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บทคัดย่อ
การศึ กษาปริ มาณและการใช้ประโยชน์ของไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) ในพื้นที่ ป่าชุ มชน บ้านแม่
ทราย ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณและการใช้ประโยชน์หน่อไผ่ไร่
การเจริ ญเติบโต ปริ มาณของไผ่ไร่ และหน่อไผ่ไร่ จานวนการใช้ประโยชน์จากหน่อไม้ สาเหตุการตายของหน่อไม้และ
จานวนหน่อไม้ที่เหลือรอดเป็ นลา ทาการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย
ทาการวางแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร × 20 เมตร จานวน 5 แปลง และวัดการเจริ ญเติบโตของหน่อไผ่สปั ดาห์ละหนึ่ง
ครั้ง โดยเก็บข้อมูล ความสูง เก็บจานวนหน่อไม้ และสาเหตุการตายของหน่อไม้
ผลการศึ กษา พบว่า ความหนาแน่ นกอไผ่ไร่ มีค่าเท่ากับ 24 ± 1 กอต่อไร่ ความหนาแน่ นของลาไผ่ไร่ มีค่า
เท่ากับ 361.6 ± 49.06 ลาต่อไร่ อัตราการเติบโตของลาไผ่ไร่ ในช่วง 1 ปี มีค่าเท่ากับ 0.07 ตารางเมตรต่อไร่ ส่วนหน่อไม้
ในพื้นที่ มีจานวน 112.8 ± 20.03 หน่ อต่อไร่ โดยที่ มีหน่ อไม้เกิ ดขึ้นมากที่สุดในต้นเดือนสิ งหาคม เฉลี่ย 21.6 ± 4.2
หน่อต่อไร่ มีการเกิดของหน่อไม้ครั้งสุ ดท้ายในกลางเดือนกันยายน ส่ วนการเจริ ญเติบโตด้านความสู งของหน่อไผ่ไร่
พบว่า มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงสุดในปลายเดือนตุลาคม มีอตั ราการเจริ ญเติบโต 42.39 ± 9.83 เซนติเมตรต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตามระหว่างเดื อนมกราคมถึ งกุมภาพันธ์หน่ อไม้ไม่มีการเจริ ญเติบโตด้านความสู ง ของหน่ อเพิ่มขึ้นอีก
การศึ กษาพบว่ามี การใช้ประโยชน์จากหน่ อไม้ในช่ วงปลายเดื อนกรกฎาคมถึ งต้นเดื อนกันยายน คิ ดเป็ นการใช้
ประโยชน์ร้อยละ 53.19 ของหน่อไม้ท้ งั หมด มีการใช้ประโยชน์มากที่ สุดในช่วงปลายเดื อนสิ งหาคม ร้อยละ 34.67
ขณะที่การใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เกิดหน่อไม้ครั้งสุดท้ายในต้นเดือนกันยายน ร้อยละ 9.33 และหน่อไม้มีการตาย
ที่ เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติท้ งั หมดคิดเป็ นร้อยละ 21.28 โดยตายมากที่สุดในปลายเดื อนกรกฎาคม ร้อยละ 20 และ ตาย
น้อยที่ สุดในเดือนตุลาคม คิดเป็ นร้อยละ 3.33 อย่างไรก็ตาม อัตราการรอดตายของหน่อไม้ไปเป็ นลาไผ่มีค่าสู งกว่า
อัตราการตาย (ร้อยละ 25.53 ของหน่อไผ่ท้ งั หมด) ดังนั้น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของหน่อไผ่ไร่ ตามช่วงเวลาการสร้าง
หน่อที่พบครั้งนี้สามารถนาไปใช้เพื่อการวางแผนจัดการการใช้ประโยชน์หน่อไผ่ไร่ ในพื้นที่ได้อย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: ปริ มาณและการใช้ประโยชน์, ป่ าชุมชนบ้านแม่ทราย, ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata)
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ABSTRACT
The study of the Gigantochloa albociliata production and utilization in Mae Sai community forest in Rong Kwang
District, Phrae Province, aimed conducted to clarify the quantity and utilization of bamboo shoots. Bamboo shoots data ,
emergence, growth, and survival were collected from June 2017 to February 2018. Five sample plots of 20 m × 20 m were
set up, then, bamboo shoots were monitored once a week.
The results showed that the clump density of bamboo was 24 ± 1 clumps per rai, while, the culm density was 361.6
± 49.06 culms per rai. In addition, the growth rate of bamboo culm based on diameter was 0.07 m2 per rai. High bamboo
shoots were found, 112.8 ± 20.03 shoots per rai, high emerged bamboo was found in beginning of August, 21.6 ± 4.2 shoots
per rai, and the last period of emerged shoot was occurred in September. The increased rate of shoot height was highest in
late October, 42.39 ± 9.83 cm per week, in contrast, growth of shoot height was detected during January to February. The
utilized period of bamboo shoots was occurred during late July to early September. The total utilize of bamboo was 53.19
% of total shoots which highest and lowest used was found in August (34.67 % of utilized shoots) and September (9.33 %
of utilized shoots). The mortality rate of bamboo shoots was 21.28 % per month which the highest and lowest rate were
found in July (20 % of total died shoot) and October (3.33 % percent of total died shoot). However, survival rate of bamboo
shoots was higher than mortality rate, 25.53 % of total bamboo shoots. Therefore, the different period of bamboo shoots
can be used to set up the sustainable manage plan in this area.
Keywords: Gigantochloa albociliata, Maesai Community Forestry Phrae Province, Production and Utilization

บทนา
ประเทศไทยซึ่ งอยู่ในเขตร้อนชื้ น (Tropical) จัด
ได้วา่ เป็ นศูนย์กลางของความหลากหลายของไผ่ (center of
diversity of bamboos) แห่ งหนึ่ งของโลก (Dransfield and
Widjaja, 1995) ในบรรดาทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของ
ประเทศไทยไม้ไผ่ว่า จัดเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งสาหรับชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาว
ไทยไม้ไผ่สามารถใช้ทาประโยชน์ได้หลายอย่าง นับตั้งแต่
ทาภาชนะเครื่ องใช้ เครื่ องประดับบ้านเครื่ องมือจับสัตว์น้ า
ยารักษาโรค อาหาร และประโยชน์อื่นๆ อย่างมากมายไม้
ไผ่สามารถเจริ ญเติ บโตและมี อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ชนิ ดที่ได้รับการแพร่ หลายและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ในภาคเหนื อ ได้แก่ ไผ่ป่า (Bambusa arundinacea)ไผ่บง
(Bambusa spp.) ไผ่ ซ าง (Dendrocalamus strictus) ไผ่ ห ก
(Dendrocalamus brandisli) ไ ผ่ ไ ร่ (Gigantochloa
albociliata) ซึ่ งชนิ ดพรรณทั้ งหมดนี้ เป็ นไผ่ ที่ สร้ าง
คุ ณประโยชน์ให้กับพื้นที่ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมใช้ท้ งั
อุปโภคและบริ โภค
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จังหวัดแพร่ เป็ นจังหวัดหนึ่งซึ่ งมีพ้นื ที่ส่วนใหญ่
เป็ นป่ าเบญจพรรณที่ มี ไ ม้ไ ผ่ข้ ึ นอยู่ม ากมายหลากหลาย
ชนิ ด รวมทั้งในพื้นที่ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง มีไผ่
หลากหลายชนิดและมีการใช้ประโยชน์จากไผ่หลากหลาย
อย่าง แต่ในพื้นที่ นิยมนาเอาไผ่ไร่ ไปใช้ประโยชน์ อย่าง
มาก เนื่ อ งจากเป็ นไผ่ ที่ มี ข นาดเล็ ก สามารถเก็ บ หาได้
สะดวก ซึ่ งเหมาะสาหรับการนาหน่อของไผ่มาใช้ในการ
บริ โภค (สุ ทัศน์, 2545) ซึ่ งการนาเอาไผ่ไปใช้ประโยชน์
อย่างมากมายนั้น ทาให้การใช้ประโยชน์ของชุมชนในการ
ใช้ไผ่ไร่ ในพื้นที่ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้ องกวาง จังหวัด
แพร่ ใช้ได้นอ้ ยลง ซึ่งปริ มาณการใช้ประโยชน์และผลผลิต
ของไผ่ไร่ ยงั ไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริ งจัง ก่อให้เกิดปั ญหา
ในการจั ด การและอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาของการใช้
ทรัพยากรมากเกินกาลังผลิตของป่ าในพื้นที่
ดังนั้นด้วยคุ ณสมบัติของไผ่ไร่ ดังที่ ได้กล่าวมา
ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งต้องการที่ จะศึ กษาการศึ กษาปริ มาณและ
การใช้ประโยชน์ของไผ่ไร่ บริ เวณป่ าชุมชนตาบลแม่ทราย
และเพื่อเป็ นฐานข้อมูลสาหรับการจัดการใช้ประโยชน์ของ
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ไผ่ไร่ ในพื้นที่ เพื่อสร้างการจัดการการใช้ประโยชน์ไผ่ไร่
ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของชุมชนในพื้นที่
ต่อไปได้ในอนาคตต่อไป

ความสูงของหน่อไม้และนับจานวนหน่อไม้ที่เกิดขึ้นในแต่
ละสัปดาห์ทาการติดหมายเลขหน่อไม้ สัปดาห์ละครั้ง โดย
จะนับจานวน หน่ อเก่า หน่ อใหม่ และการถูกทาลายโดย
มนุ ษย์ เช่ น การโดนตัด รวมถึ งการตายของหน่ อไม้โดย
ธรรมชาติ และนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มูล ด้านการ
เจริ ญเติบโตของไผ่ไร่ คือ ความสู ง ทั้งหน่ อเก่าและหน่ อ
ใหม่ ตลอดจนหน่อที่ถูกตัดและตาย

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่ป่าชุมชนแม่ทรายต้นมื่นมีพ้นื ที่ท้ งั หมด
930 ไร่ (Royal Forest Department, 2012) อยูใ่ นพื้นที่ป่า
ชุมชน บ้านแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ท าการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของไผ่ ไ ร่ ด้ ว ยการ
คานวณหาความหนาแน่นและความเด่นของไผ่ไร่ จานวน
อัตราการการเกิ ดของหน่อไม้ และอัตราการใช้ประโยชน์
และอัตราการตายและรอดตาย แสดงข้อมูลเป็ นเป็ นร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลและวิจารณ์
จากการศึ กษาความหนาแน่ นและความเด่นของ
ไผ่ไร่ บริ เวณพื้นที่ป่าชุมชนตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง
จั ง หวัด แพร่ ได้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล ไผ่ ไ ร่ Gigantochloa
albociliata ในแปลงตัว อย่า งขนาด 20 เมตร × 20 เมตร
จานวน 5 แปลง เริ่ มตั้งแต่เดื อนมิ ถุนายน 2560 ถึ งเดื อน
กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 9 เดือน ปรากฏผลดังนี้
1. ปริมาณความหนาแน่ นของกอไผ่ไร่ และลาไผ่ไร่
ผลการศึ กษาในบริ เวณพื้นที่ ป่าชุ มชนตาบลแม่
ทราย พบว่า ปริ มาณความหนาแน่นของกอไผ่ไร่ มีค่าเท่ากับ
24 ± 1 กอต่อไร่ ความหนาแน่ นของจานวนลาของไผ่ไร่ มี
ค่ า เท่ า กับ 361.6 ± 49.06 ล าต่ อ ไร่ และมี ค วามหนาแน่ น
เฉลี่ยของจานวนลาต่อกอเท่ากับ 3..75 ± 6.13 ลาต่อกอ

Figure 1 Study areas at Mae Sai Community Forestry,
Phrae Province.
การเก็บข้ อมูล
1 . เ ลื อ ก พื้ น ที่ ป่ า ผ ส ม ผ ลั ด ใ บ ที่ มี ไ ผ่ ไ ร่
(Gigantochloa albociliata) โดยได้ ท าการส ารวจพื้ น ที่
บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชนต าบลแม่ ท ราย อ าเภอร้ อ งกวาง
จังหวัดแพร่ แล้วสุ่มเลือกพื้นที่เพื่อทาการวางแปลงศึกษา
2. วางแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร × 20 เมตร
จานวน 5 แปลง (Figure 1)
3. ทาการเก็บข้อมูล จานวนกอและลาไผ่ไร่ ใน
ทุก ๆ กอในแปลงตัวอย่าง วัดเส้นรอบวงของกอไผ่ไร่ ทุก
ลาในระดับความสูงที่ห่างจากพื้นดิน 1.30 เมตร หรื อระดับ
เพียงอก ของลาไผ่ในกอไผ่ไร่ ทุกกอในทุ ก ๆ แปลง วัด

2. ความเด่ นของไผ่ไร่
ความเด่นของลาไผ่ไร่ ในบริ เวณพื้นที่ป่า พบว่า
ความเด่ นของลาไผ่ไร่ ตอนเริ่ มวางแปลงตัวอย่างเท่ า กับ
0.82 ตารางเมตรต่อไร่ และหลังจากไผ่ไม่มีการเพิ่ ม ของ
หน่ อไม้และโตจนเป็ นลาใหม่เท่ากับ 0.89 ตารางเมตรต่อ
ไร่ มี ก ารเจริ ญเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น 0.07 ตารางเมตรต่ อ ไร่
สอดคล้องกับรายงานของ ธัญพิสิษฐ์ และสากล (2558) ที่
พบว่าไผ่ทุกพันธุ์มีการเพิ่มขึ้นทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดือน
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(Phuangchik and Lamduanhom, 2015; Duriyaprapan and
Jansen, 2016)

3 .จานวนหน่ อของไผ่ไร่
หน่ อของไผ่ไร่ ในบริ เวณพื้นที่ ป่าชุ มชนตาบล
แม่ ท ราย มี จ านวนทั้ งหมด 112.8 ± 20.03 หน่ อ ต่ อ ไร่
(Figure 3) พบหน่ อ ไม้เ กิ ด ครั้ งแรกในสัปดาห์ ที่ 5 ปลาย
เดื อนกรกฎาคม และพบว่ามี หน่ อไม้เกิ ดขึ้นมากที่ สุดใน
สัปดาห์ที่ 9 ต้นเดือน สิ งหาคม พบจานวน 21.6 ± 4.2 หน่อ
ต่อไร่ และรองลงมาจากสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ สัปดาห์ ที่ 12
ต้นเดื อนกันยายน พบจานวน 20.8 ± 4.0 หน่ อต่อไร่ และ
พบการเกิ ด ของหน่ อ ไม้ค รั้ งสุ ด ท้ า ยในสั ป ดาห์ ที่ 1.
กลางเดื อนกันยายน ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาใกล้เคียงกันกับการ
เจริ ญเติบโตของไผ่หลายชนิ ดที่เจริ ญเติบโตในช่วงเวลานี้
(Phuangchik et al, 2013) (Figure 2)

5. อัตราการรอดตาย การใช้ ประโยชน์ และการตายโดย
ธรรมชาติของหน่ อไผ่ไร่
ผลการศึกษาการสร้างหน่อของไผ่ไร่ พบทั้งหมด
จานวน 112.8 ± 20.03 หน่ อต่อไร่ จาแนกเป็ นส่ วนของ
หน่ อที่ มีการใช้ประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 53.19 ของหน่อ
ทั้งหมด หน่อไผ่ตายเองโดยธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ 21.28
ของหน่ อทั้งหมด ขณะที่ มีหน่ อไผ่มีการรอดตาย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 25.53 (Figure 4)
6. ช่ วงเวลาการใช้ ประโยชน์ ของหน่ อไม้
ช่วงเวลาการใช้ประโยชน์หน่อไม้ พบว่ามีการใช้
ประโยชน์ ท้ ัง หมด ร้ อ ยละ 53.19 และมี ก ารเข้า มาใช้
ประโยชน์จากหน่อไม้มากที่ สุดในจานวนทั้งหมดที่ มีการ
ใช้ประโยชน์คือสัปดาห์ที่ 11 ปลายเดือนสิ งหาคม คิดเป็ น
ร้อยละ 34.67 ซึ่ งเป็ นฤดูฝนที่นิยมเก็บหาหน่อไม้มากที่สุด
( Phuangchick and Harakotr, 2 0 0 6 ; Laosakul, 2002)
รองลงมาได้แ ก่ สัป ดาห์ ที่ 9 (กลางเดื อ นสิ งหาคม) และ
สัปดาห์ที่ 7 (ปลายเดื อนกรกฎาคม) คิดเป็ นร้อยละ 25.33
และ 17.33 ตามล าดั บ ช่ ว งเวลาสุ ดท้ า ยที่ พ บการใช้
ประโยชน์หน่ อไม้คือสัปดาห์ที่ 13 (กลางเดื อนกันยายน)
คิดเป็ นร้อยละ 9.33 (Figure 5)

4. อัตราการเจริญเติบโตด้ านความสู งของหน่ อไผ่ไร่
การเจริ ญ เติ บ โตด้า นความสู ง ของหน่ อ ไผ่ ไ ร่
พบว่า หน่อไผ่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงสุ ดได้แก่ สัปดาห์
ที่ 19 ปลายเดื อ นตุล าคม มี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บโตเท่ ากับ
42.39 ± 9.83 เซนติ เ มตร รองลงมาได้แ ก่ สั ป ดาห์ ที่ 15
(ปลายเดือนกันยายน) และสัปดาห์ที่ 16 (ต้นเดือนตุลาคม)
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเท่ากับ 41.92 ± 14.84 และ44.22 ±
12.49 เซนติ เมตร ตามลาดับ ขณะที่ อตั ราการเติบโตทาง
ความสู ง ของหน่ อ ไผ่ พบเติ บ โตได้ ดี ช่ ว งปลายเดื อ น
กันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ระหว่างสัปดาห์ที่ 15 ถึง
สัปดาห์ที่ 21 (Figure 3) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางด้านสูง
มากกว่า 40 เซนติเมตร ขึ้นไป และอัตราการเจริ ญเติบโต
ทางด้า นความสู ง มี แ นวโน้ม ลดลงอยู่ร ะหว่า ง 30 – 40
เซนติเมตร ช่วงต้นถึงกลางฤดู แล้ง (เดื อนพฤศจิ กายนถึ ง
กุมภาพันธ์) การเจริ ญเติบโตด้านความสู ง ที่ลดลงในช่วงนี้
อาจเนื่องจากสภาพพื้นที่เริ่ มมีความแห้งแล้ง (drought) เพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับการที่ไผ่ไร่ มีความสู งเมื่อเจริ ญเติบโต
เต็มที่เฉลี่ยไม่เกิน 10 เมตร ทาให้หน่อไม้ไม่สูงมากไปกว่า
ความโตสู งสุ ด อย่างไรก็ตามการเติบโตทางความสู งของ
ไผ่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยแวดล้อมในแต่ ล ะพื้ น ที่

7. การตายของหน่ อไม้ โดยธรรมชาติ
การตายโดยธรรมชาติ ข องหน่ อ ไม้ท้ ั งหมด
จานวนร้อยละ 21.28 และพบว่ามีการตายมากที่สุดสัปดาห์
ที่ 7 และ 1. คื อ ปลายเดื อ น กรกฎาคม และ กลางเดื อ น
กันยายน ร้ อยละ 20 ทั้งสองช่ วงเวลา เนื่ องจากช่ วงเวลา
ดัง กล่ า วปริ ม าณน้ า ฝนในพื้ น ที่ มี จ านวนน้อ ย รองลงมา
ได้แก่สัปดาห์ที่ 11 (ปลายเดื อนสิ งหาคม) และ สัปดาห์ที่
12 (ต้นเดือนกันยายน) ร้อยละ 16.67 และ 13.33 ตามลาดับ
และพบการตายของหน่ อ ครั้ งสุ ด ท้า ยในสั ป ดาห์ ที่ 19
(กลางเดือนตุลาคม) ร้อยละ 3.33 (Figure 6)
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Figure 2 Number of emerged bamboo shoots during the study period.
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Figure 3 The height of bamboo shoots during the study period.
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Figure 4 Percentage of each shoot category, survival, utilization, and natural death.
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Figure 6 The duration on natural death of bamboo shoots.
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Figure 5 The period of utilized bamboo shoots in the study area.
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการอนุ ญ าตเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
หน่ อไม้ในพื้นที่ ป่าชุ มชนบ้านแม่ทราย อาเภอร้ องกวาง
จังหวัดแพร่ ได้โดยสร้างความสมดุลระหว่างปริ มาณความ
ต้องการหน่อไม้ของชุมชนต่อกาลังผลิตหน่อไผ่ไร่ รวมถึง
การปล่อยให้หน่อไผ่สามารถตั้งเป็ นลาที่โตเต็มที่ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต ก็จะทาให้ชุมชนมีการใช้ไผ่ได้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความยัง่ ยืนต่อไป

สรุ ป
การศึกษาปริ มาณและการใช้ประโยชน์ของไผ่ไร่
ในพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านแม่ทราย ในป่ าผสมผลัดใบ พบว่า
ความหนาแน่ นของกอไผ่ไร่ มีค่าเท่ากับ 24 ± 1 กอต่อไร่
โดยมีความหนาแน่นของจานวนลาไผ่คอ่ นข้างสูง (361.6 ±
49.06 ลาต่อไร่ ) และมีความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนลา
ต่ อ กอเท่ า กับ 3..35 ± 6.1. ปริ มาณของพื้ น ที่ ห น้า ตัด
เพิ่มขึ้น 0.07 ตารางเมตรต่อไร่
การ สร้ าง ห น่ อ ข อ ง ไ ผ่ ไ ร่ ใ น ช่ วง ฤ ดู ก า ล
เจริ ญเติบโตมีค่าค่อนข้างสูง (112.8 ± 20.0 หน่อต่อไร่ ) พบ
หน่ อไม้เกิ ดครั้งแรก ปลายเดือนกรกฎาคม และมีหน่ อไม้
เกิดขึ้นมากที่สุด ต้นเดือนสิ งหาคม (21.6 ± 4.2 หน่อต่อไร่ )
พบหน่อไม้ไผ่ไร่ ครั้งสุดท้าย กลางเดือนกันยายน
การเจริ ญเติ บโตด้านความสู งของหน่ อไผ่ไร่ มี
พบการเติบโตสู งสุ ดช่วงปลายเดือนตุลาคม (42.39 ± 9.83
เซนติ เ มตร) ขณะที่ ช่ ว งเวลาที่ ห น่ อ ไผ่ ไ ร่ มี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตที่ดี อยูร่ ะหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือน
พฤศจิ กายน มี การเจริ ญเติ บโตทางความสู ง มากกว่า 40
เซนติ เ มตร และในช่ ว งต้นเดื อ นมกราคมถึ ง ปลายเดื อน
กุมภาพันธ์ มีการเจริ ญเติบโตทางด้านความสูงน้อยมาก
ชาวบ้านมี การใช้ประโยชน์หน่ อไผ่ไร่ ในพื้นที่
ทั้งหมด ร้อยละ 53.19 หน่อไม้มีการตายโดยธรรมชาติ ร้อย
ละ 21.28 มีเพียงร้อยละ 25.53 ของหน่อทั้งหมดที่สามารถ
รอดตายและตั้งเป็ นลาไผ่เต็มวัยได้
การใช้ประโยชน์จากหน่อไม้มีความแตกต่างกัน
ระหว่างช่วงเวลา พบว่าช่วงปลายเดื อนสิ งหาคมมีการใช้
ประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 34.67 ของหน่อที่ใช้ประโยชน์
ทั้งหมด ครั้ งสุ ดท้ายที่ มีการใช้ประโยชน์จากหน่ อไม้คือ
กลางเดือนกันยายน ร้อยละ 9.33 ของหน่อที่ใช้ประโยชน์
ทั้ง หมด หน่ อ ไม้มี ก ารตายตามธรรมมชาติ สู ง ที่ สุ ด ช่ ว ง
เดื อ นปลายเดื อ นกรกฎาคมถึ ง สิ ง หาคม เมื่ อ หน่ อ มี ก าร
เติบโตมากขึ้นอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง
ดังนั้น ความแตกต่างในการผลิ ตหน่ อและการ
ตายตามธรรมชาติของหน่อไม้ตามช่วงเวลา สามารถนาไป
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