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บทคัดย่อ 

เพ่ือหาเทคโนโลยีการผลิตไผ่ในเชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยจึงได้ท าการศึกษาหาระยะปลูกการไว้

ล าต่อกอ และวัสดุคลุมโคนที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพไผ่พันธุ์ลี่จู ประกอบด้วยระยะปลูก 3x3 4x4 

5x5 เมตร ไว้ล า 5 7 9 และ 11 ล า ต่อกอและใช้แกลบดิบ แกลบด า และฟางข้าวคลุมโคน ได้ระยะปลูก 4x4 

เมตรเหมาะสมที่สุด ถ้าระยะชิดเกินไปการปฏิบัติงานล าบาก และระยะห่างเกินไปไผ่เจริญทางด้านกว้างมาก ให้

ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ต่ า มีวัชพืชขึ้นในแปลงและแสงแดดส่องถึงโคนท าให้หน่อไม้มีสีเขียวคุณภาพในการบริโภคไม่

ดี การไว้ล า 11 ล าต่อกอไผ่ให้ผลผลิตสูงสุดทั้งจ านวนหน่อและน้ าหนักหน่อโดยมีจ านวนหน่อเฉลี่ย164 หน่อและ

น้ าหนักเฉลี่ย 6.78 กิโลกรัมต่อกอต่อปี รองมาเป็นการไว้ล า 9 ล าต่อกอที่มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 147 หน่อ และ

น้ าหนักเฉลี่ย 6.52 กิโลกรัมต่อกอต่อปี การไว้ล าต่อกอน้อยจะท าให้ล าล้มเอียงยากต่อการดูแลรักษา วัสดุคลุมที่

เหมาะสมที่ท าให้ผลผลิตสูง และไผ่มีคุณภาพดีทั้งขนาดและน้ าหนักคือแกลบดิบที่หน่อมีขนาดและน้ าหนักดีกว่า

การคลุมด้วยแกลบด าและฟางข้าว โดยมีความยาวเฉลี่ย 16.8 เซนติเมตร และน้ าหนักเฉลี่ย 87 กรัม และแกลบดิบ

ยังหาง่ายกว่าวัสดุอ่ืนๆขณะที่ฟางข้าวนอกจากจะให้ผลผลิตและคุณภาพต่ าแล้ว เมล็ดข้าวที่ติดมากับฟางข้าวจะ

งอกขึ้นมา และกลายเป็นวัชพืชในแปลง เทคโนโลยีการผลิตไผ่ลี่จูที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีควรใช้ระยะปลูก 

4x4 เมตร ไว้ล า 9- 11 ล าต่อกอ และคลุมโคนด้วยแกลบดิบ ส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูกไผ่ในเชิงพาณิชย์

ต่อไป 
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ค าน า 

ไผ่  เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย  ในปัจจุบันเท่าที่ส ารวจพบในประเภทไทยมี 15  สกุล  
82 ชนิด  (รุ่งนภา และคณะ. 2544)  สามารถพบกระจายอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติอยู่ทุกภาคในป่าเบญจพรรณ  ป่า
ดิบชื้น  ป่าดิบแล้ง  ป่าดินเขา  ป่าเต็งรัง  และป่าละเมาะ  มีบางชนิดที่มีการน าเข้ามาปลูกเป็นการค้า  ไผ่จัดเป็น
พืชอเนกประสงค์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ หน่อและล าใช้ประโยชน์ทั้ง
ทางด้านอุปโภคและบริโภค  เช่นสร้างที่พักอาศัย  เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเรือน หน่อไม้ปี๊บ  หน่อไม้ดอง  ตาก
แห้ง  ใช้เลี้ยงสัตว์และ อุตสาหกรรมหลายชนิด ประเทศไทยเคยมีพ้ืนที่ปลูกไผ่ถึง  474,000 ไร่  ในปี 2536  และ
ลดลงเนื่องจากไผ่ครบอายุขัยเกิดการออกดอกในทุกแหล่งปลูก  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกราว  300,000 ไร่ (กรมป่าไม้  
2544)  ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศที่เหลือส่งออกเป็นหน่อไม้แปรรูป  มูลค่า 1,120  ล้านบาทต่อปี 
(สุพล, 2539)  และในขณะเดียวกันมีการน าเข้าจากต่างประเทศราว  12 - 13 ล้านบาทต่อปี  ไผ่นอกจากจะขึ้น
ตามธรรมชาติอยู่ในสภาพของของป่าสงวนแห่งชาติแล้วยังมีการน าพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตในเชิงการค้าและ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดี  สามารถลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียวมาก
ขึ้น  โดยแบ่งตามความต้องการของผลผลิตออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ 
  1. ผลิตหน่อไม้เป็นอาหาร  ได้แก่  ไผ่ตง  ไผ่บงใหญ่  ไผ่ซางดอย  ไผ่หวาน  ไผ่สีสุก  ไผ่รวก  ไผ่
ไร่  ไผ่เลี้ยง  ไผ่ไต้หวัน  และไผ่น าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2. ผลิตล า  ส าหรับใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ได้แก่  ไผ่เลี้ยง  ไผ่ป่า  ไผ่สีสุก  ไผ่ตง  ไผ่
ซางดอย  ไผ่ซางนวล  ไผ่รวกด า  และไผ่ผาก 
  3. ผลิตล า ส าหรับท าเครื่องจักสานและหัตถกรรม ได้แก่ ไผ่เลี้ยง ไผ่สีสุก ไผ่รวก ไผ่ซางนวล ไผ่
รวกด า ไผ่ผาก ไผ่ข้าวหลาม และไผ่เฮี๊ยะ 

ไผ่จัดเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว บางชนิดมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปี  มีคุณค่าสารพัด

ประโยชน์  ไผ่ มีคุณสมบัติพิเศษเติบโตเร็ว ปลูก 3-5 ปีก็น ามาใช้ประโยชน์ได้ แตกต่างจากไม้เนื้อแข็งทั่วๆไปที่ต้อง

ใช้เวลา 20-30 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอ่ืนๆ 

ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ และมีล าต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปลูกใหม่ “รากไผ่” ยังช่วยยึดดิน 

ช่วยลดการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน ส่วนดินรอบบริเวณหรือเรียกว่า “ดินขุยไผ่” จัดเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง ล าต้นและหน่อ ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้  และเป็นอาหารที่ให้เส้นใยสูง ลดการเกิด 

“มะเร็งล าไส้ใหญ่” ป้องกันอาการท้องผูก ขับปัสสาวะ เป็นยาสมุนไพร แก้ไอ  บ ารุงก าลัง แก้อาการร้อนต่างๆได้
อย่างดี และใช้ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งปัจจุบันปริมาณยังไม่เพียงพอในการป้อนเข้าโรงงานผลิต เพราะพ้ืนที่ปลูกป่า

ไผ่มีน้อย จากรายงานของ“ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” หรือ สภพ. รายงานว่า พ้ืนที่ “ป่าไผ่” ใน
เมืองไทย มีประมาณ 939,687.5 ไร่ หรือ 1,503.5 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 0.29% ของพ้ืนที่ประเทศไทย ซึ่ง



นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ ในปี 2550-2553 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีมูลค่าประมาณ 

441 ล้านบาท ขณะที่การน าเข้าสูงถึง 736 ล้านบาท โดยน าเข้าจากประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ปีละ

ประมาณ 1 ล้านล า เป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี และสถานการณ์ล่าสุดในปี 2548 ปริมาณการน าเข้าไผ่

จากแต่ละประเทศเพ่ือนบ้านก็เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอีก 10%  
ประเทศไทยมีภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไผ่  ประกอบกับความต้องการใช้ไผ่แต่

ละปีมีปริมาณที่สูงมากขึ้น สมควรที่หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับ “ไผ่” ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการที่
ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมอย่างถูกวิธี  เพ่ือดึงศักยภาพของไผ่ที่มีอยู่มากมายมาใช้ประโยชน์  และคาดว่าไผ่จะ

กลายเป็น “พืชเศรษฐกิจ” ที่สร้างประโยชน์ และน าเงินตราเข้าสู่ประเทศ ซึ่งการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการ
ปลูกไผ่  จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในตลาดทั้งภายในและนอกประเทศยังมีอยู่มาก  
และเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินชีวิต

ตามแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยไผ่ที่เป็นพืช
อเนกประสงค์ ทั้งเป็นอาหาร เป็นไม้ใช้สอย ก่อให้เกิดป่าช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ 
และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ 
 เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ท าตามค าแนะน าของต่างประเทศซึ่งไม่เหมาะกับประเทศ

ไทยที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแตกต่างกัน เช่น ระยะปลูกไผ่แต่ละชนิดมีจ านวนล าต่อกอ และขนาด

ของกอแตกต่างกัน ระยะปลูกที่ใช้มีตั้งแต่ 2x2 เมตร ถึง 6x8 เมตรหากใช้ระยะปลูกถี่จะให้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่

สูง แต่การจัดการล าบาก เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ หน่อไม้มีขนาดเล็กและขนาด

ไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ถ้าปลูกห่างเกินไป ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ า มีวัชพืชมากไม่คุ้มกับการลงทุน การคลุมโคนจะช่วย

รักษาความชื้นในดินช่วยลดจ านวนครั้งของการให้น้ าได้ และวัสดุที่ใช้คลุมมีหลายชนิดในแต่ละท้องถิ่นใช้วัสดุ

แตกต่างกันขึ้นกับว่าสามารถหาได้ง่ายหรือต้นทุนต่ า การไว้จ านวนล าต่อกอของไผ่ขึ้นอยู่กับพันธุ์และ

สภาพแวดล้อม พันธุ์ที่ล าขนาดเล็กจะไว้จ านวนล ามากกว่าไผ่ที่มีล าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ไว้ 5-18 ล าต่อกอ และต้อง

ตัดล าแก่อายุ 4-5 ปีออกทุกปี ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาหาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ

เกษตรกรผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 -เริ่มต้นตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2558 รวม 4 ปี  

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

    สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
  - ไผ่พันธุ์ลี่จู 
  - ปุ๋ยอินทรีย์และเคม ี ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 15-15-15 
  - วัสดุคลุมโคน ได้แก่ แกลบดิบ แกลบเผา และฟางข้าว 
  - สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารเคมีป้องกันก าจัดโรค แมลง และวัชพืช 
  - อุปกรณ์ส าหรับการให้น้ า 
  - อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เช่น เครื่องชั่ง เวอร์เนีย    
     แบบและวิธีการทดลองวางแผนการทดลองแบบ Split split plot มี 3 ซ้ าๆละ 4 กอ 
           - Main plot       ประกอบด้วย ระยะปลูก 3 ระยะ คือ 3x3   4x4 และ 5x5 เมตร 
           - Sub-plot        ประกอบด้วย การไว้ล าต่อกอ 5  7  9  และ 11 ล าต่อกอ 

          - Sub-sub plot   ประกอบด้วย การคลุมโคนด้วย แกลบดิบ แกลบเผา และฟางข้าว อัตรา 20   
                                 กิโลกรมัต่อกอ 

   วิธีปฏิบัติการทดลอง  
   น าไผ่พันธุ์ลี่จู ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเพ่ือการผลิตหน่อไม้จ าหน่าย มาปลูกตามแบบและวิธีการ
ทดลองที่ก าหนด  ในปีแรก ท าการดูแลรักษาโดยการให้น้ าในช่วงฤดูแล้ง ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15 
อัตรา 500 กรัมต่อกอ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปีในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน  พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงตามความเหมาะสมเพ่ือให้ไผ่มีการเจริญเติบโตพร้อมที่จะเริ่มงานวิจัย  ปีที่สอง ท าการไว้ล าตามแผนการ



ทดลอง และคลุมโคนตามกรรมวิธีที่ก าหนด ท าการดูแลรักษาโดยการให้น้ าตามความเหมาะสม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 
10 กิโลกรัมต่อกอ 2 ครั้งในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อกอโดยแบ่งใส่3 
ครั้งๆละเท่าๆกันทุก 4 เดือน พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความเหมาะสม  ปีที่สามและสี่ ปฏิบัติการ
ดูแลรักษาเหมือนปีที่สอง เพ่ิมวัสดุคลุมให้หนา 10 เซนติเมตรขึ้นไป และให้เหลือล าแม่ไว้จ านวนล าตามแผนการ
ทดลอง 
 
    บันทึกข้อมูลการทดลอง  

   - บันทึกด้านการเจริญเติบโตของล าแม่ 
     - ผลผลิตทั้งจ านวนหน่อ ขนาดของหน่อ น้ าหนักต่อกอ 
     - คุณภาพของหน่อดิบและสุก ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
     - ต้นทุนและรายได้ของแต่ละกรรมวิธี 
 
 สถานที่ด าเนินงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พื้นที่ 6 ไร่ 
 

ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาระยะปลูก การไว้ล า และวัสดุคลุมที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพไผ่พันธุ์ลี่จู 

ในช่วงอายุ 1-2 ปี ทุกระยะปลูกท าการไว้จ านวนล าต่อกอตามกรรมวิธีที่ก าหนด และคลุมวัสดุคลุม ไผ่ลี่จู

เจริญเติบโตดี การปลูกระยะห่าง เช่น ระยะ 5x5 เมตรไผ่จะเจริญเติบโตทางทรงพุ่มมากกว่าความสูงท าให้ล าเอน

ลง เข้าไปปฏิบัติงานล าบากและมีวัชพืชขึ้นคลุมพ้ืนที่มากกว่าการปลูกระยะ 4x4 เมตร และ 3x3 เมตร การไว้

จ านวนล าต่อกอน้อย ได้แก่ 5-7 ล าต่อกอ ล าจะเอนไม่ขึ้นตั้งตรงเหมือนไว้จ านวนล า 9-11 ล าต่อกอ และการคลุม

ด้วยแกลบดิบ แกลบด า และฟางข้าว ไผ่เจริญเติบโตดีไม่แตกต่างกัน เมื่อไผ่อายุ 3-4 ปีท าการวัดการเจริญเติบโต

ของไผ่ที่ระยะปลูก การไว้ล าต่อกอและวัสดุคลุมต่างๆ พบว่าในด้านความสูงของล าไผ่มีความสูงแตกต่างกัน ไผ่ที่

ปลูกระยะ 3x3 เมตรมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 4.0 เมตรรองมาเป็นระยะปลูก 4x4 และ 5x5 เมตรเท่ากับ 3.7 และ 

3.5 เมตรตามล าดับ การไว้จ านวนล าต่อกอ 11 ล าต่อกอมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 4.0 เมตร รองมาเป็นการไว้จ านวน

ล าต่อกอ 3 และ 7 ล าต่อกอเท่ากับ 3.8 และ3.7 เมตรตามล าดับขณะที่การไว้ล า 5 ล าต่อกอมีความสูงเฉลี่ยต่ าสุด 

3.5 เมตร การไว้จ านวนล าต่อกอมากไผ่จะเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากกว่าการไว้จ านวนล า ต่อกอน้อยอาจ

เป็นเพราะมีการแข่งขันระหว่างล าในการแย่งแสงแดดท าให้มีความสูงมากกว่าการไว้ล าน้อย ส าหรับวัสดุคลุม การ

คลุมด้วย แกลบดิบ แกลบด า และฟางข้าว ไผ่มีความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน โดยมีความสูงระหว่าง 3.7 -3.8 เมตร 

(ตารางที่ 1) ในด้านความกว้างของทรงพุ่ม ไผ่มีความกว้างของทรงพุ่มแตกต่างกัน ไผ่ที่ปลูกระยะ 5x5 และ 4x4 

เมตรมี ทรงพุ่มเฉลี่ยกว้าง 3.6 เมตรขณะที่การปลูกระยะ 3x3 เมตร มีทรงพุ่มเฉลี่ย 3.2  เมตร การไว้จ านวนล าต่อ



กอ 11 ล าต่อกอมีทรงพุ่มเฉลี่ยกว้างที่สุด 3.8 เมตร รองมาเป็นการไว้ล า 9 และ 7 ล าต่อกอเท่ากับ 3.6 และ 3.3 

เมตร ตามล าดับ และการไว้ล า 5 ล าต่อกอมีทรงพุ่มเฉลี่ยแคบที่สุด 3.2 เมตร การไว้จ านวนล าต่อกอมากไผ่จะมี

ทรงพุ่มใหญ่กว่าการไว้จ านวนล าต่อกอน้อย เพราะมีการแข่งขันระหว่างล าในการสังเคราะห์แสงจึงแผ่กิ่งแขนงออก

ทางด้านข้าง ส าหรับวัสดุคลุม การคลุมด้วยแกลบดิบ แกลบด า และฟางข้าว ไผ่มีความกว้างของทรงพุ่มใกล้เคียง

กันระหว่าง 3.4-3.5 เมตร (ตารางที่2) 

 ด้านผลผลิต จากการเก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเก็บทุกสัปดาห์ ในด้านจ านวน

หน่อต่อกอ การปลูกระยะ 4x4 เมตร มีจ านวนหน่อต่อกอสูงสุด เฉลี่ย 163 หน่อต่อกอ รองมาเป็นระยะ 5x5 เมตร 

3x3 เมตร เท่ากับ 129 และ 119 หน่อต่อกอตามล าดับการไว้ล าต่อกอการไว้ล า 11 ล าต่อกอ มีจ านวนหน่อต่อกอ

สูงสุด 164 หน่อรองมาเป็นการไว้ล า 9 และ 7 ล าต่อกอเท่ากับ 147 และ 126 หน่อตามล าดับ ขณะที่การไว้ล า 5 

ล าต่อกอ มีจ านวนหน่อต่อกอต่ าสุด 107 หน่อ ส าหรับการใช้วัสดุคลุม การคลุมด้วยแกลบดิบ และแกลบด ามี

จ านวนหน่อต่อกอใกล้เคียงกันคือ 141 และ 143 หน่อแต่การคลุมด้วยฟางข้าวมีจ านวนหน่อน้อยแตกต่างกันทาง

สถิติ โดยมีจ านวนหน่อต่อกอเพียง 124 หน่อ(ตารางที่ 3-4 ) ในด้านน้ าหนักหน่อต่อกอการปลูกระยะ 4x4 เมตรให้

น้ าหนักหน่อต่อกอสูงสุด 6.78 กิโลกรัม รองมาเป็นระยะปลูก 3x3 และ 5x5 เมตรเท่ากับ 6.53 และ 4.22 

กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนการไว้ล าต่อกอ การไว้ล า 11 ล าต่อกอมีน้ าหนักหน่อต่อกอสูงสุด 6.78 กิโลกรัม รองมา

เป็นการไว้ล า 9 และ 7 ล าต่อกอเท่ากับ 6.52 และ 5.52 กิโลกรัมตามล าดับ ส าหรับการไว้ล า 5 ล าต่อกอมีน้ าหนัก

หน่อน้อยที่สุดเพียง 4.56 กิโลกรัม และการใช้วัสดุคลุมโคน การคลุมด้วยแกลบดิบ แกลบด า ให้น้ าหนักหน่อ

ใกล้เคียงกันคือ 6.39 และ 6.08 กิโลกรัม ขณะที่คลุมด้วยฟางข้าวมีน้ าหนักหน่อต่ าสุด 5.06 กิโลกรัม(ตารางที่ 5-6) 

ในด้านผลผลิตทั้งจ านวนหน่อและน้ าหนักหน่อการปลูกระยะ 4x4 เมตร การไว้ล า 11 ล าต่อกอ และคลุมด้วย

แกลบดิบมีความเหมาะสมที่สุด 

 ในด้านขนาดและคุณภาพของไผ่พันธุ์ลี่จู จากการสุ่มวัดจ านวน 10 หน่อต่อกรรมวิธี ในส่วนของ

ความยาวหน่อที่เหมาะส าหรับการบริโภค การปลูกระยะ 4x4 เมตร หน่อมีความยาวเฉลี่ย 15.9 เซนติเมตร 

รองลงมาเป็นระยะปลูก 5x5 และ 3x3 เท่ากับ 15.7 และ 15.2 เซนติเมตรตามล าดับ การไว้ล า 9 ล าต่อกอ มี

ความยาวหน่อสูงสุด 16.8 เซนติเมตร รองมาเป็นการไว้ล า 5 และ 7 ล าต่อกอเท่ากับ 15.8 และ 14.9 เซนติเมตร

ตามล าดับ ขณะที่การไว้ล า 11 ล าต่อกอ หน่อมีความยาวน้อยที่สุด 14.8 เซนติเมตร การคลุมโคนด้วยแกลบดิบ 

หน่อมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 16.8 เซนติเมตร  รองมาเป็นการคลุมด้วยแกลบด า และฟางข้าวเท่ากับ 15.4 และ 

14.6 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนน้ าหนักของหน่อที่พร้อมบริโภค การปลูก 3x3 หน่อมีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด 80 กรัม 

รองมาเป็นระยะปลูก 4x4 และ 5x5 เมตร เท่ากับ 74 และ 73 กรัม ตามล าดับ การไว้ล าต่อกอ 9 ล าต่อกอ มี

น้ าหนักหน่อเฉลี่ยสูงสุด 89 กรัม รองมาเป็นการไว้ล า 7 และ 5 ล าต่อกอ เท่ากับ 76 และ 72 กรัมตามล าดับ ขณะ



การไว้ล า 11 ล าต่อกอ มีน้ าหนักเฉลี่ยเพียง 65 กรัม (ตารางที่ 7)จะเห็นได้ว่าในด้านขนาด และน้ าหนักหน่อพร้อม

บริโภค การไว้ล า 9 ล าต่อกอ และการคลุมด้วยแกลบดิบ ไผ่ลี่จูมีขนาดและน้ าหนักของหน่อสูงสุด 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาระยะปลูกการไว้ล าต่อกอและวัสดุคลุมที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพไผ่

พันธุ์ลี่จู ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2555-2558 ประกอบด้วย ระยะปลูก 3x3 4x4 และ 5x5 เมตร

การไว้จ านวนล าต่อกอ 5 7 9 และ 11 ล าต่อกอ ใช้วัสดุคลุมได้แก่ แกลบดิบ แกลบด า และฟางข้าว ระยะปลูกที่

เหมาะสม 4x4 เมตร ระยะ 3x3 เมตร ระยะชิดเกินไปการเข้าไปปฏิบัติงานในแปลงล าบากโดยเฉพาะถ้าไว้จ านวน

ล าต่อกอสูง ระยะ 5x5 เมตร เป็นระยะห่างเกินไปท าให้ไผ่แผ่ออกทางด้านข้างมากและมีวัชพืชมากเนื่องจากไผ่ไม่

ขึ้นคลุมพ้ืนที่และยังให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ า การไว้ล า 11 ล าต่อกอ ไผ่ให้ผลผลิตสูงทั้งจ านวนหน่อและน้ าหนักหน่อ

แต่ไม่แตกต่างกับการไว้ล า 9 ล าต่อกอ ถ้าปลูกระยะชิดควรไว้จ านวนล าต่อกอน้อยกว่าปลูกระยะห่าง วัสดุคลุมที่

เหมาะสมที่ท าให้หน่อมีคุณภาพดีคือแกลบดิบที่ค่อนข้างหาง่ายกว่าวัสดุอ่ืนๆ ส าหรับการคลุมด้วยฟางข้าวนอกจาก

จะมีผลผลิตและคุณภาพต่ ากว่าการคลุมด้วยแกลบดิบและแกลบด าแล้วฟางข้าวยังมีเมล็ดข้าวติดมากับฟางท า ให้

เป็นวัชพืชที่ต้องก าจัดออก ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตไผ่ลี่จูที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร ไว้

ล า9-11 ล าต่อกอ และคลุมด้วยแกลบดิบ ส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูกไผ่ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    รูปที่ 1 ไผ่ลี่จู 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 2 การคลุมโคน ไผ่ลี่จู 
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ตารางท่ี 1 แสดงความสูงของไผ่ลี่จู (เมตร) ที่ระยะปลูก จ านวนล าต่อกอ และวัสดุคลุมต่างๆ 
 

วัสดุคลุม 
จ านวนล าต่อกอ 

เฉลี่ย 
5 7 9 11 

แกลบดิบ 3.5 3.6 3.8 4.0 3.7 
แกลบด า 3.5 3.6 3.8 4.0 3.7 
ฟางข้าว 3.6 3.8 3.9 4.0 3.8 
เฉลี่ย 3.5b 3.7ab 3.8ab 4.0a  
 

  ระยะปลูก 3x3 เมตร  เท่ากับ 4.0a เมตร 
  ระยะปลูก 4x4 เมตร  เท่ากับ 3.7ab เมตร 
  ระยะปลูก 5x5 เมตร  เท่ากับ 3.5b เมตร 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความกว้างทรงพุ่มของไผ่ลี่จู (เมตร) ที่ระยะปลูก จ านวนล าต่อกอ และวัสดุคลุมต่างๆ 
 

วัสดุคลุม 
จ านวนล าต่อกอ 

เฉลี่ย 
5 7 9 11 

แกลบดิบ 3.2 3.2 3.5 3.8 3.4 
แกลบด า 3.2 3.4 3.6 3.8 3.5 
ฟางข้าว 3.1 3.4 3.6 3.7 3.5 
เฉลี่ย 3.2 3.3 3.6 3.8  
 

ระยะปลูก 3x3 เมตร 3.2b เมตร 
ระยะปลูก 4x4 เมตร 3.6a เมตร 

  ระยะปลูก 5x5 เมตร 3.6a เมตร 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนหน่อต่อกอต่อปีของไผ่ลี่จูทีมี่ระยะปลูกและการไว้ล าต่อกอต่างๆ 
 



ระยะปลูก 
(เมตร) 

จ านวนล าต่อกอ 
เฉลี่ย 

5 7 9 11 
3x3 92 124 124 138 119 b 
4x4 144 156 172 179 163 a 
5x5 84 100 145 174 126 b 
เฉลี่ย 107 c 126 b 147 a 164 a 136 
 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนหน่อต่อกอต่อปีของไผ่ลี่จูทีม่ีการไว้จ านวนล าต่อกอ และการใช้วัสดุคลุมต่างๆ 
 

วัสดุคลุม 
จ านวนล าต่อกอ 

เฉลี่ย 
5 7 9 11 

แกลบดิบ 111 140 137 173 141 a 
แกลบด า 110 137 157 168 143 a 
ฟางข้าว 99 103 146 149 124 b 
เฉลี่ย 107 c 126 b 147 a 164 a 136 
 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงน้ าหนักต่อกอ (กิโลกรัม) ของไผ่ลี่จูทีใ่ช้ระยะปลูก และการไว้ล าต่อกอต่างๆ 
 

ระยะปลูก 
(เมตร) 

จ านวนล าต่อกอ 
เฉลี่ย 

5 7 9 11 
3x3 4.78 6.44 7.33 7.56 6.53 a 
4x4 6.11 6.67 7.33 7.00 6.78 a 
5x5 2.78 3.44 4.89 5.78 4.22 b 
เฉลี่ย 4.56 c 5.52 b 6.52 a 6.78 a 5.84 
 ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
 

ตารางท่ี 6 แสดงน้ าหนักต่อกอ (กิโลกรัม) ของไผ่ลี่จูทีม่ีการไว้ล าต่อกอ และวัสดุคลุมต่างๆ 
 

วัสดุคลุม 
จ านวนล าต่อกอ 

เฉลี่ย 
5 7 9 11 

แกลบดิบ 4.89 6.56 6.33 7.78 6.39 a 



แกลบด า 4.67 5.89 7.11 6.67 6.08 a 
ฟางข้าว 4.11 4.11 6.11 5.89 5.06 b 
เฉลี่ย 4.56 c 5.52 b 6.52 a 6.78 a 5.84 
 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ขนาดของหน่อ และน้ าหนักของหน่อไม้พันธุ์ลี่จู ที่ระยะปลูก จ านวนล าต่อกอ และวัสดุต่างๆ 

วัสดุคลุม จ านวนล า/กอ 
ระยะ 3x3 ระยะ4x4 ระยะ 5x5 

ความยาว
(ซม.) 

น้ าหนัก(กรัม) 
ความยาว

(ซม.) 
น้ าหนัก(กรัม) 

ความยาว
(ซม.) 

น้ าหนัก
(กรัม) 

แกลบดิบ 

5 18.6 104 15.0 68 17.8 100 
7 18.5 142 15.7 80 15.2 72 
9 16.8 104 17.6 86 20.2 104 
11 14.6 50 14.7 54 16.9 80 

เฉลี่ย 17.1 100 15.8 72 17.5 89 

แกลบเผา 

5 18.6 102 13.3 58 13.6 46 
7 13.4 70 16.3 78 14.9 72 
9 15.6 92 18.2 90 15.4 70 
11 13.8 68 16.4 81 14.3 68 

เฉลี่ย 15.4 83 16.1 77 14.6 64 

ฟางข้าว 

5 14.2 70 14.9 48 16.0 56 
7 12.3 60 14.5 58 13.4 52 
9 13.2 58 18.5 108 16.1 90 
11 12.1 36 15.0 78 15.0 70 

เฉลี่ย 13.0 56 15.4 73 15.1 67 



 


