสุ่ม 10 กอ แล้ววัด
ความสูงจากพื้นดินถึงส่วนโค้งของใบที่สูงที่สุดของต้นที่เลือกไว้ใน
กอนั้นๆ ส่วนผลผลิตของหน่อที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อการบริโภคและ
เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า การปลูกเดือนมกราคม ต้น
หน่อไม้น้าเริ่มให้ผลผลิตหน่อเดือนพฤศจิกายน และจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 3 ครั้งคือ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และ
เดือนกุมภาพันธ์ (เดือนมกราคม ไม่สามารถลงปฏิบัติงานในพื้น
วิจัยได้เนื่องจากน้้าท่วม) พบว่า ต้นหน่อไม้น้าให้ผลผลิตมากช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และจากผลการทดลอง จ้านวนหน่อ
และน้้าหนักหน่อต่อพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการ
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เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม (อายุ 11 เดือน) ต้นหน่อไม้น้า มีจ้านวน
หน่อและน้้าหนักหน่อ ต่อพื้นที่ มากที่สุดคือเฉลี่ ย 3,680 หน่อ
และน้้าหนักหน่อ 68.4 กิโลกรัมต่อไร่ และการเก็บเกี่ยวในช่วง
เดือนดังกล่าว กรรมวิธีการตัดสางออกเฉพาะต้นที่ออกดอก มี
จ้านวนหน่อและน้้าหนักผลผลิตหน่อต่อพื้นที่มากสุด คือเท่ากับ
4,640 หน่อและ 80.8 กิโลกรัมต่อไร่ อาจเนื่องจากจ้านวนต้นที่
ต้องสางออกมีน้อยจึงส่งผลให้มี จ้านวนต้นที่จะให้ผลผลิตหน่อ
มากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่เมื่อเฉลี่ยข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลทั้ง
3 ครั้ง พบว่า กรรมวิธีการเหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยวไว้
10 ต้น มีจ้านวนหน่อต่อพื้นที่เฉลี่ยมากที่สุด คือเท่ากับ 2,827
หน่ อ ต่ อ ไร่ ส่ ว นน้้ า หนั ก ของผลผลิ ต หน่ อ ต่ อ พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย ของ
กรรมวิธีการตัดสางออกเฉพาะต้นที่ออกดอก มีน้าหนักผลผลิต
มากสุด คือเท่ากับ 44.3 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 ความสูง (เซนติเมตร) ของต้นหน่อไม้น้าของงานทดลองการไว้ก อที่เ หมาะสมส้า หรับ หน่อ ไม้น้า
แปลงนาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2560 - 2561
กรรมวิธี

ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร)
3 เดือน/1 4 เดือน/1 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน Aver.
กรรมวิธีที่ 1 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง 84.5bc 100.8b 125.8 154.3 158.3 162.9 131.1
เก็บเกี่ยว 5 ต้น
กรรมวิธีที่ 2 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

95.2a

110.4a

136.8

153.9

159.8

164.7

136.8

เก็บเกี่ยว 10 ต้น
กรรมวิธีที่ 3 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

86.4b

106.4ab 140.0

152.2

160.2

162.0

134.2

เก็บเกี่ยว 15 ต้น
กรรมวิธีที่ 4 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

80.5c

100.2b

132.6

156.7

157.1

166.8

132.3

เก็บเกี่ยว 20 ต้น
กรรมวิธีที่ 5 ตัดสางออกเฉพาะต้น ที่

95.4a

110.2a

141.0

154.7

159.5

161.7

137.1

ออกดอก
Aver.
88.4
105.6 135.2 154.4 159.0 163.6
CV. (%)
3.7
4.6
9.0
6.1
5.4
5.2
/1
ค่าเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 2 ความสูงที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมตร) ของต้นหน่อไม้น้าของงานทดลองการไว้ก อที่เ หมาะสมส้า หรับ
หน่อไม้น้า แปลงนาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2561
กรรมวิธี
3-4

ความสูงที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมตร)
4-5
5-6
6-7
7-8

Aver.

กรรมวิธีที่ 1 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

เดือน
16.3

เดือน
25.0

เดือน
28.5

เดือน
4.0

เดือน
4.6

15.7

เก็บเกี่ยว 5 ต้น
กรรมวิธีที่ 2 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

15.2

26.4

17.1

5.9

4.9

13.9

เก็บเกี่ยว 10 ต้น
กรรมวิธีที่ 3 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

20.0

33.6

12.2

8.0

1.8

15.1

เก็บเกี่ยว 15 ต้น
กรรมวิธีที่ 4 เหลือจ้านวนต้น แม่ห ลัง

19.7

32.4

24.1

0.4

9.7

17.3

เก็บเกี่ยว 20 ต้น
กรรมวิธีที่ 5 ตัดสางออกเฉพาะต้น ที่

14.8

30.8

13.7

4.8

2.2

13.3

17.2

29.6

19.1

4.6

4.6

ออกดอก
Aver.

ตารางที่ 3 จ้านวนหน่อ (หน่อ) และน้้าหนัก หน่อ (กิโลกรัมต่อไร่) ของหน่อไม้น้าการไว้กอที่เหมาะสมส้าหรับ
หน่อไม้น้า แปลงนาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2561
จ้านวนหน่อ (หน่อ)

น้้าหนัก (กก.ต่อไร่)

10

11

13

เดือน

เดือน

เดือน

กรรมวิธ ีที่ 1 เหลือ จ้า นวนต้น แม่ 1,280 2,720
หลังเก็บเกี่ยว 5 ต้น
กรรมวิธ ีที่ 2 เหลือ จ้า นวนต้น แม่ 4,000 3,680

640

1,547

7.4

54.0

19.6

27.0

800

2,827 11.4

69.6

16.8

32.6

640

1,973

5.1

62.0

24.4

30.5

1,280 2,400

5.6

75.6

37.6

39.6

กรรมวิธี

เฉลี่ย

10

11

13

เฉลี่ย

เดือน เดือน เดือน

หลังเก็บเกี่ยว 10 ต้น
กรรมวิธ ีที่ 3 เหลือ จ้า นวนต้น แม่ 1,760 3,520
หลังเก็บเกี่ยว 15 ต้น
กรรมวิธ ีที่ 4 เหลือ จ้า นวนต้น แม่ 2,080 3,840
หลังเก็บเกี่ยว 20 ต้น

9

กรรมวิธีที่ 5 ตัดสางออกเฉพาะต้น 1,280 4,640
ที่ออกดอก

เฉลี่ย
CV.(%)

1,760 2,560

3.4

80.8

48.8

2,080 3,680 1,024

6.6

68.4

29.4

79.0 45.1

75.7

37.1

65.6

69.8

44.3

หมายเหตุ อายุ 12 เดือนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อไม้น้าได้เนื่องจากน้้าท่วมพื้นที่แปลงวิจัยไม่สามารถลง
ปฏิบัติงานได้
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การศึกษาการไว้กอที่เหมาะสมส้าหรับหน่อไม้น้า เพื่อให้ได้
ผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ต มากนั้ น พบว่ า ก า ร
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นหน่อไม้น้า 8 เดือน ที่บันทึก
ข้อ มูล กรรมวิธีก ารตัด สางออกเฉพาะต้น ที่อ อกดอกมีค วาม
สูง ต้น มากที่สุด คือ 137.1 เซนติเ มตร ส้า หรับ ความสูง ที่
เพิ่มขึ้นของต้นหน่อไม้น้านั้น การเจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 4-5
ต้น ห น่อ ไ ม้น้ า มี ค ว า ม สูง ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น ม า ก ที ่ส ุด คือ 2 9 . 6
เซนติเมตร และกรรมวิธีการเหลือจ้านวนต้นแม่หลังเก็บเกี่ยว
20 ต้น มี ความสูงที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากสุด คือ 17.3 เซนติเมตร
ส่วนผลผลิตหน่อไม้น้าช่วงเดือนธันวาคม (อายุต้นหน่อไม้น้า 11
เดื อ น) ซึ่ ง จะเก็ บ ทุ ก 15 วั น มี ผ ลผลิ ต ของจ้ า นวนหน่ อ และ
น้้าหนักหน่อต่อพื้นที่มากสุด คือเท่ากับ 3,680 หน่อต่อไร่และ
ผลผลิตน้้าหนักเท่ากับ 68.4 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีการตัด
สางออกเฉพาะต้นที่ออกดอกมีผลผลิตน้้าหนักต่อพื้นที่มากสุด
เฉลี่ยทั้ง 3 เดือนที่เก็บข้อมูลเท่ากับ 44.3 กิโลกรัมต่อไร่ และมี
จ้านวนหน่อต่อพื้นที่ มากเช่นกัน คือเท่ากับ 2,560 หน่อต่อไร่
ในขณะที่ ก ารเหลื อ จ้ า นวนต้ น แม่ ห ลั ง เก็ บ เกี่ ย ว 10 ต้ น ที่ มี
ผลผลิตจ้านวนหน่อต่อพื้นที่มากสุดคือเท่ากับ 2,827 หน่อต่อไร่
9. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : นักวิจัยหรือผู้สนในสามารถน้าข้อมูลไปวิจัยหรือศึกษาต่อยอด
ได้ ทั้งในด้านการแนะน้าการปลูกหรือการวิจัยเพิ่มเติมในส่วน
ของข้อมูลที่ยังไม่ครบ
10. คาขอบคุณ (ถ้ามี)

: -
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11. เอกสารอ้างอิง

: หน่อไม้น้า สรรพคุณ และการปลูกหน่อไม้น้า. 2562.
http.//www. puechkaset.com/หน่อไม้น้า/.
สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562.

12. ภาคผนวก

:

*
จัดส่ง

หรือภาพผนวกที่ 1 สภาพแปลงวิจัยและการเก็บข้อมูลผลผลิตหน่อไม้น้า

