วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ บางพันธุ์
Study on Growth of Some Bamboo Varieties
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก*, ปภากานต์ พรหมคล้ าย และเยาวพา จิระเกียรติกลุ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Thanpisit Phungchik*, Paphakarn Promklai and Yaowapha Jirakiattikul
Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Rangsit Centre, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดย่อ
การศึกษาลักษณะการเจริ ญเติบโตของไผ่ 5 พันธุ์ ที่ปลูก ณ สวนไผ่ของเกษตรกร ตาบลสระแก้ว อาเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้แก่ ไผ่ปักกิ่ง (Dendrocalamus sp.) ไผ่บงใหญ่ (Dendrocalamus brandisii Kurz) ไผ่
ไจแอ้นท์ (Dendrocalamus sp.) ไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ าหม่น’ (Dendrocalamus siriceus cl. Phamon) และไผ่ซางหม่น
‘นวลราชินี’ (Dendrocalamus siriceus cl. Nuan Rachini) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จานวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 2
กอ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 เป็ นระยะเวลา 7 เดือน ผลการศึกษาพบว่าดินบริ เวณ
สวนไผ่มีอินทรี ยวัตถุเพิ่มมากขึ้น ส่ วนการเกิดหน่อใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และการเจริ ญเติบโตด้านความ
สู ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยไผ่บงใหญ่มีการเกิ ดหน่ อใหม่เฉลี่ยสู งสุ ด และมีการเจริ ญ
เติบโตด้านความสูงของลาไม้ไผ่สูงรองลงมาจากไผ่ไจแอ้นท์
คาสาคัญ : ไผ่; การเจริ ญเติบโต; อินทรี ยวัตถุ

Abstract
A study on growth of five bamboo varieties at farmer’s bamboo plantation, Sra Kaew sub-district,
Muang district, Suphan Buri province, including Pai Beijing (Dendrocalamus sp.) Pai Bongyai (Dendrocalamus
brandisii Kurz) Pai Giant (Dendrocalamus sp.) Pai Sangmon ‘Phamon’ (Dendrocalamus siriceus cl. Phamon)
and Pai Sangmong ‘Nuan Rachini’ (Dendrocalamus siriceus cl. Nuan Rachini). The experiment used CRD with
4 replications and 2 clump per replication, conducted for 7 months (July, 2012 - January, 2013). The results
showed that soil in bamboo garden had higher organic matter. For bamboo growth rate, it was found that
number of new shoot, the stem diameters and plant heights were significantly different between bamboo
varieties. Pai Bongyai had the highest number of new shoots but plant height was shorter than Pai Giant.
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ให้ พ ลัง งานสู ง กว่ า ถ่ า นทั่ ว ไป ถ่ า นไม้ไ ผ่ แ ละผง
คาร์ บอนจากไผ่สามารถใช้ฟอกอากาศ กรองน้ าได้ดี
เนื่องจากมีผิวเรี ยบแต่มีรูพรุ นมาก มีสมบัติดูดซับได้ดี
ลดความเป็ นพิษ ดังนั้นการใช้ลาไม้ไผ่จะเพิ่มปริ มาณ
มากขึ้นเป็ นลาดับ [2]
ไผ่เป็ นพืชที่ถูกเรี ยกว่าเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งถูกจับตามองว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาภาวะ
โลกร้อนได้เป็ นอย่างดี ปกติแล้ว ต้นไม้ในป่ าและใน
พื้นที่สีเขียวทั้งหลายมีสมบัติในการตรึ งก๊าซคาร์ บอน
ไดออกไซด์ ไ ว้ก่ อ นที่ ก๊ า ซนั้ นจะไปสะสมอยู่ ใ น
บรรยากาศ อัน เป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะเรื อ น
กระจก แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั พื้นที่ป่าทัว่ โลกถูก
ทาลายมากขึ้น ทาให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สะสม
อยู่ในบรรยากาศมากขึ้น การปลูกต้นไม้เพื่อช่ วยลด
ภาวะโลกร้อนใช้เวลานานนับสิ บปี ในขณะที่การปลูก
ไผ่ใช้เวลาเพียง 3-5 ปี อีกทั้งป่ าไผ่ยงั ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ผลิตก๊าซออกซิ เจน และเก็บกัก
คาร์ บอนไว้ในรู ปของเนื้ อไม้ได้ในอัตราที่ สูงกว่าป่ า
ธรรมชาติ 33, 35และ 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ
นอกจากนี้ ยัง อุ ้ม น้ า และความชื้ น ไว้ไ ด้ม ากกว่า ป่ า
ธรรมชาติถึงสองเท่า ไผ่ที่ปลูกริ มน้ าช่วยป้ องกันการ
พัง ทลายของดิ น ริ ม ตลิ่ ง ได้เ ป็ นอย่า งดี พื้ น ที่ ป่ าไผ่
สามารถเก็บความชุ่มชื้นและเป็ นป่ าต้นน้ าได้ดีเพราะ
รากไผ่สามารถดูดซับและเก็บน้ าไว้ได้มากถึ ง 3 เท่ า
ของน้ าหนักต้น เช่น ที่ น้ าตกไทรโยค น้ าตกเอราวัณ
จัง หวัดกาญจนบุ รี ซึ่ งมี ป่ าไผ่เ ป็ นป่ าต้นน้ า จะมี น้ า
ไหลตลอดทั้งปี [5] ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไผ่
เป็ นพืชที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึ้น เพราะ
ใบไผ่จะหลุดร่ วงในฤดู แล้ง กลายเป็ นปุ๋ ย รากไผ่ซ่ ึ ง
เป็ นระบบรากฝอยแผ่กระจายเต็มพื้นผิวดิน เมื่อรากมี

1. บทนา
ไผ่อยูใ่ นตระกูล Poaceae (เดิมคือ Gramineae)
ในปั จ จุ บัน พบอยู่ 47 สกุล แยกเป็ น 1,250 ชนิ ด
ส าหรั บ ประเทศไทยซึ่ งอยู่ ใ นเขตร้ อน ไม้ ไ ผ่
เจริ ญ เติ บ โตได้ดี จากการรวบรวมหลัก ฐานต่ า ง ๆ
พบว่ามีไม้ไผ่ชนิ ดต่าง ๆ อยูใ่ น 13 สกุล ประมาณ 6090 ชนิด นอกจากนี้การกระจายพันธุ์ของไผ่แต่ละชนิด
ก็ไม่เหมือนกัน บางชนิ ดขึ้นในป่ าดงดิบ บางชนิ ดขึ้น
ในป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ ขนาดล าของไผ่
ถึงแม้วา่ เป็ นชนิดเดียวกันแต่ถา้ เจริ ญเติบโตในพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ต่างกันก็จะมีลกั ษณะต่างกันไป
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ประเทศไทยได้เปรี ยบประเทศอื่นใน
การที่ จะนาไผ่มาใช้ประโยชน์ท้ งั ในด้านอาหาร การ
ก่ อ สร้ า ง เป็ นพลั ง งานทางเลื อ ก อุ ต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ การหัตถกรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ การท่ องเที่ ยว เป็ นต้น ไม้ไ ผ่แ ต่ ล ะ
ชนิ ด ยัง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องหน่ อ ในด้ า นการ
รับประทาน และลักษณะของเนื้ อไม้แตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิ ด [1] ผลิ ตภัณฑ์ที่ใ ช้ไผ่เป็ นวัตถุ ดิบใน
อุตสาหกรรม มีท้ งั อุตสาหกรรมในครัวเรื อน สหกรณ์
หรื อชุมชนท้องถิ่น ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ [2,
3] ไผ่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จในการสร้ างความ
มัน่ คงให้แ ก่ ป ระเทศมากที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง เพราะไผ่
สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ห ลากหลาย ได้แ ก่
หน่ อ ไม้ใ ช้ เ ป็ นอาหาร ล าไผ่ ใ ช้ ส ร้ า งที่ พ ัก อาศั ย
เครื่ องใช้สอยในครั วเรื อน และเครื่ องมื อจับสัตว์น้ า
หลายชนิ ด เป็ นต้น บทบาทสาคัญของไผ่อีกประการ
หนึ่ ง คื อ การ ใ ช้ ใ น อุ ต สาห กรร มกร ะ ด าษ [4]
อุตสาหกรรมถ่านและผงคาร์บอน ลาไผ่สามารถนามา
ทาเป็ นเชื้อเพลิงถ่านที่มีคุณภาพดีได้ตลอดทั้งลา และ
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อายุมากก็จะตาย และกลายเป็ นปุ๋ ยเช่นกัน [6]
เนื่ องจากการตัดไม้ทาลายป่ าในประเทศไทย
เป็ นปั ญหาที่ สาคัญทาให้ไผ่ชนิ ดต่าง ๆ ของไทยลด
ปริ มาณลงอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งปั ญหาการออกดอก
ของไผ่ ซึ่งประเทศไทยเคยประสบปั ญหาไผ่ออกดอก
ตายขุยจานวนมากในปี พ.ศ. 2537-2538 โดยพันธุ์ไผ่
ตงออกดอกตายขุยจานวนมากถึง 250,000 ไร่ จาก
จานวนพื้นที่ปลูกทัว่ ประเทศประมาณ 340,000 ไร่ [7]
ปั จ จุ บัน ประเทศไทยต้อ งน าเข้า ไม้ไ ผ่จ ากประเทศ
เพื่ อ นบ้า น เช่ น เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า เพื่ อ
นามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่ น ทาข้าวหลาม
การจักสาน การทาเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่เป็ น
อันตรายอย่างยิง่ ต่อชนิดพันธุ์ไผ่ในประเทศ ที่อาจสู ญ
พันธุ์ได้ ถ้าไม่มีการอนุรักษ์หรื อปลูกเพิ่มเติม โดยใน
ประเทศไทยมีพนั ธุ์ไผ่ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
ในครั้ งนี้ ได้เ ลื อ กท าการศึ ก ษากับ ไผ่ บ างพัน ธุ์ ที่ มี
จุดเด่นในเรื่ องของลา ได้แก่
1.1 ไผ่ ปักกิ่ง (Dendrocalamus sp.) นาเข้ามา
จากประเทศไต้หวัน ถูกนามาปลูกที่ สุพรรณบุรี เป็ น
ไผ่หายาก กิ่ งพันธุ์ราคาประมาณ 3,000 บาท ปลูกใน
สภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยได้เ กื อ บทุ ก ภาค
แม้แต่พ้ืนที่ ลุ่มภาคกลาง จัดเป็ นไผ่ที่ปลูกง่าย มีช่วง
ระยะเวลาในการให้ห น่ อ นาน โดยจะเริ่ ม ให้ห น่ อ
หลั ง จากหมดฤดู ห นาว คื อ ให้ ห น่ อ ตั้ งแต่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน ให้หน่อเกือบตลอดปี
จะพักตัวเพียงช่วงหนาวเท่านั้น ลาต้นสูงประมาณ 1520 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 นิ้ว ลาข้อยาว 20-30
เซนติเมตร เนื้ อหนา ลาต้นสี เขียวเข้ม ลาตรงยาวสวย
ใบมีขนาดใหญ่ หน่อสี น้ าตาลอมม่วง หน่อดก ขนาด
ใหญ่ หน่ อใช้ทาหน่ อไม้แห้ง และเหมาะสาหรับการ
น ามาบริ โภคสด ล าใช้ ท าเส้ น ใย น าไปผลิ ต เป็ น
ตะเกียบ และไม้จิ้มฟัน ใบใช้ห่อบะจ่าง [8]

1.2 ไผ่ บงใหญ่ (Dendrocalamus brandisii
Kurz) เชี ย งรายเรี ย กไผ่ บ งคาย เป็ นไผ่ พ้ื น เมื อ งขอ
จังหวัดกาญจนบุรี นิ ยมปลูกมากในอาเภอทองผาภูมิ
และอ าเภอสัง ขละบุ รี ชอบน้ า ไผ่ช นิ ด นี้ มี ล าขนาด
ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 13 เซนติเมตร สูง 10-30
เมตร และมีขนสี น้ าตาลเห็นได้อย่างชัดเจน กาบหุ ้มลา
จะมีส่วนของใบยอดกาบที่ใหญ่ กอขนาดสู งใหญ่ กอ
ไม่แน่น จะมีการแตกกิ่งตั้งแต่กลางลาขึ้นไป ใบใหญ่
สี เ ขี ย วเข้ม และมี ร ากฝอยออกมารอบข้อ หน่ อ ดก
ขนาดใหญ่ เหมาะที่ จะใช้งานได้หลายด้าน หน่ อไผ่
นิยมนามาบริ โภคและอัดปี๊ บ นามาทาเป็ นหน่อไม้ดอง
ส่ ว นล าไผ่ นิ ย มน ามาเผาถ่ า นและท าตะเกี ย บส่ ง
ต่างประเทศ [9]
1.3 ไผ่ไจแอ้ นท์ (Dendrocalamus sp.) ไผ่พนั ธุ์
นี้ น ามาจากประเทศจี น มี ล ัก ษณะคล้า ยไผ่ ต ง คื อ
บริ เวณข้อจะมีรากฝอย และบริ เวณโคนต้นมักไม่มีกิ่ง
แขนง มีขนน้อยกว่าไผ่บงใหญ่ ลาอ่อนมี นวลสี ขาว
ปลูกง่าย หากปลูกในสภาพที่ เหมาะสมลาจะมีขนาด
ใหญ่มากไม่ต่ากว่า 20 เซนติเมตร ลาตรงสวยไร้หนาม
และขน สู งประมาณ 10-25 เมตร เนื้ อไม้ไม่หนามาก
ประมาณ 1.25 เซนติเมตร ใบมีขนาดค่อนไปทางเล็ก
คล้า ยใบเดี่ ย วมี ห ลายแฉก หน่ อ ใหญ่ หวานกรอบ
เหมาะสาหรับนามาบริ โภค ลาไผ่นามาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ไผ่เศรษฐกิจที่มาแรงอีกตัวของไทย [9]
1.4 ไผ่ ซางหม่ น ‘ฟ้าหม่ น’ (Dendrocalamus
sericeus cl. Phamon) มีแหล่งกาเนิ ดอยูท่ ี่อาเภอเชียง
ดาว จังหวัด เชี ย งใหม่ สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ น
พื้นที่ ค่อนข้างสู ง กอไม่หนาแน่ นเหมือนไผ่ป่า ไม่มี
หนาม ลาอ่อนมี ผงสี ขาวคล้ายแป้ งปกคลุมตลอดลา
ลาแก่สีเขียว เมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่จะสู ง 10-25 เมตร
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-12 เซนติเมตร ใบ
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เจริ ญเติบโตของไผ่พนั ธุ์ต่าง ๆ จานวน 5 พันธุ์ ที่ปลูก
ณ สวนไผ่ของเกษตรกร ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการคัดเลือก
พัน ธุ์ ไผ่ที่ สามารถเจริ ญเติ บโตได้ดี ในพื้ นที่ จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี และพื้ น ที่ ที่ มี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศ และ
ภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกัน

เล็ ก เรี ยวสี เขี ย ว ข้ อ ถี่ ล าปล้ อ งยาวประมาณ 30
เซนติเมตร เนื้ อบริ เวณโคนต้นหนามากประมาณ 4-6
เซนติเมตร ลาตรง มีความสวยงาม และแข็งแรงมาก
เนื้อเหนียวเหมาะสาหรับทาบ้านหรื อเฟอร์นิเจอร์ [9]
1.5 ไผ่ซางหม่ น ‘นวลราชินี’ (Dendrocalamus
sericeus cl. Nuan Rachini) มีแหล่งกาเนิ ดอยูท่ ี่จงั หวัด
อุตรดิตถ์ มีลาสวยงามมาก ลาใหญ่และตรง ลาสี เขียว
มีนวลสี ขาวปกคลุมอยู่ ข้อเรี ยบ เส้นผ่านศูนย์กลางลา
ประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร ความสู งประมาณ 15-18
เมตร ใบเรี ยวเล็ ก เนื้ อไม้ห นาแกร่ ง หน่ อ น ามา
รั บ ประทานได้ รสชาติ อ ร่ อ ย แต่ ไ ม่ค่ อยเป็ นที่ นิ ย ม
บริ โภค เนื่องจากต้องการนาลามาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มากกว่า [9]
ไผ่โดยทั่วไปจะเจริ ญ เติ บโตได้ดีในดิ นร่ ว น
ปนทราย (sandy loam) และดิ นร่ วนปนดิ นเหนี ยว
(clay loam) ซึ่ งมีการระบายน้ าดี อาจพบบ้างในพื้นที่
น้ าขังในฤดูน้ าหลาก แต่จะไม่พบในพื้นที่ดินเค็ม [10]
มี ไ ผ่ บ างชนิ ด ที่ ข้ ึ น ได้ใ นดิ น ลู ก รั ง หรื อดิ น ที่ มี ก าร
ระบายน้ าไม่ดี เพราะมีเปอร์ เซ็นต์ของดินเหนี ยวผสม
อยูม่ าก ไม้ไผ่แต่ละชนิ ดมีความต้องการดินที่แตกต่าง
กัน ออกไป จึ ง อาจใช้ ช นิ ด ของไม้ไ ผ่ เ ป็ นตัว บ่ ง ชี้
คุณภาพของดิ นโดยคร่ าว ๆ ได้เช่นกัน ที่ ใดไผ่ไร่ ข้ ึน
นับ ว่า เป็ นดิ น ร่ ว นปนทราย มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ดี
เหมาะสมที่จะเป็ นพื้นที่ปลูกสวนสักได้ ถ้าเป็ นไผ่รวก
ดินจะเหนี ยวและเลวลง หากเป็ นป่ าไผ่ซางดิ นมักจะ
เป็ นหิ น ผุข าดความอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยทั่ว ไม้ไ ผ่ ที่ มี
ขนาดล าใหญ่ ต ้อ งการดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
มากกว่า ไม้ไ ผ่ ช นิ ด ที่ มี ล าเล็ ก เพราะต้อ งการธาตุ
อาหารไปใช้ในกระบวนการทางสรี รวิทยามากกว่า
[4] ในการจะส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกไผ่ชนิ ดใดนั้น
จาเป็ นต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
ก่อน ดังนั้นการศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการ

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การวิเ คราะห์ อิน ทรี ย วัต ถุ ใ นดิน (soil
organic matter)
ส ารวจพื้ น ที่ แ ละวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีของดินในแปลงปลูกไผ่ ในเดือน
ที่ 1 (กรกฎาคม) และเดือนที่ 7 (มกราคม) ได้แก่
2.1.1 วัดค่าอุณหภูมิของดิน โดยใช้
thermometer โดยสุ่มวัดกระจายทัว่ ทั้งแปลง
2.1.2 วัดค่าความเป็ นกรด-เบส (1:1,
soil: H2O) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 0-20
เซนติเมตร
2.1.3 วิเคราะห์อินทรี ยวัตถุ (organic
matter) ตามวิ ธี ของ Walkley-Black โดยสุ่ มเก็ บ
ตัวอย่างดินที่ความลึก 0-20 ซม. ชัง่ ตัวอย่างดิน ซึ่ งบด
อย่างละเอียด และร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มม. ไว้
แล้ว 0.5 กรัม ใส่ ตวั อย่างดินลงใน erlenmeyer flask
ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ ายา dichromate 1 N ลงไป
5 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยใช้ pipet จากนั้น เติ ม กรดซัล ฟิ วริ ค
อย่างเข้มข้นลงไป 10 มิ ลลิ ลิตร โดยเร็ ว แกว่ง flask
ไปรอบ ๆ เบา ๆ เพื่อให้น้ ายากับดิ นเข้ากันประมาณ
1-2 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ทาปฏิ กิริยากันเป็ นเวลา 30
นาที เมื่อครบเวลาเติมน้ ากลัน่ ลงไป 15 มิลลิลิตร และ
หยด indicator ลงไป 3 หยด ไตเตรท soil suspension
ด้วยน้ ายา ferrous sulfate จนกระทัง่ ถึงจุด end point
คือ จุดที่สีของ suspension เริ่ มเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ น
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น้ าตาลปนแดง ถ้าไตเตรทด้วย ferrous sulfate มาก
เกินไป ให้เติมน้ ายา dichromate ลงไป 0.5-1 มล. แล้ว
ไตเตรทด้วย ferrous sulfate อีกครั้งหนึ่ ง หรื อทาการ
วิเคราะห์ใหม่ โดยลดปริ มาณดิ นตัวอย่างให้น้อยลง

จดน้ าหนัก ของตัว อย่า งดิ น และปริ ม าณของน้ ายา
dichromate และ ferrous sulfate ที่ใช้ นามาคานวณใน
สูตร

% organic carbon = (me K2Cr2O7 - me FeSO4) 0.003 × 100 × 1.33
weight of sample (grams)
% อินทรี ยวัตถุ = % organic carbon x 1.72

(ก) ไผ่ปักกิง่

(ข) ไผ่บงใหญ่

(ง) ไผ่ซางหม่ น ‘ฟ้าหม่ น’

(ค) ไผ่ไจแอ้ นท์

(จ) ไผ่ซางหม่ น ‘นวลราชิน’ี

รู ปที่ 1 ไผ่ปักกิ่ง (ก) ไผ่บงใหญ่ (ข) ไผ่ไจแอ้นท์ (ค) ไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ าหม่น’ (ง) และไผ่ซางหม่น ‘นวลราชินี’ (จ)
537

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

2.2 การศึกษาการเจริญ เติบโตของไผ่
การศึ กษาใช้ไผ่ 5 พันธุ์ ได้แก่ ไผ่ปักกิ่ ง
(รู ปที่ 1ก) ไผ่บงใหญ่ (รู ปที่ 1ข) ไผ่ไจแอ้นท์ (รู ปที่
1ค) ไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ าหม่น’ (รู ปที่ 1ง) และไผ่ซางหม่น
‘นวลราชินี’ (รู ปที่ 1จ) ที่อายุ 2 ปี จานวน 40 กอ วาง
แผนการทดลองแบบ completely randomized design
(CRD) โดยใช้ชนิ ดของพันธุ์ไผ่เป็ นปั จจัยการทดลอง
(5 ปั จจัย) 4 ซ้ า ซ้ าละ 2 กอ ตลอดการทดลองใส่ ปุ๋ย
คอกมูลวัว 1 ครั้ง อัตรา 10 กก./กอ และใส่ปุ๋ยสู ตร 1515-15 ผสมยูเรี ย (46-0-0) อัตราส่วน 1:1 ทุก ๆ 3 เดือน
อัตรา 100 กรัม/กอ ให้น้ าสัปดาห์ละ 20 ลิตร/กอ (ให้
น้ าในช่วงที่ ฝนไม่ตก แต่ถา้ ฝนตกงดการให้น้ า และ
เว้นการให้น้ าประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
เพื่อให้ไผ่พกั ตัว)
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของไผ่ทุกเดือน
ได้แก่ การแตกหน่ อใหม่ โดยนับจานวนหน่ อใหม่ที่
โผล่พน้ ดิ นขึ้นมา ด้านความสู งจะวัดความสู งของลา
ไม้ไผ่จากระดับดิ น 10 เซนติเมตร และวัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของลาไม้ไผ่โดยวัดสู งจากระดับดิน 10
เซนติเมตร
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะทรี ทเมนต์ ด้ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 % ด้วยโปรแกรม statistic analysis system
(SAS) เวอร์ชนั่ 6.12
2.3 สถานทีว่ จิ ยั และระยะเวลาเก็บข้ อมูล
สถานที่ วิจัยคื อ สวนไผ่ข องเกษตรกรใน
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเริ่ ม
การวิจยั ตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม 2555 และสิ้ นสุ ดการ
วิจยั เดือน มกราคม 2556

3. ผลการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ อนิ ทรียวัตถุในดิน
จากการวิ เ คราะห์ ดิ น บริ เวณแปลงไผ่
เกษตรกรในเดือนที่ 1 (กรกฎาคม) พบว่าดินมีลกั ษณะ
เป็ นดินร่ วนปนเหนี ยว มีค่า pH เท่ากับ 6.12 เป็ นกรด
เล็กน้อย อุณหภูมิดิน 33 ºC และเปอร์ เซ็นต์อินทรี ย
วัต ถุ เท่ า กับ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่า ดิ น มี อิ น ทรี ย วัต ถุ
ค่อนข้างต่า แต่ในเดือนที่ 7 (มกราคม) พบว่าดินมีค่า
pH เท่ากับ 6.20 มีความเป็ นกรดเล็กน้อย อุณหภูมิดิน
29 ºC และเปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุ เท่ากับ 4.12 แสดง
ให้เ ห็ น ว่า ดิ น มี ค่ า pH เพิ่ ม ขึ้ น หลังปลู ก ไผ่ และมี
อินทรี ยวัตถุเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับสูง
3.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่
3.2.1 จานวนหน่ อใหม่
จ านวนหน่ อใหม่ ใ นช่ วงเดื อน
กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 พบว่าไผ่บง
ใหญ่มีการเจริ ญเติบโตในการให้หน่อใหม่เฉลี่ยสู งสุ ด
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับไผ่อีก 4 พันธุ์ ที่ ศึกษา โดยไผ่บง
ใหญ่ ให้ห น่ อใหม่เ ฉลี่ ย ต่อกอตั้ง แต่เ ดื อนกรกฎาคม
2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 เท่ากับ 0.50, 0.00, 0.75,
0.63, 0.87, 0.87 และ 0.00 หน่อ ตามลาดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยการให้หน่อใหม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติกบั ไผ่ที่ศึกษาอีก 4 พันธุ์ สาหรับไผ่ที่ให้จานวน
หน่ อใหม่รองลงมา ได้แก่ ไผ่ไจแอ้นท์ ไผ่ซางหม่น
‘ฟ้ าหม่น’ ไผ่ปักกิ่ ง และไผ่ซางหม่น ‘นวลราชิ นี ’
ตามลาดับ ซึ่ งไผ่ซางหม่น ‘นวลราชิ นี’ มีการให้หน่ อ
ใหม่เฉลี่ยต่อกอตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดื อน
มกราคม 2556 ต่าที่สุด เท่ากับ 0.25, 0.00, 0.00, 0.00,
0.65, 0.25 และ 0.00 หน่อ ตามลาดับ (รู ปที่ 2)
3.2.2 ขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลางของลาไผ่
จากการวิจัยพบว่าไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ า
หม่น’ มีการเจริ ญเติบโตขยายขนาดของลาไผ่สูงสุ ด
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ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้นไป เท่ากับ 5.21 ± 0.34
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ไผ่บงใหญ่ ไผ่ซางหม่น
‘นวลราชินี’ ไผ่ไจแอ้นท์ และไผ่ปักกิ่ง ซึ่งมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 5.07 ± 0.66, 4.95 ± 0.6,
4.51 ± 0.81 และ3.21 ± 0.69 เซนติเมตร ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ลาไผ่ท้ งั 5 ชนิ ดในแต่ละเดือน พบว่ามีความแตกต่าง

อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ จากการบัน ทึ ก ผลการ
เจริ ญเติบโตทั้ง 7 ครั้ง พบว่าไผ่บงใหญ่ ไผ่ซางหม่น
‘นวลราชินี’ และไผ่ไจแอ้นท์มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางของล าไผ่ ใ กล้เ คี ย งกับ ไผ่ ซ างหม่ น ‘ฟ้ า
หม่น’ ส่วนไผ่ปักกิ่งมีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลาไผ่น้อ ยที่ สุ ด เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ไผ่อี ก 4 ชนิ ด
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

รู ปที่ 2 การเกิดหน่อใหม่ของไผ่ท้ งั 5 ชนิด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาไผ่ท้ งั 5 พันธุ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7
(กรกฎาคม) (สิ งหาคม) (กันยายน) (ตุลาคม) (พฤศจิกายน) (ธันวาคม) (มกราคม)
ไผ่ปักกิ่ง 2.33 ± 0.87c1/ 2.87 ± 0.76b 3.19 ± 0.73b 3.09 ± 0.73b 3.21 ± 0.69b 3.21 ± 0.69b 3.21 ± 0.69b
ไผ่บงใหญ่ 4.01 ± 0.55ab 4.53 ± 0.67a 4.81 ± 0.77a 4.81 ± 0.73a 5.07 ± 0.66a 5.07 ± 0.62a 5.07 ± 0.62a
ไผ่ไจแอ้นท์ 3.80 ± 1.04b 4.30 ± 0.97a 4.51 ± 0.81a 4.51 ± 0.81a 4.51 ± 0.81a 4.51 ± 0.81a 4.51 ± 0.81a
ไผ่ฟ้าหม่น 5.02 ± 0.41a 5.19 ± 0.37a 5.21 ± 0.34a 5.21 ± 0.34a 5.21 ± 0.34a 5.21 ± 0.34a 5.21 ± 0.34a
ไผ่นวลราชินี 4.67 ± 0.57ab 4.86 ± 0.6bc 4.95 ± 0.6a 4.95 ± 0.6a 4.95 ± 0.6a 4.95 ± 0.6a 4.95 ± 0.6a
F-test
*
*
*
*
*
*
*
CV (%)
18.34
16.12
14.82
13.54
13.76
13.76
13.76
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 1/ค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
(P< 0.05) โดยวิธี Duncan’s mutiple range test, *มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05
พันธุ์ไผ่
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6.9 ± 0.27, 5.65 ± 0.43 และ5.45 ± 0.19 เมตร
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตด้านความ
สู งเฉลี่ ยของลาไผ่ท้ งั 5 ชนิ ดในแต่ละเดื อน พบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไผ่บงใหญ่
มีการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับไผ่ไจแอ้นท์ ส่ วน
ไผ่ ซ างหม่ น ‘นวลราชิ นี ’ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย
ใกล้เคียงกับไผ่ปักกิ่ง (ตารางที่ 2)

3.2.3 การเจริญเติบโตด้ านความสู งของลา
ไผ่
จากการวิ จั ย พบว่ า ไผ่ ไ จแอ้น ท์ มี
อัต ราการเจริ ญเติ บ โตเฉลี่ ย สู ง สุ ด ในเดื อนมกราคม
เท่ากับ 10.38 ± 0.43 เมตร รองลงมาได้แก่ ไผ่บงใหญ่
ไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ าหม่น’ ไผ่ซางหม่น ‘นวลราชินี’ และ
ไผ่ปักกิ่ง มีความสู งของไผ่เฉลี่ยเท่ากับ 9.20 ± 1.66,

ตารางที่ 2 ความสูงของลาไผ่ท้ งั 5 พันธุ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7
(กรกฎาคม) (สิ งหาคม) (กันยายน) (ตุลาคม) (พฤศจิกายน) (ธันวาคม) (มกราคม)
ไผ่ปักกิ่ง 3.23 ± 0.5c1/ 3.79 ± 0.54c 4.18 ± 0.52c 4.62 ± 0.37b 5.00 ± 0.37c 5.35 ± 0.31d 5.45 ± 0.19c
ไผ่บงใหญ่ 4.37 ± 0.2b 5.73 ± 0.78b 6.50 ± 1.04a 7.24 ± 1.19b 8.04 ± 1.42b 8.78 ± 1.59b 9.20 ± 1.66a
ไผ่ไจแอ้นท์ 4.51 ± 0.79b 5.88 ± 0.53ab 7.14 ± 0.33a 8.36 ± 0.26a 9.46 ± 0.24a 10.25 ± 0.54 10.38 ± 0.43a
ไผ่ฟ้าหม่น 5.72 ± 0.9a 6.63 ± 0.28a 6.95 ± 0.15a 6.90 ± 0.27b 7.03 ± 0.45b 6.9 ± 0.27c 6.9 ± 0.27b
ไผ่นวลราชินี 4.83 ± 0.47ab 5.08 ± 0.37bc 5.35 ± 0.44b 5.31 ± 0.2c 5.65 ± 0.43c 5.65 ± 0.43d 5.65 ± 0.43c
F-test
*
*
*
*
*
*
*
CV (%)
13.71
9.60
9.08
10.25
10.25
10.79
10.73
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 1/ค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
(P< 0.05) โดยวิธี Duncan’s mutiple range test, *มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05
พันธุ์ไผ่

เพราะในบรรดาพืชที่ อยู่บนดิ นด้วยกันไผ่เป็ นพืชที่ มี
อัตราการเจริ ญเติบโตสู งที่สุด จึงมีศกั ยภาพสู งในการ
ดู ดซับคาร์ บอนไดออกไซด์และมี บทบาทสาคัญใน
การกักเก็บคาร์ บอน นอกจากนี้ ไผ่ยงั เป็ นไม้เบิ กนาที่
สามารถขึ้ น ได้บ นพื้ น ที่ ว่า งเปล่ า จึ ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง
สภาพของระบบนิ เวศในบริ เวณป่ าเสื่ อมโทรมได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น อี กทั้งระบบรากของไผ่ที่แผ่กว้า ง
และสานกั น เป็ นร่ างแหหนาแน่ น ยัง ท าให้ ไ ผ่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า ช่ ว ย
ป้ องกันการชะล้าง และการกัดเซาะพังทลายของหน้า

4. วิจารณ์
4.1 การวิเคราะห์ อนิ ทรียวัตถุในดิน
หลังจากปลูกไผ่นาน 7 เดือน พบว่าดินมี
ความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้นจากเดิ ม ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
การทับถมของเศษใบไผ่ กิ่ งไผ่ที่หลุดร่ วงลงบนโคน
ไผ่ และรากไผ่ที่แห้งตาย ทาให้เกิดการย่อยสลาย และ
ปกคลุ มบริ เ วณหน้าดิ น โดยธัญพิสิษ ฐ์ (2553) ได้
กล่าวว่าหากทับถมเป็ นเวลานาน ๆ ก็จะทาให้เกิดเห็ด
ต่ า ง ๆ และเป็ นที่ อ ยู่ข องมดและแมลงชนิ ด ต่ า ง ๆ
ดัง นั้น ไผ่ จึ ง มี ค วามเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้
540

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดิ นได้ดีมาก โดยเฉพาะบริ เวณริ มคลองหรื อริ มตลิ่ ง
ชายแม่น้ าต่าง ๆ และยังช่วยปรับปรุ งคุณภาพของดิ น
ให้ดีข้ ึน อันเป็ นที่มาของชื่อ “ดินขุยไผ่” [9]
4.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่
4.2.1 จานวนหน่ อใหม่ ไผ่บงใหญ่มีการ
เจริ ญเติบโตในการให้หน่อใหม่เฉลี่ยสู งสุ ด เนื่ องจาก
เป็ นพัน ธุ์ พ้ื น เมื อ งของไทยที่ นิ ย มปลู ก กัน มากใน
จังหวัดกาญจนบุรี จึงทาให้สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
ไผ่จะมีช่วงระยะเวลาในการให้หน่อนาน คือจะเริ่ มให้
หน่อหลังจากหมดฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤศจิกายน โดยให้หน่อเกือบตลอดปี จะพักตัว
เพียงช่วงหนาวเท่านั้น [11] แต่ในเดื อนสิ งหาคม ซึ่ ง
เป็ นการเก็บผลการทดลองครั้งที่ 2 จะเห็ นได้ว่าไผ่
ปั กกิ่งมีการเกิ ดหน่ อใหม่เพียงชนิ ดเดี ยว เนื่ องมาจาก
บริ เวณที่ปลูกเป็ นที่ลุ่มทาให้มีน้ าเพียงพอสาหรับการ
เจริ ญเติบโตและแตกหน่อใหม่
4.2.2 ขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางของลาไผ่
ไผ่ซางหม่น ‘ฟ้ าหม่น’ มีการเจริ ญเติบโตขยายขนาด
ของลาไผ่เพิม่ ขึ้นสูงสุด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 5 พันธุ์
พบว่า มี ค วามแตกต่า งอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ แต่
อย่างไรก็ตาม ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางของไผ่ท้ งั 5
พันธุ์น้ นั มีขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางใกล้เคียงกันมาก
ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากการเจริ ญ เติ บ โตขยายขนาด
เป็ นไปอย่างช้า ๆ หากเปรี ยบเทียบกับการเจริ ญเติบโต
ทางด้านความสูงจะแตกต่างกันเป็ นอย่างยิง่ [9]
4.2.3 ความสู งของลาไผ่ ไผ่ไจแอ้นท์มี
อัตราการเจริ ญเติบโตด้านความสู งของลาไผ่เพิ่มขึ้ น
สูงสุด รองลงมาคือไผ่บงใหญ่ เนื่ องมาจากไผ่ 2 พันธุ์
นี้ มีลกั ษณะที่ คล้ายกัน และสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
ต่อสภาพพื้นที่ปลูก [9]

5. สรุ ป
ลักษณะการเจริ ญเติ บโตของไผ่ท้ งั 5 พันธุ์
พบว่าไผ่บงใหญ่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด มีการ
เจริ ญเติบโตด้านการแตกหน่อใหม่เฉลี่ยสู งสุ ด และมี
ขนาดลาไม้ไผ่เฉลี่ยสู ง เนื่ องจากสามารถปรับตัวเข้า
กับพื้นที่ปลูกและสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งดินยังมีค่า
ความเป็ นกรดเล็กน้อย และมีอินทรี ยวัตถุสูง ส่ งผลให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นไผ่บงใหญ่จึงเป็ นพันธุ์
ที่สามารถส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกได้ต่อไป
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