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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ คัดเลือกสายต้นไผ่ซางหม่นทีม่ ศี กั ยภาพในการก่อสร้าง โดยคัดเลือก
จากไผ่ซางหม่นทีเ่ กิดจากเมล็ดจานวน 243 สายต้น นามาคัดเลือกลักษณะทางกายภาพ เช่น ลาต้น ทรงกอ
การแตกกิง่ แขนงมากน้อยเพียงใด คัดเลือกคุณลักษณะทีด่ ใี ห้เหลือจานวน 20 สายต้น ทีม่ คี วามหนาเนื้อไม้
ความยาวปล้อง ความสูงของลาต้น จากนัน้ คัดเลือกให้เหลือจานวน 10 สายต้น เพื่อนาไปทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัตเิ ชิงกล และนาไปวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ของสิง่ ทดลองโดยวิธขี อง (DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 % พบว่า ไผ่ซางหม่นทุกสายต้น มีการหด
ตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้สายต้นที่ 93 137 153 191 และ 242 มีค่าความ
ถ่วงจาเพาะสูงสุด เมื่อทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงกลด้วยเครื่องวัดแรงอัดขนานเสีย้ น พบว่า สายต้น 93 98 137
138 153 และ 191 มีค่าแรงกระทาสูงสุด ดังนัน้ สายต้นที่ 93 137 153 และ 191 มีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปใช้ในการก่อสร้างมากทีส่ ดุ เนื่องจากมีคุณสมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตเิ ชิงกลดีทส่ี ดุ
คาสาคัญ : ไผ่ซางหม่น; สมบัตทิ างกายภาพ; สมบัตเิ ชิงกล; การก่อสร้าง

Abstract
The objective of this study was to select high potential bamboo (Dendrocalamas sericeus clones
Sang Mon) clones for use as construction materials. The seeded 243 bamboo clones were evaluated
base on physical properties: culm length, plant shape, and number of branches per culm. The top ten
of 20 clone were also selected depend on internode length, internode thickness and another. The
selected bamboo clones were used to analyzing physical and mechanical properties then determine
analysis of variance (ANOVA) and compare average by Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT)
at confidence coefficient 95 % . The result indicated that all clones had no significantly different in
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shrinkage value. Moreover. Bamboo clone no. 93, 137, 153, 191, and 242 had the highest specific
gravity values, when tested mechanical property by using a Universal testing machine. The clone no.
93 98 137 138 153 and 191 showed the highest mechanical resistant value. Therefore, D. sericeus
clone no. 93 137 153 and 191 had a high potential for used as construction material.
Keywords: clones Sang Mon; physical properties; mechanical properties; construction

1. บทนา

ไ ผ่ ซ า ง ห ม่ น ( Dendrocalamus sericeus
Cl. Sang Mon) อยู่ในวงศ์ Poaceae เป็ นไม้ไผ่ทพ่ี บ
ในภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
แพร่ และน่าน เป็ นไผ่สายพันธุพ์ น้ื เมืองทีส่ ามารถให้
ผลผลิตได้ทงั ้ หน่ อและลา ลักษณะลาขนาดใหญ่ ตัง้
ตรง มีความสูงต้น 8-20 เมตร ปล้องยาวประมาณ
25-40 เซนติเมตร แข็งแรง เหนียว ไม่แตกง่าย เนื้อ
หนาประมาณ 1 ถึง 2.5 เซนติเมตร ลาต้นมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-16 เซนติเมตร ลาสี
เขียวหม่น ไม่มหี นาม มีผงคล้ายแป้ งติดอยู่ตลอดทัง้
ลา ไผ่ซางหม่นนิยมนามาใช้ในงานก่อสร้าง ดังนัน้
คุ ณสมบัติข องไผ่ ท่ีจ ะน ามาท าการก่ อ สร้า งต้อ งมี
ความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง มีน้ าหนักเบา
เกลาให้เรียบสามารถดัดให้โค้งงอได้ลาไผ่มคี วาม
แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะเมื่อนามาผ่านขัน้ ตอนหรือ
การแปรรูปอย่างถูกวิธจี ะป้ องกันให้มอดและแมลง
เข้าทาลายได้ (Phuangchik, 2013) เมื่อลาแก่แมลง
หรือมอด จะไม่เข้าทาลายเหมือนไม้ไผ่ชนิดอื่น จึง
เป็ น ที่ต้อ งการในการก่ อ สร้า ง ท าให้ไ ม้ไผ่ มีความ
เหมาะสมที่จ ะใช้เ ป็ น วัส ดุ ท ดแทนไม้จ ริง จากป่ า
ธรรมชาติใ นอนาคต (Royal Forest Department,
1998) ซึง่ ในปั จจุบนั ไผ่เป็ นพืชเศรษฐกิจทีม่ บี ทบาท
สาคัญในตลาดโลก ในประเทศไทยมีการปลูกไผ่ซาง
หม่นในแถบภาคเหนือของประเทศ เพื่อใช้ในงาน
ก่ อ สร้ า ง อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ไม่ มี ก ารรายง าน
การศึกษาคุณสมบัติของไผ่ซางหม่นสายต้นที่เกิด
จากเมล็ดทีเ่ หมาะสมสาหรับการนาไปใช้ก่อสร้าง

ไผ่ เป็ นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลในวงศ์
หญ้า เป็ นไม้ไม่ผลัดใบ ขึน้ เป็ นกอ ลาต้นมีลกั ษณะ
เป็ นปล้ อ งๆ อยู่ ใ นวงศ์ Poaceae มีป ระมาณ 91
สกุล 1,000 ส่วนทีพ่ บในประเทศไทยมีประมาณ 13
สกุล 60 ชนิด (Saengnin, 1993) ไม้ไผ่ เป็ นไม้ทข่ี น้ึ
ง่ายและเจริญเติบโตเร็ว เป็ นพืชทีม่ กี ารแพร่กระจาย
พันธุอ์ ยู่ทวไป
ั ่ นอกจากนี้ ไผ่ยงั เป็ นพืชทีล่ าต้นกิง่ มี
ลัก ษณะแปลกสวยงาม ไผ่ เ ป็ น ไม้ท่ีต ายยาก ไผ่
ส่วนมากออกดอกครัง้ เดียว หลังจากออกดอกแล้วก็
จะตายทัง้ กอในปี เดียวกันนัน้ หรืออย่างช้าก็อาจจะ
อยู่ ได้ร าว 1-2 ปี ภายหลัง การออกดอกเท่ า นั น้
(Thai Agriculture, 2012) การใช้ลาไผ่ จ าเป็ น ต้อ ง
คัดเลือกไผ่ทม่ี อี ายุหลายปี เพื่อให้ได้เนื้อไม้ทด่ี แี ละมี
ความแข็ง แรง เพื่อ ที่จ ะน าไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อ ไป
(Protected Area Regional Office 16. 2007) ไ ผ่
เป็ นวัสดุก่อสร้างทีอ่ ยู่ค่คู นไทยมาช้านาน ในปั จจุบนั
มีการนาไผ่มาใช้ประโยชน์น้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก
เนื่ อ งจากมีว ัส ดุ ส ัง เคราะห์ ต่ า ง ๆ เติ บ โตขึ้น มา
แทนที่ซ่งึ ล้วนแล้วแต่ทาร้ายธรรมชาติ ส่งผลให้นัก
ออกแบบและเจ้า ของผลิต ภัณฑ์ เริ่ม มองหาวัส ดุ
ใหม่ๆ ทีค่ งทนแข็งแรง และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไผ่ จึงเป็ นวัสดุทางเลือกในอนาคตที่ทวโลก
ั่
กาลัง
จับ ตามอง ด้ว ยความคงทนแข็ง แรง และมีค วาม
ยืดหยุ่นสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ๆ จึงส่งผลให้ไผ่สามารถ
น ามาประยุ ก ต์ต ามโครงสร้า งต่ า ง ๆ ได้ม ากมาย
รวมถึงสามารถปลูกทดแทนได้ภายระยะเวลา 3 ปี
(Smart SME, 2015)
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ลักษณะกอแน่นไม่ดี ลักษณะกอโปร่งดี เกณฑ์
คะแนน ทีใ่ ช้คดั เลือก (กอแน่น : 3 คะแนน, กอแน่น
ปานกลาง : 5 คะแนน, กอโปร่ง : 7 คะแนน)
2.1.2 จานวนแขนง
โดยทัวไปจ
่ านวนของกิง่ แขนงน้อยจะยิง่ ดีต่อ
น้าหนักลา เกณฑ์คะแนนทีใ่ ช้คดั เลือก (มีแขนงมาก
ทีส่ ดุ : 1 คะแนน, มีแขนงมาก : 3 คะแนน, มีแขนง
ปานกลาง : 5 คะแนน, มีแขนงน้อย : 7 คะแนน, ไม่
มีแขนงเลย : 9 คะแนน)
2.1.3 ลาต้นตรง/โค้ง
เกณฑ์คะแนนทีใ่ ช้คดั เลือก (ลาต้นโค้งมาก
ทีส่ ดุ : 1 คะแนนลาต้นโค้งมาก : 3 คะแนน, ลาต้น
โค้งเล็กน้อย : 5 คะแนน, ลาตรงค่อนข้างตรง : 7
คะแนน, ลาต้นตรงมากทีส่ ดุ : 9 คะแนน)
2.1.4 จานวนข้อถี่/ห่าง
ลักษณะข้อถีไ่ ม่ดี ลักษณะข้อห่างดี เกณฑ์
คะแนนทีใ่ ช้คดั เลือก (ข้อถีม่ าก : 1, ข้อถีป่ านกลาง :
3, ข้อถีน่ ้อย : 5, ข้อห่าง : 7, ข้อห่างมาก : 9)
2.2 การทดลองที่ 2 ประเมิ นสายต้นไผ่ซาง
หม่ น ที่ ผ่ า นการประเมิ น ลัก ษณะทรงกอเพื่ อ
คัดเลือกสายต้นที่มีลกั ษณะทางกายภาพดี
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ completely
randomized design (CRD) จ านวน 3 ซ้ า หรือ 3
ล า/กอ จ านวนทัง้ หมด 20 สายต้ น ที่ ผ่ า นการ
ประเมินลักษณะทรงกอและมีคะแนนเฉลี่ยสูง เพื่อ
นามาคัดเลือกลักษณะทางกายภาพ ซึ่งลักษณะที่
บันทึก 5 ลักษณะ ดังนี้ (Figure 2)
2.2.1 จ านวนล า/กอ ท าการนั บ
จานวนลา/กอ ลาทีน่ บั คือ ลาทีม่ อี ายุลา 3 ปี ขน้ึ ไป
2.2.2 ความยาวลา วัดโดยใช้ท่อวัด
ทีม่ สี เกลบอกความยาว แสดงผลเป็ นหน่วย m.
2.2.3 เส้นผ่านศูนย์กลางลา ตาแหน่ง
ปล้องที่ 5 แสดงผลเป็ นหน่วย cm.

2. วิ ธีการ
2.1 การทดลองที่ 1 การประเมิ นสายต้นไผ่
ซางหม่นที่มีลกั ษณะกอที่ดี
ท าการประเมิน สายต้ น ไผ่ ซ างหม่ น ทัง้ หมด
243 กอ และคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (Figure
1)

Figure 1 Determined good qualities of bamboo
sang mon clone.
2.1.1 ทรงกอแน่ น/โปร่ง
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2.2.4 ความหนาเนื้ อ ไผ่ ต าแหน่ ง
ปล้องที่ 5 วัดโดยใช้ Vernier Caliper แสดงผลเป็ น
หน่วย cm.
2.2.5 ความยาวปล้อ ง โดยใช้วิธีก ารวัด
ตาแหน่งปล้องที่ 5 แสดงผลเป็ นหน่วย cm.
2.3 คั ด เลื อ กสายต้ นไผ่ ซ างหม่ น โดย
ทดสอบคุ ณ สมบัติ ทางกายภาพที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น ลัก ษณะทรงกอเพื่ อ ให้ ไ ด้ ล กั ษณะที่ ดี
สาหรับการก่อสร้าง ลักษณะที่ศึกษามีดงั นี้
2.3.1 การหดตัว และปริมาณ
ความชื้น
การหดตัว และปริม าณความชื้น โดยการ
เตรี ย มตั ว อย่ า ง ในส่ ว นของปล้ อ งที่ ส มบู ร ณ์
ปราศจากต าหนิ ท าการชัง่ น้ า หนัก วัด ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และทาการคานวณหาปริมาตรในแต่
ละชิ้น โดยท าการชัง่ และวัด ในสถานที่แ ละเวลา

เดีย วกัน เรื่อ ย ๆ จนกว่ า ตัว อย่ า งจะแห้ง ลงตาม
สภาพอากาศภายนอก หลังจากนัน้ นาตัวอย่างไป
อบในตู้ อ บไม้ ท่ีอุ ณ หภู มิ 103 ± 2 °C ท าการชัง่
น้ าหนัก วัดขนาดต่าง ๆ อีกครัง้ นาไปหาค่าการหด
ตัวและปริมาณความชืน้
2.3.2 ความแน่ น
เป็ นค่ า ที่ แ สดงถึ ง ปริ ม าณมวลสารในหนึ่ ง
หน่ ว ยปริม าตร หาได้ จ ากการหาความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งมวลกับ ปริ ม าตร มี ห น่ ว ยเป็ น kg./m.³
(Figure 3) เขียนเป็ นสูตรได้ว่า
D = M/V
เมื่อ M = น้าหนักขณะทดสอบ หน่วย kg
V = ปริมาตรขณะทดสอบ หน่วย m3

Figure 2 Determined bamboo sang mon clones that had good qualities to select good physical
qualities clone. a: measured trunk length b: measured diameter c: measured wood thickness
d: measured internode length e: measured joint length f: collected sample.
441

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 4 • กรกฏาคม – สิ งหาคม 2564

Figure 3 Physical quality test (density) a: volume measurement b: measured dry weight.

Figure 4 Physical quality test (specific gravity) a: dry b: volume measurement.
2.3.3 ความถ่วงจาเพาะ
หาได้จากอัตราส่วนระหว่างความแน่ นของชิน้
ตั ว อย่ า งต่ อ ความแน่ น ของน้ า โดยการทดสอบ
คุ ณสมบัติท างกายภาพอ้า งอิงวิธีก ารทดลองจาก
( Forest Research and Development
Office, 2005) (Figure 4) เขียนเป็ นสูตรได้ว่า
ความถ่วงจาเพาะ=(มวลอบแห้ง/ปริมาตรขณะ
ทดสอบ)ความแน่นของน้า
เมื่อ ความแน่นของน้า = 1,000 kg./m.³
2.4 คั ด เลื อ กสายต้ นไผ่ ซ างหม่ น โดย
ทดสอบคุณ สมบัติ เ ชิ งกลที่ ผ่ า นการประเมิ น
ลักษณะทรงกอเพื่อให้ได้ลกั ษณะที่ ดีสาหรับการ
ก่อสร้าง
2.4.1 การทดสอบกาลังต้านทาน
แรงอัดขนานเสี้ยน

ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสากลในทิศทาง
ขนานกับเสีย้ นไม้ โดยใช้ความเร็ว 2 mm./min กด
ลงบนพืน้ ทีห่ น้าตัดของตัวอย่างทดสอบแตกหัก จน
เสียรูปทรง บันทึกค่าแรงสูงสุดหน่วยเป็ นกิโลกรัม
(Banjongrat, 2015) (Figure 5)
สูตรกาลังต้านทานแรงอัดขนานเสีย้ น (kg./cm.²) =
แรงอัดสูงสุด/ พืน้ ทีห่ น้าตัดของตัวอย่าง
2.5 การทดสอบและการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล
ทางสถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA)
และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของสิง่ ทดลองโดยวิธขี อง
(DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
ใช้โปรแกรม SAS
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Figure 5 Mechanical properties (compression test of wood parallel to grain) a: cut samples
b: samples that was cut c: volume measurement d: weight e: compression measurement
f: record the highest compression.
3.2 การประเมิ นสายต้นไผ่ซางหม่นที่ ผ่าน
การประเมิ น ลักษณะทรงกอเพื่อคัด เลือกสาย
ต้นที่มีลกั ษณะ ทางกายภาพดี
นาไผ่ซางหม่นที่ผ่านการประเมินลักษณะกอ
จานวนทัง้ หมด 20 สายต้น มาคัดเลือกสายต้นที่มี
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ที่ ดี โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ที่
คัด เลือ ก คือ จ านวนล า จ านวนปล้อ ง ความยาว
ลา ความหนาเนื้อ และความยาวปล้อง ทีม่ คี ่าเฉลีย่
ของแต่ ลัก ษณะสู ง และ เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางล า
ต้น ความยาวข้อปล้องที่มคี ่าเฉลี่ยต่ า เพื่อให้ได้ไผ่

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 การประเมิ น สายต้ น ไผ่ ซ างหม่ น ที่ มี
ลักษณะกอที่ดี
คัด เลือ กจากลัก ษณะทรงกอ ลาต้น จ านวน
แขนง และจานวนข้อ จากทัง้ หมด 243 สายต้น โดย
ประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนนที่มากกว่า 20 คะแนน
มี 20 สายต้น ได้แก่ สายต้นที่ 30 56 58 60 61 69
93 98 103 113 119 121 137 138 153 185 187
191 240 และ 242 เพื่อนาไปประเมินสายต้นไผ่ซาง
หม่นทีม่ ลี กั ษณะกายภาพทีด่ ี (Table 1)
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ซางหม่ น มีลัก ษณะที่ดี 10 สายต้ น มีไ ผ่ ซ างหม่ น
ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย สายต้น 30 61 93
98 137 138 153 185 191 และ 242 ซึง่ มีลกั ษณะที่

ดีสาหรับการก่อสร้าง สาหรับการประเมินคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัตเิ ชิงกลต่อไป (Table 2)

Table 1 Result of estimation good qualities of bamboo sang mon clone.
Clumps Quality of clumps Number of branches Quality of trunks Number of joints Total score
30
7
5
7
7
26
56
5
5
7
7
24
58
7
5
5
7
24
60
5
7
9
5
26
61
5
7
9
5
26
69
5
5
7
7
24
93
7
7
7
5
26
98
5
5
9
7
26
103
5
3
7
7
22
113
5
5
9
5
24
119
5
7
9
5
26
121
5
7
9
5
26
137
7
5
7
9
28
138
7
5
7
7
26
153
7
5
7
7
26
185
5
5
7
9
26
187
5
5
7
7
24
191
7
5
7
7
26
240
5
5
7
5
22
242
7
7
5
7
26
1/score level 3-9 and no statistical analysis.
3.3 คั ด เลื อ กสายต้ นไผ่ ซ างหม่ น โดย
ทดสอบคุ ณ สมบัติ ทางกายภาพที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น ลัก ษณะทรงกอเพื่ อ ให้ ไ ด้ ล กั ษณะที่ ดี
สาหรับการก่อสร้าง
3.3.1 ความหดตัว

จากผลการทดลอง การหดตัว ด้า นเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง การหดตัวด้านความหนา การหดตัวด้าน
ความยาว น้ าหนัก เปรียบเทียบการหดตัวด้านเส้น
ผ่ า นศูน ย์ก ลางเฉลี่ยของไผ่ ทงั ้ 10 สายต้น พบว่า
การหดตัวด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง ทัง้ 10 สายต้น ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 3)
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Table 2 Result of estimation bamboo sang mon clones that had good qualities to select good
physical qualities clone.1/
Diameters
Diameters
Number of Length of Length Wood
Length of
Clones internodes internodes of joints thickness
clump
at
internode
5
at
internode
10
at 5 (cm.) (cm.)
(cm.)
(m.)
(cm.)
(cm.)
30
33.00
22.33
1.10
1.10
5.23
5.06
8.10
61
28.00
26.33
0.86
1.73
4.76
5.03
8.80
93
28.00
23.00
1.03
1.86
5.30
5.80
11.13
98
32.00
26.33
1.00
1.43
6.36
6.46
10.00
137
36.00
27.93
1.10
1.68
3.83
3.66
7.50
138
35.00
29.33
1.06
1.83
5.73
5.96
9.30
153
33.00
25.00
1.16
1.13
4.36
4.76
8.63
185
32.00
27.33
1.00
1.80
4.90
4.93
10.03
191
35.00
27.66
1.13
1.76
4.56
4.56
8.73
242
30.00
19.66
1.13
1.66
5.83
5.66
8.40
1/average score 3 trunk/clump and no statistical analysis.
Table 3 Shrinkage result of bamboo sang mon 10 clones.
Sang mon clones
shrinkage (%)
clumps
diameters
thickness
weights
lengths
30
0.9629±0.75
0.08641±0.14
2.5925±4.49
0±0.00
61
1.0370±0.50
0.214±0.299
3.7037±5.81
0.185±0.320
93
0.8518±0.39
3.9629±6.67
5.5555±8.75
3.8888±6.73
98
1.1111±0.40
0.6419±0.89
5.5555±3.21
0.5555±0.93
137
0.8518±0.23
6.5555±9.31
5.1851±9.62
5.7407±9.94
138
0.7037±0.54
0.2222±0.38
6.2962±7.88
0±0.00
153
1.2592±0.84
0.0370±0.06
5.5555±9.75
0±0.00
185
0.8888±0.80
0.7901±1.24
3.7037±3.63
.7407±1.28
191
1.2962±0.27
0.4938±0.46
5.1851±9.62
.1852±0.32
242
1.2592±1.51
6.0493±10.47
4.0740±5.55
0±0.00
F-test
ns
ns
ns
ns
average ± vertical standard deviation by DMRT and ns is not difference significant in statistic
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3.3.2 ความหนาแน่ น
พบว่ า กอที่ 138 242 137 และ 153 มีค วาม
หนาแน่ นสูงสุด คือ 0.6559 ถึง 0.5922 kg./m.³ ซึ่ง
ไม่ แ ตกต่ า งกับ กอที่ 93 191 185 และ 30 อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ คื อ 0.5242 ถึ ง 0.4873 kg.
/m.³ รองลงมา คือกอที่ 98 มีความหนาแน่น 0.3531
kg. /m.³ ส่วนกอที่ 61 มีความหนาแน่ นต่ าที่สุดซึ่ง
ไ ม่ แ ต กต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 0. 2727 kg.
/m.³ (Figure 6) ความหนาแน่ นบ่งบอกถึงคุณภาพ
ของเนื้ อ ไม้ ถ้า เนื้ อ ไม้มีค่ า ความหนาแน่ น มากจะ
แข็ง แรงกว่า เนื้อ ไม้ท่ีมีค่า ความหนาแน่ น น้ อ ย ซึ่ง
สายต้ น ไผ่ แ ต่ ล ะสายต้ น จะมี ค วามหนาแน่ นที่
แตกต่ า งกั น ออกไป จึ ง ต้ อ งมี ก ารหาค่ า ความ
หนาแน่นเพื่อให้ได้ไม้ทเ่ี หมาะสมสาหรับก่อสร้าง

Density (Kg. /m3.)

ต่ า ที่สุด คือ 0.0002514 และ 0.0003288 kg. /m.³
(Figure 7)

Bamboo sang mon
Figure 7 Specific gravity ofclones
bamboo sang mon

clones.
* the different normal letters ( a, b after the
values) are indicate significant difference by
DMRT

Density (Kg. /m3.)

3.4 คั ด เลื อ กสายต้ นไผ่ ซ างหม่ น โดย
ทดสอบคุณ สมบัติ เ ชิ งกลที่ ผ่ า นการประเมิ น
ลักษณะทรงกอเพื่อให้ได้ลกั ษณะที่ ดีสาหรับการ
ก่อสร้าง
การคั ด เลื อ กสายต้ น ไผ่ ซ างหม่ น โดยการ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกล พบว่า กอที่ 93 และ 137
มีคุณสมบัติเชิงกลดีท่สี ุดโดยมีค่าแรงกระทาสูง สุด
คื อ 1418.899 และ 1401.8548 kg./cm.² ซึ่ ง ไม่
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั กอที่ 98
138 153 และ 191 ตามล าดั บ 1074.7638 ถึ ง
1286.0388 kg. /cm.² รองลงมาคือ กอที่ 185 และ
242 ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
959.1877 และ 979.2457 kg./cm.² กอที่ 30 และ
61 มีคุณสมบัติเชิงกลต่ าที่สุดอย่ างมีนัย สาคัญ คือ
773.2307 และ 295.5774 kg. /cm.² ตามล าดับ
(Figure 8)
จากการทดลองจะเห็นได้ว่ากอไผ่ซางหม่น ที่
93 137 98 138 153 และ 191 เมื่อผ่านการทดสอบ
คุณสมบัตเิ ชิงกลมีค่าแรงกระทาสูงสุด สูงทีส่ ุด ส่วน
กอที่ 30 และ 61 ซึ่ง มีคุ ณสมบัติเ ชิง กลที่มีค่าแรง
กระทาสูงสุด ต่ าที่สุด อาจเป็ นเพราะด้วยลักษณะ
ทางกายภาพหลายประการ เช่น เส้นผ่าศูนย์กลาง

Bamboo sang mon
clones
Figure 6 Density of bamboo
sang mon clones.

* the different normal letters ( a, b after the
values) are ndicate significant difference by
DMRT
3.3.3 ความถ่วงจาเพาะ
พบว่ า กอที่ 242 มีค วามถ่ ว งจ าเพาะสูงที่สุด
คือ 0.0005739 kg./m.³ ซึ่งไม่แตกต่ างกันกับกอที่
93 137 153 และ 191 ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ 0.0004733 ถึ ง 0.0004707 kg. /m.³
รองลงมา คือ กอที่ 30 และ 138 มีความถ่วงจาเพาะ
ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งกั บ กอที่ 185 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.0004408 ถึง 0.0004306 kg.
/m.³ ในขณะทีก่ อที่ 61 และ 98 มีความถ่วงจาเพาะ
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ลาน้ อย และความหนาเนื้อบาง เมื่อนาไปทดสอบ
ด้ว ยเครื่อ งทดสอบแรงอัด ขนานเสี้ย นจึง มีค่ า แรง
กระทาสูงสุดนัน้ ต่า
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The highest compression (Kg. /cm2.)

Bamboo sang mon
clones

Figure 8 The highest compression of bamboo
sang mon clones.

4. สรุป
สายต้นไผ่ซางหม่นทัง้ 10 สายต้น ที่ผ่านการ
ทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ (ความหดตัว ความ
หนาแน่ น และความถ่ ว งเฉพาะ และคุ ณ สมบัติ
เชิงกล พบว่า กอที่ 93 137 191 และ 153 ตามลาดับ
มี ศ ัก ยภาพในการก่ อ สร้ า งเหมาะสมที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบทัง้ 10 สายต้น
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