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บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตหวายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ารวจรวบรวม และคัด เลือกพันธุ์หวาย  วิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหวายใน พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด าเนินการในปี 2554-2556  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มี 3 
การทดลอง คือ 1) การรวบรวมและ คัดเลือกพันธุ์หวายให้ผลผลิตและคุณภาพหน่อสูงจังหวัดสกลนคร โดย
รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน น ามาปลูกที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต  2) ศึกษา
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายหวายในสภาพร่มเงาจังหวัดสกลนคร  มี 2 กรรมวิธี คือ ปลูก
หวายในสภาพร่มเงาพรางแสง 50 % และปลูกหวายในสภาพแสงปกติ  โดยปลูกหวายกรรมวิธีละ 20 แปลง ๆ 
ละ 16 ต้น เก็บข้อมูลแปลงละ 4 ต้น  และ 3) ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
หน่อหวาย จังหวัดสกลนคร วางแผนการทดลองแบบ  4x3  Factorial  in  RCBD  4  ซ้ า ปัจจัยที่ 1  ใส่ปุ๋ยคอก 
มี 4 ระดับ  คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยคอก 2) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่  3) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2 ตันต่อไร่ และ 4) ใส่
ปุ๋ยคอก อัตรา 3 ตันต่อไร่  ปัจจัยที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  มี 3 ระดับ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 2) ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และ 3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ละ 
plot ปลูก 16 ต้น เก็บข้อมูล 4 ต้น ผลการด าเนินงาน พบว่า  การทดลองที่ 1 รวบรวมพันธุ์หวายได้ 2 พันธุ์ 
คือ 1) หวายหนามขาว (Calamus floribundus Griff.) และ 2) หวายดง (Calamus siamensis)  เมื่ออายุ 
18 เดือน หวายพันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนามแดง มีความสูง 32.1 และ 26.8 เซนติเมตร ตามล าดับ และมี
จ านวนทางใบเฉลี่ย 6.1 และ 5.6 ใบ ตามล าดับ จ านวนหน่อต่อหลุม เฉลี่ย 0.33 และ 0.42 หน่อ ตามล าดับ  
การทดลองที่ 2 พบว่า เมื่อหวายอายุ 21 เดือน การปลูกหวายในสภาพแสงปกติ มีการเจริญเติบโตดีกว่าใน
สภาพพรางแสง โดยมีความสูงเฉลี่ย 98.6 และ 83.1 เซนติเมตร ตามล าดับ และมีจ านวนทางใบ เฉลี่ย 7.6 
และ 6.1 ใบ ตามล าดับ มีหน่อต่อหลุมเฉลี่ย 2.5 และ 1.6 หน่อ ตามล าดับ  และการทดลองที่ 3 พบว่า  เมื่อ
หวายอายุ 18 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในอัตราสูงมีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ดีกว่าใช้ในอัตรา
ต่ า  ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2  ตันต่อไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงสุด  คือ 63.8 เซนติเมตร  ส าหรับจ านวนทางใบ มีการตอบสนองไม่ชัดเจน
เช่นเดียวกัน ส่วนจ านวนหน่อหวายมีการตอบสนองไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน มีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา
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สูงท าให้มีจ านวนหน่อมากกว่าในอัตราต่ า อย่างไรก็ตามหวายที่ทดลองยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยว  ซึ่งจะต้องเก็บ
ข้อมูลผลผลิตเพิ่มเติม จึงขอขยายระยะเวลาการทดลองเพ่ิม ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นค าแนะน าได้ในปี 2558 

 
 
 

ค าส าคัญ (keywords) :หวาย Rattan (Calamus  siamensis)  การรวบรวมพันธุ์ (variety collection)   
ปลูกหวายในสภาพร่มเงา (Rattan in Shading Condition) การใส่ปุ๋ย (Fertilizer           
Application)       

 
 

 
 
 

ค าน า 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพ้ืนที่ประมาณ 53 ล้านไร่ มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 25.5 ล้านไร่ 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ลุ่ม ส่วนพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และไม้ผลไม้ยืนต้น และ
ยางพารา ส าหรับพืชผักส่วนใหญ่จะปลูกในพ้ืนที่เขตชานเมือง และเขตที่ราบริมแม่น้ าโขง นอกจากพืช
เศรษฐกิจแล้วยังมีพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพ้ืนที่โดยเฉพาะแถบเทือกเขาภูพาน คือ หวาย ซึ่งใช้บริโภคหน่อ
กันมานาน โดยน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ซึ่งแต่ก่อนหน่อหวายหาได้จากป่าธรรมชาติต่อมาพ้ืนที่ป่า
ลดลงท าให้ปริมาณหวายในป่าลดลงด้วย จึงมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างแพง   หวายในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 
50 ชนิด ซึ่งหวายแทบทุกชนิดสามารถน ามาบริโภคได้ แต่มีหวายเพียงไม่กี่ชนิดที่มีรสชาติถูกใจของผู้บริโภค 
หวายดง (Calamus  siamensis) มีความเหมาะสมที่จะน ามาปลูกเพ่ือผลิตหน่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์มาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นหวายที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง แตกกอดี ตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยและน้ าเป็นอย่างดี และ
สามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่าสามสิบปี  การผลิตหวายเพ่ือการค้าแหล่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดสกลนคร  โดยในปี 
2550/51 มีพ้ืนที่ปลูก 4,406 ไร่ ผลผลิตรวม 5.1 ล้านหน่อ ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 หน่อต่อไร่ หวายเป็นพืชป่าที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกษตรกรในท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาน าหวายมาปลูกในสวนหรือในพ้ืนที่ของตนเองโดย
การดัดแปลงวิธีการปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณและผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและจ าหน่าย 

ปัจจุบันความต้องการด้านการบริโภคหวายทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศมีมากขึ้น แต่การผลิต
หวายของเกษตรกรยังพบปัญหา คือ ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น 
การใส่ปุ๋ย การให้น้ า  และ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรยังผลิตหวายตามภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ท าให้ได้ผลผลิตต่ าและขนาดของหน่อไม่สม่ าเสมอ การออกหน่อไม่ตลอดทั้งปี จากประเด็นปัญหา
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหวายที่เหมาะสม เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนที่จะ
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ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจรวบรวม และคัดเลือกพันธุ์
หวาย และเพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหวายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

วิธีการด าเนินงาน  
อุปกรณ์ 

 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   ปุ๋ยคอก 
 - พันธุ์หวาย  
 - ตาข่ายพรางแสง 
 - ระบบน้ ามินิสปริงเกลอร์ 
 - สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

การทดลองท่ี 1  การรวบรวมและ คัดเลือกพันธุ์หวายให้ผลผลิตและคุณภาพหน่อสูงจังหวัดสกลนคร 
 แบบและวิธีการทดลอง  ไม่มี 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน น ามาปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  

 
 
2. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  ได้แก่  ลักษณะใบ ล าต้น  ดอก  ผล  ผลผลิต และคุณภาพ

ผลผลิต  
  การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้น
หลุม 2 กิโลกรัมต่อหลุม ปลูกต้นกล้าหวายดงอายุประมาณ 8 เดือน หลังปลูก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อัตรา 50 กรัมต่อต้น เมื่อหวายอายุ 6 เดือนหลังย้ายปลูก  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 2-3 กิโลกรัมต่อกอ และใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกปี   
   

การทดลองที่ 2  ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายหวายในสภาพร่มเงา จังหวัด
สกลนคร 
 แบบและวิธีการทดลอง 

ท าการศึกษา 2 กรรมวิธี คือ 1) ปลูกหวายในสภาพร่มเงา พรางแสง 50 %  และ 2) ปลูก
หวายในสภาพแสงปกติ ปลูกหวายกรรมวิธีละ 20 plot  แต่ละ plot  ปลูก  16 ต้น  เก็บข้อมูล  4 ต้น 
ด าเนินการปลูกหวายโดยขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 3x1.5 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้น
หลุม 2 กิโลกรัมต่อหลุม ปลูกต้นกล้าหวายดงอายุประมาณ 8 เดือน โดยคัดเลือกต้นที่มีขนาดสม่ าเสมอ  หลัง
ปลูก 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 
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การบันทึกข้อมูล  ข้อมูลการเจริญเติบโต จ านวนหน่อ  ผลผลิต คุณภาพผลผลิตหน่อหวาย 
และเก็บข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ 

การทดลองที่ 3 ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวาย จังหวัด
สกลนคร 
  แบบและวิธีการทดลอง   วางแผนการทดลองแบบ 4x3  Factorial in RCBD  4  ซ้ า 

ปัจจัยที่ 1  ใส่ปุ๋ยคอก  มี 4 ระดับ  คือ  1) ไม่ใส่ปุ๋ยคอก  2) ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่  3) 
ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2 ตันต่อไร่ และ 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  และ 3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

แต่ละ plot ปลูก 16 ต้น เก็บข้อมูล 4 ต้น  ปลูกต้นกล้าหวายดงอายุประมาณ 8 เดือน 
ในช่วงต้นฤดูฝน โดยคัดเลือกต้นที่มีขนาดสม่ าเสมอ เตรียมแปลงโดยการขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร  
ใช้ระยะปลูก  3x1.5  เมตร  รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกตามกรรมวิธีที่ก าหนด อัตรา 0, 1, 2 และ 3 ตันต่อไร่  
ท าการใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีที่ก าหนด วัดความสูงและนับจ านวนทางใบเม่ืออายุ 6 เดือน   

การบันทึกข้อมูล 
- เก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต และผลผลิต 

      ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2556 
       สถานที่ด าเนินการ 

 ด าเนินงานวิจัยในพื้นที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  
 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

การทดลองที่ 1  การรวบรวมและ คัดเลือกพันธุ์หวายให้ผลผลิตและคุณภาพหน่อสูงจังหวัดสกลนคร 
รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์หวายจากแหล่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า 

หวายที่นิยมปลูกเพ่ือบริโภคในพ้ืนที่ มี 2 พันธุ์ คือ 1) หวายหนามขาว (Calamus  floribundus Griff.) เป็น
หวายขนาดกลาง กาบหุ้มล าเมื่อแห้งมีสีน้ าตาลออกเหลือง มีขุยสีเหลืองอ่อนทั่วกาบหุ้มล าและบริเวณใต้หนาม 
รอยพิมพ์หนามชัดเจน มีหนามรูปสามเหลี่ยมเกิดเดี่ยวห่าง ๆ ทั่วกาบหุ้ มล า flagellum ด้านบนเกลี้ยง 
ด้านล่างและขอบมีหนามรูปเล็บเหยี่ยวขึ้นเดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่ม ๆ  knee เห็นชัดเกลี้ยง ocrea เห็นชัดมีสี
น้ าตาลอ่อน knee เห็นชัดเกลี้ยง ocrea เห็นชัดมีสีน้ าตาล ก้านใบด้านบนและด้านล่างเกลี้ยงยกเว้นที่ขอบมี
หนาม เกิดเดี่ยว ๆ ห่างกันเป็นระยะ ๆ ทางใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างและที่ขอบทางใบมีหนามเรียงเป็นกลุ่ม ๆ 
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ใบย่อยรูปยาวรีขอบใบมีหนามขนาดเล็ก หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขุยสีเหลืองทั่วไปและมีหนามบนเส้นกลางใบ  
เส้นใบมีจ านวนหนึ่งเส้น ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบ เรียงตัวเป็นกลุ่ม ๆ แบบเยื้องกันไม่สม่ าเสมอ และ 2) 
หวายดง (Calamus  siamensis) เป็นหวายที่มีล าต้นขนาดปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นประมาณ 
0.5-1 นิ้ว ล าต้นและกาบใบมีหนาม ใบย่อยที่ประกอบบนก้านใบมีจ านวน  75-90 ใบ มีการเรียงตัวกันเป็น
กระจุกแบบตรงกันข้าม กระจุกละ 5-8 ใบ รากเป็นระบบรากแขนง มีอวัยวะที่ใช้ปีนป่ายเป็นก้านยาว ๆ ยื่น
ออกมาจากจุดก าเนิดตรงส่วนบนของกาบหุ้มล า และมีหนามโดยตลอดซึ่งท าหน้าที่เป็นมือเกี่ยว จะสร้างช่อ
ดอกออกมาจากล าต้น ตรงส่วนที่มีกาบใบหุ้ม โดยทยอยสร้างไม่พร้อมกันซึ่งหลังจากออกดอกแล้ว  ส่วนยอดก็
ยังสามารถเจริญเติบโตเป็นล าต้นต่อไปได้เรื่อย ๆ ผลมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกัน เมื่อแก่แล้วมีสีขาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร เมื่ออายุได้ 2-3 ปี จะเริ่มติดดอกและให้ผลที่สามารถน าไปขยายพันธุ์ได้ 

ข้อมูลการเจริญเติบโต  พบว่า ค่าเฉลี่ยความสูงของหวายพันธุ์หนามขาว เมื่อหวายมีอายุ 18 เดือน มี
อัตราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยมีความสูงเฉลี่ย 32.1 เซนติเมตร และมีจ านวนทางใบเฉลี่ย 6.08 จ านวนหน่อต่อ
หลุมเฉลี่ย 0.33 หน่อ ส่วนหวายพันธุ์หนามแดง มีความสูงเฉลี่ย  26.8 เซนติเมตรและมีจ านวนทางใบเฉลี่ย
เท่ากับ 5.58 จ านวนหน่อเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 หน่อ/หลุม (ตารางท่ี 1) 

 
 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบความสูงและจ านวนทางใบของหวายพันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนามแดง                       
     อายุ 18 เดือน 
 

เดือน พันธุ์หนามขาว พันธุ์หนามแดง 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

จ านวน 
ทางใบ 

จ านวน
หน่อ 

ความสูง
(เซนติเมตร) 

จ านวน 
ทางใบ 

จ านวน
หน่อ 

มิ.ย.55 3.8 4.9 - 4.6 4.1 - 
ส.ค.55 9.3 3.7 - 12.0 4.6 - 
พ.ย. 55 13.0 4.2 - 15.7 4.7 - 
ก.พ. 56 17.2 4.9 - 19.9 4.9 - 
พ.ค.56 20.4 4.5 - 24.4 4.5 - 
ก.ย.56 32.1 6.1 0.33 26.8 5.6 0.42 
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ภาพที่ 1  หวายหนามแดง (Calamus siamensis) 

 

       
 
ภาพที่ 2  หวายหนามขาว (Calamus floribundus Griff.) 
 

การทดลองที่  2  ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายในสภาพร่มเงา จังหวัดสกลนคร 
  ท าการศึกษา 2 กรรมวิธี คือ 1) ปลูกหวายในสภาพร่มเงา พรางแสง 50 %  และ  2) ปลูกหวาย
ในสภาพแสงปกติ ผลการด าเนินงาน พบว่า หลังจากปลูก 12 เดือน  ความสูงของหวายในสภาพพรางแสง มี
ความสูงเฉลี่ย 43.4 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติ  มีความสูงเฉลี่ย  45.8 เซนติเมตร จ านวน
ทางใบหวายในสภาพพรางแสงมีตั้งแต่  2-8 ใบ  มีทางใบเฉลี่ย 4.8 ใบ ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติมี
ตั้งแต่จ านวนทางใบ 3-9 ใบมีความสูงเฉลี่ย 5.7 ใบ  ส่วนหลังจากปลูก 15 เดือน  ความสูงของหวายในสภาพ
พรางแสง มีความสูงเฉลี่ย 55.6 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติ มีความสูงเฉลี่ย 60.8 
เซนติเมตร จ านวนทางใบหวายในสภาพพรางแสงมีตั้งแต่ 4-12 ใบ  มีทางใบเฉลี่ย  5.4 ใบ หวายในสภาพ
พรางแสงเริ่มแตกหน่อ มีตั้งแต่ 0-2 หน่อ มีหน่อเฉลี่ย 0.7 หน่อต่อหลุม ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติมี
ตั้งแต่จ านวนทางใบ 4-13 ใบมีความสูงเฉลี่ย 7.2 ใบ เริ่มแตกหน่อ มีตั้งแต่  0-4 หน่อ  มีหน่อเฉลี่ย 1.4 หน่อ
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ต่อหลุม และหลังจากปลูก 18 เดือน  ความสูงของหวายในสภาพพรางแสง มีความสูงเฉลี่ย 73.9 เซนติเมตร 
ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติ มีความสูงเฉลี่ย 87.7 เซนติเมตร จ านวนทางใบหวายพรางแสงมีตั้งแต่      
4-12 ใบ  มีทางใบเฉลี่ย  5.7 ใบ หวายในสภาพพรางแสงเริ่มแตกหน่อ มีตั้งแต่  1-4 หน่อ  มีหน่อเฉลี่ย 0.7 
หน่อต่อหลุม ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติมีตั้งแต่จ านวนทางใบ 4-13 ใบมีความสูงเฉลี่ย 8.8 ใบ เริ่มแตก
หน่อ มีตั้งแต่ 1-8 หน่อ มีหน่อเฉลี่ย 2.5 หน่อต่อหลุม  และหลังจากปลูก 21 เดือน  ความสูงของหวายใน
สภาพพรางแสง มีความสูงเฉลี่ย 83.1 เซนติเมตร ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติ มีความสูงเฉลี่ย 98.6 
เซนติเมตร จ านวนทางใบหวายพรางแสงมีตั้งแต่ 6-23 ใบ  มีทางใบเฉลี่ย  6.1 ใบ หวายในสภาพพรางแสงเริ่ม
แตกหน่อ มีตั้งแต่  1-4 หน่อ  มีหน่อเฉลี่ย 1.6 หน่อต่อหลุม ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพแสงปกติมีตั้งแต่จ านวน
ทางใบ 4-13 ใบมีจ านวนใบเฉลี่ย 7.6 ใบ  เริ่มแตกหน่อ มีตั้งแต่ 1-8 หน่อ มีหน่อเฉลี่ย 2.5 หน่อต่อหลุม 
(ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายในสภาพพรางแสง 50 % และในสภาพแสงปกติ  
           ในจังหวัดสกลนคร 
 

 
เดือน 

พรางแสง 50% ไม่พรางแสง 

ความสูง
(เซนติเมตร) 

จ านวนทาง
ใบ 

แตกหน่อ 
(หลุม) 

ความสูง
(เซนติเมตร) 

จ านวน
ทางใบ 

แตกหน่อ 
(หลุม) 

เริ่มต้น 1.4 - - 1.3   -  - 
3 15.0  - - 12.3  - - 
6 20.5          5.3 - 22.3  5.9   - 
9 30.1  8.1 - 36.3  9.3  - 
12 43.4 4.8 - 45.8 5.7 - 
15 55.6 5.4 0.7 60.8 7.2 1.3 
18 73.9 5.7 1.4 87.7 8.8 1.8 
21 83.1 6.1 1.6 98.6 7.6 2.5 

 

การทดลองที่ 3  ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวาย                
          จังหวัดสกลนคร  

ผลการด าเนินงาน เมื่อหวายอายุ 18 เดือน ในด้านความสูง พบว่า การตอบสนองด้านความสูงยังไม่
ชัดเจนมากนัก มีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงท าให้หวายมีการเจริญเติบโตด้านความสูงดีกว่าในอัตราต่ า 
ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2  ตันต่อไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงสุด  คือ 63.8 เซนติเมตร  ส าหรับจ านวนทางใบ มีการตอบสนองไม่ชัดเจน
เช่นเดียวกัน เฉลี่ยสูงสุดโดยไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 25 และ 50  กิโลกรัมต่อไร่  และ 
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ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 0 และ  2 ตันต่อไร่  มีจ านวนทาง
ใบเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันคือ 7.9 ใบ   ส่วนจ านวนหน่อหวายมีการตอบสนองไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน มีแนวโน้มว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงท าให้มีจ านวนหน่อมากกว่าในอัตราต่ า โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 3 ตันต่อไร่  และ 
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนหน่อสูงสุด เท่ากับ 2.7 หน่อต่อหลุม (ตารางที่ 
3) อย่างไรก็ตามหวายที่ทดลองยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยว  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลผลผลิตเพ่ิมเติม จึงขอขยาย
ระยะเวลาการทดลองเพ่ิม ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นค าแนะน าได้ในปี 2558 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3  ความสูง จ านวนทางใบ และจ านวนหน่อ ของหวายที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอัตราต่างกัน  
                เมื่ออายุ 18 เดือน 
 

ปุ๋ยคอก (ตัน/ไร่) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (กก./ไร่) C.V. (%) 
ไม่ใส่ 25 50 

ความสูง (เซนติเมตร)     
ไม่ใส่ 36.2 61.0 61.4  
1 ตัน 55.1 51.0 43.3 25.38 
2 ตัน 59.0 49.0    63.8**  
3 ตัน 47.6 46.0 51.3  

จ านวนทางใบ     
ไม่ใส่ 7.7 8.0 7.9**  
1 ตัน 7.9** 6.8 6.4 16.57 
2 ตัน 7.9** 7.5     7.9**  
3 ตัน 6.9 7.2 6.9  

จ านวนหน่อต่อหลุม      
ไม่ใส่ 1.0 2.1    2.7**  
1 ตัน 1.5 2.4 2.5 41.41 
2 ตัน 2.6 2.2  2.5  
3 ตัน 2.7 2.2  2.0  
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

  การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์หวายให้ผลผลิตและคุณภาพหน่อสูง พบว่า สามารถรวบรวมพันธุ์หวาย
ได้ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนามแดง ค่าเฉลี่ยความสูงของหวายพันธุ์หนามขาวและพันธุ์หนาม
แดง เมื่ออายุ 18 เดือน เฉลี่ย 32.1 และ 26.8 เซนติเมตร ตามล าดับ และมีจ านวนทางใบเฉลี่ย 6.1 และ 5.6 
ตามล าดับ จ านวนหน่อต่อหลุมเฉลี่ย 0.33 และ 0.42 หน่อ ตามล าดับ จากผลการทดลองรวบรวมพันธุ์ดังกล่าว
ซึ่งหวายยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะต้องท าการเก็บเดี่ยวผลผลิตและคุณภาพผลผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและคัดเลือกพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมต่อสภาพอากาศในจังหวัดสกลนครและจังหวัด
ที่ใกล้เคียง 

ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายหวายในสภาพร่มเงา หลังจากปลูก 21 เดือน ความ
สูงของหวายพรางแสงและไม่พรางแสง มีความสูงเฉลี่ย 83.1 และ 98.6 เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนทางใบ
เฉลี่ย  6.1 และ 7.6 ใบ ตามล าดับ มีหน่อเฉลี่ย 1.56 และ 2.5 หน่อต่อหลุม ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าการปลูก
หวายในสภาพแสงปกติมีความสูง จ านวนทางใบ และจ านวนหน่อต่อหลุมมากกว่าปลุกหวายในสภาพพรางแสง 
ดังนั้นจึงควรแนะน าให้เกษตรกรปลูกหวายในสภาพที่มีแสงปกติเพ่ือการเจริญเติบและการแตกหน่อที่มี
คุณภาพสูงและง่ายต่อการดูแลรักษา 

ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหน่อหวาย  ผลการด าเนินงาน เมื่อ
หวายอายุ 18 เดือน ในด้านความสูง พบว่า การตอบสนองด้านความสูงยังไม่ชัดเจนมากนัก มีแนวโน้มว่าการ
ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงท าให้หวายมีการเจริญเติบโตด้านความสูงดีกว่าในอัตราต่ า ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2  
ตันต่อไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงสุด  
คือ 63.8 เซนติเมตร  ส าหรับจ านวนทางใบ มีการตอบสนองไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน   ส่วนจ านวนหน่อหวายมี
การตอบสนองไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน มีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงท าให้มีจ านวนหน่อมากกว่าในอัตรา
ต่ า โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 3 ตันต่อไร่  และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่         
มีจ านวนหน่อสูงสุด เท่ากับ 2.7 หน่อต่อหลุม 

อย่างไรก็ตามหวายที่ทดลองยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยว  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลผลผลิตเพ่ิมเติม จึงขอขยาย
ระยะเวลาการทดลองเพ่ิม ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นค าแนะน าได้ในปี 2558 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

เนื่องจากหวายเป็นพืชอายุยาวจึงอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผลผลิตเพ่ิมเติม และขอขยายระยะเวลาการ
ทดลองเพ่ิม ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นค าแนะน าได้ในปี 2558 

กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรที่ปลูกหวายพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
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