
โครงการฝกอบรม 
เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการผลติและการใชประโยชนจากไผ 

วันที่ 19-20 เมษายน 2550 
ณ อาคารปฏิบัติการ สถานีวิจัยกาญจนบุรี 

ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
------------------------------------------------ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

พืชจําพวกไผเปนทรพัยากรปาไมที่มนุษยรูจักนํามาใชประโยชนมากทีก่ลุมหนึ่งมาตัง้แตอดีต

กาล ไผจัดเปนพืชโตเร็วทีม่รีอบตัดฟนที่ส้ันที่สุดเมื่อเทยีบกับไมโตเร็วชนิดอื่นที่ปลูกสรางเปนสวนปา

และใชประโยชนกนัอยูในเมอืงไทย นอกจากนี้ไผยงัจัดเปนไมเอนกประสงค ทุกสวนของไผสามารถ

นํามาใชประโยชนไดทัง้สิ้นทั้งทางตรงและทางออม ประโยชนทางตรง อาทิเชน หนอไผใชในการบริโภค

ที่นยิมแพรหลาย เชน ไผตง เหงาของไผใชทําเครื่องประดับตกแตงบานได ใบของไผบางชนิดใชหอ

อาหาร ลําไผสามารถใชประโยชนไดกวางขวางมาก เชน ทําเครื่องจกัสาน กอสราง ไมค้ํายนั เครื่อง

ดนตรี เยื่อกระดาษ ไมอัด และปจจุบันที่นยิมคือการผลติถานจากไผในรูปถานกัมมนัต ซึ่งผลผลิตตางๆ 

เหลานี้สามารถผลักดันใหมกีารผลิตเปนอตุสาหกรรมไดทั้งสิน้ สามารถใชสอยไดเพยีงพอในประเทศ

และยังสามารถสงเปนสินคาออกได เชน การผลิตถานกมัมันต หนอไมปบหนอไมกระปอง เครื่องจักสาน 

เยื่อและกระดาษ สวนประโยชนในทางออม เชน การปลกูไผไวริมตลิ่งกันตลิ่งพังเนื่องจากการกัดชะ

พังทลายของน้ํา หรือการปลูกไผไวตามหวัไรปลายนาหรือรอบๆ ที่อยูอาศัยเพื่อใชเปนแนวชะลอ

ความเร็วของลม และที่สําคญัคือประโยชนจากการชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและเพิม่

ปริมาณกาซออกซิเจนในบรรยากาศจากกระบวนการสังเคราะหแสง ซึง่ไผสามารถสงัเคราะหแสงไดจาก

ทั้งสวนที่เปนใบซึ่งมพีื้นที่ผิวใบจํานวนมากรวมไปถึงจากสวนผวิของลาํไผซึ่งมีสีเขียวก็ชวยในการ

สังเคราะหแสงไดเชนกนั ไผเปนพชืทีน่ํามาใชประโยชนอยางมากมาย จึงทําใหมีการตัดลําและหนอโดย

ปราศจากการจัดการและการอนุรักษที่ดพีอ ประกอบกับการแพรพนัธุตามธรรมชาตมิีขอจํากัดอยูมาก 

ทั้งจากสภาพแวดลอม เชน ภัยธรรมชาติ สัตวปา หรือการบุกรุกทาํลายปาโดยมนุษย รวมทั้งสภาพทาง

สรีระของไผที่ออกดอกไมแนนอน ติดเมลด็นอย อัตราการงอกไมแนนอน เชน ไผตง ทําใหปาไผ

ธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ไผบางชนิดอาจสูญพนัธุไดถาไมมกีารรวบรวมพันธุและจําแนกพันธุที่

ชดเจนและถกูตอง ั

ในปจจุบันนีว้ตัถุดิบที่เปนไมไผสวนใหญไดมาจากพื้นที่ปาธรรมชาตแิทบทัง้สิ้น มนีอยมากที่มา

จากการปลูกสรางสวนปาไผแลวตัดฟนออกมาใชประโยชน ซึง่การเก็บเกี่ยวผลผลิตของไผออกจากปา

ธรรมชาติที่กระทํากันอยูในปจจุบันโดยเฉพาะหนอและลําไผนั้นไมถูกตองตามหลกัวิชาการที่ตองมีการ

ใชทรัพยากร ธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและตลอดไป ซึ่งการเกบ็เกี่ยวผลผลิตในลักษณะดงักลาว

จะสงผลใหมีการเก็บเกีย่วผลผลิตที่เกนิกาํลังผลิตของปา สงผลใหไผในธรรมชาติไมสามารถฟนตัวได



ทัน แตหากจะมีการสงเสริมใหราษฎรปลูกสวนปาไผ เพือ่ใชเปนวัตถุดบิเองโดยไมตองไปรบกวน

ธรรมชาตินัน้กย็ังไมมีผลการศึกษาวจิัยที่จะมาสนับสนนุวาไผชนิดใดควรปลูกในพื้นที่บริเวณใด และ

นําไปใชเปนวตัถุดิบในการผลิตอะไร ซึ่งงานวิจัยลักษณะดังกลาวควรจะเรงกระทําโดยดวนที่สุด 

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจงัหวดัที่มีปาไผธรรมชาติและแปลงปลูกสวนไผอยูเปนจาํนวนมากโดย

ใชประโยชนจากลําและหนอ ซึ่งสถานวีิจัยกาญจนบรีุ สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ

เกษตร ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญของพชืเศรษฐกิจชนดินี้ เพราะนอกจากจะใชประโยชนในทางตรง

ดังกลาวมาแลว  ประโยชนทางออมคือปาไผมีประโยชนในการอนุรักษดินและน้าํ ชวยใหหนาดนิไมถูก

ชะลางโดยลมและน้ํา ชวยอนุรักษตนน้าํลาํธาร เพิ่มเติมความอุดมสมบูรณของดิน ชวยใหระบบนเิวศน

กลับคืนสูธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงปาไผ เชน เห็ดตางๆ ทัง้ชนิดที่รับประทาน

ไดและไมได พืชสมุนไพรที่ใชเปนยาอนัจะเปนระบบการเกษตรทีย่ั่งยืนตอเกษตรกรใหสามารถมรีายได

เพียงพอ มคีุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดนาํผลงานวิจัยมาถายทอดสูเกษตรกรและ

บุคคลเปาหมาย 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูความเขาใจในเรื่องการปลูกและการใชประโยชนจากไผ 
2.2 เพ่ือใหทรัพยากรไผ มีการปลูกและการใชประโยชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
2.3 เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยที่ดําเนินการไดใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรและผูสนใจตอไป 
 

3. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 
3.1 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจในเรื่องการปลูกและการใชประโยชนจากไผ

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ 
3.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชประโยชนจากไผและประยุกตผลิตภัณฑตอไปได 
 

4. รูปแบบการจัดอบรม 
4.1 การบรรยาย 
4.2 การสาธิต 
 

5. ระยะเวลาการจัดอบรม 
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
6. สถานที่ 

หองประชุมอาคารปฏิบตัิการ สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
หมู 9 ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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7. ผูรับผิดชอบ 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 
8. กลุมเปาหมาย 

เกษตรกร ผูประกอบการ และผูสนใจ ประมาณการ 30 คน 
 

9. งบประมาณการจัดอบรม 
งบประมาณไดรับการสนับสนุนจากโครงการถายทอดงานวิจัยสูประชาชนเรื่อง “การถายทอด

เทคโนโลยีการปลูกและการใชประโยชนจากไผ” จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาท
ถวน) 
 

10. สถานที่ติดตอ 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 303 หมูที่ 1 ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 
โทรศัพท 0 2579 6959   โทรสาร  0 2579 6515 

 

 3



โครงการฝกอบรม 
เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการผลติและการใชประโยชนจากไผ 

วันที่ 19-20 เมษายน 2550 
ณ หองประชมุอาคารปฏิบัติการ สถานีวิจัยกาญจนบุรี 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
------------------------------------------------ 

วันพฤหัสบดทีี่ 19 เมษายน 2550 

08.00-09.15 น.  ลงทะเบียน รบัเอกสาร และรับประทานอาหารวาง 

09.15-09.30 น.  พิธีเปดงาน 
กลาวเปด โดย ดร.นิคม  แหลมสัก 
   ผูอํานวยการศูนยวิจัยปาไม และผูอํานวยการชุดโครงการวิจัยการวจัิย       
และพัฒนาการปลูกไผเพ่ือการผลิตหนอไมและการใชประโยชนจากลําไผ 

 

09.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “ลักษณะและองคประกอบทางเคมีของลําไมไผ
กรรมวิธีการผลิตเยื่อกระดาษจากลําไมไผเชิงอุตสาหกรรม” 

 โดย  นายวิขณัฑ อรรณพานุรักษ   สถาบนัฯผลิตผลเกษตร 
 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การผลติแกงหนอไมใบยานางในบรรจุภัณฑออนตัว”  
 โดย  นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก  สถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 
 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
 

14.45-15.45 น.  การบรรยายเรื่อง “การผลติและการใชประโยชนของถาน ถานอัดแทง 
และนํ้าสมควันไมจากลําไมไผ” 

 โดย  ดร.นิคม  แหลมสัก  ภาควิชาวนผลติภัณฑ คณะวนศาสตร 
 

15.45-16.45 น.  การสาธิต เรื่อง “การผลิตถาน ถานอัดแทง และนํ้าสมควันไมจากลําไมไผ” 
   โดย  ดร.นิคม  แหลมสัก และผูชวยวิทยากร  
 

วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 
 

08.00-09.00 น.  รับประทานอาหารวาง 
 

09.00-10.30 น. การบรรยาย “การผลิตและการใชประโยชนของถาน ถานอัดแทง และ
นํ้าสมควันไมจากลําไมไผ” 

 โดย  ดร.นิคม  แหลมสัก  ภาควิชาวนผลติภัณฑ คณะวนศาสตร 
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10.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมถานกัมมันตจากไมไผ”  
 โดย  ผศ.ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน   ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร 
 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-14.00 น. การดูงาน แปลงปลูกและการขยายพันธุไผของสถานีวจัิยกาญจนบุรี 
 โดย  นายบุญรวม จันทรชื่น  และผูชวยวทิยากร  
   
14.00-16.45 น.  การสาธิต เรื่อง “การผลิตถาน ถานอัดแทง และนํ้าสมควันไมจากลําไมไผ” 
   โดย  ดร.นิคม  แหลมสัก และผูชวยวิทยากร  

รับประทานอาหารวาง (14.30-14.45 น.)  
 

16.45-17.00 น. พิธีปดการฝกอบรม 
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แบบแสดงความจาํนงเขารวมฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมเรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการใชประโยชนจากไผ” 

จัดโดย สถานวีิจัยกาญจนบรีุ 

สถาบนัคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ 

------------------------------------------------------------- 

 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล......................................... 

ตําแหนง................................................................................................................................. 

หนวยงาน............................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก............................................โทรสาร................................................. 

E-mail address: ……………………………………………………………………………………. 

ขาพเจา   ยินดีเขารวมฝกอบรมรุนที ่1 วนัที ่19-20 เมษายน 2550  

ณ อาคารปฏบิัติการสถานวีิจัยกาญจนบรีุ 

 ไมสามารถเขารวมได 

 สงผูแทนเขารวม   ชื่อ............................................................................... 

ตําแหนง....................................................................... 

หนวยงาน..................................................................... 

โทรศัพท/โทรสาร........................................................... 

 

หมายเหต ุ กรุณาตอบกลบัภายในวันที่ 10 เมษายน 2550 (ทางโทรสาร หรือ ไปรษณีย) 

โปรดสงแบบตอบรับเขารวมฝกอบรม ไดที ่

สถานวีิจัยกาญจนบุรี เลขที ่303 หมทูี่ 9 ตําบลวังดง อําเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71190 

โทรศัพท 086-6160379, 083-6100644   

โทรสาร 02-5796515   

  


