
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาไผ่เชิงพาณิชย์ 

โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์ไผ่ 

กิจกรรมที่ 1   :  การรวบรวมและศึกษาพันธุ์ไผ่  

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาการไว้ล าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพไผ่พันธุ์ตง 

                                            ลืมแล้ง หม่าจู ซางหม่น และเลี้ยงหวาน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The study of the trunk to increase productivity  

                                           and quality of some bamboo species  

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  สุมาลี  ศรีแก้ว1             สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

ผู้ร่วมงาน                            :  ชญานุช  ตรีพันธ์1          สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

                           ศุภลักษณ์  ทองทิพย์1     สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

                                                       รักชัย  คุรุบรรเจิด2        สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 

    

      บทคัดย่อ 
 

        ไม้ไผ่สามารถแปรรูปเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและมีคุณภาพ ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ช่วงอายุที่เหมาะสม 

และการดูแลรักษา การศึกษาการไว้ล าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง หม่าจู ซางหม่น และ

เลี้ยงหวาน เพ่ือให้ทราบข้อมูลจ านวนต้นส าหรับควบคุมคุณภาพ ด าเนินการในปี 2556-2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน

ตรัง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB มี 3 ซ้ า โดย ปัจจัยที่  1  คือพันธุ์ไผ่ ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หม่าจู 

และไผ่ซางหม่น และปัจจัยที่  2  คือ การไว้จ านวนล าต่อกอ มี  3  วิธีการ  คือ  8, 10 และ 12 ล า ซึ่งไผ่พันธุ์ตงลืม

แล้ง หม่าจู และซางหม่น จัดเป็นกลุ่มต้นใหญ่ ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานเป็นกลุ่มต้นเล็ก เมื่ออายุต้น 2.5 ปี พบว่า ใน

กลุ่มต้นใหญ่พันธุ์ตงลืมแล้งมีการแตกกอมากกว่าที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ซางหม่น ซึ่งรวมทั้งขนาดรอบโคนต้น 

ความสูง แต่มีความหนาของเนื้อไม้ค่อนข้างกว่าพันธุ์อ่ืน ขณะที่หม่าจู๋มีจ านวนล าต้น ขนาดล าต้น ความสูง และ

และความหนาของเนื้อไม้น้อยที่สุด แต่มีขนาดใบใหญ่ที่สุด ซึ่งพันธุ์ตงลืมแล้ง มีจ านวน 10.2 ต้นต่อกอ ความหนา

ของเนื้อไม้  1.7 เซนติเมตร สีล าต้น Green Group 135A  ขนาดใบกว้าง 4.2 เซนติเมตร และยาว 27.2 

เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ซางหม่นมีจ านวน 10.1 ต้นต่อกอ เส้นรอบโคน 29.5 เซนติเมตร ความสูง 1,029.3 เซนติเมตร     



  
ทะเบียนวิจัยเลขท่ี 01-61-55-01-01-01-00-02-56 
1/  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ต าบล ไมฝ้าด อ าเภอ สิเกา  จังหวัด 
2/  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ความหนาของเนื้อไม้ 1.1 เซนติเมตร ล าต้น สีเขียว (Green Group 143A) และขนาดใบกว้าง 3.4 เซนติเมตร 

และยาว 24.9 เซนติเมตร และพันธุ์หม่าจูมี 7.2 ต้นต่อกอ เส้นรอบโคน 24.6 เซนติเมตร ความสูง 714.2 

เซนติเมตร ความหนาของเนื้อไม้ 1.0 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว (Green Group 131B) และขนาดใบใหญ่ที่สุด คือ 

กว้าง 7.5 เซนติเมตร และยาว 40.3 เซนติเมตร ส่วนไผ่เลี้ยงหวานมีการแตกกอ จ านวน 9.3 ต้นต่อกอ เส้นรอบ

โคน 15.6 เซนติเมตร ความสูง 663.3 เซนติเมตร ความหนาของเนื้อไม้ 1.2 เซนติเมตร สีล าต้น (Green Group 

134C) และขนาดใบเล็ก กว้าง 1.4 เซนติเมตร และยาว 13.0 ซึ่งการปลูกไผ่ในภาคใต้นับว่าเหมาะสมมาก เพราะ

ให้ผลตอบแทนเร็ว หน่อดก มีโรคแมลงรบกวนน้อย และต้นทุนการผลิตต่ า  

 

ค าน า 

ไผ่เป็นพืชในวงศ์ Poaceae เช่นเดียวกับหญ้า ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก 300,000 ไร่ (กรมป่าไม้ , 2544) ใน

ประเทศไทยมี 15 สกุล 82 ชนิด (รุ่งนภา และคณะ, 2544) พบกระจายอยู่ทุกภาค และนับเป็นพืชที่มีศักยภาพที่มี

การเจริญเติบโตเร็วมาก 3 ปี สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ปลูกขยายพันธุ์ได้ง่าย เนื้อไม้มีความแข็งแรง และความ

เหนียวสูง ผึ่งให้แห้งได้ง่าย ไม้ไผ่ถูกจัดเป็นไม้เอนกประสงค์เพราะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในเชิง

เศรษฐกิจ จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมของ

ไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะการพังของตลิ่ง และ มี

ความสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนในอัตราที่สูงกว่าป่าธรรมชาติทั่วไป 30-

35 เปอร์เซ็นต์ จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างรวดเร็ว (http://climatechange.jgsee.org) จากรายงานการ

น าเข้าและส่งออกไม้ไผ่ของ     กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าน าเข้า 40 ล้านบาท และส่งออก 60 ล้านบาท 

โดยในส่วนของหน่อไม้ มีมูลค่าการแปรรูปภายในประเทศประมาณ 1,400 ล้านบาท และส่งออกไม่ต่ ากว่า 1,000 

ล้านบาท ส่วนล าไผ่ปัจจุบันมีผู้รับซื้อราว 40-50 ราย แต่ละรายรับซื้อปีละ 12,000 ตัน ปริมาณรวมในการซื้อขาย

ประมาณ 480,000-600,000 ตันต่อปี โดยแหล่งผลิตไผ่เพ่ือการค้านั้นได้จากการตัดในป่าธรรมชาติแถบจังหวัด

กาญจนบุรี เพชรบุรี และการส่งเสริมการปลูกไผ่นอกพ้ืนที่ป่า ส่วนการส่งออกนั้นประเทศไทยมีการส่งออกน้อยลง 

ขายได้ในราคาต่ า เพราะสินค้ามีคุณภาพต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างประเทศจีน (ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, file:///Downloads/bamboo_6_8_57.pdf) ปัจจุบันภาคเอกชนมีความก้าวหน้าด้าน



เทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นอย่างมาก เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ไม้ประสาน วัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการ

น ามาใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ช่วงอายุที่เหมาะสม และการดูแลรักษา โดยมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ

เฉพาะตัวที่จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้พบว่าไผ่ชนิดเดียวกันปลูกต่างพ้ืนที่ มีคุณสมบัติและคุณภาพแตกต่าง

กัน อย่างไรก็ตามก าลังการผลิตไม้ในของไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังขาดระบบการจัดการการผลิต

ไม้ไผ่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งสิ่งส าคัญคือการคัดเลือกสายพันธุ์ไผ่ที่ดีและมีการจัดการควบคุม

คุณภาพ โดยทั่วไปการตัดขายล าจะสามารถตัดขายได้หลังจากปลูก 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะดิน และการจัดการ 

ซึ่งพันธุ์ไผ่ที่เจริญเติบโตเร็ว หน่อหวาน ล าใหญ่ เนื้อล าไผ่หนา และเติบโตทดแทนเร็วที่สุด หรือให้หน่อทะวายได้

เกือบทั้งปี หมุนรอบการตัดสางล าเพ่ือป้อนเป็นวัตถุดิบได้เร็วและมากที่สุด นับเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูก ไผ่

กิมซุ่ง ไผ่หวานไต้หวัน ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่ซางหม่น จัดว่าเป็นไผ่พันธุ์การค้าที่นิยมปลูกมาก จึงศึกษาการเจริญเติบโต

และการไว้ล าที่เหมาะสม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการเลือกพันธุ์ปลูกและวิธีการผลิต เพ่ือให้ได้ทั้งปริมาณหน่อไม้

ส าหรับการบริโภคและล าไม้ไผ่ส าหรับการแปรรูปที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์ใน

ภาคใต้  

 

     วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

1) สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

-  ต้นกล้าไผ่ พันธุ์ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หม่าจู และซางหม่น  

-  ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

-  สารป้องกันก าจัด โรค-แมลง และวัชพืช 

-  อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง และล าต้น เช่น จอบ กรรไกร ตะกร้า และขวดโหลส าหรับดอง 

น้ า และเกลือ 

-  อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก กล้องถ่ายรูป สมุด และดินสอ 

 - วิธีการ 

1) แบบและวิธีการทดลอง 

      - แผนการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB มี 3 ซ้ า 4 กรรมวิธี ละ 6 กอ  

                         ปัจจัยที่  1  ไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หม่าจู และไผ่ซางหม่น 

        ปัจจัยที่  2  การไว้จ านวนล าต่อกอ มี  8, 10 และ 12 ล า 

         2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 



2.1 เตรียมต้นกล้าไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่หม่าจู และซางหม่น  
           2.2  เตรียมพ้ืนที่ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน ลักษณะดินร่วนซุย แล้วไถดินแล้วเก็บเศษ

วัชพืชออกจากแปลง และวางระบบน้ าด้านหัวแปลงเพื่อให้น้ าแบบสายยาง 
           2.3  การปลูก ช่วงต้นฤดูฝนปลูกไผ่ พันธุ์ตงลืมแล้ง ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่หม่าจู และซางหม่น ใช้ระยะปลูก

ระหว่างต้นและแถว 4X5 เมตร โดยเตรียมหลุมปลูกขนาด 40x40x40 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 5 กิโลกรัม 
และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กรัมต่อหลุม ในการปลูกจะวางต้นให้เอียง 45 องศา เอียงไปทิศตะวันออก
แล้วผูกกิ่งไผ่กับไมห้ลักเพ่ือไม่ให้โยกคอน  

           2.4  การใส่ปุ๋ย หลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กรัมต่อต้น จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีปี
ละ 2 ครั้ง โดยเพ่ิมปริมาณปุ๋ยตามอายุพืช มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม และมีการตัด
แต่งก่ิงแขนงปีละ 1 ครั้ง 

           2.5  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของหน่อใหม่ ด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล าไม้ไผ่ล าแรก ขนาดใบ ความ
สูง จ านวนหน่อแตกใหม่ ขนาดหน่อใหม่ และคุณภาพของหน่อ โดยดองในน้ าเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ดองครบ 5 วัน 
น ามาทดสอบโดยคน 10 คน ตรวจคุณภาพด้าน สีของเนื้อ ความกรอบ และรสชาติ โดยการชิม    

 

- เวลาและสถานที่    เริ่มต้น ตุลาคม 2556  และสิ้นสุด กันยายน 2558   รวม  3   ปี 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพของหน่อ ของไผ่พันธุ์การค้าประเภทรับประทาน
สด คือ ตงลืมแล้ง หม่าจู ซางหม่น และเลี้ยงหวาน ปลูกในภาคใต้ที่จังหวัดตรัง พบว่าหลังปลูก 2.5 ปี พันธุ์ตงลืม
แล้ง หม่าจู และซางหม่น จัดเป็นพันธุ์ต้นใหญ่ และเลี้ยงหวานเป็นพันธุ์ต้นเล็ก ซึ่งเมื่อไผ่มีจ านวนต้นตามก าหนด 
คือ 8 10 และ 12 ล าต่อกอ จะมีการควบคุมจ านวนต้น จากนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของต้นและการให้ผลผลิต
รวมทั้งคุณภาพของหน่อ แต่เนื่องจากสิ้นสุดการทดลอง ต้นไผ่มีจ านวนต้นน้อยกว่าที่ก าหนด จึงยังไม่มีข้อมูลด้าน
คุณภาพ จึงเสนอเพียงข้อมูลการเจริญเติบโตเบื้องต้น ดังนี้ 

1.  การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น  
1.1  การแตกกอ พบว่าพันธุ์ตงลืมแล้ง หม่าจู ซางหม่น และเลี้ยงหวาน มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ตงลืมแล้งมีการแตกกอมากที่สุด มีจ านวนต้น 10.2 ต้นต่อกอ แต่ไม่แตกต่างกับซาง
หม่น และเลี้ยงหวานที่มีจ านวนต้น 10.1 และ 9.3 ต้นต่อกอ ส่วนพันธุ์หม่าจูมีจ านวนต้นน้อยที่สุด คือ 9.3 ต้นต่อ
กอ (ตารางท่ี 1 และภาพผนวก 1-4) 

1.2  เส้นรอบโคนต้น วัดที่ระดับวามสูงจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร พบว่าเส้นรอบโคนของไผ่ทั้ง 4 พันธุ์มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ตงลืมแล้งมีขนาดเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 30.1 
เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ซางหม่น ที่มีเส้นรอบโคนต้น 29.5 เซนติเมตร รองลงมาเป็นพันธุ์ 
หม่าจูซึ่งมีเส้นรอบโคนต้น 24.6 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานมีเส้นรอบโคนต้นน้อยที่สุด คือ 15.6 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 



1.3 ความสูง พบว่าล าต้นของไผ่มีความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ตงลืมแล้งมีความ
สูงของต้นมากที่สุด คือ 1041.8 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ซางหม่นที่มีความสูง 1029.3 เซนติเมตร 
รองลงมาคือพันธุ์หม่าจู มีความสูง 714.6 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานที่มีความสูง 663.3 เซนติเมตร ซ่ึงต่ าท่ีสุด 
(ตารางท่ี 1) 

1.4 ขนาดใบ  
- ความกว้าง พบว่าแผ่นใบของไผ่แต่ละพันธุ์มีความกว้างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์

หม่าจูมีความกว้างมากที่สุด คือ 7.5 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ตงลืมแล้ง และซางหม่น ซ่ึงมีความกว้าง 4.2 
และ 3.4 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานมีความกว้างน้อยที่สุด คือ 1.4 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

- ความยาว พบว่าแผ่นใบของไผ่แต่ละพันธุ์มีความยาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์หม่า
จูมีความยาวมากที่สุด คือ 40.3 เซนติเมตร รองลงมาเป็นพันธุ์ตงลืมแล้ง และพันธุ์ซางหม่นที่มีความยาว 27.2 
เซนติเมตร และความยาว 24.9 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานมีขนาดใบสั้นที่สุด คือ 13 เซนติเมตร (ตารางที่ 1
และภาพผนวกท่ี 5 )  

1.5 ความหนาของเนื้อไม้ พบว่าไผ่ทั้ง 4 พันธุ์มีความหนาของเนื้อไม้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้พันธุ์ตงลืมแล้งมีแนวโน้มมีความหนาของเนื้อมากที่สุด คือ 1.7 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์เลี้ยงหวาน 
ซางหม่น และ หมาจู มีความหนา 1.2 1.1 และ 1 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1 และภาพผนวกท่ี 6)  

1.6 ลักษณะล าต้น มีดังนี้ 
  - พันธุ์ตงลืมแล้ง มีลักษณะล าต้นตรงขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีความหนามากกว่าพันธุ์หม่าจูแต่เล็กกว่าพันธุ์ 

ซางหม่นเล็กน้อย เนื้อไม้ค่อนข้างตัน ล าต้นไม่มีหนาม ไม่มีขน ล าต้นมีสีเขียวเข้มเป็นมันไม่มีขน (Green Group 
135A) (ตารางท่ี 1 และภาพผนวกท่ี 6) 

  - พันธุ์หม่าจูลักษณะ มีลักษณะล าต้นตรงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีสีเขียวตลอดทั้งล า (Green Group 131 
B) แตกกิ่งตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลาย ให้หน่อรอบล าต้น มีใบขนาดใหญ่กว่าทุกพันธุ์ (ตารางที่ 1 และภาพผนวกที่ 6) 

  - พันธุ์ซางหม่น ล าต้นแตกกอแน่นมีขนาดใหญ่ ตรงเรียวยาวมีสีเขียวเทาออกขาว (Green Group 143 
A) ไม่มีขน (ตารางที่ 1 และภาพผนวกท่ี 6)   

  - พันธุ์เลี้ยงหวาน เป็นไผ่ที่มีขนาดล าต้นเล็กกว่าทุกพันธุ์ มีล าต้นตรง ไม่มีหนาม กิ่งแขนงน้อย เนื้อแน่น 
รูตรงกลางล าไผ่เล็ก สีเปลือกเขียวอ่อน (Green Group 143 C) (ตารางที่ 1 และภาพผนวกท่ี 6) 

2. ชนิดของโรคและแมลง ที่พบ 
2.1 โรคหน่อเน่า พบการเข้าเสียหายเล็กน้อยในช่วงฝนตกชุกต่อเนื่อง (ภาพผนวกท่ี 10) 
2.2 แมลงเพลี้ยอ่อนเข้าท าลายหน่อและล าต้นอ่อน พบเข้าท าลายช่วงปลายฝน พบเพลี้ยตัวสีขาวๆ  

เกิดขึ้นตามข้อไผ่อ่อน ถ้ามีจ านวนน้อยไม่มากนักอาจใช้ผงซักฟอกละลายน้ าราด ถ้าระบาดควรใช้เคมีชนิดอ่อนๆ 
เช่น เซฟวิน (ภาพผนวกท่ี 11) 

2.3 หนอนกัดกินใบอ่อน พบท าลายเล็กน้อยในช่วงแตกใบอ่อน (ภาพผนวกท่ี 12) 
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ไผ่ทั้ง 4 พันธุ์เมื่อปลูกในภาคใต้ พบว่า มีการเจริญเติบโตดี โดยพันธุ์ตงลืมแล้ง ไผ่หม่าจู และซางหม่น 

จัดเป็นไผ่ในกลุ่มพันธุ์ใหญ่ ส่วนไผ่เลี้ยงหวานเป็นไผ่กลุ่มพันธุ์เล็กถึงกลาง ซึ่งพันธุ์ตงลืมแล้ง มีการแตกกอดีกว่า

พันธุ์หม่าจูและซางหม่น ล าต้นมีลักษณะตรงขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีความหนามาก เนื้อค่อนข้างตัน พันธุ์ซางหม่นมี

ขนาดล าต้นใหญ่ ล ายาวตรง สีสวย พันธุ์หม่าจูมีการแตกกอน้อยกว่าพันธุ์อ่ืน ขนาดล าต้นใหญ่ ใบขนาดใหญ่มีความ

เหนียว ไม่แตกหรือฉีกง่ายสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการใช้ห่อขนมได้ดี เช่น บ๊ะจ่าง ส่วนพันธุ์เลี้ยงหวานเป็น

พันธุ์ต้นเล็ก มีการแตกกอดีมาก หน่อมีขนาดเล็ก เนื้อกรอบและไม่ขม ตลาดผู้บริโภคมีความต้องการสูง สามารถใช้

ทั้งในรูปหน่อไม้สด เพ่ือน าไปปรุงอาหาร หน่อไม้อัดปี๊บ หรือหน่อไม้ต้ม มีลักษณะล าต้นเรียวเล็กเนื้อไม้เหมาะ

ส าหรับท าคันเบ็ด เป็นไม้หลักส าหรับเลี้ยงหอย หรือเป็นเสาค้างปลูกผัก ทั้งนีใ้นภาคใต้มีปริมาณฝนตกกระจายทั้งปี 

จึงมีการให้น้ าเฉพาะปีแรกในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น และในฤดูฝนพบโรคหน่อเน่า เพลี้ยอ่อน และหนอนกัดใบอ่อน

เล็กน้อย ดังนั้นการปลูกไผ่ในภาคใต้นับว่ามีความเหมาะสมมาก ไผ่มีการเจริญเติบโตดี ต้นทุนต่ า มีการรบกวนของ

โรคแมลงน้อย การผลิตต่ า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งพันธุ์ตงลืมแล้ง ซางหม่น และเลี้ยง

หวานจัดเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมมาก ด้วยมีการเจริญเติบโตดี ให้ปริมาณล าต้นมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ไผ่เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว การดูแลรักษาง่าย โรคแมลงน้อย สามารถน ามาปลูก 

แซมในสวนยางที่อายุ 3-5 ปีและยังมีแสงส่องถึงพ้ืนดิน ซึ่งนอกจากจะมีรายได้เสริมจากหน่อไผ่ในปีแรกแล้ว ยังได้
ล าต้นไผ่ที่มีลักษณะตรงจ าหน่ายได้ราคาสูงในช่วง 2-3 ปีหลังปลูก โดยปลูกแซมระหว่างแถวต้นยางหรือริมแปลง 
ทั้งนี้ต้องระวังความสูงของต้นไผ่ไม่ให้เกินต้นยาง จ านวนล าต้นต่อกอให้มี 4-5 ล า และต้องมีการตัดแต่งสางกิ่งทุกปี 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. กรมวิชาการเกษตร ได้พันธุ์ไผ่ที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง ลักษณะผลผลิตตรงความต้องการ
และเหมาะสมปลูกในภาคใต้ 

2. นักวิชาการที่เก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูล GAP 
(Good Agriculture practices) PRA (Pest Risk analysis) และ PLA (Pest List analysis) สนองต่ อความ
ต้องการของเกษตรกร ภาคเอกชน ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และทบวงมหาวิทยาลัย และขยายผลโดยการทดสอบพันธุ์ การให้ปุ๋ย หรือเขต
กรรมอ่ืนๆ ส าหรับจัดท าเทคโนโลยีการปลูกไผ่ที่เหมาะสม 



3. เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจ ในรูปการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร บทความทางวิชาการ การบรรยายในงานประชุมวิชาการของหน่วยงานต่างๆ และอบรมแก่
ผู้สนใจและเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หม่าจู และซางหม่น ที่อายุ 2.5 ปี   

  
จ านวนต้น

ต่อกอ 
เส้นรอบโคน
ต้น (ซม.) 

ความสูง(ซม.) 
ขนาดใบ (ซม.) ความหนา

ของเนื้อไม้ 
(ซม.) 

พันธุ์ กว้าง ยาว 
  

  ไว้ล า 8 ล าต่อกอ 
     ตงลืมแล้ง 9.9a 29.0a 1051.6a 4.4a 28.0a 1.8 

ซางหม่น 8.5a 29.3a 1018.1a 3.5a 24.7b 1.3 
หม่าจู 8.3a 26.9a 771.7a 8.1a 42.2a 1.2 
เลี้ยงหวาน 9.4a 17.0b 662.9b 1.4b 12.7b 1.3 

ค่าเฉลี่ย 9 25.6 876.1 4.4 26.9 1.4 
ไว้ล า 10 ล าต่อกอ 

     ตงลืมแล้ง 10.6a 30.7a 1050.4a 3.9a 27.4a 1.9 
ซางหม่น 10.3a 29.2a 1028.9a 3.4a 24.2a 0.9 
หม่าจู 6.2b 24.3a 685.0b 7.3a 41.5a 0.8 
เลี้ยงหวาน 9.2a 15.4b 654.3b 1.4b 13.3b 1.1 

ค่าเฉลี่ย 9.1 24.9 854.7 4 26.6 1.2 
ไว้ล า 12 ล าต่อกอ 

     ตงลืมแล้ง 10.2a 30.5a 1023.4a 4.2a 26.2a 1.5 
ซางหม่น 9.6a 30.0a 1030.0a 3.4a 26.4a 1.5 
หม่าจู 7.1a 22.7a 685.8b 7.1a 37.3a 1.0 
เลี้ยงหวาน 9.2a 14.4b 672.8b 1.4b 13.1b 1.2 

ค่าเฉลี่ย 9 24.4 853 4 25.8 1.2 
CV (%) 19.4 7.4 9.6 12.6 6.5 6.5 

 - ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในระดับความเชื่อมั่น 95% ตามวิธี DMRT 
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ภาพที่ 3 ลักษณะพันธุ์ไผต่งลมืแล้ง    

ภาพที่ 6 พันธุห์มาจู ๋

ภาพที่ 6 ลักษณะต้นและเนื้อไม้ไผ่พันธุต์งลืมแล้ง 

 เลี้ยงหวาน หม่าจู และซางหม่น เมื่อไว้ล าต่างกัน 

    

ไว ้8  ล ำ 

ไว ้10 ล ำ 

ไว ้12 ล ำ 

ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หมาจู ซางหม่น 

ภาพที่ 3 พันธุ์ซางหม่น ภาพที่ 4 พันธุเ์ลี้ยงหวาน 

ภาพที่ 7  ลักษณะหน่อตาย 

    

ภาพที่ 8  แมลงเพลีย้อ่อน 

    

ภาพที ่1 พันธุต์งลืมแล้ง ภาพที ่2 พันธุ์หม่าจู 

ภาพที่ 9  หนอนกัดกินใบ 

    

ตงลืมแล้ง เลี้ยงหวาน หม่าจู ซางหม่น 

ภาพที่ 5 ลักษณะใบไผ ่4 พันธุ์ 

    


