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โครงการประชุมแลกเปลี�ยน 

เรื�อง 

ไผกบัวถี่ ิ ชีวติ คนไทย: องคค์วามรู ้และรปูแบบการจดัการของท้องถนิ"  

(Forum on Bamboo and Livelihoods in Thailand: Knowledge, Management system) 
 

ความเป็นมา 

ไผ่มคีวามสําคญัด้านความหลากหลายชีวภาพ ระบบนิเวศ และวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สงัคมของไทย ใน

ประเทศไทยมชีนิดไผ่ที�หลากหลายมากกว่า ๘๐ ชนิด ใน ๑๕ สกุล ที�การกระจายตามภูมภิาคต่างๆ ซึ�งความสาํคญั

ในวถิชีวีติ วฒันธรรม ความเชื�อ ประเพณีของทอ้งถิ�นไทยกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ทั Wงในวถิบีรโิภค อาหารการกนิ ขนม 

ของเล่นเดก็ เครื�องมอื เครื�องใชใ้นครวัเรอืน เครื�องมอืจบัสตัวนํ์Wา ดกัสตัวต์่างๆ อกีบทบาทหนึ�งที�สาํคญัคอื บทบาท

ในระบบนิเวศทั Wงการทั Wงการเป็นแหล่งที�อยู่อาศยั แหล่งอาหารของสตัว์ปา การยดึหน้าดนิ และรมิตลิ�งลํานํWา่  ช่วย

บรรเทาภยัพบิตัโิดยเฉพาะการพงัของตลิ�งท่ามกลางความเปลี�ยนแปลงของพฤตกิรรมของฝน ไมไ้ผ่ยงัมศีกัยภาพใน

การเกบ็กกัคารบ์อนช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดอ้กีทางหนึ�ง นอกจากนีWยงัมบีทบาทสาํคญัดา้นเศรษฐกจิในสงัคมไทยทั Wง

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจิทอ้งถิ�น ซึ�งมรีูปแบบและระบบการจดัการไผ่ (ระบบวนวฒัน์) ทั Wงในปาธรรมชาต ิ่

ปาชุมชน ในระบบวนเกษตร ในระบบสวนปาครอบครัว ส่่ ่ งผลให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมี

ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยใีนการแปรรปู แต่อย่างไรกต็ามประเดน็ที�สาํคญัคอื เราจะมแีนวทางในการยกระดบัการ

จดัการไดอ้ย่างไร ทั Wงการจดัการแหล่งวตัถุดบิในพืWนที�ปาธรรมชาต ิปาชุมชน ปาครอบครวั จนถงึการพฒันาผลผลติ่ ่ ่

และผลติภณัฑต่์างๆ เพื�อนําไปสูก่ารยกระดบัความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิ�น และเศรษฐกจิภาพรวมของไทย 
 

วตัถปุระสงค ์

๑. ประมวลสถานการณ์การจดัการไผ่ ศกัยภาพและโอกาสในประเทศไทย 

๒. นําเสนอแลกเปลี�ยนรปูแบบและองคค์วามรูก้ารจดัการไผ่อย่างยั �งยนืของชุมชนทอ้งถิ�น 

 

กลุมเป้าหมาย่  

 ประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบดว้ยตวัแทนชุมชนทอ้งถิ�น เจา้หน้าที�หน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง นักวชิาการ 

เจา้หน้าที�องคก์รพฒันาเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการไผ่ 

 

วนัเวลา สถานที" 

วนัพุธที� ๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวายุภกัด ̀ิ6 ชั Wน 5 โรงแรมเซน็ทรา ศูนย์ราชการและ 

คอนเวนชั �นเซน็เตอร ์ถ.แจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร 

 

องคก์รรบัผดชอบหลกัิ  

แผนงานประเทศไทย ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา ่ (RECOFTC) 
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องคก์รสนับสนุนและรวมจดั่  

๑. มลูนิธริกัษ์ไทย 

๒. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)* 

องคก์รรวมจดั่  

๑. เครอืขา่ยปาชมุชนประเทศไทย่  

๒. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (BEDO) 

๓. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า และพนัธุพ์ชื่  

๔. กรมปาไม้่  

๕. สถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นและอาเซยีน  

   มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 

 

(ราง่ ) กาํหนดการ 

๘.๐๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบยีน รบัเอกสาร 

๙.๐๐-๙.๐๕ น.  สไลดป์ระกอบการบรรเลงขลุ่ยชดุ “ ไผในวถีไทย่ ิ ”  

๙.๐๕-๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ดร.ทินท์ ลวิน ทอง ผู้อํานวยการบริหาร           

ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา ่ (RECOFTC)  

๙.๑๐-๙.๑๕ น. ชีWแจงวตัถุประสงค์การประชุม โดย คุณระว ี ถาวร  เจ้าหน้าที�แผนงานประเทศไทย   

ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา ่ (RECOFTC)  

๙.๑๕-๙.๒๐ น. กล่าวเปิดการประชุมโดย พ่อปรชีา ศริ ิผู้ได้รบัรางวลัวรีะบุรุษดูแลปา ่ (Forest Hero) 

สภาว่าดว้ยปาไม ้องคก์ารสหประชาชาติ่  

๙.๒๐-๙.๕๐ น.  บรรยายพเิศษ “ไผกบัวถีชีว่ ิ ิตคนไทย: สะท้อนภาพอดีตสูปัจจบุนัและอนาคต่ ” 

   โดย ดร.สรุยี ์ภูมภิมร 

๙.๕๐-๑๐.๐๕ น.  พกัชมิขา้วหลาม ดื�มกาแฟอนิทรยี ์และชมผลติภณัฑไ์มไ้ผ่จากภูมภิาคต่างๆ ของไทย 

๑๐.๐๕-๑๒.๐๐ น. นําเสนอและแลกเปลี�ยน “สถานการณ์และระบบการจดัการไผ่ของท้องถนในป่าิ"

ธรรมชาติ” 

-ระบบการจดัการปาไผ่ซางนวลในปาธรรมชาตปิาชุมชนหว้ยแมห่นิ่ ่ ่  อ.งาว จ.ลาํปาง  

โดย คุณสทุศัน์ ราชไชย อบต.ปงเตา จ.ลาํปาง 

-สถานการณ์และแนวทางจดัการไผ่รวกในปาธรรมชาติ บ้านหนองขอน ่ จ.กาญจนบุร ี

โดย คุณปญญา บุญมีั  

-วถิกีารจดัการไผ่หกของปกาเกอญอ กรณีบา้นหว้ยหนิลาดใน จ.เชยีงราย  

   -การจดัการและองคค์วามรูใ้นการพฒันาของเล่นพื2นบา้นจากไมไ้ผ่ จ.เชยีงราย 

ดาํเนินรายการ โดย คุณดเิรก เครอืจนิล ิมลูนิธริกัษ์ไทย 

แสดงความคดิเหน็เชงินโยบายที 5เกี 5ยวขอ้ง โดย คุณสภลท ์บุญเสรมิสขุ กรมปาไม้่  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พกัเที�ยง 



 3 

 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.  บรรยายพเิศษ “สถานการณ์ ศกัยภาพ และโอกาสไผในประเทศไทย่ ” 

โดยคุณสภลท ์บุญเสรมิสขุ นกัวชิาการปาไมช้าํนาญการพเิศษ่  สาํนกัวจิยัและพฒันาการ

ปาไม ้กรมปาไม้่ ่  

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  นําเสนอและแลกเปลี�ยน “สถานการณ์และระบบการจดัการไผของท้องถน่ ิ"  

   นอกพื5นที"ป่าธรรมชาติ” 

-ไผ่เลี2ยงในระบบวนเกษตร สวนลุงโชค อ.วงันํ2 าเขยีว จ.นครราชสมีา โดย คุณโชคด ี    

ปรโลกานนท ์กลุ่มอนุรกัษ์เขาแผงมา้ 

-การจดัการสวนไผ่ชุมชนบ้านหวัทุ่ง กรณีศกึษา อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ โดย คุณถวลิ 

ศรเีงนิ คณะกรรมการแปลงปลกูไผ่บา้นหวัทุ่ง 

-การจัดการไผ่รวกในพื2นที 5หัวไร่ปลายนาและมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ. น่าน  โดย            

คุณชวรตัน์ อิ 5นอา้ย 

-ระบบการตลาดไผ่และแน้วโน้มในประเทศไทย โดย คุณกฤษณ หอมคง 

-โครงการธนาคารไผ่เพื 5อชุมชน โดยธนาคารเพื 5อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร* 

ดํา เนินรายการ โดย รศ. ธัญพิสิษฐ์  พวงจิก  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร                    
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

แสดงความคิดเหน็เชงินโยบายที 5เกี 5ยวขอ้ง โดย คุณถาวร บุญราศร ีสํานักงานพฒันา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (BEDO) 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น.  พกั 

๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น. ทศิทางและแผนงานร่วมของภาคใีนการจดัการไผ่ในประเทศไทย โดย คุณระว ีถาวร 

เจา้หน้าที�แผนงานประเทศไทย ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา่ (RECOFTC) 

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. สรุปสาระสาํคญัและปิดการประชุมโดย คุณสมหญงิ สุนทรวงษ์ ผูป้ระสานงานแผนงาน

ประเทศไทย ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา ่ (RECOFTC) 
 

พธิกีรดาํเนินรายการประจาํวนัโดย คุณปรชัญา ยงัพธันา ศนูยว์นศาสตรช์ุมชนเพื�อคนกบัปา ่ (RECOFTC) 
 

*อยู่ระหว่างการประสานงาน

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


