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                                                ช่ือวทิยาศาสตร์ : Phyllostachys  sulphurea (Carr.) 

                                                ช่ือวงศ์ : Gramineae     

                                                ช่ือสามัญ : Yellow Running Bamboo, 

                                                                   Moso Bamboo   Feathery Bamboo    

          ลกัษณะทัว่ไป (Characteristic) : พืชลม้ลุกอายหุลายปี เป็นไมพุ้ม่เป็นกอ ล าตน้กลม

และเป็นทรงกระบอกกลวง ขนาด 5-8 ซม. ล  าตน้ตรง ผิวเกล้ียง สีเหลืองมีเส้นแถบสีเขียว

อ่อนตามยาวบา้ง ไม่มีหนาม เน้ือเเขง็ มีชอ้ปลอ้งชดัเจน แต่ละปลอ้งยาว 30-40 ซม. มีเหงา้

ใตดิ้น 

  ใบ (Foliage) : ใบเด่ียว เรียงสลบั 2 แถว ใบรูปหอกสีเขียวแซมดว้ยลายสีขาวเป็น

แถบ กวา้ง 2-4 ซม. ยาว  10-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแคบ แผน่ใบดา้นบนเรียบ เป็น

มนั ดา้นล่างมีไข่ กา้นใบมีสีม่วง ขอบใบมี ความคม มีกาบหุม้ล าตน้ ตอนปลายกาบตรงท่ี

ต่อกบัใบจะมีล้ินใบ       

          การใชง้านดา้นภูมิทศัน์ (Landscape Used) : ทรงพุม่สวย ปลูกประดบัสวน ใหร่้มเงา

พอสมควร ล าไผสี่เหลืองเด่น ปลูกกนัลม ปลูกริมถนน ทางเดิน ปลูกเป็นฉากหลงั โตเร็ว

กอจะแน่นควรตดัแต่งล าออกบา้ง ทนน ้ าท่วมขงั 

ไผ่สีทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllostachys  sulphurea (Carr.) 
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                                                      ช่ือวทิยาศาสตร์:Dendrocalamus asper Backer 

                                                      ช่ือวงศ์ Gramineae 

          ไผกิ่มซุ่ง เป็นอยา่งเดียวกนักบัไผต่งลืมแลง้ซ่ึงจากขอ้มูลเป็นตระกลูเดียวกบัไผต่ง 

ช่ือพื้นเมือง ไผต่ง ล าตน้สูงถึงประมาณ ๒๐ เมตร เส้นผา่ศนูยก์ลาง ๘-๑๘ เซนติเมตร  

ล าเม่ือยงัอ่อนจะมีขนสีน ้าตาลละเอียดคลุมแนบเรียบ เม่ือแก่สีเขียว ล  าปลอ้งยาว ๔๐-๕๐ 

เซนติเมตร ขอ้นูน เห็นไดช้ดั ขอ้ตามปลอ้งต ่า ๆ จะมีรากเป็นฝอยแตกออกมา เน้ือหนาและ

มีก่ิงเลก็ ๆ ตามขอ้ หลายก่ิงกาบหุม้ล า ตอนสูง ๆ จะยาว ๓๐-๔๐ เซนติเมตร กาบหุม้ล ามี

ลกัษณะคลา้ย หนงับาง เม่ือยงัอ่อนมีสีเขียวจาง ๆ จะมีขนสีน ้ าตาลคลุมอยูอ่ยา่งหนาแน่น 

และโดยปกติเม่ือแหง้ จะมีสีน ้าตาลเขม้หรือจาง ครีบกาบหุม้ล าเลก็หรือไม่มี ถา้มีจะมีขน

หรือหนามเรียวกระจงักาบหุม้ล า เห็นไดช้ดั สูงประมาณ ๗-๑๐ มิลลิเมตร ปลายจะแยก 

เป็นแฉก ๆ มีขนใบยอดกาบ รูปหอก oblong-acuminate และ oblong-lanceolate ปลายใบ

เรียวแหลม มกัจะงอกลบั ขอบหยกัเป็นฟันเล่ือย ขอบมว้นเขา้ขา้งในใบ มีรูประหว่าง 

oblong-acuminate และ oblong-lanceolate ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านและไม่เท่ากนั 

ขอบใบสาก คม ขนาดของใบ ยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร กวา้ง ๑.๕-๓.๕ เซนติเมตร  

หลงัใบไม่มีขน ทอ้งใบบางท่ีมีขนอ่อน เสน้ลายใบ ๑๑-๑๓ คู่ กา้นใบ  

ไผ่กิมซุง 

ชื่อวิทยาศาสตร์:Dendrocalamus asper Backer 

Backer Backer Backer 

A.&C. Riv. 

 

 



 

   การปลูกดูแลบ ารุงรักษา     

                      การคดัเลือกพื้นท่ีและเตรียมพื้นท่ีปลกู  ควรเตรียมพื้นท่ีไวต้ั้งแต่ฤดูแลง้ ซ่ึง

จะท างานไดส้ะดวกสามารถลงมือปลกูไดท้นัในตน้ฤดูฝน โดยในพื้นท่ีท่ีเป็นแอ่ง ท่ีลุ่มน ้า

ขงั มีเนิน หรือมีตออยูใ่นพื้นท่ีตอ้งไถบุกเบิก ก าจดัตอออกใหห้มด ปรับสภาพพื้นท่ีให้

เรียบ แต่ถา้เป็นพื้นท่ีราบอยูแ่ลว้ แค่ไถพรวนก าจดัวชัพืชอยา่งเดียวกพ็อ ในแหล่งท่ี

สามารถใหน้ ้ าไดต้ลอดทั้งปี กส็ามารถปลูกไผไ่ดต้ลอดปีเช่นกนั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ควรปลกูตั้งแต่ฝนเร่ิมตก จนถึงปลายเดือนมิถุนายน หากฝนท้ิงช่วง ควรใหน้ ้ าช่วย หลุมท่ี

ปลูกไผต่งควรมีขนาด กวา้งxยาวxลึก ไม่นอ้ยกวา่ 50x50x50 เซนติเมตร ใหใ้ชปุ๋้ยหิน

ฟอสเฟต 1 กระป๋องนม (ประมาณ 300-500 กรัม) ต่อหลุม ผสมปุ๋ยคอกเก่าท่ีสลายตวัแลว้ 

1 บุง้ก๋ี (ประมาณ 1 กิโลกรัม) และยาฆ่าแมลงฟรูาดาน 1-1.5 ชอ้นแกง (10-15 กรัม) 

คลุกเคลา้กบัดินบนใหท้ัว่แลว้กลบกลบัคืนลงไปในหลุม ใหร้ะดบัดินสูงกวา่เดิมเลก็นอ้ย

เผื่อส าหรับดินยบุตวัภายหลงั 

  วธีิการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม      

             ระยะเวลาท่ีเหมาะต่อการปลกูไผ่อยูใ่นช่วงฤดูฝน คือ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - 

กนัยายน เน่ืองจากช่วงระยะท่ีเร่ิมปลูกไผ่ตอ้งการน ้ ามาก การปลูกในช่วง ฤดูฝนจึงลด

ค่าใชจ่้ายในการรดน ้ าลงไดม้าก และเป็นระยะท่ีไผมี่การเจริญเติบโตดีท่ีสุดดว้ย  ส าหรับ 

ระยะปลกูและจ านวนกลา้ไผต่่อพื้นท่ี ควรมีระยะปลูกประมาณ 4 x 4 เมตร หรือประมาณ 

100 กอต่อไร่ หลุมท่ีปลูกมีขนาดประมาณ 30 x  30 x  50 เซนติเมตร ในการปลกูไผข่นาด

เลก็ควรรองกน้ หลุมดว้ยปุ๋ยคอกเพื่อช่วยใหมี้การเจริญเติบโตดี และอตัราการรอดตาย

สูงข้ึนดว้ย 

       โรคและแมลง      

            มีโรคแมลงและศตัรูธรรมชาติ เหมือนกบัโรคแมลงและศตัรูธรรมชาติของไผเ่ล้ียง  

 


