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• ไผ่ในประเทศไทย •

 ไผ่  เป็นพืชอเนกประสงค์ท่ีอยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยและชาวเอเซียมาช้านาน 

ประเทศไทยอยูใ่นเขตรอ้นซึง่มปัีจจัยแวดลอ้มทีพ่อเหมาะกบัการกระจายพนัธุแ์ละ

การเจริญเติบโตของไผ่ จึงพบเหน็ไผ่ได้หลากหลายชนิดพนัธุ์ จากการสำารวจชนิด

พันธ์ุไผ่ในประเทศไทยพบว่า มีจำานวน 17 สกุล (genera) 72 ชนิด (species) (สราวุธ 

สังข์แก้ว, 2553) กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมากพบในป่า

เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

 ชนิดพันธุ์ไผ่ที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่ซางป่า ไผ่ซางนวล 

ไผ่ผาก ไผ่ไร่ ไผ่เพ็ก ไผ่โจด ไผ่ตาดำา ไผ่ลำามะลอก ไผ่บงป่า ไผ่บงใหญ่ ไผ่บงดำา 

ไผ่มนัหม ูไผ่เป๊าะ ไผ่หก ไผ่เกรียบ ไผ่เฉียงรนุ ไผ่ผาก ไผ่เฮีย๊ะ ไผ่ข้าวหลาม เปน็ต้น

ไผ่เศรษฐกิจ

 ไผ ่แตล่ะชนดิจะมลีกัษณะและคณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกนัไป การใชป้ระโยชน์

ไผ่จึงต้องคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปสามารถแบ่งชนิดไผ่ตามการใช้

ประโยชน์ได้ 3 กลุ่ม คือ

 1. ไผ่เพื่อผลผลิตหน่อ เช่น ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ ไผ่ซาง ไผ่สีสุก ไผ่รวก     

ไผ่ไร่ ไผ่กิมซุ่ง ไผ่หม่าจู๋ ไผ่ปักกิ่ง ไผ่บงหวาน ฯลฯ

 2. ไผ่เพื่อผลผลิตลำา สำาหรับใช้ในการก่อสร้าง ทำาเคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ 

เครื่องใช้ ไม้คำ้ายัน งานจักสานและงานหัตถกรรม

การขยายพันธุ์ การปลูก
และการจัดการสวนไผ่เศรษฐกิจ
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  • การก่อสร้าง ทำาฟาก เสาคำ้ายัน แผ่นสานไม้อัด ไม้ไผ่อัด เช่น           
ไผ่สีสุก ไผ่เฮ๊ียะ ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ ไผ่ลำามะลอก ไผ่ซางนวล และไผ่ป่า

  • เครื่องเรือน เช่น ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น
  • ไม้ไผ่ดัด เช่น ไผ่รวก
  • ทำาข้าวหลาม เช่น ไผ่ป่า ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ตง ไผ่สีสุก
  • ทำาไม้เสียบอาหาร ไม้จิ้มฟัน เช่น ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่ซางนวล
  • งานจักสานและหัตถกรรม เช่น ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่สีสุก ไผ่ซาง               

ไผ่ซางนวล ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่รวกดำา ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม และไผ่เฮี๊ยะ
  • เยื่อกระดาษ เช่น ไผ่เป๊าะ ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่ซางนวล ไผ่ตง 

ไผ่บงดำา ไผ่เหลือง

 3. ไผ่เพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกเพื่อเป็นแนวรั้ว แนวกันลม และยึดดิน กัน
ตลิ่งพัง ปลูกเป็นไม้มงคล เช่น ไผ่สีสุก ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่ทอง ไผ่นำ้าเต้า 
และไผ่เหลือง

 ไผ่ทีน่ำามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่มกัจะเปน็ไผ่จากป่าธรรมชาติ แต่ปจัจุบนั
ความตอ้งการไผเ่พิม่มากขึน้ เนือ่งจากความตอ้งการวัตถุดบิสำาหรบัภาคอตุสาหกรรม 
ตั้งแต่อุตสาหกรรมภายในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น 
อุตสาหกรรมที่ใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบแบ่งประเภทได้ ดังนี้
  • อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
  • อุตสาหกรรมไม้ก่อสร้าง ไม้คำ้ายัน
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้าน
  • อุตสาหกรรมประมง 

  ด้วยเหตุนี้ จึงจำาเป็นต้องมีการปลูกไผ่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมดังกล่าว ชนิดพันธุ์ไผ่ที่นิยมปลูกประกอบด้วยพันธุ์ไผ่ทั้งใน
ประเทศและนำาพนัธุ์มาจากต่างประเทศ พนัธุ์ไผ่ทีม่ีศกัยภาพส่งเสริมการปลกูเพือ่

เศรษฐกิจมีหลายชนิด ดังนี้
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ไผ่ป่า (Bambusa bambos)

 ไผ่ป่าหรือไผ่หนามเป็นไผ่ขนาดใหญ่ กอแน่น สูงถึง 30 เมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลางลำาประมาณ 15-18 ซม. ปล้องยาวประมาณ 20-40 ซม. ลำาอ่อนมีสีเขียว 

ลำาแก่มีสีเขียวอมเหลือง มีหนามและแขนงรกแน่นโดยเฉพาะบริเวณโคนลำาหรือ

กอ เนื้อลำาหนาถึงหนามาก ข้อมีลักษณะบวมเล็กน้อย (swollen node) (ภาพที่ 1)

 การขยายพันธุ ์ การเพาะเมล็ด การชำาลำา 

 การใช้ประโยชน์  ลำาทำานั่งร้านสำาหรับก่อสร้างหรือทาสี สร้างบ้าน      

ทำาฟากปูพื้น ทำารั้ว ทำาลูกบวบแพ พะองปีนต้นไม้ ทำาเครื่องใช้ในครัวเรือน         

เครื่องจักสาน และที่ใช้มากที่สุดในภาคกลางคือ การทำาข้าวหลามของจังหวัด

ชลบุรีและนครปฐม  หน่อที่อยู่ใต้ดินใช้บริโภคได้เช่นเดียวกันกับไผ่ชนิดอื่น และ

หน่อที่ขึ้นพ้นเหนือดินนิยมนำามาทำาหน่อไม้ดอง 

ภาพที่ 1  ลักษณะกอ หน่อ เมล็ด และการใช้ประโยชน์ไผ่ป่า
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ไผ่กิมซุ่งหรือไผ่ตงลืมแล้ง (Bambusa beecheyana)

 เป็นไผ่ที่นิยมปลูกในเชิงการค้าในช่วง 4-5 ปีมานี้ เริ่มจากการขายกล้า 

โดยอ้างว่านำาเข้ามาจากประเทศจีน เป็นไผ่ท่ีมีหน่อดก หน่อไม่มีขนเหมือนไผ่ตง     

และรสชาติดี สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ ลักษณะของกอ ลำาและกาบ

คล้ายคลึงกันกับไผ่สีสุกมาก เพียงแต่บริเวณโคนกอไม่มีหนามที่กิ่งเท่านั้น          

(ภาพที่ 2)

 การขยายพันธุ ์ โดยการตอน การชำากิ่งแขนง การชำาลำา

 การใช้ประโยชน ์ หน่อเป็นอาหาร ส่วนลำาใช้คำ้ายันไม้ผล เช่น ขนุน ใน

พืน้ทีภ่าคกลาง บางพืน้ทีใ่ชห้นอ่แกห่รอืลำาออ่นเพือ่เปน็วตัถดุบิในการผลติพลงังาน

ทดแทน (Bio-gas) 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะกอ แปลงปลูก และหน่อไผ่กิมซุ่ง
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ไผ่สีสุก (Bambusa blumeana)

 เป็นไผ่กอขนาดใหญ่ หนาแน่นมาก มีความสูงตั้งแต่ 15-25 เมตร            

เส้นผ่านศูนย์กลางลำาประมาณ 10-20 ซม. ปล้องยาวประมาณ 25-60 ซม.        

กิง่และแขนงมีหนามแหลมคม ลำามีเนื้อหนาประมาณ 3-7 มม. ส่วนโคนลำาจะหนา

ถึง 1.5 ซม. ลำามีสีเขียวสด ผิวเป็นมัน บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม หน่อมีขนาด

ใหญ่ กาบหุ้มหน่อสีเหลือง มีขนสีนำ้าตาล หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม (ภาพที่ 3)

 การขยายพันธุ ์ โดยการชำาลำา

 การใชป้ระโยชน ์ เป็นไม้มงคล ลำามีเนื้อหนา เหนียว ทนทาน ผลิตภณัฑ์

ที่ได้มีความสวยงามและคงทน จึงนิยมใช้ในการทำาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่าไผ่

ชนิดอื่น ใช้ทำาเครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้าง เครื่องมือทางการเกษตรและ

ประมง ทำาไม้คานสำาหรับหาบหาม เนื่องจากเนื้อไม้หนาและมีความยืดหยุ่นดี ใช้

ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษได้ดี หน่อเป็นอาหาร ในรูปของหน่อไม้สดและ

หน่อไม้ดอง

ภาพที่ 3  ลักษณะกอ ลำา และหน่อไผ่สีสุก
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ไผ่บงหวาน (Bambusa burmanica)

 เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงกลาง กอเป็นพุ่มแน่น สูงประมาณ 5-8 เมตร เส้น

ผ่านศูนย์กลางลำาประมาณ 3-5 ซม. ลำาอ่อนมีสีเขียวใบไม้ ลำาแก่จะมีสีเขียวเข้ม 

ลำามักคดงอ มีการแตกกิ่งจำานวน 2-5 กิ่งตลอดลำา บริเวณเหนือข้อเล็กน้อยจะ

เห็นเป็นแถบวงแหวนสีขาวรอบลำาชัดเจน และมักพบรากอากาศอยู่รอบๆ ข้อ 

ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ ครีบกาบหุ้มลำาจะมีขนาดและรูปร่างที่ไม่เท่ากัน

ทั้งสองข้าง หน่อมีสีเขียว บางครั้งพบสีขาวสลับเขียวเป็นลายสวยงาม หน่อ        

หนักประมาณ 200-300 กรัม พบข้ึนในป่าผสมผลัดใบ (เบญจพรรณ) ในภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่จังหวัดเลย (ภาพที่ 4)

 การขยายพันธุ ์ โดยการเพาะเมล็ด การแยกเหง้า

 การใชป้ระโยชน์  หน่อเปน็อาหาร รสไม่ขืน่รบัประทานสดได้ ลำามีขนาด

เล็กใช้เป็นเชื้อเพลิงและไม้ค้างผัก

ภาพที่ 4 ลักษณะกอ ลำา กาบ และใบไผ่บงหวาน
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ไผ่ลำามะลอก (Bambusa longispiculata)

 เปน็ไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กอไม่แน่น มีระยะห่างระหว่างลำาพอควร 

(1-1.5 ฟุต) สูงประมาณ 10-15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำาประมาณ 7-10 ซม. 

ลำามีสีเขียวเข้ม ไม่มีหนาม ข้อเรียบ กาบของหน่ออ่อนมีสีเหลืองปนส้มเห็นเด่นชัด 

กาบแก่มีขนสีนำ้าตาลปกคลุมแน่น (ภาพที่ 5)

 การขยายพันธุ ์โดยการแยกเหง้า การชำาลำา

 การใชป้ระโยชน ์ลำาใช้ในการก่อสร้าง ทำาฟาก เสาโป๊ะ เฟอร์นิเจอร์ และ

เครื่องจักสานที่ไม่ต้องการความประณีต หน่อมีรสขมไม่นิยมนำามาบริโภค

ภาพที่ 5  ลักษณะกอ ลำา หน่อ และกาบไผ่ลำามะลอก
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ไผ่เลี้ยง (Bambusa Sp.)

 ไผ่เลี้ยงไม่ใช่ไผ่พื้นเมืองของไทย มีถิน่กำาเนิดในประเทศจีนและญีปุ่่น เปน็
ไผ่กอ ไม่แน่นทึบ ลำาสูงประมาณ 2-5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำาประมาณ       
3-5 ซม. ปล้องยาวประมาณ 20-40 ซม. ลำามีสีเขียวสดถึงสีเขียวอมเหลือง     
เนื้อลำาค่อนข้างหนา โคนลำาตัน ไม่มีหนาม กิ่งขนาดเล็ก ลำาอ่อนมีสารสีขาวคล้าย
แป้ง (white wax) เคลือบอยู่ (ภาพที่ 6)

 การขยายพันธุ ์โดยการแยกเหง้า การตอนกิ่ง 

 การใช้ประโยชน์ เป็นไม้ประดับแนวรั้ว ลำาที่ตันให้ความแข็งแรงใช้ทำา
คันเบ็ด บันได โป๊ะ ไม้หลักเลี้ยงหอยแมลงภู่ ทำาชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ หน่อเป็น
อาหารแต่ไม่นิยม มีการพบบางสายพันธุ์ให้หน่อที่มีรสชาติไม่ขื่นมากนักเรียกว่า 
ไผ่เลี้ยงหวาน

ภาพที่ 6 ลักษณะกอ ลำา และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากไผ่เลี้ยง
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ไผ่เหลือง (Bambusa vulgaris)

 ไผ่เหลืองหรือไผ่จีนไม่ใช่ไผ่พื้นเมืองของไทย มีถิ่นกำาเนิดในประเทศจีน 

เป็นไผ่กอ ไม่แน่น สูงประมาณ 8-15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำาประมาณ        

5-12 ซม. ปล้องยาวโดยเฉลี่ย 20-45 ซม. ลำามีสีเหลือง สีเขียวมีแถบเหลือง หรือ

สีเขียวเข้ม (เรียกว่า ไผ่กำายาน-green variety) กาบหน่ออ่อนมีสีเหลืองเข้มหรือ

เขียวเข้ม มีขนสีดำาปกคลุมกาบหนาแน่น (ภาพที่ 7)

 การขยายพันธุ ์โดยการแยกเหง้า การชำาลำา

 การใชป้ระโยชน ์ปลกูเปน็ไม้ประดบั แนวรั้ว ลำาใช้เปน็ส่วนประกอบของ

การสร้างบ้านเรือน หรือนำามาประดิษฐ์เป็นของใช้และเครือ่งประดับ หน่อมีรสขม

ไม่นิยมนำามาบริโภค 

ภาพที่ 7 ลักษณะกอ หน่อ ลำา และกาบไผ่เหลือง
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ไผ่ตง (Dendrocalamus asper)

 เป็นไผ่ขนาดกลางถึงใหญ่ ลำามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-20 ซม. ไม่มีหนาม 

ปล้องยาวประมาณ 20-40 ซม. มีข้อนูนชัดเจน ลำาหนา 11-36 มม. บริเวณ       

โคนลำาเกือบตัน ลำามีขนเล็กๆ ปกคลุมทั่วไป หน่อมีนำ้าหนักประมาณ 1-10 กก. 

กาบหน่ออ่อนมีขนสีนำ้าตาลดำาปกคลุมหนาแน่น มีสายพันธุ์ย่อยคือ ไผ่ตงหม้อ    

ตงดำา ตงเขียวหรือไผ่ตงศรีปราจีน และตงหนู (ภาพที่ 8)

 การขยายพันธุ ์โดยการตอนกิ่ง การชำากิ่งแขนง

 การใช้ประโยชน ์ลำาขนาดใหญ่ใช้ทำาเครื่องเรือน เสาบ้าน งานก่อสร้าง 

ปักหลักเลี้ยงหอย เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ตะเกียบ และไม้

จิ้มฟัน หน่อมีรสหวานอร่อย รับประทานสด หรือทำาหน่อไม้กระป๋อง

ภาพที่ 8 ลักษณะกอ หน่อ และเฟอร์นิเจอร์ไผ่ตง
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ไผ่หม่าจู๋ (Dendrocalamus latiflorus)

 ไผ่หม่าจู๋หรือไผ่หวานอ่างขาง เป็นไผ่ต่างถิน่นำาเข้ามาจากประเทศไต้หวนั 

เป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำา

ประมาณ 6-16 ซม. ลำามีสีเขียวนวล ไม่มีหนาม หน่อมีสีเหลืองส้ม ใบมีขนาดใหญ่

ใช้ห่อขนมได้ (ภาพที่ 9) 

 การขยายพันธุ ์การตอน การชำากิ่งแขนง การชำาลำา และการแยกเหง้า

 การใชป้ระโยชน์ ลำาใชท้ำาทอ่สง่นำา้หรอืทำาแพขนาดเล็ก ใชใ้นงานกอ่สรา้ง

และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ หน่อเป็นอาหารรสชาติดีไม่มีเสี้ยน 

รับประทานหน่อสด หน่อแห้งและหน่อไม้กระป๋อง ใบใช้ห่อขนมบะจ่าง 

ภาพที่ 9  ลักษณะกอ และหน่อไผ่หม่าจู๋
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ไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus)

 เป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-20 เมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลางลำาประมาณ 6-16 ซม. ลำามีสีเขียวนวล ลำาอ่อนมีผงสีขาวคล้ายแป้ง

ปกคลมุลำา ไมม่หีนาม หนอ่สนีำา้ตาลปนสม้ กาบหุม้หนอ่ออ่นมขีนสนีำา้ตาลปกคลมุ 

พบขึ้นทั่วไปทุกภาคของประเทศ (ภาพที่ 10)

 การขยายพันธุ ์โดยการเพาะเมล็ด การแยกเหง้า การชำาลำา

 การใชป้ระโยชน ์ลำาใชใ้นการกอ่สรา้ง นยิมนำามาจกัตอก สานเขง่ ตะกรา้ 

กระบุง บุ้งกี๋ เครื่องจักสาน ใช้ทำาเครื่องเรือน ทำาไม้เสียบอาหาร ไม้ตะเกียบ         

ไม้ก้านธูป ไม้จิ้มฟัน เยื่อกระดาษ และไม้ไผ่อัด 

ภาพที่ 10  ลักษณะกอ ลำา กาบ และการใช้ประโยชน์ของไผ่ซางนวล
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ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sericeus)

 ลำาใหญ่ตรงสูงประมาณ 15-20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำาเฉล่ีย 6-10 ซม. 

ปล้องยาว 30-40 ซม. ลำามีสีเขียวหม่น ลำาอ่อนมีแป้งสีขาวที่ปล้อง ลำาแก่สีเขียว

เข้ม เนื้อหนา ใบคล้ายไผ่ตง พบมากทางภาคเหนือ (ภาพที่ 11)

 การขยายพันธุ ์โดยการตอนกิ่ง การชำากิ่งแขนง 

 การใช้ประโยชน ์ ลำาใช้ในงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาสูง 

หน่อเป็นอาหาร หน่อมีนำ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5–2 กิโลกรัม ไผ่อายุ 3 ปี จะให้

หน่อสูงสุดถึง 40 หน่อต่อกอ

 

ภาพที่ 11 ลักษณะกอ และเครื่องเรือนไผ่ซางหม่น
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ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis)

 เป็นไผ่ขนาดเล็ก-กลาง ลำามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 ซม.ในที่แล้ง และ 

4-7 ซม. ในที่ชื้น ความสูงประมาณ 7-15 เมตร ส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตัน ที่

ปลายลำามีเนื้อบางกว่า (ภาพที่ 12) 

 การขยายพันธุ ์โดยการเพาะเมล็ด การแยกเหง้า

 การใชป้ระโยชน ์ปลกูเปน็แนวรั้วบ้าน ลำาใช้ก่อสร้าง ทำาไม้คำ้ายัน ไม้ค้าง

ผักผลไม้ ไม้ตากยาง ไม้ปักหลักเลี้ยงหอย ในด้านอุตสาหกรรมเหมาะสำาหรับใช้

ทำาเยื่อกระดาษ มีเยื่อยาว เหมาะสำาหรับทำากระดาษห่อของ กระดาษพิมพ์ และ

กระดาษเขียนหนังสือ หน่อเป็นอาหาร ใช้ต้มจิ้มนำ้าพริก ใส่ในแกง และซุปหน่อไม้

ภาพที่ 12  ลักษณะกอ ลำา หน่อ และการใช้ประโยชน์ของไผ่รวก 
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• การขยายพันธุ์ไผ่ •

 การขยายพันธุ์ไม้ไผ่มีอยู่ 5 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับไผ่แต่ละชนิด

แตกต่างกันไป ตามลักษณะของไผ่ ดังนี้

การเพาะเมล็ด

 เมลด็ไผ่แท้จริงแล้วคือผล มีลักษณะคล้ายเมลด็ข้าว (ภาพที ่13) ไผ่แต่ละ

ชนิดมีวงจรชีวิตถึงอายุที่ออกดอก-ผลแตกต่างกันไป บางชนิดมีอายุเพียง 30 ปี 

บางชนิดมีอายยุาวกว่า 100 ป ีการขยายพนัธุ์โดยการเพาะเมลด็ จึงเหมาะสำาหรับ

ชนิดพันธุ์ไผ่ที่สามารถเก็บเมล็ดได้ เช่น ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่บงใหญ่ 

ข้อดีของวิธีนี้คือ ผลิตกล้าไผ่ได้ปริมาณมากกว่าวิธีอื่น เสียค่าใช้จ่ายน้อย ปฏิบัติ

ได้ง่าย และความเสี่ยงในการออกดอกแล้วตายขุยน้อยกว่าวิธีการอื่น แต่จุดด้อย

ของวิธีการนี้คือ กล้าต้องใช้เวลาในการพัฒนาเหง้าเพื่อให้หน่อและลำาช้ากว่า      

วิธีการอื่น 

ภาพที่ 13  การออกดอก ลักษณะผล และการเก็บเมล็ดไผ่

5
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 วิธีการเพาะเมล็ด
 เตรียมกระบะหรือแปลงเพาะชำาโดยใช้ทรายเปน็วสัดเุพาะ นำาเมลด็ไผ่มา

หว่านให้กระจายทั่วแปลง (ภาพที่ 14) จากนั้นใช้ทรายหรือแกลบกลบทับเพื่อ

ป้องกันเมล็ดไหลหรือกระเด็นในขณะรดนำ้า รดนำ้าเช้า-เย็นให้ชุ่ม ยกเว้นวันที่ฝน

ตก คลุมกระบะเพาะด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแสงแดด และสัตว์ที่จะมากินเมล็ด 

โดยทั่วไปเมล็ดไผ่ที่เก็บมาใหม่ๆ ที่มีความสมบูรณ์สามารถงอกได้มากกว่า 90% 

ใช้เวลาการงอกประมาณ 7-10 วัน 

ภาพที่ 14 การเพาะและแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ไผ่

 การย้ายชำา เมื่อกล้าไม้สูงประมาณ 5-10 ซม. หรือประมาณ 2 สัปดาห์ 

ทำาการยา้ยชำาลงในถงุเพาะชำาขนาด 3x6 นิว้ ซึง่ใชด้นิรว่นปนทรายผสมขีเ้ถา้แกลบ

และขุยมะพร้าวเป็นวัสดุย้ายชำา (ภาพที่ 15) ใช้กล้า 2-3 ต้น/ถุง เพื่อให้มีอัตรา
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ภาพที่ 16 การดูแลรักษากล้าไผ่ในเรือนเพาะชำาและขนาดกล้าพร้อมปลูก
 

การรอดตายสูง ดูแลรักษาไว้ในเรือนเพาะชำาจนกล้าสูงประมาณ 30-50 ซม. ซึ่ง

มีอายุประมาณ 6 เดือน (ภาพที่ 16) นำาไปปลูกได้

ภาพที่ 15 ขนาดกล้าไผ่พร้อมย้ายชำา
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การแยกเหง้า

 การแยกเหง้าหรือการปักชำาเหง้า เป็นวิธีที่ใช้ได้กับไผ่ทุกชนิด และให้     

ผลสำาเร็จสูงและกล้าไผ่ตั้งตัวได้เร็ว แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและได้ปริมาณกล้า

น้อย ไผ่ 1 กอ สามารถแยกเหง้าได้เพียง 2-5 เหง้า นอกจากนี้ผู้แยกเหง้าต้องมี

ความชำานาญ วิธีการนี้จึงมกัใช้กับพนัธุ์ไผ่ทีข่ยายพนัธุ์ด้วยวิธีอืน่ไม่ได้ผล หรือเปน็

พันธุ์ไม้ไผ่ที่หายาก เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่ทอง เป็นต้น 

 วิธีการแยกเหง้า
 การแยกเหง้าต้องใช้เหง้าไผ่ที่มีอายุไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยปกติจะ     

ใช้ลำาอายุ 1-2 ปี เพราะมีตาที่แข็งแรงพร้อมที่จะเจริญเป็นหน่อได้ โดยตัดลำา       

ให้เหลือตอสูงประมาณ 50-80 ซม. แล้วใช้ชะแลงขุดเหง้าออกจากกอแม่ด้วย

ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตาเหง้าเกิดความเสียหายและกระทบกระเทือน           

การเจริญเติบโตของต้นแม่ เหง้าที่แยกมาแล้วนำาไปปลูกในพื้นที่ได้ทันที ในกรณี

ทีพ่ืน้ทีป่ลกูไมไ่กลจากตน้แม ่(ภาพที ่17) แตถ่า้ไปไกลในการขนยา้ยอาจใสก่ระสอบ

หรือวางไว้ในรถแล้วต้องคลุมเหง้าด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าว รดนำา้ให้ชุ่ม คลุมด้วย 

ตาข่ายพรางแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งและเป็นการบ่มเหง้าไปในขณะเดียวกัน  

อีกวิธีหนึ่งคือ การชำาเหง้าในแปลงเพาะหรือถงุชำา โดยนำาเหง้าไปวางในแปลงเพาะ

ที่เตรียมไว้ กลบด้วยดินหรือวัสดุเพาะให้แน่น รดนำ้าให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้ง

หรือฟางข้าวเพ่ือควบคุมความช้ืนและป้องกันวัชพืช ในกรณีท่ีชำาเหง้าในถุงเพาะชำา 

ใช้ถุงเพาะชำาขนาด 8x10 นิ้ว บรรจุวัสดุชำาที่เป็นดินร่วนผสมขี้เถ้าแกลบหรือขุย

มะพร้าว ในอัตราส่วน 1:1 ตากฆ่าเชื้ออย่างน้อย 7 วัน นำาเหง้าใส่ลงในถุงเพาะ

กลบดินให้แน่น วางเหง้าชำาไว้ใต้ร่มไม้ หรือแปลงเพาะชำาที่คลุมด้วยตาข่ายพราง

แสง รดนำ้าวันเว้นวัน ยกเว้นวันที่ฝนตก ในกรณีที่ชำาเหง้าจำานวนน้อยให้ใส่ถุงชำา

เหง้าในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ตำ่าเกินไป (ภาพที่ 18) 

ประมาณ 1 เดือนระบบรากจะเริ่มทำางาน ผลิใบใหม่ อนุบาลกล้าไผ่อีกประมาณ 
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2-3 เดือน ระบบรากจะแข็งแรงพร้อมกับการแตกหน่อและกิ่งก้านเหมาะสมกับ

การนำาไปปลกู รวมระยะเวลาตัง้แตเ่ริม่แยกเหงา้จนนำาไปปลกูไดป้ระมาณ 4 เดือน

ภาพที่ 18  ชำาเหง้าไผ่ในถุงเพาะชำา และดูแลรักษาไว้ในเรือนเพาะชำา

ภาพที่ 17  การขุดแยกเหง้า และเหง้าไผ่ที่ขุดแยกออกจากกอแม่

ตา
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ภาพที่ 19  การชำาลำาไผ่ แบบ 1 ข้อ

การชำาลำา

 วิธีนี้เป็นผลพลอยได้จากการแยกเหง้า โดยใช้ลำาไผ่ที่เหลือจากการแยก
เหง้า ซึ่งไผ่มีอายุ 1-2 ปี วิธีที่ใช้ได้ผลดีกับไผ่ที่มีลำาค่อนข้างใหญ่ เช่น ไผ่ป่า            
ไผ่สีสุก ไผ่เหลือง ไผ่ซางหม่น และไผ่หม่าจู๋ 

 วิธีการชำาลำา 
 การชำาลำาไผ่ ใช้ลำาไผ่อายุ 1-2 ปี นำามาเตรียมท่อนพันธุ์โดยการตัดลำาไผ่
ออกเป็นท่อนๆ ให้มี 1 หรือ 2 ข้อ แล้วนำาไปชำา ดังนี้

 การชำาลำา 1 ข้อ  ตัดลำาไผ่ออกเป็นท่อน ให้แต่ละท่อนมีข้ออยู่ตรงกลาง 
ปล้องส่วนที่เหนือข้อยาวประมาณ 1 คืบ (20 ซม.) เพื่อไว้ใส่นำ้า และปล้องส่วนที่
อยู่ใต้ข้อยาวประมาณ 5-7 ซม. ริดกิ่งที่บริเวณข้อออกให้หมด แต่ระวังอย่าให้
โดนตา นำาท่อนพันธุ์ไปชำาในแปลงเพาะชำา วางเอียงประมาณ 45 องศา โดยให้ข้อ
อยู่ระดับดิน และให้ตาหงายขึ้น ใส่นำ้าในปล้องที่อยู่เหนือดินอย่างสมำ่าเสมอ หรือ
จะปักชำาลำาลงในถงุเพาะขนาดกลางถงึใหญเ่ลยก็ได ้การดแูลรกัษาปฏบิตัเิชน่เดยีว
กับการแยกเหง้า (ภาพที่ 19)
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 การชำาลำา 2 ข้อ  ตัดลำาไผ่ออกเป็นท่อน ให้แต่ละท่อนมี 2 ข้อ หรือ 1 

ปล้อง ปลายปล้องทั้ง 2 ด้านที่อยู่เหนือและใต้ข้อเล็กน้อยยาวประมาณ 5-7 ซม. 

ริดกิ่งบริเวณข้อออก เจาะรูที่กลางปล้องสำาหรับใส่นำ้า นำาท่อนไผ่ไปวางในแปลง

เพาะชำา โดยให้ข้ออยู่ระดับดิน ตาหงายขึ้นขนานกับดิน กลบดินให้มิดข้อ และใส่

นำ้าให้เต็มปล้องอย่างสมำ่าเสมอ รดนำ้าในแปลงเพาะชำาให้ชุ่ม ให้ร่มเงาด้วยตาข่าย
พรางแสง 50-70% ประมาณ 1-2 สัปดาห์ตาไผ่จะแตกหน่อใหม่ (ภาพที่ 20) 
ความสามารถในการแตกรากขึ้นอยู่กับชนิดของไผ่ เช่น ไผ่ป่าและไผ่สีสุกจะแตก
รากภายในเวลาประมาณ 1 เดือน ตาบางตามีการแตกหน่อใหม่แต่ไม่เกิดราก อาจ
ใช้สารเร่งรากทาที่โคนหน่อเพื่อช่วยกระตุ้นการเกิดราก โดยทั่วไปการเกิดราก
และหน่อใหม่ประมาณ 50 % ปล้องที่เกิดรากได้ดีที่สุดมักจะเป็นปล้องที่อยู่กลาง
ลำาไผ่ ไผ่ 1 ลำา สามารถตัดเป็นปล้องได้ประมาณ 20 ท่อน (40 ข้อ) ให้กล้าที่
สมบูรณ์เพียง 15-20 ต้น การชำาปล้องในแปลงเพาะชำาใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
หนอ่และระบบรากพฒันาแขง็แรงดจีงึนำาปลอ้งไผท่ีฝั่งดนิขึน้มาตดัออกเปน็ 2 ทอ่น 
โดยตดัให้ห่างปล้อง 5-7 ซม. แล้วย้ายชำาลงในถุงเพาะชำาขนาด 5x8 นิ้ว หรือใหญ่
กว่าขึ้นกับขนาดของท่อนพันธุ์ บำารุงดูแลต่อไปอีกประมาณ 2 เดือน กล้าจึงจะ
แขง็แรงพร้อมนำาไปปลกูต่อไป รวมระยะเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่เริม่ปกัชำาลำาจนถึง

การนำาไปปลูกประมาณ 6-8 เดือน

ภาพที่ 20 การชำาลำาไผ่แบบ 2 ข้อ
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การชำากิ่งแขนง

 เปน็วิธีทีม่ีความสำาเรจ็สงูกบัไผ่ทีม่ีรากอากาศทีโ่คนกิง่ หรือกิง่แขนง เช่น 

ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ ไผ่เป๊าะ ไผ่หม่าจู๋ หรือแม้แต่ไผ่กิมซุ่ง ซึ่งไม่มีรากอากาศก็ยังใช้

วิธีนี้ซึ่งให้ผลสำาเร็จที่ดี

 วิธีการชำากิ่งแขนง
 เลือกกิง่แขนงทีม่รีากอากาศเปน็สนีำา้ตาลหรือนำา้ตาลอมเหลืองขนาดเสน้

ผ่านศูนย์กลาง 1-1½ นิ้ว ตัดปลายยอดกิ่งแขนงออกให้เหลือกิ่งยาวประมาณ       

80 ซม. (3-4 ข้อ) ตัดกิ่งแขนงออกจากลำาไผ่ จากนั้นนำาไปบ่มตา โดยการคลุม

โคนกิง่ทีต่ดัมาดว้ยฟางขา้วหรือหญา้แหง้ รดนำา้ใหชุ้ม่แลว้ปดิทบัดว้ยกระสอบปา่น 

ประมาณ 2-3 วัน ก่ิงไผ่จะเร่ิมแตกรากเป็นปุ่มสีขาวออกมา นำาก่ิงไปชำาในถุงเพาะชำา 

ขนาด 5x8 นิว้ ทีม่วัีสดชุำาเปน็ดนิรว่นผสมขีเ้ถา้แกลบหรือขยุมะพรา้ว ในอตัราสว่น 

1:1 ดูแลกิ่งชำาเช่นเดียวกับการชำาเหง้าและชำาลำา ประมาณ 1-2 เดือน กิ่งชำาจะ  

แตกรากและหน่อใหม่ที่แข็งแรง จากนั้นดูแลต่อไปอีกประมาณ 4-6 เดือน จึงนำา

ไปปลูกได้ (ภาพที่ 21)

 ไผ่บางชนิดแตกรากได้ยาก เช่น ไผ่ซาง หรือไผ่ซางนวล ควรจุ่มโคนกิ่ง

ด้วยนำ้ายาเร่งรากเพื่อช่วยให้การแตกรากง่ายขึ้น ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปักชำา

กิ่งแขนงคือ ช่วงปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนกันยายน–ธันวาคม 
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ภาพที่ 21  การปักชำากิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง
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การตอนกิ่ง

 เป็นวิธีที่เหมาะกับไผ่ที่มีกิ่งแขนงแบบมีกิ่งเด่น-กิ่งรอง จำานวน 1-3 กิ่ง 

โดยเฉพาะกิ่งที่มีรากอากาศที่โคนกิ่งจะประสบผลสำาเร็จสูง เช่น ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ 

ไผ่กิมซุ่ง การตอนกิ่งจะให้ผลดีกว่าการชำากิ่งแขนง เนื่องจากให้ผลเกือบ 100% 

และใช้ได้กับทุกกิ่งที่มีปุ่มรากโผล่ออกมาให้เห็น เกษตรกรจึงนิยมมาใช้วิธีการนี้

มากกว่าการชำากิ่งแขนง

 วิธีการตอนกิ่ง

 เลือกกิง่แขนงลกัษณะเดยีวกบัการชำากิง่แขนง ตดัปลายยอดกิง่แขนงออก 

การตอนทำาได้ 2 วิธี คือ การเลื่อยด้านล่างของกิ่งพันธุ์เข้าไปประมาณ 1/3 ของ

โคนกิ่ง และการฉีกหรือลอกลำาซึ่งมีกิ่งติดอยู่ลงมาด้านล่างประมาณ 1 คืบ ซึ่งทั้ง 

2 วิธีทำาเพื่อสะดวกในการตัดกิ่งเมื่อออกรากแล้วและไม่ทำาให้กิ่งตอนเสียหาย    

การเลื่อยโคนกิ่งหรือการฉีกลำาต้องระวังไม่ให้ลึกเข้าไปในต้นไผ่มากนักเพราะจะ

ทำาให้ต้นหักได้ การตอนกิ่งอาจใช้สารเร่งรากทาที่โคนกิ่งหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากไผ่

ทีม่ีรากอากาศจะมีความสามารถในการแตกรากดีอยู่แล้ว หลงัจากนั้นหุ้มโคนกิง่

ด้วยวัสดุชำาที่ชื้น เช่น ขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ ที่บรรจุในถุงพลาสติกขนาด 

3x5 นิ้ว มัดให้แน่นด้วยเชือกฟาง ในกรณีที่ฉีกกิ่งต้องมัดกิ่งติดกับลำาไผ่ให้แน่น 

(ภาพที ่22-23) ประมาณ 2–4 สัปดาห์ ถ้าสังเกตเหน็รากภายในถงุมีสีเหลืองหรือ

นำ้าตาล ให้ตัดกิ่งออกไปชำาในถุงเพาะชำาต่อไป (ภาพที่ 24) โดยใช้ถุงเพาะชำาขนาด 

5x8 นิ้ว บรรจุวัสดุชำาเป็นดินร่วนผสมขี้เถ้าแกลบหรือขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 

1:1 หรือ 1:2 ตัดแต่งใบออกพอสมควรเพื่อลดการคายนำ้า ดูแลรักษาเช่นเดียวกับ

การชำาเหง้าหรือชำาปล้องประมาณ 2-3 เดือน กล้าพร้อมที่จะนำาไปปลูก แต่ก่อน

จะนำาไปปลูกให้ลดการให้นำ้าและเพิ่มปริมาณแสงเพื่อให้กล้าไม้แกร่งประมาณ      

1 เดือน รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มตอนกิ่งแขนงจนนำาไปปลกูได้ประมาณ 3-4 เดือน
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ภาพท่ี 22  เลือกก่ิงแขนง ตัดปลายก่ิงออก เล่ือยหรือฉีกลำาไผ่

ภาพที่ 23 ฉกีหรือลอกลำาไผส่ว่นทีต่ดิกบักิง่ไผล่งมาประมาณ 1 คืบ หุม้กิง่ไผด่ว้ย
วัสดุตอน ผูกติดกับลำาให้แน่น
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ภาพที่ 24  กิ่งชำาที่ออกรากแล้วตัดออกมาจากต้นไผ่

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการแตกรากโดยวิธีการตอนแบบเลื่อยโคนกิ่ง และ         

การฉีกหรือลอกลำาของไผ่หม่าจู๋

รูปแบบ จำานวนกิ่ง
แตกราก ระยะเวลา

(สัปดาห์)กิ่ง %
เลื่อยโคนกิ่ง 30 19 63 2-3

ฉีกหรือลอกลำา 30 26 86 2-3
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ปจัจบุนัไดม้กีารนำาเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พืชมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ในทางเกษตรและป่าไม้อย่างกว้างขวาง เพราะสามารถขยายพันธุ์ได้จำานวนมาก
ในระยะเวลาสั้น สะดวกในการดูแลรักษากล้าไม้ รวมถึงมีประโยชน์ในด้าน           
การเกบ็รกัษาพนัธุ์ และการปรบัปรงุพนัธุ์ โดยเฉพาะในพืชทีไ่ม่สามารถขยายพนัธุ์
ด้วยวิธีอื่นได้หรือมีอัตราการขยายพันธุ์ตำ่า แต่ข้อเสียของการขยายพันธุ์โดยวิธีนี้
คือ ต้นทุนในการขยายพันธุ์สูง และกล้าใช้เวลานานกว่าที่จะเติบโตให้ผลผลิตได้ 
(ภาพที ่25) อยา่งไรกต็ามการขยายพนัธุไ์ผโ่ดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเหมาะสำาหรบั
การขยายพันธุ์ไผ่ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นไม่สำาเร็จ

ภาพที่ 25  กล้าไผ่จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ย้ายชำา ปลูกในพื้นที่
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• การปลูกและดูแลรักษาไผ่ •

พื้นที่ปลูก

 ไผ่สามารถเจริญได้ดีในที่ราบหรือที่ราบเชิงเขาที่มีดินปนทราย มี             
การระบายนำ้าดี นำ้าไม่ท่วมขัง ซึ่งถ้านำ้าท่วมขังเป็นเวลานานจะทำาให้ไผ่ชะงัก        
การเจริญเติบโตถึงตายได้ โดยเฉพาะไผ่ที่เริ่มปลูกใหม่ๆ การปลูกไผ่เพื่อการใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนสามารถปลูกได้ในพื้นที่ทั่วไป เนื่องจากไผ่มีระบบรากตื้น
กระจายอยู่รอบลำาต้น ช่วยในการยึดและปรับปรุงดิน แต่การปลูกไผ่ในเชิงพาณิชย์
ต้องคำานึงถึงระบบนำ้า เนื่องจากความชื้นในดินมีผลต่อการเจริญและการพัฒนา
ของตาเหง้า

รูปแบบการปลูก

 การปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ      
การผลิตหน่อ และการผลิตลำา สำาหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำากัดและมีรายได้น้อย 
อาจปลกูพชืเกษตรแทรกระหวา่งแถวในปทีี ่1-2 (ภาพที ่26) เพือ่เปน็รายไดร้ะหวา่ง
ที่ยังไม่มีผลผลิตหน่อและลำา พืชเกษตรที่ปลูก ได้แก่ แตงโม ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
พริก มะเขือ มันเทศ และข้าวโพด อีกรูปแบบหนึ่งคือ ปลูกเป็นแนวรั้ว แนวกันลม 
เพื่อการใช้สอยในครัวเรือนและชุมชน

ภาพที่ 26  การปลูกพืชเกษตรแทรกในแปลงปลูกไผ่
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ระยะปลูก

 ระยะปลูกไผ่ขึ้นอยู่กับชนิดไผ่ ไผ่ที่มีกอขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น       
ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร ไผ่ซาง ไผ่ซางนวล ใช้ระยะปลูก 4x5 หรือ 
5x5 เมตร ไผ่ที่มีกอขนาดใหญ่ เช่น ไผ่ตง ใช้ระยะปลูก 5x5 เมตร ไผ่ป่า ไผ่สีสุก 
ไผ่บง ควรใช้ระยะปลูก 5x5 หรือ 6x6 เมตร

การเตรียมพื้นที่ปลูก

 การเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูไผไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งพถิพีถินัมากนกั ทำาการกำาจดั
วัชพืชออก แล้วไถพรวน 2 ครั้ง ปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ดูแลแปลงปลูกในอนาคต หากพื้นที่ไม่สมำ่าเสมอให้ทำาทางระบายนำ้าไว้เพื่อ            
ป้องกันนำ้าขัง และในกรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่มมีนำ้าขังหรือเป็นที่นำ้าซับควรยกร่องปลูก
ให้ระยะห่างของร่องเท่ากับระยะปลูก

ฤดูกาลปลูก

 การปลูกไผ่ควรทำาในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
เพื่อให้ไผ่มีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และแตกหน่อใหม่ได้ทัน
ภายในฤดูเดียว ซึ่งทำาให้เจริญเติบโตได้ดีในปีถัดไป

วิธีการปลูก

 การปลูกไผ่แบ่งออกตามลักษณะการเตรียมกล้า ได้ 2 วิธี คือ ปลูกโดย
ใช้เหง้าหรือกิ่งตอน และปลูกจากกล้าถุง ซึ่งมาจากการเพาะเมล็ด การชำา และ
การตอน ดังนี้
 ปลูกโดยใช้เหง้าหรือกิ่งตอน เป็นการนำาเหง้า หรือกิ่งตอนที่ตัดมาจาก
ต้นแม่ไปปลูกในพื้นที่โดยตรง เช่น ไผ่รวกลำาใหญ่ เหง้าที่แยกจากกอมาแล้วควร
นำาไปปลูกภายใน 3-5 วัน (แล้วแต่ความชื้น) แต่ถ้ายังไม่ปลูกต้องชำาในวัสดุชำา    
ที่อุ้มนำ้า เพื่อไม่ให้ตาเหง้าแห้งตาย ทำาการขุดหลุมปลูกกว้างและลึกขนาด 30x30 
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หรือ 50x50 ซม. ข้ึนอยู่กับขนาดเหง้าหรือก่ิงตอน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 กำามือ 

ผสมปุ๋ยฟอสเฟต 1 กำามือ ช่วยให้ดินร่วนซุย และยาฆ่าแมลงฟูราดาน 1 ช้อนแกง 

กำาจัดไส้เดือนฝอยกัดราก กลบดินบางๆ วางเหง้าหรือกิ่งตอนในหลุมให้ตาเหง้า

อยู่ด้านบน  ลำาเอียงเล็กน้อย ไม่ต้ังฉาก  พร้อมกับปักหลักเพ่ือผูกเชือกฟาง ยึดลำาไว้ 

กลบดินในหลุมให้แน่น คลุมโคนด้วยฟางหรือใบไม้ เพื่อรักษาความชื้น พร้อมกับ

รดนำา้ให้ชุ่ม และควรใช้ทางมะพร้าวหรือวัสดุช่วยพรางแสงช่วยในระยะแรก

 ปลูกโดยใช้กล้าถุง เป็นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด การตอนหรือ       

การชำากิ่งแขนงแล้วย้ายชำาลงถุงชำา เมื่อกล้ามีความสูงประมาณ 30-50 ซม. ซึ่ง

เป็นขนาดพร้อมปลูก ทำาให้กล้าแกร่งโดยการเพิ่มปริมาณแสง ลดการให้นำ้า และ

วางกล้าไว้กลางแจ้ง 1-2 เดือน เพื่อให้กล้าปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ปลูก ขุดหลุม

ปลูกกว้างและลึก 30x30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 กำามือ ผสมปุ๋ยฟอสเฟต 

1 กำามือ เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย และยาฆ่าแมลงฟูราดาน 1 ช้อนแกง/หลุม เพื่อ

กำาจดัไสเ้ดอืนฝอยกดัราก การปลูกฉกีถงุชำาออกแลว้บบีดนิในถงุใหแ้นน่เพื่อปอ้งกนั

ดินแตก นำากล้าวางในหลุมกลบดินให้แน่นเพ่ือป้องกันนำา้ขังและรดนำา้ให้ชุ่ม กลบดิน

บางๆ เช่นเดียวกันกับการปลูกด้วยเหง้า ควรใช้ทางมะพร้าวหรือวัสดุช่วยพรางแสง

ช่วยในระยะแรก เช่นเดียวกันกับการปลูกด้วยเหง้า หรือกิ่งตอน

การบำารุง ดูแลรักษา

 การบำารุง ดูแลรักษาไผ่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ แบ่ง

ได้เป็น 2 อย่าง คือ ปลูกเพื่อการผลิตหน่อ และปลูกเพื่อการผลิตลำา 

 การดูแลรักษาจึงแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 การบำารุง ดูแลรักษาแปลงไผ่ที่ปลูกเพื่อผลผลิตหน่อ

 การบำารุง ดูแลรักษาแปลงไผ่เพื่อการผลิตหน่อต้องดำาเนินการอย่าง     

ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตหน่อสมำ่าเสมอทุกๆ ปี กิจกรรมที่จะดำาเนินการ ขึ้นอยู่

กับชนิดไผ่ วัตถุประสงค์ เงินทุน และการตลาด ซึ่งแบ่งระดับในการบำารุงรักษาได้ 

3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง ระดับที่ 2 
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เพื่อผลิตหน่อนอกฤดู และระดับที่ 3 เพื่อปลูกไผ่ในเชิงประณีต ให้ได้ผลผลิตเร็ว

และออกหน่อนอกฤดูกาล โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ ดังนี้

ตารางที่ 2  กิจกรรมและระยะเวลาในการบำารุง ดูแลรักษาแปลงไผ่เพื่อการผลิต

หน่อ ระดับที่ 1 และ 2

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

ตัดสางลำา/แต่งกอ x x

กำาจัดวัชพืช x x x x

พรวนดิน/คลุมดิน x x

การให้นำ้า * o o o o o

การใส่ปุ๋ย o o x x o o

การป้องกันแมลง x x x x x x x

เก็บหน่อ o o o x x x x x

x กิจกรรมในการบำารุง ดูแลรักษา ระดับที่ 1 

x,o กิจกรรมในการบำารุง ดูแลรักษา ระดับที่ 2 

ที่มา: รุ่งนภา และคณะ, 2545

 1. การตัดสางลำาหรือการตัดแต่งกอ การตัดสางลำาจะทำาเมื่อสิ้นสุด
ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยตัดเอาลำาไผ่ที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปี 
ซึ่งมีความสามารถในการแตกหน่อลดลงออกไป และเปิดโอกาสให้ลำาอายุ 1-2 ปี 
เจริญเติบโตได้เต็มที่ โดยมีลำาอายุ 3 ปี ซึ่งมีใบสมบูรณ์ทำาหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยง
หน่ออ่อน โดยท่ัวไปการตัดสางกอจะเหลือหน่อไว้เจริญเติบโตในปีถัดไปเพียง   
3-4 หน่อ/กอ ซ่ึงเลือกหน่อท่ีลำาต้ังตรงและแข็งแรงไว้ การตัดแต่งกอควรดำาเนินการ 
ดังนี้
  1. ตัดกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งแห้งออก
  2. กอไผ่ที่มีอายุระหว่าง 1-2 ปี ไม่ควรรีบตัดหน่อ ทั้งนี้เพื่อทิ้งไว้เป็น
ลำาสำาหรับเลี้ยงกอและขยายกอให้ใหญ่ขึ้น
  3. กอไผ่ที่มีอายุ 2 ปี ให้เลือกตัดหน่อที่เบียดชิดลำาอื่น และหน่อที่ไม่
สมบูรณ์ออก เหลือไว้เพียง 5-7 หน่อต่อกอ
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  4. กอไผ่ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ให้เลือกตัดลำาแก่ที่มีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

ออก เพื่อขายหรือใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยเหลือลำาแม่ที่สมบูรณ์ไว้

ประมาณ 10-15 ลำาต่อกอเพื่อเลี้ยงกอและเลี้ยงหน่อที่ออกใหม่ การตัดลำาแก่  

ออกนี้ควรตัดจากลำาที่อยู่ตรงกลางกอออก กอไผ่จะได้โปร่งและขยายออกได้ 

(ภาพที่ 27) 

ภาพที่ 27 สภาพกอไผ่ก่อนและหลังการตกแต่งกอ
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 2. การกำาจดัวชัพืช ในแต่ละปทีำา 2 ครั้ง ในช่วงฤดูการเจริญเติบโตหรือ

ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 3. การพรวนดิน/คลุมดิน ทำาเพื่อป้องกันตาเหง้าและรากแห้งเมื่อเข้าสู่

ฤดแูล้ง สามารถทำาต่อเนือ่งหรือควบคู่ไปกับการกำาจดัวชัพืช ในช่วงเดือนธันวาคม

ถึงมกราคมของปีถัดไป โดยพูนดินกลบโคนกอไผ่สูง 50 ซม. รัศมี 1 เมตรรอบกอไผ่

 4. การให้นำ้า เป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตหน่อไม้นอกฤดูกาล โดย    

ให้นำ้าในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ผลิตหน่อ    

ในเดือนมีนาคม-เมษายน ปกติไผ่ตงต้องการนำ้าประมาณ 120 ลิตร/วัน หรือ         

6 ปี๊บ/กอ/วัน 

 5. การใส่ปุ๋ย โดยทั่วไปจะใส่ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม

ถึงกรกฎาคม แต่ถ้าต้องการผลผลิตหน่อนอกฤดู ให้ใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือ ประมาณ

เดือน มนีาคม-เมษายน และประมาณเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ

หน่อจำานวนมาก โดยใส่ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี้ไก่) ประมาณ 20-30 กิโลกรมั/กอ ประมาณ 

1.5-2.0 ตัน/ไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ ½ กิโลกรัม/กอ ประมาณ 

30-40 กิโลกรัม/ไร่ โดยพรวนดินรอบกอแล้วหว่านปุ๋ยในรัศมี 1 เมตร รอบกอ 

เสร็จแล้วคลุมด้วยกอหญ้าแห้งเพื่อป้องกันฝนชะหน้าดิน

 6. แมลงท่ีพบในสวนไผ่และไผ่ในธรรมชาติ ได้แก่ หนอนผีเส้ือกลางคืน 

กดักินใบ หนอนด้วงงวงเจาะหน่อไผ่ (Cyrtotrachelus sp.) ด้วงกินหน่อ (Xylotrupes 

Gideon L.) ด้วงงวงเจาะกิ่ง (Otidognathus sp.) เพลี้ยอ่อน (Pseudoregma sp.) 

และมวนดูดนำ้าเลี้ยง (Physomerus grossipes) การป้องกันกำาจัดทำาได้หลายวิธี 

เช่น การใช้สารเคมี เช่น มาลาไธออน เซฟวิน ผสมนำ้าราดหน่อและเหง้า หรือโดย

ใช้วนวัฒนวิธี เช่น การสางกิ่ง สางลำาแก่ เพื่อกำาจัดที่อยู่ของดักแด้

 นอกจากน้ี ยังต้องมีการป้องกันสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย ท่ีจะเข้าไปเหยียบยำา่ 

กล้าไผ่ในขณะที่ยังเล็ก หรือกินใบและหน่อเมื่อไผ่ให้ผลผลิต และมีการป้องกันไฟ 
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โดยการทำาแนวกันไฟ และกวาดใบออกจากพื้นที่เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง (ภาพ

ที่ 28-29)

 

ภาพที่ 28 การล้อมรั้วป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยง

 

ภาพที่ 29 การทำาแนวป้องกันไฟรอบแปลงไผ่
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 7. การเก็บหน่อ ช่วงฤดูการเก็บหน่อโดยทั่วไปคือช่วงฤดูฝน ประมาณ

เดอืนมถินุายน-ตลุาคม แตถ่า้ทำาไผน่อกฤดสูามารถเกบ็ผลผลติหนอ่ไดตั้ง้แตเ่ดอืน

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

 สำาหรับการบำารุงรักษาไผ่เชิงปราณีตในระดับที่ 3 เพื่อให้ได้ผลผลิตเร็ว 

จะดำาเนินการเช่นเดียวกับการบำารุงรักษาในระดับที่ 2 แต่เพิ่มกิจกรรมการให้นำ้า

ให้ปุ๋ยทุกเดือนตั้งแต่เริ่มปลูก ประมาณ 8-12 เดือน จากนั้นเข้าสู่การบำารุงรักษา

เพื่อผลิตหน่อไม้นอกฤดู ในระดับที่ 2 ต่อไป

 การบำารุง ดูแลรักษาแปลงไผ่ที่ปลูกเพื่อผลผลิตลำา

 ไผ่ท่ีปลูกเพ่ือการจำาหน่ายลำามีอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่ซางนวล 

ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง และไผ่ซางหม่น เป็นต้น การบำารุง ดูแลรักษามีกิจกรรม

และวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการบำารุง  ดูแลรักษาแปลงปลูกไผ่เพื่อผลิตหน่อ        

(ตารางที่ 3)

ตารางท่ี 3  กิจกรรมและระยะเวลาในการบำารุง ดูแลรักษาแปลงไผ่เพ่ือการผลิตลำา

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

ตัดสางลำา/แต่งกอ x x

กำาจัดวัชพืช x x x x

พรวนดิน/คลุมดิน x x

การใส่ปุ๋ย x x

การป้องกันแมลง x x x x x x x

การขายลำา x x x x x

ที่มา : รุ่งนภา และคณะ, 2545
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