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บทคัดย่อ 

การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์หวายให้ผลผลิตและคุณภาพหน่อสูง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจรวบรวม 
และคัดเลือกพันธุ์หวายในพ้ืนที่  ด าเนินการในปี 2557-2558  โดยรวบรวม และคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง 
ๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน น ามาปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  ศึกษา
ลักษณะประจ าพันธุ์ ได้แก่  ลักษณะใบ ล าต้น ดอก ผล ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ผลการด าเนินงาน สามารถ
รวบรวมพันธุ์หวายได้  2 พันธุ์  คือ 1) หวายหนามขาว (Calamus floribundus Griff.) และ 2) หวายดง 
(Calamus siamensis)  ข้อมูลการเจริญเติบโตของหวายพันธุ์หนามขาวและหวายพันธุ์หนามแดง มีความสูง 
เท่ากับ 38.81 และ 36.73 เซนติเมตร ตามล าดับ และมีจ านวนทางใบเฉลี่ย 5.82และ 5.92 ตามล าดับ จ านวน
หน่อต่อหลุมเฉลี่ย 1.25 และ 1.11หน่อ ตามล าดับ หวายจะให้ผลผลิตได้เต็มที่เมื่อให้น้ าสม่ าเสมอ ให้ปุ๋ยคอกแบบ
พูนโคนและตัดแต่งหน่อเพ่ือให้มีการแตกหน่อและได้คุณภาพเพ่ิมขึ้น 
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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 าให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ปัจจุบันความต้องการด้านการบริโภคหวายทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศมีมากข้ึน แต่การผลิตหวาย
ของเกษตรกร ยังพบปัญหา คือ ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่  จึงจ าเป็นต้องรวบรวมพันธุ์หวายในพ้ืนที่เพ่ือใช้
เป็นแหล่งพันธุ์ในการแนะน าเกษตรกรและใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ พันธุ์หวาย ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ยคอก และเครื่องมือวัดการเจริญเติบโต 
   วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  น ามา
ปลูกท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครปลูกพันธุ์ละจ านวน 12 ต้น 

2. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  ได้แก่  ลักษณะใบ ล าต้น  ดอก  ผล  ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ก่อน
ปลูก ขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม 2 กิโลกรัมต่อ
หลุม ปลูกต้นกล้าหวายดงที่แข็งแรงอายุประมาณ 8 เดือน หลังปลูก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
50 กรัมต่อต้นเมื่อหวายอายุ 6 เดือนหลังย้ายปลูก เสริมดินที่โคนต้น เพ่ือไม่ให้รากลอย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
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อัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 2-3 กิโลกรัมต่อกอ และใส่ปุ๋ยเพ่ิมขึ้นทุกปี  ให้น้ าในช่วงขาดน้ า หรือฝน
ทิ้งช่วง ตามกรรมวิธีที่ก าหนดเก็บเกี่ยวเมื่อหวายเจริญเต็มที่และแตกหน่ออ่อนที่อายุประมาณ 1-2 ปีหลังย้ายปลูก
บ ารุงรักษากรณีเกิดปัญหา การเข้าท าลายของโรคแมลง เช่น เพลี้ย ด้วง โรครา โรคใบไหม้ โรคใบจุด กรณีมีความ
รุนแรงน้อยให้ตัดเผาต้นทิ้ง แต่หากมีความรุนแรงมากให้ใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
      เวลาและสถานที่ 
      ระยะเวลาที่ด าเนินการ เริ่มต้น 2557  สิ้นสุด  2558 รวม 2 ปี  

 สถานทีด่ าเนินงานวิจัยในพื้นที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  
 

 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตหวายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี ใน ปี 2557-2558  ได้
ศึกษา รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครที่เกษตรกรนิยมปลูก
เพ่ือบริโภคได้ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  ได้แก่  ลักษณะใบ ล าต้น  ดอก  ผล  ผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์ที่
เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค หวายที่นิยมปลูกเพ่ือบริโภคในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  มี 
2 พันธุ์ คือ หวายหนามขาว (Calamus  floribundus Griff.) หวายดง(หนามแดง)(Calamus  siamensis) 
พบว่าลักษณะประจ าพันธุ์หวายหนามขาว เป็นหวายขนาดกลาง กาบหุ้มล าเมื่อแห้งมีสีน้ าตาลออกเหลือง มีขุยสี
เหลืองอ่อนทั่วกาบหุ้มล าและบริเวณใต้หนาม รอยพิมพ์หนามชัดเจน มีหนามรูปสามเหลี่ยมเกิดเดี่ยวห่าง ๆ ทั่ว
กาบหุ้มล า ก้านใบด้านบนและด้านล่างเกลี้ยงยกเว้นที่ขอบมีหนาม เกิดเดี่ยว ๆ ห่านกันเป็นระยะ ๆ ทางใบด้านบน
เกลี้ยง ด้านล่างและที่ขอบทางใบมีหนามเรียงเป็นกลุ่ม ๆ ใบย่อยรูปยาวรีขอบใบมีหนามขนาดเล็ก หลังใบเกลี้ยง 
ท้องใบมีขุยสีเหลืองทั่วไปและมีหนามบนเส้นกลางใบ 2) หวายดง เป็นหวายที่มีล าต้นขนาดปานกลาง ล าต้นและ
กาบใบมีหนาม ใบย่อย ใบมีการเรียงตัวกันเป็นกระจุกแบบตรงกันข้าม มีอวัยวะที่ใช้ปีนป่าย เป็นก้านยาว ๆ สร้าง
ช่อดอกออกมาจากล าต้นตรงส่วนที่มีกาบใบหุ้ม 2-3 ปีจะเริ่มติดดอกและให้ผลที่สามารถน าไปขยายพันธุ์ได้ 
(ตารางที่ 1) และข้อมูลการเจริญเติบโต  มีค่าเฉลี่ยความสูงของหวายพันธุ์หนามขาว มีความสูงและจ านวนทางใบ
เฉลี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2558 มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความสูงเฉลี่ยปัจจุบันที่วัดได้
เท่ากับ 15.97,43.09 และ60.25 เซนติเมตร และมีจ านวนทางใบเฉลี่ยเท่ากับ 5.91,4.72 และ6.52 จ านวนหน่อ
เฉลี่ยเท่ากับ0.06 ,1.92 และ1.76 หน่อ/หลุม ตามล าดับ ส่วนหวายพันธุ์หนามแดง  มีความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 
17.23, 35.89 และ61.31เซนติเมตรและมีจ านวนทางใบเฉลี่ยเท่ากับ 4.73, 6.95 และ5.91 จ านวนหน่อเฉลี่ย
เท่ากับ 0.07, 1.44 และ1.89 หน่อ/หลุม ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะประจ าพันธุ์หวายพันธุ์หนามขาว (Calamus  floribundus Griff.) และพันธุ์หนามแดง   
    (Calamus  siamensis) 
 

 หวายหนามขาว 
(Calamus  floribundus Griff.) 

 

หวายดง(หนามแดง) 
(Calamus  siamensis) 

ล าต้น เป็นหวายขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ล าต้นประมาณ 1-1.75 นิ้ว กาบหุ้มล าเมื่อ
แห้งมีสีน้ าตาลออกเหลือง มีขุยสีเหลืองอ่อน
ทั่วกาบหุ้มล าและบริเวณใต้หนาม มี 

เ ป็ น ห ว า ย ที่ มี ล า ต้ น ข น า ด ป า น ก ล า ง 
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นประมาณ 0.5-1 นิ้ว ล า
ต้นและกาบใบมีหนาม เลียงสลับ  

หนาม หนามรูปสามเหลี่ยมเกิดเดี่ยวห่าง ๆ ทั่วกาบ
หุ้ มล า จ านวนหนาม 80-85 หนาม รูป
สามเหลี่ยม สีขาวอมเขียว สลับไม่ เป็น
กระจุก มีขนปกคลุมฐาน ระยะห่วงระหว่าง
หนาม 3-5 เซนติเมตร (แล้วแต่ความยาว
ท า ง ใบ ) ค ว า ม ย า ว ข อ งห น า ม  2- 9 

หนาม หัวป้าน ท้ายแหลม สีแดงเข้ม จ านวนหนาม 
90-100 เรียงตัวรอบก้านใบสลับสั้นยาวปนกัน 
ระยะห่างของหนามแต่ละจุด  4-6 เซนติ เมตร 
ความยาวของหนาม 3-6 เซนติเมตร 
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เซนติเมตร 
ใบ ก้านใบด้านบนและด้านล่างเกลี้ยงยกเว้นที่

ขอบมีหนาม เกิดเดี่ยว ๆ ห่านกันเป็นระยะ 
ๆ ทางใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างและที่ขอบ
ทางใบมีหนามเรียงเป็นกลุ่ม ๆ ใบย่อยรูป
ยาวรีขอบใบมีหนามขนาดเล็ก หลังใบเกลี้ยง 
ท้องใบมีขุยสีเหลืองทั่วไปและมีหนามบน
เส้นกลางใบ เส้นใบมีจ านวนหนึ่งเส้น ใบ
ย่อยแต่ละข้างของทางใบมีหนามเรียงตัว
เป็นกลุ่มๆเล็กๆ แบบเยื้องกันไม่สม่ าเสมอ 
จ านวนใบย่อย 90-110 ใบ อยู่เป็นกระจุก 
ก ว้ า ง2.3-2.5 เซ น ติ เม ต ร  ย า ว  30-35 
เซนติเมตร 

ใบย่อยที่ประกอบบนก้านใบมีจ านวนประมาณ 85-
90 ใบ มีการเรียงตัว กันเป็นกระจุกแบบตรงกัน
ข้าม กระจุกละ 5-8 ใบ อยู่เป็นกระจุก กว้าง2.3-
2.5 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร มีอวัยวะที่
ใช้ปีนป่าย เป็นก้านยาว มีหนามโดยตลอดซึ่งท า
หน้าที่เป็นมือเก่ียว 

หน่อ ความยาวหวายตัดที่สามารถรับประทานได้
เท่ ากับ  30-35 เซนติ เมตร  กว้ าง 1.8-3 
เซนติเมตร สีขาวอวบ รสชาติขม 

ความยาวหวายตัดที่สามารถรับประทานได้เท่ากับ 
15-20 เซนติเมตร กว้าง 0.1.-1.2 เซนติเมตร สี
ขาวเรียว รสชาติหวานน า ขมตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 1  การจัดการแปลงปลูกหวายก่อนเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต 
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ภาพที่ 2 หวายหนามขาว (Calamus floribundus Griff.) 
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     ภาพที่ 3 หวายหนามแดง (Calamus siamensis)      
   
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตและผลผลิตหวายพันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนามแดง (กันยายน 2558)      

          

องค์ประกอบ พันธุ์หนามแดง พันธุ์หนามขาว 

พ.ศ.56 พ.ศ.57 พ.ศ.58 พ.ศ.56 พ.ศ.57 พ.ศ.58 
ความสูง (เซนติเมตร) 17.23 35.89 61.31 15.97 43.09 60.25 
จ านวนทางใบ 4.73 6.95 5.91 4.72 6.52 6.17 
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จ านวนหน่อ(หลุม) 0.07 1.44 1.89 0.06 1.92 1.76 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเจริญเติบโตและผลผลิตหวายพันธุ์หนามขาว (Calamus floribundus Griff.)    
           (มิถุนายน2555-กันยายน 2558)      
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเจริญเติบโตและผลผลิตหวายพันธุ์หวายหนามแดง (Calamus siamensis)      
          (มิถุนายน2555-กันยายน 2558)      
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

จ านวนหน่อ
ความสูง(ซม)
จ านวนทางใบ

0

10

20

30

40

50

60

70

จ านวนหน่อ
ความสูง(ซม)
จ านวนทางใบ



9 
 

 
   
 ภาพที่ 4 พ้ืนที่ปลูกหวายของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร  

 

 
 
               ภาพที่ 5 การจ าหน่ายและรูปแบบจ าหน่ายการหวายภายในจังหวัดสกลนคร  
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลผลิตหน่อหวายพันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนามแดง มีจ านวนหน่อที่นับได้ เท่ากับ 3.15 และ2.85 
หน่อ ตามล าดับ พันธุ์หวายทั้ง 2 พันธุ์เป็นตัวเลือกที่เกษตรกรเลือกปลูกให้เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่ง
สามารถปลูกได้โดยทั่วไป   

2. หวายสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและให้ผลผลิตได้เต็มที่เมื่อให้น้ าสม่ าเสมอ ให้ปุ๋ยคอกแบบพูนโคนและ
ตัดแต่งต้นแม่ออกเพ่ือให้มีการแตกหน่อและได้คุณภาพผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

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