ไผ ( Bambusa vulgaris) เปนพืชตระกูลหญาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก นักชีววิทยาจัดไผเปนพืชลมลุกที่
เจริญเติบโตเร็วมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ไผบางชนิดเติบโตงอกงามได 1 เมตรใน 1 วัน ลําตนไผมีลักษณะเปน
ปลอง มีขอ ทีข่ อ มีกาบหุม ผิวไผแข็ง เนื้อไผก็แข็ง ใบมีกา น
ใบชัดเจน ไผเจริญเติบโตจากเหงาทีฝ่ ง อยูใ ตดนิ การที่มันจะ
แตกหนอมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นกับชนิด ดินทีใ่ ชปลูก
และนําที
้ ใ่ ชรด มันขยายพันธุไดโดยอาศัยเมล็ด ตอ และ
เหงา นักพฤกษศาสตรคาดวาโลกนี้มีไผประมาณ 50 สกุล
และ 1,200 ชนิด ไผที่เรารูจักกันดีไดแก ไผปา ไผสีสุก ไผตง
ไผรวก ไผไร และไผเหลือง เปนตน
คนเอเชียมีความใกลชดิ กับไผมาก เพราะแทบทุกครัว
เรือนในภูมิภาคนี้จะมีวัสดุหรือเครื่องใชที่ทํ าจากทุกชิ้นสวน
ของไผตง้ั แตใบจรดรากได เชน
เราใชกอไผ หรือปาไผที่มีไผมากมายหลายตนสําหรับ
ปองกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ชาวบานนิยมปลูกไผ
เปนรัว้ หรือเปนไมประดับ เหงาไผสามารถนํามาทําเปนเครือ่ งใช เชน ที่เขี่ยบุหรี่ หรือภาชนะ คนจีนและ
คนญีป่ นุ ใชหนอไผเปนอาหาร เราใชใบไผมงุ หลังคาหรือทําหมวก กาบไผใชเปนเชื้อเพลิง หรือเปนที่บัง
แดดใหผกั สวนครัว เมล็ดใชเปนอาหาร กิง่ ไผใชทาไม
ํ กวาด คันเบ็ด หรือไมคํ้ายันสําหรับพืชเลื้อย เชน
ถัว่ หรือพลู คนไทย และคนอินโดนีเซียนิยมใชไผในการกอสรางบานเรือน ทําเฟอรนิเจอร ทําเครือ่ งจัก
สาน เครือ่ งอังกะลุง วาว เบ็ดตกปลา ยกยอ สุม ลอบจับปลา ชาวประมงใชไผทาแพ
ํ
และทํากระดาษ มี
การประมาณวา 2 ใน 3 ของกระดาษทีใ่ ชในประเทศอินเดียทําจากไผ
ดวยคุณประโยชนทง้ั หลายทัง้ ปวงทีก่ ลาวมานี้ เราจึงเห็นไดวา ถึงแมไผ
จะเติบโตเร็วสักปานใดก็ตาม แตกค็ งไมเร็วพอกับความตองการของประชากร
โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดเวลา และนี่ก็คือเหตุผลที่วาเหตุใดปาไผจึงรอยหรอลงทุกวัน
สวนเหตุผลอีกประการหนึง่ ก็คอื
คนสวนใหญไมรูวาวิธีการตัดไผโดยไมฆาไผ
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นัน้ เปนอยางไร เพราะสาเหตุหลักในการฆาไผนั้นมาจากการที่คนตัดไผตัดไผผิดตําแหนงและผิดฤดู หาก
เขาตัดไผทรี่ ะดับสูงเหนือราก 2-3 เมตร ไผสวนลางจะเนาตายเพราะไมมีอาหารมาหลอเลี้ยง ความจริงมี
อยูว า ไผไดอาหาร 60 เปอรเซ็นตจากลําตน 30 เปอรเซ็นตจากใบ และ 10 เปอรเซ็นตจากกาน ดังนัน้
หากชาวบานตัดไผถงึ โคน ไผจะตาย
ในวารสาร Discovery ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 J. Janssen วิศวกรแหง Einhoven
University of Technology ในประเทศเนเธอรแลนดไดรายงานวา ไผมีความแข็งยิ่งกวาเหล็กกลา และ
มัน่ คงยิง่ กวาคอนกรีตหรืออิฐ ในความเห็นของเขาไผจงึ เปนวัสดุกอ สรางทีว่ เิ ศษมาก
Janssen ไดศกึ ษาและวิจยั ไผมานาน 21 ปมาแลว และไดพบวา ไผสามารถทนแรงกดดันได
มากเปนสองเทาของคอนกรีตทีม่ ขี นาดเดียวกัน ซึง่ นัน่ ก็หมายความวา ปลองไผทม่ี พี น้ื ทีภ่ าคตัดขวาง 10
ตารางเซนติเมตร สามารถจะรับนํ้าหนักของชางทีห่ นักหาตันได เขายังพบอีกวาไผใชพลังงานในการเจริญ
เติบโตนอยกวาไมธรรมดาถึง 50 เปอรเซ็นต และตนไมทั่วไป บางชนิดตองใชเวลานานถึง 20 ปกวาคน
จะตัดได แตเลื่อยธรรมดาๆ สามารถตัดตนไผเพื่อนํามันไปใชไดทกุ ป
Janssen ไดเสนอแนะใหวิศวกรชาวเอเชียหันมาใชไผเปน
วัสดุหลักในการกอสรางที่อยูอาศัยเพราะมันเปนวัสดุที่แข็งแรง ดัง
เชนเมื่อเกิดแผนดินไหวขนาด 7.5 มาตรา Richter ที่ประเทศ
Costa Rica บานทีท่ าด
ํ วยไมไผจํานวน 20 หลังในบริเวณเกิดเหตุ
ทรงสภาพอยูไดอยางไมมีการพังทลายใดๆ เลย Janssen ไดพบ
อีกวา การที่ลาต
ํ นของไผกลวงทําใหมนั แข็งแรง แตการกลวงนั้นมี
ขอเสียคือทําใหมนั ติดไฟงาย ดังนั้นเราจะพบวาบานหลายชั้นที่สรางดวยไผไมมี และบานทีท่ าด
ํ วยไผมัก
จะเปนบานชัน้ เดียว เพราะเวลาไฟไหมเจาของบานสามารถทลายกําแพงหนีออกมาได
ถึงแมไผจะมีประโยชนมากแตคนทัว่ ไปก็มกั จะคิดวาไผดดี อ ยกวาสัก บานคนรวยจึงมักจะใชไมสกั
บานคนจนจึงใชไมไผและบานคนชัน้ กลางใชคอนกรีต แตจริงๆ แลวบานทีท่ าด
ํ วยไผนน้ั แข็งแรง ถูก รมเย็น
และแลดูสวยกวาบานทีท่ าด
ํ วยวัสดุอน่ื ๆ
ไผจงึ เปนพืชทีใ่ หทง้ั ชีวติ และจิตใจแกมนุษยมาก จริงไหมครับ
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