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ບົດສງັລວມຫຍ ໍ້ 

ໄມ້ປ່ອງສາມາດນ າມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫ າຍຢ່າງ ເພາະໄມ້ປອ່ງ ມີຄຸນສົມບັດທາງກົນລະສາດທີື່ເໝາະສົມແກ່ການ
ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຄ້າຍຄຽງກັບໄມ້ຈິງທົົ່ວໄປ ເຊັົ່ນ: ໃນລະດັບຄວາມຊຼຸ່ມບັນຈຸແມ່ນ ລະຫວ່າງ 8-11% ຄວາມ

ແຂງແຮງຂອງໄມ້ປ່ອງໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນ ຫ າຍກວ່າ 90 MPa ແລະ ຄວາມແຂງ ( Hardness) ແມ່ນ ມີຫ າຍກວ່າ 

55 N ຕ ໍ່ກັບຄວາມໜາແໜ້ນ 0.67g/cm3 (Jiang Zehui, 2007).  ດ້ວຍເຫດນັື້ນການສຶກສາຫາທາງເລ ອກ

ເພ ື່ອການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມ ແກ່ໄມ້ພາງ (Dendrocalamus membranaceus) ເພ ື່ອຜະລິດເປັນວັດສະດຸສ າບ
ການກ ໍ່ສ້າງ ເຊັົ່ນ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພ ື້ນ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບ ຄ າສັົ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສາພາ 2016 
ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັື້ມງວດໃນການຂຸດຄົື້ນໄມ້ ແລະ ການກວດສອບ, ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທຸລະກິດທີື່ກ່ຽວກັບ
ໄມ້, ຢຸດເຊົາການສົົ່ງອອກໄມທ້່ອນ, ໄມ້ຕີຕບັ, ໄມແ້ປຮູບ, ຮາກໄມ້, ຫງ່າໄມ້ ແລະ ຕົື້ນໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດ ແລະ 
ສວນປູກ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົົ່ງ
ອອກ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 002/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 03 
ມັງກອນ 2018 ທີື່ໄດ້ກ ານົດເອົາຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກໄມ້ບົດ ແລະ ໃຍໄມ້ ນອນໃນລາຍການບັນຊີສິນຄ້າທີື່
ສາມາດສົົ່ງອອກ (ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 2018). ສະນັື້ນເພ ື່ອ ເສີມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່
ການຜະລິດພາຍໃນ ຈິື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄົື້ນຄ້ວາ ຊອກຫາເຕັກນິກໃໝ່ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດ ທີື່
ສອດຄ່ອງກັບເນ ື້ອໃນຈິດໃຈຂອງພັກ-ລັດ ທີື່ໄດ້ວາງນິຕິກ າເພ ື່ອສົົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ຜະສົບຜົນສ າເລັດ ແລະ ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົື້ນຄວ້າແມ່ນເພ ື່ອ ຊອກຫາອັດຕາຄວາມໄວໃນອັດຮ້ອນໄມ້ປ່ອງ ແລະ ປະເມີນອັດຕາການ
ທ າລາຍຈາກແມງມອດ ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ໃນລະດັບອຸນນະພູມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ຜົນການຄົື້ນຄວ້າ: 

ອດັຕາຄວາມໄວໃນອດັຮອ້ນໄມປ້່ອງ 

ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການອັດໜີບແຜ່ໄມ້ປ່ອງໃຫ້ຢຽດອອກເປັນ
ແຜ່ນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນດີເທົົ່າທີື່ຄວນ ເຊິື່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັດຕາຄວາມໄວຂອງການໜີບໃຫ້ປ້ອງໄປ່ອງ
ຜ່າເຄິື່ງຢຽດແພ່ອອກເປັນແຜ່ນຮາບລຽບ ທີື່ສາມາດບັນລຸ ແມ່ນມີຈ ານວນບ ໍ່ຫ າຍ ເຊັົ່ນ: ການໃຊ້ອັດຕາຄວາມໄວ
ຂອງການອັດໜີບໃນລະດັບ 0,3 ມິລີແມັດ (ມມ) ຕ ໍ່ນາທີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄມ້ປ່ອງແພ່ອອກເປັນແຜ່ນລຽບໄດ້ ພຽງ

ແຕ່  17%, ສ າລັບ ການໃຊ້ອັດຕາຄວາມໄວຂອງການອັດໜີບໃນລະດັບ 0,4ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນ ບັນລຸໄດ້ 44%, 

0,6ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນ 28% ແລະ ອັດໜີບໃນລະດັບຄວາມໄວ 0,8ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນໄດ້ 30%. 

ການທົດລອງຍັງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ອີກທາງເລ ອກໜຶື່ງ ໂດຍເພີື່ມລະດັບອຸນນະພູມການອັດຮ້ອນຈາກ 120 ອົງສາເຊ ຂ ື້ນເປັນ 

125 ອົງສາເຊ ແລະ ນ າໃຊ້ອັດຕາຄວາມໄວຂອງການອັດໜີບ 0.3 ມມ ຕ ໍ່ນາທີ. ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້

ເຫັນວ່າ ລະດັບການແພ່ຢຽດອອກເປັນຮາບລຽບ ທີື່ສາມາດບັນລຸ F=1 ກວມເອົາເຖິງ 87% (F=1 ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງທີື່ສມົບູນແບບທີື່ບ ໍ່ມີຮອຍແຕກ). 

ປະເມນີອັດຕາການທ າລາຍຈາກແມງມອດ ຜ່ານການອບົຮອ້ນ ໃນລະດບັອນຸນະພມູທີື່ແຕກຕ່າງກນັ. 
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ສ າລັບຕົວຢ່າງທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີການທ າລາຍຂອງແມງມອດ ເຊິື່ງແມງມອດ ໄດ້ເຈາະເນ ື້ອ
ໄມ້ປ່ອງ ຜ່ານທາງຜີວດ້ານໃນ. ເນ ື່ອງຈາກ ເຂດດັົ່ງກ່າວມໂເຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍ ຈຸລັງປາເຣັງຄີມມາເປັນຫ ັກ ທີື່ສະ
ສົມສານອາຫານ ທີື່ເປັນອານຫານຂອງແມງມອດ. 

ເນ ື້ອທີື່ ທີື່ຖ ກທ າລາຍກວມເອົາປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນ ື້ອທີື່ທັງໝດົຂອງໄມ້ປ່ອງແຜ່ນລຽບ. ສ າລັບ ຕົວຢ່າງ

ໄມ້ປ່ອງ ທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 175°C, 200°C, ແລະ 225°C ແມ່ນບ ໍ່ພົບເຫັນ ການທ າລາຍຂອງແມງມອດ. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ທີື່ສາມາດ ສັງເກດເຫັນດ້ວຍຕາເປ ົ່າ ເຫັນວ່າ ຕົວຢ່າງ
ໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ຈະມີການປ່ຽນສີ ຄ  ມີສີເຂັື້ມຂຶື້ນກວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮ້ອນ. 

ສະຫ ຼຸບ ແລະ ສະເໜແີນະ 

ໄມ້ປ່ອງ ສາມາດຫາໄດ້ທົົ່ວໄປ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງຖ ວ່າເປັນໂອກາດ ສ າລັບການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະ
ພັນໄມ້ ໂດຍ ຜ່ານການປັບປຸງເຕັກນິກການຜະລິດໄມ້ປ່ອງ. 

ຜົນຂອງການຄົື້ນຄວ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຜ່ໄມ້ປ່ອງໃຫ້ເປັນແຜ່ນໄມ້ລຽບ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ສາມາດປ້ອງກັນຈາກການທ າລາຍຂອງມອດໄມ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວນມີການສ ບຕ ໍ່ຄົື້ນຄວ້າ ເພ ື່ອກ ານົດອັດຕາ
ຄວາມໄວໃນການໜີບໄມ້ປ່ອງ ພາຍໃນລະດັບຄວາມຮ້ອນທີື່ເໝາະສົມ. ການສຶກສາ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເຄມີ 
ທີື່ປະກອບໃນໄມ້ປ່ອງ ຜ່ານຂະບວນການອັດຮ້ອນກ ໍ່ຄວນສ ບຕ ໍ່ເຊັນກັນ. 
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Executive Summary  

Bamboo is an important resource for domestic use in rural Laos, however, bamboo processing 

is largely un-developed. Bamboo can be used in many ways, and it has mechanical properties 

that are suitable for construction purposes, similar to wood. With moisture content between 8-

11%, bamboo’s strength is 90 mPa, its hardness is greater than 55N and wood density is 

0.67g/cm3 (Jiang Zehui, 2007).  

Following Order No. 15 / PM dated 13 May 2016 on Strengthening Strictness of Timber Har-

vest Management and Inspection, Timber Transport and Business, and the approval of the list 

of export wooden products (Ministry of Industry and Commerce, 2018) bamboo products must 

meet specified production standards. In order to strengthen capacity for domestic production 

and to meet these regulatory requirements, new research into suitable and feasible techniques 

that add value in bamboo processing, especially for the production of flooring products, is 

needed. 

The aim of the study was to investigate the effectiveness of the rate of hot pressing for flattening 

bamboo and to estimate the level of attack by mold on the flattened bamboo through thermal 

treatment at the different temperatures. 

Findings: 

Rate of pressure  

Initial tests undertaken at 120 degree Celsius (°C ) resulted in a low degree of flatness: at a rate 

of pressure at 0.3 mm per minute flatness (F) reached only 17% (with bamboo cracking occur-

ring); at 0.4 mm per minute flatness reached 44%, 28% at a rate of 0.6 mm per minute and 30% 

at 0.8 mm per minute  

The experiment was continued by increasing the temperature to 125 degrees Celsius and ap-

plying a pressure rate of 0.3 mm per minute. Results show that the degree of flatness increased 

to 87%. 

The rate of attack by mold at different thermal treatments  

With no thermal treatment fugal attack in flattened bamboo was found in all samples, with 

initial penetration through the inner bark. The damaged area was estimated at 10% of the entire 

area. For those samples of bamboo thermally treated at 175°C, 200°C, and 225°C, no damage 

by mold was found. However, based on observations with ‘the naked eye’, heated bamboo 

samples were found to be a darker color than non-heated bamboo samples. 

Conclusions and recommendations 

Bamboo is readily available across Laos and there could be opportunities to add value to this 

resource by developing bamboo processing techniques.  

Research findings showed there is the potential to process bamboo through thermal treatment 

and flattening, for use in a range of products such as. However, further research should continue 

investigate the accuracy of the speed rate of a hot press with certain temperature. To ensure the 

cause of damage by mold, chemical changes during thermal treatment should be also taking 

into account of consideration.  
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1. ພາກສະເໜ ີ

ຕາມການສຶກສາຈ າແນກຊະນິດພັນໄມ້ປ່ອງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີໄມ້ປ່ອງປະມານ 52 ຊະນິດ ເຊິື່ງຈັດຢູ່ໃນ 15 
ສະກຸນ, ໄມ້ປ່ອງມັກເກີດຂ ື້ນໃນເຂດປ່າໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ເຊິື່ງໄດ້ສຶກສາຄົື້ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີເຖິງ 30 ຊະນິດພັນທີື່ແຕກຕ່າງກັບໄມ້ປ່ອງໃນເຂດພາກ
ກາງ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ລ າຂອງໄມ້ປ່ອງ ມີຄວາມຍາວປະມານ 15-20 ແມັດ ປ້ອງຍາວ 15-40 
ຊັງຕີແມັດ ມີຄວາມໜາ 1-3 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີເສັື້ນຜ່າສູນກາງ 7-18 ຊັງຕີແມັດ ຂ ໍ້ນູອອກເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ 
ຕີນກາບຕິດຢູ່ທຸກຂ ໍ້ ຢູ່ອ້ອນຂ ໍ້ຕ່ອນກົກມີຮາກອາກາດແຕກອອກເປັນວົງແຫວອ່ອມຂ ໍ້. ສີຂອງໄມ້ປ່ອງ ເວລາຍັງ
ອ່ອນເປັນສີຂຽວມີລະອອງສີຂາວຈັບຢູ່ທົົ່ວໆໄປຕາມຜິວຂອງລ າເມ ື່ອເຮົາຫ ຽວເບີື່ງມາແຕ່ໄກຈະເຫັນເປັນສີໂຕນໝົ
ດລ າ ເວລາແກ່ເປັນສີຂຽວແກມເຫ  ອງ ຫ   ສີເຫ  ື່ງອ່ອນ. ສ່ວນກາບຫຸ້ມລ າ ໜາ ໜຽວ ຫຍາບ ຄ້າຍຄ ໜັງ ດ້ານໃນ
ກ້ຽງແຕ່ມີເມັດດາງຂາວຈັບຢູ່ເປັນບາງບ່ອນ ດ້ານນອກມີຂົນຄ້າຍຄ ແຂ້ວເລ ື້ອຍ ກາບຍາວ13-22 ຊັງຕີແມັດ ກວ້າງ 
3-4 ຊັງຕີແມັດ. ໃບໄມ້ປ່ອງມີຫ າຍຮູບແບບເຊັົ່ນວ່າ: ໃບເປັບຮູບຫອກຍາວ ແລະ ຍາວໃບຮຽວແຫ ມໂຄນໃບແຕ່
ໃບທີື່ 1-3 ແມ່ນມົນ ແຕ່ໃບທີື່ 3 ຂ ື້ນໄປເປັນຮູບ 3 ຫ ຽ່ມ ໃບຍາວ 10-20 ຊັງຕີແມັດ ກວ້າງ 0,8-2 ຊັງຕີແມັດ 

ເສັື້ນລາຍໃບມີ 6 ຄູ່ເຫັນແຈ້ງຢູ່ດ້ານຫ ັງໃບ (ໂຄງການພັດທະນາຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ, 1994) 

ໃນປະຈຸບັນເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ໄມ້ປ່ອງໄດ້ນ າມາຜະລິດເປັນຕະພັນໄມ້ປ່ອງຫ າກຫ າຍຊະນິດເຊັົ່ນ: ໄມ້ຖ ່, ໄມ້
ຈີື້ມແຂ້ວ, ຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ, ໂຄງສ້າງເຮ ອນ ແລະ ອ ື່ນໆ. ນອກນີື້, ໄມ້ປ່ອງຍັງໄດ້ຖ ກນ າມາປະດິດເປັນ
ຜະລິດຕະພັນ ໂຄມໄຟທີື່ສວຍງາມ ແລະ ເຄ ື່ອງເອ້ຍ້ອງນ າອີກ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ນັກຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ ໄດ້ມີ

ການຄົື້ນຄິດ ແລະ ພັດທະນາການປຸງແຕ່ງໄມ້ປ່ອງ ເຊັົ່ນ: ການກົົ່ງໄມ້ປ່ອງໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງຕາມທີື່ຕ້ອງການ (Hari 

Nugraha, Ismail Alif Siregar, & Taufiq Panji Wisesa, 2015) ແລະ ມີການແຜ່ປ່ອງໄມ້ປ່ອງໃຫ້

ເປັນແຜ່ນລຽບ (Fang et al., 2018; ສົມເລີດ ແກ້ວລະຄອນ, 2019; ລັດສະໝີ ບຸບຜາ et al., 2020) 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມໃນເມ ື່ອຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ໄດ້ຮັບການຜະລິດອອກມາແລ້ວ ສິື່ງທີື່ທ້າທາຍແມ່ນການປ້ອງ
ກັນຈາກການທ າລາຍຂອງປວກ ແລະ ມອດໄມ້. ບົວລອຍ ສີໂສລາດ (2019) ເພີື່ນສຶກສາຕາມທິດສະດິຂອງ ຊົງກ
ຮົດ ຈາຮູສົມບັດ, (2014) ແລ້ວໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ປວກແມ່ນ ສັດຕູອັນດັບໝຶື່ງໃນການທ າລາຍເນ ື້ອໄມ້ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້
ໄມ້ເສຍຫາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ເວລາອັນສັື້ນ, ເພີື່ນໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າປວກທັງໝົດມີ 3 ຊະນິດຄ : ປວກໄມ້ແຫ້ງ, ປວກໄມ້ປຽກ 

ແລະ ປວກໃຕ້ດິນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: ປວກໄມ້ແຫ້ງ (Cryptoermes spp) ມີຄຸນລັກສະນະເປັນໂຕໃຫຍ່ເຕັມໄວລ າຕົວ

ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ 7-11 ມິນລີແມັດ (ລວມທັງປີກ) ປວກທະຫານ ມີຄວາມຍາວ 5 ມິນລີແມັດ ແລະ ມີສີທີື່
ຈ່າງ ສ່ວນທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງຫົວ ແລະ ຊ່ວງທ້ອງ ຈະມີສີເຂັື້ມກວ່າບ ລິເວນຫົວ ແລະ ຕົວອ່ອນ ມີຄວາມຍາວ 1 ມິນລີ

ແມັດ ມີສີຂາວ. ປວກໄມ້ປຽກ (Neotermes spp) ມີຄຸນລັກສະນະ: ລ າຕົວມີຄວາມຍາວປະມານ 10 ມິນລີ

ແມັດ, ມີສິນ ໍ້າຕານ, ມີປິກນ້ອຍຮຽວຍາວ 2 ຄູ ່ ເຊິ ື່ງສາມາດຜັດປ່ຽນໄດ້. ປວກໃຕ້ດິນ (Coptotermes 

spp.Queen) ມີຄຸນລັກສະນະ: ລ າຕົວມີຄວາມຍາວປະມານ 5-10 ມິນລີແມັດ ລ າຕົວມີສີຂາວ ແລະ ກວ້າງ ຫົວ

ມີສີນ ໍ້າຕານ. 
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ວິທີການກ າຈັດ ຫ   ປອ້ງກັນປວກນັື້ນ ມີຫ າຍວິທີ ແຕ່ວິທ ີທີື່ເປັນມິດຕ ໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນດີແມ່ນວິທີ

ການອົບຮ້ອນ (Thermo) ປຽ່ນແປງຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈິື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ປະ

ເມີນ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານອົງປະກອບ, ປະລິມານຂອງທາດເຄມີ ໃນໄມ້ປ່ອງ ຜ່ານຂະບວນການເລີື່ມຈາກໄມ້ດີບ
, ການປັບລະດັບຄວາມຮ້ອນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ທີື່ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບອັດຕາການຖ ກທ າລາຍຂອງໄມ້ປ່ອງຈາກປວກ. 

ໄມ້ປ່ອງເປັນພັນໄມ້ທີື່ຄົນລາວທຸກຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ ຕັື້ງແຕ່ສະໄໝປູຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ນ າມາໃຊ້ຄຸນປະໂຫຍດກັບຊິ
ວີດປະຈ  າວັນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈົນຮອດທຸກວັນນີື້ ໄມ້ປ່ອງເປັນພຶດທີື່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ບາງຊະນິດສາມາດ

ເຕີບໂຕໄດ້ 1-2 ຟຸດຕ ໍ່ວັນ (1 ຟູດ ເທົົ່າກັບ 30.5 ຊັງຕີແມັດ) ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການປູກ 3-5 ປີ ກ ສາມາດນ າມາ

ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ຊຼຸ່ມໄມ້ປ່ອງທີື່ຕັດແລ້ວສາມາດມີລ າໃໝ່ຂ ື້ນມາແທນຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນທຸກໆປີ ໂດຍບ ໍ່
ຕ້ອງປູກໃໝ່. ປັດຈຸບັນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າການຜະລິດໄມ້ປ່ອງໃນ ສປປ ລາວ ກ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໂຮງງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ປ່ອງ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊ້ສັງຄົມມີ 3 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ນ າໃຊ້ໄມ້ປ່ອງເຂົື້າໃນການຜະລິດໃນໂຮງງານປະມານ 18,400 
ໂຕນຕ ໍ່ປີ, ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນໄມ້ປ່ອງໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຊິື່ງໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດເຄ ື່ອງຈັກສານ
ໃຊ້ສອຍອ ື່ນໆສ າລັບງານບຸນປະເພນີ ແລະ ເປັນຄຸນຄ່າທີື່ຄວນໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຍ ນຍົງຕະຫ ອດໄປ. 

ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ໄມປ້່ອງສາມາດນ າມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫ າຍຢ່າງ ເພາະໄມ້ປ່ອງ ມີຄຸນສົມບັດທາງກົນລະ
ສາດທີື່ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຄ້າຍຄຽງກັບໄມ້ຈິງທົົ່ວໄປ ເຊັົ່ນ: ໃນລະດັບຄວາມຊຼຸ່ມບັນຈຸແມ່ນ 

ລະຫວ່າງ 8-11% ຄວາມແຂງແຮງຂ້ອງໄມ້ປ່ອງໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນ ຫ າຍກວ່າ 90 Megapascal (mPa) ແລະ 

ຄວາມແຂງ ( Hardness) ແມ່ນ ມີຫ າຍກວ່າ 55 N ຕ ໍ່ກັບຄວາມໜາແໜ້ນ 0.67g/cm3 (Jiang Zehui, 

2007). ເມ ື່ອເປັນແນວນັື້ນ ຈຶື່ງຢາກສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄມ້ພາງ ເພ ື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພ ື້ນ. 

ເຊິື່ງມາສອດຄ່ອງກັບ ຄ າສັົ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສາພາ 2016 ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັື້ມງວດໃນ
ການຂຸດຄົື້ນໄມ້ ແລະ ການກວດສອບ, ການຂົນສົງ ແລະ ທຸລະກິດທີື່ກ່ຽວກັບໄມ້, ຢຸດເຊົາການສົງອອກໄມ້ທ່ອນ, 
ໄມ້ຕີຕັບ, ໄມແ້ປຮູບ, ຮາກໄມ້, ຫງ່າໄມ ້ແລະ ຕົື້ນໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ສວນປູກ ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລົງວ່າດ້ວຍ
ການຮັບຮອງເອົາລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົົ່ງອອກ ຂອງລັດຖະມນົຕີກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 002/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 03 ມງັກອນ 2018 ທີື່ໄດ້ກ ານົດເອົາ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກໄມ້ບົດ ແລະ ໃຍໄມ້ ນອນໃນລາຍການບັນຊີສິນຄ້າທີື່ສາມາດສົົ່ງອອກ (ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 2018). ສະນັື້ນເພ ື່ອ ເສີມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພາຍໃນ ຈິື່ງ
ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄົື້ນຄ້ວາ ຊອກຫາເຕັກນິກໃໝ່ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບເນ ື້ອໃນຈິດໃຈ
ຂອງພັກ-ລັດ ທີື່ໄດ້ວາງນິຕິກ າເພ ື່ອສົົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ຜະສົບຜົນສ າເລັດ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົື້ນຄວ້າແມ່ນເພ ື່ອ ຊອກຫາອັດຕາຄວາມໄວກາເນອັດຮ້ອນສ າລັບແຜ່ປ້ອງໄມ້ປ່ອງຜ່າເຄິື່ງໃຫ້
ຢຽດແຜ່ເປັນແຜ່ນຮາບລຽບ ແລະ ປະເມີນການທ າລາຍເນ ື້ອໄມ້ທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ໃນລະດັບອຸນນະພູມທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງແມງມອດ. 
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2. ວທິກີານຄົື້ນຄວ້າ 

2.1 ການກະກຽມໄມ້ຕົວຢ່າງ 

ໄມ້ພາງ Dendrocalamus membranaceus ໄດ້ຖ ກເລ ອກ ມາທົດລອງ, ການກະກຽມໄມ້ຕົວຢາ່ງ

ໂດຍເລີື່ມຈາກການຄັດເລ ອກ ແລະ ຕັດໄມ້ຕົວຢ່າງ ຈ ານວນ 10  ລ າ ເຊິື່ງເປັນລ າທີື່ມີອາຍຸປະມານ 3–5 ປີ ມີ

ຮູບຊົງລ າຕົື້ນຊ ື່ດີປາຊະຈາກຕ ານິ, ວັດແທກຂະໜາດໜ້າຕ້າງ, ຄວາມໜາ, ຄວາມຍາວຂອງປ້ອງ ແລະ ລ າ. ຫ ັງຈາກ
ນັື້ນນ າໄປຜ່າອອກເປັນສອງປ່ຽງຕ ໍ່ 1 ປ້ອງ ດົ່ັົ່ງສະແດງໃນ ຮູບທີ 1. ການຕັດ ແລະ ຜ່າໄມ້ຕົວຢ່າງ ຂ້າງລຸ່ມນີື້:  

 

ຮູບທີ 1. ການຕັດ ແລະ ຜ່າໄມ້ຕົວຢ່າງ 

 ຫ ັງຈາກນັື້ນ ນ າເອົາຕົວຢ່າງໄປແຊ່ນ ໍ້າໄວ້ໃນຖັງ ແລ້ວແຊ່ໄວ້ 30 ວັນ. ຫ ັງຈາກຄົບຕາມຈ ານວນມ ື້ການແຊ່
ນ ໍ້າແລ້ວ ຈະໄດ້ນ າເອົາຕົວຢ່າງມາດ າເນີນການທົດລອງໂດຍໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກອັດຮ້ອນ (ຮູບທ ີ1). 

2.2 ເຄ ື່ອງຈກັທີື່ນ າໃຊເ້ຂົື້າໃນການແພ່ໄມປ້ອ່ງ 

ເຄ ື່ອງຈັກອັດຮ້ອນ (Dake Pressure) ແມ່ນໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການແພ່ໄມ້ປ່ອງ (ຮບູທີ 2) . ເຄ ື່ອງ

ຈັກດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜະລິດໂດຍບ ລິສັດ BSY. ຫົວໜ່ວຍອຸນນະພູມ ທີື່ສະແດງວັດແທດແມ່ນ ອົງສາຟາເຣນຮາຍ 
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(°F). ເຄ ື່ອງຈກັ Dake Pressure ຄວາມສາມາດແຮງອັດ ໄດ້ເຖິງ 75 ໂຕນ. ເຄ ື່ອງຈກັມີຂະໜາດ 48.26 cm 

x 48.26 cm. 

 

ຮູບທີ 1. ເຄ ື່ອງອັດຮ້ອນ DAKE PRESSURE 

 ໃນການດ າເນີນການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ແມ່ນການໃຊ້ແຮງງານ ຄົນເປັນຫ ັກ (ຮູບທີ 3) ໃນການຄວບຄຸມການໃຊ້
ແຮງອັດເຄ ື່ອງຈັກອັດຮ້ອນ Dake Pressure ໂດຍພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂອຸນະພູມ 140 ອົງສາເຊ. ການທົດສອບແມ່ນ
ໄດ້ໃຊ້ອັດຕາການໜີບຂອງເຄ ື່ອງ ໂດຍຄວບຄຸມການດຶງ ຄັນໂຍກ (ຮູບທີ 2) ເຊິື່ງຄິດເປັນອັດຕາຄວາມໄວເປັນມິນ
ລີແມັດຕ ໍ່ນາທີ ເຊັົ່ນ: 0.4, 0.6, 0.8 ຂ ຶື້ນກັບຄວາມໜາຂອງປ້ອງໄມ້ປ່ອງ ຄ : ອັດຕາການໜີບ 0.4ມມ/ນາທີ ມ ີ

16 ຕົວຢ່າງ), 0.6ມມ/ນາທີ (46 ຕົວຢ່າງ), 0.8ມມ/ນາທີ (20 ຕົວຢ່າງ). 

 

ຮູບທີ 2. ການຄວບຄຸມເຄ ື່ອງຈັກອັດຮ້ອນດ້ວຍມ  

 

 

ໜາ້ຈຕໍ  ງ້ອນຸຫະພມູ 

ປຸຸ່ມປິດ-ເປີດ 

ປຸຸ່ມສກຸເສນີ 

ປິດ-ປຸ່ອຍແຮງດ  ນ 

ໜາ້ຈວໍ  ດຄວາມດ  ນ 

ແຜນຄວາມຮອ້ນເທິງ 

ແລະ ລຸຸ່ມ 

ຄ  ນໂຍກ 
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2.3 ການຄ ານວນຫາອດັຕາການອັດໄມປ້ອ່ງ 

ລະດັບການຢຽດເແພ່ເປັນແຜ່ນແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມສູດທີື່ 1 ທີື່ໄດ້ນ າສະເໜີ ແລະ ນ າໃຊ້ ໂດຍ ຄະນະນັກຄົື້ນຄວ້າ 
Parkkeeree, T., Matan, N. & Kyokong, B (2015). 

𝐹 =
(𝑟0−ℎ)

(𝑟0−𝑑)
  (ສູດຄິດໄລ່ 1) 

ເຊິື່ງວ່າ:  r0 = ຄວາມສູງຂອງການກົົ່ງທ າອິດ  ຫ   ຂະໜາດລັດສະໝີຂອງໄມ້ປ່ອງ (ນັບແຕ່ຂອບດ້ານນອກ) 

d = ຄວາມໜາຂອງປ້ອງໄມປ້່ອງ  

 h = ຄວາມສູງຂອງການກົົ່ງ  

 F = ລະດັບການແພ່ຢຽດອອກເປັນຮາບລຽບ 

ໃນເງ ື່ອນໄຂທີື່ h=r0 ໝາຍຄວາມວ່າ F = 0.  
ພາຍຫ ັງສ າເລັດການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ໂດຍການປ່ຽນຮູບຮ່າງກາຍເປັນແຜ່ນລຽບຢ່າງສົມບູນ ຄ  h = d, ໝາຍຄວາມວ່າ 
F = 1 ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງທີື່ສົມບູນແບບທີື່ບ ໍ່ມີຮອຍແຕກ ດັົ່ງຂະບວນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ສະແດງ
ໃນຮູບທີ 4. ຄາ່ຂອງລະດັບການແພ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການຄິດໄລ່ (ສູດຄິດໄລ່ 1). 

 

ຮູບທີ 3. ຮູບພາບສະແດງກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ທີື່ບົງບອກເຖິງ ລະດັບອົງສາຂອງການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ອ້າງອີງ

ຈາກ PARKKEEREE, T., MATAN, N. & KYOKONG, B (2015) 

2.4 ການປະເມນີການທ າລາຍຂອງມອດກບັໄມປ້ອ່ງຜາ່ນການອບົຮອ້ນ (Thermo) 

ແຜ່ນລຽບໄມ້ປ່ອງຖ ກອົາມາ ອົບຮ້ອນດ້ວຍເຄ ື່ອງ (Hot press) ໃນລະດັບອຸນຫະພູມ 175°C, 

200°C, ແລະ 225°C. ໃຊ້ເວລາອົບແຕ່ລະລະດັບ 10 ນາທີ ຕ ໍ່ຕົວຢ່າງດັົ່ງໃນຮູບ 5. 
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ຮູບທີ 4. ການອົບຮ້ອນໄມ້ປ່ອງແຜ່ນລຽບ 

 

ໄມ້ຕົວຢ່າງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນຖ ກນ າມາວາງໄວ້ໃນຫ້ອງປ ກກະຕິ ຮວມກບັໄມ້ຊະນິດອ ື່ນໆ ເປັນເວລາ 6 
ເດ ອນ (30 ພະຈິກ 2020 ຫາ 30 ພຶດສະພາ 2021) ຈຶື່ງປະເມີນສະພາບການທ າລາຍຂອງແມງມອດ. 

3. ຜົນຂອງການຄົື້ນຄວ້າ(ຂອບດ້ານນອກ) 

3.1 ຄວາມສ າພນັລະຫວາ່ງໜາ້ຕາ້ງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງໄມພ້າງ. 

ຜົນຂອງການວິເຄາະໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ທາງສະຖິຕິ Linear regression ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າຄວາມໜາ

ຂອງໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໜ້າຕ້າງຂອງໄມ້ປ່ອງ (ຮູບທີ 6) ທັງສອງປັດໃຈ (ມີລະດັບຄວາມສ າພັນກັນ ໃນລະດັບ 86% 

(R2=0.86) ສ າລັບໄມ້ປ່ອງທີື່ມີຄວາມໜາ ລະຫວ່າງ 68–95ມມ (ຮູບທີ 7(a)). ແຕ່ວ່າ ເມ ື່ອພິຈາລະນາເບິື່ງການ

ກະຈາຍຂອງຂ ໍ້ມູນ ເຫັນວ່າ ຂອບເຂດທີື່ມີຄວາມສ າພັນກັນສູງທີື່ສຸດແມ່ນ ຊ່ວງລະຫວ່າງ 75–90ມມ (ຮູບທີ 

7(b)) ຜົນການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄດ້ເຖິງ 97% (R2=0.97) ສູງກວ່າ ຂອບເຂດລວມເອົາ 

ຄ່າທີື່ຕ ່າກວ່າ 75ມມ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 90ມມ. 

 

ຮູບທີ 5. ຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງໜ້າຕ້າງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງໄມ້ພາງ. 
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ຮູບທີ 6. ການພົວພັນລະຫວ່າງ r0 ແລະ d ຄວາມໜາຂອງໄມ້ພາງ  r0 68–95ມມ (A) ແລະ ສ າລັບໄມ້ປ່ອງທີື່ມີ r0 75–9

ມມ (B) 

3.2 ອັດຕາຄວາມໄວໃນການໜິບ 

 ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການອັດແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນດີ

ເທົົ່າທີື່ຄວນ ເຊິື່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ທີື່ສາມາດບັນລຸ F=1 ແມ່ນມີຈ ານວນບ ໍ່ຫ າຍ. ການ

ໃຊ້ຄວາມໄວໃນການອັດໃນລະດັບ 0,3ມມ ຕ ໍ່ນາທີ, 0,4ມມ ຕ ໍ່ນາທີ, 0,6ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແລະ 0,8ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນ

ບັນລຸໄດ້ 17%, 44%, 28% ແລະ 30% ຕາມລ າດັບ. 

 ນອກຈາກ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ສາມາດບັນລຸ F=1, ຮູບທ ີ7 ຍັງສະແດງໃຫເ້ຮົາຮູ້ວ່າ ການກະຈາຍຂອງຂ ໍ້ມູນ

ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ໃນແຕ່ລະ ລະດັບຄວາມໄວຂອງການອັດ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸ F=1 ເຊັົ່ນ: ລະດັບການອັດ 0,3

ມມ ຕ ໍ່ນາທ ີມີຄ່າ F<0,5; 0,4ມມ (F<0,3); 0,6ມມ (F<0,2) ແລະ 0,8ມມ ຕ ໍ່ນາທ ີ (F<0.4). ຂ ໍ້ມູນນີື້ 

ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການອັດແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ ່າ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການສ ບຕ ໍ່ຊອກຫາ

ປັດໃຈ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ F=1. 

 

 

(a) (b) 
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ຮູບທີ 7. ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ຂອງການທົດລອງຕົວຢ່າງໄມ້ ຈາກການໃຊ້ຄວາມໄວການອັດ 0.3 (A), 0.4 

(B), 0.6 (C) ແລະ 0.8 ມມ ຕ ໍ່ນາທີ (D) 

 ການທົດລອງຍັງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ອີກລະດັບໜຶື່ງ ໂດຍເພີື່ມລະດັບອຸນນະພູມການອັດຈາກ 120 ອງົສາເຊ ຂ ື້ນມາ

ເປັນ 125 ອົງສາເຊ ແລະ ນ າໃຊ້ຄວາມໄວການອັດ 0.3 ມມ ຕ ໍ່ນາທີ. ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ລະດັບອົງສາຂອງການແພ່ໄມປ້່ອງ ທີື່ສາມາດບັນລຸ F=1 ກວມເອົາເຖິງ 87% (ຮູບທ ີ8) ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ຫ າຍກ່ວາ ການທົດລອງເມ ື່ອໃຊ້ອຸນະພມຸທີື່ຕ າ  ກວ່າ ດັົ່ງທີື່ສະແດງໃນ ຮູບທີ 7(a) ທີື່ສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 

17%. ຮູບທີື່ 9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລັກສະນະການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ຈາກເຄິື່ງປ້ອງມາເປັນແຜ່ນລຽບ ທີື່ປາສະຈາກຮອຍ

ແຕກ ເຊິື່ງໃຊ້ເວລາໃນການອັດໃຫ້ເປັນແຜ່ນລຽບແມ່ນ 50±14 ນາທີ. ໄລຍະເວລາ ຂອງການອັດໄມ້ ຈາກເຄິື່ງປ້ອງ 

ມາເປັນແຜ່ນລຽບ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກອັດຮ້ອນ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ໄລຍະການອັດແມ່ນໄວກວ່າ ວິທີ

ການອັດ ໂດຍນ າໃຊ້ເຕົາອົບອາຍນ ໍ້າ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ທົດສອບໂດຍ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ (2020) ແພ່ໄມ້ປ່ອງ (ປອກເປືອກ

ອອກ 50%) ແມ່ນໃຊ້ເວລາການແພ່ 5 ຊົົ່ວໂມງ. 
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ຮູບທີ 8. ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ຂອງການທົດລອງຕົວຢ່າງໄມ້ ຈາກການໃຊ້ຄວາມໄວການອັດ 0.3ມມຕ ໍ່ນາທີ 
ອັດຮ້ອນ (125 ອົງສາເຊ) 

 

ຮູບທີ 9. ລັກສະນະການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ຈາກເຄິື່ງປ້ອງມາເປັນແຜ່ນລຽບ 

 ປັດໄຈທີື່ອາດເຮັດໃຫ້ໄມ້ປ່ອງແຕກໃນຂະນະທີື່ກ າລັງ ອັດຮ້ອນ ອາດເນ ື່ອງມາຈາກ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ມາ
ຈາກປ້ອງສ່ວນກົກ ເນ ື່ອງຈາກ ສ່ວນກົກແມ່ນຄ້ອນຂ້າງເປັນໄມ້ແກ່ ແລະ ແຂງກວ່າ ພາກສ່ວນກາງ ແລະ ປາຍລ າ

ຂອງໄມ້ປ່ອງ. ຈາກການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ຮູບທີ 10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫາກມີການພິຈາລະນາ

ເອົາພາກສ່ວນຂອງລ າໄມ້ປ່ອງ ມາເປັນປັດໄຈໃນການ ສັງເກດວ່າ ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ອາດບ ໍ່ແມ່ນ ພາກສ່ວນ

ຂອງລ າໄມ້ປ່ອງ. ດັົ່ງໃນຮູບທີື່ 10, ປ້ອງທີື່ 1 ແລະ ປ້ອງທີື່ 4 ມີລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄິດເປັນເປີເຊັນແມ່ນ 37% 

ແລະ 38% ເຫັນວ່າມີລະດັບ ສູງກວ່າປ້ອງອ ື່ນໆ (ປ້ອງທີື່ 2, 3, 5 ແລະ ປ້ອງທີື່ 6). ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ລະດັບ
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ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັື້ນຖ ວ່າຍັງຕ ່າ (ຕ ່າກວ່າ 50%). ສະນັື້ນ, ປັດໄທີື່ເຮັດໃຫ້ໄມ້ແຕກໃນຂະນະອັດຮ້ອນ ອາດບ ໍ່ແມ່ນ

ເຫດຜົນ ແຕ່ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະດັບອຸນນະພຸມຫ າຍກວ່າ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ທົດສອບເພິື່ມເຕີມ ຜົນຂອງການ

ຄົື້ນຄວ້າ ດັົ່ງລາຍລະອຽດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 8 ທີື່ມີການ ເພີື່ມລະດັບອຸນນະພູມການອັດຈາກ 120 ອົງສາເຊ 

ຂ ື້ນມາເປັນ 125 ອົງສາເຊ ແລະ ນ າໃຊ້ຄວາມໄວການອັດ 0.3 ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ເຊິື່ງຜົນຂອງການທົດສອບໄດ້ F=1 

ບັນລຸສູງເຖິງ 87%. 

 

ຮູບທີ 10. ລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແພ່ໄມ້ປ່ອງອງີຕາມພາກສ່ວນຂອງລ າໄມ້ປ່ອງ 

3.3 ການທ າລາຍໄມ້ປ່ອງຈາກແມງມອດ. 

ກ່ອນນ າເອົາໄມ້ປ່ອງໄປອົບຮອ້ນ, ຕົວຢ່າງໄມ້ທັງໝົດແມນ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຫາຄວາມຊຼຸ່ມ ກ່ອນ 
ແລະ ຫ ັງການອົບຮ້ອນ. ເຊິື່ງລາຍລະອຽດແມ່ນສະແດງໃນຮູບທີ 11. ພາຍຫ ັງໄມ້ປ່ອງ ສ າເລັດການແພ່ໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ມີຄ່າຄວາມຊຼຸ່ມສະເລ່ຍ 7.8±0.9%. ພາຍຫ ັງ ນ າມາອົບຮ້ອນໃນອຸນນະພູມ 

175 ອົງສາເຊ ຄວາມຊຼຸ່ຂອງໄມ້ຫ ຼຸດລົງ ຍັງເຫ  ອ 0.4%, ສ າລັບຕົວຢ່າງຜ່ານການອັດຮ້ອນ 200 ອົງສາເຊ ມີຄວາມ

ຊຼຸ່ມ 0.5% ແລະ ສ າລັບ 225 ອົງສາເຊ ແມ່ນ 0.6%.  ນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາຍຫ ັງການອົບຮ້ອນ ຄວາມຊຼຸ່ມ

ຂອງໄມ້ປ່ອງແຜ່ນລຽບ ແມ່ນມີຄ່າຕ ່າກວ່າ 1%. 
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ຮູບທີ 11. ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຼຸ່ມຂອງໄມປ້່ອງ ກອ່ນ ແລະ ຫ ັງອົບຮອ້ນໃນອຸນນະພຸມແຕກຕ່າງກັນ 

ໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ໃນອຸນນະພູມ ສາມລະດັບຄ  175°C, 200°C, ແລະ 225°C. ການອົບ

ຮ້ອນແຕ່ລະລະດັບແມ່ນໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ. ພາຍຫ ັງເກັບໄວ້ໃນອາຄານ ເປັນເວລາ 6 ເດ ອນ. ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງໄດ້
ນ າມາ ສັງເກດ ແລະ ວິເຄາະເບິື່ງ ການທ າລາຍຂອງແມງມອດ ສ າລັບຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ແລະ 
ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ.  

ສ າລັບຕົວຢ່າງທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີການທ າລາຍຂອງແມງມອດ ເຊິື່ງແມງມອດ ໄດ້
ເຈາະເນ ື້ອໄມ້ປ່ອງ ຜ່ານທາງຜີວໜ້າດ້ານໃນ. ຈາກການວັດແທກເນ ື້ອທີື່ ທີື່ແມງມອດເຈາະ ແມ່ນໄດ້ວັດແທກໂດຍ 
ນ າໃຊ້ ໂປແກມ Image J. 1.49V ດັົ່ງໃນຮູບ 12 ລຸ່ມນີື້: 

 

ຮູບທີ 12. ການວັດແທກເນ ື້ອທີື່ ທີື່ຖ ກທ າລາຍຈາກ ແມງມອດ ໂດຍນ າໃຊ້ ໂປແກມ IMAGE J 
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ເນ ື້ອທີື່ ທີື່ຖ ກທ າລາຍແມ່ນ ເຊິື່ງກວມເອົາປະມານ 10 ສວນຮ້ອຍ ຂອງເນ ື້ອທີື່ທັງໝົດ ຂອງເນ ື້ອທີື່ທັງໝົດ
ຂອງໄມ້ປ່ອງແຜ່ນລຽບ.  

ສ າລັບ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 175°C, 200°C, ແລະ 225°C ແມ່ນບ ໍ່ພົບເຫັນ ການ
ທ າລາຍຂອງແມງມອດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ທີື່ສາມາດ ສັງເກດເຫັນດ້ວຍ
ຕາເປ ົ່າ ເຮົາສາມາດເວົື້າໄດ້ວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ຈະມີການປ່ຽນສີ ຄ ມີສີດ າກວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ
ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ເຊັົ່ນວ່າ: ຕົວຢ່າງໄມ້ທີື່ອົບຮ້ອນ ເທົົ່າໃດຍິື່ງເຮັດໃຫ້ໄມ້ມີສີດ າຂຶື້ນຫ າຍເທົົ່ານັື້ນ ຄ ກັບການ
ທົດລອງຂອງ Lee, C.-H et al (2018). ດັົ່ງໃນຮູບທີ 13 ລຸ່ມນີື້. 

ຜີວໜ້າດາ້ນໃນ → 

    

ເປືອກດ້ານນອກ→ 

    
 ໄມ້ປ່ອງທີື່ບ ໍ່ຜາ່ນອບົຮ້ອນ ອົບຮອ້ນ 175°C ອົບຮອ້ນ 200°C ອົບຮອ້ນ 225°C 

ຮູບທີ 13. ສະພາບການທ າລາຍຂອງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອັບຮ້ອນ ແລະ ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 175°C, 200°C 

ແລະ 225°C 

4. ສະຫ ຼຸບ ແລະ ສະເໜແີນະ 

ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການອັດຮ້ອນ ສ າລັບ 120 ອົງສາເຊ ແລະ 

ຄວາມໄວການອັດໃນລະດັບ 0,3ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄມ້ປ່ອງແພອ່ອກເປັນແຜ່ນລຽບໄດ້ ພຽງແຕ່ 17%, 

ສ າລັບ ການໃຊ້ຄວາມໄວການອັດໃນລະດັບ 0,4ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນ ບັນລຸໄດ້ 44%, 0,6ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນ 28% 

ແລະ ອັດໃນລະດັບ 0,8ມມ ຕ ໍ່ນາທີ ແມ່ນໄດ້ 30%. ການທົດລອງຍັງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ອີກລະດັບໜຶື່ງ ໂດຍເພີື່ມລະດັບ

ອຸນນະພູມການອັດຮ້ອນຈາກ 120 ອົງສາເຊ ຂ ື້ນມາເປັນ 125 ອົງສາເຊ ແລະ ນ າໃຊ້ຄວາມໄວານອັດ 0.3 ມມ ຕ ໍ່

ນາທີ. ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບການແພ່ໄມ້ປ່ອງ ທີື່ສາມາດບັນລຸເຖິງ 87%. 

ສ າລັບຕົວຢ່າງທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີການທ າລາຍຂອງແມງມອດ ເຊິື່ງແມງມອດ ໄດ້
ເຈາະເນ ື້ອໄມ້ປ່ອງ ຜ່ານທາງເປືອກດ້ານໃນ. ເນ ື້ອທີື່ ທີື່ຖ ກທ າລາຍກວມເອົາປະມານ 10 ສວນຮ້ອຍ ຂອງເນ ື້ອທີື່ທັງ

ໝົດ ຂອງເນ ື້ອທີື່ທັງໝົດຂອງໄມ້ປ່ອງແຜ່ນລຽບ. ສ າລັບ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 175°C, 200°C, 

ແລະ 225°C ແມ່ນບ ໍ່ພົບເຫັນ ການທ າລາຍຂອງແມງມອດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງ ທີື່ສາມາດ ສັງເກດເຫັນດ້ວຍຕາເປ ົ່າ ເຮົາສາມາດເວົື້າໄດ້ວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ຈະມີ
ການປ່ຽນສີ ຄ ມີສີດ າກວ່າ ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮ້ອນ. 



 20 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

Jiang Zehui (Editor) (2007). Bamboo and Rattan in the World. China Forestry Pub-

lishing house. 

Dinesh Bhonde, Dr. P. B. Nagarnaik, Dr. D. K. Parbat, Dr. U. P. Waghe. Interna-tional 

Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 1, Jan-uary-

2014 455 ISSN 2229-5518 

Hari Nugraha, Ismail Alif Siregar, & Taufiq Panji Wisesa. (2015). Steam box System 

for Bamboo Bending Process Paper presented at the The 1ST UMM 

International Conference on Pure and Applied Research (UMM-ICOPAR 

2015), Pembangunan Jaya University, Kampus UPJ I Jl Boulevard Bintaro 

Sektor VII, Bintaro Jaya Tangerang 15224  

ກົມປ່າໄມ້, 2015. ບົດລາຍງານ ການປ ກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

Flattening of Bamboo by Thermo mechanical Treatment. 10th World Bamboo Con-

gress, Korea (2015) 

ລັດຖະບານ, 2016. ຄ າສັົ່ງສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສາພາ 2016 ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ

ເຂັື້ມແຂງທີື່ເຂັື້ມງວດໃນການຂຸດຄົື້ນໄມ້ ແລະ ການກວດສອບ, ການຂົນສົງ ແລະ ທຸລະກດິທີື່ກ່ຽວກັບໄມ້, 

ຢຸດເຊົາການສົງອອກໄມ້ທອ່ນ, ໄມ້ຕີຕັບ, ໄມແ້ປຮູບ, ຮາກໄມ້, ຫງ່າໄມ ້ແລະ ຕົື້ນໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດ 
ແລະ ສວນປູກ 

Fang, C.-H., Jiang, Z.-H., Sun, Z.-J., Liu, H.-R., Zhang, X.-B., Zhang, R., & Fei, B.-H. 

(2018). An overview on bamboo culm flattening. Construction and Building 

Materials, 171, 65-74. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.03.085 

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 2016. ບົດລາຍງານການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າຂອງ ສປປ ລາວ. 

Lee, C.-H., Yang, T.-H., Cheng, Y.-W., & Lee, C.-J. (2018). Effects of thermal 
modification on the surface and chemical properties of moso bamboo. 
Construction and Building Materials, 178, 59–
71. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.05.099  



 21 

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 2018. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົົ່ງອອກ ຂອງລັດຖະມົ 

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 002/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018, 

Khamtan Phonetip, Graham Brodie, Barbara Ozarska, Benoit Bulleville and Latsamy 

Boupha (2018). Applying a GIS-based Fuzzy method to identify suitable 

locations for solar kilns, BioResource Journal. 

ບົວລອຍ ສີໂສລາດ 2019. ຄວາມທົນທານຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ການປ້ອງໄມ້ຈາກປວກໃນກ ລະນິດທີື່ນິຍົມໃຊ້
ໃນການກ ໍ່ສ້າງ  

ສົມເລີດ ແກ້ວລະຄອນ. (2019). ການແຜ່ໄມ້ປ່ອງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພ ື້ນ. (Bachelor), National 

University of Laos,  

ບົວລອຍ ສີໂສລາດ. (2019). ຄວາມທົນທານຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ການປ້ອງໄມ້ຈາກປວກໃນກ ລະນິດທີື່ນິຍົມ

ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງ. (Bachelor), National University of Laos,  

ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄ າຕານ ພອນທິບ, ອຸດອນ ສີຈະເລີນ, ຂັນໄຊ ຄ າມະນີວົງ, ສີື່ ຊົົ່ງ, ປ້ອງກີື່ ພົມມະຈັນ, & ສົມ

ເລີດ ແກ້ວລະຄອນ. (2020). ນະວັດຕະກ າການຢຽດໄມ້ປ່ອງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພ ື້ນ.   

ໂຄງການພັດທະນາຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ. (1994). ບາງຊະນິດພັນໄມ້ປ່ອງຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ. Retrieved from 

  



 22 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 

 

  

(a) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ທີື່ຖ ກວາງໄວ້ພາຍໃນອາຄານ 

  

(b) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 175°C ແລະ ຖ ກວາງໄວ້ໃນອາຄານ 

ຮບູທ ີ14. ສະພາບການທ າລາຍຂອງໄມປ້່ອງ ສ າລບັການທດົລອງ ທີື່ຜາ່ນ ແລະ ບ ໍ່ຜາ່ນການອດັຮອ້ນ 175°C 
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(a) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ທີື່ຖ ກວາງໄວ້ພາຍໃນອາຄານ 

  

(b) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 200°C ແລະ ຖ ກວາງໄວ້ໃນອາຄານ 

ຮບູທ ີ15. ສະພາບການທ າລາຍຂອງໄມປ້່ອງ ສ າລບັການທດົລອງ ທີື່ຜາ່ນ ແລະ ບ ໍ່ຜາ່ນການອດັຮອ້ນ 200°C 
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(a) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງ ທີື່ບ ໍ່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ ທີື່ຖ ກວາງໄວ້ພາຍໃນອາຄານ 

  

(b) ຕົວຢ່າງໄມ້ປ່ອງທີື່ຜ່ານການອົບຮ້ອນ 225°C ແລະ ຖ ກວາງໄວ້ໃນອາຄານ 

ຮບູທ ີ16. ສະພາບການທ າລາຍຂອງໄມປ້່ອງ ສ າລບັການທດົລອງ ທີື່ຜາ່ນ ແລະ ບ ໍ່ຜາ່ນການອດັຮອ້ນ 225°C  

 


