
การใชประโยชนจากไผและหวาย 
และการฟนฟูพื้นที่ปา 

โดยทรัพยากรไผ   
(สภลท์  บุญเสริมสุข     กรมป่าไม้)      



ไผ่เป็นพืชที�มีการ
เจริญเตบิโตเร็วที�สุด และมี
ชีวมวลสูงที�สุดในบรรดาพืช
ที�อยู่บนดนิด้วยกนั  
 

Dendrocalamus giganteus  



อาหาร 



ที�อยู่อาศัย 













เครื�องนุ่งห่ม 



���เส้นใยจากไม้ไผ่         มีคุณสมบัติที�ดีมากในการนํามาถักทอเป็นเสื3อผ้า 
เครื�องนุ่งห่มระดับคุณภาพ มีความนุ่มเหมือนไหม ทนทาน ยืดหยุ่น  ซึมซับ
มากกว่าผ้าฝ้าย 3 เท่า ทําให้สวมใส่สบาย ให้ความเย็นสบายในหน้าร้อน แต่
อบอุ่นในหน้าหนาว ดูดซับรังสีอลัตร้าไวโอเลต็ (UV)   รวมถึงสามารถป้องกนั
เชื3อแบคทีเรียได้ Breathing Fiber 



การปลูกฝ้ายเพื�อผลติเส้นใยนั3น มกีารใช้สาร
กาํจดัศัตรูพืชในปริมาณที�สูงถงึ 25% ของสาร
กาํจดัศัตรูพืชที�ใช้กนัอยู่ทั�วทั3งโลก 









ยารักษาโรค 



   หน่อไผ่    อุดมไปด้วย 
   วติามิน แร่ธาตุ�สารอาหารต่างๆ

มากมาย��มีทั3ง ไฟเบอร์และ 
โปตัสเซียมในปริมาณที�สูง 
วติามิน ����������แคลเซียม
��แมกนีเซียม� สังกะสี��
ทองแดง� เหลก็��โครเมียม� 
สารต้านอนุมูลอสิระ สารต้าน
แบคทีเรียและไวรัส �สาร
ป้องกนัการก่อมะเร็ง รวมถึง
กรดอมิโนต่างๆอกี �	�ชนิด��













�


ไผ่� วสัดุทดแทนไม้ในอนาคต�



�

Engineered bamboo lumber  100% rapidly renewable 
bamboo using the energy saving cold press process.  















 











Bamboo has supplied 200.000m2 ceiling 
panels for the Madrid airport in Spain  



การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่                                                                                                
 ในเชิงอุตสาหกรรม                       

ชิ3นไม้สับหยาบ 
(Slivers) 

Bamboo Mat Board 
Curtain Board 
Sliver Board 
Mat & Curtain Board 

ผงไม้ หรือชิ3นไม้
สับละเอยีด 
(Particles) 

Particle Board 
Strengthened Particle Board 

ชิ3นไม้ประกอบ
(Composites)

Hollow Bamboo & Wood Lumber 
Bamboo & Wood Container Floor 

Overlaid Bamboo & Wood Concrete 
Forming 

Bamboo Flooring 
Ply board 

Lumber for Furniture, etc. 

Bamboo & Wood Floor 

ชิ3นไม้เส้น 
(Strips)

Concrete Board 

Plastic composites 



�ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง�

ถ่านไม้ทั�วไป� ถ่านไม้ไผ่�



โมเลกลุคาร์บอนทรงกลมของถ่านไม้ไผ่ ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1985 และเป็น
พื3นฐานของการคดิค้นทางด้านนวตัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 

��� ����������

ผงคาร์บอนจากถ่านไม้ไผ่ประกอบไปด้วยรูพรุนจาํนวนมหาศาล 

(ถ่านไม้ไผ่ 1 กรัม = พื3นที� 800 - 1,200 ม2 ในขณะที�ถ่านไม้ทั�วไป = 50 ม2) 



ถา่นไมไ้ผช่ิ�น  150 บาท/กก. ถา่นไมไ้ผซ่กี 350 บาท/กก. ถา่นไมไ้ผแ่ทง่  350 บาท/
กก.  

ถา่นไมไ้ผเ่กล็ด 350 บาท/กก. ผงถา่นไมไ้ผ ่ 700 บาท/กก. 

 ถา่นไมไ้ผค่ณุภาพสงู มมีลูคา่เพิ�ม 



ถ่านไม้ไผ่   มคีวามสามารถที�ดใีนการดูดซับกลิ�น 
ความชื3น สารพษิ สารเคมี ช่วยฟอกอากาศ และกาํจัด
แบคทเีรีย  ช่วยดูดซับรังสี  ทาํเครื�องสําอางรักษาผวิ ทาํ
สบู่ 



แนวไผ่กนัคลื�นกดัเซาะชายฝั�ง 





ไผก่บัพชือาหารสตัว ์





นวตักรรมและ 

สิ�งประดษิฐจ์ากไผ ่



แบตเตอรี�จากไมไ้ผ ่ 

• บรษิทั Sony ไดพ้ฒันา lithium-ion battery ที�มขี ั�วลบ

ทาํมาจากไมไ้ผ ่ที�นําไปเขา้เตาเผาที�อณุหภมู ิ500 °ซ แลว้

นํามาบด รอ่นและเผาซํ�าที�อณุหภมู ิ1300 °ซ แบตเตอรี�

ดงักลา่วสามารถเก็บประจไุดเ้ป็นสองเทา่ของ lithium-ion 

battery มาตรฐานที�ใชก้นัท ั�วไป  ( 13 February 1999 ,  Magazine 

issue 2173)



Bio-pack 



�





Geneva Motor Show 
2011 

A model stands in front of a Rinspeed Bamboo car at the carmaker's booth 
during the Geneva Motor Show 







Prosthetics From bamboo Veneer 



พลาสตกิเขยีว 







Bamboo plastic composit 
นวัตกรรมใหม่ในการนําเส้นใยไผ่มาผสมกับ
พลาสตกิ โดยใช้พลาสตกิเป็นส่วนประกอบ 
ไม่น้อยกว่า 30% เพื!อคุณสมบัตใินการคงรูป 
และป้องกันนํ (า 



Bamboo Winding Composite Materials  
to Benefit the World 















ไผ่ 
เพื�อพลงังานทดแทน 



�

เม็ดพลงังานเชื3อเพลงิจากไม้ไผ่�

ให้ค่าพลงังานความร้อนไม่ด้อยกว่าถ่านหิน�
ใช้เป็นเชื3อเพลงิทดแทนนํ3ามันและก๊าซธรรมชาติ��

สะดวกในการขนส่ง ประหยดัค่าขนส่งเนื�องจากมีความหนาแน่นสูง �
ควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที�เท่าๆกนั �

มีขี3เถ้าน้อยกว่าถ่านหิน ไม้ฟืน �
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ็กไซด์น้อยกว่าเชื3อเพลงิฟอสซิล �
ค่าใช้จ่ายในการผลติน้อยกว่าเชื3อเพลงิพลงังานฟอสซิล��



ไผ ่เพื�อการผลติกา๊ซชวีภาพ



พชืชวีมวลสดๆ เมื�อนําไปบดใหล้ะเอยีด แลว้นําเขา้สู่
การหมกัในถงัขนาดใหญ ่ดว้ยจลุนิทรยี ์ยอ่มไดก้า๊ซ
ชวีภาพ [Biogas]  มเีทน [Methane : CH4] ซึ�งมคีา่
พลงังานมากที�สดุ 

ไผล่ําออ่น กิ�ง ใบออ่น มกีารวจิยัพบวา่ใหก้า๊ซมเีทน มาก
ถงึ  ๗๑% ปรมิาณกา๊ซ ๕๐๐-๗๐๐ ลติร/ตนัสด 



รู้หรือไม่���ไผ่สามารถผลตินํ3ามันได้ 
�����



�

������ ��������

สกดั Bio-Oil ไดส้งูถงึ 70% 



ไผ่ เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม และเป็นทรัพยากรที�สามารถ
ทดแทนได้อย่างยั�งยืน (ในพื3นที�เท่ากนั ป่าไผ่ผลติก๊าซ
ออกซิเจนมากกว่าต้นไม้ทั�วไปถึง 35%  และเกบ็กกัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ทั�วไปถึง 75�)  

 เก็บกกัคารบ์อนไดออกไซด ์  ผลติออกซเิจน  อุม้นํ �าและความชื�น 

  ป่าไผ่อุ้มนํ3าได้มากกว่าป่าที�มตี้นไม้ทั�วไปถงึ 2 เท่า 



ป่าไผ่มศีักยภาพสูงในการอนุรักษ์ดนิและนํ3า��



ป้องกนัการกดัเซาะ พงัทลายของดนิริมฝั�งแม่นํ3าได้ถึง 90%



Nepal 

ไผ ่1 ลําเก็บนํ �าไดป้ระมาณ 5 kg 

แตล่ะกอ ระบบรากโอบรกัษาดนิไวไ้ด้
ประมาณ 4 ตารางเมตร 

พื�นที�ท ี�เทา่กนั ป่าไผอุ่ม้นํ �าไดม้ากกวา่ป่า
ธรรมชาต ิ2 เทา่ 



�ปลกูไผเ่ป็นไมป้ระดบัเพื�อความสวยงาม ความเป็นมงคล 



�



การ�การท่องเที!ยวเชิงนิเวศน�







โลกร้อน�



ต้นไม้ในป่าและในพื3นที�สีเขยีวทั3งหลาย มีคุณสมบัตใินการตรึง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที�ก๊าซนั3นจะลอยขึ3นไปสะสมอยู่
ในชั3นบรรยากาศอนัเป็นสาเหตุของการเกดิภาวะโลกร้อน �



ปัจจุบัน พื3นที�ป่าทั�วโลกถูกทาํลายมากขึ3น ทาํให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถลอยขึ3นไปสะสมอยู่ในชั3นบรรยากาศได้มากขึ3น เป็นเหตุให้พลงังาน
ความร้อนถูกสะสมอยู่บนผวิโลกและในชั3นบรรยากาศเพิ�มขึ3น  �



     การช่วยโลกทําได้หลายวธิี�

ได้แค่บรรเทาเท่านั3น! 



� มีแต่กระบวนการทางธรรมชาติเท่านั3น ที�ยิ�งใหญ่

พอที�จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั3งโลกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
� พร้อมๆไปกบัการฟื3 นฟูสภาพแวดล้อมให้กลบัมา 

� ได้ความสมดุลย์ของสภาพภูมิอากาศกลบัมา 

� ทางแก้ที�ได้ผลที�สุดคือ การปลูกต้นไม้ให้มากขึ3นและ
เพยีงพอ เพื�อช่วยดูดซับก๊าซ ����







การปลูกต้นไม้เพื�อหวงัที�จะให้ช่วยดูดซับก๊าซ ��� 
ต้องใช้เวลานานหลายสิบปี  ในขณะที�การปลูกไผ่นั3นใช้
เวลาสั3นเพยีงแค่ ����ปี��

ในเนื3อที�ที�เท่ากนั ป่าไผ่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่ถึง 7 ปี กส็ามารถ
ให้ปริมาตรไม้ที�เกบ็กกัคาร์บอนได้ในปริมาณที�เทียบเท่ากบั
ป่าธรรมชาติที�ต้องใช้เวลา 40 ถึง 100 ปี 



เชื�อหรือไม่ !  

“ไผ่”  
เป็นวตัถุดบิที�มาแรง 
 ที�สุดในยุคโลกร้อน 

ขณะนี3  



มีการประเมินกนัไว้ว่า ถ้ามีการปลูกไผ่กนัทั�วโลกใน
ปริมาณที�มากพอ จะสามารถลดผลกระทบจากภาวะโลก

ร้อนได้หมด และสร้างสมดุลย์ให้กบัโลกได้ภายใน
ระยะเวลาแค่ ��ปีเท่านั3น �



นอกจากลดโลกร้อนแล้ว  

ถ้าปลูกไผ่มากมายขนาดนั3น จะได้อะไรตามมา��

ได้แหล่งผลติอาหารที�ไม่มีวนัหมด �

ได้วสัดุทดแทนไม้สําหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างยั�งยืน��

สิ�งก่อสร้างที�ทําจากไม้ไผ่ยังสามารถเกบ็กกัคาร์บอน 
 ไว้ได้นานหลายสิบปีหรือนับร้อยปี��



การทาํไมอ้อกจากป่าผลที�ไดเ้ป็นแบบนี� 



การตดัไผจ่ากป่ามาใชต้อ้งเลอืกตดั

เฉพาะลําแก ่ดงัน ั�นป่าก็ยงัเป็นป่า

อยูเ่หมอืนเดมิ 



�

อยากได้ป่าแบบนี3 ��หรืออยากเป็นแบบนี3 ��

ไผ ่เป็นพชืเบกินํา สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มที�หลากหลาย 

สามารถเจรญิเตบิโตในพื�นที�แหง้แลง้ และ
ฟื� นฟดูนิใหก้ลบัมาอดุมสมบรูณไ์ด ้
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การฟื(นฟูพื (นที!เสื!อมโทรมด้วยไผ่ที!อนิโดนีเซีย����
�

� !��"� � �#$��"� �
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ตวัอย่างพื3นที�ที�ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์และจดัการป่าไผ่�

อดตี ป่าไผ่ถูกทําลายจนเกือบหมด จากการตัดไปส่งโรงงานตะเกยีบ ไม้เสียบลูกชิ3น�



�

ปัจจุบัน เป็นแหล่งดูงานในการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการจดัการป่าไผ่ 
เพื�อผลประโยชน์อย่างยั�งยืน�

ป่าไผ่กลบัมา พร้อมกบันํ3าในลาํห้วยที�มใีช้ตลอดทั3งปี�



สรุป'  การปลูกไผ่ เป็นหนทางที�เร็วที�สุดที�จะฟื3 นฟูป่า ลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และกาํจดัก๊าซ ��� ปริมาณมหาศาล
ออกจากชั3นบรรยากาศของโลก �



�

sหวาย 



�





�





นวตักรรมล่าสุด 
แพทย์ที�ประเทศอติาล ีค้นพบ
การนําหวายมาใช้ในการปลูก
สร้างกระดูกใหม่ให้กบัร่างกาย�



การฟนฟูพื้นที่ปา 
โดยทรัพยากรไผ   

�



พ.ศ. 2558 เหลือพื3นที�ที�คงสภาพเป็นป่าไม้อยู่ประมาณ 102 ล้านไร่ คดิเป็น 
31 % ของเนื3อที�ประเทศ  

ประเทศไทยมีพื3นที�ประมาณ 323 ล้านไร่  

ตั3งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2558 พื3นที�ป่าไม้ของประเทศไทยลดลง
จํานวนทั3งสิ3น 36 ล้านไร่ คดิเป็นอตัราการลดลงเฉลี�ยต่อปีเท่ากบั 
844,788.21 ไร่  



นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที� 12 
กาํหนดเป้าหมายพื3นที�ป่าที�ควรม ี40 % ของพื3นที�ประเทศ หรือ ประมาณ 
128.3 ล้านไร่  
ปัจจุบัน ขนาดพื3นที�ป่าของประเทศไทยยงัน้อยกว่าเป้าหมายที�ควรมอียู่อกี
ประมาณ 26.06 ล้านไร่ 

เพื�อให้ได้ป่า ได้นํ3า ได้สิ�งแวดล้อมที�ดกีลบัคืนมา จึงต้องเร่งส่งเสริมให้มกีาร
ปลูกป่า โดยเฉพาะเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย 40% ของเนื3อที�ประเทศโดยเร็ว 



ตั3งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน เรามกีารส่งเสริม มนีโยบาย มแีผนงานที�ด ีแต่
ทาํไมยงัไม่สําเร็จซักท ีต้องรออกีนานแค่ไหน แล้วมั�นใจได้รึเปล่าว่ารอแล้ว
จะสําเร็จ ยงัมอีะไรที�คดิไม่ถึง หรือยงัไม่ได้ทาํอกีมัOย?  

ปัจจุบันพื3นที�ป่ายงัคงถูกบุกรุกทาํลายอย่างต่อเนื�อง ชาวบ้านหรือชุมชน
รอบพื3นที�ป่ากย็งัคงยากจนอยู่เหมือนเดมิ ภยัธรรมชาตติ่างๆกเ็กดิขึ3นบ่อย 
และทวคีวามรุนแรงมากขึ3น 

การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันทาํท่าว่าจะไปได้ด ีไม่ว่าจะเป็นเรื�องป่าชุมชนที�ให้
ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม หรือการแก้กฎหมายต่างๆที�เป็นอุปสรรค  



ประเด็นที�ขอเสนอไว้ ณ ที�นี3คือ 
การใช้ไผ่ในการฟนฟูพื้นที่ปา  

ทําไมถึงต้องเป็น ไผ่ ? 

























��ตลาดของไผ่มีอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเมื�อทั�วโลกมีการตระหนักในเรื�อง
ของความเป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม ควบคู่ไป
กบักฏระเบียบและข้อบังคบัที�เข้มงวดขึ3นใน
เรื�องที�มาของไม้ที�ถูกต้องตามกฏหมาย��

ดา้นการตลาด 



� ปัจจุบัน มกีารส่งออกไม้ไผ่ในรูปแบบ
ต่างๆจากเอเซียไปยงัยุโรปและอเมริกาเป็น
จํานวนมหาศาลในแต่ละปี��



ในปี 2017 เฉพาะประเทศจนีประเทศ

เดยีว มลูคา่ของผลติภณัฑไ์ผแ่ละหวาย

ในตลาดโลกอยูท่ ี�ประมาณ 30,000 ลา้น

เหรยีญสหรฐั (900,000 ลา้นบาท) 





     ด้วยเทคโนโลยทีี�มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  โอกาสในการ
พฒันาผลติภณั์เกี�ยวกบัไผ่เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�ม จงึยงัคงสดใส
สําหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ�งมีข้อได้เปรียบทางด้าน
ภูมิศาสตร์และเป็นแหล่งวตัถุดบิไผ่ที�สําคญัของโลก��



สิ�งที�ทุกคนต้องช่วยกนัเพื�อสร้างศักยภาพ
ให้กบัผลติภัณฑ์จากไผ่และหวาย��



�ปรับปรุงคุณภาพไม้ไผ่�
หวาย และผลติภัณฑ์
ให้คงทนต่อการเข้า
ทําลายของแมลง� 



ปรับทศันคตแิละสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพ
ให้กบัลูกค้าระดบักลางถงึระดบัสูง 



� ออกแบบ�และ
ปรับปรุงทางด้าน
เทคโนโลยเีพื�อสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆที�
โดดเด่น� 
� หาวธิีเพิ�มมูลค่า และ

หนทางที�จะลด
ต้นทุนการผลติ� 
�



� เพิ�มผลผลติวตัถุดบิที�มคีุณภาพ ให้
เพยีงพอและตรงตามความต้องการของ
ตลาด�(ส่งเสริมการปลูก) 
�
� ปรับกฏระเบียบต่างๆที�เป็นข้อจํากดัหรือ

เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเชิงรุก 
�





ใครบอกว่าไม่มอีะไรในกอไผ่? 



มาช่วยกนัปลูกไผ่ให้ทั�วประเทศดกีว่าครับ�


