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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นเพื่อนาไปใช้งานก่อสร้างของไม้ไผ่ 6
พัน ธุ์ คือ ไผ่ ซ างนวล (Dendrocalamus membranaceus Munro) ไผ่ ซ างหม่ น (Dendrocalamus sericeus
Munro) ไผ่เป๊ าะแม่ตะวอ (Dendrocalamus copelandii1) ไผ่มนั หมู (Dendrocalamus copelandii2) ไผ่รวก
(Thyrsostachys siamensis) และไผ่กิมซุง (Bambusa beecheyana) ที่มีอายุลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยทา
การตัด ลาไผ่ ช่ ว งกลางล าให้มีค วามยาวเท่ า กัน ที่ 20 เซนติเ มตร น ามาวัด ขนาดและชัง่ ตัว อย่ า ง ท าการ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของไผ่ดว้ ยการหาปริมาณความชืน้ ค่าการหดตัว และความหนาแน่ น ผลการ
ทดสอบ พบว่า ทีอ่ ายุลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ไผ่ทุกพันธุค์ วามหนาแน่นไม่มคี วามแตกต่างกัน โดยทีอ่ ายุลา 1 ปี
ไผ่ซางนวลมีความหนาแน่ นสูงที่สุด 804.38 kg/m3 อีกทัง้ ไผ่ซางนวลยังมีปริมาณความชื้นและค่าการหดตัว
น้อยทีส่ ุด 8.42% และ 11.69% ตามลาดับ ทีอ่ ายุลา 2 ปี ไผ่ซางนวลมีความหนาแน่ นสูงทีส่ ุด 736.66 kg/m3
ในขณะทีไ่ ผ่กิมซุงมีปริมาณความชื้นและค่าการหดตัวน้อยน้อยทีส่ ุด 8.23% และ 10.21% ตามลาดับ และที่
อายุลา 3 ปี ไผ่รวกมีความหนาแน่ นสูงที่สุด 777.59 kg/m3 ไผ่กิมซุงมีปริมาณน้อยทีส่ ุด 7.73% และไผ่ซาง
นวลมีค่าการหดตัวน้อยทีส่ ุด 7.51% โดยไผ่ทม่ี ลี กั ษณะทางกายภาพเบื้องต้นทีด่ แี ละเหมาะสมกับงานก่อสร้าง
คือ ไผ่ซางนวล ทีอ่ ายุลา 1 ปี และ 2 ปี และไผ่รวก ทีอ่ ายุ 3 ปี
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Abstract
The aim of this study was to study preliminary physical characteristics for construction of bamboo
6 varieties including Sang nuan bamboo (Dendrocalamus membranaceus Munro), Sang mon bamboo
( D. sericeus Munro) , Poe mae tawo bamboo ( D. copelandii1) , Man moo bamboo ( D. copelandii2)
Ruak bamboo (Thyrsostachys siamensis) and Kim sung bamboo (Bambusa beecheyana) at culm aged
1 year, 2 years and 3 years, by cutting the middle of the culm in the same length at 20 cm then weight
and measure. Determine the physical characteristics of bamboo are including moisture, shrinkage and
density. The results showed that there was no difference in density of each bamboo at culm age 1, 2
and 3 years. However, the D. membranaceus at culm age 1 year yield the highest density at 804.38
kg/ m3, and the D. membranaceus had the lowest moisture content and shrinkage at 8. 42% and
11.69%, respectively. The studied bamboo varieties at culm age 2 years D. membranaceus had the
highest density at 736. 66 kg/ m3 Meanwhile, B. beecheyana had the lowest moisture content and
shrinkage at 8.23% and 10.21%, respectively. The studied bamboo varieties at culm age 3 years T.
siamensis had the highest density at 777. 59 kg/ m3, B. beecheyana had lowest moisture content at
7.73% and D. membranaceus had the lowest shrinkage at 7.51%. And the bamboo that had a good
preliminary physical characteristic and suitable for construction was D. membranaceus at culm age 1
and 2 years and also T. siamensis at culm age 3 years.
Keywords: Bamboo; Physical characteristics; Culm density

1. บทนา

นามาใช้เป็ นเส้นใยเสริมแรงในวัสดุก่อสร้าง ไผ่เป็ น
พื ช ที่ โ ตเร็ ว ราคาไม่ แ พง มี ค วามคงทนในการ
ก่ อ สร้า งเมื่อ ผ่ า นการแช่น้ ายากัน มอด หรือ ปลวก
และมีความสวยงามเป็ นธรรมชาติ โดยการปลูกและ
ขัน้ ตอนทางอุตสาหกรรมส่งผลให้ไผ่มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้นเหมาะสาหรับการนาไปใช้เป็ นวัสดุก่อ สร้า ง
(Javadian et al., 2019) อีกทัง้ ในงานหัตถกรรมไผ่
ยังสามารถนามาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ
ซึ่งมีความทันสมัยและมีความต้องการสูง จากการ
รายงานของ Xing et al. (2015) ไผ่ จ ั ด ว่ า เป็ น
ทางเลือ กที่ดีท่ีสุด ในการน ามาใช้แทนไม้ก่ อ สร้าง
เพราะไผ่ มี ค วามแข็ ง แรงสู ง จากรายงานของ
Krause and Ghavami (2009) พบว่ า ลัก ษณะที่
เป็ นวงรอบของไผ่แสดงถึงคุณสมบัตทิ างกลทีด่ ี ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งและ

จากความต้องการวัสดุก่อสร้างทีม่ เี พิม่ มากขึน้
เนื่ อ งมาจากจ านวนประชากรที่เ พิ่ ม มากขึ้น ใน
ประเทศไทยที่เ ป็ น ประเทศก าลัง พัฒ นา ท าให้มี
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นมารองรับ
กับจานวนประชากร โดยยังคงต้องพึง่ พาการนาเข้า
วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กกล้า และ ไม้สาหรับก่อสร้าง
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ปั ญหานี้อาจส่งผลในระยะ
ยาวอย่างไม่มที างเลือกทัง้ จากวัสดุก่อสร้างที่มอี ยู่
อย่างจากัดในประเทศ (ไม้ก่อสร้าง) หรือ วัสดุบาง
ชนิดทีจ่ ะต้องนาเข้ามา (เหล็กกล้า หรือ โลหะอื่นๆ)
แต่ ใ นปั จจุ บ ั น ได้ มี ก ารน าวัส ดุ ห มุ น เวี ย นมาใช้
ทดแทนไม้ก่อสร้างและเหล็กกล้าได้ (Javadian et
al., 2019) ไผ่เป็ นวัสดุหมุนเวียนทีม่ อี ยู่ในธรรมชาติ
และได้ร ับ ความสนใจอย่ า งยิ่ง ในปั จ จุ บ ัน ในการ
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2. วิ ธีการ

สามารถช่วยลดความต้องการการใช้เหล็กกล้าได้
เนื่องจากไผ่จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าเหล็ก สามารถ
รับน้าหนักได้ดี รวมถึงไผ่มลี กั ษณะเป็ นทรงกระบอก
กลวง น้าหนักเบา เป็ นวัสดุประกอบทีเ่ หมาะสาหรับ
ใช้ เ ป็ นองค์ ป ระกอบค้ า ยัน ในการก่ อ สร้ า ง และ
เนื่ อ งจากไผ่ ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่จะนามาใช้
ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันไป โดยไผ่แต่ละ
ชนิดจะมีความเหมาะสมกับงานแต่ละอย่างมากน้อย
ไม่ เ หมือ นกัน เช่ น ในงานก่ อ สร้า ง ต้ อ งค านึ ง ถึง
ความแข็งแรง ทีส่ ามารถตรวจสอบด้วยลักษณะทาง
ก า ย ภ า พ คื อ แ ร ง ดั ด ( Bending) แ ร ง อั ด
(compressive) แรงดึ ง (tensile) และแรงเฉื อ น
(shear) (ซึ่ ง เป็ นการทดสอบขัน้ สู ง ) ส่ ว นความ
ทนทาน จะสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยความหนาแน่น
ของไม้ ในประดิ ษ ฐกรรม เครื่ อ งเรื อ น หรื อ
ส่ ว นประกอบเครื่ อ งจั ก รกล ซึ่ ง ต้ อ งกา รความ
สวยงาม และแนบเนี ย นในการเข้า ไม้ อาจต้ อ ง
คานึงถึงลวดลายของไม้ การหด หรือการพองตัว
ความยากง่ายในการไสกบตกแต่ง ตลอดจนการลง
น้ า มัน ในการท าลัง ใส่ ของ เราอาจคานึงถึงความ
หนักเบา ทีส่ ามารถตรวจสอบด้วยความถ่วงจาเพาะ
และปริม าณความชื้น (Thai junior encyclopedia
project, 2006) จึงมีความจาเป็ นต้องเข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพพืน้ ฐานของไผ่เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
นาไปใช้งาน ซึ่งไผ่แต่ละพันธุ์และอายุก็มีลกั ษณะ
ทางกายภาพทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึก ษาลัก ษณะทางกายภาพ
ได้แก่ ปริมาณความชื้น ความหนาแน่ น และค่ าการ
หดตัว ของไผ่ 6 พันธุ์ท่อี ายุ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ใน
ประเทศไทยร่วมกับอายุ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายภาพเบือ้ งต้นของไม้ไผ่ทด่ี ใี นการนาไปใช้ใน
งานก่อสร้าง

2.1 การวางแผนการทดลอง
ในปี ท่ี 1 ทาการติดป้ ายอายุทห่ี น่อไผ่ของไผ่ 6
พั น ธุ์ ได้ แ ก่ ไผ่ กิ ม ซุ ง ( Bambusa beecheyana
Munro) ไ ผ่ ซ า ง น ว ล ( Dendrocalamus
membranaceus Munro) ไ ผ่ ซ า ง ห ม่ น
(Dendrocalamus sericeus Munro) ไผ่ เ ป๊ าะแม่ ต ะ
ว อ [ Dendrocalamus copelandii1 ( Gamble ex
Brandis) N. H. Xia & Stapleton] ไ ผ่ มั น ห มู
[ Dendrocalamus copelandii2 ( Gamble ex
Brandis) N. H. Xia & Stapleton] แ ล ะ ไ ผ่ ร ว ก
(Thyrsostachys siamensis Gamble) เมื่อหน่ อไผ่มี
ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร (cm) จากนัน้ ในปี
ที่ 2 และ ปี ท่ี 3 ก็ท าเช่ น เดีย วกัน กับ ปี ท่ี 1 ก่ อ น
เริ่มทาการทดลอง นาลาไผ่แต่ ละพันธุ์ท่ที ราบอายุ
แล้ว มาท าการเปรีย บเทีย บลัก ษณะทางกายภาพ
ต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณความชืน้ ความหนาแน่น และ
ค่าการหดตัว ของไผ่แต่ละพันธุใ์ นแต่ละอายุ
2.2 การเตรียมตัวอย่าง
ทาการตัดลาไผ่ (ในช่วงเดือนกันยายน) ให้สงู
จากพืน้ ดิน 10 cm โดยจะเลือกลาไผ่ทม่ี ขี นาดความ
ยาว 2 เมตร (m) จากนัน้ นามาตัดช่วงกลางลาให้มี
ความยาวเท่ากันที่ 20 cm
2.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของไผ่
แต่ละพันธุแ์ ละอายุ
2.3.1 การวัดขนาดและชั ่งตัวอย่าง
น าตั ว อย่ า งที่ ท าการตั ด ให้ มี ข นาดที่
เท่ า กัน แล้ ว มาชัง่ น้ า หนั ก สด วัด ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางภายนอก (ด้านสัมผัส หรือ Tangential) 4
จุด วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 จุด ความ
หนา (ด้านรัศมี หรือ Radial) 4 จุด และความยาว
(Longitudinal) 2 จุด ทาการคานวณหาปริมาตรใน
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2.3.2 การหาปริมาณความชื้น
การคานวณหาความชืน้ จากสูตร
ความชืน้ (%) = น้าหนักก่อนอบ กรัม (g) –
น้าหนักหลังอบ (g) x 100
น้าหนักก่อนอบ (g)
2.3.3 การหาค่าหดตัว (Shrinkage)
โดยการหาปริมาณการหดตัวของไม้ ใช้
ขนาดสดหรื อ ปริ ม าตรสดเป็ นเกณฑ์ ใ นการ
เปรียบเทียบ ซึง่ เราสามารถหาได้ดงั นี้

แต่ ล ะชิ้น ท าการชัง่ และวัด ในสถานที่แ ละเวลา
เดียวกัน จนกว่าตัวอย่างจะแห้งลงตามสภาพอากาศ
ภายนอกคือไม้มนี ้าหนักและขนาดคงที่ หลังจากนัน้
น าตัว อย่ า งไปอบในตู้อ บที่อุ ณหภู มิ 103 ± 2 °C
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
หรือจนกว่าจะมีน้ าหนักคงที่
ท าการชั ง่ น้ า หนั ก และวั ด ขนาดต่ า งๆอี ก ครั ้ ง
น้ าหนักที่ได้จะเป็ นสภาพอบแห้ง (Sompoh et al,
2013) นาตัวอย่างที่ได้ไปหาปริมาณความชื้น ค่า
การหดตั ว และความหนาแน่ น ของไม้ (โดยจะ
ทดสอบตาม ISO 22157-1:2004(E)) (Figure 1)

𝐺−𝐷

S (%) =
× 100
𝐺
S = การหดตัวของไม้จากสดถึงอบแห้ง มีหน่วยเป็ น
เปอร์เซ็นต์ (%)
G = ขนาดของไม้เมื่อสดด้านสัมผัส รัศมี ยาว และ
ปริมาตร มีหน่วยเป็ น cm
D = ขนาดของไม้หลังอบแห้ง มีหน่วยเป็ น cm
2.3.4 การหาความหนาแน่ น(Density)
ความหนาแน่ น หมายถึ ง มวลหรื อ
น้ า หนั ก ของเนื้ อ ไม้ต่ อ หน่ ว ยปริม าตรที่ค วามชื้น
เดียวกัน เช่น ที่สภาพผึ่งให้แห้ง หรืออบแห้ง เป็ น
ต้น ความหนาแน่ น ของไม้มีห น่ วยเป็ น กิโ ลกรัม /
ลูกบาศก์เมตร (Kg/m³) ค่าของความหนาแน่ นของ
ไม้หาได้จากสูตร ดังนี้

Figure 1 Measure physical characteristics of
bamboo culm A) measure outside diameter
(radial) B) measure inside diameter C) measure
thinckness (tangential) and D) measure
longitudinal.

𝑀

D=
𝑉
D = ความหนาแน่ นของไม้ท่สี ภาพความชื้นตามที่
จะกาหนด มีหน่ วยเป็ น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(Kg/m³)
M = น้าหนักของไม้ มีหน่วยเป็ น กิโลกรัม (Kg)
V = ปริ ม าตรของไม้ มี ห น่ วยเป็ น ลู ก บาศก์
เซนติเมตร (cm³)
2.4 การวิ เคราะห์ผลการทดลองทางสถิ ติ
ทาการวางแผนการทดลองแบบ CRD จานวน 3 ซ้า
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยมีค่า CV

โดยปริมาตรจะสามารถหาได้ดงั นี้
1

ปริมาตรไม้ไผ่ = × [L × (D2-d2)]
4
L = ความยาวปล้อง มีหน่วยเป็ น cm
D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มีหน่วยเป็ น cm
d = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มีหน่วยเป็ น cm
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เป็ นค่าสัมประสิทธิความแปรผั
์
นทีม่ คี ่าน้อยแสดงถึง
ความเทีย่ งสูง และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของแต่ละ
ทรีทเมนต์ โดยวิธี Duncan’s Multiple Range test
(DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 95%

การหดตัวด้านสัมผัส มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่ า งมีนั ย สาคัญ โดยไผ่ ซ างหม่ น มีค่ า การหดตัว
ด้านสัมผัสสูงทีส่ ุด (9.05%) ในขณะทีไ่ ผ่มนั หมูมคี ่า
การหดตั ว ด้ า นสัม ผัส น้ อ ยที่สุ ด (4.34%) แต่ ไ ม่
แตกต่างกับไผ่ซางนวล ในด้านการหดตัวด้านรัศมี
มีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ โดยไผ่
มัน หมูมีค่ า การหดตัว ด้า นรัศ มีสูง ที่สุด (16.75%)
ในขณะที่กิม ซุ ง มีค่ า การหดตัว ด้า นรัศ มีน้ อ ยที่สุด
(5.80%) แต่ไม่แตกต่างกับไผ่ซางนวล และไผ่ซาง
หม่น การหดตัวด้านความยาว มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ โดยไผ่ซางหม่นมีค่าการ
หดตัวด้านความยาวสูงที่สุด (0.92%) ในขณะที่ไผ่
เป๊ าะแม่ตะวอ ไผ่มนั หมู ไผ่รวก และไผ่กิมซุงมีค่า
การหดตัวน้อยทีส่ ุดเท่ากัน (0.23%) แต่ไม่แตกต่าง
กับไผ่ซางนวล และในการหดตัวด้านปริมาตร พบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ โดยไผ่
มันหมูมคี ่าการหดตัวด้านปริมาตรสูงทีส่ ุด (21.38%)
ในขณะที่ไ ผ่ ซ างนวลมีค่ า การหดตัว ด้า นปริมาตร
น้อยทีส่ ุด (11.69) แต่ไม่แตกต่างกับไผ่กมิ ซุ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1. ศึ ก ษาลัก ษณะทางกายภาพของไผ่ แ ต่ ละ
พันธุแ์ ละอายุ
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของ
ไผ่ 6 พัน ธุ์ท่ีอ ายุ 1 ปี (Table 1) พบว่ า ค่ า ความ
หนาแน่ น ของไผ่ ทุ ก พัน ธุ์มีค วามแตกต่ า งกัน ทาง
สถิติอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง มีค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 502.62804.38 kg/m3 โดยไผ่ซางนวลมีความหนาแน่ น สูง
ทีส่ ุด แต่ไม่แตกต่างกับไผ่รวก ในขณะทีไ่ ผ่เป๊ าะแม่
ตะวอมีความหนาแน่นน้อยทีส่ ุด (502.62 kg/m3) แต่
ไม่แตกต่างกับไผ่ซางหม่น ไผ่มนั หมู และไผ่กิมซุง
ในขณะที่ค่ า ความชื้น ของไผ่ ทุ ก พัน ธุ์ ไ ม่ มีค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 8.42-10.36%

Table 1 Physical characteristic of 6 bamboo varieties at culm age 1 year.
Shrinkage (%)
Varieties
Density (kg/m3) Moisture (%)
LongiTangential Radial
tudinal
1/b
b
d
B. beecheyana 614.81±47.34 10.36±0.85 6.97±0.46 5.80±0.18 0.23±0.00b
D. membranaceus 804.38±11.29a 8.42±1.02 4.85±0.13cd 6.61±0.75cd 0.34±0.11b
558.13±86.36b 9.10±0.21 9.05±0.40a 7.40±0.40cd 0.92±0.01a
D. sericeus
D. copelandii1
502.62±52.09b 9.61±0.77 5.59±0.92c 12.46±0.18b 0.23±0.00b
D. copelandii2
544.67±50.09b 8.60±0.39 4.34±0.32d 16.75±1.19a 0.23±0.00b
746.91±33.91a 8.87±0.09 7.46±0.32b 7.56±0.40c 0.23±0.00b
T. siamensis
F-test2/
**
ns
**
**
**
CV (%)
10.12
8.77
9.86
8.79
17.54
1/ Means

Volume
12.92±0.35d
11.69±0.76d
16.90±0.46c
18.93±0.33b
21.38±1.32a
15.33±0.54c
**
5.68

in a column followed by different letters are significantly different at p<0 . 0 5 ( Duncan's
Multiple Range Test, DMRT).
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2/differ

significantly at p<0.01 (**) (ANOVA); ns, not significant at the 5% level.
B. beecheyana ( Kim sung) , D. membranaceus ( Sang nuan) , D. sericeus ( Sang mon) , D.
copelandii1 (Pao mae tawo), D. copelandii2 (Man moo) and
T. siamensis (Ruak).
Table 2 Physical characteristic of 6 bamboo varieties at culm age 2 years.
Shrinkage (%)
Density
Moisture
Varieties
Longi(kg/m3)
(%)
Tangential
Radial
tudinal
635.61±60.67 8.23±1.69 4.46±0.721/cd 5.67±0.52bc 0.00±0.00c
B. beecheyana
D. membranaceus 736.66±36.48 9.68±0.68 4.84±0.22c 5.58±0.46bc 0.00±0.00c
D. sericeus
639.12±41.82 9.10±0.21 7.78±0.39b 7.21±1.20bc 0.23±0.00b
D. copelandii1
593.60±89.39 9.61±1.96 20.02±0.27a 4.84±0.45c 1.12±0.02a
D. copelandii2
620.57±61.77 8.60±0.39 3.21±0.67d 12.97±1.50a 0.23±0.00b
T. siamensis
676.41±35.07 8.87±0.09 6.94±1.02b 7.48±0.84b 0.34±0.11b
F-test2/
ns
ns
**
**
**
CV (%)
10.82
10.96
10.96
15.81
20.29

Volume
10.21±0.14d
10.94±0.71cd
15.19±1.67b
29.00±2.82a
16.09±1.05b
14.57±1.76bc
**
12.88

1/ Means

in a column followed by different letters are significantly different at p<0 . 0 5 ( Duncan's
Multiple Range Test, DMRT).
2/differ significantly at p<0.01 (**) (ANOVA); ns, not significant at the 5% level.
B. beecheyana ( Kim sung) , D. membranaceus ( Sang nuan) , D. sericeus ( Sang mon) , D.
copelandii1 (Pao mae tawo), D. copelandii2 (Man moo) and
T. siamensis (Ruak).
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของ
ไผ่ 6 พัน ธุ์ท่ีอ ายุ 2 ปี (Table 2) พบว่ า ค่ า ความ
หนาแน่ นของไผ่ทุกพันธุ์ไม่มคี วามแตกต่างกันทาง
สถิติ มีค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 593.60-736.66 kg/m3 เมื่อ
พิจ ารณาค่ า ความชื้น ของไผ่ ทุ ก พัน ธุ์ พบว่ า ไม่ มี
ความแตกต่ า งกัน ทางสถิติ มีค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 8.239.68% เมื่อพิจารณาด้านการหดตัว พบว่า การหด
ตัว ด้า นสัมผัสมีความแตกต่า งกันทางสถิติอย่างมี
นั ย สาคัญ ยิ่ง โดยไผ่ เ ป๊ าะแม่ ตะวอมีค่า การหดตัว

ด้านสัมผัสสูงทีส่ ุด (20.02%) และไผ่มนั หมูมคี ่าการ
หดตัวด้านสัมผัสน้อยทีส่ ุด (3.21%) แต่ไม่แตกต่าง
กับ ไผ่ กิ ม ซุ ง ในด้ า นการหดตัว ด้ า นรัศ มีมีค วาม
แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญยิง่ โดยไผ่มนั
หมูมคี ่าการหดตัวด้านรัศมีสูงที่สุด (12.97%) และ
ไผ่เป๊ าะแม่ตะวอมีค่าการหดตัวด้านรัศมีน้อยที่สุด
(4.84%) แต่ไม่แตกต่างกับไผ่ซางนวล ไผ่ซางหม่น
และไผ่ กิม ซุ ง ในด้า นการหดตัว ด้า นความยาวมี
ความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญยิง่ โดย
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ไผ่ เ ป๊ าะแม่ ต ะวอมีค่ า การหดตัวด้า นความยาวสูง
ที่สุด (1.12%) ส่วนไผ่ซางนวล และไผ่กิมซุงไม่มี
การหดตัวด้านความยาว (0.00%) และในการหดตัว
ด้านปริมาตร พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิง่ โดยไผ่เป๊ าะแม่ตะวอมีคา่ การหด
ตัวด้านปริมาตรสูงทีส่ ุด (29.00%) และไผ่กมิ ซุงมีค่า
การหดตัวด้านปริมาตรน้อยที่สุด (10.21%) แต่ไม่
แตกต่างกับไผ่ซางนวล
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของ
ไผ่ 6 พัน ธุ์ท่ีอ ายุ 3 ปี (Table 3) พบว่ า ค่ า ความ
หนาแน่ น ของไผ่ ทุ ก พัน ธุ์มีค วามแตกต่ า งกัน ทาง
สถิติอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง มีค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 533.07777.59 kg/m3 ซึ่งไผ่รวกมีความหนาแน่ นสู งที่สุด
(777.59 kg/m3) แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั บ ไผ่ ซ างนวล
ในขณะที่ ไ ผ่ ม ั น หมู มี ค วามหนาแน่ น น้ อ ยที่ สุ ด
(533.07 kg/m3) แต่ไม่แตกต่างกับไผ่ซางหม่น และ
ไผ่ เ ป๊ าะแม่ตะวอ ในขณะที่ค่ าความชื้นของไผ่ทุก
พันธุ์ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง
8.15-9.40%

เมื่อพิจารณาด้านการหดตัว พบว่า การหดตัว
ด้ า นสัม ผัส มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญยิง่ โดยไผ่รวกมีค่าการหดตัวด้านสัมผัสสูง
ที่สุด (6.06%) แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกับ ไผ่ ซ างหม่น ไผ่
เป๊ าะแม่ตะวอ ไผ่กิมซุง ในขณะที่ไผ่ซางนวลมีค่า
การหดตัวด้านสัมผัสน้อยทีส่ ุด (2.49%) ในด้านการ
หดตัวด้านรัศมีมคี วามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นั ย สาคัญ ยิ่ง โดยไผ่ เ ป๊ าะแม่ ตะวอมีค่า การหดตัว
ด้านรัศมีสงู ทีส่ ุด (11.60%) และไผ่กมิ ซุงมีค่าการหด
ตัวด้านรัศมีน้อยทีส่ ุด (4.62%) แต่ไม่แตกต่างกับไผ่
ซางนวล และไผ่ ซ างหม่ น ในด้า นการหดตัว ด้า น
ความยาวมี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ยิ่ง โดยไผ่ ซ างนวลมีค่ า การหดตัว ด้า น
ความยาวสูง ที่สุด (0.46%) แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกับไผ่
เป๊ าะแม่ตะวอ ในขณะทีไ่ ผ่ซางหม่นและไผ่รวกไม่มี
การหดตัวด้านความยาว (0.00%) และในการหดตัว
ด้านปริมาตร พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิง่ โดยไผ่เป๊ าะแม่ตะวอมีคา่ การหด
ตัวด้านปริมาตรสูงทีส่ ุด (17.29%) และไผ่ซางนวลมี
ค่าการหดตัวด้านปริมาตรน้อยทีส่ ุด (7.51%)

Table 3 Physical characteristic of 6 bamboo arieties at culm age 3 years.
Shrinkage (%)
Moisture
3
Varieties
Density (kg/m )
Longi(%)
Tangential Radial
tudinal
1/bc
a
c
B. beecheyana
663.82±52.77 7.73±1.92 5.15±0.28 4.62±0.51 0.23±0.00b
D. membranaceus 762.28±52.77ab 8.45±0.84 2.49±0.26c 5.96±0.24bc 0.46±0.00a
D. sericeus
637.31±10.89cd 9.07±0.22 5.39±0.40a 6.14±0.11bc 0.00±0.00d
D. copelandii1
580.57±38.21cd 9.40±0.38 5.47±0.00a 11.60±1.13a 0.45±0.01a
D. copelandii2
533.07±74.35d 9.28±0.56 3.72±0.50b 7.93±0.24b 0.13±0.01c
777.59±0.39a 8.15±1.25 6.06±0.31a 7.87±2.01b 0.00±0.00d
T. siamensis
F-test2/
**
ns
**
**
**
CV (%)
9.17
14.61
9.48
18.04
4.08
321

Volume
10.53±0.75c
7.51±0.89d
11.83±0.36bc
17.29±1.35a
11.85±0.26bc
14.16±1.47b
**
10.69
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1/ Means

in a column followed by different letters are significantly different at p<0 . 0 5 ( Duncan's
Multiple Range Test, DMRT).
2/differ significantly at p<0.01 (**) (ANOVA); ns, not significant at the 5% level.
B. beecheyana ( Kim sung) , D. membranaceus ( Sang nuan) , D. sericeus ( Sang mon) , D.
copelandii1 (Pao mae tawo), D. copelandii2 (Man moo) and
T. siamensis (Ruak).
เมื่อพิจารณาจากค่าความหนาแน่ นซึ่งเป็ นค่า
มวลต่อปริมาตรของไม้สามารถนามาจัดแบ่งความ
หนักเบาของไม้ได้ โดยไม้ทม่ี คี วามหนักมากจะมีค่า
ความหนาแน่นมากกว่า 800 kg/m3 ซึง่ ได้แก่ ไผ่ซาง
นวลที่อายุ 1 ปี ต่อมาเป็ นกลุ่มไม้ท่มี ีความหนัก มี
ความหนาแน่ น อยู่ ร ะหว่ า ง 651-800 kg/m3 ซึ่ ง
ได้แก่ ไผ่ซางนวลทีอ่ ายุ 2 ปี และ 3 ปี ไผ่รวกในทุก
อายุ และไผ่ กิม ซุ ง ที่อ ายุ 3 ปี และกลุ่ ม สุ ด ท้า ยที่
จั ด เป็ นกลุ่ ม ไม้ ท่ี ค วามหนั ก ปานกลางมี ค วาม
หนาแน่ นอยู่ท่ี 500-650 kg/m3 ได้แก่ ไผ่ซางหม่น
ทุกอายุ ไผ่เป๊ าะแม่ตะวอทุกอายุ ไผ่มนั หมูทุกอายุ
และไผ่กมิ ซุงทีอ่ ายุ 1 ปี และ 2 ปี ค่าความหนาแน่ น
สามารถใช้ในการบอกความแข็งแรงของไม้ได้โดย
ไม้ท่มี คี วามหนาแน่ นมากจะมีความแข็งแรงและรับ
แรงมากกว่าไม้ทม่ี คี วามหนาแน่นต่า (Visuthitepkul
et al., 1997; Barnett and Jeronimidis, 2003) จาก
ค่าความหนาแน่นทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละพันธุใ์ นแต่
ละช่ ว งอายุ นั ้น อาจมาจากปริ ม าณของ มั ด ท่ อ
ล าเลีย ง (vascular bundle) และปริม าณเส้น ใยใน
vascular bundle ทีแ่ ตกต่างกัน โดยไผ่ซางนวล ไผ่
ซางหม่น ไผ่เป๊ าะแม่ตะวอ และไผ่กมิ ซุง มีลกั ษณะ
ของมัดท่อลาเลียงทีม่ สี ่วนกลางวาสคิวลาร์ และมัด
เส้นใย 1 ส่วน (แบบที่ 3) แต่ไผ่รวกจะมีส่ วนกลาง
วาสคิวลาร์ และมัดเส้นใย 2 ส่วน (แบบที่ 4) จาก
รายงานของ Grosser and Liese (1971) พบว่ า
ลัก ษณะของ vascular bundle สามารถจ าแนกได้
ตามสกุ ล และความสู ง ของไผ่ ไผ่ ท่ีอ ยู่ ใ นตระกู ล
Bambusa Dendrocalamus และ Thyrsostachys มี

ลักษณะของ vascular bundle แบบที่ 3 และแบบที่
4 ขึน้ อยู่กบั ความสูงของลาไผ่ บริเวณลาไผ่ดา้ นบน
และกลางจะพบ vascular bundle แบบที่ 3 แต่
บริเ วณด้ า นล่ า งล าจะพบแบบที่ 4 เช่ น เดีย วกับ
Wang et al. (2016) ที่ได้รายงานว่า ลักษณะและ
ปริมาณของ vascular bundle มีความแตกต่างกัน
ตามความสูงของลาไผ่แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันตาม
อายุ ข องล าไผ่ จากรายงานของ Abdullah et al.
(2017) พบว่าความหนาแน่ นของไผ่ข้นึ อยู่กับและ
รูป ร่ า งและขนาดของเวสเซล (vessel) โดยทัวไป
่
vessel จะมีลกั ษณะเป็ นช่องว่างถ้ามีปริมาณ vessel
มากก็จะมีปริมาณความหนาแน่ นน้อย และปริมาณ
ความหนาแน่นทีส่ งู ยังเกีย่ วข้องกับปริมาณเส้นใยใน
vascular bundle อีกด้วย เช่นเดียวกับการรายงาน
ของ Chiwapreecha et al. (2016) ที่พบว่า ในส่วน
เนื้อไม้บริเวณทีม่ เี ส้นใยหนาแน่ นจะมีความแข็งแรง
และความเหนียวมากกว่าส่วนทีม่ ปี ริมาณเส้นใยต่า
และมีแนวโน้มที่ทาให้ค่าความหนาแน่ นสูงไปด้วย
อี ก ทัง้ Anwar et al. (2005) ได้ ร ายงานว่ า เมื่อ มี
ป ริ ม า ณ vascular bundle ม า กก็ จ ะ มี ค่ าความ
หนาแน่ นมากตามไปด้วย เช่นเดียวกับ (Grosser
and Liese, 1971; Malanit, 2009; Dixon and
Gibson, 2014) โดยค่ า ความหนาแน่ น นี้ ส ามารถ
บอกได้ถงึ ความต้านทานต่อตัวทาลายไม้ต่างๆ เช่น
มอดหรือปลวก เป็ นต้น ไม้ทม่ี คี วามหนาแน่ นสูง จะ
มี ค วามทนทานสู ง กว่ า ไม้ ท่ี มี น้ า หนั ก เบา เมื่ อ
นาไปใช้งานในงานก่อสร้างก็จะสามารถนาไปใช้ได้
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ยาวนานกว่ า (Thai junior encyclopedia project,
2006)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ความชื้ น พบว่ า ค่ า
ความชื้ น ในแต่ ล ะพั น ธุ์ แ ละช่ ว งอายุ ไ ม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิตโิ ดยจะมีค่าความชืน้ อยู่ท่ี 7.7310.36% ซึ่งสอดคล้องกับงานของ (Chiwapreecha
et al., 2016) แต่ มี ค่ า ความชื้ น ต่ า กว่ า งานของ
(Awalluddin et al., 2017) โดยค่ า ความชื้น นั น้ จะ
เกี่ย วข้อ งกับ สถานที่ ความชื้น สัม พัท ธ์ อุ ณหภู มิ
และช่ ว งเวลาในการตัด ไผ่ โดย Wakchaure and
Kute. (2012) รายงานว่า ปริมาณความชื้นของไผ่
ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้อยกว่าในช่วงฤดูฝน อีกทัง้
Liese (1985) ได้รายงานว่า ความชื้นทีแ่ ตกต่างกัน
นัน้ อาจเกิดขึน้ เพราะฤดูกาล โดยค่าความชืน้ ในไม้มี
ผลต่ อ น้ า หนั ก ของไม้ ยิ่ง ไม้ มีค วามชื้น สู ง ก็ จ ะมี
น้ าหนักมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้มาก
ขึ้นตามไปด้วย อีกทัง้ ยังส่งผลต่อค่าการหดตัวเมื่อ
นาไปใช้ในงานก่อสร้าง (Thai junior encyclopedia
project, 2006) และเมื่อ พิจ ารณาจากการหดตัว
พบว่า โดยส่วนใหญ่ในไผ่ทุกพันธุ์และทุกอายุมคี ่า
การหดตัว ในด้า นรัศมี ด้า นสัม ผัส และด้า นความ
ยาวที่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากในการหดตัวด้าน
รั ศ มี จ ะท าการวั ด จากเปลื อ กภายนอกของไผ่
(Figure1) โดยผนังของลาไผ่ส่วนใหญ่จะมีความยาว
ของเส้นใยมาก ซึง่ ไผ่แต่ละพันธุอ์ าจมีความยาวของ
เส้น ใยที่แตกต่ างกัน ส่ ว นด้า นสัม ผัสจะทาการวัด
จากส่วนเปลือกไปถึงเนื้อไม้ส่วนกลาง (Figure 1)
ท าให้เ ซลล์ส่วนใหญ่ ท่พี บจะเป็ น เซลล์พ าเรงคิมา
(parenchyma) ซึ่งเป็ นเซลล์ทช่ี ่วยในการอุ้มน้ าของ
ไผ่ โดยไผ่ทม่ี เี ซลล์ parenchyma มากก็จะทาให้การ
หดตัวมากตามไปด้วย (Wahab et al., 2010) และ
จากการหดตัวในด้านความยาวในบางพันธุไ์ ม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงเลยนัน้ อาจเนื่องจากเปลือกของไผ่ใน
ด้านยาวมีความหนาแน่ นของเส้นใยมากในระดับนา
โนเกรน (nanograins) จึงทาให้มคี วามแข็งแรงมาก

ส่ ง ผลให้มีก ารหดตัว น้ อ ยหรือ ไม่ มีก ารหดตัว เลย
(Amada and Untao., 2001) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Abdullah Siam et al. (2019) ทีม่ คี ่าการหดตัว
ด้านรัศมีอยู่ในช่วง 2.10-10.44% การหดตัวด้าน
สัมผัสอยู่ในช่วง 4.63-14.60% และการหดตัวด้าน
ความยาวอยู่ในช่วง 0.10-2.90% แต่ในไผ่เป๊ าะแม่
ตะวอที่อายุ 2 ปี พบว่า มีการหดตัวด้านสัมผัส สูง
อาจเนื่องจากส่วนทีใ่ ช้ทาการวัดนัน้ อยู่ในส่วนข้อทา
ให้มกี ารหดตัวสูงกว่าในส่วนปล้องของไผ่พนั ธุ์อ่นื ๆ
เนื่ อ งมาจากพบเส้นใยเสริมแกร่ง ในบริเ วณปล้อง
มาก ในขณะทีบ่ ริเวณข้อนัน้ ส่วนใหญ่จะพบแบบสุ่ม
(Amada and Untao., 2001) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Tomak et al. (2012) ที่พบการหดตัวในส่วน
ข้ อ มากกว่ า ส่ ว นปล้ อ ง และจากการหดตัว ด้ า น
ปริมาตรซึง่ เป็ นการหดตัวโดยรวมของลาไผ่นนั ้ อาจ
ขึ้น อยู่กับ ความชื้น เริ่ม ต้น ของแต่ ละพัน ธุ์แ ละอายุ
ของไผ่ เพราะเมื่อทาการตัดไผ่ออกมาแล้วนัน้ ไผ่ก็
จะเริ่ ม สู ญ เสี ย ความชื้ น โดยเมื่ อ ความชื้ น ลดลง
รูปร่างของไผ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทาให้เ กิด
การเปลี่ยนแปลงภายในระหว่างเส้นใยของไผ่ โดย
เส้นใยจะเกิดการหดและติดเข้าด้วยกัน อีกทัง้ การ
หดตัว ในแต่ ล ะด้ า นหรือ แต่ ล ะส่ ว นของไผ่ ก็ จ ะมี
องค์ ป ระกอบของเซลล์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น จึ ง ท าให้
ปริมาตรการหดตัวแตกต่างกันไปด้วย (Wahab et
al., 2015) โดยไม้ท่เี กิดการหดตัวมากเมื่อนาไปใช้
ในการก่อสร้างหรือทาไม้ทไ่ี สกบตกแต่ง ในช่วงแรก
จะประกอบเข้าชิดสนิทกัน แต่ภายหลังเมื่อไม้แห้ง
ลงจะเกิดร่อง หรือความหละหลวมที่รอยต่อนัน้ ๆ
เนื่องมาจากการหดตัวของไม้ การที่ไม้หดตัวตาม
ทิศทางต่าง ๆ ไม่เท่ากันนี้ ทาให้ไม้แปรรูปทีไ่ ด้จาก
ส่วนต่าง ๆ ของไม้เมื่อยังสดมีการเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อแห้ง ไม้ท่มี ที ่อนกลมอย่างไผ่ มักจะมีรอยแตก
อ้าตามผิวรอยหนึ่ง หรือหลายๆ รอยเสมอ สาหรับ
ตามแนวยาวของไม้ อาจจะเกิดการโก่ง โค้ง และบิด
ซึง่ การหดตัวตามด้านต่าง ๆ นี้ จะเป็ นข้อมูลสาหรับ
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การเลือกไผ่แต่ละพันธุ์ไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น (Thai junior encyclopedia
project, 2006)
ไผ่ แ ต่ ล ะพัน ธุ์ ใ นแต่ ล ะอายุ ท่ีมีลัก ษณะทาง
ก า ย ภ า พที่ แ ตกต่ า งกั น ไ ปนั ้ น อาจขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบภายในไม้ไผ่ โดยไผ่ท่มี อี ายุมากขึ้นก็
จะมีก ารสลายส่ ว นที่เ ป็ นแป้ ง และเกิ ด การสะสม
ปริ ม าณลิ ก นิ น เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ลั ก ษณะทาง
กายภาพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป (Wahab et
al., 2010)
เมื่อเปรียบเทียบไผ่แต่ละสายพันธุจ์ ะพบว่า ไผ่
ซางนวลและไผ่ ร วกเป็ น ไผ่ ท่ีมีค วามหนาแน่ น สูง
โดยไผ่ซางนวลจะมีขนาดลาที่ใหญ่กว่าไผ่รวก แต่
การตัดสางก็ทาได้ยากกว่าเพราะมีกิ่งก้านเยอะ ไผ่
ซางหม่ นมีลกั ษณะทางกายภาพดีน้อยกว่าไผ่ซาง
นวลและไผ่ ร วกเล็ ก น้ อ ยแต่ มีกิ่ ง ก้ า นน้ อ ยท าให้
สะดวกในการตัดฟั น และมีขนาดลาทีใ่ หญ่ ไผ่กมิ ซุง
มีปริมาณความชื้นและการหดตัวทีน่ ้อย ไผ่เป๊ าะแม่
ตะวอมีลกั ษณะทางกายภาพไม่ค่อยดีนัก อาจเหมาะ
สาหรับการนาหน่ อไปรับประทาน และไผ่มนั หมูกม็ ี
ลัก ษณะทางกายภาพไม่ ค่ อ ยดีเ ช่ น กัน อาจเพราะ
ผนั ง ล าไผ่ บ างท าให้ ลัก ษณะทางกายภาพไม่ ดี
เท่าทีค่ วร

4.3 ไผ่ทม่ี ลี กั ษณะทางกายภาพเบือ้ งต้นทีด่ ี
และเหมาะสมกับงานก่อสร้าง คือ ไผ่ซางนวล ทีอ่ ายุ
1 ปี และ 2 ปี และไผ่รวก ทีอ่ ายุ 3 ปี โดยมีความ
หนาแน่นสูงและค่าการหดตัวน้อย

5. References
Abdullah, A. H. D., Karlina, N., Rahmatiya, W.,
Mudaim, S. , Patimah and Fajrin, A. R.
2017. Physical and mechanical properties
of five Indonesian bamboos. In: 1st
International Symposium on Green
Technology for Value Chains. 3–5 October
2016.
Tangerang,
Indonesia.
doi:10.1088/1742-6596/755/1/011001.
Abdullah Siam, N., Uyup, M. K. A., Husain, H.,
Mohmod, A. L. and Awalludin, M. F. 2019.
Anatomical, Physical, and Mechanical
Properties of Thirteen Malaysian Bamboo
species. BioResource. 14(2): 3925-3943.
Amada, S. and Untao, S. 2001. Fracture
Properties of Bamboo. Composites Part B:
Engineering. 32: 451-459.
Anwar, U. M. K., Zaidon, A., Hamdan, H. and
Tamizi, M. M. 2005. Physical and
mechanical propoties of Gigantochloa
scortechinii bamboo splits and strips.
Journal of Tropical Forest Science. 17(1):
1-12.
Awalluddin, D., Ariffin, M. A. M., Osman, M. H.,
Warid, M., Hussin, Ismail, M. A., Lee, H. S.
and Lim, N. H. A. S. 2017. Mechanical
properties of different bamboo species. In:
6th International Conference of Euro Asia
Civil Engineering Forum. 22- 25 August

4. สรุป
4.1 ไผ่ ซ างนวล ที่อ ายุ 1 ปี และ 2 ปี มีค่ า
ความหนาแน่ นสูงทีส่ ุด และไผ่รวก ทีอ่ ายุ 3 ปี มีค่า
ความหนาแน่นสูงทีส่ ุด
4.2 ปริมาณความชื้นและค่าการหดตัวไผ่ซาง
นวล ทีอ่ ายุ 1 ปี มปี ริมาณความชืน้ และค่าการหดตัว
น้ อยที่สุด ไผ่กิมซุง ที่อายุ 2 ปี มีปริมาณความชื้น
และค่าการหดตัวน้อยทีส่ ุด และไผ่กมิ ซุง กับไผ่ซาง
นวล ทีอ่ ายุ 3 ปี มปี ริมาณความชืน้ และค่าการหดตัว
น้อยทีส่ ุด ตามลาดับ
324

Vol. 10 • No. 3 • May – June 2021

Thai Journal of Science and Technology

2017.
Seoul, Korea.
doi:
10.1051/matecconf/201713801024.
Barnett, J. R. and Jeronimidis, G. 2003. Wood
Quality and Its Biological Basis. CRC
Press, Florida. 226 p.
Chiwapreecha, B. , Kongpakdee, C. and
Janprasert, K. 2016. Diversity, microscopic
features and some properties of bamboos
in Sakaeo and Prachinburi province.
Annual research report 2015. Burapha
University, Chonburi.
Dixon, P. G. and Gibson, L. J. 2014. The
structure and mechanics of Moso bamboo
material. Journal of The Royal Society
Interface.
11:
20140321.
doi:10.1098/rsif.2014.0321.
Grosser, D. and Liese, W. 1971. On the anatomy
of asian bamboo, with special reference to
their vascular bundles. Wood Science and
Technology 5(4): 290-312.
International Standard published. , 2 0 0 4,
Bamboo - - Determination of physical and
mechanical properties, ISO 2 2 1 5 7 1:2004(E).
Javadian, A. , Smith, I, F, C. , Saeidi, N. and
Hebel, D, E., 2019, Mechanical properties
of bamboo through measurement of culm
physical properties for composite
fabrication of structural concrete
reinforcement. Front. Mater. 6(15): 1-18.
doi: 10.3389/fmats.2019.00015.
Krause, J. Q. and Ghavami, K. , 2009,
Transversal reinforcement in bamboo
culms, pp. 1- 288, in: 11th International
Conference on Non-conventional Materials

and Technologies, 6- 9 September 2009,
Bath, UK.
Liese, W. 1985. Anatomy and properties of
bamboo. pp. 196-208. In: Proceedings of
the 2nd International Bamboo Workshop.
6-14 October 1985. Hangzhou, China.
Malanit, P. 2009. The suitability of
Dendrocalamus asper Backer for oriented
strand Lumber. Ph.D. Thesis. University of
Hamburg, Germany.
Sompoh, B. , Fueangvivat, V. , Bauchongkol, P.
and Ratcharoen, W. 2013. Physical and
Mechanical Properties of Some Thai
Bamboos for House Construction, Forest
research and development office, Royal
Forest department, Bangkok. (In Thai)
Thai junior encyclopedia project. 2 0 0 6 . Thai
junior encyclopedia by His Majesty King
Bhumibol Adulyadej the Great Volume 3 .
Thai junior encyclopedia foundation,
Bangkok.
Tomak, E. D., Topaloglu, E., Ay, N. and Yildiz,
U. C. 2012. Effect of accelerated aging on
some physical and mechanical properties
of bamboo.
Wood Science and
Technology. 46: 905–918.
Visuthitepkul, S. , Fuengvivat. V. and
Sukwatnijakul, S. 1997. Density shrinkage
and fiber saturation point of trees in swamp
forest. Thai J. For. 16: 90-98. (in Thai)
Wakchaure, M. R. and Kute, S. Y. 2012. Effect
of moisture content on physical and
mechanical properties of bamboo. Asian
Journal of Civil Engineering. 3(6): 753-763.
325

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 3 • พฤษภาคม – มิ ถนุ ายน 2564

Wahab, R. , Mustapa, M. , Sulaiman, O. ,
Mohamed, A. , Hassan, A. and Khalid, I. ,
2010, Anatomical and physical properties
of cultivated two- and four- year- old
Bambusa vulgaris, Sains Malaysiana.
39(4): 571–579.
Wahab, R., Mustafa, M. T., Salam, M. A., Khalid,
I., Mohd, Rasat, S. M. and Bhat, I. U. H.
2015. Comparison in the physical and

strength properties of 3- year- old
gigantochloa brang and G. scortechinii.
Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. 6(4): 690697.
Xing, Y. H., Jin, Q. Q., Jiu, L. X., Jian, F. H.,
Bai, D. Q. and Si, M. C., 2015, Variation in
anatomical characteristics of bamboo,
Bambusa rigida, Sains Malaysiana. 44( 1):
17-23.

326

