




 
กําหนดการ 

งานความลํ้าค่าของไผ่ไทย 
( Beneficial of Bamboo in Thailand)  

วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ (สวนไผคุ่ณน้อย : ประสพสิน แม้นทิม)

ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2562  
 09.00 – 09.30 น. :- ลงทะเบียน 
 09.30 – 10.00 น. :- บรรยายพิเศษ “โอกาสและตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า

คุณภาพภาคเกษตร จ.กาญจนบุรี” 
โดย นายจีระเกียรติ ภมิูสวัสดิ์ 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 10.00 – 10.30 น. :- พิธีเปิดงาน “ความลํ้าคา่ของไผ่ไทย” 
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน ์
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 10.30 – 12.00 น. :- มิติความลํ้าค่าของไผ่ไทย 
ดําเนนิรายการโดย นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 
                          ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย 
 

   ■ ไผ่ไทย - อาชีพและอุตสาหกรรมอนาคต 
     โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 
           ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

   ■ ไผ่ไทย - ไม้อนุรักษ์สู่ไม้เศรษฐกิจท่ีมีอนาคต 
     โดย ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก 
           คณบดคีณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   ■ องค์ความรู้ไผ่ (Bamboo Knowledge Management 
    - พืชเศรษฐกิจไทย 
     โดย คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธื 
             ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ 
              นวัตกรรมเกษตร (สวทช) 
 

   ■ อาชีพสวนไผ่  - ฐานการเรียนรู้ภาคประชาชน 
    โดย คุณโชคดี ปรโลกานนท์ (ลุงโชค)  
          เจ้าของสวนลุงโชค อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
 

 12.00 -13.00 น. :- อาหารกลางวัน 
 



 
 
 
 
 

 13.00 - 14.00 น. :- การแปรรูปไผ่ในครัวเรือน (กลางนํ้า) 
ดําเนินรายการโดย คุณอุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย์ 
                            ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้เพ่ือ 
                            เกษตรและชุมชน (สวทช)  
 

   ■ การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไผ่และการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ
   ไผ่ระดับครัวเรือน 
    โดย  นายประสพสิน แม้นทิม 
              ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน (ส่วนไผ่คุณน้อย) 
                ต. เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 
 

   ■ สวนไผ่ 100 ไร่ - สร้างอาชีพและวิถีเกษตรไทย 
    โดย  นายศุภนิจ แบง่สุข 
            สวนไผ่กรรณิการ์ จ. อุตรดิตถ์ 
 

   ■ อาชีพการผลิตไผ่และสร้างผลิตภัณฑ์ไผ่ในภาคอีสาน 
    โดย  นายประสิทธ์ สิงห์ชา 
            เกษตรอําเภอเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 
 
 

 14.00 – 15.30 น. :- ธุรกิจอุตสาหกรรมไผ่ (ปลายนํ้า) 
ดําเนนิรายการโดย ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย ์
                         ท่ีปรึกษา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  
                         กําแพงแสน 
 

   ■  ไผ่ – คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
    โดย คุณสภลท์ บุญเสริมสุข  
          ผู้อํานวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ 
          ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ 
 

   ■ เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล – การแปรรูปลําไผ่ (Bamboo  
    Chipper & Powder) 
    โดย นายเดชาณฐั ย่ังยืน 
           ประธานบริษัทไทยชิกุ เก้น จํากัด 
 

   ■ ธุรกิจการเผาถ่านและการผลิตถา่นไผ่ (charcoal) 
    โดย นายวิชิต ทองประสาน 
          สวนไผ่ทองประสาน จ.ยโสธร 
 

   ■ ธุรกิจไผ่เพ่ืองานก่อสร้างและตบแต่งภายใน 
   โดย   นายธนพัฒน์ บญุสนาน  
              บริษัท ธ. ไก่ชน จํากัด 
            

 15.30 – 17.00 น.  ศึกษาดูงานและเย่ียมชมศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน 
(สวนไผ่คุณน้อย ต.เขาน้อย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี) และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจไผ่ระดับครัวเรือน  



 
 
 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562  
 10.00 – 11.00 น. :- ธุรกิจไผ่และเครือขา่ยต่างประเทศ 

ดําเนินรายการโดย นายธรียุทธ พงศ์เลิศฤทธ์ิ 
                            หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม 
                            สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 

   ■ ธุรกิจพลังแสงอาทิตย์รองรับสวนไผ่ 
   โดย นายอาจชาย สวันตรัจฉ์ 
          บ.ชัยสินเทรดดิ้ง แอนด ์เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 
            

   ■ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย - เวียตนาม 
   โดย    นายวุฒิ โพธิปัทมะ 
               บ. Siam Media VN จก. 
         

   ■ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย - กัมพูชา 
   โดย    นส.ฐาปนี จันทรภักด ี
              วสช. เกษตรอินทรีย์เมืองไผ่ อรัญประเทศ 
         

 11.00 – 12.00 น. :- การสนทนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ไผ่ไทยสู่สากล
และการเช่ือมโยงธุรกิจ Bamboo Business for All 
ดําเนินรายการโดย นายอนันต์ ภู่สิทธกุิล 
                       ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย 
ผู้ร่วมสนทนา 
       นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล 
         กรรมการผู้จัดการ บ. ฟาร์มแชนแนล ประเทศไทย จก. 
       รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 
         คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       นายประสพสิน แม้นทิม 
         ศูนยเ์ทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน (สวนไผ่คุณน้อย) 
        นายกฤษณ หอมคง 
          ผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย 
        นายสุรินทร์ จันทร์โท 
         วสช.กองทุนวัตถุดิบ และ บริษัท ซาเร็น แบมบู จํากัด 
 

 12.00 – 12.30 น. :- พิธีสรุปและปิดงานความลํ้าคา่ของไผ่ไทย 
โดย ผศ.ดร. สุรพล จ้นทราปัตย์ 
                 ท่ีปรึกษา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
                 กําแพงแสน 
 

 12.30 – 13.30 น. :- อาหารกลางวัน 
 

 13.30 – 15.00 น. :- ศึกษาดูงานและเย่ียมชมศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน 
(สวนไผ่คุณน้อย ต.เขาน้อย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี) และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจไผ่ระดับครัวเรือน  
 

 15.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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