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1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชท้องถิ่นของประเทศไทย 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไผ่ตงศรีปราจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไผ่ตงศรีปราจีน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on  Sri-Prachin Bamboo (Dendrocalamus asper 

Backer)  Production Technology. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

จารุณี ติสวัสดิ์  พินิจ กัลยาศิลปิน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

5. บทคัดย่อ 

 การศึกษาสูตรปุ๋ยเคมีและระยะปลูก ในการผลิตไผ่ตงศรีปราจีน ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559-

2562 ณ แปลงทดลองภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ 

Split plot Design จ านวน 3 ซ  า โดย Main plot ประกอบด้วย สูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน 3 สูตร 

ได้แก่ ปุ๋ย 25-7-7  15-15-15 และ 15-8-20 ร่วมกับการให้น  าในช่วงที่ไผ่ตงให้ผลผลิตหน่อไม้ Sub-

plot เป็นระยะปลูกไผ่ตงแตกต่างกัน คือ 5x5 เมตร  6x6 เมตร 7x7 เมตร ผลการทดลองพบว่า การ

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกันไม่ท าให้จ านวนหน่อและน  าหนักผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่ มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ การเก็บเกี่ยวในปี 2561 และปี 2562 ไผ่ตงศรีปราจีนมีจ านวนหน่อไม้อยู่ระหว่าง 1,190 – 

1,303 หน่อต่อไร่ และ 1,239-1,378 หน่อต่อไร่ และน  าหนักผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,559 – 1,670 

กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,600-1,796 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  แต่สูตรปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียมสูง มี

แนวโน้มให้ค่าปริมาณน  าตาลของหน่อไม้สูงกว่าปุ๋ยเคมีที่มีค่าโพแทสเซียมต่ า โดยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-

15 และ 15-8-20 มีค่าปริมาณน  าตาล อยู่ระหว่าง 2.65-2.79 กรัมต่อ 100 กรัม ระยะปลูก 5x5 

เมตรให้จ านวนหน่อไม้ต่อไร่ 1,451 หน่อ 1,545 หน่อ ในการเก็บเกี่ยวปีที่ 2561 และปี 2562 ให้

น  าหนักผลผลิต 1,898 กิโลกรัมต่อไร่ และ 2,013 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

เศรษฐศาสตร์ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ที่ปลูกระยะ 6x6 เมตร มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ต้นทุน (BCR) สูงสุด คือ 1.64 

ค าหลัก : ไผ่ตง  ไผ่ตงศรีปราจีน การผลิตหน่อไม้ไผ่ตง  



ABSTRACT 

 A study on  effect of different formula chemical fertilizer and spacing for Sri-

Prachin Bamboo (Dendrocalamus asper Backer)  Production during in 2016-2019 at 

Chachoengsao Research of Agricultural And Development Centre. The experiment 

was in the 3x3 split plot in randomized complete block design. The main plot was 

different formula chemical fertilizer consist of   25-7-7      15-15-15 and 15-8-20 with 

irrigation while three plant spacing 5x5 meter  6x6 meter and 7x7 meter was 

described as subplot. The results showed that different formula chemical fertilizer 

does not cause the number of shoots and harvest yield of bamboo shoots were not 

statistically different. The harvest yield of bamboo shoots in 2018 and 2019 was 

1,559 - 1,670 kg./rai and 1,600-1,796 kg./rai, but high potassium chemical fertilizer 

such as 15-15-15 and 15-8-20 is a tendency for total sugar content of bamboo shoots 

to be higher than 25-7-7 that low potassium fertilizer. The spacing 5x5 meter was 

highest yield, 1,898 kg/rai and 2,013 kg/rai in 2018 and 2019  respectively. Economic 

analysis results the spacing 6x6 meter with 15-15-15 fertilizer application with the 

highest benefit to cost ratio (BCR) was 1.64  

Key words : Bamboo, Sri-Prachin Bamboo (Dendrocalamus asper Backer), Bamboo 

shoots production 

6. ค าน า 

ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันในประเทศ

ไทยมีการปลูกไผ่เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปลูกเพ่ือผลิต หน่อ และ ล าไผ่ พื นที่ปลูกไผ่

รวมทั งประเทศ ในปี 2559 มีจ านวน 73,019 ไร่ พันธุ์ไผ่ที่ปลูกมากได้แก่ ไผ่ตงเขียว และไผ่ตงด า ที่มี

พื นที่ปลูก 21,880 ไร่ และ 10,975 ไร่ ตามล าดับ ในพื นที่จังหวัดที่ปลูกมาก คือ ปราจีนบุรี 

นครนายก ฉะเชิงเทรา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื นที่ปลูกไผ่ตงศรี

ปราจีน ซึ่งเป็นพันธุ์ไผ่ที่คัดเลือกมาจากเมล็ดไผ่ตงเขียวที่งอกขึ น จากการตายขุย จนได้พันธุ์ไผ่ตงศรี

ปราจีน ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วให้ผลผลิตหน่อสูงคุณภาพดี ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี  2560/2561 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื นที่ปลูกไผ่ตง 1,284 ไร่ 

ในอ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือปลูกไผ่ตงเพ่ือการค้า มีการ



ขยายพื นที่ปลูกและรับสมาชิกเพ่ิมเติมในเขต อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จึงท าให้มีพื นที่ผลิตไผ่

ตงของกลุ่มเพิ่มขึ น 

จากประสบการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตงศรีปราจีน กล่าวถึงการเลือกพื นที่ปลูกไผ่ตง ควร

เป็นดินที่มีการระบายน  าดี น  าไม่ขัง ขุดหลุมปลูกให้ลึกราว 50 เซนติเมตร ปลูกไผ่ตงระยะ 6x6 เมตร 

บางคนอาจจะปลูกระยะ 7x7 หรือ 8x8 เมตร จึงมีการปลูกไผ่ตงในระยะปลูกท่ีหลากหลาย ขึ นอยู่กับ

ความสะดวกในการจัดการแปลงของเกษตรกรแต่ละราย บางรายมีพื นที่น้อย จึงปลูกไผ่ตงในระยะชิด 

มีตั งแต่ระยะปลูก 4X4 เมตร 5X5 เมตร นอกจากนี เกษตรกรยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่หลากหลายตาม

สภาพเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ตามที่ผู้น ากลุ่มใช้ เช่น ปุ๋ยเคมี 15-15-15  13-13-21  25-7-7 

และ 46-0-0 โดยเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีผลผลิตหน่อไม้ ในอัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อกอ เดือน

ละ 2 ครั ง ขึ นอยู่กับอายุของไผ่ตง สุทัศน์ (2544) โดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยไผ่ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือน

พฤษภาคม ถึงกรกฎาคม แต่ถ้าต้องการผลผลิตหน่อนอกฤดู ให้ใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือ ประมาณ เดือน 

มีนาคม-เมษายน และประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพ่ือให้ได้ผลผลิต หน่อจ านวนมาก โดยใส่

ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี ไก่) ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อกอ ประมาณ 1.5-2.0 ตันต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อกอ ประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพรวนดินรอบกอแล้วหว่านปุ๋ยใน

รัศมี 1 เมตร รอบกอ เสร็จแล้วคลุมด้วยกอหญ้าแห้งเพ่ือป้องกันฝนชะหน้าดิน เรณู และคณะ (2546) 

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปูนที่มีต่อการพัฒนาและจ านวนหน่อไผ่ตงเขียวเพาะ

เมล็ด สรุปได้ว่า การใช้ปุ๋ยมูลไก่ 10 กิโลกรัมต่อกอ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15-8-20 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อกอ มี

ผลท าให้จ านวนหน่อต่อกอของไผ่ตงเขียวสูงสุด นอกจากนี นายวัฒน์ สมบัติ เกษตรกรดีเด่น สาขา

อาชีพไร่นาสวนผสม อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้ค าแนะน าการผลิตหน่อไม้นอกฤดู โดยการใส่ปุ๋ย

สูตร 25-7-7 จ านวน 1 กิโลกรัมต่อต้นในเดือนมกราคม แล้วน าฟางข้าวหรือเปลือกถั่วกลบทับ แล้ว

เริ่มรดน  าให้มาก ทุก ๆ 3 – 4 วัน ซ่ึงสอดคล้องกับการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตงในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปว่าระยะปลูก และปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใส่นั นเหมาะสมส าหรับการปลูกไผ่

ตงศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือหาระยะปลูกและการใช้

ปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีน ส าหรับถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ  

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ (1) วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน  ได้แก่ ขี ไก่แกลบ  

  (2) ปุ๋ยเคมี 25-7-7  15-15-15  15-8-20   

  (3) วัสดุคลุมโคน ได้แก่ ฟางข้าว 

(4) ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (ปลวก) เชื อราเขียวเมตา

ไรเซียม (ด้วงแรด)  



(5) อุปกรณ์ในการจัดการแปลง ได้แก่ คราด มีด เครื่องตัดหญ้า  เลื่อยยนต์ เสียม

หางปลา 

  (6) อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เช่น เครื่องชั่ง เวอร์เนียคาลิปเปอร์ สายวัด 

- วธิีการ  

แผนการทดลอง   วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน  3  ซ  า 

  - Main plot ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  15-8-20  และ 25-7-7 

  - Sub-plot ประกอบด้วยระยะปลูก  5X5  6X6 และ 7X7  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 การดูแลไผ่ตงศรีปราจีนในระยะท่ียังไม่ให้ผลผลิต (ปีที่ 1-2) 

1. จัดเตรียมพื นที่ปลูก โดยปรับพื นที่ให้เตียนและมีความสม่ าเสมอ ไถเตรียมพื นที่ปลูก 2 ครั ง 

จัดเตรียมแหล่งน  าเพ่ือใช้ในช่วงแล้ง จัดเตรียมต้นพันธุ์ วางผังแปลงตามกรรมวิธีทดลอง จัดเตรียมวัสดุ

รองพื นก่อนปลูก ได้แก่ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  

2. ปลูกไผ่ตงศรีปราจีนโดยใช้ระยะปลูกตามกรรมวิธีทดลอง ดังนี  

  - ระยะปลูก 5x5 เมตร มีขนาดแปลงย่อย 15x20 เมตร พื นที่เกบ็ข้อมูล 10x15 เมตร  
  - ระยะปลูก 6x6 เมตร มีขนาดแปลงย่อย 18x18 เมตร พื นที่เก็บข้อมลู 12x12 เมตร  
  - ระยะปลูก 7x7 เมตร มีขนาดแปลงย่อย 14x28 เมตร พื นที่เก็บข้อมูล 7 x 21 เมตร  

  ปลูกไผ่ตงศรีปราจีนในเดือนมิถุนายน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมผสมหินฟอสเฟต 
500 กรัมต่อหลุม ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 10 กรัมต่อต้นต่อเดือน ให้น  าระบบหยดในช่วงแล้ง ก าจัด
วัชพืชโดยใช้แรงงานคน  ช่วง 3 เดือนหลังปลูกไผ่ตงศรีปราจีนมีจ านวนหน่อเกิดใหม่เฉลี่ย 1.6-1.9 
หน่อ ความสูงต้นเฉลี่ย 149-202 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 1.3-1.8 เซนติเมตร 
เพ่ิมการใส่ปุ๋ยเป็นอัตรา 30 กรัมต่อต้น จนกระทั่งไผ่ตงมีอายุ 6 เดือน ไผ่ตงมีจ านวนล าไผ่ต่อกอเฉลี่ย 
3-4 ล า ความสูงล าไผ่เฉลี่ย 281.2 - 333.7 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าไผ่เฉลี่ย 2.2-2.6 
เซนติเมตร จากนั นเพ่ิมอัตราปุ๋ยเป็น 50 กรัมตอ่ต้นจนกระทั่งไผ่ตงมีอายุ 1 ปี เมื่อไผ่ตงมีอายุ 1 ปีและ
มีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีทดลองอัตรา 50 กรัมต่อต้น เดือนละ 2 ครั ง
จนกระทั่งไผ่ตงให้ผลผลิตหน่อไม้ ดูแลรักษาโดยการให้น  าในช่วงฤดูแล้ง ก าจัดวัชพืชโดยวิธีกลหรือใช้
พืชตระกูลถั่วปลูกคลุมดินใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-50 กรัมต่อกอในการปลูกปีที่ 1 โดยใส่
ปุ๋ยทุก ๆ เดือนหลังปลูกและให้น  าเมื่ออากาศแห้งแล้ง ดูแลรักษาแปลงไผ่ให้มีการเจริญเติบโต
สม่ าเสมอ 

3. ปีที่ 2 หลังการปลูกไผ่ตง ด าเนินการดูแลรักษาแปลงปลูกไผ่ตงในระยะก่อนให้ผลผลิต 

และปลูกถ่ัวพร้าคลุมดินเพ่ือลดภาระด้านการจัดการวัชพืชในช่วงต้นฤดูฝน (พ.ค.-มิ.ย.) แล้วท าการตัด

คลุมดินเป็นปุ๋ยพืชสดในระยะออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมต่อกอ โดยใส่ปุ๋ยทุก 

ๆ เดือนหลังปลูกและให้น  าเมื่ออากาศแห้งแล้ง เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างของดินด้วย



การเติมใส่มูลไก่แกลบ อัตรา 15 กิโลกรัม/กอ จ านวน 2 ครั ง ในช่วงต้นฤดูฝน (พ.ค.-มิ.ย.) และปลาย

ฤดูฝน (ก.ย.-ต.ค.) ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีทดลอง (Main plot) อัตรา 100 กรัม/กอ จ านวน 2 ครั ง/

เดือน โดยใส่ปุ๋ยทุก ๆ เดือนหลังปลูกและให้น  าเมื่ออากาศแห้งแล้งส ารวจการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 1 ครั ง/เดือน และมีการจัดการตามความเหมาะสม 

ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไผ่ตงศรีปราจีน  (ปีที่ 3-4) 

 ด าเนินการปฏิบัติการดูแลรักษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูแลรักษาแปลงปลูกไผ่ตงศรี

ปราจีน ดังนี  

1. ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ท าการตัดแต่งล าให้เหลือล าแม่ 5-6 ล า/กอ โดยตัดต้นไผ่ที่

มีขนาดเล็กออกตัดให้ชิดดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแตกแขนง 

2. การก าจัดวัชพืชโดยวิธีการถากให้ตื นเพ่ือไม่เป็นอันตรายกับรากไผ่ หรือใช้เครื่องตัดหญ้า

แบบสะพายหลัง  

3. การท าคันดิน/คลุมโคน ในเดือนธันวาคม โดยพูนดินกลบโคนกอไผ่ให้คันดินสูงประมาณ 

50 เซนติเมตร มีรัศมี 1 เมตรรอบกอไผ่ ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคลุมโคนหนา 10 เซนติเมตรและใส่มูลไก่

แกลบ อัตรา 30 กิโลกรัม/กอ  

4. ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีที่ก าหนด (Main plot) อัตรา 150 กรัม/กอ จ านวน 2 ครั ง/เดือน 

ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม โดยก่อนใส่ปุ๋ยให้เกลี่ยฟางข้าวที่คลุมโคนกอไผ่ออกแล้วหว่านปุ๋ย

รอบๆ กอในรัศมี 1 เมตรภายในคันดิน เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วน าฟางที่เกลี่ยออก คลุมโคนกอไผ่เหมือนเดิม

เพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดิน  

5. รดน  าครั งแรกให้ดินอ่ิมน  าในเดือนมกราคม หรือหลังจากมีฝนตกมากจนดินมีความชุ่มฉ่ า

ด้วยน  า และรดน  าทุก ๆ 3 วัน โดยให้มีปริมาณการรดน  า ประมาณ 100-120 ลิตร/ครั ง ในฤดูแล้ง 

(ม.ค.- เม.ย.)  หากเป็นฤดูฝนให้พิจารณาตามสภาพอากาศ 

6. การก าจัดศัตรูพืช แมลงที่เข้าท าลายหน่อไม้ ได้แก่ หนอนด้วงงวงเจาะหน่อ ด้วงงวงเจาะ

กิ่ง เพลี ยอ่อน และมวนดูดน  าเลี ยง หากมีการระบาดจนอาจสร้างความเสียหาย ให้มีการป้องกันก าจัด

โดยการตัดสางล าที่เป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูออกเพ่ือลดการสะสมของแมลง หรือหากพบการระบาด ให้

ใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ในการตกค้างต่ า เช่น คาบาริล 85% WP หรือ มาลาไธออน 83% EC ในการ

ป้องกันก าจัด และเว้นระยะการเก็บเก่ียวหน่อไม้ตามท่ีระบุในฉลาก 

7. เมื่อหน่อไม้เริ่มแทงหน่อสูงเท่าฝ่ามือ ท าการคลุมหน่อด้วยถุงพลาสติกสีด า ขนาด 10x18 

นิ วบรรจุใบไผ่ หลังจากคลุมหน่อ 6-8 ตัดหน่อไม้ด้วยเสียมหางปลา โดยตัดให้เหลือตาข้างไว้ 2-3 ตา



เพ่ือให้เจริญเป็นหน่อต่อไป โดยสรุปสามารถวางแผนการด าเนินการปฏิบัติงานในแปลงไผ่ตงศรี

ปราจีน   ในรอบ 1 ปี ดังนี  

 
- เวลาและสถานที่ ระบุเวลา (เริ่มต้น 2559 -สิ นสุด 2562)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. สภาพพื นที่ปลูก  

สภาพพื นที่แปลงปลูกไผ่ตงศรีปราจีน เป็นที่ดอน ดินร่วนปนลูกรัง ดินมีความเป็นกรดจัดมาก 
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.94  ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 2.13 ค่า
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนตอพืชอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  ค่าโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชในดิน
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อปลูกไผ่ตงศรีปราจีน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต และเก็ยตัวอย่างดิน
วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเพ่ิมขึ น จากที่ดินมีความเป็นกรดจัด
มากก่อนปลูก เมื่อไผ่อายุ 3 ปี ค่าวิเคราะห์ของดินเพ่ิมขึ นแต่ก็ยังอยู่ในระดับกรดจัด แต่ปริมาณ
อินทรียวัตถุที่อยู่ในระดับปานกลางก่อนปลูกลดลงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อไผ่ตงมีอายุ 3 ปี และมี
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อไม้ในปีที่ 1  ดังนั นเกษตรกรที่ปลูกไผ่ตงศรีปราจีนจึงควรเติมปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก หรืออินทรียวัตถุอ่ืนๆ ในดินให้มีปริมาณเพียงพอ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่า
ปานกลางก่อนการปลูกไผ่ตง และสูงขึ นในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อไผ่ตงมีอายุ 3 ปีเนื่องจากมีการให้
ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธี ค่าโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชอยู่ในระดับปานกลาง ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
ธาตุแคลเซียมในดินก่อนปลูก ลดลงค่อนข้างมากหลังปลูกปีที่ 2 และเพ่ิมขึ นเล็กน้อยเมื่อไผ่ตงมีอายุ 3 
ปี อาจเนื่องมาจากปุ๋ยเคมีที่ใช้มีส่วนผสม ของ CaO 2% โดยรวมแล้วธาตุแคลเซียมในดินแปลงปลูกไผ่
ตงอยู่ระหว่าง 227-312 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ธาตุแมกนีเซียมที่พบในดิน 50-52 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
จากผลวิเคราะห์ธาตุแมกนีเซียมในดินไม่ลดลงมาก หากเกษตรกรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองแคลเซียม 
แมกนีเซียม หรือการใส่ปูนเพ่ือปรับปรุงดินซึ่งมีส่วนผสมของธาตุอาหารรองดังกล่าว ก็จะช่วยเพ่ิมธาตุ
อาหารรองในดินได ้(ตารางผนวกที่ 1) 

 ม.ค. ก. . มี.ค. เม.ย.  .ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  .ย. ธ.ค. 
1. ตัดแต่งล า          x x  
2. ก าจัดวัช ืช      x  x  x x x 

3. ท าคันดิน/คลุมโคน            x 

4.  ส่ ุ ยคอก            x 

5. . ส่ ุ ยเคมี x x x x x x x      
6. การ  ้น้ า x x x x x x x x x    
7. ก าจัด ัตรู ืช  x x x x x x x x    
8. คลุม น่อ/ตัด น่อ   x x x x x x x    

 



2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของไผ่ตงศรีปราจีน 

 ผลผลิตหน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีน ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่ 1 เริ่มต้นเก็บเกี่ยวในเดือน 
มีนาคม - พฤษภาคม เว้นการเก็บเกี่ยว เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม เพ่ือไว้ล าแม่ในปีถัดไป และเก็บ
เกี่ยวอีกครั งในเดือน สิงหาคม-กันยายน รวมระยะเวลาเก็บเกี่ยว 5 เดือน และเก็บเกี่ยวหน่อไม้ปีที่ 2 
ในเดือน เมษายน - กรกฎาคม เป็นระยะเวลาเก็บเกี่ยว 4 เดือน หลังจากนั นเว้นการเก็บเกี่ยวและไว้
ล าแม่ในปีถัดไป พบว่า ระยะปลูก 7x7 เมตร มีแนวโน้มให้จ านวนหน่อไม้เฉลี่ยต่อกอสูง ในการเก็บ
เกี่ยวทั ง 2 ปี และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ให้จ านวนหน่อไมเ้ฉลี่ยต่อกอ ค่อนข้างสม่ าเสมอ (ภาพ
ที่ 1) 

ภาพที่ 1 จ านวนหน่อต่อกอของไผ่ตงศรีปราจีน ในการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิต
ไผ่ตงศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 และ ปี 2562  

 
  
 ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของหน่อไม้ไผ่ตงในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวปีที่ 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของหน่อไม้ไผ่ตงในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวปีที่ 2 เนื่องจากในปี 2561 มีปริมาณ
น  าฝนรายเดือนสูง และมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ท าให้หน่อไม้ไผ่ตงมีค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางสูงกว่าปี 
2562 ที่มีปริมาณน  าฝนน้อย และค่อนข้างแล้ง (ภาพที่ 3) ในการเก็บเกี่ยวทั ง 2 ปี พบว่าการปลูกไผ่
ตงระยะ 5x5 เมตร และใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 มีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของหน่อไม้
ไผ่ตงสูงสุด (ภาพที่ 2)  

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศนูย์กลางของหน่อไม้ไผ่ตงในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว ปี 2561 และ ปี 2562  



 

ภาพที่ 3  ปริมาณน  าฝนรายเดือน ปี 2561-2562 

 
ที่มา ; สถานีอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 ค่าเฉลี่ยความยาวของหน่อไม้ไผ่ตงในการเก็บเกี่ยวปี 2561 อยู่ระหว่าง 33.4-35.0 
เซนติเมตร ส่วนการเก็บเกี่ยวปี 2562 หน่อไม้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 33.5-34.7 เซนติเมตร ใน
การเก็บเกี่ยวทั ง 2 ปี พบว่าการปลูกไผ่ตงระยะ 5x5 เมตร และใส่ปุ๋ยเคมี 15-8-20 มีแนวโน้มให้ความ
ยาวเฉลี่ยของหน่อไม้ไผ่ตงสูงสุด (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความยาวของหน่อไม้ไผ่ตงในช่วงเวลาที่เกบ็เกี่ยว ปี 2561 และ ปี 2562 

 



จ านวนหน่อไม้ต่อไร่ในการเก็บเกี่ยวทั ง 2 ปี พบว่าสูตรปุ๋ยเคมีไม่ท าให้จ านวนหน่อไม้ต่อไร่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเก็บเกี่ยวปี 2561 ให้จ านวนหน่อไม้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,190 – 
1,303 หน่อต่อไร่ และ 1,239-1,378 หน่อต่อไร่ ในการเก็บเกี่ยวปี 2562 แต่ระยะปลูกมีผลท าให้
จ านวนหน่อไม้ต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พบว่าการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน
ระยะ 5X5 เมตร ให้ผลผลิตจ านวนหน่อไม้ต่อไร่สูงสุดทั ง 2 ปี โดยการเก็บเกี่ยวปี 2561 และปี 2562 
มีจ านวนหน่อไม้ 1,451 หน่อต่อไร่ และ 1,545 หน่อต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 1 จ านวนหน่อไมต้่อไร่ (หน่อ) ของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตไผ่ตงศรี

ปราจีนในพื นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 การเก็บเกี่ยวปีที่ 1 

ปุ๋ย (M) ระยะปลูก (S) เฉลี่ย 

5X5 เมตร 6X6 เมตร 7X7 เมตร 

25-7-7 1,316 1,217 987 1,190 

15-15-15 1,517 1,189 983 1,240 

15-8-20 1,490 1,322 1,096 1,303 

เฉลี่ย 1,451a 1,259b 1,022c  

CV.(ระยะปลูก) = 11.1 %  ปุ๋ย (M) = ns , ระยะปลูก (S) = **, M x S = ns    

ตารางที่ 2 จ านวนหน่อไม้ต่อไร่ (หน่อ) ของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตไผ่ตงศรี

ปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 ปีที่ 2 

ปุ๋ย (M) ระยะปลูก (S) เฉลี่ย 

5X5 เมตร 6X6 เมตร 7X7 เมตร 

25-7-7 1,337 1,196 1,183 1,239 

15-15-15 1,700 1,485 976 1,378 

15-8-20 1.600 1,063 1,078 1,247 

เฉลี่ย 1,545a 1,248b 1,097b    

CV.(ระยะปลูก) = 15.2 %  ปุ๋ย (M) = ns , ระยะปลูก (S) = **, M x S = ns     



ผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่ ในการเก็บเกี่ยวทั ง 2 ปี พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีไม่ท าให้ผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเก็บเกี่ยวปี 2561 และปี 2562  ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
1,559 – 1,670 กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,600-1,796 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  แต่ระยะปลูกมีผลท าให้
ผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พบว่าการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน
ระยะ 5X5 เมตร ให้ผลผลิตหน่อไม้เฉลี่ยสูงสุดทั ง 2 ปี โดยในปี 2561 มีผลผลิตหน่อไม้ 1,898 
กิโลกรัมต่อไร่ และปี 2562 มีผลผลิตหน่อไม ้2,013 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

จากข้อมูลการเก็บเกี่ยวทั ง 2 ปีเห็นได้ว่าการปลูกไผ่ตงระยะถี่ ท าให้มีจ านวนกอไผ่ต่อไร่

มากกว่าการปลูกระยะที่ห่างกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่มากกว่า ส่วนราคาผลผลิต

หน่อไม้ในการเก็บเกี่ยวปีที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ราคา 15-30 บาทต่อกิโลกรัม และราคา

ลดลงตามปริมาณหน่อไม้ที่เพ่ิมขึ น ในปี 2561 ราคาผลผลิตหน่อไม้ต่ าที่สุด คือ 5 บาทต่อกิโลกรัม 

ในช่วงเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูการปกติของหน่อไม้ ส่วนราคาผลผลิตหน่อไม้ในการเก็บ

เกี่ยวปีที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ราคา 17-25 บาทต่อกิโลกรัม และราคาผลผลิตช่วงหน่อไม้

ในฤดู (มิถุนายน-กรกฎาคม) คือ 7-12 บาท  

ตารางที่ 3 ผลผลิตหน่อไม้ (กิโลกรัมต่อไร่) ของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตไผ่

ตงศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 ปีที่ 1 

ปุ๋ย (M) ระยะปลูก (S) เฉลี่ย 

5X5 เมตร 6X6 เมตร 7X7 เมตร 

25-7-7 1,737 1,650 1,291 1,559 

15-15-15 2,052 1,609 1,173 1,611 

15-8-20 1,906 1,730 1,374 1,670 

เฉลี่ย 1,898a 1,663b 1,279c    

CV.(ระยะปลูก) = 12.3 %  ปุ๋ย (M) = ns , ระยะปลูก (S) = **, M x S = ns     

 

 

ตารางที ่4 ผลผลิตหน่อไม้ (กิโลกรัมต่อไร่) ของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตไผ่ตง

ศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 ปีที่ 2 



ปุ๋ย (M) ระยะปลูก (S) เฉลี่ย 

5X5 เมตร 6X6 เมตร 7X7 เมตร 

25-7-7 1,748 1,588 1,494 1,610 

15-15-15 2,227 1,912 1,250 1,796 

15-8-20 2,118 1,354 1,328 1,600 

เฉลี่ย 2,031a 1,618b 1,357c    

CV.(ระยะปลูก) = 14.5 %  ปุ๋ย (M) = ns , ระยะปลูก (S) = **, M x S = ns     

 เก็บตัวอย่างผลผลิตหน่อไม้ทุกๆ เดือนที่หน่อไม้มีผลผลิต ส่งห้องปฏิบัติการกลาง เพ่ือ
วิเคราะห์หาปริมาณน  าตาล พบว่าหน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีนมีปริมาณน  าตาลเฉลี่ย 2.50-2.79 กรัมต่อ 
100 กรัม จะเห็นว่าหน่อไม้ที่ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียมสูงมีปริมาณน  าตาลเฉลี่ยสูงกว่า หน่อไม้ที่ใส่ปุ๋ย
ที่มีโพแทสเซียมต่ า การใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ท าให้หน่อไม้มีปริมาณน  าตาลเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกับการใส่
ปุ๋ยเคมี 15-8-20 (ตารางท่ี 5)  

ตารางที่ 5 ปริมาณน  าตาลทั งหมด (กรัม/100 กรัม) ของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกที่เหมาะสมใน
การผลิตไผ่ตงศรีปราจีนในพื นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561-2562 

ปุ๋ย ปีท่ี/เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย 

25-7-7 ปีท่ี 1 2.6 2.51 2.46 2.37 2.74 2.93 2.60 

 ปีท่ี 2 2.63 2.49 2.32 2.31 2.55 2.72 2.50 

15-15-15 ปีท่ี 1 2.97 2.71 2.71 2.44 2.94 2.98 2.79 

 ปีท่ี 2 2.87 2.61 2.46 2.58 2. 64 2.72 2.65 

15-8-20 ปีท่ี 1 2.81 2.99 2.32 2.38 2.99 2.54 2.67 

 ปีท่ี 2 2.99 2.81 2.31 2.43 2.74 2.82 2.68 

สถานที่วิเคราะห ์: ห้องปฏบิัติการกลาง (สาขาฉะเชิงเทรา)  

 

3. ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน 



 ต้นทุนการปลูกไผ่ตงศรีปราจีนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื นที่  ได้แก่  ค่าจ้างไถ

พรวน  ค่าใช้จ่ายในการปลูก ได้แก่ ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าแรงปลูก ค่าปุ๋ยรองก้นหลุม ค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาให้ไผ่ตงเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ได้แก่ ค่าจ้างก าจัดวัชพืช ค่าแรงในการรดน  า ใส่ปุ๋ย มีต้นทุนการ

ผลิตต่อไร่ แตกต่างกันไปตามระยะปลูก เนื่องจากระยะปลูกเป็นตัวก าหนดจ านวนกอต่อไร่ของไผ่ตง 

ต้นทุนการปลูกไผ่ตงศรีปราจีนต่อไร่ระยะก่อนให้ผลผลิตหน่อไม้ที่ระยะปลูก 5x5 เมตรมีต้นทุนการ

ปลูกรวม 18,851 บาทต่อไร่ ระยะปลูก 6x6 เมตร 13,551 บาทต่อไร่ และระยะปลูก 7x7 เมตร 

10,204 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 6)  

ตารางที่ 6  ต้นทุนผันแปร ของการจัดการแปลงไผ่ตงศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระยะ

ก่อนให้ผลผลิต (บาทต่อไร่) ปี 2559-2560 

รายการ  ีที่ 1  ีที่ 2  รวม  

  ระยะปลูก (เมตร) ระยะปลูก (เมตร) ระยะปลูก (เมตร) 

 5X5 6X6 7X7 5X5 6X6 7X7 5X5 6X6 7X7 

  - ค่าเตรียมพื นท่ี 1,000 1,000 1,000 - - - 1,000 1,000 1,000 

  - ค่าแรงงาน 5,504 3,870 2,838 5,120 3,600 2,640 10,624 7,470 5,478 

  - ค่าปัจจัยการผลิต1/ 4,385 3,083 2,261 2,842 1,998 1,465 7,227 5,081 3,726 

รวม 10,889 7,953 6,099 7,962 5,598 4,105 18,851 13,551 10,204 

หมายเหตุ  1/ ค่าต้นพันธุ์ไผ่ตงศรีปราจีน 35  บาท/ต้น ราคาวัสดุปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ 1 กระสอบ ราคา 30 บาท ปุย๋เคมีสูตร 15-

15-15 ปี 2559 กระสอบละ 800  บาท 

ส าหรับไผ่ตงศรีปราจีนในระยะให้ผลผลิตหน่อไม้หลังจากการปลูกในปีที่ 3 และปีที่  4 
วิเคราะห์ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ย ในการให้ผลผลิตหน่อไม้ทั ง 2 ปี พบว่าต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยของการปลูกระยะ 5x5 เมตรใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15  มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยสูงสุด คือ 
29,472 บาทต่อไร่ แต่ก็ท าให้ได้ผลผลิตหน่อไม้สูงมีรายได้เฉลี่ย และผลตอบแทนเฉลี่ ยสูงสุด คือ 
46,632 บาทต่อไร่ และ 17,160 บาทต่อไร่ ตามล าดับ มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 
1.58  แต่หากพิจารณาค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) พบว่าที่ระยะปลูก 6x6 เมตร ใส่
ปุ๋ยเคมี 15-15-15 มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) สูงสุด คือ 1.64 มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
23,008 บาทต่อไร่ มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ย 37,974 บาทต่อไร่ และ 14,965 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 7)  อัจฉรา (2530) ศึกษาทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกหน่อไม้
ไผ่ตงด า ในจังหวัดปราจีนบุรี จากสวนขนาดเล็กเนื อที่เพาะปลูก 1-10 ไร่ ผลจากการศึกษาต้นทุนและ
รายได้จากการลงทุนท าสวนไผ่ตงปรากฏว่าเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตงจะเริ่มตัดหน่อไม้ไผ่ตงจ าหน่ายได้



ตั งแต่สิ นปีที่ 3 เป็นต้นไป และปริมาณหน่อไม้ไผ่ตงที่ผลิตได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ นอยู่กับ
ขนาดและอายุของต้นไผ่ตง กล่าวคือ ไผ่ตงปีแรก ๆ จะให้หน่อในปริมาณน้อย และหน่อมีขนาดเล็ก 
เมื่อไผ่ตงมีอายุมากขึ นก็จะให้หน่อในปริมาณที่มากขึ นและหน่อมีขนาดใหญ่ขึ นจนกระทั่งไผ่ตงมีอายุ 
10 ปี แล้ว ก็จะให้หน่อในขนาดและปริมาณค่อนข้างคงที่ และค่าวัสดุที่ใช้ในการท าสวนไผ่ตงได้แก่ ค่า
ปุ๋ย และ ค่าน  ามันเชื อเพลิง เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ต้นทุนในการปลูกไผ่ตงมีค่าสูงขึ น 

 ตารางที่ 7  ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของการศึกษาปุ๋ยและระยะปลูกที่เหมาะสม
ในการผลิตไผ่ตงศรีปราจีนในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561-2562 

กรรมวิธี ต้นทุนผันแปร1/ 

(บาท/ไร่) 

รายได้2/ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

BCR 

25-7-7 ระยะ 5x5 ม. 29,815 34,834 5,018 1.17 

25-7-7 ระยะ 6x6 ม. 23,250 35,773 12,523 1.53 

 25-7-7 ระยะ 7x7 ม. 19,103 30,128 11,024 1.57 

15-15-15 ระยะ 5x5 ม. 29,472 46,632 17,160 1.58 

15-15-15 ระยะ 6x6 ม. 23,008 37,974 14,965 1.64 

15-15-15 ระยะ 7x7 ม. 18,926 26,461 7,535 1.39 

15-8-20 ระยะ 5x5 ม. 29,185 43,734 14,549 1.49 

15-8-20 ระยะ 6x6 ม. 22,807 34,864 12,058 1.50 

15-8-20 ระยะ 7x7 ม. 18,778 29,837 11,059 1.57 

หมายเหตุ  1/ ราคาวัสดุปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ 1 กระสอบ ราคา 30 บาท ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 กระสอบละ 920  บาท  

    สูตร 15-15-15   กระสอบละ 890  บาท สูตร 15-8-20 กระสอบละ 890  บาท 
            2/ราคาผลผลิตหน่อไม้ในปี 2561  เฉลีย่ 27 บาท/กิโลกรัม ปี 2562  เฉลี่ย 17 บาท/กิโลกรัม 

 

 

 

9. สรุ ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



1. ในระยะเวลาการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน 4 ปี และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 2 ปี พบว่าระยะปลูก 5x5 
เมตรใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ให้จ านวนหน่อต่อไร่ และน  าหนักผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่สูงสุด อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ทั ง 2 ปีที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากมีจ านวนกอต่อต่อไร่มากท่ีสุด  

2. สูตรปุ๋ยเคมี 25-7-7  15-15-15 และ 15-8-20 ไม่มีผลท าให้จ านวนหน่อต่อไร่ และน  าหนัก
ผลผลิตหน่อไม้ต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั ง 2 ปีที่เก็บเกี่ยวผลผลิต  แต่สูตรปุ๋ยเคมีที่มี
โพแทสเซียมสูง คือ 15-15-15 และ 15-8-20 ให้ปริมาณน  าตาลเฉลี่ย 2.65-2.79 กรัมต่อ 100 
กรัมซ่ึงสูงกว่า ปุ๋ยเคมี 25-7-7 ทีม่ีโพแทสเซียมต่ ากว่า 

3. จากการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทน พบว่าการปลูกไผ่ตงศรีปราจีนที่ระยะ
ปลูก 5x5 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ท าให้มีต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนรายได้
สูงที่สุด คือ 29,472 บาทต่อไร่ต่อปี 46,632 บาทต่อไร่ต่อปี และ 17,160  บาทต่อไร่ต่อปี และให้
ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 1.58 ซึ่งน้อยกว่า การปลูกไผ่ตงศรีปราจีนระยะ 6x6 
เมตร และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ที่ให้ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากท่ีสุด คือ 
1.64 

4. กรรมวิธีแนะน าที่ได้จากการทดลอง คือ ปลูกไผ่ตงศรีปราจีนที่ระยะปลูก 6x6 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยครั งแรกหลังจากมีฝนตกหนักปริมาณน  าฝนมากเพียงพอ (มากกว่า 50 
มิลลิเมตร) หลังจากผ่านฤดูหนาวเพ่ือกระตุ้นการแตกหน่อ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อกอ หลังจากไผ่ตง
ออกหน่อแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 300-500 กรัมต่อกอขึ นอยู่กับขนาดของกอ เดอืนละ 
2 ครั งตลอดระยะเวลาที่ไผ่ตงมีผลผลิตหน่อไม้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร รายได้ และ
ผลตอบแทน มีต้นทุนผันแปร คือ 23,008 บาทต่อไร่ต่อปี ให้ผลผลิตและมีรายได้ 37,974 บาท
ต่อไร่ต่อปี ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนการลงทุน 14,965 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีค่าอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากที่สุด คือ 1.64 ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด 
และให้ผลผลิตหน่อไม้มีคุณภาพดี 

10. การน าผลงานวิจัยไ  ช้ ระโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย และระยะปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน ไป

ปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหน่อไม้ไผ่ตง 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินงานด้วยดีตลอดมา 

 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมสงเสริมการเกษตร. 2559. ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online กรมส่งเสริมการเกษตร 
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เรณู ข าเลิศ  อัศจรรย์ สุขธ ารง  นันทกร บุญเกิด และมารินา เกตุทัต-คาร์นส์. การศึกษาผลของการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปูนที่มีต่อการพัฒนาและจ านวนหน่อไผ่ตงเขียวเพาะเมล็ด. 

หน้า 30-34 ใน รายงานการวิจัย โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพ่ือประโยชน์ในเชิงการค้า

และอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.    

สุทัศน์ เดชวิสิทธิ์. 2544. การปลูกไม้ไผ่. ส าานักพิมพ์เกษตรสาส์น. กรุงเทพ. 199 หน้า. 

อัจฉรา พัธนา. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกหน่อไม้ไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรี. 

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530. แหล่งที่มา: 

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31891, 14 กุมภาพันธ์ 2563. 

13. ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1 ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงปลูกไผ่ตงศรีปราจีน ปี 2559-2562   

 ค่าความเป็น       

กรด- ด่าง 

ปริมาณ

อินทรียวัตถุ (%) 

ฟอสฟอรัส     

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม    

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

ก่อนปลูกไผ่ตง 4.94 2.13 15.50 82.34 312.14 52.13 

ไผ่ตงอายุ 2 ปี 4.96 2.10 13.37 80.15 226.74 50.79 

ไผ่ตงอายุ 3 ปี 5.18 1.25 21.23 78.54 294.93 49.93 

สถานที่วิเคราะห ์: กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจัจัยการผลิต ส านกัวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

 

 

 

 

 

 


