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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของชนิดและอัตราปุ๋ ยเคมีทBมี ผี ลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus
sericeus) ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 6 เดือน โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นทีBมอี ายุ 1 ปี ซึBงแบ่งเป็ น 7
ทรีตเมนต์ ประกอบด้วยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) ใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0 และ 16-16-16 ในอัตรา 10, 15 และ 20
กรัม/กระถาง/ครัง[ ตามลําดับ แต่ละทรีตเมนต์มี 4 ซํ[า ซํ[าละ 2 กระถาง ผลการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร
46-0-0 ในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ให้มวลชีวภาพของลําต้นไผ่ซางหม่นสูงทีสB ดุ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0
ในอัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้มจี าํ นวนหน่ อใหม่สงู สุด และการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 ในอัตรา 15
กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้มคี วามสูงของลําต้นสูงทีสB ดุ ดังนัน[ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0 และ16-16-16 ร่วมกัน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นดีทสBี ดุ
คําสําคัญ : ไผ่ซางหม่น; ปุ๋ ยเคมี; การเจริญเติบโต; จํานวนหน่อใหม่; มวลชีวภาพ

Abstract
Study on the effects of formula and rates of chemical fertilizer on growth of bamboo
(Dendrocalamus sericeus) was conducted at the Department of Agricultural Technology, Faculty of
Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani province during October, 2016 to
March, 2017. The trial was arranged in a Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications,
2 pots in each replication. 7 Treatments included no fertilizer application (control), and applying with
46-0-0 fertilizer or 16-16-16 fertilizer at the rates of 10, 15 and 20 g/pot/time. The results indicated
that the 46-0-0 fertilizer applying at 15 g/pot/time gave the highest bamboo biomass. The application
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of 46-0-0 fertilizer at 20 g/pot/time exhibited the highest number of new culm. The application of 1616- 16 fertilizer at 15 g/ pot/ time gave the highest of bamboo culm height. Therefore, the most
appropriate application for growth of bamboo was suggested to be a combination of 46- 0- 0 and 1616-16 fertilizers.
Keywords: Dendrocalamus sericeus; chemical fertilizer; growth of bamboo; shoots emerging; biomass

1. คํานํา

หน่ อ ทีB มี ข นาดใหญ่ แต่ ห ากมี ก ารให้ ปุ๋ ยให้ น[ํ า ทีB
เหมาะสมก็อาจได้ผลผลิตอย่างมากตัง[ แต่ปีทBี 3 เป็ น
ต้นไป อย่างไรก็ตาม องค์ความรูใ้ นการจัดการสวน
ไผ่ซางหม่นเพืBอเป็ นพืชเศรษฐกิจยังมีอยู่อย่างจํากัด
(สายสวาทดิ,r มปป.)
ธาตุอาหารนัน[ จะมีความสําคัญต่อการเจริญ
เติ บ โตและการสืบ พัน ธุ์ ข องพืช ถ้ า พืช ขาดธาตุ
อาหารแล้วจะไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจร
ชีวติ ได้ พืชต้องการความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช
แต่ ล ะชนิ ด ในปริม าณทีBไ ม่ เ ท่ า กัน รวมทัง[ รูป แบบ
ความต้องการของธาตุอาหารก็แตกต่างกัน ดังนัน[
เมืBอตรวจพบว่าปริมาณธาตุอาหารทีจB ําเป็ นต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชในดินมีอยู่น้อย
เกษตรกรควรต้องเพิมB ธาตุอาหารให้แก่ดนิ ในรูปของ
ปุ๋ ย (นันทรัตน์, 2558) ชนิดและอัตราปุ๋ ยทีจB ะใส่ตอ้ ง
ทําอย่างเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ผล
ของการใส่ปุ๋ยให้ไผ่จะสามารถเพิBม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของไผ่ ปบปรุงคุณภาพของหน่ อไม้และ
เพิB ม ผลผลิ ต ทางเศรษรั ฐ กิ จ (Guo et al., 2010)
สํา หรับ การใส่ ปุ๋ ยเคมีส่ ง ผลให้ไ ผ่ ซ างหม่ น มีก าร
เจริญเติบโตแตกต่างกัน จากรายงานการศึกษาของ
กษิ ดิศ (2558) พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีใ ห้ก ับ ไผ่ ซ าง
หม่นทีมB อี ายุ 9 เดือน โดยปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา
10 กรัม ต่ อ ครัง[ ต่ อ กระถาง จะให้ไ ผ่ มีจํา นวนของ
หน่ อ เกิด ใหม่ สูง ทีBสุด ทุ ก ระยะทีBศึก ษา นอกจากนี[
การใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 หรือปุ๋ ยเคมีสตู ร
16-16-16 ร่ ว มกับ ปุ๋ ยเคมีสู ต รอืBน ๆ ส่ ง ผลให้ไ ผ่
ความสูงลําต้นและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นสูง

ไผ่ เ ป็ น พืช ใบเลี[ย งเดีBย วจัด อยู่ใ นวงศ์ห ญ้ า
Poaceae อยู่ในวงศ์ย่อย Bambusoideae เนืBองจาก
มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาคล้ายคลึง
กับหญ้าทัวไป
B (ปรัชญา และระวี, 2557) ไผ่ยงั เป็ น
ไม้อเนกประสงค์ทBที ุกส่วนของไผ่สามารถนํ ามาใช้
ประโยชน์ได้ทงั [ หมด เช่น หน่ อไผ่ใช้ในการบริโภค
ลํา ไม้ไ ผ่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งกว้า งขวาง
ได้แก่ ทําเครืBองจักสาน ก่อสร้าง และทําเฟอร์นิเจอร์
เป็ นต้น นอกจากนี[ ไผ่ยงั มีความสําคัญอีกประการ
หนึBง คือ ช่วยฟื[ นฟู สภาพแวดล้อมให้กลับ สู่ค วาม
อุดมสมบูรณ์ ช่วยฟื[ นฟูสภาพดิน รวมถึงการสร้าง
สมดุ ล ของระบบนิ เ วศให้ก ลับ คืน สู่ป ระเทศไทยทีB
ปั จจุบนั มีพน[ื ทีปB ่ าลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนืBองทุกปี
(ศิรกิ ลั ยา, 2551)
ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sericeus) จะ
มีลาํ เป็ นกอแน่น และมีลาํ หนาแข็งแรง กาบหุม้ ลําจะ
เป็ นร่อง ๆ ตามยาว ตามขอบมีขนหนายาว ใบยอด
กาบสัน[ เป็ นรูปสามเหลียB มมุมแหลม ใบเป็ นรูปหอก
ขนาดใบกว้ า ง 2-4 เซนติ เ มตร ยาวราว 12-38
เซนติเมตร (สะอาด, 2528) ไม้ไผ่ซางหม่นลําตรง
เนื[อขนาดพอประมาณเหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดทีBจ ะนํ า ไปทํ า อาหารสัต ว์ ไม้ป าเก้ ทํ า
โครงสร้างบ้าน (กฤษณ, 2557) ทําให้ไผ่ซางหม่น
เป็ นทีBต้องการของตลาดสูง และอยู่ใ นความสนใจ
ของเกษตรกรทีBปลูกไผ่ เป็ นพืช เศรษฐกิจ จะขยาย
พืน[ ทีปB ลูกมากขึน[ โดยไผ่ซางหม่นจะเจริญเติบโตได้
ดีเมืBอผ่านปี ทBี 4 ไป เพราะมีไผ่ลําใหญ่เป็ นลําแม่ให้
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ไนโตรเจน 2.4 กรัม P2O5 2.4 กรัม และ K2O 2.4
กรัม)
(7) ทรีตเมนต์ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
อั ต รา 20 กรั ม ต่ อครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน 3.2 กรัม P2O5 3.2 กรัม และ K2O 3.2
กรัม)
2.2 วิ ธีการทดลอง
เลื อ กไผ่ ซ างหม่ น ทีB มี อ ายุ 1 ปี และมี
ขนาดใกล้เคียงกัน ก่อนทดลองตัดแต่งกิงB ไผ่ให้เหลือ
ประมาณ 5 ลําต่ อกระถาง เพืBอลดการคายนํ[ าและ
สะดวกต่ อ การจัด การ โดยใส่ ปุ๋ ยเดือ นละ 2 ครัง[
ระยะเวลาห่างกัน 15 วัน แล้วบันทึกข้อมูล ดังนี[
2.2.1 การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
ประกอบด้ ว ย (1) จํ า นวนหน่ อ ใหม่ ทBีมีค วามสู ง
มากกว่ า 20 เซนติเ มตรขึ[น ไป (หน่ อ ต่ อ กอ) และ
(2) ความสูง ของลํา ต้น (เซนติเ มตร) โดยวัด จาก
พืน[ ดินจนถึงข้อใบสุดท้ายของต้น
2.2.2 การเก็บ ข้อ มูล มวลชีวภาพเหนือ
พื[นดิน (นาฏสุดา, 2549) โดยตัดลําไผ่ให้ชดิ ระดับ
ผิวดินมากทีสB ดุ นําส่วนต่าง ๆ ของไผ่มาตัดเป็ นชิน[ ๆ
แล้วบันทึกนํ[ าหนักสดของลําต้นและใบของแต่ละท
รีต เมนต์ แล้ว นํ า ไปอบด้ว ยตู้อ บ (hot air oven) ทีB
อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลานาน 48
ชัวโมง
B
หรือ อบจนนํ[ าหนักคงทีBและหาเปอร์เซ็นต์
ความชื[นจากสูตร เปอร์เซ็นต์ความชืน[ = [(นํ[ าหนัก
สด - นํ[าหนักแห้ง) ÷ นํ[าหนักแห้ง] x 100
นําเปอร์เซ็นต์ความชืน[ ไปคํานวณหา
มวลชีวภาพในตัวอย่างจากสูตร มวลชีวภาพ = (100
x นํ[าหนักสด) ÷ (เปอร์เซ็นต์ความชืน[ + 100)
2.2.3 วัด ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (pH)
และการวัด ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ของดิน (EC) เตรีย ม
ตัวอย่างดิน โดยการทําให้อยู่ในรูปสารละลาย โดย
ใช้ดนิ ในอัตราส่วน ดิน : นํ[า ตามทีตB อ้ งการ คนให้เข้า
กันด้วยแท่งแก้วเป็ นระยะ ๆ นาน 30 นาที หลังจาก
นัน[ ตัง[ ทิ[งไว้ 30 นาที แล้วจึงนํ าไปอ่านค่า EC และ

ทีสB ดุ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารศึกษาชนิดและอัตรา
ปุ๋ ยเคมีทมBี ผี ลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นทีมB ี
อายุ ม ากกว่ า 1 ปี ดัง นั น[ การทดลองโดยการใส่
ปุ๋ ยเคมีทBีมีสู ต รและอัต ราทีBแ ตกต่ า งกัน ผลจาก
การศึกษาจะทําให้ทราบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีทBถี ูกต้อง
เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ซาง
หม่น และในปั จจุบนั ปุ๋ ยเคมีมรี าคาแพง หากทราบ
ถึง ชนิ ด และอัตราปุ๋ ยเคมีทBีเ หมาะสมกับการเจริญ
เติบ โตของไผ่ จ ะเป็ น การลดการใช้ปุ๋ ยเคมีอ ย่ า ง
ฟุ่ มเฟื อ ยและประหยัด ค่ า ใช้จ่า ยของเกษตรกรใน
ปั จจุบนั

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(completely randomized design, CRD) ศึกษาการ
เจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นทีBมอี ายุ 1 ปี โดยแบ่ง
ออกเป็ น 7 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์มี 4 ซํ[า ซํ[าละ
2 กระถาง ดังนี[
(1) ทรีตเมนต์ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม)
(2) ทรีตเมนต์ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
อั ต รา 10 กรั ม ต่ อ ครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน 4.6 กรัม)
(3) ทรีตเมนต์ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
อั ต รา 15 กรั ม ต่ อ ครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน 6.9 กรัม)
(4) ทรีตเมนต์ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
อั ต รา 20 กรั ม ต่ อ ครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน 9.2 กรัม)
(5) ทรีตเมนต์ 5 ใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
อั ต รา 10 กรั ม ต่ อครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน 1.6 กรัม P2O5 1.6 กรัม และ K2O 1.6
กรัม)
(6) ทรีตเมนต์ 6 ใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
อั ต รา 15 กรั ม ต่ อครั [ง ต่ อ กระถาง (มี ป ริ ม าณ
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pH โดยเครืBอ ง electrical conductivity meter และ
pH meter ตามลํ า ดับ (กรมพัฒ นาทีBดิน , 2553ก)
คํานวณ EC จากสูตร EC25 = ECt/[1 + 0.02(t-25)]
เมืB อ EC25 = ค่ า การนํ า ไฟฟ้ าทีB อุ ณ หภู มิ 25 °C;
ECt = ค่ า การนํ าไฟฟ้ าวั ด ได้ ทBี อุ ณ หภู มิ t °C;
t = อุณหภูมิ (°C)
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
นํ า ข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน
(analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียB โดยวิธี Duncan’s new multiple range
test (DMRT) ทีBร ะดับ ความเชืBอ มันB 95 % โดยใช้
โปรแกรม SAS
2.4 สถานทีQทดลอง
แปลงทดลองและห้องปฏิบตั ิการ สาขา
วิช าเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รงั สิต
จังหวัดปทุมธานี
2.5 ระยะเวลาในการทดลอง
เริB ม ทดลองตั ง[ แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.
2559 สิน[ สุดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา
6 เดือน

16-16-16 อัต รา 15 กรัม /กระถาง/ครัง[ (1±0.82
หน่ อ) ในขณะทีกB ารใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 20
กรัม/กระถาง/ครัง[ และ 16-16-16 อัตรา 20 กรัม/
กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไม่มหี น่อเกิดใหม่
เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก าย น พ . ศ . 2559 ผ ล
การศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 อัตรา
20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี ํานวนหน่อใหม่
เกิด สูง สุด (1.75±0.5 หน่ อ ) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ และ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[
(1.375±0.48 และ 1.375±1.11 หน่ อ ตาม ลํา ดับ)
ในขณะทีBก ารใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16 อัต รา 10
กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้มีจํานวนหน่ อใหม่เกิด
ตํBาสุด (0.25±0.5 หน่อ)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 20 กรัม/
กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี าํ นวนหน่อใหม่เกิดสูงสุด
(0.75±0.5 หน่ อ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
46-0-0 อัต รา 10 และ 15 กรัม /กระถาง/ครัง[ และ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10, 15 และ 20 กรัม/
กระถาง/ครัง[ (0.25±0.5 หน่ อ) ในขณะทีBการไม่ใส่
ปุ๋ ย (ควบคุม) ไม่สง่ ผลให้เกิดหน่อใหม่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/
กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี าํ นวนหน่อใหม่เกิดสูงสุด
(0.75±0.5 หน่ อ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
16-16-16 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[ (0.5±0.5
หน่ อ) ในขณะทีBการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา
20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไม่มหี น่อเกิดใหม่
เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 ผลการ
ศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10
กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี าํ นวนหน่อใหม่เกิด
สูงสุด (1±0.82 หน่ อ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-16 อัตรา 15 และ 20 กรัม/กระถาง/ครัง[
และทีBไ ม่ ใ ส่ปุ๋ ย (0.25±0.5 หน่ อ ) ในขณะทีBก ารใส่

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ทีQ มีต่อการ
เกิ ดของหน่ อใหม่ของไผ่ซางหม่น
การศึก ษาชนิ ดและอัตราปุ๋ ยเคมีทBีมีผล
ต่ อ จํ า นวนหน่ อ ใหม่ ใ นไผ่ ซ างหม่ น พบว่ า การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตรต่ า ง ๆ มีอิท ธิพลต่ อการเกิดหน่ อใหม่
ของไผ่ ซ างหม่น แตกต่ างกัน อย่า งมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (รูปทีB 1) ซึงB มีรายละเอียด ดังนี[
เดือนตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/
กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี าํ นวนหน่อใหม่เกิดสูงสุด
(1.25±0.96 หน่ อ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
46-0-0 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ และปุ๋ ยเคมีสตู ร
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ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 15 และ 20 กรัม/กระถาง/
ครัง[ และปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/กระถาง
/ครัง[ ส่งผลให้ไม่มหี น่อเกิดใหม่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 20 กรัม/
กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มจี าํ นวนหน่อใหม่เกิดสูงสุด

(1.5±1.29 หน่ อ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
16-16-16 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ (0.5±0.57
หน่ อ) ในขณะทีกB ารใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 10
และ 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16
อัตรา 15 และ 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ และไม่ใส่ปุ๋ย
(ควบคุม) ส่งผลให้ไม่มหี น่อเกิดใหม่

รูปทีQ 1 ผลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่าง ๆ ทีมB ตี ่อการเกิดของหน่ อใหม่ของไผ่ซางหม่น (Trt1 = ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี; Trt2 =
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ , Trt3 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/
ครัง[ ; Trt4 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ; Trt5 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 อัตรา 10
กรัม/กระถาง/ครัง[ ; Trt6 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ; Trt7 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 1616-16 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
จํา นวนหน่ อ ใหม่ เ กิด มากทีBสุด ในเดือ น
พฤศจิกายน เนืBองจากไผ่ซางหม่นชอบอากาศเย็น
และชื[น โดยปกติจะออกหน่ อในช่วงเดือนเมษายน
เมืBอ ได้ฝ นจะออกหน่ อ ดกมาก (ธัญ พิส ิษ ฐ์, 2556)
ส่วนในเดือนมีนาคมมีจํานวนหน่ อใหม่เฉลีBยตํBาสุด
อาจเกิดจากสภาพภูมอิ ากาศหรือสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม ทําให้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่ าง
กัน ซึงB ขึน[ อยู่กบั ชนิดของไผ่ (Piouceau, 2014) และ
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/
ครั ง[ ส่ ง ผลให้ มี จํ า นวนหน่ อสู ง สุ ด ซึB ง มี ค วาม
สอดคล้องกับกษิดศิ (2558) ซึงB ศึกษาผลของปุ๋ ยเคมี
ทีBมีต่ อ การเจริญเติบ โตของไผ่ซ างหม่น ทีBเ กิดจาก
เมล็ด พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีให้กบั ไผ่ซางหม่นทีมB อี ายุ

9 เดือน โดยปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กรัมต่อ
ครัง[ ต่อกระถาง จะให้ไผ่มจี ํานวนของหน่ อเกิดใหม่
สูงทีสB ดุ ทุกระยะทีศB กึ ษา จากการศึกษาในพืชจําพวก
หญ้ า ทีB เ ป็ นพื ช ในตระกู ล เดี ย วกัน กับ ไผ่ พบว่ า
ต้องการไนโตรเจนปริมาณมากในการแตกกอและ
สร้า งใบใหม่ โดยไนโตรเจนมีค วามจํา เป็ นในการ
เจริญเติบโตของพืช ซึBงจะกระตุ้นให้พชื มีการสร้าง
เซลล์ใ หม่ โดยทัวไปเมื
B
Bอใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน
พืชสามารถนํ าไปใช้ในปริมาณ 50-60 % ของปุ๋ ยทีB
ใส่ ล งไปเท่ า นั น[ ส่ ว นทีBเ หลือ ถู ก ยึด ไว้ ใ นดิน หรือ
เปลีBย นเป็ นรู ป ทีBพืช ใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ หรือ สู ญ
หายไปโดยการละลาย หรือสูญหายไปในอากาศ (ยง
ยุทธ และคณะ, 2551)
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รูปทีQ 2 ผลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่าง ๆ ทีมB ตี ่อความสูงของไผ่ซางหม่น (Trt1 = ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี; Trt2 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร
46-0-0 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ , Trt3 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ; Trt4 =
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[ ; Trt5 = ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16 อัต รา 10 กรัม /
กระถาง/ครัง[ ; Trt6 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ; Trt7 = ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-1616 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
เดือ นพฤศจิก ายน พ.ศ. 2559 ผลการ
ศึก ษาพบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 10
กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มีความสูงต้นสูงสุด
(111.22±41.08 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 16-16-16 อั ต รา 10 และ 15 กรั ม /
กระถาง/ครัง[ (108.13±79.06 และ 109.67±24.13
เซนติเมตร) ในขณะทีไB ม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) ส่งผล
ให้ไผ่ไม่มคี วามสูงตํBาสุด (36.12±48.27 เซนติเมตร)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา
พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 10 กรัม /
กระถาง/ครั ง[ ส่ ง ผลให้ ไ ผ่ มี ค วามสู ง ต้ น สู ง สุ ด
(146.37±17.08 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[
(134.51±30.19 เซนติเมตร) ในขณะทีใB ส่ปุ๋ยเคมีสตู ร
16-16-16 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่
ไม่มคี วามสูงตํBาสุด (63.12±45.08 เซนติเมตร)

3.2 ผลของปุ๋ ยเคมี สู ต รต่ า ง ๆ ทีQ มี ต่ อ
ความสูงต้นของไผ่ซางหม่น
การศึก ษาชนิ ดและอัตราปุ๋ ยเคมีทBีมีผล
ต่อความสูงต้นของไผ่ซางหม่น พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตรต่าง ๆ มีอทิ ธิพลต่อความสูงต้นของไผ่ซางหม่น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (รูป
ทีB 2) ซึงB มีรายละเอียด ดังนี[
เดือนตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/
กระถาง/ครั ง[ ส่ ง ผลให้ ไ ผ่ มี ค วามสู ง ต้ น สู ง สุ ด
(36.75±27.23 เซนติเ มตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[
(28.62±22.68 เซนติเมตร) ในขณะทีBการใส่ปุ๋ยเคมี
สู ต ร 46-0-0 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[ และ
16-16-16 อัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่
ไม่มคี วามสูง
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ทัง[ มีร ากเจริญ แข็ง แรง และธาตุ โ พแทสเซีย มมี
ความสําคัญในกระบวนการสร้างอาหารพวกนํ[าตาล
และแป้ งของพืช รวมทัง[ การเคลืBอ นย้ า ยอาหาร
เหล่ า นี[ ไ ปเลี[ย งส่ ว นต่ า ง ๆ ของพืช ทีBกํ า ลัง เจริญ
เติบโต จึงเป็ นเหตุผลทีกB ารใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
ส่งผลให้ไผ่ซางหม่นมีความสูงของลําต้นมาก (สร
สิท ธิ r และคณะ, 2540) และไผ่ ทBีไ ม่ ไ ด้ใ ส่ปุ๋ ยเคมีมี
ความสูงตํBาสุด เนืBองจากดินเมืBอมีการเพาะปลูกเป็ น
เวลานาน ดินจะมีสภาพเสือB มโทรมลง ธาตุอาหารใน
ดินจะหมดไป เพืBอให้สามารถเพาะปลูกทีBยงยื
ั B น จึง
จําเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเพืBอปรับปรุงบํารุงดินให้มสี ภาพทีดB ี
เหมาะกับ การเจริญ เติบ โตของพืช (สรสิท ธิ r และ
คณะ, 2540)
3.3 ผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ทีQ มีผลต่อ
ปริมาณมวลชีวภาพของไผ่ซางหม่น
การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ ยสูตรต่าง ๆ ทีมB ี
ผลต่ อปริม าณมวลชีวภาพของไผ่ซางหม่น พบว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ มีอทิ ธิพลต่อปริมาณมวล
ชีวภาพในลําต้นของไผ่ซางหม่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ปริมาณมวลชีวภาพ
ในใบของไผ่ ซ างหม่ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางทีB 1)
ผลการศึก ษาพบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร
46-0-0 อัต รา 15 กรัม /กระถาง/ครัง[ และการใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[
ส่งผลให้ไผ่มคี ่ามวลชีวภาพในลําต้นของไผ่ซางหม่น
สูงสุด (103.00±17.21 และ 99.16±3.47 กรัมต่อต้น
ตามลําดับ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
(20 กรัม/กระถาง/ครัง[ ) (85.88±14.30 กรัมต่อต้น)
ในขณะใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 10 และ 20 กรัม/
กระถาง/ครัง[ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 ในอัตรา
15 กรัม/กระถาง/ครัง[ และไม่ใ ส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม)
ส่งผลให้ไผ่มคี ่ามวลชีวภาพตํBาทีสB ุด และในส่วนของ
ใบไผ่ซางหม่นจะมีปริมาณมวลชีวภาพไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 15 กรัม /
กระถาง/ครั ง[ ส่ ง ผลให้ ไ ผ่ มี ค วามสู ง ต้ น สู ง สุ ด
(146.48±101.42 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 10 กรัม /กระถาง/ครัง[
(141.42±9.56 เซนติเมตร) ในขณะทีBไม่ใ ส่ปุ๋ยเคมี
( ค ว บ คุ ม ) ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ผ่ ไ ม่ มี ค ว า ม สู ง ตํB า สุ ด
(94.87±74.52 เซนติเมตร)
เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 ผลการ
ศึก ษาพบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 10
กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มีความสูงต้นสูงสุด
(166.21±23.77 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[
(156.18±22.88 เซนติเมตร) ในขณะทีBไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
( ค ว บ คุ ม ) ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ผ่ ไ ม่ มี ค ว า ม สู ง ตํB า สุ ด
(121.25±83.88 เซนติเมตร)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสู ต ร 46-0-0 อัต รา 10 กรัม /
กระถาง/ครั ง[ ส่ ง ผลให้ ไ ผ่ มี ค วามสู ง ต้ น สู ง สุ ด
(174.84±24.22 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[
(164.18±22.77 เซนติเมตร) ในขณะทีBไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
(ควบคุม) ส่งผลให้ไผ่ไม่มคี วามสูงตํBาสุด (123.88±
86.08 เซนติเมตร)
การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 ให้ความสูง
ลํ า ต้ น สูง สุ ด เนืB อ งจากปุ๋ ยสูต ร 16-16-16 เป็ น ปุ๋ ย
ผสม มีธ าตุ อ าหารทัง[ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม โดยธาตุอาหารทัง[ 3 มีความสําคัญต่อ
พื ช เนืB อ งจากพื ช ทีB ไ ด้ ร ั บ ธาตุ ไ นโตรเจนอย่ า ง
เพีย งพอจึง มีใ บเขีย วจัด สดใส เติบ โตเร็ว และมี
ผลผลิตทีสB มบูรณ์ พืชได้รบั ฟอสฟอรัสทีเB พียงพอจะ
ทํ า ให้ ร ากพื ช เจริ ญ เติ บ โตแข็ง แรง พื ช มี ค วาม
ทนทานต่อการรบกวนของโรคและแมลง ทําให้พชื
แก่เร็ว ออกดอกติดผลได้เร็ว และมีคุณภาพดี นันB ก็
คือ การเจริญเติบโตของพืชเพืBอให้มตี น้ และใบดี อีก
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ตารางทีQ 1 ผลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่างๆทีมB ผี ลต่อปริมาณมวลชีวภาพของไผ่ซางหม่น
ปุ๋ ยสูตร
ใบ (กรัมต่อต้น)
ลําต้น (กรัมต่อต้น)
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม)
64.69±2.49
80.42±11.32c1
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (10 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
64.08±5.25
76.83±9.07c
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (15 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
66.57±9.85
103.00±17.21a
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
65.03±7.10
73.99±7.05c
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (10 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
73.51±13.42
99.16±3.47ab
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (15 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
63.86±6.80
79.84±7.54c
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
71.23±11.57
85.88±14.30bc
F-test
ns
*
C.V. (%)
12.12
12.34
1
*แตกต่างทางสถิตทิ รBี ะดับความเชืBอมันB 95 %; ns ไม่แตกต่างทางสถิต;ิ ค่าเฉลียB ในคอลัมน์เดียวกันกํากับด้วย
ตัวอักษรทีแB ตกต่างกัน (p<0.05) ด้วยวิธี DMRT
ตารางทีQ 2 ผลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่าง ๆ ทีมB ผี ลต่อสมบัตทิ างเคมีของดิน (ค่า pH และ EC) ของไผ่ซางหม่น
สมบัตขิ องดิน
ค่า EC (dS/m)
ค่า EC (dS/m)
c
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม)
0.006±0.0003
†.‡ˆ±0.21a1
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (10 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.011±0.0002a
ˆ.‡ˆ±0.15bc
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (15 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.008±0.0001b
‰.Š‰±0.05cd
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 (20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.006±0.0002c
‰.ˆˆ±‹.‡ˆd
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (10 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.005±0.0000d
‰.Œ†±‹.‹ˆcd
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (15 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.005±0.0001d
‰.Šˆ±0.11cd
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 (20 กรัม/กระถาง/ครัง[ )
0.006±0.0005c
ˆ.‰‡±‹.ˆ•b
F-test
*
*
C.V. (%)
4.3
4.65
*แตกต่างทางสถิตทิ รBี ะดับความเชืBอมันB 95 %; ns ไม่แตกต่างทางสถิต;ิ 1ค่าเฉลียB ในคอลัมน์เดียวกันกํากับด้วย
ตัวอักษรทีแB ตกต่างกัน (p<0.05) ด้วยวิธี DMRT
ปุ๋ ยสูตร

การใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 และการใส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16 ส่ง ผลปริม าณมวลชีว ภาพ
สูงสุด เนืBองจากธาตุไนโตรเจนนัน[ เป็ นส่วนประกอบ
สําคัญของโปรตีน กรดอะมิโน และฮอร์โมนต่าง ๆ
ของพืชทีBพชื มีความต้องการ เมืBอพืชได้รบั ปริมาณ

ธาตุ ไ นโตรเจนสู ง จึง ส่ ง ผลให้ไ ด้ ร ับ ปริม าณมวล
ชีวภาพสูงตามไปด้วย (ยงยุทธ, 2543)
3.4 ผลของปุ๋ ยเคมี สู ต รต่ า ง ๆ ทีQ มี ต่ อ
สมบัติทางเคมีของดิ น (ค่า pH และ EC) ของไผ่
ซางหม่น
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46-0-0 อัต รา 20 กรัม /กระถาง/ครัง[ จะให้จํานวน
ของหน่ อเกิดใหม่สูงทีBสุด นอกจากนี[การใส่ปุ๋ยเคมี
สูตรดังกล่าวในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ จะให้
ปริมาณมวลชีวภาพในต้นมากทีสB ุด แต่ปริมาณมวล
ชีว ภาพในใบของไผ่ ซ างหม่ น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทาง
สถิติ
4.2 การใส่ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 16-16-16
อัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้ไผ่มคี วามสูงลํา
ต้นมากทีBสุด ดังนัน[ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ
16-16-16 ร่วมกันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่
ซางหม่นดีทสBี ดุ

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่าง ๆ
ทีมB ตี ่อสมบัตทิ างเคมีของดิน (ค่า pH และ EC) ของ
ไผ่ ซ างหม่ น พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสู ต รต่ า ง ๆ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า pH และ EC แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) (ตารางทีB 2) ซึB ง มี
รายละเอียด ดังนี[
ผลการศึก ษาพบว่ า การใส่ ปุ๋ ยทํา ให้ ค่ า
pH และ EC ในดินแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่
ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) ส่งผลให้ค่า pH ของดินสูงสุด
และการใส่ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะสูตรหรืออัตราเท่าใดจะ
ส่งผลให้มคี ่า pH ของดินตํBา และการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร
46-0-0 อัตรา 10 กรัม/กระถาง/ครัง[ ส่งผลให้มีค่า
EC สูงสุด
ค่า pH ของดินในกระถางทีBไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
ส่งผลให้ค่า pH ของดินสูงสุด และการใส่ปุ๋ยเคมีทุก
สูตรทุกอัตราส่งผลให้ค่า pH ของดินตํBาลง เนืBองจาก
การใช้ปุ๋ยเคมีตดิ ต่อกันเป็ นเวลานานในการปลูกพืช
จะทําให้ดินมีสภาพเป็ นกรดเพิBมขึน[ (สรสิทธิ r และ
คณะ, 2540) ซึBงค่า pH ในการทดลองไม่เหมาะต่ อ
การละลายของธาตุอาหาร ค่า pH ทีBเหมาะจะมี ค่า
pH ระหว่ า ง 6.5-7 ซึBง เป็ น สภาพทีBธ าตุ อ าหารพืช
สามารถละลายนํ[าได้ดแี ละเป็ นประโยชน์ต่อพืชมาก
ทีBสุด ดินหากมีสมบัติทางเคมีไม่เหมาะสมแม้จะมี
ปริม าณธาตุ อ าหารมากเพีย งใดพืช ก็ไ ม่ ส ามารถ
นํ า ไปใช้ ไ ด้ (สํ า นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ , 2559) ค่ า EC โดยการใส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 46-0-0 อัต รา 10 กรัม /กระถาง/ครัง[
ส่งผลให้มคี ่า EC สูงสุด เนืBองจากการใส่ปุ๋ยเคมีจะ
ทํ า ให้ ดิ น มี ค วามเค็ม มากขึ[น ซึB ง ค่ า EC ในการ
ทดลองอยู่ใ นระดับ ไม่ เ ค็ม ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช (กรมพัฒนาทีดB นิ , 2553ข)

5. รายการอ้างอิ ง
ก ร ม พั ฒ น า ทีB ดิ น , 2553, คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง าน
กระบวนการวิเคราะห์พชื ปุ๋ ย และสิงB ปรับปรุง
ดิน, กรมพัฒนาทีดB นิ , กรุงเทพฯ, 53 น.
ก ร ม พั ฒ น า ทีB ดิ น , 2553, คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง าน
กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี,
กรมพัฒนาทีดB นิ , กรุงเทพฯ, 51 น.
กษิดิศ พร้อ มเพราะ, 2558, ผลของปุ๋ ยเคมีทBีมีต่อ
การเจริญ เติบ โตของไผ่ ซ างหม่ น ทีBเ กิด จาก
เมล็ด, ปั ญหาพิเศษ, ภาควิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร, คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
กฤษณ หอมคง, 2557, ระบบการตลาดไผ่ แ ละ
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