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คู่มือเล่มนี้เกิดจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้านยอด ตำาบลยอด อำาเภอ 
สองแคว จงัหวดันา่น และรวบรวมจากประสบการณข์องเจา้หนา้ทีอ่าสาสมคัร 
พฒันา (อสพ.) ของโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น  
ตามแนวพระราชดำาริ สถาบันพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ  
สืบสานแนวพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม- 
ราชูปถมัภ ์ผูป้ฏบิตังิานเปน็พีเ่ลีย้งในพืน้ทีด่ำาเนนิงาน รวมทัง้จากการเดนิสำารวจ 
พื้นที่ของคณะผู้เรียบเรียงร่วมกับทหารพราน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาต ิ
ถ้ำาสะเกนิในเขตอทุยานแห่งชาตถ้ิำาสะเกิน ซ่ึงเป็นพ้ืนทีป่า่ดัง้เดมิในจงัหวดัน่าน 
ที่ยังมีความสมบูรณ์สูง

เนื่องจากหวายเป็นพืชท้องถิ่นที่ข้ึนได้ดีในพ้ืนที่บ้านยอด ตำาบลยอด อำาเภอ 

สองแคว จังหวดัน่าน และมีคณุคา่ทางเศรษฐกจิสงู กลา่วคือ มศัีกยภาพในการ 

แปรรูปอย่างต่อเน่ืองและเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ปัจจุบันปริมาณหวาย 

จากธรรมชาติลดลงอย่างมากเนือ่งจากการตดัไม้ทำาลายปา่ และการนำาผลผลิต 

หวายจากป่ามาแปรรูปโดยไม่ได้มีการปลูกทดแทน โครงการฯ จึงได้หารือกับ 

ชาวบา้นและผูน้ำาในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกันขยายพันธุแ์ละบรหิารจดัการการนำาหวาย 

ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนใกล้ป่าโดยไม่สร้าง 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าเดิม 

คำานำา
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[01]
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทั่วไป 

หวาย (Rattan) จัดเป็นพืชตระกูลปาล์ม ในวงศ์ Palmaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ 
คือ Calamus siamensis ลำาต้นและกาบใบมีหนาม รากเป็นรากระบบรากแขนง  
ชอ่ดอกประกอบดว้ยกลุม่แขนง ดอกไม่สมบรูณ์เพศจะสรา้งชอ่ดอกออกจาก 
ลำาต้นส่วนท่ีมีกาบหุ้มเปลือก ผลมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ  
ผลค่อนข้างกลม ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว (สำานักงาน 
เกษตรอำาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย, 2554, 24 กันยายน)

หวายเปน็พชืเมืองรอ้น ชอบข้ึนในบริเวณทีฝ่นตกชุก และความชุ่มชืน้สงูในเขต 

มรสุม ซึ่งจะพบมากที่ป่าโซนร้อนของแอฟริกา อินเดีย พม่า จีน ทางเหนือ 

ของออสเตรเลยี ปาปวันิวกนีิ และเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้หวายเปน็พชืตระกลู 

ปาล์มที่ชอบความชื้นโดยอาศัยร่มและเลื้อยพันไปกับต้นไม้ใหญ่ ชอบดินร่วน 

ปนทรายที่มีใบไม้เน่าเปื่อย ทับถมอยู่มากๆ หวายหลายชนิดขึ้นได้ดีในที่ 

ลุม่น้ำาขงัหรือปา่พร ุแตบ่างชนดิกข็ึน้ได้ดีในทีท่ีเ่ปน็ภูเขา ในประเทศไทยพบวา่  

มีหวายมากถึง 6 สกุล คิดเป็นคร่ึงหน่ึงของสกุลหวายท่ีมีอยู่ในโลก และมีมากกว่า  

60 ชนิด แพร่กระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมี 

หลากหลายมากกว่าทุกภาค หวายบางชนิดสามารถนำามาบริโภคได้ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม 

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเจรญิเตบิโตของหวายทกุชนดิจะคอ่นข้างช้าในระยะแรก เมือ่ต้นหวายแทง 

ยอดพ้นต้นแล้วจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น หากปลูกในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารดี ได้แก่  

ดินดี และอากาศดี ประกอบกับมีการจัดการที่ดี ต้นหวายจะเจริญเติบโตได้เร็ว  

และสามารถตัดยอดเพือ่นำาไปบรโิภคไดเ้มือ่มอีายปุระมาณ 2-3 ป ีหากต้องการ 
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ใช้ลำาหวายเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าหัตถกรรมต้องให้ลำาหวายมีอายุ 10 ปีข้ึนไป  

โดยมีข้อควรระวังคือ ไม่ควรตัดยอดหวายในระหว่างที่หวายกำาลังเจริญเติบโต  

เพราะจะทำาให้ต้นหวายตาย

หวายจะเริ่มออกดอกและผลเมื่อมีอายุอย่างน้อยประมาณ 8 ปี โดยทั่วไปหวาย 

จะออกดอกประมาณเดอืนตลุาคมถงึเดอืนพฤศจิกายน และผลแกป่ระมาณเดอืน 

เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดเพ่ือ 

นำาไปเพาะพันธุ์ โดยช่อดอกและผลหวายจะออกเป็นแขนงตามข้อของลำาต้น  

ข้อละหนึ่งแขนง ในต้นหนึ่งจะออกดอกและผลไม่เกิน 5-6 แขนง แขนงหนึ่ง 

ให้ผลประมาณ 30-40 ผล หรือประมาณต้นละ 150-240 ผล (2-3 กิโลกรัม)  

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง หวายจะออกดอกช้ากว่าปกติ 30-50 วัน 

หวายที่มีอายุ 10 ปี จะมีความยาวของลำาประมาณ 12 เมตร จากนั้น ลำาจะ 

เติบโตอีกปีละ 1-2 เมตร หากไม่ถูกตัดยอด หวายจะมีอายุเป็นร้อยปี โดยม ี

ความยาวลำาถึง 200-300 เมตร ต้นหวายมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลำาต้นเหนียว  

แขง็แรง ทนทานและยดืหยุน่กวา่ลำาไมไ้ผ ่สามารถดัดใหโ้ค้งงอได้ด้วยความร้อน 

ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำาสะเกิน ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน  

มีหวายประมาณ 9 ชนดิ ไดแ้ก ่หวายหอม หวายขม หวายหนามล้อม หวายแคระ  

หวายน้ำาผึ้ง หวายผิวดีด หวายบุ่นหรือหวายผา หวายหมี และหวายฝาด  

ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายลักษณะทั่วไปของหวายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง  

3 ชนิด ดังต่อไปนี้
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 1.

 2.

หวาย
น้ำาผึ้ง

หวาย
ขม

สามารถแตกกอ 
ได้ ข้อใบห่าง 
หนามมีสีขาว 
ขนาดใหญ่และ 
เรียงตัวห่างกัน  
ผลอ่อนมีสีเขียว 
เมื่อผลแก่จะ 
กลายเป็นสีขาว  
เจริญเติบโตได้ดี 
ในป่าดิบชื้น

สามารถแตกกอ 
ได้ หนามมีสีขาว 
ขนาดใหญ่ ผล 
อ่อนมีสีเขียว  
เมื่อผลแก ่
จะกลายเป็น 
สีน้ำาตาล  
เจริญเติบโต 
ได้ดีในสภาพ
พื้นที่ทั่วไป

เม่ือโตเต็มท่ีแล้ว 
ข้อลำาต้นจะบาง 
เรียบ เสมอลำา 
เหมาะสำาหรับ 
นำาไปใช้ในงาน
หัตถกรรม  
แปรรูป เช่น  
งานจักสาน 
งานโครงสร้าง 
เฟอร์นิเจอร ์
เป็นต้น ส่วน 
ยอดอ่อนนำา 
มาบริโภคได้ 

นิยมนำามา 
จักสาน เช่น  
ทำากรงนก 
ฝักมีด เป็นต้น 
ส่วนยอดอ่อน 
นำามาบริโภคได้

	ลำ�ดับ	 ชื่อ	 รูปภ�พ	 ลักษณะทั่วไป	 ก�รใช้ประโยชน์
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 3. หวาย
ฝาด

สามารถแตกกอ 
ได้ หนามมีสีดำา  
ขนาดใหญ่  
ผลออ่นมสีเีขยีว 
เมื่อผลแก ่
จะกลายเป็น 
สีขาว เจริญ 
เติบโตได้ด ี
ในป่าดิบช้ืน 
ระดับความสูง 
ตั้งแต่ 300 ถึง 
800 เมตรจาก 
ระดับน้ำาทะเล 
ปานกลาง 
เจริญเติบโตเร็ว 
กว่าหวาย 
ชนิดอื่นๆ

ไม่นิยมนำามา 
จักสาน เพราะ 
คุณภาพไม่ด ี
เท่าหวายชนิด 
อื่น แต่นิยม 
ปลูกเพื่อการค้า 
เนื่องจาก 
เจริญเติบโตเร็ว 
สามารถขาย 
ยอดอ่อน 
สำาหรับการ 
บริโภคได้

	ลำ�ดับ	 ชื่อ	 รูปภ�พ	 ลักษณะทั่วไป	 ก�รใช้ประโยชน์
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[02]
การใช้ประโยชน์ของหวาย

2.1 ยอดอ่อน1

ใช้ประกอบอาหาร

2.2 ลำาต้น

ใช้ในงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

ภาพที่ 4-5 
หน่ออ่อน 

ที่สามารถนำามา 
บริโภคได้

ภาพที่ 5

1 ยอดอ่อน คือบริเวณลำาต้นที่อ่อนช่วงก่อนจะถึงใบ ซึ่งสามารถนำาไปบริโภคได้ ภาษาท้องถิ่นในภาคเหนือ เรียกว่า หางหวาย
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โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระ- 

ราชดำาร ิได้เพาะพนัธุแ์ละสง่เสรมิใหช้าวบา้นเพาะหวายน้ำาผึง้เปน็พชืเศรษฐกิจ 

ระยะยาว2 เพราะหวายชนิดนี้มีข้อเรียบเสมอลำา เนื้อแน่น และคงทนกว่าหวาย 

ชนิดอ่ืน เหมาะสำาหรับนำามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 

นานถึง 10 ปีกว่ากล้าหวายที่ปลูกจะเติบโตและสามารถนำามาแปรรูปได้  

โครงการฯ จึงส่งเสริมการปลูกหวายฝาดและหวายขม เพื่อใช้ในการบริโภค 

และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนควบคู่ไปด้วย โดยยอดหวายท่ีมีอายุ 2 ปีจะ 

สามารถนำามาบริโภคได้

ภาพที่ 6 
ลำาหวายยาว  

15-16 เมตร

ภาพที่ 7 
ยอดของลำาหวาย 

ประมาณ 1-2 เมตร  
ไม่นิยมนำามาใช ้

ในงานหัตถกรรม 
เนื่องจากเนื้ออ่อน 

และอาจเกิด 
การหดตัว 

ในภายหลังได้

2 พืชเศรษฐกิจระยะยาว หมายถึง พืชที่ให้ผลผลิตหรือสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูป เมื่อมีอายุมากกว่า 5 ปี เช่น ต๋าว ไผ่  
 หวาย เป็นต้น 
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[03]
การขยายพันธุ์

หวายสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการแยกหน่อ แต่ใน 
หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้ครั้งละ 
จำานวนมาก มีอัตราการรอดสูง และการเจริญเติบโตสม่ำาเสมอ

3.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์หวาย

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเริ่มจากการเก็บผลหวายที่สุกเต็มที่ การเก็บ 

ผลหวายควรเกบ็ในขณะท่ีผลแกย่งัอยูบ่นตน้ เน่ืองจากผลหวายทีห่ลน่ตามพืน้ดนิ 

มกัถูกเชือ้ราทำาลาย ผลแกท่ี่สามารถนำาไปเพาะไดส้ามารถสังเกตไดจ้ากสีของผล 

ทีเ่ปลีย่นจากสเีขยีวเปน็สแีดง น้ำาตาล หรอืขาวเหลือง ขึน้อยูกั่บชนดิของหวาย 

ภาพที่ 8 
ผลหวายน้ำาผึ้ง

ที่อยู่บนต้น
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3.1.1 อุปกรณ์

1. มีด: สำาหรับตัดพวงแขนง

2. ถุง: สำาหรับรวบรวมผลหวาย

3. ถุงมือ: สำาหรับป้องกันหนามหวายระหว่างเก็บ

4. ไม้สอย: สำาหรับสอยลูกหวายสุก

5. ไม้ขอ: สำาหรับโน้มยอดหวาย

6. เชือก: สำาหรบัผกูกบัไมข้อเพือ่โนม้ยอดหวายในกรณีทีผ่ลหวาย 

 อยู่สูง

7. ถุงพลาสติก: สำาหรับหมักผลหวาย

8. ยางรัด: สำาหรับหมักผลหวาย

9. น้ำาเปล่า: สำาหรับหมักผลหวาย

10. ตะแกรงตาถี่: สำาหรับผึ่งเมล็ดหวายให้สะเด็ดน้ำา

11. ตาข่ายตาถี่: สำาหรับผึ่งเมล็ดหวายให้แห้ง

3.1.2 ขั้นตอนการเก็บเมล็ดพันธุ์

1. ใช้ไม้สอยโน้มยอดหวายที่มีผลสุกแล้วให้ต่ำาลงถึงระดับที่ 

 สามารถตดัแขนงของหวายได ้ในกรณทีีผ่ลหวายอยูส่งูมาก ใหใ้ช ้

 ไม้ขอที่ผูกกับเชือกเกี่ยวยอดเพื่อโน้มยอดหวายลงมาแทน

2. ใช้มีดตัดพวงแขนงหวาย โดยตัดเฉพาะแขนงที่ผลสุกหรือเด็ด 

 เป็นลูกรวบรวมไว้ในถุง

3. แกะเปลือก โดยใช้มือบีบให้เปลือกหลุดออกเหลือเพียงเมล็ด 

 ข้างใน

4. นำาเมลด็ทีย่งัมเีนือ้ตดิอยู่ใส่ในถงุพลาสตกิใหไ้ด ้3 ใน 4 ส่วนของ 

 ถงุและเตมิน้ำาให้เตม็พอมัดปากถงุได ้มดัปากถงุพลาสติกให้แนน่  

 และหมักทิ้งไว้ ประมาณ 36 ชั่วโมง ในอุณหภูมิระหว่าง 28 ถึง  

 35 องศาเซลเซียส
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5. ล้างเมล็ดหวายให้สะอาดด้วยน้ำาเปล่า โดยใช้มือขัดถูเมล็ดให้ 

 เมือกหลุดออกจากเมล็ดเพื่อป้องกันเชื้อรา 

6. ผึง่เมลด็ในทีร่ม่ใหแ้หง้ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 7 วัน โดย 1-2 ชัว่โมง 
 แรกของการผ่ึงเมล็ด ต้องใช้มือเกลี่ยพอให้เมล็ดแยกจากกัน  
 เพื่อให้เมล็ดทั้งหมดแห้งพร้อมกันและไม่ติดกัน

3.1.3 ข้อควรระวัง

ไมค่วรตดัลำาตน้เพือ่เกบ็เมลด็พนัธุ ์เพราะหากหวายถกูตดัลำาตน้หรอื 
ยอดแล้ว จะทำาให้การเจริญเติบโตชะงัก ผลท่ีเหลือติดอยู่จะไม่แก่  
และต้นจะตายลงในที่สุด 

3.2 การเพาะเมล็ด

3.2.1 อุปกรณ์

1. กะละมงั: สำาหรบัลา้งเมลด็หวาย และคดัเลือกเมล็ดหวายทีเ่หมาะ 

 จะนำาไปเพาะ
2. กระบะเพาะ: สำาหรับเพาะเมล็ดหวาย 
3. ทราย: สำาหรับเพาะเมล็ดหวาย
4. ไม้ขนาด 2-3 หุน: สำาหรับกรีดร่องเพาะ

3.2.2 ขั้นตอนการเพาะเมล็ด

1. นำาเมล็ดแช่ในกาละมังที่มีน้ำาเต็ม แล้วกวนเมล็ดให้ทั่วประมาณ  
 5 นาที จากนั้น ทิ้งเมล็ดไว้ประมาณ 20 นาที แล้วคัดเมล็ด 
 ที่ลอยน้ำาออก เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์

2. นำาไมม้ากรดีเปน็รอ่งในกระบะทราย
3 ใหเ้ปน็แนวลึก 3 เซนติเมตร  

 ระยะห่างระหว่างร่อง 3 เซนติเมตร สาเหตุที่เพาะเมล็ดหวายใน 
 กระบะทราย เพราะง่ายตอ่การจัดเรียงเมลด็ และน้ำาสามารถผา่น 
 เมล็ดได้ดีกว่าการเพาะในดิน

3 ดูการทำากระบะทรายในภาคผนวก
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3. วางเมล็ดตามแนวร่อง ให้มีระยะห่างระหว่างเมล็ด 1 เซนติเมตร

4. กลบรอ่งเพือ่ปอ้งกนัไม่ใหเ้มลด็ลอยขึน้มาบนผวิทรายขณะรดน้ำา

5. รดน้ำาให้ชุ่มหลังเพาะ

3.2.3 ข้อควรระวัง

ควรเพาะเมล็ดทนัทหีลงัจากเมลด็แห้งไดท้ีแ่ล้ว และไมค่วรเก็บเมล็ด 

ไว้เกิน 7 วัน เพราะจะทำาให้อัตราการงอกลดลง 

3.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

3.3.1 อุปกรณ์

1. สายยางพร้อมหัวฉีด: สำาหรับรดน้ำา ในกรณีท่ีไม่ได้ติดต้ัง 

 สปริงเกลอร์ในโรงเพาะ

3.3.2 ขั้นตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะแล้ว

1. รดน้ำาทุกๆ วัน วันละ 1-2 คร้ัง เป็นเวลา 60 วัน หรือจนกว่า 

 กล้าเร่ิมงอก

2. เมื่อกล้าหวายอายุได้ 60 วันหลังเพาะ ซึ่งต้นกล้าจะสูงประมาณ  

 2-5 เซนติเมตร และใบแรกเริ่มผลิ สามารถย้ายลงถุงเพาะได้

3.4 การถอนย้ายกล้าปลูกในถุงเพาะ 

3.4.1 อุปกรณ์

1. ถุงเพาะขนาด 3x7 นิ้ว: เท่าจำานวนต้นหวายที่ต้องการเพาะ

2. ดิน: 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 10 ถุง

3. แกลบดำา: 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 20 ถุง



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน : การเพาะและปลูกหวายในป่าเศรษฐกิจ / 
การขยายพันธุ์

14

4. แกลบเหลือง (แกลบโค้ง): 1 กิโลกรัมต่อถุงเพาะ 20 ถุง

5. ไม้ขนาด 2-3 หุน: สำาหรับเจาะหลุมเพาะกล้า

6. ตะกร้าหรือกล่อง: สำาหรับเป็นที่บรรจุกล้าเพื่อย้าย

7. สายยางพร้อมหัวฉีด: สำาหรับรดน้ำา ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งสปริง-

 เกลอร์ในโรงเพาะ

3.4.2 ขั้นตอน

1. ระหว่างรอเมล็ดที่เพาะในกระบะทราย สามารถเตรียมถุงเพาะ  

 โดยผสมดิน 2 ส่วน เข้ากับแกลบดำา 1 ส่วน แกลบเหลือง 1 ส่วน  

 แล้วกรอกลงถุงเพาะให้เสมอปากถุงเพาะ จากนั้น เรียงถุงเพาะ 

 ลงในแปลงเพาะตามแนวกว้างของแปลงเพาะ แล้วจึงเรียงตาม 

 แนวยาวของแปลงเพาะ

2. รดน้ำาในกระบะทรายให้ชุ่ม เพื่อช่วยให้การถอนกล้าง่ายขึ้นและ 

 ระบบรากไม่กระทบกระเทือน

3. ถอนกล้าหวายจากกระบะทราย แล้วรวบรวมไว้ในกระสอบหรือ 

 กล่องเพื่อรักษาความชื้น

4. ใช้ไม้แหลมกลมขนาดประมาณ 2-3 หุน แทงลงกึ่งกลางถุงเพาะ  

 ลึกเท่าความยาวของราก

5. นำากลา้หวายปลกูลงในถงุเพาะ โดยใสด้่านทีเ่ปน็รากลงในหลุมที่ 

 แทงไว้ถุงละ 1 ต้น จากนั้น กดดินให้แน่น 

6. รดน้ำาตามหลังการย้ายชำากล้าหวาย
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ภาพที่ 9 
ผสมวัสดุเพาะ

ภาพที่ 10 
จากนั้น  

กรอกวัสด ุ
ปลูกให้เสมอ 
ปากถุงเพาะ  

แล้วนำามาเรียง 
ในแปลงเพาะ

ภาพที่ 11 
ถอนกล้าหวาย 

จากกระบะเพาะ
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ภาพที่ 12 
กล้าหวาย 

ที่ถอนจาก 
กระบะเพาะ

ภาพที่ 13 
ปักกล้าหวาย 
ลงในถุงเพาะ  
โดยใส่ด้านที ่

เป็นรากในหลุม 
ที่แทงไว้

ภาพที่ 14 
กล้าหวาย 

อายุ 8 เดือน
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3.5 การดูแลกล้า

3.5.1 อุปกรณ์

1. สายยางพร้อมหัวฉีด: สำาหรับรดน้ำา ในกรณีท่ีไม่ได้ติดต้ัง 

 สปริงเกลอร์ในแปลงเพาะ

2. ปุ๋ยหมัก: สำาหรับเพิ่มสารอาหารในดินให้กับต้นกล้า

3.5.2 ขั้นตอนการดูแลกล้า

1. รดน้ำาทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น

2. หมั่นดูแลกำาจัดวัชพืชในถุงเพาะเพื่อป้องกันโรคและแมลงต่างๆ

3. เมื่อเพาะหวายได้ 15 วัน ให้ปุ๋ยหมักในอัตรา 1 กำามือต่อต้น  

 เดือนละ 1 ครั้ง จนกล้าหวายมีอายุ 1 ปี พร้อมนำาไปปลูกได้

3.5.3 ข้อควรระวัง

ควรรดน้ำาตามหลังการให้ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อล้างปุ๋ยที่อาจติดค้างบนใบ
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[04]
การปลูกหวายเป็นป่าเศรษฐกิจ หรือปลูกเสริมในป่า

4.1 การคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำาหรับปลูก

4.1.1 อุปกรณ์

1. มีด: สำาหรับถางวัชพืชในแปลงปลูก

2. ตลับเมตรหรือเชือก: สำาหรับวัดระยะปลูก

3. ไม้หลักค้ำายัน: สำาหรับกำาหนดจุดปลูก

4. จอบหรือเสียม: สำาหรับขุดหลุมปลูก

5. ปุ๋ยอินทรีย์: สำาหรับรองก้นหลุมปลูก

4.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำาหรับปลูก

1. เลอืกพืน้ทีท่ีม่สีภาพใกลเ้คยีงกับถิน่ท่ีอยูเ่ดิมของหวายชนิดนัน้ๆ  

 เชน่ หวายขมปลกูในสภาพพ้ืนทีท่ัว่ไป สว่นหวายชนดิอืน่ปลกูใน 

 ที่ชื้นหรือใต้ร่มไม้เนื่องจากไม่ต้องการแสงมาก

2. เตรียมพืน้ทีป่ลกู โดยการถางวชัพชื เถาวลัย ์ไมพุ้ม่ ไมข้นาดเล็ก 

 ออก เหลือเฉพาะไม้ขนาดใหญ่ไว้สำาหรับให้หวายยืดเกาะ  

 การเตรียมพ้ืนทีค่วรเตรียมในฤดแูลง้เนือ่งจากสามารถทำางานได้ 

 สะดวกและพร้อมที่จะปลูกได้ทันทีเมื่อฝนตก

3. ในกรณีที่ปลูกในแปลงป่าเศรษฐกิจ ปักหลักในแปลงระยะห่าง  

 2x2 เมตร เพื่อกำาหนดจุดในการปลูก ในกรณีที่ปลูกเสริมในป่า  

 ปักหลักในป่า โดยเว้นระยะห่างจากต้นไม้อื่น 1-2 เมตร 
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4. เม่ือจะนำากล้าหวายลงปลูก ให้ขุดหลุมปลูกขนาด 30x30x30  

 เซนติเมตร โดยแยกส่วนหน้าดิน (15-20 เซนติเมตรบน) ไว้

5. นำาหนา้ดนิทีแ่ยกไวใ้สร่องหลมุปลกู เนือ่งจากหนา้ดินเปน็บรเิวณ 

 ที่มีธาตุอาหารสูง

6. นำาดินส่วนที่เหลือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน 3:2 แล้วใส ่

 ลงในหลุมจนเต็ม

7. ปักหลักคืนไว้ตามเดิม

4.2 การปลูก

การปลูกหวายควรปลูกในต้นฤดูฝน เพราะจะทำาให้ต้นหวายได้รับน้ำาฝนที่ 

เพียงพอสำาหรับการเจริญเติบโต

4.2.1 อุปกรณ์

1. จอบขนาดเล็กหรือเสียม: สำาหรับขุดหลุมปลูก

2. มีด (คัตเตอร์): สำาหรับกรีดถุงเพาะ

4.2.2 ขั้นตอนการปลูก

1. ใชจ้อบขนาดเลก็หรอืเสยีมขดุหลมุใหม้ขีนาดใหญก่วา่ขนาดของ 

 ถุงเพาะชำาเล็กน้อย ตามตำาแหน่งที่ปักหลักไว้

2. ใช้มีดกรีดถุงเพาะด้านข้างเพื่อป้องกันการแตกของดินที่หุ้มราก

3. ยกกล้าลงปลูกโดยตั้งลำาต้นให้ตรง ให้หน้าดินตามถุงเพาะเสมอ 

 กับผิวดินใหม่

4. กลบหน้าดิน และอัดดินให้แน่น
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4.3 การบำารุงรักษา

4.3.1 อุปกรณ์

1. มีด: สำาหรับตัดกิ่งไม้ เถาวัลย์ในแปลงปลูก

2. จอบ: สำาหรับถางวัชพืชในแปลงปลูก

3. ปุ๋ยอินทรีย์: สำาหรับบำารุงต้น

4.3.2 ขั้นตอนการบำารุงรักษา

1. ปลูกซ่อมต้นหวายที่ตายในฤดูเดียวกัน หากไม่ทันสามารถปลูก 

 ซ่อมในฤดูปลูกต่อไป

2. ถางวัชพืชและคลุมโคน4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในต้นฤดูฝน และ 

 ตัดกิ่งไม้และเถาวัลย์เพื่อให้ต้นหวายได้รับแสงเพิ่มขึ้น

3. ให้ปุ๋ยเมื่อกล้าหวายแตกยอดอ่อนแล้วปีละ 2 ครั้ง หลังการคลุม 

 โคนช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา  

 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อครั้ง รอบโคนต้นแล้วพรวนกลบ 

4. ตอ้งหมัน่ดแูลและหาทางปอ้งกนัศตัรูพชื ศตัรทีูส่ำาคญัของหวาย  

 ได้แก่ ด้วงงวง ซึ่งจะเจาะกินยอดอ่อนทำาให้หวายตายลง

4 การคลุมโคน หมายถึง การนำาหญ้าที่ได้จากการถางรอบต้นไม้ที่ปลูก มากองรอบต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในฤดูแล้ง
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[05]
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

	 	 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	 ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.

  สำารวจป่าเพื่อหาต้นหวาย เก็บเมล็ด

  ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ และเพาะลง-

 ปีที่ 1 กระบะทราย ย้ายกล้าลงแปลงเพาะและดูแลกล้า

  เตรียม ลง 

  พื้นที่ปลูก ปลูก

 ปีที่ 4 สามารถนำายอดอ่อนไปบริโภคได้

  ต้นหวายโตพอที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำาหัตถกรรม

  แต่ตัดใช้ได้เพียงครั้งเดียว จากนั้นต้นหวายจะตาย

ปีที่ 0

ปีที่ 2

ปีที่ 11

ดูแลกล้าที่ปลูก
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[06]
ผลตอบแทนจากการปลูกหวาย

หวายสำาหรับบริโภค เช่น หวายขมและหวายฝาด เมื่อโตเต็มที่ในปีที่ 4 จะให ้

ผลผลิตเฉลี่ย 4 เล่มต่อต้น สามารถสร้างรายได้เล่มละ 5 บาท หรือ 20 บาท 

ต่อต้น หากรอให้หวายเจริญเติบโตจนถึงปีที่ 8 ลำาหวายความยาว 5 เมตร  

จะสามารถสร้างรายไดเ้ลม่ละ 25 บาท หรอื 100 บาทตอ่ตน้5 หากปลกูหวายน้ำา 

ผึง้จะสามารถสรา้งรายไดส้งูกว่าหวายอ่ืน คอืประมาณ 400 บาทตอ่ตน้ ลำาหวาย 

ทีถ่กูตดัไปจะตายลง แตต้่นหวายจะมกีารแตกกอเร่ือยๆ และมอีายถุงึกวา่รอ้ยปี

5 ราคายอดหวายสำาหรับบริโภคในจังหวัดน่าน ณ เดือนมกราคม 2554 อยู่ที่เล่มละ 5 บาท ในขณะที่ราคาหวายสำาหรับจักสาน  
 (เมื่อหวายอายุ 8 ปี ความยาว 5 เมตร) อยู่ที่เล่มละ 25 บาท สำาหรับหวายขมและหวายฝาด และเล่มละ 100 บาท สำาหรับหวายน้ำาผึ้ง 
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[07]
ประมาณการแรงงานสำาหรับการปลูกหวาย

	 ลำ�ดับ	 กิจกรรม	 ม�ตรฐ�นแรงง�น6

 1. เพาะเมล็ดในกระบะทราย 1,000 เมล็ด/แรง

 2. เตรียมถุงเพาะ กรอกดิน 400 ถุง/แรง
  และเรียงถุงเป็นแถว

 3. การย้ายกล้า 
  - การถอนย้ายต้นกล้าลงถุงดำา 400 ถุง/แรง
  - ดูแลรักษาอนุบาลต้นกล้า 20,000 ถุง/แรง

 4. การปลูก 
  - เตรียมพื้นที่ก่อนปลูก 1 งาน/แรง
    (ถางหญ้า-กำาหนดจุด)
  - ขุดหลุมเตรียมปลูก 100 หลุม/แรง
  - ขนย้ายต้นกล้าวางตามจุด 400 ต้น/แรง
    (หลุมปลูก) 
  - ปลูก 200 ต้น/แรง

 5. ดูแลรักษาต้นหวายหลังการปลูก 
  - กำาจัดวัชพืช, ตัดแต่งกิ่ง 1 งาน/แรง
  - คลุมโคน 100 ต้น/แรง
  - ใส่ปุ๋ย 200 ต้น/แรง

6 1 แรง หมายถึง การทำางานของคน 1 คน โดยมีชั่วโมงการทำางานประมาณ 8 ชั่วโมง ต่อวัน
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ภาคผนวก
การสร้างกระบะเพาะ 

กระบะเพาะใช้ในกรณีท่ีต้องการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์โดยใช้ทรายเป็น 

วัสดุเพาะ ขนาดของกระบะเพาะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของพืชที่ต้องการ 

เพาะ กระบะเพาะควรมีความกว้าง 1 เมตร เนื่องจากเป็นระยะสุดแขนที่จะ 

สามารถฝังเมลด็ลงทรายได ้สว่นความยาวของกระบะเพาะใหพ้จิารณาจากชนดิ 

และปรมิาณของเมลด็พันธ์ุ ซึง่สามารถสร้างใหย้าวจนสดุโรงเรอืนเพาะกลา้ก็ได้

1.2 วัสดุอุปกรณ์

 ในการทำากระบะเพาะขนาด 1x40 เมตร จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. เชือก: สำาหรับทำาแนวกระบะเพาะ

 2. ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำานวน 21 เล่ม:  

  สำาหรับทำาไม้ฟาก

 3. ไม้ไผ่ ยาว 4 เมตร จำานวน 19 เล่ม: สำาหรับทำาไม้หลัก และโครงหลังคา

 4. มีด: สำาหรับผ่าและตัดไม้ไผ่

 5. ค้อน: สำาหรับตอกตะปูยึดกระบะเพาะ

 6. ลวด: สำาหรับมัดไม้หลักเข้าด้วยกัน

 7. ทรายหยาบ: สำาหรับเป็นวัสดุเพาะ

 8. พลาสติกใสหรือพลาสติกดำา: สำาหรับมุงกระบะเพาะ
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1.3 ขั้นตอนการสร้างกระบะเพาะ

 1. เตรียมไม้ไผ่สำาหรับการสร้างกระบะเพาะ

  - ทำาไม้ฟากสำาหรับสร้างตัวกระบะจากไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

   4 นิ้ว โดยสับบริเวณข้อไม้ไผ่ตามแนวขวางของข้อจนรอบลำาของข้อ 

   ไม้ไผทุ่กขอ้ จากนัน้ ผา่ไมไ้ผเ่พยีงครึง่เดยีวตลอดลำาไมไ้ผ่จะขาดเพยีง 

   ด้านเดียวและแบออกเป็นไม้ฟาก 

ภาพที่ 15
สับข้อไม้ไผ่ทุกข้อ

ตามแนวขวางรอบ
ลำา แล้วผ่าไม้ไผ่
เพียงครึ่งเดียว

ตลอดลำา

ภาพที่ 16
ไม้ไผ่ที่แบออก
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  - ทำาไม้หลัก โดยนำาไม้ไผ่ขนาด 4 เมตร มาตัดเป็นท่อน ท่อนละ 40  

   เซนติเมตร ให้ได้จำานวน 84 ท่อน แล้วผ่าเป็น 4 ซีก จะได้ท่อนไม้ไผ ่

   สำาหรับทำาไม้หลัก 336 ท่อน

  - ทำาไมส้ำาหรบัสรา้งโครงหลงัคา โดยนำาไมไ้ผ่ความยาว 4 เมตร จำานวน  

   6 เล่ม มาตัดครึ่งให้เป็น 2 ท่อน จากนั้น ผ่าไม้ไผ่เป็น 4 ซีก จะได้ไม้ 

   ทั้งหมด 48 ท่อน ซึ่งใช้สำาหรับสร้างโครงหลังคา 41 ท่อน

  - ทำาไม้สำาหรับรองโครงหลังคา โดยนำาไม้ไผ่ที่เหลือ 7 ท่อนมาผ่าเป็น  

   4 ซีก จะได้ไม้ไผ่สำาหรับรองโครงหลังคาจำานวน 28 ท่อน

 2. ขึงเชือกบนพ้ืนเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1x40 เมตร เพ่ือกำาหนด 

  แนวกระบะเพาะ 

 3. ตอกไมห้ลกัลงดนิโดยให้ไมห้ลกัโผลเ่หนอืพืน้ดนิประมาณ 30 เซนตเิมตร  

  และเว้นระยะห่างระหว่างไม้หลัก 50 เซนติเมตร ทั้งตามแนวกว้างและ 

  แนวยาวของกระบะเพาะ หากมกีารสรา้งกระบะเพาะหลายกระบะ ใหเ้วน้ 

  ระยะห่างระหว่างกระบะเพาะ 50 เซนติเมตร เพื่อเป็นทางเดิน 

 4. วางไม้ฟากให้ทาบกับไม้หลักตลอดแนว 

 5. ตอกไม้หลักอีกชุดลงดิน โดยให้หลักยึดชุดใหม่ตรงกับหลักยึดชุดเก่า 

  เป็นคู่ๆ จากนั้น มัดหลักยึดแต่ละคู่ติดกันให้แน่นด้วยลวด 

 6. ใส่ทรายหยาบเต็มพื้นที่กระบะให้หนา 5-10 เซนติเมตร

 7. สร้างโครงกระบะเพาะให้มีลักษณะเป็นคร่ึงวงกลม โดยใช้ไม้ซีกยาว  

  2 เมตร ยึดไว้กับไม้หลักด้วยการมัดลวด โดยเว้นระยะห่างระหว่างโครง 

  ครึ่งวงกลม แต่ละโครง 100 เซนติเมตร
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 8. วางไม้ซีก 3 ซีกรองโครงกระบะที่สร้างไว้ตามแนวยาวของกระบะเพาะ  

  ด้วยระยะห่างที่เท่าๆ กัน จากนั้น มัดไม้ซีกเข้ากับโครงหลังคาให้แน่น 

  ด้วยลวด เพื่อทำาให้โครงหลังคามีความแข็งแรง

 9. หลังจากเพาะเมล็ดแล้ว จึงคลุมหลังคากระบะด้วยพลาสติกใส หรือ 

  พลาสติกดำา เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้น ทำาให้เมล็ดแตกเร็ว

ภาพที่ 17 
ทำาโครงพลาสติก

ภาพที่ 18
มุงหลังคา

กระบะทราย
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คณะผู้จัดทำาหนังสือ
ชุดแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง การปลูกป่า ปลูกคน: 
เล่มการเพาะและปลูกหวายในป่าเศรษฐกิจ 

ที่ปรึกษา 
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล
ประยงค์ สีสัตย์ใจ
ฐานุกูล บุญสิมา
มูล ภิไชย
ธนิดา บ่อวารี
ธีรยุทธ มาวิเลิศ

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้
อรัญญา อภิเสถียรพงศ์

บรรณาธิการ
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง
สุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง
อรัญญา อภิเสถียรพงศ์

ขอขอบคุณชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม 
พัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอ 
สองแคว อำาเภอทา่วงัผา และอำาเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันา่น ท่ีรว่มทดลอง 
อ่านตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบ้ืองหลังการผลิต ร่วมอุทิศ 
แรงกาย แรงใจ แรงความคิด จนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้
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