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การตั้งกอและการสรางลําของไผไร (Gigantochloa albociliata) และไผขาวหลาม
(Cephalostachyum pergracile) ภายหลังการออกดอกและตายขุย ในปาผสมผลัดใบ สถานีวิจัยลุม
น้ําแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี
Clumps and Culms Establishment of Bamboos (Gigantochloa albociliata and
Cephalostachyum pergracile) after died by Gregarious Flowering in the Mixed Deciduous
Forest at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province.
อริษา โตนวุธ และ ดอกรัก มารอด*
ARISA TONWOOT and DOKRAK MAROD*
ABSTRACT
All studies were conducted at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi
province during June 2004 to October 2005. The 20 sample plots of 1 m x 1m were used both
species in each different site, under gap and crown canopy. All clumps were dig from the sample
plots and washed to measure the size according to their aged and species for their growth
analysis. Light conditions were taken by hemispherical photos at the same sites both seasons
The results showed that growth of bamboos had high correlated to their aged clumpsand
their growth had significantly different between the sites both G. albociliata and C. pergracile
(Z=-20.065 and -17.470, p < 0.001, respectively). Light intensity played the important roles on
clump establishment. The standard overcast sky distribution (SOC %) was higher in the dry
season than in the rainy season both areas; under gap (16.26 and 7.75 %, respectively) and under
crown canopy (4.21 and 2.18 %, respectively). To estimate the period of time on clump
establishment, the growth rate equations were analyzed and applied. The results showed that both
G. albociliata and C. pergracile rapidly succeed on establish in the short time period, especially
under gap condition (±SD.), 27.17 ± 0. 29 and 12.30 ± 0.87 years, respectively and much longer
time under the crown canopy condition, 66. 74 ± 0.70 and 28.78 ± 2.05 years, respectively.
Thus, to promote the bamboo plantations light intensity in the planting areas should be
concerned as the principle components. In addition, sources of shoots or culms for expecting their
ages also very importance because it due to their longevity when reached to their aged they
flowered and died soon.
Key words: Monocarpic species, Longevity of bamboo, Mixed Deciduous Forest, Forest
dynamics, bamboo flowering.
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บทคัดยอ
การศึกษาการตั้งกอและการสรางลําของไผไร และไผขาวหลาม ภายหลังการออกดอก
ตายขุย ไดดําเนินการที่สถานีวิจยั ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมิถุนายน 2548 ถึง
เดือนตุลาคม 2549 โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อขุดตัวอยางกอไผที่อยูระหวางการตั้ง
ตัวของไผทั้งสองชนิด จํานวนชนิดละ 20 แปลง ในพืน้ ที่เปดโลงและพื้นที่ใตเรือนยอด นําไผที่
ไดมาลางและวัดขนาดตามอายุของลําไผในแตละกอ เพือ่ หาความสัมพันธของการเจริญเติบโตของ
ไมไผกับขนาดชั้นอายุ เปรียบเทียบปริมาณแสงสองผานเรือนยอดระหวางฤดูกาลในแตละพืน้ ที่โดย
การวิเคราะหภาพถายเรือนยอด
ผลการศึกษาพบวา การเติบโตของไผไรและไผขาวหลามมีความสัมพันธโดยตรงกับอายุ
ของกอทั้งสองพื้นที่ และไมไผในชั้นอายุเดียวมีความโตแตกตางกันระหวางพื้นที่เปดโลงและใต
เรือนยอด โดยขนาดของลําไผไรและไผขาวหลาม ภายใตพื้นที่เปดโลงมีขนาดใหญกวาภายใตเรือน
ยอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z=-20.065 และ -17.470, p < 0.001, ตามลําดับ) ปริมาณแสงสอง
ผานเรือนยอดมีผลโดยตรงตอระยะเวลาในการตั้งกอของไมไผ และมีปริมาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้งระหวางฤดูกาลและพืน้ ที่ โดยในชวงฤดูแลงมีปริมาณแสงสองผานเรือนยอด
มากกวาในฤดูฝน ทั้งในพื้นที่เปดโลง (16.26 และ7.75 % ตามลําดับ) และใตเรือนยอด (4.21และ
2.18 % ตามลําดับ) และจากการประยุกตใชสมการการเจริญเติบโตของไผเพื่อทําการประเมินอายุ
การตั้งกอเปนกอเต็มวัย ระหวางสองพื้นที่ พบวา ไผทั้งสองชนิด ที่เกิดขึ้นจากการงอกจากเมล็ด ใช
ระยะเวลาในการตั้งกอภายใตพื้นที่เปดโลงสั้นกวาภายใตเรือนยอด โดยไผไรและไผขาวหลาม มี
อายุประมาณ 27.17 ± 0. 29 และ 12.30 ± 0.87 ป ตามลําดับ ภายใตพื้นทีเ่ ปดโลง และอายุกอจะเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเจริญเติบโตภายใตพื้นที่เรือนยอด ที่มีปริมาณแสงสวางต่ํา โดยมีอายุกอประมาณ 66. 74
± 0.70 และ 28.78 ± 2.05 ป ตามลําดับ
ดังนั้นการสงเสริมการปลูกไผ ควรคํานึงถึงปจจัยดานแสงสวางของพื้นที่เปนหลัก รวมถึง
ตองคํานึงถึงแหลงที่มาของหนอหรือลําทีน่ ํามาใชปลูก เนื่องจากมีผลตอการประเมินอายุของกอวา
ใกลถึงชวงอายุขัยของไผหรือไม เพราะหากถึงอายุขัยเมือ่ ไผออกดอกก็จะตายขุยทันที
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คํานํา
ในปจจุบนั ทรัพยากรปาไมถกู บุกรุกและลดปริมาณลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งสวนทางกับความ
ตองการใชไมที่เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลาจนกระทั่งตองมีการนําเขาไมจากตางประเทศ การเลือกใช
ทรัพยากรอื่นทดแทนจึงควรเปนทางเลือกหนึ่งที่ควรเรงดําเนินการ ไมไผถือไดวามีศกั ยภาพในการ
นํามาใชประโยชนเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึง่ ได ทั้งดานอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ แหลงของไมไผที่นําใชสวนใหญนั้นมาจากปาธรรมชาติ แตปญ
 หาที่พบนั้นเกิดจากการ
การใชไมไผรวมถึงหนอไมสําหรับการบริโภค มีการใชที่เกินกําลังการผลิต ประกอบกับไมไผเปน
พืชที่ออกดอกและใหเมล็ดเพียงครั้งเดียวแลวก็ตาย (monocarpic species) จึงอาจทําใหเกิดปญหา
สําหรับการจัดการใชไผอยางยั่งยืนได ถึงแมวาการออกดอกตายขุยของไผอาจเกิดขึ้นไดหลาย
รูปแบบ คือ 1) ออกบางลําในบางกอ 2) ออกบางกอในบางชนิด 3) ออกทุกกอทั้งพืน้ ที่ (Marod et al.
2005) อยางไรก็ตามการที่จะรูอายุขัยของไมไผแตละชนิดนั้นนับวาเปนเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากไผ
แตละชนิดมีอายุไมเทากันและสวนใหญมอี ายุไดหลายสิบป ในทํานองเดียวกันการตัง้ ตัวของไมไผ
จนกระทั่งเติบโตเปนกอไผทโี่ ตเต็มวัย (mature clump) ซึ่งพรอมสําหรับการใหผลผลิตทั้งในเชิงการ
บริโภคหนอและการใชลําไผสําหรับดานอุตสาหกรรม มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงดําเนินการ
ศึกษาเพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชสําหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรไมไผในพื้นที่
ธรรมชาติอยางยั่งยืน เนื่องจากการออกดอกและตายขุยของไมไผจัดเปนเหตุการณทไี่ มไดเกิดขึ้น
บอยนักในธรรมชาติ ประกอบกับในพืน้ ทีศ่ ึกษามีไผ 2 ชนิดคือ ไผไร (Gigantochloa albociliata)
และไผขาวหลาม (Cephalostachyum pergracile) ออกดอกและตายขุย เมื่อป พ.ศ. 2541 และ 2543
ตามลําดับ (Marod et al. 2005) จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับการศึกษาพลวัตปาไม ( forest dynamics)
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการตั้งกอและสรางลําของไมไผ
ในปาธรรมชาติ โดยพิจารณาถึงขนาดความโตของไมไผที่สัมพันธกับอายุกอ ภายใตพื้นที่เปดโลง
และใตเรือนยอด ที่มีปริมาณแสงสองผานเรือนยอดแตกตางกัน เพื่อหาสมการการเจริญเติบโตเมื่อ
ไมไผเริ่มตั้งกอ (ประมาณ 10 ป) สําหรับประยุกตใชในการประเมินหาอายุของกอไผที่โตเต็มวัย
กอน หรืออายุขัย (longevity) ของไผกอนออกดอก เริ่มศึกษาตั้งแต มิถุนายน 2548 ถึงตุลาคม 2549
อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษา
ดําเนินการศึกษาในพืน้ ที่สถานีวิจยั ลุมน้ําแมกลอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี
พื้นที่ลุมน้ําประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลระหวาง 100- 950 เมตร
ปริมาณน้ําฝนรายป 1,538.9 มิลลิเมตร ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยสูงสุด 265.4 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน และต่ําสุด 2.2 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิ
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เฉลี่ยรายป 27.1 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และ
ต่ําสุด 23.9 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม (TABLE1) (สถานีวิจยั ลุมน้ําแมกลอง, 2549)
สังคมพืชที่พบในพื้นทีแ่ บงได 4 ชนิด คือ1) ปาผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest) ที่ไม
มีไมสัก (Tectona grandis) ไมชั้นรองมักปกคลุมดวยไมไผ ที่สําคัญไดแก ไผไร (Gigantochloa
albociliata) ไผผากมัน (G. hasskarliana) ไผบงดํา (Bambusa tulda) และไผขาวหลาม
(Cephalostachyum pergracile) เปนตน 2) ปาเต็งรัง (deciduous dipterocarp forest) พบบริเวณไหล
เขาและพื้นที่ทมี่ ีความลาดชันสูงในพื้นที่ ชนิดไมเดนคือ รัง (Shorea obtusa) เต็ง (S. siamensis) กอ
แพะ (Quercus kerrii) และกาสามปก (Vitex peduncularis) เปนตน 3) ปาดิบแลง (dry evergreen
forest) พบกระจายอยูบริเวณใกลแหลงน้าํ และตามรองหวยในพื้นที่ พรรณไมที่สําคัญ เชน ยางแดง
(Dipterocarpus turbinatus) ยางนา (D. alatus) ไขเขียว (Parashorea ) และตะเคียนทอง (Hopea
odorata) เปนตน และ 4) พื้นที่ที่ผานการบุกรุก สวนใหญแลวเปลี่ยนพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร
ปจจุบันไดมีการจัดการพื้นทีแ่ ละปลอยใหมีการทดแทนตามธรรมชาติ (Suksawang ,1993) สังคม
พืชเบิกนําทีพ่ บสวนใหญ คือ พังแหรใหญ ( Trema orientalis) กลวยปา (Musa acuminata) สาบเสือ
(Eupatorium odoratum) ออ (Arundo donax) และพืชเลือ้ ย (Climbers) เปนตน (ดอกรัก, 2538)
วิธีการ
1. เลือกพื้นที่ปา ผสมผลัดใบ จากนั้นแบงพืน้ ที่ออกเปน 2 ลักษณะ (treatments) คือ พื้นที่
เปดโลง (under gap) และพื้นที่ใตการปกคลุมของเรือนยอด (under crown canopy) ทําการสุมวาง
แปลงขนาด 1 เมตร x 1 เมตร จํานวน 20 แปลง ที่พบไผทั้งสองชนิดอยู ในแตละพืน้ ที่ นับจํานวน
กอและขุดกอไผทั้งหมดที่พบภายในแปลง จากนั้นนํากอไผที่ไดมาลางน้ําใหสะอาดเพื่อที่วัดขนาด
เสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงชิดดิน (diameter at basal height, Do) ของลําไผทุกลําในแตละกอ
โดยจําแนกขนาดตามอายุของลําไผ สําหรับการนับอายุไมไผในระบบเหงากอ (sympodial rhizome)
โดยทั่วไปเหงามีลักษณะโคงงอ เหงาของไผปที่ 2 จะเกิดจากตาบนเหงาไผปที่ 1 และเหงาไผปที่ 3
จะเกิดจากตาบนเหงาไผปที่ 2 เชนนี้เรื่อยไป (FIGURE 1) ซึ่งสามารถประยุกตใชในการประเมิน
อายุกอและของลําไผจากลักษณะของการเจริญเติบโตเชนนี้ได (McClure ,1966 )
2. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางอายุกับขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงชิด
ดินของไผแตละชนิด ใชความสัมพันธแบบเสนโคงเลขชี้กําลัง (Exponential) หรือ เรียกวาการ
เติบโตแบบเลขชี้กําลัง (Exponential growth) ดังนี้
Y = ae rx
เมื่อ Y = ขนาดเสนผาศูนยกลาง (เซนติเมตร )
X = อายุกอ (ป)
a ,b และ r = คาคงที่
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เมื่อไดสมการการเจริญเติบโตแลว นําสมการที่ไดมาประยุกตใชเพื่อการประเมินอายุของ
กอไผที่โตเต็มวัยกอนออกดอก โดยใชขอมูลทุติยภูมิความโตทางของลําไผกอที่โตเต็มที่กอนออก
ดอก ซึ่งจะทําใหทราบถึงอายุขัยของไผในแตละชนิดได
3. ถายภาพเรือนยอด ดวยเลนสตาปลา (fish-eye lens) ทุก ๆ แปลงสํารวจ เพื่อหาปริมาณ
แสงสองผานเรือนยอด (standard overcast sky distribution, SOC %) ทั้งสองพื้นที่ เปรียบเทียบ
ระหวางฤดูกาล โดยวิเคราะหภาพถายดวยโปรแกรม FEW 52 b (Ishizuka and Kanazawa, 1991)
4. วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของขอมูลการเติบโตทางเสนผาศูนยกลางที่ระดับชิด
ดิน ซึ่งทดสอบโดยใชสถิติไมอิงพารามิเตอร การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของขนาดลําไผ
ในแตละชั้นอายุของไมไผทงั้ สองชนิดพื้นที่ โดยใชวิธี Kruskal Wallis Test เปรียบเทียบความ
แตกตางคาปริมาณแสงสองผานเรือนยอดของทั้งสองพื้นที่ในแตละฤดูกาลและเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของขนาดลําไผในทุกชัน้ อายุที่เทากันของไมไผแตละชนิดในสองพืน้ ที่ ดวยวิธี
Mann-Whitney U Test
ผลและวิจารณ
การตั้งกอและการสรางลําของไมไผ
ผลการศึกษาพบวา การตั้งกอและการเจริญเติบโตของลําไผไรและไผขาวหลามมี
ความสัมพันธโดยตรงกับอายุของกอไผ และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งระหวาง
ชั้นอายุและระหวางพืน้ ที่ (TABLE 2) กลาวคือ เมื่ออายุของกอไผเพิ่มขึน้ ขนาดของลําไผที่แตกหนอ
ในปนั้น ๆ จะโตเพิ่มขึ้นดวย และภายใตพนื้ ที่โลงไผมีการเจริญเติบโตดีกวาพื้นที่ใตเรือนยอด
ยกเวนขนาดของไผไร อายุ 1 ป ที่ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางพื้นที่ (Z=-0.89,
p=0.369) เนื่องจากการเจริญของลําในปแรกนั้นไดอาหารจากเมล็ดโดยตรง ทําใหขนาดกลาไผอายุ
1 ป มีขนาดไมแตกตางกันระหวางพืน้ ที่เปดโลงและใตเรือนยอด
ไผไร มีอายุของกอประมาณ 8 ป และมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับชิดดิน
ของกอที่อยูในพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอด เทากับ 1.13 และ 0.42 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการ
หาสมการการเจริญเติบโต ในพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอด ไดสมการดังนี้ Y = 0.2149 e0.2184(x), R2
= 0. 94 และ Y = 0.2001e0.0955(x) , R2= 0. 95 ตามลําดับ (FIGURE 2) และเมื่อประยุกตใชสมการเพื่อ
ประเมินอายุของกอไผที่โตเต็มวัย โดยนําขนาดของลําไผกอนการออกดอกและตายขุย ไปแทนคา
ในสมการพบวา ไผไรใชระยะเวลาในการตั้งตัวเปนกอทีโ่ ตเต็มวัยสั้นมากเมื่อเทียบกับการเจริญ
ภายใตพื้นที่เรือนยอด โดยมีอายุกอเทากับ 27.17 ± 0. 29 และ 66. 74 ± 0.70 ป ตามลําดับ
ไผขาวหลาม มีอายุของกอประมาณ 6 ป และมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับชิด
ดินของกอที่อยูในพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอดเทากับ 1.35 และ 0.57 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการ
หาสมการการเจริญเติบโตในพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอด ไดสมการดังนี้ Y = 0. 2697e0.2725(x) , R2
= 0. 99 และ Y = 0. 2379e0.132(x) , R2 = 0. 95 ตามลําดับ (FIGURE 2) และเมื่อประยุกตใชสมการ
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เพื่อประเมินอายุของการตั้งกอจนโตเต็มวัย พบวา ไผขาวหลามมีแนวโนมเชนเดียวกับไผไรคือ ใช
ระยะเวลาสั้นเมื่อขึ้นอยูในพืน้ ที่เปดโลง โดยมีอายุกอ เทากับ 12.30 ± 0.87 และ 28.78 ± 2.05 ป ใน
พื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอดตามลําดับ
ระหวางที่ทาํ การศึกษาการตัง้ กอของไผไรและไผขาวหลาม ภายหลังการออกดอกและ
ตายขุย พบวา ไผบงดํา ประสบความสําเร็จในการตั้งกอกระจายอยูทวั่ ไปในพืน้ ที่ และสวนใหญเปน
กอเกาที่เกิดจากเมล็ดของไผภายหลังการตายขุยเดิม อยางไรก็ตามไมมรี ายงานถึงชวงเวลาที่แนนอน
ของการออกดอกตายขุยของไผชนิดนี้ และกอที่ปรากฏสวนใหญเปนกองัน (suppress sapling
clumps) คือ เจริญอยูภายใตสภาพขอจํากัดในเรื่องของปริมาณแสง จึงมีขนาดเล็กทั้งกอและลํา
ภายหลังไผไรและไผขาวหลามตายและถูกไฟปาเผาซากกอ มีพื้นที่โลงเพิ่มมากขึ้น เปดโอกาสให
กองันของไผบงดํา ขยายขนาดกอและลําโตขึ้นมาคลุมพื้นที่เดิมเกือบทั้งหมด และเนื่องจากไมทราบ
อายุแนนอนของกอ ทําใหตอ งประมาณอายุของกอและลําไผบงเชนเดียวกับวิธีการนับอายุกอของไผ
ไรและไผขาวหลาม ผลการประเมินอายุกอของไผบงดํา พบวา มีอายุของกอระหวาง 10 – 15 ป และ
การเติบโตทางดานเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยทีร่ ะดับชิดดินในแตละชัน้ อายุเดียวกันระหวาง 2 พื้นที่ ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตั้งแตอายุ 1ป ถึงอายุ 10 ป (p< 0.001) (TABLE 2) โดย
มีความโตทางเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับชิดดินของกอที่อยูในพื้นที่เปดโลงและใตเรือน
ยอด เทากับ 0.76 และ 0.71 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการหาสมการการเจริญเติบโตของไผบงดํา
อายุกอประมาณ 10 ป ในพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอด ไดสมการ คือ Y = 0.186e0.1541(X) , R2 = 0.97
และ Y = 0.168e0.159(X) , R2 = 0.97 ตามลําดับ (FIGURE 3 ) และเมื่อประยุกตใชสมการดังกลาวเพื่อ
หาอายุกอโตเต็มวัย พบวา ไผบงดําใชเวลาในการตั้งตัวเมื่อเริ่มจากสภาวะที่มาจากกอไผที่ถูกบดบัง
แสง คอนขางยาวนาว เมื่อเทียบกับไผไรและไผขาวหลามภายใตพื้นทีเ่ ปดโลง และพบวาระยะเวลา
ในการตั้งกอจนโตเต็มที่ของไผบงดําไมมีความแตกตางกันระหวางใตพนื้ ที่เปดโลงและพื้นที่เรือน
ยอด มีอายุเฉลี่ยเทากับ 41.49 ± 0. 44 และ 44.51 ± 0. 47 ป ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก ไผบงดําใน
ระยะวัยรุนที่เจริญอยูภายใตสภาพที่ไมเอื้อตอการเจริญทั้งในดานแสงสวางที่ไมเพียงพอตอการ
สังเคราะหดว ยแสง รวมถึงไฟปาที่เกิดขึน้ ไดบอยครั้งไดเผาทําลายลําไผเหลานี้ลง ทําใหกอไผบงดํา
มีโอกาสนอยที่จะสะสมอาหารเพื่อใชสําหรับการแตกหนอในปตอ ๆ ไป สงผลใหมีอัตราการเจริญ
คอนขางต่ํา ทําใหการตั้งกอตองใชระยะเวลาที่ยาวนานกวาไผสองชนิดแรก
ผลการประเมินอายุการตั้งกอจนโตเต็มวัย หรืออายุขัยของไผ พบวา ไผแตละชนิดใชเวลา
ไมเทากันอยางไรก็ตามจะใชเวลาสั้นเมื่อเจริญอยูในพืน้ ที่เปดโลงที่มีแสงสวางมาก จากการรายงาน
ของ Marod et al. (2005) พบวากลาไผขาวหลาม มีความหนาแนนและการอัตราการรอดตายสูงมาก
ประมาณ 1,250 culm.m-2 และ 58 % y-1 ตามลําดับ ผลดังกลาวทําใหกลาไผมีการแข็งขันกันสูงมาก
ทั้งภายในชนิดพันธุและกับพรรณพืชอื่น ๆ โดยเฉพาะปจจัยแสงสวาง ดังนั้นเมื่อกลาไผเจริญภายใต
พื้นที่เรือนยอดที่มีรมเงาสูง การเจริญเติบโตเปนไปอยางชา ๆ ทําใหใชเวลาการตั้งกอยาวนานขึ้นไป
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อีก สอดคลองการศึกษาการเจริญเติบโตของกลาไมชนิดอืน่ ๆ เชน กลาไมตะเคียนทองในพื้นที่โลง
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางดีกวาภายใตเรือนยอดของกระถินยักษ (ธิติ, 2534)
เนื่องจากปริมาณแสงที่พืชไดรับมีผลตอการสังเคราะหแสงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
แตกตางกัน (วงจันทร, 2535) โดยปกติพืชทัว่ ๆ ไปสามารถสังเคราะหแสงไดมากขึ้น เมื่อปริมาณ
แสงเพิ่มมากขึน้ (ประนอม, 2542; Salisbury and Ross, 1992) อยางไรก็ตามอัตราการสังเคราะห
ดวยแสง นอกจากจะผันแปรตามปริมาณความเขมแสงแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการสังเคราะห
แสง ไดแก อุณหภูมิ ลม และความชื้น โดยปกติอัตราการสังเคราะหแสงของตนไมมีอัตราเพิ่มขึ้น
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิระดับหนึ่ง หลังจากนั้นอัตราสังเคราะหแสงจะคอนขางคงที่หรือ
ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น (Atipanumpai, 1989) ความชื้นในดินถือเปนปจจัยที่สงผลตอการใชน้ํา
ของพืชสําหรับการเจริญเติบโตเชนกัน และเนื่องจากในพื้นที่ศึกษานัน้ จัดเปนปาผสมผลัดใบ ที่
ความชื้นของดินมีความผันแปรโดยตรงกับปริมาณน้ําฝนรายเดือน (อมรรัตน, 2544; Marod et al.,
1999) อยางไรก็ตามความชื้นในดินไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางพื้นทีใ่ ตเรือนยอดกับ
พื้นที่เปดโลง แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางฤดูกาลเฉพาะภายใตพื้นที่เปดโลง (ปยะ, 2548)
ซึ่งพบวา กลาไมไผมีการเจริญเติบโตทางความสูงในชวงฤดูฝนไดดีมากโดยเฉพาะในพื้นที่เปดโลง
ประมาณ 0.99 cm.mo-1 (Marod et al., 2005) สวนใหญพรรณไมในเรือนยอดชั้นบนจะไดรับ
อิทธิพลของปจจัยเหลานี้เต็มที่ แตพรรณไมในเรือนยอดชั้นรองและพรรณไมในระดับไมพุมและไม
พื้นลาง มักจะไดรับอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ลดลงกันตามลําดับ (นิตยา, 2528) กลาวคือ กลาไผที่ตั้ง
กออยูภายใตพนื้ ที่เรือนยอด จะไดรับปจจัยสําคัญเหลานี้นอยกวาภายใตพื้นที่เปดโลง ทําใช
ระยะเวลาการตั้งกอยาวนานกวาปกติ แสดงวา ปริมาณแสงมีผลโดยตรงตอระยะเวลาในการตั้งกอ
ของไมไผ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งกอของไผบงดํา ที่พบเฉพาะกอขนาดเล็กภายใต
พื้นที่เรือนยอด (ถูกบดบังแสง) และในพืน้ ที่เปดโลง (เดิมเคยถูกบดบังแสงโดยไผไรและไผขาว
หลาม) พบวา ระยะเวลาสําหรับการตั้งกอของไผบงดํา ไมมีความแตกตางกันและตองใชเวลานาน
(มากกวา 40 ป) เพื่อโตเปนกอเต็มวัย เพราะการเจริญในระยะแรกเปนไปอยางชา ๆ เนื่องจากการบด
บังของแสงสวางของเรือนยอดไมใหญ สงผลใหไผเกิดการสังเคราะหดว ยแสงไดลดลง (Kozlowski
et al., 1991) กอไผจึงเติบโตในลักษณะของกอที่งัน (dormancy clump) เพื่อรอชวงเวลาที่ปจจัย
แวดลอมเหมาะสมตอการตั้งกอ เชน เมื่อไผไรที่เปนไผเดนในพื้นที่ตายลงสงผลใหเกิดพื้นที่โลง
มากขึ้น ทําใหไผบงดําไดรับแสงสวาง และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ เต็มที่ จึงเจริญเติบโตจนสามารถตั้ง
เปนกอไผที่โตปกคลุมพื้นที่ไดมากกวา ไผไรและไผขาวหลามที่สวนใหญเจริญมาจากเมล็ด
ความสัมพันธของปริมาณแสงสองผานเรือนยอดตอการเจริญเติบโตของไผ
ผลการวิเคราะหปริมาณแสงสองผานเรือนยอด (standard overcast sky distribution,
SOC%) ภายใตพื้นที่เปดโลงและพื้นทีเ่ รือนยอด พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(Z= -4.576, p< 0.001) ทั้งในระหวางฤดูแลง และในฤดูฝน (Z= -4.704, p< 0.001) โดยคาปริมาณ
แสงสองผานเรือนยอดเฉลี่ยในฤดูแลง เทากับ 16.26 และ 4.21 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในฤดูฝน
มีคาเทากับ 7.75 และ 2.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของ Marod et al. (2002) ที่
รายงานวา ปริมาณแสงสองผานเรือนยอดมีความแตกตางกันระหวางพืน้ ที่ทั้งในฤดูกาลเดียวกันและ
ตางฤดูกาลกัน และความแตกตางจากปริมาณแสงดังกลาวสงผลตอการเจริญเติบโตดาน
เสนผาศูนยกลางที่ระดับชิดดินของลําไผไรและไผขาวหลาม กลาวคือ ภายใตพนื้ ที่เปดโลงขนาด
ความโตของลําไผ ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z= -.533, p=0.594) แตพนื้ ทีใ่ ตเรือนยอด
พบวา ความโตมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (Z=-3.776, p<.001) แสดงวา แสงสวางใต
เรือนยอดมีความผันแปรสูง ทําใหกลาไผไดรับปริมาณแสงที่นอยและไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน ที่นอกเหนือจากการบดบังของแสงจากพรรณไมในระดับเรือนยอดแลว เรือนยอดที่
แนนทึบของไมไผที่ปกคลุมอยูเดิมก็มีสว นอยางมากตอการลดปริมาณแสงสองผานเรือนยอดที่จะ
ผานลงมายังพืน้ ปา (Marod et al., 1999; นิตยา, 2528) ดังนั้นจึงพบวา ไมไผมีการเจริญเติบโตไดดี
โดยเฉพาะภายใตพื้นที่เปดโลง ผลของการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธของปริมาณ
แสงสองผานเรือนยอดตอการเจริญเติบโตของไผไดอยางชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ Oliver
and Larsen (1996) ที่พบวา เมื่อหมูไมเจริญเติบโตไดระยะหนึ่ง เรือนยอดจะขยายเขามาชิดกันและ
ซอนทับกันทําใหชองวางระหวางตนไมถูกจํากัด อัตราการเจริญเติบโตของตนไมจะเริ่มลดลง
เนื่องจากเรือนยอดที่ซอนทับกันนั้นทําใหกงิ่ ดานลาง ๆ ไดรับแสงนอย สงผลใหการสังเคราะหแสง
นอยลง มีผลใหกิ่งดานลาง คอย ๆ แหงตาย
สรุป
การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของลําไผ ภายใตสภาวะที่เหมาะสมมีความสัมพันธ
โดยตรงกับอายุของกอ คือ เมื่ออายุของกอเพิ่มขึ้นขนาดของลําหรือหนอไผที่แตกมาใหมกจ็ ะมี
ขนาดโตขึ้น และขนาดของลําในแตละชั้นอายุของไผไรและไผขาวหลาม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.001) ระหวางพื้นที่เปดโลงและใตเรือนยอด ยกเวนไผไรชั้นอายุ 1 ป ที่ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z=-0.898, p=0.369) เนื่องจากพลังงานหรืออาหารที่
ไดรับสําหรับหนอไผนั้นเกิดจากเมล็ดโดยตรง และเนื่องจากกลาไผในปแรกมีความหนาแนนและ
การแขงขันกันสูงมากทั้งสองพื้นที่ การเจริญเติบโตจึงไมแตกตางกันมากนัก
ปริมาณแสงสองผานเรือนยอด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งระหวาง
พื้นที่ ( Z= -4.576, p< 0.001) และระหวางฤดูกาล (Z= -4.704, p< 0.001) โดยปริมาณแสงสองผาน
เรือนยอดเฉลี่ยมีคาเพิ่มขึ้นในฤดูแลงและลดลงเมื่อเขาสูฤดูฝน ทั้งในพื้นที่เปดโลง (16.26 และ 4.21
% ตามลําดับ) และพื้นทีใ่ ตเรือนยอด (7.75 และ 2.18 % ตามลําดับ) การตั้งกอของไมไผมี
ความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณแสงสองผานเรือนยอด ภายใตพื้นที่เปดโลงการเจริญเติบโตของลํา
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ไผมีขนาดใหญกวาภายใตเรือนยอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งไผไรและไผขาวหลาม (Z=-20.065
และ -17.470, p < 0.001, ตามลําดับ) อยางไรก็ตามไผบงดําที่เกิดจากกอที่ถูกบดบัง (suppress
clumps) อายุกอ ประมาณ 10 ป แมการเจริญเติบโตจะมีความสัมพันธเปนไปทิศทางเดียวกับไผไร
และไผขาวหลาม แตพบวา ความโตของไผบงดําในชัน้ อายุเดียวกันระหวางพื้นทีใ่ ตเรือนยอดกับ
พื้นที่เปดโลง ไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p< 0.001) ทั้งนี้เนื่องจากเปนกอไผที่เกิด
ขึ้นอยูในพื้นทีอ่ ยูกอนแลวและถูกบดบังแสงโดยไผไรเดิมกอนการตายขุย ทําใหปริมาณแสงมีไม
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของไผบงดํา และกอที่พบจึงอยูในลักษณะของกองัน จนเมื่อพื้นที่เปด
โลง จึงเปดโอกาสใหไผบงดําขยายขนาดของกอเขายึดครองพื้นที่ไดทวั่ ไป ไมไผสามารถตั้งกอโต
เต็มวัย ไดในระยะเวลาสั้นเมือ่ เจริญอยูในพืน้ ที่เปดโลงที่มีปริมาณแสงเพียงพอ และสมการประเมิน
อายุของไผไรและไผขาวหลาม ในพื้นทีเ่ ปดโลง คือ Y = 0. 2149 e0.2184(x) ,R2 0. 94 และ ป Y = 0.
2697e0.2725(x) , R2 0. 99 ตามลําดับ และจากการประเมินอายุพบวา ไผทั้งสองชนิดใชเวลาในการตั้ง
เปนกอเต็มวัย เทากับ 27.17 ± 0. 29 และ 12.30 ± 0.87 ป ตามลําดับ สวนไผบงดําทีเ่ กิดจากกอไผที่
อยูระหวางการงัน เนื่องจากถูกบดบังแสงสวาง ตองใชเวลาในการตั้งเปนกอคอนขางนานกวาไผ
สองชนิดแรก (ประมาณ 41.49 ± 0. 44 ป)
การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกสวนไผเพื่อนําผลผลิตของไผทั้งหนอและลํามาใชประโยชน
ควรพิจารณาปจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณแสงสวางในพืน้ ที่ รวมถึงแหลงทีม่ าของกลาหรือหนอไผ
เนื่องจากการนําไผมาปลูกนั้นอายุกอของกอที่ปลูกตองนับตอเนื่องจากอายุของกอเดิม ซึ่งหากหนอ
ที่นํามาขยายพันธุมีอายุใกลกบั ชวงอายุขยั ของไผ ก็จะทําใหการสงเสริมการปลูกไผลมเหลว
เนื่องจากไผที่ปลูกจะออกดอกและตายขุย กอนที่จะเก็บผลผลิต เชนที่เคยเกิดขึน้ กับการปลูกไผตง
และมีการออกดอกพรอมกันทั่วประเทศในป พ.ศ. 2537 ทั้ง ๆ ที่เกษตรกร เพิ่งเริ่มปลูกไผไดเพียง 45 ป เทานั้น อยางไรก็ตามการไดกลาไมที่เกิดจากเมล็ดถือเปนสิ่งที่กระทําไดยากเชนกัน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาการตั้งกอและสรางลําของไมไผ ภายหลังการออกดอกตายขุย ในปาธรรมชาติ
ควรมีเก็บขอมูลในระยะยาว เพื่อใหไดรับขอมูลการปรับตัวของพืชในแตละชวงเวลาและติดตาม
การรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ของพรรณพืชและไมไผที่สัมพันธกับปจจัย
แวดลอม เพื่อไดผลการวิเคราะหที่สมบูรณสําหรับใชในการสรางแผนการจัดการไผในอนาคต
เอกสารและสิ่งอางอิง
ดอกรัก มารอด. 2538. แบบแผนการทดแทนขั้นทุตยิ ภูมิในสังคมปาผสมผลัดใบของสถานีวิจัยลุม
น้ําแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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Figure 1. The characteristics of sympodial rhizome bamboos and the estimation of aged culms.
Source: McClure (1966)
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Figure 2 Growth of Gigantochloa albociliata (A) and Cephalostachyum pergracile (B) in the
different conditions, under gap (broken line and white circles) and under closed canopy
(continuous line and black circles).
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Figure 3 Growth of Bambusa tulda from sapling clumps in the different conditions, under gap
(broken line and white circles) and under closed canopy (continuous line and black circles).
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Table 1. Climatic data at Mae Klong Watershed Research Station during 1997-2006.

Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total
Average (Mo-1)

Relative
humidity
(%)
78.8
75.6
73.8
78.1
83.3
85.2
86.4
86.6
85.4
86.4
110.3
81.1
84.3

Amount of
rainfall
(mm)
13.5
36.6
56.9
85.8
239.9
207.1
239.9
247.6
283.5
178.0
25.8
4.3
1618.9
134.8

Water
evaporation
(mm)
3.3
4.2
4.7
5.0
3.6
2.6
2.2
2.2
2.8
3.0
3.3
3.3
3.4

Temperature (˚C)
Max
Min
Avera
ge
33.3
14.7
24.0
35.7
16.0
30.8
37.8
17.6
27.9
38.1
20.6
29.3
34.7
21.9
27.7
32.8
22.1
27.4
31.7
22.0
26.9
33.0
22.6
26.9
33.2
21.8
27.7
33.0
21.2
27.1
33.0
18.5
25.5
31.5
15.4
23.5
34.0

19.5

27.1
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Table2. Statistical analysis on growth of bamboos, Gigantochloa albociliata,
Cephalostachyum pergracile and Bambusa tulda under gap and crown canopy conditions.

Age (year)

Mann-Whitney U Test
Significant (2-tailed)
G. albociliata
C. pergracile

B. tulda

1

0.369ns

.000***

0.588ns

2
3
4
5
6
7

.000***
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***

.000***
.000***
.000***
.000***
.000***

0.461ns
0.557ns
0.551ns
0.917ns
0.823ns
0.278ns
0.675ns

8
9
10
Note; ns

0.900ns
0.735ns
: Non significant

*** : Significant with p<0.001

