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หนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้องทุกระดับ	นัอกจากนั่�	การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่
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ข้อจำกัดสำหรับทุกห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของไผ่่	 อ่กทั�งข้อม้ลดังกล่าวนั่�

จะช่วยออกแบบกลยุทธ์และแผ่นังานัเพัื�อการบรรลุเป้าหมาย	

ในัการส่งเสรมิไผ่่ให้เป็นัพัืชเศรษฐีกิจ	 ช่วยยกระดับการพััฒนัา

ค์ุณภาพัช่วิต่ของชุมชนัท้องถิ�นั	และการจัดการไผ่่อย่างยั�งยืนั

ในัการนั่�	 จึงเห็นัค์วรให้จัดทำรายงานัการศึกษาและ	

วิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ประเทศไทย	 (Bamboo	 value	

chain	 analysis	 in	 Thailand)	 เพัื�อนัำไปส้่การจัดการและ	

การใช้ประโยชนั์ทรัพัยากรไผ่่ในัการพััฒนัาสังค์มและเศรษฐีกิจ	

และการอนุัรักษ์ทางสิ�งแวดล้อม	 หากม่แนัวทางบริหารจัดการ

และแนัวทางปฏิิบัต่ิท่�ชัดเจนัต่่อการพััฒนัาทรัพัยากรไผ่่	

ในัทิศทางเด่ยวกันั	 จะนัำไปส้่การส่งเสริมและสร้างรายได้	

ให้กบัท้องถิ�นัและประเทศไทยอย่างยั�งยืนัต่่อไป
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บัทสรุปผูู้�บัริหาร

วิิถ่ช่วิต่ของค์นัไทยนัิยมนัำไผ่่มาใช้ประโยชนั์ตั่�งแต่่ในัอด่ต่	 ทั�งด้านัอาหาร		

ยารักษาโรค์	 เค์รื�องนุ่ังห่ม	 ท่�อย้่อาศัย	 พัลังงานั	 ภ้มิปัญญา	 และวัฒนัธรรม		

ไผ่่จึงเป็นัพัืชท่�ม่ค์วามน่ัาสนัใจในัการนัำมาเพัิ�มม้ลค่์าด้วยการแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์	

ต่่าง	ๆ	เพัื�อสร้างอาช่พั	และรายได้ให้แก่ชุมชนั

1



จากการสำรวจพับวา่ทั�วโลกพับไผ่ป่ระมาณ	80-90	สกลุ	1,500	ชนัดิ	และม่การสำรวจพับ

ในัประเทศไทยประมาณ	17	สกุล	 69	 ชนัิด	 โดยม่ทรัพัยากรไผ่่ในัพัื�นัท่�ป่ารวม	 27	 ชนัิด		

ชนัิดท่�พับมากท่�สุด	ค์ือ	ไผ่่รวก	(Thyrsostachys siamensis)	รองลงมา	ค์อื	ไผ่่ซึ่างนัวล	

(Dendrocalamus membranaceus)	 และไผ่่ไร่	 (Gigantoochloa albociliata)		

ต่ามลำดับ	ภาค์เหนัือม่จำนัวนัชนัิดไผ่่มากท่�สุด	รองลงมา	ค์ือ	ภาค์กลาง	ภาค์ต่ะวันัออก

เฉ่ยงเหนัือ	 และภาค์ใต่้	 ต่ามลำดับ	 ในัขณะท่�พัื�นัท่�ปล้กไผ่่เพัื�อการค์้าก็ม่การกระจายอย้่	

ทั�วประเทศ	 ภาค์ต่ะวันัออกม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่เพัื�อการค์้ามากท่�สุด	 ประมาณ	 4	 หมื�นัไร่		

2



รองลงมา	 ค์ือ	 ภาค์เหนัือ	 ภาค์กลาง	 ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนัือ	 และ	

ภาค์ใต่้	 การผ่ลิต่สินัค์้า	 และใช้สินัค์้าแปรร้ปจากไผ่่ในัประเทศม่มา	

อย่างช้านัานั	 เพัื�อสร้างรายได้ให้กับค์นัในัชุมชนั	 ผ่ลิต่ภัณฑ์บางชนัิด	

ยังเป็นัท่�ต่้องการของต่ลาดทั�งไทยและต่่างประเทศ	 ปัจจุบันัธุรกิจ	

การค์้าเก่�ยวกับไผ่่ม่การแข่งขันัส้งมาก	 ในั	 พั.ศ.	 2563	 ม่ผ่้้ผ่ลิต่สินัค์้า	

หนัึ�งต่ำบลหนัึ�งผ่ลิต่ภัณฑ์	 (OTOP)	 เก่�ยวกับการผ่ลิต่ไผ่่รวม	 296	 ราย		

ส่วนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนัม่จำนัวนัผ้้่ผ่ลิต่สินัค์้ารองลงมา	 ส่วนัใหญ่	

กระจายต่ัวอย้่ ในัภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนัือมากท่�สุด	 ส่วนักลุ่ม	

ผ่้้ประกอบการโรงงานั	ส่วนัใหญ่กระจายต่ัวอย้่ในัภาค์เหนัือ	

การส่งออกไผ่่และผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ของประเทศไทย	 แบ่งออกเป็นัไผ่	่

ท่�ยังไม่ได้แปรร้ปโดยส่งออกเป็นัลำไผ่่และไผ่่ท่�แปรร้ปแล้ว	 ได้แก่		

ไม้อัดไผ่่	เค์รื�องจักสานั	และหนั่อไม้อัดปี�บ	เป็นัต้่นั	จากข้อมล้การส่งออก

สนิัค้์าแปรร้ปจากไผ่่ในัช่วง	พั.ศ.	2558-2562	พับว่า	มล้ค่์ารวมของสินัค์้า

ส่งออกจากไผ่่เพัิ�มขึ�นัจาก	 พั.ศ.	 2558	 สามารถแบ่งกลุ่มผ่ลิต่ภัณฑ	์

เพัื�อการส่งออก	 ออกเป็นั	 7	 กลุ่ม	 โดยเร่ยงลำดับม้ลค์่าการส่งออก	

จากมากไปน้ัอยในั	 พั.ศ.	 2562	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มอาหาร	 2)	 กลุ่มไม้ไผ่	่

ไม่แปรร้ป	 3)	 กลุ่มไม้ไผ่่แปรร้ป	 4)	 กลุ่มเฟอร์นัิเจอร์	 5)	 กลุ่มจักสานั		

6)	กลุ่มเยื�อไผ่่	และ	7)	กลุ่มถ่านัไม้ไผ่่	ซึ่ึ�งม่ม้ลค์่ารวม	587.16	ล้านับาท		

ในัขณะท่�ม้ลค์่าการนัำเข้าสินัค้์าจากไผ่่จากต่่างประเทศในัสินัค้์า	

กลุ่มจักสานั	 เยื�อไผ่่	 ไม้ไผ่่แปรร้ป	 และถ่านัไม้ไผ่่	 ม่แนัวโนั้มลดลง	 ส่วนัสินัค์้ากลุ่มอาหาร	

และกลุ่มไม้แปรร้ปม่ม้ลค์่ารวมของการนัำเข้าเพัิ�มขึ�นั	 เร่ยงลำดับม้ลค์่าการนัำเข้า	

จากมากไปนั้อย	 ในั	 พั.ศ.	 2562	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มอาหาร	 2)	 กลุ่มไม้ไผ่่แปรร้ป		

3)	 กลุ่มเฟอร์นัิเจอร์	 4)	 กลุม่ไม้ไผ่่ไม่แปรรป้	 5)	 กลุม่เยื�อไผ่่	 6)	 กลุม่จักสานั	 และกลุม่ท่�		

7)	 ถ่านัไม้ไผ่่	 อย่างไรกต็่ามต่้องม่แนัวทางการพััฒนัาสินัค์้า	 และแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่	่

ให้เป็นัท่�ต่้องการของต่ลาด	 รวมทั�งต้่องพััฒนัาด้านัเทค์โนัโลย่เพัื�อให้สินัค์้าม่ค์ุณภาพั
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ทัดเท่ยมกับต่่างประเทศ	 โดยเฉพัาะประเทศค์้่แข่งท่�ม่ศักยภาพัในัการผ่ลิต่ส้ง	 เช่นั	 จ่นั	

เว่ยดนัาม	ญ่�ปุ่นั	อินัเด่ย	และเม่ยนัมา	โดยต่้องส่งเสริมการปล้กและการใช้ประโยชนั์จาก

ไผ่่ให้กับเกษต่รกร	เพัื�อให้ม่ทรัพัยากรไผ่่เพั่ยงพัอต่่อค์วามต่้องการของต่ลาดในัอนัาค์ต่	

การสร้างม้ลค์่าและส่วนัแบ่งในัห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ต่ลอดทั�งห่วงโซึ่่	 ม่ค์วามเก่�ยวข้องกับ	

การดำเนัินังานัของหลายภาค์ส่วนั	 ประกอบด้วย	 กล้าพัันัธุ์ไผ่่	 หนั่อไม้	 ลำไผ่่	 ไม้ไผ่่อัด		

ถา่นัค์ณุภาพัสง้จากไม้ไผ่	่สามารถสรุปการวิเค์ราะห์หว่งโซึ่ม่ล้ค์า่ของไผ่ใ่นัประเทศไทย	ดังนั่�	

กล้้าไผ่่	 การผ่ลิต่กล้าไผ่่ม่ต่้นัทุนัประกอบด้วย	 ค์่าต่้นักล้าไผ่่	 ค์่าปุ�ยม้ลไก่	 ค์่านั�ำ	 ค์่าด้แล	

และจัดการสวนัไผ่่	 และค์่าจ้างแรงงานัในัการดำเนัินังานัต่่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การต่ัดกิ�งตุ่้มต่อนั	

การขุดต่อ	เปน็ัต่น้ั	เกษต่รกรผ้้่ผ่ลติ่กล้าไผ่จ่ะมร่ายได้ตั่�งแต่ปี่ท่�	2	เป็นัต่น้ัไป	การเจริญเติ่บโต่

ของกล้าพัันัธุ์ไผ่่ขึ�นัอย้่กับการด้แลและจัดการสวนัไผ่่ของเกษต่รกร	 ราค์าขายกิ�งพัันัธุ	์

ไผ่่ซึ่างหม่นัหนั้าสวนั	 ขายส่งต้่นัละ	 40	 บาท	 ราค์าขายปล่กราค์า	 40-120	 บาทต่่อต้่นั		

ส่วนักิ�งพัันัธุ์ไผ่่เล่�ยงหนั้าสวนั	ม่ราค์าขายส่งต่้นัละ	12	บาท	ราค์าขายปล่กราค์า	25	บาท

ต่่อต่้นั	 นัอกจากนั่�	 การปล้กกล้าพัันัธุ์ไผ่่เพัื�อการจำหนั่าย	 ต้่องค์ำนัึงถึงค์วามนัิยม	

และชนัิดไผ่่ท่�เป็นัท่�ต้่องการของต่ลาด	 รวมถึงลักษณะภ้มิประเทศหรือค์วามเหมาะสม	

ในัการเจรญิเต่บิโต่ของพัื�นัท่�	เนัื�องจากการลงทุนัแต่่ละค์รั�ง	จะให้ผ่ลต่อบแทนัในั	2	ปีถัดไป	

อยา่งไรกต็่าม	การผ่ลติ่กลา้ไผ่เ่ปน็ัการดำเนันิัการท่�ใชพ้ัื�นัท่�นัอ้ย	แต่ใ่หผ้่ลต่อบแทนัต่อ่พัื�นัท่�

ค์่อนัข้างส้ง	ขึ�นัอย้่กับชนัิดพัันัธุ์ไผ่่ท่�ได้รับค์วามนัิยมในัช่วงเวลานัั�นั	ๆ	

หน่่อไม้้	 การปล้กไผ่่เพัื�อผ่ลิต่หน่ัอไม้	 ม่ต้่นัทุนั	 ประกอบด้วย	 ค่์าต้่นักล้าไผ่่	 ค่์าปุ�ยม้ลไก่	

ค์า่นั�ำ	ค่์าแรงงานั	ค่์าดแ้ลและจัดการสวนัไผ่	่อาทิ	ค่์ากำจัดวัชพืัช	ค่์าตั่ดสางลำ	ซึ่ึ�งเกษต่รกร

จะมร่ายไดจ้ากการขายหนัอ่ไมใ้นัปีท่�	3	เปน็ัต้่นัไป	หนัอ่ไมใ้นัฤดส้ามารถขายราค์ากโิลกรมั

ละ	5	บาท	สว่นัหนัอ่ไม้นัอกฤด้สามารถขายได้กโิลกรมัละ	30	บาท	นัอกจากนั่�	การแปรรป้	

เป็นัหน่ัอไม้ดองจะช่วยเพัิ�มม้ลค่์าของหนั่อไม้นัอกฤด้ได้ถึงกิโลกรัมละ	 70	 บาท		

หากม่การส่งเสริมให้เกษต่รกรต่่อยอดด้วยการนัำมาแปรร้ปเพัื�อเพัิ�มม้ลค่์าให้กับหน่ัอไม้

เหล่านั่�	 รวมถึงสนัับสนัุนัและส่งเสริมให้เกษต่รกรผ่ลิต่หนั่อไม้นัอกฤด้	 และเลือกปล้ก	
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หนั่อไม้ชนัิดพัันัธุ์ ท่� เ ป็นั	

ท่� ต่้ อ ง ก า ร ข อ ง ต่ ล า ด		

จะสามารถเพัิ�มยอดขาย

ให้กับเกษต่รกรได้

ล้ำา ไผ่่ 	 การผ่ลิต่ลำไผ่	่	

ม่ต่้นัทุนั	 ประกอบด้วย		

ค์่าต่้นักล้า	 ค์่าปุ�ยม้ลไก่	

ค่์าแรงงานัในัการดำเนิันังานั	

ซึ่ึ� ง ใ นั ขั� นั ต่ อ นั นั่� ห า ก

เกษต่รกรได้ดำเนัินัการ

เพัาะกล้าไผ่่เองจะสามารถ

ลดต่้ นัทุ นัจากการซึ่ื� อ	

ต่้นักล้าได้	 ทั�งนั่�	 การปล้ก

ไผ่ใ่นัช่วง	1-3	ปี	เกษต่รกร

จะไมม่ร่ายไดจ้ากการขาย

ลำไผ่่	แต่่สามารถสร้างรายได้

จากการต่ัดสางลำไผ่่	หรือ

การขายหนั่อไม้ได้	 โดยราค์าขายลำไผ่่นัั�นัขึ�นัอย้่กับสายพัันัธุ์ท่�เป็นัท่�ต่้องการ	

ของต่ลาด	 ขนัาดของลำไผ่่	 เส้นัผ่่านัศ้นัย์กลางของลำไผ่่	 รวมถึงการต่กลงราค์า

ระหว่างเกษต่รกรผ่้้ปล้กกับผ่้้ซึ่ื�อ	 อย่างไรก็ต่าม	 ค์วรม่การส่งเสริมให้เกษต่รกร	

ม่ค์วามร้้ในัการปล้กและการจัดการไผ่่	 เพัื�อเพัิ�มม้ลค์่าในัการขายลำไผ่่	 รวมทั�ง	

เลือกชนัิดพัันัธุ์ไผ่่ท่�เหมาะสมในัการปล้กในัพัื�นัท่�

ไม้้ไผ่่อัด	 การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 เป็นักระบวนัการแปรร้ปไผ่่	 เพัื�อนัำมาใช้ก่อสร้าง		

โดยต่้องม่การสำรองไม้ไผ่่ในัโรงงานัเพัื�อเต่ร่ยมการผ่ลิต่ไว้เสมอ	การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด

มต่่น้ัทนุัในักระบวนัการผ่ลติ่ค์อ่นัขา้งสง้	ประกอบด้วย	สารเค์มส่ำหรบักระบวนัการ
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การป้องกันัเนัื�อไม้	ค์่าแรงงานั	ค์่าขนัส่ง	ต่้นัทุนัการบริหารจัดการ	ต่้นัทุนัการต่ลาด	

นัอกจากนั่�	การจัดต่ั�งโรงงานัยังม่ต่้นัทุนัค์่าเค์รื�องจักรในัการดำเนัินัการ	โดยไม้ไผ่่อัด	

1	 ชั�นั	 สามารถขายได้แผ่่นัละ	 1,650	 บาท	 ในัขณะท่�ไม้ไผ่่อัด	 3	 ชั�นั	 สามารถขาย	

ได้ราค์า	2,850	บาท	ทั�งนั่�	 แนัวโนั้มค์วามต่้องการใช้ไม้ไผ่่อัดในัประเทศไทยยังค์งม่

เพัิ�มขึ�นัอย่างต่อ่เนืั�อง	โดยเฉพัาะกลุม่อุต่สาหกรรมเฟอร์นัเิจอร์ท่�ต่อ้งนัำเขา้ไม้มาจาก

ต่่างประเทศ	 เนัื�องจากวัต่ถุดิบเนัื�อไม้ท่�จะนัำมาใช้ในักระบวนัการผ่ลิต่ดังกล่าว	

ไม่เพ่ัยงพัอ	 ดังนัั�นั	 การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัดจึงเป็นัแนัวทางหนัึ�งท่�จะมาแทนัไม้อัด	

ประเภทอื�นั	ๆ	ได้

ถ่่าน่คุุณภาพจากไม้้ไผ่่	 ลำไผ่่ท่�เหมาะสมในัการผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	

ค์วรเป็นัลำไผ่่ท่�ม่อายุ	 3	ปีขึ�นัไป	 โดยสามารถใช้ได้ทั�งลำ	 การผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจาก

ไม้ไผ่่ม่ต่้นัทุนัท่�สำค์ัญ	 ประกอบด้วย	 เต่าเผ่า	 ซึ่ึ�งจะทำให้ถ่านัดังกล่าวม่คุ์ณภาพัส้ง		

และเป็นัท่�ต่้องการของต่ลาด	 ทั�งนั่�	 ต่้นัทุนัของเต่าเผ่าถ่านั	 ม่ราค์าถึง	 1	 ล้านับาท		

หากม่การด้แลรักษาอย่างต่่อเนัื�องจะสามารถใช้งานัได้ถึง	 20	 ปี	 ปัจจุบันัการผ่ลิต่	

ถา่นัคุ์ณภาพัจากไมไ้ผ่ใ่นัประเทศไทยยงัมค่่์อนัข้างนัอ้ย	จึงค์วรเสรมิสรา้งองค์ค์์วามร้้

ให้กับเกษต่รกรหรือผ่้้ประกอบการให้ผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	 ซึ่ึ�งเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ	์

ท่�ต่้องการของต่ลาดโลก	ช่วยเพัิ�มรายได้ให้กับเกษต่รกรผ่้้ผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่

นัำถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ไปใช้ประโยชนั์ได้หลายทาง	 เช่นั	 ทางยา	 ทางเวชสำอาง	

ผ่ลิต่ภัณฑ์เพัื�อสุขภาพั	 เป็นัต่้นั	 โดยทั�วไปผ่้้ผ่ลิต่ไผ่่จะขายลำไม้ไผ่่ส่งให้โรงงานั	

เพัื�อแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์	โดยการผ่ลิต่ไผ่่เพัื�อแปรร้ปเป็นัถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่เป็นั

แนัวทางหนัึ�งท่�ช่วยเพิั�มม้ลค่์าผ่ลิต่ภัณฑ์	 และเพิั�มม้ลค่์าผ่ลต่อบแทนัจากการผ่ลิต่	

ท่�ส้งขึ�นั	อย่างไรก็ต่าม	หากในัอนัาค์ต่ไผ่่ถ้กผ่ลักดันัให้เป็นัพัืชเศรษฐีกิจของประเทศ		

จะลดการนัำเข้าไผ่่จากต่ลาดต่่างประเทศ	และเกิดการใช้ประโยชนั์จากทรัพัยากรไผ่่

อย่างยั�งยืนัและค์ุ้มค์่าต่่อไป	
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จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ประเทศไทย	 ดำเนัินัการศึกษาต่ั�งแต่่การนัำเข้า

ปัจจัยการผ่ลิต่	การดำเนัินังานั	การต่ลาด	และการบริการหลังการขาย	ได้ม่การ

จดัประชมุเชงิปฏิบิตั่กิารเพัื�อนัำเสนัอและแลกเปล่�ยนัค์วามค์ดิเหน็ัต่อ่ผ่ลการศกึษา

และวเิค์ราะหก์ลยทุธก์ารขบัเค์ลื�อนัของทรพััยากรไผ่อ่ยา่งยั�งยนืั	ผ่ลจากการประชุม

ดังกล่าวสามารถประมวลเป็นัข้อเสนัอเชิงนัโยบายเป็นั	4	ประการ	ดังนั่�	

(1)		 การสร้างสภาพัแวดล้อมท่�เอื�อต่่อการผ่ลิต่และการค้์า	เพัื�อสนับัสนุันัและ

สง่เสรมิต่ลอดหว่งโซึ่ม่ล้ค์า่ของไผ่ใ่นัประเทศไทยท่�ชดัเจนั	โดยปรบัปรงุ

กฎหมายท่�เก่�ยวขอ้งใหเ้อื�อต่อ่การนัำไผ่ใ่นัพัื�นัท่�ปา่ประเภทต่า่ง	ๆ 	มาใช้

ประโยชนั	์พัรอ้มกบัสง่เสรมิการใชป้ระโยชนัแ์ละแปรรป้ผ่ลติ่ภณัฑจ์าก

ไผ่่ให้ทัดเท่ยมกับพัืชเศรษฐีกิจประเภทอื�นั	 ม่หนั่วยงานัหลักมาบริหาร

จดัการไผ่ใ่นัระดบัประเทศ	รวมถงึใหภ้าค์สว่นัเอกชนัมส่ว่นัในัการดำเนันิั

การขับเค์ลื�อนัไผ่่ให้ม่กลไกต่ลาดอย่างยั�งยืนั	

(2)	 การสร้างค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับการจัดการไผ่่เพัื�อเพัิ�มผ่ลผ่ลิต่	โดย

ถา่ยทอดองค์ค์์วามร้้ในัการคั์ดเลือกชนิัดพันััธุท่์�เหมาะสมกับพัื�นัท่�	เลอืก

ชนัิดพัันัธุ์ท่�นัิยมหรือเป็นัท่�ต่้องการของต่ลาด	และค์ำนัึงถึงการเลือกใช้

สว่นัของไผ่ใ่หเ้หมาะสมต่่อผ่ลติ่ภณัฑท์่�แปรรป้	สง่เสรมิใหเ้กษต่รกรปลก้

พัืชแซึ่มและพัืชร่วมแปลงเพัื�อให้เกษต่รกรม่รายได้ในัช่วง	1-3	ปีแรก	

(3)	 การส่งเสริมการต่ลาดและการค์้า	 เพัื�อยกระดับไผ่่ให้เป็นัพืัชเศรษฐีกิจ	

ท่�สำค์ญัของประเทศ	มห่น่ัวยงานัในัการกำหนัดราค์ากลางและต่ลาดกลาง

ในัการซึ่ื�อขายกล้าพันััธุไ์ผ่่	ลำไผ่่ของประเทศ	พัร้อมทั�งส่งเสรมิผ่้ป้ระกอบการ

ธุรกิจการเกษต่รขนัาดเล็กถึงกลาง	 (SMAEs;	 Small	 and	Medium	

Agricultural	Enterprises)	ใหม้ค่์วามร้้ในัการบรหิารจดัการดา้นัต่ลาด	

เพัื�อนัำไปพััฒนัาต่่อยอดในัการดำเนัินังานัอย่างม่ประสิทธิภาพั	
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(4)	 การศึกษาวิจัยเก่�ยวกับการอนัุรักษ์และใช้ประโยชน์ัจากทรัพัยากรไผ่่	 เนั้นั

การศึกษาวิจัยอย่างต่่อเนัื�อง	และสามารถนัำผ่ลการศึกษาไปต่่อยอดในัเชิง

พัาณิชย์ได้	 ส่งเสริมและสนัับสนุันัภาค์เอกชนัในัการแข่งขันัและพััฒนัา

เทค์โนัโลย่	 นัวัต่กรรมการผ่ลิต่และแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่	 พัร้อมทั�ง

สนับัสนุันัเทค์โนัโลยแ่ละนัวัต่กรรมการผ่ลิต่เพัื�อเพัิ�มมล้ค่์าผ่ลติ่ภณัฑจ์ากไผ่	่

และเป็นัมิต่รกับสิ�งแวดล้อม	 ม่หน่ัวยวิจัยการพััฒนัาและนัวัต่กรรมจากไผ่	่

และเผ่ยแพัร่องค์์ค์วามร้้จากการวิจัยใหเ้กษต่รกรและผ้้่ประกอบการรายย่อย	

การพััฒนัารป้แบบการผ่ลิต่ผ่ลติ่ภณัฑท์่�มม่ล้ค์า่สง้	และต่รงกบัค์วามต่อ้งการ

ของต่ลาดทั�งในัและต่่างประเทศ	
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บทนำำ�

1.1	 หล้ักการแล้ะเหตุุผ่ล้

ไผ่่	 เป็นัพัืชท่�ม่ถิ�นักำเนัิดและสามารถกระจายพัันัธุ์ได้อย่างกว้างขวาง	 และเป็นั

ทรัพัยากรท่�เก่�ยวข้องกับการดำรงช่วิต่ในัประจำวันัของมนัุษย์มาอย่างยาวนัานั	 เนัื�องจาก

เป็นัพัืชท่�ถ้กนัำมาใช้ประโยชนั์อย่างหลากหลายทั�งด้านันัิเวศวิทยา	เศรษฐีกิจ	สังค์ม	และ

วฒันัธรรม	อก่ทั�ง	ไผ่เ่ปน็ัพัชืท่�มก่ารเจรญิเต่บิโต่เรว็จงึเหมาะสมต่อ่การนัำมาปลก้เพัื�อฟ้�นัฟ้

ระบบนัิเวศ	เนัื�องจากม่ระบบรากท่�แผ่่กว้าง	ม่เรือนัยอดหนัาแนั่นั	ซึ่ึ�งม่ค์วามสำค์ัญในัการ

ช่วยเพัิ�มประสิทธิภาพัในัการอนัุรักษ์ดินัและนั�ำ	และช่วยป้องกันัการพัังทลายของหนั้าดินั

บริเวณริมต่ลิ�งได้ด่

ประเทศไทยได้ร่วมเป็นัภาค์่สมาชิกขององค์์กรค์วามร่วมมือด้านัไผ่่และหวาย

ระหว่างประเทศ	 (INBAR)	 ต่ั�งแต่่	 พั.ศ.	 2559	 โดยม่กรมป่าไม้เป็นัผ้้่ประสานังานักลาง	

ของประเทศไทย	 ซึ่ึ�งได้ดำเนัินัการพััฒนัา	 (ร่าง)	 แผ่นัแม่บทบริหารจัดการทรัพัยากรไผ่	่

และหวายแห่งชาติ่	(พั.ศ.	2561-2579)	โดยมวั่ต่ถุประสงค์	์การจัดการและการใชป้ระโยชน์ั

ทรพััยากรไผ่แ่ละหวาย	การพัฒันัาสงัค์มและเศรษฐีกจิ	การปกป้องและค์ุม้ค์รองสิ�งแวดลอ้ม	

ซึ่ึ�งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ัอย่างยิ�งหากม่แนัวทางบริหารจัดการและม่แนัวทาง	

ปฏิิบัต่ิท่�ชัดเจนัต่่อการพััฒนัาทรัพัยากรไผ่่	 อย่างไรก็ต่าม	 ในักระบวนัการพััฒนัา	 (ร่าง)		

แผ่นัแม่บทฯ	 ประเทศไทยม่ช่องว่างท่�สำค์ัญ	 ค์ือ	 ข้อม้ลเก่�ยวกับการผ่ลิต่ไม้ไผ่่และ	

ห่วงโซึ่่ทางการต่ลาด	 ยังไม่เพั่ยงพัอ	 ดังนัั�นั	 การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่	 จะทำให้	

เกิดบทบาทและค์วามรับผิ่ดชอบของหน่ัวยงานัท่�เก่�ยวข้องทุกระดับ	 รวมทั�งม่นัโยบาย	

ท่�มค่์วามเก่�ยวขอ้งในัขั�นัต่อนัของการพัฒันัาผ่ลติ่ภณัฑอ์ย่างค์รอบค์ลุม	นัอกจากนั่�	ยงัทำให้

ทราบถึงโอกาสและข้อจำกัดสำหรับทุกห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่	อ่กทั�ง	ข้อม้ลจะม่ค์วามสำค์ัญ
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อย่างยิ�งต่่อการนัำไปออกแบบกลยุทธ์และแผ่นังานัเพัื�อบรรลุเป้าหมายในัการส่งเสริมไผ่่	

ในัฐีานัะพืัชเศรษฐีกิจ	 การพััฒนัาคุ์ณภาพัช่วิต่ของชุมชนัท้องถิ�นัและการจัดการไผ่	่

อย่างยั�งยืนั	นัำไปส้่ข้อเสนัอแนัะสำหรับการพััฒนัาต่่อไปในัอนัาค์ต่	

ทั�งนั่�	มน่ัโยบายและแผ่นัท่�เก่�ยวข้องกบัการจดัการทรพััยากรไผ่่ท่�สำค์ญั	ประกอบด้วย	

ยุทธศาสต่ร์ชาต่ิ	(พั.ศ.	2561-2580)	แผ่นัพััฒนัาเศรษฐีกิจและสังค์มแห่งชาต่ิ	ฉบับท่�	12	

(พั.ศ.	2560-2564)	ยุทธศาสต่ร์กระทรวงทรัพัยากรธรรมชาต่ิและสิ�งแวดล้อม	ระยะ	20	ปี	

(พั.ศ.	 2560-2579)	 และแผ่นัยุทธศาสต่ร์กระทรวงทรัพัยากรธรรมชาติ่และสิ�งแวดล้อม	

(พั.ศ.	2559-2564)	ยุทธศาสต่ร์กรมป่าไม้	ระยะ	20	ปี	(พั.ศ.	2560-2579)	และยุทธศาสต่ร์

กรมป่าไม้	(พั.ศ.	2559-2564)	และ	(ร่าง)	แผ่นัแม่บทบริหารจัดการทรัพัยากรไผ่แ่ละหวาย

แห่งชาต่ิ	 (พั.ศ.	 2561-2579)	 ซึ่ึ�งให้ค์วามสำค์ัญกับการอนัุรักษ์ทรัพัยากรธรรมชาต่ิและ	

สิ�งแวดล้อมค์วบค์้่กับการใช้ประโยชนั์ของทรัพัยากรธรรมชาต่ิอย่างยั�งยืนั	 เนัื�องจาก

ประเทศไทยมท่รพััยากรไผ่่ในัพัื�นัท่�ป่าธรรมชาต่มิาก	อก่ทั�ง	ไผ่่เป็นัไม้ท่�มศ่กัยภาพัในัการนัำมา

ทดแทนัไม้จริง	และเพัิ�มม้ลค์่าโดยการนัำมาแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์ต่่าง	ๆ 	ได้	ดังนัั�นั	จึงค์วร

ม่การส่งเสริมการปล้กไผ่่ในัพัื�นัท่�เอกชนัเพัิ�มขึ�นั	 และต่้องส่งเสริมการวิจัย	 พััฒนัา	 และ	

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ัจากไผ่่ให้มากขึ�นัเพัื�อนัำไปส้่การผ่ลิต่ผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่เพั่ยงพัอ	

ต่่อค์วามต่้องการของต่ลาดทั�งไทยและต่่างประเทศต่่อไป

1.2	 วััตุถุ่ประสงคุ์

1)	 เพัื�อวเิค์ราะหห์ว่งโซึ่ม้่ลค์า่ของไผ่	่วเิค์ราะหศั์กยภาพัของการนัำไผ่ไ่ปส้ก่ารพัฒันัา

ด้านัสังค์ม	เศรษฐีกิจ	และการอนัุรักษ์ทางสิ�งแวดล้อม

2)	 เพัื�อกำหนัดข้อเสนัอเชิงนัโยบายการพััฒนัาและการจัดการทรัพัยากรไผ่	่

อย่างยั�งยืนั

3)	 เพัื�อให้ม่ข้อม้ลเผ่ยแพัร่ค์วามร้้ในัการใช้ประโยชนั์จากทรัพัยากรไผ่่อย่างยั�งยืนั
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1.3	 กระบวัน่การแล้ะขั้ั�น่ตุอน่การดำาเน่ิน่งาน่

การศึกษาและวิเค์ราะห์ห่วงโซ่ึ่ม้ลค่์าของไผ่่ในัประเทศไทย	 ม่กระบวนัการและ	

ขั�นัต่อนัการดำเนัินังานั	ประกอบด้วย	กิจกรรมหลัก	ดังนั่�

ศึึกษา รวบรวมข้้อมูล และวิเคราะห์์ข้้อมูลทรัพยากรไผ่่ 
ศึึกษาข้้อมููลนโยบายและแผนที่่�เก่�ยวข้้อง ข้้อมููลและสถิิติิที่างเศึรษฐกิจ
ข้องไผ่แนวโน้มูการติลาดในไที่ยและติลาดโลก และการสัมูภาษณ์ ์
เชิิงลึกเกษติรกรผู้ปลูกไผ่ และผู้ประกอบการผู้ผลิติสินค้้าจากไผ่

วิเคราะห์์ห์่วงโซ่่มูลค่าข้องไผ่่ และศึักยภาพ 
ข้องการนำำาไผ่่เข้้าสูู่่การพัฒนำาด้้านำสัู่งคมและเศึรษฐกิจ
นำาข้้อมููลด้านที่รัพยากรไผ่ ข้้อมููลและสถิิติิข้องไผ่ มูาวิเค้ราะห์์ห์่วงโซ่่
มููลค้่าข้องไผ่ในประเที่ศึไที่ย และวิเค้ราะห์์ศึักยภาพข้องการนำาไผ ่
เข้้าสู่การพัฒนาด้านสังค้มูและเศึรษฐกิจ

จัด้ประชุุมเชุิงปฏิิบัติิการเพ่�อแลกเปล่�ยนำผ่ลการศึึกษา 
และวิเคราะห์์ข้้อเสู่นำอแนำะเชุิงนำโยบาย
แลกเปล่�ยนผลการศึึกษา และให์้ข้้อค้ิดเห์็นติ่อข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
เพ่�อการวางแผนการพัฒนาและการส่งเสริมูการใชิ้ประโยชิน ์
จากที่รัพยากรไผ่ข้องประเที่ศึไที่ยอย่างยั�งย่น 

จัด้ทำารายงานำฉบับสู่มบูรณ์์
การวิเค้ราะห์์ห์่วงโซ่่มููลค้่า 
ข้องไผ่ใประเที่ศึไที่ย 

จัด้ทำาเอกสู่ารเผ่ยแพร่ 
การวิเค้ราะห์์ห์่วงโซ่่มููลค้่าจากไผ่ และการใชิ้
ประโยชิน์จากที่รัพยากรไผ่อย่างยั�งย่น
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ทรััพย�กรัไผ่่ในำปรัะเทศไทย

ไผ่่	 เป็นัทรัพัยากรท้องถิ�นัท่�ม่ค์ุณค์่าต่่อการดำรงช่วิต่ของค์นัไทยต่ั�งแต่่อด่ต่จนัถึง

ปจัจบุนัั	เนัื�องจากไผ่ม่ค่์ณุสมบัติ่เป็นัพัชืโต่เรว็และมล่กัษณะเปน็ัไมอ้เนักประสงค์ซ์ึ่ึ�งสามารถ

นัำมาใช้ประโยชน์ั	 ต่ั�งแต่่เหง้า	 กอ	 หนั่อ	 ใบ	 กาบ	 เมล็ด	 กิ�ง	 แขนัง	 และลำต้่นั	 อ่กทั�ง	

สามารถให้ผ่ลผ่ลิต่เป็นัออกซึ่ิเจนัได้มากกว่าพัืชชนัิดอื�นั	ๆ 	ถึง	35	เปอร์เซึ่็นัต่์	และสามารถ

ด้ดซึ่ับก๊าซึ่ค์าร์บอนัไดออกไซึ่ด์	 ซึ่ึ�งเป็นัสาเหตุ่สำคั์ญของการเกิดก๊าซึ่เรือนักระจก	 (The	

north	องศาเหนืัอ,	2562)	ทรพััยากรไผ่ใ่นัประเทศไทยมห่ลากหลายชนิัด	เนัื�องจากมส่ภาพั

แวดล้อมท่�เหมาะสมต่่อการเจริญเต่ิบโต่	จึงสามารถพับไผ่่ได้ทุกภาค์ของประเทศ	สำหรับ

ประเทศไทย	 ม่การนัำไผ่่มาใช้ประโยชน์ัทั�งโดยต่รงและการนัำไปแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ	์

ต่่าง	 ๆ	 โดยไผ่่ม่ค์วามเก่�ยวข้องกับวิถ่ช่วิต่ของค์นัไทย	 ทั�งด้านัอาหารและยารักษาโรค์		

เค์รื�องนุ่ังห่ม	 ท่�อย้่อาศัย	 เค์รื�องเรือนัและเค์รื�องใช้	 พัลังงานัและสิ�งแวดล้อม	 และสังค์ม	

ภ้มิปัญญา	และวัฒนัธรรม	
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2.1	 ทรัพยากรไผ่่ใน่ประเทศไทย	

ไผ่่ม่ค์วามหลากหลายทางชนัิดพัันัธุ์ท่�ส้ง	ทั�วโลกม่ประมาณ	80-90	สกุล	ประมาณ	

1,500	ชนัิด	โดยของประเทศไทยม่ไผ่่ประมาณ	17	สกุล	69	ชนัิด	โดยพับกระจายอย้่ในั

พัื�นัท่�ต่่าง	ๆ	ดังต่่อไปนั่�

	 การกระจายขั้องไผ่่ใน่พ้�น่ท่�ป่า	จากการสำรวจทรัพัยากรไผ่่ในัพัื�นัท่�ป่า	โดย

สำนัักฟ้�นัฟแ้ละพัฒันัาพืั�นัท่�อนุัรกัษ์	กรมอุทยานัแห่งชาติ่	สัต่ว์ปา่	และพันััธุพื์ัช	

(2555)	ดว้ยวธิก่ารสุม่ต่วัอยา่งแบบสม�ำเสมอเมื�อ	พั.ศ.	2554	พับวา่	มไ่ผ่อ่ย้ใ่นั

พัื�นัท่�ป่ารวม	27	ชนัิด	 โดยชนัิดท่�พับมากท่�สุด	ค์ือ	 ไผ่่รวก (Thyrsostachys 

siamensis)	รองลงมา	คื์อ	ไผ่ซ่ึ่างนัวล	(Dendrocalamus membranaceus) 

และไผ่่ไร่	(Gigantoochloa albociliata)	ต่ามลำดบั	โดยภาค์เหนัอืมจ่ำนัวนัไผ่่

มากท่�สุด	 รองลงมา	 คื์อ	 ภาค์กลาง	 ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนืัอ	 และภาค์ใต้่		

ต่ามลำดับ	 ส่วนัภาค์กลางม่ค์วามหนัาแนั่นัของไผ่่มากท่�สุด	 รองลงมาเป็นั	

ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนัือ	ภาค์เหนัือ	และภาค์ใต่้	ต่ามลำดับ	ต่ามต่ารางท่�	1

ตารางที ่1 ค์าดประมาณจำนัวนัและค์วามหนัาแนัน่ัของไผ่จ่ำแนักต่ามภาค์ของประเทศไทย	

(ข้อม้ลการสำรวจ	พั.ศ.	2554)

ภาค พื้นที่ป่า (ไร่)
คาดประมาณจำานวนไผ่  ความหนาแน่น 

(ล้านกอ)  (ล้านลำา)  (กอ/ไร่) (ลำา/ไร่)

ภาค์เหนัือ 56,283,271.49	 1,012.58	 11,764.75	 16.27 190.14

ภาค์ต่ะวันัออก

เฉ่ยงเหนัือ

15,813,844.52 311.53 3,897.44 18.57 232.51

ภาค์กลาง 18,846,764.53	 412.29	 6,148.65	 21.36 319.40

ภาค์ใต่้ 9,911,717.95	 57.94	 990.42	 5.69 97.24

รวม 100,855,598.50 1,794.35 22,801.27 16.56 207.00

ที่มา: กรมอุทยานัแห่งชาต่ิ	สัต่ว์ป่า	และพัันัธุ์พัืช	(2555)
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	 การกระจายขั้องไผ่่ใน่พ้�น่ท่�ปลู้กไผ่่	 จากการศึกษาข้อม้ลการปล้กไผ่่ของ

ประเทศไทย	 (กรมพััฒนัาท่�ดินั,	 2563)	 พับว่า	 พัื�นัท่�ปล้กไผ่่เพัื�อการค์้าม่การ	

กระจายอย่้ทั�วประเทศ	 91,746	 ไร่	 โดยพับว่า	 ภาค์ต่ะวันัออกม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่

มากท่�สุด	ม่พัื�นัท่�ทั�งหมด	40,364	ไร่	รองลงมา	ค์ือ	ภาค์เหนัือ	ม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่	

21,680	ไร่	ภาค์กลางม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่	14,808	ไร่	ส่วนัภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนัือ

ม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่	14,410	ไร่	และภาค์ใต่้ม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่นั้อยท่�สุด	ม่พัื�นัท่�ทั�งหมด	

484	ไร่	ต่ามภาพัท่�	1	 ไผ่่ท่�นัิยมปล้กในัประเทศไทยค์ือ	ไผ่่ซึ่างหม่นั	ไผ่่กิมซึุ่ง		

ไผ่่ต่ง	 ไผ่่เล่�ยง	 และไผ่่รวก	 โดยจังหวัดปราจ่นับุร่	 เป็นัจังหวัดท่�ม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่

เพัื�อการค้์ามากท่�สุดของประเทศไทย	 จาก	รายงานัสถิต่ิการเพัาะปล้กไผ่่

ของสำนัักงานัเกษต่รจังหวัดปราจ่นับุร่	 (2562)	 พับว่า	 พั.ศ.	 2561-2562		

จงัหวดัปราจน่ับุรม่พ่ัื�นัท่�ปลก้ไผ่ต่่งมากท่�สดุ	ซึ่ึ�งมพ่ัื�นัท่�ปลก้ไผ่ท่ั�งสิ�นั	31,061	ไร่	

เป็นัพืั�นัท่�เก็บเก่�ยว	 17,877	 ไร่	 และผ่ลผ่ลิต่หน่ัอเฉล่�ย	 5,959	 กิโลกรัมต่่อไร่	

ทั�งนั่�การปล้กไผ่่ในัประเทศไทยยังม่ข้อจำกัด	 ค์ือ	 ขาดการส่งเสริมและพััฒนัา

วิธ่การปล้กให้กับเกษต่รกร	 ประกอบกับม่การด้แลการจัดการสวนัไผ่่	

ค์่อนัข้างน้ัอย	 ทำให้ได้ไผ่่ม่คุ์ณภาพัไม่ต่รงกับค์วามต้่องการของต่ลาด	 และ

โรงงานัเพัื�อผ่ลิต่เป็นัวัต่ถุดิบในัการผ่ลิต่เป็นัเฟอร์นัิเจอร์	หรือผ่ลิต่ภัณฑ์อื�นั	ๆ	
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ภาคใต้้

0.53%

ภาคเหนืือ

23.63%

ภาคต้ะวัันืออก
เฉีียงเหนืือ

15.71%
ภาคกลาง

16.14%

ภาคต้ะวัันืออก

44.00%

ภาพที่ 1 สัดส่วนัของพัื�นัท่�ปล้กไผ่่ต่ามภ้มิภาค์ต่่าง	ๆ	ของประเทศไทย

ที่มา:	กรมพััฒนัาท่�ดินั	(2563)

2.2	 คุวัาม้หล้ากหล้ายแล้ะการใช้้ประโยช้น่์ขั้องไผ่่ใน่ประเทศไทย

ค์วามหลากหลายของชนิัดพัันัธุ์ไผ่่ท่�นัิยมปล้กในัประเทศไทยจากการรวบรวม	

ชนัิดไผ่่ในัประเทศไทยจากหลายแหล่งข้อม้ล	พับว่า	 ม่ไผ่่ประมาณ	69	ชนัิดในั	 17	สกุล	

แบ่งเป็นัไผ่่พัื�นัเมืองของประเทศไทยกว่า	 50	 ชนัิด	 ในั	 13	 สกุล	 และไผ่่ท่�นัำเข้า	

มาจากต่่างประเทศเพัื�อการผ่ลิต่หน่ัอและไผ่่ประดับ	 จำนัวนั	 19	 ชนัิด	 ในั	 5	 สกุล		

แบ่งค์วามหลากหลายของชนัิดพัันัธุ์ไผ่่ต่ามการใช้ประโยชนั์สามารถแบ่งได้	ดังนั่�	

	 ใช้้กิน่หน่่อ	 อาทิ	 ไผ่่ซึ่างหม่นั	 ไผ่่บงหวานั	 ไผ่่บงใหญ่	 ไผ่่ต่ง	 ไผ่่รวก	 ไผ่่เล่�ยง		

ไผ่่เป๊าะ	ไผ่่หก

	 ใช้้ใน่งาน่ก่อสร้าง	อาทิ	ไผ่่ป่า	ไผ่่ซึ่างหม่นั	ไผ่่รวก	ไผ่่เล่�ยง	
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	 ใช้ใ้น่อตุุสาหกรรม้เฟอรน์่เิจอร	์อาทิ	ไผ่ซ่ึ่างหม่นั	ไผ่ต่่ง	ไผ่ห่ก	ไผ่ร่วก	ไผ่เ่ล่�ยง

	 ใช้้ใน่อุตุสาหกรรม้จักสาน่แล้ะหัตุถ่กรรม้	อาทิ	ไผ่่บง	ไผ่่ไร่	ไผ่่ซึ่าง	

	 ใช้้ใน่อุตุสาหกรรม้เย้�อกระดาษ	อาทิ	ไผ่่ต่ง	ไผ่่ซึ่าง	

	 ใช้้ปลู้กประดับ	อาทิ	ไผ่่ดำ	ไผ่่ล้กศร	ไผ่่ทอง	ไผ่่นั�ำเต่้า	

	 ใช้้ปลู้กเป็น่แน่วัเขั้ตุหร้อแน่วักัน่ล้ม้	อาทิ	ไผ่่รวก	ไผ่่เล่�ยง

	 ใช้้ทำาขั้้าวัหล้าม้	อาทิ	ไผ่่ข้าวหลาม	ไผ่่ป่า	

	 ใช้้เป็น่ยา	อาทิ	ไผ่่ป่า	ไผ่่รวก	ไผ่่ดำ	ไผ่่เพั็ก	ไผ่่เลื�อย	

เห็นัได้ว่า	ไผ่่ในัประเทศไทยม่หลากหลายชนัิด	ทั�งชนัิดพัันัธุ์ไผ่่ท้องถิ�นั	หรือชนัิดพัันัธุ์

จากต่่างประเทศท่�นัำเข้ามาปล้กในัประเทศ	 เพัื�อการค์้าหรือเชิงธุรกิจ	 ซึ่ึ�งไผ่่หลายชนัิด

สามารถเจรญิเต่บิโต่ไดด้เ่นืั�องจากประเทศไทยมล่กัษณะภม้อิากาศและลกัษณะภม้ปิระเทศ

ท่�เอื�อต่อ่การเจรญิเต่บิโต่	จงึนับัเปน็ัขอ้ไดเ้ปรย่บของประเทศในัการพัฒันัาใหเ้ปน็ัแหลง่ไผ่่

เศรษฐีกิจของโลกต่่อไปในัอนัาค์ต่ได้

การใชป้ระโยชน์ัจากไผ่ใ่นัประเทศไทย	สามารถแบ่งการใชป้ระโยชน์ัไดเ้ปน็ัหมวดหม้่	

ประกอบด้วย	อาหารและยารักษาโรค์	เค์รื�องนัุ่งห่ม	ท่�อย้่อาศัย	เค์รื�องเรือนัและเค์รื�องใช้	

พัลังงานัและสิ�งแวดล้อม	สังค์ม	ภ้มิปัญญา	และวัฒนัธรรม	ดังรายละเอ่ยดต่่อไปนั่�

	 ด้าน่อาหาร	 ไผ่่เป็นัพัืชท่�ม่การนัำมาใช้ประโยชน์ัทางอาหารอย่างแพัร่หลาย	

เนืั�องจากอุดมไปด้วยสารอาหาร	 และแร่ธาตุ่ท่� ม่ประโยชนั์ต่่อร่างกาย	

(สถาบันัวิจัยและพััฒนัาพัื�นัท่�ส้ง,	 2560)	 ส่วนัท่�นัำมาใช้ทำเป็นัอาหารคื์อ		

หน่ัอ	ซึ่ึ�งมผ่่ลผ่ลติ่จากหน่ัอไม้มม่ากในัช่วงฤดฝ้่นั	เนัื�องจากไผ่่เป็นัพัชืท่�ต้่องการนั�ำ

เพัื�อการดำรงช่วิต่	ดังนัั�นั	 เกษต่รกรท่�ม่การจัดการระบบนั�ำให้กับไผ่่	ส่งผ่ลให้	

ม่หนั่อไว้อุปโภค์	และขายได้ต่ลอดทั�งปี
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	 ด้าน่ยารักษาโรคุ	 ไผ่่ม่ค์ุณประโยชนั์ท่�สำค์ัญต่่อร่างกายและรักษาโรค์ได้

มากมาย	ปัจจุบันัม่การแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์เพัื�อเพัิ�มม้ลค์่า	โดยส่วนัประกอบ

ของไผ่่ท่�สามารถนัำมาทำเป็นัยารักษาโรค์ได้	 เช่นั	 ส่วนัของหนั่อสามารถ	

นัำมาต่้มเพัื�อใช้เป็นัยารักษาโรค์ต่่าง	 ๆ	 ในัขณะท่�ม่งานัวิจัย	 พับว่า	 ใบไผ่่		

ม่สารต่้านัอนัุม้ลอิสระฟลาโวนัอยด์กลัยโค์ไซึ่ด์	 (Flavonoids	 Glycoside)		

ซึ่ึ�งช่วยลดค์วามเส่�ยงจากโรค์อัลไซึ่เมอร์	 เบาหวานั	 ลดภาวะเส้นัเลือดอุดต่ันั	

ในัสมอง	เป็นัต่้นั	ส่วนัลำไผ่่ม่สรรพัค์ุณแก้อาการปวดท้อง	และรากไผ่่สามารถ

ใช้รักษาโรค์กากเกลื�อนั	และต่้มเป็นัยาขับปัสสาวะได้

	 ด้าน่เคุร้�องนุ่่งห่ม้	ไผ่่เป็นัพัืชท่�ม่ลักษณะของเส้นัใยยาว	ม่ค์วามเป็นัร้พัรุนัส้ง	

จงึมค่์วามสามารถในัการด้ดซึ่บัค์วามชื�นัไดด่้	และเหมาะสมต่อ่การนัำมาพัฒันัา

เป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์สิ�งทอ	 เสื�อผ่้า	 กระเป�าถือสต่ร่	 หมวก	 เป็นัต้่นั	 นัอกจากนั่�		

สามารถนัำเส้นัใยจากไผ่ม่าผ่สมกับผ่งค์าร์บอนัจากถ่านัไม้ไผ่	่กลายเป็นัเสน้ัใย

สังเค์ราะห์ซึ่ึ�งม่ค์ุณสมบัต่ิในัการด้ดซึ่ับและระบายค์วามชื�นัได้ด่
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	 ด้าน่พล้ังงาน่แล้ะสิ�งแวัดล้้อม้	ไผ่่	เป็นัพัืชทางเลือกหนัึ�งในัการปล้กเป็นัพัืช

พัลงังานัทดแทนั	เนืั�องจากทกุสว่นัของต่น้ัไผ่ป่ระกอบดว้ยเซึ่ลลโ้ลส	ซึ่ึ�งสามารถ

นัำไปใช้เป็นัช่วมวล	ผ่ลิต่เชื�อเพัลิงพัลังงานัทดแทนัได้	นัอกจากนั่�	ยังเป็นัพัืชท่�

ม่ค์วามสำค์ัญต่่อสิ�งแวดล้อมอย่างมาก	โดยเป็นัแหล่งท่�อย้่อาศัย	แหล่งอาหาร

ของสัต่ว์ปา่	ช่วยทำหน้ัาท่�ยดึต่ลิ�ง	และป้องกันัการพังัทลายของดินั	ช่วยลดแรง

ปะทะของลมพัายุ	 และยังให้มวลช่วภาพัต่่อไร่ส้งกว่าพัืชชนัิดอื�นัในัระยะเวลา

และพืั�นัท่�ท่�เทา่กนัั	จงึมส่ว่นัชว่ยในัการด้ดซัึ่บกา๊ซึ่ค์าร์บอนัไดออกไซึ่ดไ์ดส้ง้กว่า

ต่้นัไม้ทั�วไป

	 ด้าน่สังคุม้	 ภูม้ิปัญญา	 แล้ะวััฒน่ธรรม้	 ค์นัไทยร้้จักการใช้ประโยชน์ั	

จากไผ่่มาต่ั�งแต่่ยุค์ก่อนัประวัต่ิศาสต่ร์	ไผ่่จึงเก่�ยวข้องกับการนัำมาประยุกต่์ใช้

กับช่วิต่ประจำวันัในัเรื�องภ้มิปัญญา	พัิธ่กรรมและประเพัณ่ต่่าง	ๆ	ไผ่่ถ้กนัำมา

แปรร้ปเป็นัหน่ัอไม้ดอง	 หนั่อไม้แห้ง	 เพัื�อไว้บริโภค์นัอกฤด้กาล	 ในัขณะท่�		

ลำไผ่่ถ้กนัำมาใช้เป็นัวัสดุสำหรับใช้จักสานัและเค์รื�องใช้ในัช่วิต่ประจำวันั	

นัอกจากนั่�	 ค์นัไทยม่ค์วามสัมพัันัธ์กับวิถ่ของธรรมชาต่ิ	 และพัึ�งพัาอาศัย

ทรพััยากรธรรมชาต่ใินัการดำรงชว่ติ่	ทำให้ไผ่ก่ลายเปน็ัสว่นัหนัึ�งของประเพัณ่	

พัิธ่กรรม	 และงานัประเพัณ่ต่่าง	 ๆ	 เช่นั	 การใช้ไม้ไผ่่ทำธงบุญมหาชาติ่	 หรือ	

โค์มในัเทศกาลลอยกระทง	 รวมทั�งพัิธ่บุญไหลเรือไฟท่�มักม่การต่กแต่่งเรือ	

โดยใชไ้มไ้ผ่่	หรอืประดิษฐีเ์ปน็ัโค์มไฟประดับ	(ปรัชญา	ยังพัฒันัา	และระว	่ถาวร,	

2557)
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เห็นัได้ว่า	 ประเทศไทยม่ไผ่่หลากหลายชนิัดพัันัธุ์	 ซึ่ึ�งม่ทั�งชนิัดพัันัธุ์ไผ่่ท้องถิ�นั

ของประเทศไทยเอง	และชนัิดพัันัธุ์ท่�นัำเข้าจากต่่างประเทศ	วิถ่ช่วิต่ของค์นัไทยนัิยม

นัำไผ่่มาใช้ประโยชน์ัต่ั�งแต่่ในัอด่ต่จนัถึงปัจจุบันั	 ทำให้ไผ่่เป็นัพืัชท่�ถ้กนัำมาใช้ในัช่วิต่

ประจำวันั	ทั�งด้านัอาหาร	ยารักษาโรค์	เค์รื�องนุ่ังห่ม	ท่�อย้อ่าศัย	พัลังงานัและสิ�งแวดล้อม	

และด้านัสังค์ม	ภ้มิปัญญา	และวัฒนัธรรม	ไผ่่จึงเป็นัพัืชท่�ม่ค์วามนั่าสนัใจในัการนัำมา

เพิั�มมล้ค์า่ดว้ยการแปรรป้เปน็ัผ่ลติ่ภณัฑต์่า่ง	ๆ 	เพัื�อสรา้งอาชพ่ัและรายไดใ้หแ้กช่มุชนั	

โดยเฉพัาะชุมชนัท้องถิ�นัท่�ม่วิถ่ช่วิต่ผ่้กพัันักับไผ่่มากท่�สุด	

2.3	 การตุล้าดแล้ะการคุ้าไผ่่

ประเทศไทยม่การผ่ลิต่สินัค้์า	 และใช้สินัค้์าแปรร้ปจากไผ่่มาอย่างช้านัานั		

โดยประเทศไทย	 ม่การแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่เพืั�อสร้างรายได้ให้กับค์นัในัชุมชนั	

ผ่ลติ่ภณัฑบ์างชนิัดยงัเปน็ัท่�ต้่องการของต่ลาดทั�งไทยและต่า่งประเทศ	ซึ่ึ�งปัจจุบันัธรุกจิ

การค์า้ท่�เก่�ยวขอ้งกบัไผ่ม่ก่ารแขง่ขนััสง้มาก	จากการรวบรวมขอ้มล้ดา้นัการต่ลาด	และ

การค์้าของไผ่่ทั�งในัประเทศและต่่างประเทศ	สามารถสรุปได้ดังนั่�
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	 ตุล้าดภายใน่ประเทศ

ต่ลาดของไผ่แ่ละผ่ลิต่ภัณฑจ์ากไผ่ใ่นัประเทศไทย	สามารถแบ่งเป็นัประเภทใหญ่	ๆ 	

ได้แก่	การขายหนั่อไม้	 เช่นั	หนั่อสด	หนั่อนัึ�งและหนั่อดอง	การขายกล้าพัันัธุ์ไผ่่	การขาย	

ลำไผ่่	 ม่การขายลำไผ่่ทั�งแบบไม่แปรร้ป	 และแบบแปรร้ปแล้ว	 และการขายผ่ลิต่ภัณฑ	์

จากไผ่่ท่�ม่การแปรร้ปเพัื�อเพัิ�มม้ลค์่า	

ในัการศึกษาค์รั�งน่ั�จะมุ่งเนั้นัศึกษาและวิเค์ราะห์ด้านัการใช้ประโยชนั์จากลำไผ่่		

ทั�งท่�แปรรป้แลว้และไมแ่ปรรป้	ซึ่ึ�งต่ลาดภายในัประเทศไทยสามารถแบ่งออกต่ามลกัษณะ

ของผ้้่ประกอบการได้เปน็ั	3	รป้แบบ	คื์อ	1)	ผ้้่ผ่ลติ่สนิัค้์าหนัึ�งต่ำบลหนัึ�งผ่ลิต่ภณัฑ	์(OTOP)	

เป็นักลุ่มท่�ค์ัดเลือกสินัค้์าหรือผ่ลิต่ภัณฑ์ท่�เด่นัของต่ำบลมาผ่ลิต่เป็นัสินัค้์าเพัื�อจำหน่ัาย	

ส้ท้่องต่ลาด	(กรมพัฒันัาชมุชนั,	2562)	2)	กลุม่วสิาหกจิชมุชนัผ่้ผ้่ลติ่สนิัค้์า	เป็นัการรวมกลุม่

ของค์นัในัชุมชนัเพืั�อประกอบกิจการ	 ท่�ได้ม่การจดทะเบ่ยนัการค้์าอย่างเป็นัทางการ		

(กรมสง่เสรมิการเกษต่ร,	2563)	และ	3)	ผ้้่ประกอบการโรงงานั	ค์อืผ่้ป้ระกอบกิจการระดบั

โรงงานั	โดยใช้เค์รื�องจักรในัการผ่ลิต่และแปรร้ปสินัค์้า	(กรมโรงงานัอุต่สาหกรรม,	2563)	

ทั�งนั่�	ผ่้ป้ระกอบการเก่�ยวกบัไผ่่และผ่ลิต่ภณัฑ์ไผ่่มก่ารกระจายอย้ทั่�วประเทศ	ต่ามต่ารางท่�	2	
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ตารางที่ 2	สัดส่วนัของผ่้้ประกอบการเก่�ยวกับสินัค์้าไผ่่ในัประเทศไทย	พั.ศ.	2563

ภาค
ผู้ผลิตสินค้า

OTOP จากไผ่[1]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ผลิตสินค้าจากไผ่[2]

ผู้ประกอบการโรงงาน[3]

แปรรูป

ไม้ไผ่

แปรรูป 

หน่อไม้

ภาค์เหนัือ 89	ราย 7	ราย 20	ราย 9	ราย

ภาค์ต่ะวันัออก	

เฉ่ยงเหนัือ
110	ราย 36	ราย 4	ราย 4	ราย

ภาค์กลาง 78	ราย 12	ราย 5	ราย 5	ราย

ภาค์ใต่้ 19	ราย 3	ราย 0	ราย 0	ราย

รวมทั้งประเทศ 296 ราย 58 ราย 29 ราย 18 ราย

ที่มา: 		[1]	กรมพััฒนัาชุมชนั	(2562)		 [3]	กรมโรงงานัอุต่สาหกรรม	(2563)	

									[2]	กรมส่งเสริมการเกษต่ร	(2563)			 

																	

การค์า้ไผ่ข่องประเทศไทยในั	พั.ศ.	2563	กลุม่ผ่้ผ้่ลติ่สนิัค์า้หนัึ�งต่ำบลหนัึ�งผ่ลติ่ภณัฑ์	

(OTOP)	มจ่ำนัวนัผ่้ผ้่ลติ่มากท่�สดุรวม	296	ราย	 โดยผ่ลติ่ภณัฑ์ท่�นัยิมผ่ลิต่	ค์อื	 เค์รื�องเรอืนั	

ต่ะกร้าสานั	กระต่ิ�บ	แจกันั	เฟอร์นัิเจอร์	โค์มไฟ	พััด	หมวก	กระเป�า	เข่ง	ม้่ล่�	และชุดรอง

จานั	เปน็ัต่น้ั	โดยพับวา่ผ่้ผ้่ลติ่สนิัค้์าหนึั�งต่ำบลหนึั�งผ่ลติ่ภณัฑ	์มากท่�สดุอย้ใ่นัภาค์ต่ะวนััออก

เฉย่งเหนืัอ	นัอกจากนั่�	ยงัมก่ารนัำไผ่ม่าใชป้ระโยชน์ัในัด้านัอื�นั	ๆ 	เชน่ั	การแปรรป้เป็นัเค์รื�อง

สำอาง	เค์รื�องดนัต่ร่	สบ้่	แชมพั้	นั�ำส้มค์วันัไม้	ผ่งขัดฟันั	ถ่านัด้ดกลิ�นั	หมอนัถ่านัไผ่่	เป็นัต่้นั	

ในัขณะท่�กลุ่มวิสาหกิจชุมชนั	 ม่การกระจายต่ัวอย้่ในัภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเหนัือมากท่�สุด	

ส่วนักลุ่มผ่้้ประกอบการโรงงานั	พับว่า	ม่การกระจายต่ัวอย้่ในัภาค์เหนัือมากท่�สุด	

จากรายงานัไผ่่กับวิถ่ช่วิต่ค์นัไทย	พับว่า	ค์วามต่้องการไผ่่ในัประเทศไทยม่เพัิ�มขึ�นั	

ทั�งการนัำมาใชใ้นัภาค์การเกษต่ร	การเพัาะเล่�ยงสัต่ว์นั�ำ	การประมง	การลดกัดเซึ่าะชายฝ่ั�ง	
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ปัจจุบันัการส่งออกไผ่่ของประเทศไทยม่น้ัอยลง	 เนัื�องจากไผ่่สำหรับการนัำมาใช้งานั	

ในัประเทศแทบไม่เพั่ยงพัอต่่อค์วามต่้องการ	 (ปรัชญา	ยังพััฒนัา	และระว่	 ถาวร,	 2557)	

นัอกจากนั่�	 แนัวโนั้มค์วามต่้องการใช้ไม้อัดภายในัประเทศเพัิ�มขึ�นั	 ซึ่ึ�งค์วามต่้องการไม้อัด

เพืั�อทดแทนัไม้จากธรรมชาต่ิม่การขยายต่ัวอย่างต่่อเนัื�อง	 โดยเฉพัาะกลุ่มอุต่สาหกรรม

เฟอร์นัิเจอร์ซึ่ึ�งม่การนัำเข้าไม้จากต่่างประเทศ	 ดังนัั�นั	 หากส่งเสริมให้ม่การปล้กไผ่่ให้	

เพั่ยงพัอต่่อค์วามต้่องการของต่ลาดภายในัประเทศ	 จะเป็นัการส่งเสริมให้ต่ลาดไม้ไผ่	่

ของประเทศไทยสามารถเต่ิบโต่ขึ�นั	 จนันัำไปส้่การการพััฒนัาเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์ท่�ม่ม้ลค์่า	

ส้งขึ�นัได้

	 ตุล้าดตุ่างประเทศ

การส่งออกไผ่่และผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ของประเทศไทย	 แบ่งออกเป็นัไผ่่ท่�ยังไม่ได้

แปรร้ป	ได้แก่	ลำไผ่่	และไผ่่ท่�แปรร้ปแล้ว	ได้แก่	ไม้อัดไผ่่	เค์รื�องจักสานั	และหนั่อไม้อัดปี�บ	

เปน็ัต้่นั	จากขอ้มล้การส่งออกสนิัค้์าแปรรป้จากไผ่ร่ะหว่าง	พั.ศ.	2558-2562	พับว่า	มล้ค์า่

รวมของสินัค์้าส่งออกจากไผ่่ม่แนัวโน้ัมเพัิ�มขึ�นัจาก	 พั.ศ.	 2558	 สามารถจัดกลุ่มสินัค์้า

ผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่เพัื�อการส่งออกเป็นั	 7	 กลุ่ม	 โดยเร่ยงลำดับจากม้ลค์่าจากการส่งออก	

มากไปนั้อยในั	พั.ศ.	2562	ค์ือ	1)	กลุ่มอาหาร	2)	กลุ่มไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป	3)	กลุ่มไม้ไผ่่แปรร้ป	

4)	กลุ่มเฟอร์นัิเจอร์	5)	กลุ่มจักสานั	6)	กลุ่มเยื�อไผ่่	และ	7)	กลุ่มถ่านัไม้ไผ่่	ซึ่ึ�งม่ม้ลค์่ารวม	

586.25	ล้านับาท	(กรมศุลกากร,	2563)
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ภาพที่ 2 ม้ลค์่าการส่งออกสินัค์้าจากไผ่่	ในัพั.ศ.	2558-2562	(หนั่วย:	ล้านับาท) 

ที่มา:	ดัดแปลงจากข้อม้ลจากกรมศุลกากร	(2563)

	แนัวโนั้มของอัต่ราการขยายต่ัวของม้ลค์่าการส่งออกสินัค์้าจากไผ่่ระหว่าง		

พั.ศ.	 2558-2562	 พับว่า	 ม้ลค์่ารวมการส่งออกสินัค์้าจากไผ่่	 ต่ั�งแต่่	 พั.ศ.	 2558–2562		

ม่ค์่า	425.49,	567.85,	498.95,	571.94	และ	587.16	ล้านับาท	ต่ามลำดับ	ต่ามภาพัท่�	2	

ซึ่ึ�งพับว่า	กลุ่มไมไ้ผ่่แปรรป้มอ่ตั่ราการขยายต่วัสง้ท่�สดุ	ต่ามดว้ยกลุม่เฟอรน์ัเิจอร์	ถ่านัไมไ้ผ่่	

เยื�อไผ่่	และอาหารต่ามลำดับ	ต่ามต่ารางท่�	3
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ตารางที่ 3 ม้ลค์่าการส่งออกรวมของกลุ่มผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ระหว่าง	พั.ศ.	2558-2562	

กลุ่มผลิตภัณฑ์
มูลค่าการส่งออกสินค้า (ล้านบาท) อัตราการขยายตัว 

(พ.ศ. 2561-2562)2558 2559 2560 2561 2562

อาหาร 355.32 473.07 405.39 434.92 440.16 1.20

ไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป 43.89 55.51 59.32 106.84 94.73 -11.33

ไม้ไผ่่แปรร้ป 3.13 4.3 16.61 17.28 36.34 110.30

เฟอร์นัิเจอร์ 0.00 0.00 8.79 4.09 7.32 78.89

จักสานั 21.85 33.87 7.98 7.28 6.74 -7.55

เยื�อไผ่่ 1.18 0.92 0.71 0.81 1.06 30.30

ถ่านัไม้ไผ่่ 0.12 0.17 0.15 0.72 0.81 12.50

มูลค่ารวม 425.49 567.85 498.95 571.94 587.16 2.66

ที่มา: กรมศุลกากร	(2563)

 ม้ลค์่าการนัำเข้าสินัค์้าจากไผ่่ระหว่าง	 พั.ศ.	 2558-2562	พับว่า	 การนัำเข้าสินัค์้า

จากต่่างประเทศในัสินัค์้ากลุ่มจักสานั	เยื�อไผ่่	ไม้ไผ่่แปรร้ป	และถ่านัไม้ไผ่่	ม่แนัวโนั้มลดลง	

ในัขณะท่�สินัค์้ากลุ่มอาหาร	 และกลุ่มไม้แปรร้ป	 ม่ม้ลค์่ารวมของการนัำเข้าเพัิ�มขึ�นั		

ต่ามภาพัท่�	 3	 โดย	 พั.ศ.	 2558	 ม่ม้ลค่์าการนัำเข้ารวม	 229.57	 ล้านับาท	 ในัขณะท่�		

พั.ศ.	2562	ม่ม้ลค์่าการนัำเข้ารวม	238.27	ล้านับาท	ผ่ลิต่ภัณฑ์กลุ่มอาหาร	ถ้กนัำเข้าจาก

ต่่างประเทศมากท่�สุด	 ประกอบด้วย	 หนั่อไม้แห้ง	 หนั่อไม้สด	 และหน่ัอไม้บรรจุแบบ

สุญญากาศ	 ต่ามลำดับ	 รองลงมาค์ือกลุ่มไม้ไผ่่แปรร้ปประกอบด้วย	 ไม้แปรร้ปจากไม้ไผ่่		

ไม้พัลาสว้ด	 เค์รื�องประกอบอาค์ารท่�ทำจากไม้ไผ่่	 พัื�นัโมเสก	 ต่ะเก่ยบและอื�นั	 ๆ	 เป็นัต่้นั	

จากการรวบรวมข้อม้ลสามารถเร่ยงลำดับต่ามม้ลค่์าการนัำเข้าจากมากไปน้ัอย		

ในั	 พั.ศ.	 2562	 ได้ดังน่ั�	 1)	 กลุ่มอาหาร	 2)	 กลุ่มไม้ไผ่่แปรร้ป	 3)	 กลุ่มเฟอร์นัิเจอร์		

4)	 กลุ่มไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป	 5)	 กลุ่มเยื�อไผ่่	 6)	 กลุ่มจักสานั	 และกลุ่มท่�	 7)	 ถ่านัไม้ไผ่่		

ต่ามต่ารางท่�	4
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ภาพที่ 3 แสดงม้ลค์่าการนัำเข้าสินัค์้าจากไผ่่	ในั	พั.ศ.	2558–2562	(หนั่วย:	ล้านับาท)

ที่มา:	ดัดแปลงจากข้อม้ลจากกรมศุลกากร	(2563)
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ตารางที ่4 มล้ค์า่การนัำเขา้สนิัค้์ารวมของกลุม่ผ่ลติ่ภณัฑจ์ากไผ่ร่ะหวา่ง	พั.ศ.	2558-2562

กลุ่มผลิตภัณฑ์
มูลค่าการนำาเข้าสินค้า (ล้านบาท) อัตราการขยายตัว

(พ.ศ. 2561-2562)2558 2559 2560 2561 2562

อาหาร 83.45 60.71 42.62 41.61 85.53 105.55

ไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป 10.17 14.31 16.21 16.31 12.49 -23.41

ไม้ไผ่่แปรร้ป 86.62 90.54 83.99 132.29 110.16 -16.73

เฟอร์นัิเจอร์ 0.00 0.00 15.56 22.14 19.67 -11.15

จักสานั 35.18 25.31 7.17 10.45 4.38 -58.08

เยื�อไผ่่ 10.62 5.74 2.20 3.81 3.95 3.67

ถ่านัไม้ไผ่่ 3.53 2.09 1.51 1.72 1.89 9.88

มูลค่ารวม 229.57 198.70 169.25 228.32 238.07 4.27

ที่มา: กรมศุลกากร	(2563)

เมื�อเปรย่บเทย่บระหว่างมล้ค่์าการส่งออกและมล้ค่์าการนัำเขา้สนิัค์า้จากไผ่	่พับว่า	

ระหว่าง	 พั.ศ.	 2558–2562	 ม่ม้ลค์่าการส่งออกมากกว่าม้ลค์่าการนัำเข้า	 2.47	 เท่า		

จะเห็นัได้ว่าในั	พั.ศ.	2562	ประเทศไทยม่อัต่ราการส่งออกผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่	ทั�งไผ่่แปรร้ป	

และไผ่่ไม่แปรร้ปเพัิ�มขึ�นั	 โดยส่วนัใหญ่เป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์ประเภทอาหาร	 ในัขณะเด่ยวกันั	

อัต่ราการนัำเข้าสินัค์้าจากไผ่่ก็ม่เพัิ�มขึ�นัเช่นักันั	 โดยพับว่าผ่ลิต่ภัณฑ์นัำเข้าส่วนัใหญ	่
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เป็นัไม้ไผ่่ท่�แปรร้ป	 ทั�งนั่�	 ม่ประเทศค์้่ค้์าผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ท่�สำคั์ญ	 คื์อ	 เยอรมนั่	 ไต่้หวันั	

สหรัฐีอเมริกา	และนัอร์เวย์	และประเทศค์้่แข่งท่�สำค์ัญ	ค์ือ	จ่นั	ญ่�ปุ่นั	เว่ยดนัาม	เม่ยนัมาร์	

และอินัโดนั่เซึ่่ย	

	 สถ่าน่การณ์การน่ำาเขั้้าแล้ะส่งออกไผ่่ขั้องโล้ก	

สถานัการณ์การนัำเข้าและส่งออกไผ่่และหวายในั	พั.ศ.	2561	พับว่า	ประเทศจ่นั

เป็นัประเทศท่�มก่ารนัำเข้าและส่งออกไผ่่และหวายมากท่�สุดในัโลก	โดยม่การส่งออกไปยัง

ทว่ปยุโรปม้ลค์่า	 540	 ล้านัดอลลาร์	 หรือคิ์ดเป็นั	 24	 เปอร์เซึ่็นัต่์	 ของการส่งออกไผ่	่

และหวายของจ่นัทั�งหมด	รองลงมา	ค์ือ	สหรัฐีอเมริกา	ญ่�ปุ่นั	 ไต่้หวันั	 เว่ยดนัาม	อินัเด่ย	

เกาหล่	 ออสเต่รเล่ย	 ไทย	 และแค์นัาดา	 ต่ามลำดับ	 ทั�งนั่�	 ประเทศจ่นันัำเข้าไผ่่จาก	

ประเทศมาเลเซึ่่ยมากท่�สุด	 คิ์ดเป็นัม้ลค่์าประมาณ	 11.4	 ล้านัดอลลาร์สหรัฐี	 หรือ		

34	เปอรเ์ซึ่น็ัต์่	ของการนัำเขา้ของประเทศจน่ั	และนัำเขา้จากประเทศเวย่ดนัาม	อินัโดนัเ่ซึ่ย่	

ฟิลิปปินัส์	ยุโรป	ไต่้หวันั	และญ่�ปุ่นั	รองลงมาต่ามลำดับ	(INBAR,	2019)	

นัอกจากน่ั�	 การเต่ิบโต่ของต่ลาดไผ่่และสินัค์้าท่�ทำจากไผ่่ม่ปริมาณท่�เพัิ�มมากขึ�นั		

โดยเฉพัาะการนัำไผ่่มาเป็นัวัสดุทดแทนัไม้จริง	 ซึ่ึ�งม่ประโยชนั์อย่างมากต่่อกลุ่มผ่้้บริโภค์	

ท่�ค์ำนังึถงึสิ�งแวดล้อมรวมทั�งมส่ว่นัสนับัสนันุัในัเรื�องแนัวค์ดิของรฐัีบาลในัการแกไ้ขปัญหา

การรุกล�ำพัื�นัท่�ป่า	 และการเพัิ�มค์วามต่ระหนัักในัการใช้วัสดุท่�เป็นัมิต่รกับสิ�งแวดล้อม	

ประกอบกับค์วามต่้องการของอุต่สาหกรรมท่�ใช้ไผ่่เป็นัวัต่ถุดิบในักระบวนัการผ่ลิต่		

ส่งผ่ลให้ต่ลาดไผ่่	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในัภ้มิภาค์เอเช่ยแปซิึ่ฟิกท่�ม่การเติ่บโต่ส้งขึ�นั	

อยา่งต่อ่เนัื�อง	มอั่ต่ราการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐีอเมริกา	เยอรมนัั	ฝ่รั�งเศส	และประเทศ

อื�นั	ๆ	เพัิ�มขึ�นัอ่กด้วย	(Region	And	Segment	Forecasts,	2019)	เช่นัเด่ยวกับโรงงานั

อุต่สาหกรรมเก่�ยวกับเยื�อกระดาษและกระดาษท่�ม่ค์วามต้่องการใช้ไผ่่เป็นัวัต่ถุดิบ	

ถึง	 40	 เปอร์เซึ่็นัต่์	 ปัจจุบันัประเทศจ่นัและบราซิึ่ลกลายเป็นัผ่้้นัำในัต่ลาดของภ้มิภาค์		

สว่นัประเทศอินัเดย่มค่์วามได้เปรย่บด้านัทรัพัยากรไผ่	่เนัื�องจากมท่รัพัยากรไผ่ใ่นัประเทศ

จำนัวนัมาก	(Future	Market	Insights,	2019)

กำาไร 
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เป็นัไม้ไผ่่ท่�แปรร้ป	 ทั�งนั่�	 ม่ประเทศค์้่ค้์าผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ท่�สำคั์ญ	 คื์อ	 เยอรมน่ั	 ไต่้หวันั	

สหรัฐีอเมริกา	และนัอร์เวย์	และประเทศค์้่แข่งท่�สำค์ัญ	ค์ือ	จ่นั	ญ่�ปุ่นั	เว่ยดนัาม	เม่ยนัมาร์	

และอินัโดนั่เซึ่่ย	

	 สถ่าน่การณ์การน่ำาเขั้้าแล้ะส่งออกไผ่่ขั้องโล้ก	

สถานัการณ์การนัำเข้าและส่งออกไผ่่และหวายในั	พั.ศ.	2561	พับว่า	ประเทศจ่นั

เป็นัประเทศท่�มก่ารนัำเข้าและส่งออกไผ่่และหวายมากท่�สุดในัโลก	โดยม่การส่งออกไปยัง

ทว่ปยุโรปม้ลค์่า	 540	 ล้านัดอลลาร์	 หรือคิ์ดเป็นั	 24	 เปอร์เซึ่็นัต่์	 ของการส่งออกไผ่	่

และหวายของจ่นัทั�งหมด	รองลงมา	ค์ือ	สหรัฐีอเมริกา	ญ่�ปุ่นั	 ไต่้หวันั	 เว่ยดนัาม	อินัเด่ย	

เกาหล่	 ออสเต่รเล่ย	 ไทย	 และแค์นัาดา	 ต่ามลำดับ	 ทั�งนั่�	 ประเทศจ่นันัำเข้าไผ่่จาก	

ประเทศมาเลเซ่ึ่ยมากท่�สุด	 คิ์ดเป็นัม้ลค่์าประมาณ	 11.4	 ล้านัดอลลาร์สหรัฐี	 หรือ		

34	เปอรเ์ซึ่น็ัต์่	ของการนัำเขา้ของประเทศจน่ั	และนัำเขา้จากประเทศเว่ยดนัาม	อินัโดนัเ่ซึ่ย่	

ฟิลิปปินัส์	ยุโรป	ไต่้หวันั	และญ่�ปุ่นั	รองลงมาต่ามลำดับ	(INBAR,	2019)	

นัอกจากนั่�	 การเต่ิบโต่ของต่ลาดไผ่่และสินัค์้าท่�ทำจากไผ่่ม่ปริมาณท่�เพิั�มมากขึ�นั		

โดยเฉพัาะการนัำไผ่่มาเป็นัวัสดุทดแทนัไม้จริง	 ซึ่ึ�งม่ประโยชนั์อย่างมากต่่อกลุ่มผ่้้บริโภค์	

ท่�ค์ำนังึถงึสิ�งแวดล้อมรวมทั�งมส่ว่นัสนับัสนันุัในัเรื�องแนัวค์ดิของรฐัีบาลในัการแกไ้ขปัญหา

การรุกล�ำพัื�นัท่�ป่า	 และการเพัิ�มค์วามต่ระหนัักในัการใช้วัสดุท่�เป็นัมิต่รกับสิ�งแวดล้อม	

ประกอบกับค์วามต่้องการของอุต่สาหกรรมท่�ใช้ไผ่่เป็นัวัต่ถุดิบในักระบวนัการผ่ลิต่		

ส่งผ่ลให้ต่ลาดไผ่่	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในัภ้มิภาค์เอเช่ยแปซิึ่ฟิกท่�ม่การเติ่บโต่ส้งขึ�นั	

อยา่งต่อ่เนัื�อง	มอั่ต่ราการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐีอเมริกา	เยอรมนัั	ฝ่รั�งเศส	และประเทศ

อื�นั	ๆ	เพัิ�มขึ�นัอ่กด้วย	(Region	And	Segment	Forecasts,	2019)	เช่นัเด่ยวกับโรงงานั

อุต่สาหกรรมเก่�ยวกับเยื�อกระดาษและกระดาษท่�ม่ค์วามต้่องการใช้ไผ่่เป็นัวัต่ถุดิบ	

ถึง	 40	 เปอร์เซึ่็นัต่์	 ปัจจุบันัประเทศจ่นัและบราซิึ่ลกลายเป็นัผ่้้นัำในัต่ลาดของภ้มิภาค์		

สว่นัประเทศอินัเดย่มค่์วามได้เปรย่บด้านัทรัพัยากรไผ่	่เนัื�องจากมท่รัพัยากรไผ่่ในัประเทศ

จำนัวนัมาก	(Future	Market	Insights,	2019)

กำาไร 

เห็นัได้ว่า	 แนัวโนั้มการส่งออกไผ่่	 และผ่ลิต่ภัณฑ์	

จากไผ่่ของประเทศไทยม่แนัวโนั้มเพัิ�มขึ�นั	 อย่างไรก็ต่าม	

การส่งออกสินัค้์าไผ่ไ่ม่แปรรป้และไผ่แ่ปรรป้ของประเทศ

เพัื�อนับ้านั	เช่นั	จ่นั	เว่ยดนัาม	ญ่�ปุ่นั	อินัเด่ย	และเม่ยนัมา		

ก็เป็นัประเทศท่�ม่ศักยภาพัในัการผ่ลิต่ส้งเช่นักันั	 ดังนัั�นั	

จงึต่อ้งมแ่นัวทางการพัฒันัาสนิัค้์า	และแปรรป้ผ่ลิต่ภัณฑ์

จากไผ่่ใหเ้ปน็ัท่�ต่อ้งการของต่ลาด	รวมทั�งต่อ้งพัฒันัาดา้นั

เทค์โนัโลยเ่พัื�อใหส้นิัค์า้มคุ่์ณภาพัทัดเทย่มกับต่า่งประเทศ	

ประกอบกับต้่องส่งเสริมการปล้กและการใช้ประโยชนั์

จากไผ่่ให้กับเกษต่รกรและผ้้่สนัใจ	 เพัื�อให้ม่ทรัพัยากรไผ่่

เพั่ยงพัอต่่อค์วามต่้องการของต่ลาดได้ต่่อไปในัอนัาค์ต่

31





ก�รัวิิเครั�ะห์์ห์่วิงโซ่่มููลค่�ของไผ่่ในำปรัะเทศไทย

ไผ่่ถ้กนัำมาใช้ประโยชนั์ในัช่วิต่ประจำวันัมากขึ�นั	 ทั�งใช้ประดับและต่กแต่่งบ้านั	

เพัื�อค์วามสวยงาม	 เป็นัเฟอร์นิัเจอร์ซึ่ึ�งใช้ทดแทนัไม้จริง	 เก้าอ่�	 โต่๊ะ	 ของท่�ระลึก		

ผ่ลติ่ภณัฑป์พ้ัื�นั	ไมไ้ผ่อ่ดั	ซึ่ึ�งการแปรรป้ผ่ลติ่ภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ใ่นัประเทศไทยนัั�นั	ถก้จำกดัดว้ย

เทค์โนัโลย่การผ่ลิต่	 และขาดมาต่รฐีานัในัการรับรองสินัค้์า	 ทำให้ประสิทธิภาพัและ	

กำลังการผ่ลิต่ของผ่ลิต่ภัณฑ์ไผ่่ถ้กจำกัด
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3.1	 ห่วังโซ่่มู้ล้คุ่าขั้องไผ่่	 กรณ่ศึกษา:	 การผ่ล้ิตุแล้ะแปรรูปสิน่คุ้าจากไผ่่ 
ใน่จังหวััดปราจ่น่บุร่

การศกึษาหว่งโซึ่ม่ล้ค่์าไผ่ใ่นัค์รั�งน่ั�	มุง่เนัน้ัศกึษาผ่ลติ่ภณัฑจ์ากไผ่ใ่นัจังหวดัปราจน่ับุร่	

ซึ่ึ�งม่พัื�นัท่�ปล้กไผ่่ส้งท่�สุดในัประเทศ	พัันัธุ์ท่�นัิยมปล้ก	 ได้แก่	 ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	 ไผ่่ซึ่างหม่นั		

ไผ่่เล่�ยง	 เป็นัต่้นั	 ทั�งนั่�	 ม่กิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับไผ่่ซึึ่�งสามารถสร้างม้ลค่์าและส่วนัแบ่ง	

ในัห่วงโซึ่ม่ล้ค่์าของไผ่ท่่�เกิดขึ�นัจริงในัประเทศไทย	ทั�งท่�เป็นัวัต่ถุดบิไม่แปรรป้และผ่ลิต่ภัณฑ์

จากไผ่่ท่�แปรร้ป	 ได้แก่	 กล้าไผ่่	 หนั่อไม้	 ลำไผ่่	 ไม้ไผ่่อัด	 และถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่		

ซึ่ึ�งม่ค์วามเก่�ยวข้องกับการดำเนิันัการหลายภาค์ส่วนั	 ได้แก่	 ร้านัจำหนั่ายกล้าไผ่่	 สวนัไผ่่	

พั่อค์้าค์นักลาง	โรงงานัแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่	และผ่้้บริโภค์	ซึ่ึ�งแต่่ละภาค์ส่วนัม่บทบาท

และหนั้าท่�ในัการบริหารจัดการท่�แต่กต่่างกันั	

จากการศึกษาข้อม้ลการแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่	 ประเภทต่่าง	 ๆ	 ม่ต่้นัทุนั	

ในักระบวนัการดำเนัินังานั	ประกอบด้วย	การด้แลจัดการสวนัไผ่่	การค์ัดเลือกลำไผ่่	และ

การแปรรป้เปน็ัผ่ลติ่ภณัฑ	์ก่อนัสง่สนิัค้์าให้กบัผ่้บ้รโิภค์	ซึ่ึ�งสามารถวเิค์ราะหร์ป้แบบหว่งโซึ่่

ม้ลค์่าจากไผ่่	โดยใช้โมเดลการวิเค์ราะห์ของ	Michael	E.	Porter	(1985)	ซึ่ึ�งประกอบด้วย		

2	 กิจกรรม	 คื์อ	 กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม	 ในัการเพัิ�มม้ลค่์าให้กับผ่ลิต่ภัณฑ์		

ด้วยการวิเค์ราะห์การดำเนิันัการจากกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม	 ตั่�งแต่่การนัำเข้า	

ปัจจัยการผ่ลิต่	 การดำเนัินังานั	 การนัำผ่ลผ่ลิต่ออกจำหนั่าย	 การต่ลาดและการขาย		

และการบริการหลังการขาย	
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โครงสร้างพื้นฐานองค์กร

กำาไร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การนำาเข้า
ปัจจัยการผลิต

การดำาเนินงาน การผลผลิต
ออกจำาหน่าย

การตลาด
และการขาย

การบริการ
หลังการขาย

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

ภาพที่ 4 การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่

การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่	 ม่เป้าหมายเพัื�อนัำเสนัอม้ลค์่าให้กับผ่้้บริโภค์	

ในัระดับท่�เกินัม้ลค์่าต่้นัทุนั	ซึ่ึ�งกิจกรรมห่วงโซึ่่ม้ลค์่าหลัก	ค์ือ	(1)	การนัำเข้าปัจจัยการผ่ลิต่	

(Inbound	 Logistics)	 ประกอบด้วย	 การศึกษาการซึ่ื�อและการใช้ปัจจัยการผ่ลิต่		

(2)	 การดำเนิันังานั	 (Operations)	 คื์อ	 กระบวนัการเปล่�ยนัแปลงปัจจัยการผ่ลิต่เป็นั

ผ่ลิต่ภัณฑ์สำเร็จร้ปและการบริการ	 เริ�มต่ั�งแต่่การเพัาะปล้ก	 การเต่ร่ยมพัื�นัท่�ปล้ก		

การด้แลรักษา	และการเก็บเก่�ยว	(3)	การนัำผ่ลผ่ลิต่ออกจำหน่ัาย	(Outbound	Logistics)		

เปน็ัการศึกษาระบบการขนัส่งสนิัค้์าไปยังค์ลังสนิัค้์าหรือโรงงานั	(4)	การต่ลาดและการขาย	

(Marketing	and	Sales)	คื์อ	การจำแนักกลุม่ผ่้บ้รโิภค์ออกมาให้ชดัเจนัและทำค์วามเขา้ใจ

เก่�ยวกับค์วามต่้องการของกลุ่มผ่้้บริโภค์	 รวมทั�งการสร้างยอดขายของสินัค์้าให้ส้งขึ�นั		

(5)	การบริการหลังการขาย	(Services)	ค์ือ	การด้แลและการบริการภายหลังการจำหนั่าย

สินัค้์าหรือบริการให้กับผ่้้บริโภค์	 โดยกิจกรรมหลักดังกล่าวจะได้รับการสนัับสนัุนัจาก

กิจกรรมสนัับสนัุนั

ห่วงโซึ่่ม้ลค์่า	 (Value	 Chain)	 เป็นัการสร้างม้ลค์่าเพัิ�มให้กับสินัค้์าหรือบริการ	

โดยการมองและวิเค์ราะห์ถึงกระบวนัการท่�เก่�ยวข้องต่ั�งแต่่กระบวนัการการนัำเข้าปัจจัย	

การผ่ลิต่จนัถึงผ่้้บริโภค์ค์นัสุดท้ายท่�ได้ใช้ผ่ลิต่ภัณฑ์	 โดยมุ่งเน้ันัท่�การวิเค์ราะห์ในัแต่่ละ
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กระบวนัการเพัื�อหาช่องทางในัการสร้างม้ลค่์าให้กับสินัค์้า	 เพัื�อทำให้ผ่้้บริโภค์	

เกิดค์วามพัึงพัอใจ	 ม่ค์วามต่้องการและยินัยอมซึ่ื�อ	 เพัราะผ่้้บริโภค์มองว่าค์ุ้มค์่าและ	

ได้ประโยชนั์รวมถึงค์วามพัึงพัอใจในัสินัค์้า	 (สำนัักงานัค์ณะกรรมการข้าราชการพัลเรือนั,	

2557)	 ทั�งนั่�	 การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของไผ่่ในัประเทศไทยในัการศึกษาค์รั�งนั่�		

ประกอบด้วย	กิจกรรม	ต่ามภาพัท่�	5

เกษตรกร 
เพาะกล้าไผ่	

เกษตรกร

เกษตรกร

ลำาไผ่

ลำาไผ่

โรงงานแปรรูป
หน่อไม้

การแปรรูป 
ไม้ไผ่อัด

ตลาด

ตลาด

ตลาด

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

สวนไผ่ซางหม่น
กำาไรสุทธ ิ
14,413	บาท/ไร่/ปี

ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
กำาไรสุทธ ิ 
60,900	บาท/ไร่/ปี
ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น 
กำาไรสุทธ ิ 
22,650	บาท/ไร่/ปี

 โรงแรม
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ตลาดต่างประเทศ

 

 OTOP
 ขายออนไลน์
 มหาวิทยาลัย

 ตลาดสด

 กำาไรสุทธ ิ 
17,197	บาท/ไร่/ปี

 กำาไรสุทธ ิ
35,008	บาท/ไร่/ปี 

การแปรรูป 
ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

สวนไผ่ตงศรีปราจีน
กำาไรสุทธิ	 
37,708	บาท/ไร่/ปี

ภาพที่ 5	การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ในัประเทศไทย
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3.2	 การวัิเคุราะห์ห่วังโซ่่มู้ล้คุ่าขั้องไผ่่ 

การศึกษาการวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของไผ่่ของไทย	 พับว่า	 จังหวัดปราจ่นับุร	่

ปล้กไผ่่เพืั�อการค์้าส้งท่�สุดเป็นัอันัดับ	 1	 ของประเทศไทย	 ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ในัจังหวัด

ปราจ่นับุร่	สามารถแบ่งออกเป็นั	4	กลุ่ม	ดังนั่�	(1)	ร้านัจำหนั่ายกล้าไผ่่	(2)	เกษต่รกรปล้ก

ไผ่เ่พัื�อขายหนัอ่ไม	้(3)	เกษต่รกรปลก้ไผ่เ่พัื�อขายลำ	(4)	โรงงานัแปรรป้ไผ่	่ทั�งนั่�	การวเิค์ราะห์

ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่ในัจังหวัดปราจ่นับุร่	 ได้ศึกษาตั่�งแต่่กระบวนัการการนัำเข้าปัจจัย	

การผ่ลิต่	 การดำเนิันังานั	 การนัำผ่ลผ่ลิต่ออกจำหน่ัาย	 การต่ลาดและการขาย		

และการบริการหลังการขาย	 รวมทั�งการวิเค์ราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อนั	 โอกาส	 และอุปสรรค์	

ของแต่่ละห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของสินัค์้าไผ่่	ซึ่ึ�งม่รายละเอ่ยด	ดังนั่�

3.2.1 ร้านจำหน่ายกล้าไผ่

ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไผ่่	 ม่ร้านัจำหน่ัายกล้าไผ่่เป็นัจุดเริ�มต่้นัของห่วงโซึ่่	 โดยม่

บทบาทสำค์ญัในัการผ่ลติ่และจดัหากลา้พันััธุไ์ผ่ใ่หก้บัเกษต่รกร	การศกึษาค์รั�งนั่�ได้

ดำเนันิัการศกึษากรณต่่วัอยา่งค์อื	“สวนัไผ่พ่ันััธุน์ัยิม”	เปน็ัสวนัไผ่ท่่�ต่ั�งอย้ใ่นัอำเภอ

กบินัทร์บุร่	 จังหวัดปราจ่นับุร่	 โดยขายพัันัธุ์ไผ่่ซึ่างหม่นัและพัันัธุ์ไผ่่เล่�ยง	 ซึ่ึ�งม่การ

จัดการสวนัไผ่่	 เพัื�อใช้ผ่ลิต่กล้าพัันัธุ์เป็นัหลัก	 การจัดการแปลงในัภาพัรวม	 ได้แก่	

การใส่ปุ�ยม้ลไก่	 ให้นั�ำ	 และการอนัุบาลกล้าไผ่่	 (สวนัไผ่่พัันัธุ์นัิยม,	 2563)	 ซึ่ึ�งการ
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วเิค์ราะห์ห่วงโซ่ึ่มล้ค่์ากล้าไผ่่สรุปได้	ต่ามภาพัท่�	6	และมก่ำไรสุทธิจากการดำเนิันังานั

ต่ามต่ารางท่�	5	และต่ารางท่�	6

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20 ปี**
	ไผ่ซางหม่น	4,445,810	บาท/ไร่
	ไผ่เลี้ยง	957,360	บาท/ไร่

เกษตรกร

พ่อค้าคนกลาง

กล้าไผ่

ตลาด

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค กล้าไผ่ซางหม่น 
กำาไรสุทธ	ิ917,710	บาท/ไร่/ปี
 กล้าไผ่เลี้ยง 
กำาไรสุทธ	ิ37,132	บาท/ไร่/ปี

	ร้านจำาหน่ายพันธุ์ไม้

	เกษตรกร

	เกษตรกร

ภาพที่ 6	ห่วงโซึ่่ม้ลค์่ากล้าไผ่่
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ตารางที ่5	ต้่นัทนุั	และกำไรสทุธจิากการจำหน่ัายกล้าไผ่่ซึ่างหม่นัในัพัื�นัท่�	1	ไร่	ระยะ	20	ปี

รายละเอียด บาท

1) ต้นทุนการปลูก (ปีท่�	1) 27,968

•	 กล้าไผ่่ซึ่างหม่นั (Dendrocalamus spp.)	(400	กิ�ง	x	กิ�งละ	40	บาท) 16,000

•	 ค์่าปุ�ย	(ปุ�ยม้ลไก่	4,000	บาท	+	ปุ�ยเค์ม่	418	บาท) 4,418

•	 ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท 3,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ไถปรับพัื�นัท่�	2	ค์รั�ง	x	ค์่าแรงค์รั�งละ	350	บาท	รวม	700	บาท

-	 ค์า่ขุดหลุมปลก้	(2	วันั	x	แรงงานั	2	ค์นั	x	ค่์าแรงวันัละ	350	บาท)	

=	1,400	บาท

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	 (2	 วันั	 x	 แรงงานั	 2	 ค์นั	 x	 ค์่าแรงวันัละ	 350	บาท)		

=	1,400	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(3	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ		

350	บาท)	=	1,050	บาท	

4,550

2) ต้นทุนในการดำเนินการและจัดการสวนไผ่ปีที่ 2 – ปีที่ 20	(19	ปี) 4,417,842

•	 ค์่าปุ�ยต่่อปี	(ปุ�ยม้ลไก่	12,000	บาท	+	ปุ�ยเค์ม่	418	บาท) 12,418

•	 ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท	 3,000

•	 ค์่าแรงงานัต่่อปี

-	 ค์่าตุ่้มต่อนักิ�ง	(30,000	กิ�ง	x	กิ�งละ	2	บาท)	=	60,000	บาท

-	 ค์่าต่ัดกิ�งตุ่้มต่อนัไผ่่เพัื�อนัำมาปักชำ	(400	กิ�งต่่อวันั	x	75	วันั	x	

แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)	=26,250	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ		

350	บาท)	=	350	บาท	

86,600

•	 ถงุสำหรบัชำไผ่่	(ไผ่่จำนัวนั	30,000	กิ�ง	x	ถงุชำราค์าถงุละ	4.35	บาท) 130,500

รวมต่้นัทุนัในัการดำเนัินัการและจัดการสวนัไผ่่ต่่อปี 232,518
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รายละเอียด บาท

ต้นทุนทั้งหมด 4,445,810

3) รายรับปีที่ 2-ปีที่ 20 (19 ปี) 22,800,000

•	 ราค์ากิ�งพัันัธุ์ไผ่่ซึ่างหม่นั	 (30,000	 กิ�ง	 x	 ราค์ากิ�งละ	 40	 บาท)	

=	1,200,000	บาท	 1,200,000

4) กำไรสุทธิิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี 18,354,190

กำไรสุทธิิเฉลี่ยต่อปี 917,710

ที่มา:	การสำรวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563
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ตารางที่ 6	ต่้นัทุนั	และกำไรสุทธิจากการจำหนั่ายกล้าไผ่่เล่�ยงในัพัื�นัท่�	1	ไร่	ระยะ	20	ปี

รายละเอียด บาท

1) ต้นทุนค่าปลูก (ปีที่ 1) 21,968

•	 กล้าไผ่่เล่�ยง	(400	ต่อ	x	ราค์าต่อละ	25	บาท) 10,000

•	 ค์่าปุ�ย	(ปุ�ยม้ลไก่	4,000	บาท	+	ปุ�ยเค์ม่	418	บาท) 4,418

•	 ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท 3,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ไถปรับพัื�นัท่�	2	ค์รั�ง	x	ค์่าแรงค์รั�งละ	350	บาท	รวม	700	บาท

-	 ค์า่ขดุหลมุปลก้	(2	วนัั	x	แรงงานั	2	ค์นั	x	ค์า่แรงค์นัละ	350	บาท)	

=	1,400	บาท

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	 (2	 วันั	 x	 แรงงานั	 2	 ค์นั	 x	 ค่์าแรงวันัละ	 350	 บาท)		

=	1,400	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(3	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)	

=	1,050	บาท	

4,550

2) ต้นทุนในการดำเนินการและจัดการสวนไผ่ปีที่ 2 – ปีที่ 20  

(19 ปี) 

299,592

•	 ค์่าปุ�ยต่่อปี	(ปุ�ยม้ลไก่	12,000	บาท	+	ปุ�ยเค์ม่	418	บาท)	 12,418

•	 ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท 	 3,000

•	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)	

=	350	บาท 350

รวมต้นทุนต่อปี 15,768

3) ต้นทุนในการดำเนินการและจัดการสวนไผ่ปีที่ 3 – ปีที่ 20 (18 ปี) 635,800

•	 ค์่าแรงงานัขุดต่อไผ่่เล่�ยง	(4,000	ต่อ	x	ราค์าต่อละ	5	บาท) 	 20,000

•	 ค์่าถุงชำไผ่่เล่�ยง	(4,000	ต่อ	x	ถุงชำราค์าถุงละ	4.35	บาท) 17,400

รวมต่้นัทุนัในัการดำเนัินัการต่่อปี 37,400
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รายละเอียด บาท

รวมต้นทุนทั้งหมด 957,360

4) รายรับปีที่ 4 – ปีที่ 20 (17 ปี) 1,700,000

•	 ราค์าขายกิ�งพัันัธุ์ไผ่่เล่�ยง	(4,000	ต่อ	x	ราค์าต่อละ	25	บาท) 100,000

5) กำไรสุทธิิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี 742,640

กำไรสุทธิิเฉลี่ยต่อปี 37,132

ที่มา:	การสำรวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

	

การวเิค์ราะหห์ว่งโซึ่ม่ล้ค์า่ของกลา้ไผ่	่ประกอบดว้ย	กจิกรรมหลกัและกจิกรรมเสรมิ	

ดังนั่�

1) การนำเข้าปัจจัยการผลิต	การผ่ลิต่กล้าไผ่่ซึ่างหม่นัและไผ่่เล่�ยง	ม่ระยะปล้ก	

2x2	เมต่ร	จะได้ไผ่่	400	กอต่่อไร่	ในัปีท่�	1	เริ�มต่้นัด้วยการไถปรับพัื�นัท่�	2	ค์รั�ง	

ซึ่ื�อกลา้ไผ่ซ่ึ่างหมน่ัราค์า	40	บาทต่อ่กิ�ง	ค์ดิเปน็ัเงนิั	16,000	บาทต่อ่ไร	่กลา้ไผ่่

เล่�ยงราค์า	25	บาทต่่อกิ�ง	ค์ิดเป็นัเงินั	10,000	บาทต่่อไร่	ม่ค์่าแรงงานัขุดหลุม

และปล้กคิ์ดเป็นัเงินั	 1,400	 บาท	 ใส่ปุ�ยม้ลไก่ประมาณ	 5	 กิโลกรัมต่่อกอ	

กิโลกรัมละ	2	บาท	ใส่ประมาณ	2,000	กิโลกรัมต่่อปี	ค์ิดเป็นัเงินั	4,000	บาท

ต่อ่ไร	่โดยใสร่ว่มกบัปุ�ยเค์มส่ต้่ร	46-0-0	ประมาณ	38	กโิลกรมัต่อ่ไร	่หรอืกอละ	

100	กรัม	ราค์าปุ�ยกิโลกรัมละ	11	บาท	ค์ิดเป็นัเงินัประมาณ	418	บาทต่่อไร่	

ค์่าจ้างใส่ปุ�ย	2	วันั	แรงงานั	2	ค์นั	ค์่าจ้างวันัละ	350	บาท	ค์ิดเป็นัเงินั	1,400	

บาท	ค์่าใช้จ่ายสำหรับระบบการให้นั�ำ	3,000	บาทต่่อไร่	กำจัดวัชพัืช	3	ค์รั�ง	

รวมเป็นัเงินั	1,200	บาทต่่อไร่	

	 ปีท่�	2	ขึ�นัไป	ใส่ปุ�ยม้ลไก่ประมาณ	15	กิโลกรัมต่่อกอ	รวมประมาณ	6,000	

กิโลกรัมต่่อปี	 กิโลกรัมละ	 2	 บาท	 คิ์ดเป็นัเงินั	 12,000	 บาทต่่อไร่	 โดยใส่	

ร่วมกับปุ�ยเค์ม่ส้ต่ร	46-0-0	ประมาณ	38	กิโลกรัมต่่อไร่	หรือกอละ	100	กรัม	

42



ราค์าปุ�ยกิโลกรมัละ	11	บาท	ค์ดิเปน็ัเงินัประมาณ	418	บาทต่อ่ไร	่กำจดัวชัพัชื	

1	ค์รั�ง	เป็นัเงินั	300	บาทต่่อไร่	ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาทต่่อไร่

2) การดำเนินงาน ต่ั�งแต่่ปีท่�	2	เป็นัต่้นัไป	ไผ่่ซึ่างหม่นั	1	กอ	จะสามารถต่อนักิ�ง

ได้	5	ต่้นัต่่อกอ	หรือเฉล่�ย	15	กิ�งต่่อต่้นั	สามารถต่อนักิ�งได้เฉล่�ยประมาณ	75	

กิ�งต่อ่กอ	ประมาณ	30,000	กิ�งต่อ่ไร	่สง้ท่�สดุจะสามารถต่อนักิ�งได้ท่�	200-300	

กิ�งต่่อกอ	ส่วนัไผ่่เล่�ยงท่�ม่อายุต่ั�งแต่่	4	ปีขึ�นัไป	จะสามารถขุดต่อได้ประมาณ	

10	ต่อต่่อปี	หรือค์ิดเป็นัประมาณ	4,000	ต่อต่่อไร่	ทั�งนั่�	ผ่ลผ่ลิต่ไผ่่จากสวนัไผ่่

ขึ�นัอย้่กับการบำรุงรักษาของเกษต่รกร	 ได้แก่	 การใส่ปุ�ย	 ให้นั�ำ	 และแต่่งกอ		

ให้เพั่ยงพัอกับการเจริญเต่ิบโต่และค์วามต่้องการธาตุ่อาหารของแต่่ละชนัิด

	 แรงงานัใชใ้นัการจา้งเหมาในัการดำเนันิังานั	กรณไ่ผ่ซ่ึ่างหมน่ัถา้เปน็ังานัทั�วไป	

เช่นั	การต่ัดกิ�งตุ่้มต่อนัเพัื�อนัำมาชำให้ได้วันัละ	400-500	ตุ่้ม	จ้างเหมาวันัละ	

350	 บาท	 ส่วนัการตุ่้มต่อนักิ�งจ้างกิ�งละ	 2	 บาท	 ส่วนัของไผ่่เล่�ยงถ้าขุดต่อ	

จะจา้งต่อละ	5	บาท	จะได้ปรมิาณ	100	ต่อต่อ่วันั	หากแรงงานัมค่์วามชำนัาญ

จะจ้างต่อละ	7	บาท	ซึ่ึ�งจะได้ประมาณ	300	ต่อต่่อวันั	นัอกจากนั่�	ขั�นัต่อนั	

การอนับุาลกลา้ไผ่ท่่�จะยา้ยมาลงถงุดำจะมต่่น้ัทนุัเพัิ�มในัสว่นัของค์า่แกลบดำ	

ถงุละ	0.35	บาท	ค์า่ถงุใบละ	1	บาท	ค์า่นั�ำท่�ใชร้ดกลา้พันััธุไ์ผ่ป่ระมาณ	3	บาท	

3)  การนำผลผลติออกจำหน่าย ไผ่่ซึ่างหม่นัเริ�มต่อนักิ�งได้ต่ั�งแต่่ปีท่�	2	ส่วนัไผ่่เล่�ยง

จะเริ�มขุดต่อได้ต่ั�งแต่่ปีท่�	4	ขึ�นัไป	ซึ่ึ�งต่้องทำการอนัุบาลกล้าไผ่่ไว้ในัโรงเรือนั

จนักว่ากล้าไผ่่จะม่รากท่�แข็งแรง	พัร้อมจำหนั่ายให้กับผ่้้บริโภค์	โดยผ่้้บริโภค์

สามารถซึ่ื�อกล้าไผ่่ได้โดยต่รงท่�หนั้าร้านั	 หรือสั�งซืึ่�อให้ทางร้านัไปส่งซึึ่�งจะม่	

ค์่าใช้จ่ายท่�ค์ิดเพัิ�มต่ามระยะทาง

4)  การตลาดและการขาย ราค์าขายกิ�งพัันัธุ์ไผ่่ซึ่างหม่นัขายหนั้าสวนัส่งต่้นัละ	

40	บาท	ราค์าขายปลก่ราค์าต่น้ัละ	40-120	บาท	สว่นักิ�งพันััธุไ์ผ่เ่ล่�ยงหนัา้สวนั	

ม่ราค์าขายส่งต่้นัละ	12	บาท	ราค์าขายปล่กต่้นัละ	25	บาท	ทั�งนั่�	กล้าไผ่่จาก
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การเพัาะเมล็ดยังไม่ได้รับค์วามนัิยมในัการทำธุรกิจการเพัาะกล้าไผ่่มากนััก		

ซึ่ึ�งการขยายพัันัธุ์ไผ่่จะเลือกต่้นัไผ่่ดั�งเดิมในัพัื�นัท่�ในัการใช้เป็นัต่้นัพัันัธุ์	

5)  การบริการหลังการขาย	บริการให้ค์ำแนัะนัำเก่�ยวกับการด้แลจัดการสวนัไผ่่

แก่ผ่้้บริโภค์	 จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของร้านัจำหนั่ายกล้าไผ่่ซึ่างหม่นั	

และไผ่่เล่�ยงในัพัื�นัท่�	 1	 ไร่	 ในัระยะเวลาเก็บเก่�ยว	 20	 ปี	 พับว่า	 ไผ่่ซึ่างหม่นั	

ม่ปัจจัยนัำเข้าและการดำเนัินัการ	 ม่ค์่าใช้จ่ายรวมทั�งสิ�นั	 4,445,658	 บาท		

ส่วนัไผ่่เล่�ยงม่ค่์าใช้จ่ายรวมทั�งสิ�นั	 957,360	 บาท	 และการขายกล้าไผ่	่

ให้พ่ัอค้์าค์นักลาง	หรอืผ้้่บริโภค์โดยต่รง	มร่ายรบัจากไผ่่ซึ่างหม่นั	22,800,000	บาท	

ไผ่่เล่�ยงรวม	 1,700,000	 บาท	 ดังนัั�นั	 การจำหน่ัายกล้าไผ่่จะม่กำไรสุทธ	ิ

หลังหักต่้นัทุนัของไผ่่ซึ่างหม่นั	18,354,342	บาท	และไผ่่เล่�ยง	742,640	บาท	
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3.2.2 สวนไผ่เพื่อผลิตหน่อไม้

จังหวัดปราจ่นับุร่	 เป็นัพืั�นัท่�ท่�ม่ชื�อเส่ยงเรื�องการปล้กไผ่่เพืั�อผ่ลิต่หนั่อไม้		

ซึ่ึ�งในั	พั.ศ.	2563	 (ณ	พัฤศจิกายนั)	การปล้กไผ่่ในัพัื�นัท่�ต่ำบลทุ่งโพัธิ�	อำเภอนัาด่	

จงัหวดัปราจน่ับรุ	่มก่ารรวมกลุม่วสิาหกจิชมุชนัเกษต่รแปลงใหญไ่ผ่	่โดยมก่ารปลก้

ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัหรือท่�ร้้จักกันัด่ในัชื�อไผ่่ซึ่างหม่นั	 เพัื�อผ่ลิต่หนั่อไม้รวมถึงการขาย	

ลำไผ่่จากการต่ัดสางลำไผ่่	 เกษต่รกรสามารถเก็บหนั่อไม้ได้หลังจากการปล้ก	

ในัปีท่�	 3	 ต่ั�งแต่่เดือนัม่นัาค์ม-ธันัวาค์ม	 โดยเกษต่รกรจะจัดการและด้แลสวนัไผ่	่

ด้วยการตั่ดสางลำและจัดการสวนัไผ่่ให้แล้วเสร็จในัช่วงเดือนั	พัฤศจิกายนั	-	ธนััวาค์ม	

และม่การบำรุงดินัโดยใช้ปุ�ยม้ลไก่	 ในัเดือนัมกราค์ม	 ส่วนัเดือนัม่นัาค์มจะม่การ	

กระตุ่น้ัการเจริญเติ่บโต่ของไผ่	่โดยใชปุ้�ยสต้่ร	46-0-0	และสต้่ร	16-16-16	ในัเดอืนั

พัฤษภาค์มและเดือนัมิถุนัายนั	 เพัื�อกระตุ้่นัให้ลำต่้นัแข็งแรง	 และช่วยทำให้ไผ่่	

ม่ค์วามต่้านัทานัโรค์และแมลง	ส่วนัในัช่วงฤด้แล้งรดนั�ำไผ่่	3	วันัต่่อค์รั�ง	ต่ามแผ่นั	

การด้แลและจัดการสวนัไ่ผ่่	 ต่ารางท่�	 7	 ซึ่ึ�งการวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าหนั่อไม้		

สรุปได้ต่ามภาพัท่�	7	และม่กำไรสุทธิจากการดำเนัินังานัต่ามต่ารางท่�	8
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ตารางที่ 7	แผ่นัการด้แลและจัดการสวนัไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัต่ั�งแต่่ปีท่�	3	ขึ�นัไป

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การตัดสางลำา/

แต่งกอ

การกำาจัด

วัชพืช	

การให้น้ำ	

ใส่ปุ๋ยมูลไก่	

ใส่ปุ๋ยสูตร	 

46-0-0

ใส่ปุ๋ยสูตร	 

16-16-16

เก็บผลผลิต

หน่อไม้	

ที่มา:	การสำรวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

กำาไรสุทธิ 35,008 บาท/ไร่/ปี

เกษตรกร

พ่อค้าคนกลาง

หน่อไม้

ตลาด

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค
 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	20	ปี**
	 289,840	บาท/ไร่/ปี

	ตลาดสด
	ตลาดนัดชุมชน
	งาน	OTOP

ภาพที่ 7	ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของหนั่อไม้
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ตารางที่ 8	 ต่้นัทุนัและกำาไรสุทธิจากการปล้กไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	เพัื�อการผ่ลิต่หนั่อไม	้

ในัพัื�นัท่�	1	ไร่	ในัระยะ	20	ปี

กิจกรรม บาท

1) ต้นทุนค่าปลูก (ปีท่�	1) 12,450

•	 ค์่าต่้นักล้าไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	(100	ต่้นั	x	ราค์า	ต่้นัละ10	บาท) 1,000

•	 ค์่าปุ�ยม้ลไก่	(20	กก.	x	ต่้นัไผ่่	100	กอ	x	กิโลกรัมละ	2	บาท) 4,000

•	 ระบบการให้นั�ำ	5,000	บาท 5,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ไถปรับพัื�นัท่�	2	ค์รั�ง	x	ค์่าแรงค์รั�งละ	350	บาท	รวม	700	บาท

-	 ค์่าขุดหลุมปล้ก	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)		

=	350	บาท

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท	

=	350	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)		

=	350	บาท

2,450

2) ต้นทุนในการดำเนินการและจัดการสวนไผ่ปีที่ 2 – ปีที่ 20 (19	ปี) 198,550

•	 ปุ�ยม้ลไก่	(20	กิโลกรัมต่่อกอ	x	100	กอ	x	กิโลกรัมละ	2	บาท) 4,000

•	 ระบบการให้นั�ำ	5,000	บาท 5,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)		

=	350	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)		

=	350	บาท

-	 ค์่าต่ัดสางลำ	=	750	บาท

1,450

รวมต้นทุนในการดำาเนินการและจัดการสวนไผ่ต่อปี 10,450
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กิจกรรม บาท

3) ค่าปุ�ยเคมีสำหรับการดูแลและจัดการสวนไผ่ปีที่ 3 – ปีที่ 20 (18	ปี) 78,840

•	 ต่้นัทุนัปุ�ยส้ต่ร	46-0-0	(100	กอ	x	ใส่ปุ�ยกอละ	0.3	กิโลกรัม	x	กิโลกรัม

ละ	11	บาท)

•	 ต่น้ัทุนัปุ�ยสต้่ร	16-16-16	(100	กอ	x	ใสปุ่�ยกอละ	2.7	กิโลกรัม	x	กิโลกรัม

ละ	15	บาท	)

330

4,050

รวมต่้นัทุนัค์่าปุ�ยเค์ม่ต่่อปี 4,380

รวมต้นทุนทั้งหมด 289,840

4) รายรับปีที่ 3 – ปีที่ 20	(18	ปี)	 1,044,000

•	 ขายหนั่อไม้นัอกฤด้	(1,000	กิโลกรัม	x	กิโลกรัมละ	30	บาท) 30,000

•	 ขายหนั่อไม้ในัฤด้	(5,000	กิโลกรัม	x	กิโลกรัมละ	5	บาท)	 25,000

•	 ขายลำไม้ไผ่่จากการต่ัดสางลำ	(3	ลำ	x	100	กอ	x	ราค์าลำละ	10	บาท)	 3,000

รวมรายรับทั้งหมด 58,000

5) กำไรสุทธิิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี 754,160

 กำไรสุทธิิเฉลี่ยต่อปี 37,708

ที่มา: การสำารวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

48



 การวิเค์ราะห์หว่งโซึ่ม่ล้ค่์าของหน่ัอไม้	ประกอบด้วย	กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม	

ดังนั่�

1)  การนำเข้าปัจจัยการผลิต การปล้กไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัเพัื�อผ่ลิต่หนั่อไม้	 ปีท่�	 1		

เริ�มต้่นัจากการไถปรับพืั�นัท่�	2	ค์รั�ง	ค์ดิเป็นัเงินั	700	บาทต่่อไร่	โดยปลก้กล้าไผ่่

ระยะปล้ก	 4x4	 เมต่ร	 จะได้ไผ่่	 100	 กอต่่อไร่	 ซึ่ื�อกล้าไผ่่จากสวนัไผ่่ในัพัื�นัท่�	

ใกล้เค์ย่ง	ราค์าต้่นัละ	10	บาท	คิ์ดเป็นัเงินั	1,000	บาท	มค่่์าแรงในัการขุดหลุม

ปล้กกล้าไผ่่วันัละ	350	บาท	จำนัวนั	1	วันั	ค์่าแรงในัการกำจัดวัชพัืช	3	ค์รั�ง	

เป็นัเงินั	1,050	บาท	ระบบการให้นั�ำ	5,000	บาทต่่อไร่	ใส่ปุ�ยม้ลไก่ประมาณ	

20	 กิโลกรัมต่่อกอ	 ราค์า	 2	 บาทต่่อกิโลกรัม	 คิ์ดเป็นั	 4,000	 บาทต่่อปี		

ม่ค์่าจ้างงานัในัการดำเนัินัการ	350	บาท	

2)  การดำเนินงาน	การผ่ลิต่หนั่อไม้	ต่้องม่การจัดการระบบการให้นั�ำทุก	3	วันั	

ดว้ยระบบสปริงเกอร์ชว่งนัอกฤดฝ้่นั	หรอืระหว่างเดือนัมกราค์มถึงพัฤษภาค์ม	

เดอืนัมกราค์มใสปุ่�ยมล้ไกป่ระมาณ	20	กโิลกรมัต่อ่กอ	ราค์า	2	บาทต่อ่กิโลกรมั	

ค์ิดเป็นั	 4,000	 บาทต่่อปี	 ม่ค่์าแรงงานัในัการใส่ปุ�ย	 350	 บาท	 กำจัดวัชพืัช		

1	ค์รั�ง	เป็นัเงินั	350	บาท	การตั่ดสางลำไผ่่ในัท่�ปีท่�	2	ลำไผ่่ท่�แก่และอย้ติ่่ดกันัออก	

ซึ่ึ�งจะตั่ดสางในัเดือนัพัฤศจิกายนัถึงเดือนัธันัวาค์มเพัื�อให้ไผ่ท่่�เจริญเติ่บโต่ใหม่

สามารถเจริญเติ่บโต่ได้อย่างเต็่มท่�	โดยต้่องเหลือไผ่่ไว้	3-4	ลำต่่อกอ	เพัื�อเล่�ยงกอ

และเล่�ยงหน่ัอท่�ออกใหม่ต่่อไป	 ซึ่ึ�งม่ค์่าแรงงานัในัการต่ัดสางลำและแต่่งกอ	

วันัละ	 750	 บาทต่่อไร่ต่่อปี	 ส่วนัปีท่�	 3	 ขึ�นัไป	 ใส่ปุ�ยเพัิ�มเต่ิมส้ต่ร	 46-0-0	

ประมาณ	0.3	กโิลกรมัต่อ่กอ	ราค์ากโิลกรมัละ	11	บาท	ค์ดิเป็นัเงนิั	330	บาท	

และใส่ปุ�ยส้ต่ร	 16-16-16	 ประมาณ	 0.3	 กิโลกรัมต่่อกอ	 ในัระหว่าง	

เดือนักุมภาพัันัธ์ถึงเดือนัตุ่ลาค์ม	รวม	9	ค์รั�ง	ราค์า	15	บาทต่่อกิโลกรัม	

3)  การนำผลผลิตออกจำหน่าย	ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัท่�ม่อายุ	3	ปีขึ�นัไป	สามารถต่ัด

หนั่อไม้เพัื�อขายได้	 ซึ่ึ�งเกษต่รกรสามารถขายหน่ัอไม้ได้ในัราค์าประมาณ	 30	

บาทต่่อกิโลกรัม	เก็บผ่ลผ่ลิต่ได้	3	วันัต่่อค์รั�ง	ได้ผ่ลผ่ลิต่	25	กิโลกรัมต่่อค์รั�ง	
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ซึ่ึ�งจะได้ผ่ลผ่ลิต่ประมาณ	250	กิโลกรัมต่่อเดือนั	รวมการเก็บผ่ลผ่ลิต่นัอกฤด้

ในัช่วงเดือนักุมภาพัันัธ์ถึงพัฤษภาค์ม	 รวมระยะเวลา	 4	 เดือนั	 สามารถเก็บ

ผ่ลผ่ลติ่นัอกฤด้	1,000	กโิลกรมัต่่อไร	่คิ์ดเปน็ัรายไดจ้ากไผ่่นัอกฤดร้วม	30,000	

บาทต่่อไร่	ส่วนัในัช่วงฤด้ฝ่นัหรือในัเดือนัมิถุนัายนัถึงตุ่ลาค์ม	ผ่ลผ่ลิต่หนั่อไม้

จะม่มากกว่าค์วามต่้องการในัต่ลาด	ซึ่ึ�งอาจม่หนั่อไม้ถึง	1,000	กิโลกรัมต่่อไร่

ต่อ่เดอืนั	ราค์าหนัอ่ไมใ้นัชว่งนั่�ขายไดก้โิลกรมัละประมาณ	5	บาท	จะมร่ายได้	

5,000	 บาทต่่อไร่ต่่อเดือนั	 ซึ่ึ�งภายหลังจากช่วงฤด้ฝ่นัหรือช่วงเดือนัธันัวาค์ม	

เปน็ัชว่งฤด้กาลต่ดัสางกอไผ่ห่รอืระยะพัักต่วัของไผ่	่ทำใหห้นัอ่ไมม้ผ่่ลผ่ลิต่นัอ้ย	

ราค์าหน่ัอไม้ในัช่วงเวลาดังกล่าวจึงส้งขึ�นัเนัื�องจากค์วามต้่องการในัต่ลาดส้ง	

นัอกจากนั่�	เกษต่รกรจะม่รายได้จากการขายลำท่�ต่ัดสางกอละ	3	ลำ	สามารถ

ขายได้ราค์าลำละ	 10	 บาทหรือมากกว่า	 ซึ่ึ�งจะม่รายได้จากการขายลำ		

3,000	บาทต่่อไร่

4)  การตลาดและการขาย	หนัอ่ไมส้ดทั�งในัและนัอกฤด	้ต่ลาดสว่นัใหญเ่ปน็ัต่ลาด

ภายในัประเทศ	 ม่ต่ลาดจำหนั่ายในัท้องถิ�นั	 สำหรับหนั่อไม้ในัฤด้บางส่วนั	

ท่�ล้นัต่ลาดและม่ราค์าต่�ำ	เกษต่รกรจะนัำไปแปรร้ปเป็นัหนั่อไม้ดอง	สามารถ

เพัิ�มม้ลค์่าได้ถึงกิโลกรัมละ	 70	 บาท	 ซึ่ึ�งต่ลาดหนั่อไม้ดองแปรร้ปม่ต่ลาด	

ท่�กว้างขึ�นั	เช่นั	ต่ลาดสินัค์้าชุมชนัในัมหาวิทยาลัย	งานัสินัค์้า	OTOP	เป็นัต่้นั	

อ่กทั�ง	 ม่การประชาสัมพัันัธ์สินัค์้าผ่่านัสื�อออนัไลนั์	 รวมถึงเกษต่รกรยังได	้

มส่่วนัร่วมกบัมหาวิทยาลัยเพืั�อทำการศกึษาวจิยัและพัฒันัาสนิัค้์าอย่างต่่อเนัื�อง

5)  การบริการหลังการขาย การผ่ลิต่หนั่อไม้ไม่ม่บริการหลังการขายให้กับ	

ผ่้้บริโภค์	 แต่่จะเป็นัการผ่ลิต่สินัค้์าท่�ม่คุ์ณภาพัและม่มาต่รฐีานัอย้่เสมอ		

จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของหนั่อไม้ในัพัื�นัท่�	1	ไร่	
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ในัระยะเวลาเก็บเก่�ยว	20	ปี	พับว่า	การผ่ลิต่หนั่อไม้ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัม่ปัจจัยนัำเข้า

และการดำเนัินัการ	 ม่ค์่าใช้จ่ายรวมทั�งสิ�นั	 289,840	 บาท	 และการขายกล้าไผ่	่

ให้พั่อค์้าค์นักลาง	 หรือผ่้้บริโภค์โดยต่รง	 ม่รายรับ	 1,044,000	 บาท	 ดังนัั�นั	 การผ่ลิต่	

หนั่อไม้ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัจะม่กำไรสุทธิหลังหักต่้นัทุนัทั�งสิ�นั	754,160	บาท	
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3.2.3 สวนไผ่เพื่อผลิตลำไผ่

ลำไผ่่	 เป็นัส่วนัของไผ่่ท่�สามารถนัำมาใช้ประโยชนั์ได้มากกว่าส่วนัอื�นั	 ๆ		

ซึ่ึ�งสามารถต่ัดลำไผ่่เพัื�อใช้ประโยชนั์ได้หลังจากลำไผ่่โต่เต่็มท่�ม่อายุ	 3	 ปีขึ�นัไป		

โดยสามารถแบ่งการใช้ประโยชนั์ลำไผ่่ออกเป็นั	 การใช้ลำไผ่่เพัื�อการก่อสร้าง		

การแปรร้ปเป็นับรรจุภัณฑ์	หรือเป็นัสินัค์้าหัต่ถกรรมจักสานั	หรือการขายส่งไปยัง

โรงงานั	 เพัื�อแปรร้ปเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์ต่่าง	 ๆ	 ได้แก่	 เฟอร์นัิเจอร์	 ไม้ไผ่่อัด	 ต่ะเก่ยบ		

ถ่านัคุ์ณภาพัจากไม้ไผ่่ 	 เป็นัต่้นั	 ซึ่ึ� งการวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของลำไผ่	่

สรุปได้ต่ามภาพัท่�	8	และม่กำไรสุทธิจากการดำเนัินังานั	ต่ามต่ารางท่�	9

เกษตรกร

ตลาด

 ลำาไผ่ซางหม่น
 ลำาไผ่ศรีปราจีน

โรงงานแปรรูป
 ไม้ไผ่อัด	(ลำไผ่ซางหม่น)
			-	ไม้ไผ่อัด	1	ชั้น
     กำไรสุทธิ	60,900	บาท/ไร่/ปี
			-	ไม้ไผ่อัด	3	ชั้น
     กำไรสุทธิ	22,650	บาท/ไร่/ปี
 ถ่านคุณภาพจากไม้ไผ่	 
		(ลำไผ่ตงศรีปราจีน)
   - กำไรสุทธิ	17,197	บาท/ไร่/ปี
 อื่นๆ

ผู้บริโภคพ่อค้าคนกลาง

 สร้างอาคาร
 ไม้ค้ำ
 อื่น	ๆ

ผู้บริโภค

ภาพที่ 8	ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของลำไผ่่
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การผ่ลิต่ลำไผ่่ซึ่างหม่นัม่ต้่นัทุนัท่�ใช้ในัการผ่ลิต่	 ซึ่ึ�งเป็นัค่์าใช้จ่ายเริ�มต้่นัสำหรับ	

การลงทุนั	ประกอบด้วย	ค์่ากล้าไผ่่	ปุ�ยม้ลไก่	และค์่าแรงงานัในัการใส่ปุ�ยและด้แลสวนัไผ่่	

อย่างไรก็ต่าม	 ลำไผ่่สามารถเพัิ�มม้ลค่์าได้	 หากนัำไปต่่อยอดการผ่ลิต่เป็นัสินัค้์าอื�นั	 ๆ		

ต่ามลักษณะการใช้งานั	 ทั�งน่ั�	 การขายลำไผ่่ซึ่างหม่นัต่้องอาศัยการขายในัปริมาณมาก	

ต่่อค์รั�ง	 เพัื�อให้ค์ุ้มค์่าเพ่ัยงพัอต่่อการขนัส่งและการจัดการ	 เนัื�องจากทุกขั�นัต่อนัล้วนัม่	

ค์่าใช้จ่ายในัการจัดการ	 ซึ่ึ�งผ่้้ซึ่ื�อและผ่้้ขายต่้องต่กลงราค์ากันัอย่างเป็นัธรรม	 เพัื�อไม่ให้	

ฝ่่ายหนัึ�งฝ่่ายใด	เกิดค์วามเส่ยหายหรือขาดทุนัได้

ตารางท่ี 9		 ต้่นัทุนั	และกำาไรสุทธิจากการปล้กไผ่่ซึ่างหม่นั	(Dendrocalamus spp.)	
ผ่ลิต่ลำาในัพัื�นัท่�	1	ไร่	ระยะ	20	ปี	

รายละเอียด บาท

1) ต้นทุนค่าปลูก (ปีท่�	1) 10,450

•	 ค์่าต่้นักล้า	(ต่้นักล้า	100	ต่้นัต่่อไร่	x	ราค์าต่้นัละ	40	บาท)	 4,000

•	 ค์่าปุ�ยม้ลไก่	 (ต่้นักล้า	 100	ต่้นั	 x	 ใส่ปุ�ย	 5	กิโลกรัมต่่อต่้นั	 x	 ราค์า

กิโลกรัมละ	2	บาท) 1,000

•	 ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท 3,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ไถปรับพัื�นัท่�	2	ค์รั�ง	x	ค์่าแรงค์รั�งละ	350	บาท	รวม	700	บาท

-	 ค์่าขุดหลุมปล้ก	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	

บาท)	=	350	บาท

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท	

=	350	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(3	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)	

=	1,050	บาท

2,450

2) ต้นทุนในการดำเนินการและจัดการสวนไผ่ปีที่ 2 – ปีที่ 20 (19	ปี) 70,300
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รายละเอียด บาท

•	 ปุ�ยม้ลไก่	(15	กิโลกรัมต่่อกอ	x	100	กอ	x	กิโลกรัมละ	2	บาท) 3,000

•	 ค์่าแรงงานั

-	 ค์่าใส่ปุ�ย	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)		

=	350	บาท

-	 ค์่ากำจัดวัชพัืช	(1	วันั	x	แรงงานั	1	ค์นั	x	ค์่าแรงวันัละ	350	บาท)	

=	350	บาท

700

รวมต่้นัทุนัในัการดำาเนัินัการและจัดการสวนัไผ่่ต่่อปี 3,700

3) ค่าแรงงานในการตัดลำไผ่ ปีที่ 3 – ปีที่ 20 (18 ปี) 81,000

-	ค์่าแรงงานัเหมาจ่าย	(4,500	บาท	x	1	ค์รั�ง)	=	4,500	บาท

รวมต้นทุนทั้งหมด 161,750

4) รายรับปีที่ 3 – ปีที่ 20 (18 ปี) 450,000

•	 ขายลำาไผ่่	(5	ลำาต่่อกอ	x	100	กอ	x	ราค์าลำาละ	50	บาท	) 25,000

5) กำไรสุทธิิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี 288,250

กำไรสุทธิิเฉลี่ยต่อปี 14,413

ที่มา: การสำารวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

การดำเนิันังานัในัห่วงโซ่ึ่มล้ค่์าของลำไผ่่	ประกอบด้วย	กิจกรรมหลกัและกจิกรรมเสรมิ	

สรุปได้ดังนั่�	

1)  การนำเข้าปัจจัยการผลิต	 กิจกรรมกรรมท่�สำค์ัญ	 ประกอบด้วย	 ในัปีท่�	 1		

ผ่้ผ้่ลติ่ไผ่	่หรอืเกษต่รกร	ดำเนันิัการปลก้ไผ่ซ่ึ่างหมน่ัในัช่วงฤดฝ้่นัระหวา่งเดอืนั

พัฤษภาค์ม	 -	 กรกฎาค์ม	 เริ�มต่้นัจากการไถปรับพัื�นัท่�	 2	 ค์รั�ง	 ค์ิดเป็นัเงินั		

700	บาทต่่อไร่	 เกษต่รกรปล้กกล้าไผ่่ในัระยะ	4x4	 เมต่ร	จำนัวนั	100	ต่้นั	
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ต่่อไร่	 ต้่นักล้าไผ่่	 เกษต่รกรจะจัดซึ่ื�อกล้าไผ่่จากสวนัไผ่่ในัพัื�นัท่�ใกล้เค์่ยง	

เกษต่รกรบางรายเพัาะกล้าไผ่่เองซึ่ึ�งช่วยลดค์่าใช้จ่ายจากการซืึ่�อต่้นักล้าได้		

การปล้กไผ่่ม่ค์่าแรงในัการขุดหลุมปล้กกล้าไผ่่วันัละ	 350	 บาท	 ใช้ปุ�ยม้ลไก่	

เพัื�อรองบรเิวณก้นัหลมุเพัื�อให้ต้่นัไผ่่สามารถดงึธาต่อุาหารไปใช้ในัการเจรญิเต่บิโต่

ได้ด่ขึ�นั	 ในัปีแรกใช้	 5	 กิโลกรัมต่่อกอ	 ราค์า	 2	 บาทต่่อกิโลกรัม	 คิ์ดเป็นั		

1,000	บาท	ม่ค์่าแรงงานัในัการใส่ปุ�ย	350	บาท	ระบบการให้นั�ำ	3,000	บาท

ต่่อไร่	ค์่าแรงในัการกำจัดวัชพัืช	3	ค์รั�ง	เป็นัเงินั	1,050	บาท	

2)  การดำเนินงาน	ปีท่�	2	ขึ�นัไป	ใส่ปุ�ยม้ลไก่	15	กิโลกรัมต่่อกอ	ราค์า	2	บาท	

ต่่อกโิลกรมั	คิ์ดเป็นั	3,000	บาท	ค่์าใส่ปุ�ยมล้ไก่	1	ค์รั�ง	350	บาท	ค่์ากำจัดวชัพัชื	

1	ค์รั�ง	350	บาท	ปีท่�	3	ขึ�นัไป	ม่ค์่าต่ัดลำเหมาจ่าย	4,500	บาทต่่อไร่	เมื�อไผ่่

มอ่ายุประมาณ	1	ปี	เกษต่รกรจึงสามารถนัำหน่ัอไม้ไปบริโภค์ได้และบางส่วนั

สามารถนัำไปขายได้	 เมื�อไผ่่ม่อายุค์รบ	 3	 ปี	 เกษต่รกรจึงจะม่รายได้จาก	

การขายลำไผ่	่โดยมแ่ผ่นัการดแ้ลและจัดการสวนัไผ่ซ่ึ่างหมน่ั	ต่ามต่ารางท่�	10

ตารางที่ 10	แผ่นัการด้แลและการจัดการสวนัไผ่่ซึ่างหม่นั	อายุลำา	3	ปีขึ�นัไป
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การตัดสาง

การกำาจัด
วัชพืช 

การใส่ปุ�ย
มูลไก่  

การขายลำาไผ่ 

ที่มา: การสำารวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563
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 3)  การนำผลผลติออกจำหนา่ย ลำท่�มไ่ผ่อ่าย	ุ3	ป	ีเป็นัชว่งท่�ลำไผ่ม่ค่์วามสมบร้ณ์	

จงึเป็นัระยะเวลาท่�เหมาะสมสำหรบัการต่ดัลำไผ่่ไปใช้ประโยชน์ั	โดยถ้กค์ดัเลอืก

และต่ดัโดยเกษต่รกร	และเต่รย่มขนัส่งไปยงัโรงงานั	หรอืขายลำไผ่่ให้กบัผ่้ร้บัซึ่ื�อ	

หรือพั่อค์้าค์นักลางในัราค์าทุนั	ค์ือ	ราค์า	50	บาทต่่อลำ	ค์วามยาว	15	เมต่ร	

เส้นัผ่่านัศ้นัย์กลาง	 3	 นัิ�วขึ�นัไป	 ต่ามต่ารางท่�	 11	 ซึ่ึ�งม่ค่์าแรงงานัตั่ดลำไผ่	่

เหมาจ่าย	4,500	บาทต่่อไร่

ตารางที่ 11	ราค์าขายของลำาไผ่่ซึ่างหม่นัต่ามขนัาดเส้นัผ่่านัศ้นัย์กลางลำา	

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวลำาไผ่ ราคาขายหน้าสวน (บาท)

0.5	นัิ�ว 15	เมต่ร 15

2	นัิ�ว 15	เมต่ร 25

3	นัิ�ว 15	เมต่ร 50

ที่มา:	สำารวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

4)  การตลาดและการขาย ต่ลาดสว่นัใหญเ่ปน็ัต่ลาดภายในัประเทศ	เชน่ั	โรงงานั

แปรร้ปต่า่ง	ๆ 	เฟอรน์ัเิจอร	์กอ่สรา้งอาค์าร	เป็นัต่น้ั	ลำไผ่ซ่ึ่างหมน่ัสามารถขาย

ได้ลำละ	15-50	บาท	โดยราค์าขึ�นัอย้่กับจำนัวนัท่�สั�งซึ่ื�อ	ค์วามยาว	ค์วามหนัา	

เส้นัผ่่านัศ้นัย์กลาง	 บริเวณส่วนัโค์นัลำ	 กลาง	 และปลาย	 ลักษณะของลำไผ่	่

ต่้องต่รงไม่ค์ดงอ	 ม่การต่กลงราค์าขายระหว่างเกษต่รกรและพ่ัอค้์าค์นักลาง	

หรอืผ่้บ้รโิภค์โดยต่รง	อย่างไรก็ต่าม	ราค์าลำไผ่่ในัต่ลาดภายในัประเทศยังมร่าค์า

แต่กต่า่งกนััในัแต่่ละเขต่พัื�นัท่�	และเกษต่รกรสว่นัใหญม่ก่ารการประชาสมัพันััธ์

สินัค์้าผ่่านัสื�อออนัไลนั์	 อาทิ	 เว็บไซึ่ต่์	 เฟสบุ๊ค์	 เว็บเพัจ	 ซึ่ึ�งม่ค์วามสะดวกต่่อ	

การต่ิดต่่อสอบถามมากขึ�นั

56



5)  การบริการหลังการขาย	การขายลำไผ่่ออกจากสวนัแล้ว	จะไม่ม่บริการหลัง

การขาย	จะเป็นัเพัย่งการติ่ดต่่อเพัื�อประสานังานัการซึ่ื�อขายลำไผ่	่ต่อ่รองราค์า	

ในัค์รั�งต่่อไปเท่านัั�นั	 จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของลำไผ่่ซึ่างหม่นัในัพัื�นัท่�	 1	

ไร่	ในัระยะเวลาเก็บเก่�ยว	20	ปี	พับว่า	การผ่ลิต่ลำไผ่่ซึ่างหม่นัม่ปัจจัยนัำเข้า

และการดำเนัินังานั	 ม่ค์่าใช้จ่ายรวมทั�งสิ�นั	 161,750	 บาท	 และการขาย	

ลำไผ่่ซึ่างหมน่ัใหพ้ัอ่ค์า้ค์นักลาง	หรอืผ่้บ้ริโภค์โดยต่รง	มร่ายรบั	450,000	บาท		

ดงันัั�นั	การผ่ลติ่ลำไผ่ซ่ึ่างหมน่ัจะมก่ำไรสทุธหิลงัหกัต่น้ัทนุัทั�งสิ�นั	288,250	บาท	

3.2.4 โรงงานแปรรูปไม้ไผ่อัด

ไม้ไผ่่อัดเป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์ท่�ปัจจุบันันัิยมใช้เป็นัส่วนัประกอบในัการก่อสร้าง

อาค์าร	เชน่ั	ปพ้ัื�นั	ปผ้่นัังภายในัอาค์าร	และผ่ลิต่เฟอร์นัเิจอร์ประเภทต่า่ง	ๆ 	เนัื�องจาก

ม่ค์วามสวยงาม	ค์งทนั	ไม่ม่ค์วามยืดต่ัว	และเป็นัฉนัวนักันัค์วามร้อนัได้ด่	อ่กทั�งยัง

สามารถรับนั�ำหนัักได้ในัอัต่ราท่�ส้งกว่าไม้ธรรมดา	 และม่ลักษณะค์ล้ายกับไม้จริง		

ซึ่ึ�งการดำเนันิัการผ่ลิต่ไมไ้ผ่อ่ดัมห่่วงโซึ่่ม้ลค์า่	เริ�มต่น้ัจากเกษต่รกร	ขายลำไผ่ใ่หก้บั

พั่อค์้าค์นักลาง	 พั่อค์้าค์นักลางขายลำไผ่่ให้กับโรงงานัแปรร้ป	 และสุดท้ายโรงงานั

แปรร้ปเปน็ัผ่ลติ่ภณัฑแ์ละนัำสง่ใหก้บัผ่้บ้รโิภค์	ซึ่ึ�งในัการผ่ลติ่ไมไ้ผ่อ่ดัมร่ายละเอย่ด

ของต่้นัทุนัในัการผ่ลิต่ต่ามประเภทและขนัาดท่�แต่กต่่างกันั	 เช่นั	 ไม้ไผ่่อัด	 1	 ชั�นั		

(1	layer)	ขนัาดกว้าง	200	มิลลิเมต่ร	ยาว	2,400	มิลลิเมต่ร	และหนัา	6	มิลลิเมต่ร	
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และไม้ไผ่่อัด	3	ชั�นั	(3	layer)	ขนัาดกว้าง	1,200	มิลลิเมต่ร	ยาว	2,400	มิลลิเมต่ร	

และหนัา	15	มิลลิเมต่ร	นัอกจากนั่�	ยังมต้่่นัทุนัของค่์าเค์รื�องจักรประมาณ	10	เค์รื�อง

และโรงงานัท่�จดัตั่�งค์รั�งแรกใชเ้งนิัลงทนุักวา่	80	ลา้นับาท	(ธนัา	ทพิัยเ์จรญิ,	2563ก)	

ซึ่ึ�งการวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่า	 ของไม้ไผ่่อัดสรุปได้	 ต่ามภาพัท่�	 9	 และม่กำไรสุทธ	ิ

จากการดำเนัินังานั	ต่ามต่ารางท่�	12

โรงงานแปรรูป 
ไม้ไผ่อัด

ไม้ไผ่อัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20 ปี**
 ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น 
ต้นทุน	630,000	บาท/ไร่

 ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น 
ต้นทุน	630,000	บาท/ไร่

เกษตรกร พ่อค้าคนกลางลำาไผ ่
ซางหม่น

ตลาด ผู้บริโภค

 โรงแรม
 บ้านพักส่วนตัว
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น 
กำาไรสุทธิ	60,900	บาท/ไร่/ปี

 ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น 
กำาไรสุทธิ	22,650	บาท/ไร่

ภาพที่ 9	ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไม้ไผ่่อัด	
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ตารางที่ 12	 ต่้นัทุนัและกำไรสุทธิจากการผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 1	 ชั�นั	 และ	 3	 ชั�นั	 ต่่อการผ่ลิต่	

พัื�นัท่�	1	ไร่	ในัระยะ	20	ปี	

กิจกรรม บาท

การผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น

1) ต้นทุนการผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น ในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20	ปี) 630,000

•	 ต้นทุนลำาไม้ไผ่สำาหรับการผลิตเส้นไม้ไผ่	(Bamboo	strip)	ต่อปี	

(500	ลำา	x	ลำาละ	60	บาท)

30,000

•	 ต้นทุนกระบวนการผลิต	(2%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 600

•	 ต้นทุนบริหารจัดการ	(1.5%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 450

•	 ต้นทุนการตลาด	(1.5%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 450

ต้นทุนการผลิตต่อปี 31,5000

2) รายรับในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20	ปี) 1,848,000

•	 ราคาขายไม้ไผ่อัด	1	ชั้น	(6	มม.)	ราคา	1,650	บาทต่อแผ่น	 

(ไผ่	1	ไร่	ผลิตได้	56	แผ่น	ต่อปี	x	1,650	บาท)

92,400

3)  กำาไรสุทธิของการผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น ตลอดระยะ 20 ปี     1,218,000

 กำาไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี 60,900

การผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น

1) ต้นทุนการผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น ในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20	ปี) 630,000

•	 ต้นทุนลำาไม้ไผ่สำาหรับการผลิตเส้นไม้ไผ่	(Bamboo	strip)	ต่อปี	

(500	ลำา	x	ลำาละ	60	บาท)

30,000

•	 ต้นทุนกระบวนการผลิต	(2%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 600

•	 ต้นทุนบริหารจัดการ	(1.5%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 450

•	 ต้นทุนการตลาด	(1.5%	ของการผลิตเส้นไม้ไผ่) 450
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กิจกรรม บาท

ต้นทุนการผลิตต่อปี 31,5000

2) รายรับในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20	ปี) 1,083,000

•	 ราคาขายไม้ไผ่อัด	3	ชั้น	(15	มม.)	ราคา	2,850	บาทต่อแผ่น	 

(ไผ่	1	ไร่	ผลิตได้	19	แผ่นต่อปี	x	2,850	บาท

54,150

3) กำาไรสุทธิของการผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น ตลอดระยะ 20 ปี 453,000

กำาไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี 22,650

ที่มา:	การสำรวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

หว่งโซึ่ม่ล้ค์า่ของไมไ้ผ่อ่ดั	กรณข่องบรษิทั	พิัมธา	จำกดั	จังหวดัปราจน่ับรุ	่ประกอบ

ด้วย	กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม	ดังนั่�	

1)  การนำเขา้ปจัจยัการผลติ	เริ�มจากการซึ่ื�อลำไผ่ซ่ึ่างหมน่ัจากเกษต่รกรโดยต่รง	

หรือพั่อค์้าค์นักลางในัจังหวัดลำปาง	ราค์าท่�โรงงานัรับซึ่ื�อประมาณ	60	บาท

ต่่อลำ	 อย่างไรก็ต่าม	 หากต่้นัทุนัลำไผ่่เพัิ�มขึ�นัจากการท่�ต่้องขนัส่งจากแหล่ง

ผ่ลิต่ลำไผ่่ท่�อย้่ไกล	 จะทำให้ต่้นัทุนัการผ่ลิต่เพัิ�มขึ�นัจนัอาจทำให้ขาดทุนัได้		

ซึ่ึ�งทางโรงงานัต้่องม่การเต่ร่ยมสำรองลำไม้ไผ่่ไว้เพัื�อให้กระบวนัการผ่ลิต่	

เปน็ัไปไดอ้ย่างต่่อเนัื�อง	เนัื�องจากมบ่างชว่งลำไผ่อ่าจขาดต่ลาด	โดยเฉพัาะชว่ง

ฤด้ฝ่นัท่�ม่ข้อจำกัดในัการต่ัดและการขนัส่ง	สำหรับไม้ไผ่่ท่�สามารถนัำมาผ่ลิต่

ไม้ไผ่่อัดต่้องม่อายุ	3	ปีขึ�นัไป	ม่เส้นัผ่่านัศ้นัย์กลาง	3-4	นัิ�ว	และม่ค์วามหนัา

อย่างน้ัอย	 1.50	 เซึ่นัติ่เมต่ร	 ทั�งนั่�	 ลำไผ่่ท่�ใช้ได้จะต้่องเป็นัลำท่�ต่รงเท่านัั�นั		

ซึ่ึ�งจากการซืึ่�อลำไผ่่	1	ค์นััรถ	จะต้่องมก่ารคั์ดเลอืกลำไผ่่ก่อนัการผ่ลิต่	โดยลำไผ่่

ส่วนัท่�ค์ัดออกจึงเป็นัต่้นัทุนัท่�เพัิ�มขึ�นัจึงต่้องค์ิดหาวิธ่การแปรร้ปลำไผ่่ส่วนัท่�	

ค์ดัออกน่ั�ใหเ้ปน็ัผ่ลติ่ภัณฑอ์ื�นั	ๆ 	ท่�สามารถเพัิ�มมล้ค์า่ได	้เชน่ั	ผ่นังัไมไ้ผ่ส่บัฟาก	

ผ่นัังไม้ไผ่่อัดขัดเร่ยบ	ไม้ไผ่่ลำอัดนั�ำยา	เป็นัต่้นั	(ธนัา	ทิพัย์เจริญ,	2563ข)	

60



2)  การดำเนนิงาน	การดำเนันิังานัในัขั�นัต่อนัการผ่ลติ่และแปรรป้	ประกอบดว้ย	

2	ขั�นัต่อนั	ค์ือ	(1)	การรักษาไม้ไผ่่ด้วยสารเค์ม่	เพัื�อป้องกันัมอดและแมลงกินั

เนัื�อไม้	(2)	การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	เริ�มจากการผ่่าลำไผ่่	โดยต่ัดลำไผ่่ให้ม่ค์วามยาว

ขนัาด	2.50	เมต่ร	และผ่า่เปน็ัซึ่ก่ใหไ้ดจ้ำนัวนั	7	ชิ�นั	ซึ่ึ�งแต่ล่ะชิ�นัมข่นัาดค์วาม

กว้างประมาณ	2	เซึ่นัต่ิเมต่ร	หนัา	1.5	เซึ่นัต่ิเมต่ร	แล้วทำให้บางโดยใช้เค์รื�อง

แยกให้ม่ค์วามหนัาประมาณ	6	มิลลิเมต่ร	หลังจากนัั�นันัำไม้ไผ่่แต่่ละแผ่่นัมา

จัดเร่ยงและอัดกาว	 ให้ม่ค์วามกว้าง	 120	 เซึ่นัต่ิเมต่ร	 และม่ค์วามยาว	 240	

เซึ่นัต่ิเมต่ร	เพัื�อประกอบเป็นัไม้ไผ่่อัด	โดยแผ่่นัไม้ไผ่่อัด	1	ชั�นั	จะใช้เส้นัไม้ไผ่่	

62	 เส้นัต่่อแผ่่นั	 ส่วนัแผ่่นัไม้ไผ่่อัด	 3	 ชั�นั	 จะใช้เส้นัไม้ไผ่่	 186	 เส้นัต่่อแผ่่นั		

แล้วนัำเข้าเค์รื�องอัดค์วามร้อนัแรงดันัส้ง	 สุดท้ายนัำแผ่่นัไม้อัดมาขัดให้เร่ยบ	

เพัื�อเต่ร่ยมขายต่่อไป	

3)  การนำผลผลติออกจำหนา่ย	ปรมิาณไมไ้ผ่อ่ดัท่�ผ่ลติ่ไดค้์ดิเปน็ั	35	เปอรเ์ซึ่น็ัต่์	

ของปรมิาณการนัำเข้าของวัต่ถุดิบทั�งหมด	ซึ่ึ�งลำไผ่่ท่�ถ้กคั์ดออกคิ์ดเป็นั	65	เปอร์เซึ่น็ัต์่	

ของปรมิาณการนัำเขา้ของวตั่ถดิุบทั�งหมด	โรงงานัจะนัำไปแปรรป้เปผ็่ลติ่ภณัฑ์

อื�นัเพัื�อเพัิ�มม้ลค์่าและลดต้่นัทุนัให้ได้มากท่�สุด	 อาทิ	 เป็นัผ่นัังไม้ไผ่่สับฟาก		

ผ่นังัไม้ไผ่่อดั	ขัดเร่ยบ	ไม้ไผ่่ลำอดันั�ำยา	พัื�นัไม้ไผ่่	หลอดไม้ไผ่่	เป็นัต้่นั	และยงัม่	

ข่�เลื�อยหรือวัสดุเหลือใช้จากการผ่ลิต่ส่วนัน่ั�	 ซึ่ึ�งจะขาย	 หรือให้กับเกษต่รกร	

หรอืผ่้ท้่�สนัใจนัำไปใช้เป็นัส่วนัผ่สมในัการปรบัปรงุดนิัในัสวนัไผ่่	หรอืใช้ประโยชน์ั

ต่่าง	 ๆ	 สำหรับการขนัส่งไม้ไผ่่อัดไปยังผ้้่บริโภค์	 จะใช้รถบรรทุก	 10	 ล้อ	

ในัการขนัส่งสินัค์้า	 โดยจัดส่งไปยังร้านัขายวัสดุก่อสร้าง	 ทั�งร้านัขายปล่ก	

และร้านัขายส่งขนัาดใหญ่	และต่ามสถานัท่�ของค์ำสั�งซึ่ื�อของลก้ค้์า	ซึ่ึ�งในัขั�นัต่อนันั่�

ม่ค์่าใช้จ่ายค์ือค์่าแรง	ค์่ารถ	ค์่านั�ำมันัในัการขนัส่งสินัค์้า	
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4)  การตลาดและการขาย	การขายแผ่น่ัไมไ้ผ่อ่ดัจะสามารถขายในักลุม่ผ่้บ้รโิภค์

เฉพัาะกลุ่ม	 ต่ลาดส่วนัใหญ่เป็นัโรงแรมในัประเทศไทย	 บ้านัพัักส่วนัต่ัว		

และต่ลาดต่่างประเทศในัสหรัฐีอเมริกา	 สำหรับราค์าไม้ไผ่่อัด	 แบ่งได้เป็นั		

แผ่่นัไม้ไผ่่อัด	 6	 มิลลิเมต่ร	 ราค์า	 1,650	 บาทต่่อแผ่่นั	 และแผ่่นัไม้ไผ่่อัด		

15	 มิลลิเมต่ร	 ราค์า	 2,850	 บาทต่่อแผ่่นั	 นัอกจากไม้ไผ่่อัดและผ่ลิต่ภัณฑ	์

ไมไ้ผ่อ่ื�นัแลว้	บรษิทัมก่ารบรกิารออกแบบอาค์ารไมไ้ผ่	่การกอ่สรา้งอาค์ารไม้ไผ่่	

และการเป็นัท่�ปรึกษาด้านังานัไม้ไผ่่สำหรบัลก้ค้์า	ด้วยท่มงานัท่�ม่ประสบการณ์

กว่า	 20	 ปี	 ในัขั�นัต่อนันั่�สามารถส่งเสริมการขาย	 ด้วยการใช้พันัักงานัขาย	

ท่�ม่ค์วามร้้ในัผ่ลิต่ภัณฑ์หรือสินัค์้า	 และการสร้างสัมพัันัธ์ท่�ด่ระหว่างผ่้้บริโภค์

และพันัักงานัขาย	 รวมทั�งม่การเพัิ�มช่องทางการโฆษณาการขายสินัค์้า	

ให้หลากหลาย	 เพัื�อให้ผ่ลิต่ภัณฑ์เป็นัท่�ร้้จักทางต่ลาดเพัิ�มขึ�นั	 นัอกจากนั่�		

ยงัสามารถเสนัอการขายสนิัค้์าผ่่านัช่องทางออนัไลน์ั	 เพัื�อให้ผ่้บ้รโิภค์สามารถ	

สั�งซึ่ื�อสินัค์้าและด้ต่ัวอย่างสินัค์้าก่อนัต่ัดสินัใจซึ่ื�อสินัค์้าได้	

5)  การบรกิารหลงัการขาย	สำหรบัการขายแผ่น่ัไมไ้ผ่อ่ดัสำหรบัใชใ้นัการกอ่สรา้ง	

โค์รงสร้างอาค์าร	 หรือเฟอร์นัิเจอร์ต่กแต่่งภายในั	 ม่บริการหลังการขาย	

เพืั�อต่ดิต่ามผ่ลหลงัการขายสนิัค้์า	โดยมก่ารประกอบและต่ดิต่ั�ง	การซึ่อ่มบำรงุ		

และการปรับเปล่�ยนัสินัค์้า	 ภายหลังจากการส่งมอบสินัค์้าให้กับผ่้้บริโภค์		

ซึ่ึ�งผ่ลิต่ภัณฑ์จากไม้ไผ่่อัดม่อายุการใช้งานันัานักว่า	10	ปี

จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไม้ไผ่่อัด	 ม่ต่้นัทุนัในัการผ่ลิต่ท่�สำค์ัญค์ือเค์รื�องจักร

และโรงงานัท่�ม่ม้ลค่์ากว่า	 80	 ล้านับาท	 ซึ่ึ�งไม่สามารถนัำมาประเมินัเป็นัต้่นัทุนัรวมได้	

เนัื�องจากปรมิาณผ่ลผ่ลติ่ในัแต่่ละปมีค่์วามแต่กต่่างกนััมาก	ขึ�นัอย้ก่บัค์ำสั�งซึ่ื�อของผ่้บ้รโิภค์

ไม่ค์งท่�	ทั�งนั่�มค่่์าต้่นัทนุัในัการดำเนันิังานัในัปีท่�	1	–	ปีท่�	20	ของปรมิาณลำไผ่่	1	ไร่	ประกอบด้วย	

ลำไผ่่	กระบวนัการผ่ลิต่	การบรหิารจดัการ	และการต่ลาด	ไม้ไผ่่อัด	1	ชั�นั	และไม้ไผ่่อัด	3	ชั�นั	

ม่ต่้นัทุนัรวม	630,000	บาท	รายรับไม้ไผ่่อัด	1	ชั�นั	รวม	1,848,000	บาท	รายรับไม้ไผ่่อัด	
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3	 ชั�นั	 รวม	 1,083,000	 บาท	 ซึ่ึ�งม่กำไรสุทธิต่ลอดระยะ	 20	 ปี	 ไม้ไผ่่อัด	 1	 ชั�นั		

รวม	1,218,000	บาท	ไม้ไผ่่อัด	3	ชั�นั	รวม	453,000	บาท	

ทั�งนั่�	 การศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของไม้ไผ่่อัด	ม่ผ่้้ดำเนัินังานัท่�เก่�ยวข้อง	ประกอบด้วย	

เกษต่รกรผ่้้ปล้กไผ่่	พั่อค์้าค์นักลาง	ซึ่ึ�งม่การส่งขายให้กับโรงงานัแปรร้ป	เพัื�อนัำมาแปรร้ป

เป็นัไม้ไผ่่อัด	 และขายให้กับผ่้้บริโภค์	 ซึ่ึ�งต่ลาดส่วนัใหญ่โรงแรมระดับ	 5	 ดาวในัประเทศ	

หรือเป็นัผ่้้บริโภค์ท่�นัำไปใช้ในัการก่อสร้างโดยต่รง	 และต่ลาดต่่างประเทศ	 นัอกจากนั่�		

แนัวโนั้มค์วามต่้องการใช้ไม้ไผ่่อัดในัประเทศไทยและต่่างประเทศ	 ม่เพัิ�มขึ�นัอย่างต่่อเนัื�อง	

โดยเฉพัาะกลุ่มอุต่สาหกรรมเฟอร์นัิเจอร์ท่�ม่การนัำเข้าไม้ไผ่่มาจากต่่างประเทศ	เนัื�องจาก

ไมท้่�นัำมาใชใ้นักระบวนัการผ่ลิต่อตุ่สาหกรรมเฟอร์นัเิจอร์ไมเ่พัย่งพัอ	ดังนัั�นั	การผ่ลิต่แผ่น่ั

ไมไ้ผ่อั่ดจงึเป็นัแนัวทางหนัึ�งในัการผ่ลิต่ไม้เพัื�อทดแทนัไม้อดัท่�ผ่ลติ่จากไม้ชนัดิอื�นั	เนัื�องจาก

ไผ่ม่ก่ารเจรญิเต่บิโต่เรว็และมค่์ณุสมบติั่นัำมาใชท้ดแทนัไมจ้รงิได	้ดงันัั�นั	หากมป่รมิาณไมไ้ผ่่

ท่�เพั่ยงพัอต่่อการนัำมาผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัดและผ่ลิต่ภัณฑ์จากไม้ไผ่่อื�นั	 จะเป็นัโอกาสของ

ประเทศไทยท่�จะช่วยเพัิ�มรายได้ให้กับประเทศจากการแปรร้ปไม้ไผ่่อัดได้ส้งขึ�นั

3.2.5 โรงงานแปรรูปถ่่านคุณภาพจากไม้ไผ่ 

ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ได้จากลำไผ่่เผ่าท่�อุณหภ้มิส้งกว่า	 1,000	 องศาเซึ่ลเซึ่่ยส		

โดยผ่ลิต่ภัณฑ์จากถ่านัคุ์ณภาพัจากไม้ไผ่่สามารถนัำไปสร้างเป็นัพัลังงานัทดแทนั	

การใชน้ั�ำมันัหรือถ่านัหินัได้	ซึ่ึ�งพัลังงานัดังกล่าวมป่ริมาณมลพิัษท่�เกิดขึ�นัน้ัอยกว่าท่�พัลังงานั

ท่�ได้จากถ่านัหินั	 นัอกจากนั่�	 ถ่านัคุ์ณภาพัจากไม้ไผ่่	 ได้ถ้กนัำมาใช้ในัช่วิต่ประจำวันั	
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หลายดา้นั	รวมทั�งสามารถนัำไปผ่ลติ่เปน็ัสว่นัประกอบของยาได	้ซึ่ึ�งในัปจัจบุนััประเทศไทย

ม่การส่งออกผ่ลิต่ภัณฑ์จากถ่านัคุ์ณภาพัจากไม้ไผ่่ส้่ต่ลาดโลก	 ในัปริมาณท่�ยังไม่มากนััก		

และม่ปริมาณไม่เพ่ัยงพัอต่่อค์วามต่้องการของต่ลาดทั�งภายในัและต่่างประเทศ	 ทั�งนั่�	

วัต่ถุดิบสำค์ัญท่�นัำมาผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ส่วนัใหญ่มาจากไม้ไผ่่หลากสายพัันัธุ์		

ด้วยค์ุณสมบัต่ิเฉพัาะของไผ่่ท่�ม่ร้พัรุนัมาก	 ทำให้ได้ค์าร์บอนัท่�ม่ค์วามเสถ่ยรส้งมากกว่า		

85	เปอร์เซึ่็นัต่์	และม่แร่ธาตุ่นัับร้อยชนัิด

เต่าเผ่าท่�ใช้ในัการผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ได้ค์ิดค์้นัขึ�นัจากภ้มิปัญญาและ	

องค์ค์์วามร้จ้ากผ่้เ้ช่�ยวชาญประเทศญ่�ปุน่ั	ซึ่ึ�งเริ�มสรา้งในั	พั.ศ.	2540	ซึ่ึ�งมต่่น้ัทนุัในัการสรา้ง

เต่าเผ่ากว่า	1	ลา้นับาท	ปัจจุบนััใชง้านัมานัานักว่า	20	ปี	โดยมต้่่นัทนุัในัการบำรุงรกัษาเต่า	

2	 ค์รั�งต่่อปี	 ซึ่ึ�งม่ค่์าใช้จ่ายประมาณ	 ค์รั�งละ	 1-2	 หมื�นับาท	 และม่การซ่ึ่อมบำรุงใหญ่	

ทกุ	3	ปี	ซึ่ึ�งมค่่์าใช้จ่ายอย้ป่ระมาณ	3-5	หมื�นับาท	(กติ่ต่	ิเลศิล�ำ,	2563)	การวเิค์ราะห์ห่วงโซ่ึ่

ม้ลค์่าถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	 สรุปได้ต่ามภาพัท่�	 10	 และม่กำไรสุทธิจากการดำเนิันังานั	

ต่ามต่ารางท่�	13
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ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

 ต้นทุนและ 
ค่าใช้จ่าย 20 ปี** 
5,303,000	บาท/ไร่

เกษตรกร โรงงานแปรรูป
ถ่านคุณภาพ 

จากไม้ไผ่

ลำาไผ่ตง 
ศรีปราจีน

ตลาด ผู้บริโภค

 กำาไรสุทธิ  
17,197 บาท/ไร่/ปี

 OTOP
 ตลาดออนไลน์
 แบรนด์บันตัน	(BUNTUN)

ภาพที่ 10	ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	

ตารางที่ 13	 ต่้นัทุนัและกำไรสุทธิจากการผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ในัพัื�นัท่�	 1	 ไร่		

ระยะ	20	ปี	

กิจกรรม บาท

1) ต้นทุนการก่อสร้างเตาเผาถ่าน (ปีที่ 1) และค่าซ่อมบำารุงเตา 2,110,000

•	 ต้นทุนการก่อสร้างเตาเผา	(เตาเผามีอายุการใช้งานได้มากกว่า	

20	ปี)

1,000,000

•	 ค่าซ่อมบำารุงประจำาปี	(40,000	บาท	x	19	ปี) 760,000

•	 ค่าซ่อมบำารุงใหญ่	3	ปีต่อครั้ง	(50,000	บาท	x	7	ครั้ง	) 350,000

2) ต้นทุนในการดำาเนินการต่อปีที่ 1–ปีที่ 20 (20	ปี) 3,193,000

•	 ต้นทุนลำาไผ่ต่อปี	(15	ครั้ง	x	ไผ่	1.5	ตัน	x	1,500	บาทต่อตัน) 33,750

•	 ค่าแรงงานต่อปี	(22	วัน	x	แรงงาน	2	คน	x	ค่าแรงวันละ	350	บาท) 15,400

•	 ต้นทุนค่าเช้ือเพลิง	(แก๊ส)		(15	คร้ัง	x	แก๊ซ	2	ถัง	x	350	บาทต่อถัง) 10,500

•	 ค่าบรรจุภัณฑ์ต่อปี	 100,000

รวมต้นทุนต่อปี 159,650

ต้นทุนทั้งหมด 5,303,000
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กิจกรรม บาท

รายรับปีที่	1-	ปีที่	20	(20	ปี)	 22,500,000

•	 ถ่านคุณภาพจากไม้ไผ่	เกรด	A	(15	ครั้งต่อปี	x	ครั้งละ	 

50	กิโลกรัม	x	450	บาท)

337,500

•	 ถ่านคุณภาพจากไม้ไผ่	เกรด	B	(15	ครั้งต่อปี	x	ครั้งละ	 

150	กิโลกรัม	x	350	บาท)

787,500

รวมรายรับต่อปี 1,125,000

3) กำาไรสุทธิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี 17,197,000

กำาไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี 859,850

ที่มา: การสำรวจภาค์สนัาม	พั.ศ.	2563

การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	 ประกอบด้วย	 กิจกรรมหลัก	

และกิจกรรมเสริม	ดังนั่�	

1)  การนำเขา้ปจัจยัการผลติ	ขั�นัต่อนัการผ่ลติ่ถา่นัค์ณุภาพัจากไมไ้ผ่	่เริ�มต่น้ัจาก

การรับซึ่ื�อลำไผ่่จากเกษต่รกรโดยต่รงจากพัื�นัท่�ท่�ม่การต่ัดสางไผ่่	 ของสวนัไผ่	่

ท่�ขายหนั่อไม้	 ซึ่ึ�งลำไผ่่ท่�เหมาะสมในัการผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ค์วรเป็นั	

ลำไผ่่ท่�ม่อายุ	3	ปีขึ�นัไป	โดยสามารถใช้ได้ทั�งลำ	เช่นั	ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	ไผ่่เล่�ยง	

เปน็ัต่น้ั	ลำไมไ้ผ่ท่่�นัำมาใชต้้่องไมผ่่	ุไมแ่ต่กหกั	ซึ่ึ�งโรงงานัจะรบัซึ่ื�อไผ่ส่ดในัราค์า	

1,500	บาทต่่อต่ันั	หรือไผ่่แห้งในัราค์า	1,600	บาทต่่อต่ันั	ปีท่�เศรษฐีกิจของ

ประเทศด่ราค์ารับซึ่ื�อจะส้งถึง	1,800	บาทต่่อต่ันั	เนัื�องจากทางโรงงานัอยาก	

ช่วยเหลือให้เกษต่รกรม่รายได้ท่�ด่ขึ�นั

2)  การดำเนินงาน	 การดำเนิันังานัในัขั�นัต่อนัการผ่ลิต่และการแปรร้ป	 ก่อนันัำ	

ลำไผ่่เข้าเต่าเผ่าต้่องตั่ดลำไผ่่ให้ม่ค์วามยาวท่อนัละ	 1	 เมต่ร	 เต่าเผ่า	 1	 เต่า	

สามารถบรรจุลำไผ่่ได้ประมาณ	 1,500	 กิโลกรัมต่่อค์รั�ง	 อุณหภ้มิท่�ใช้ในั	

การเผ่าต่อ้งไม่น้ัอยกว่า	1,000	องศาเซึ่ลเซึ่ย่ส	ใช้เชื�อเพัลิงจากแก๊สจำนัวนั	2	ถัง	
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เป็นัเชื�อเพัลงิเริ�มต่้นั	ซึ่ึ�งม่ต่้นัทุนัราค์าถังละ	350	บาท	ระยะเวลาของการเผ่า

จะขึ�นัอย้่กับปริมาณค์วามชื�นัท่�อย้่ภายในัลำไผ่่	 โดยม่ระยะเวลาในัการเผ่า

ประมาณ	 22	 วันัต่่อค์รั�ง	 ใช้แรงงานัประมาณ	 2	 ค์นั	 โดยม่ค์่าจ้างวันัละ		

350	บาท	เมื�อเผ่าเสร็จสมบ้รณ์จะได้ถ่านัไม้ไผ่่ท่�ม่ค์ุณภาพัและสามารถนัำมา

ใชป้ระโยชน์ัได้อยา่งหลากหลาย	โดยกระบวนัการแปรรป้ดังกล่าว	จำเปน็ัต่อ้ง

ค์ัดสรรแรงงานัท่�ม่ทักษะในัการดำเนัินังานัแปรร้ปและผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจาก

ไม้ไผ่่	 อ่กทั�งต่้องม่การผ่ลิต่สินัค้์าท่�ม่ค์วามหลากหลาย	 ม่ค์วามทันัสมัยและ	

เพัย่งพัอต่่อค์วามต้่องการของต่ลาด	 ในัขั�นัต่อนัการแปรร้ปนั่�ค์วรม่การพััฒนัา

เทค์โนัโลย่ในัการเผ่า	หรือม่การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่�ม่ค์ุณภาพัและประสิทธิภาพั

ในัการผ่ลิต่	รวมทั�งการค์ัดเลือกวัต่ถุดิบให้เพั่ยงพัอและเหมาะสมต่่อการผ่ลิต่

ในัแต่ล่ะค์รั�ง	เพัื�อใหไ้ดผ้่ลผ่ลติ่ท่�มคุ่์ณภาพั	และสามารถสง่ออกไปขายยงัต่ลาด

ทั�งในัประเทศและต่่างประเทศได้มากขึ�นั	

3)  การนำผลผลติออกจำหนา่ย	ผ่ลผ่ลิต่ท่�ไดใ้นัการเผ่า	1	ค์รั�ง	จะไดถ้า่นัค์ณุภาพั

จากไมไ้ผ่ป่ระมาณ	200	กโิลกรมั	ก่อนัจำหนัา่ยต่อ้งค์ดัเกรดของถา่นั	แบง่เปน็ั

เกรด	A	คื์อ	คุ์ณภาพัด่เย่�ยม	ซึ่ึ�งจะมสั่ดส่วนัประมาณ	25	เปอร์เซึ่น็ัต์่	ของผ่ลผ่ลิต่

ทั�งหมดจะม่ราค์าจำหนั่ายกิโลกรัมละ	 450	 บาท	 ส่วนัเกรด	 B	 จะม่สัดส่วนั

ประมาณ	 75	 เปอร์เซึ่็นัต่์	 ของผ่ลผ่ลิต่ทั�งหมดจะม่ราค์าจำหนั่ายกิโลกรัมละ	

350	บาท	เมื�อค์ดัเกรดเรย่บร้อยก็จะบรรจุในับรรจุภณัฑ์เพัื�อจดัส่งไปยังผ้้่บรโิภค์

โดยต่รง	หรือพั่อค์้าค์นักลาง	รวมถึงโรงงานัแปรร้ปเพัื�อผ่ลิต่เป็นัผ่ลิต่ภัณฑ์อื�นั

ต่่อไป	 นัอกจากน่ั�	 กรณ่ท่�ผ่้้บริโภค์สั�งซึ่ื�อสินัค์้าผ่่านัช่องทางออนัไลนั์มายัง	

รา้นัค์า้	ทางรา้นัค้์าจะสามารถจัดสง่สนิัค์า้ผ่า่นัทางไปรษณย์่ไดอ้ก่ชอ่งทางหนัึ�ง
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4)  การตลาดและการขาย	ต่ลาดของถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	ส่วนัใหญ่เป็นัต่ลาด

ในัประเทศ	 ต่ลาดเฉพัาะกลุ่ม	 ซึ่ึ�งม่หลายช่องทางการจำหน่ัายสินัค้์า	 ได้แก่	

ต่ลาดสนิัค์า้	OTOP	ของกรมการพัฒันัาชุมชนั	ต่ลาดออนัไลน์ั	ธรุกจิค์รอบค์รัว

ในัชื�อบันัต่ันั	 (BUNTON)	 และมหาวิทยาลัยท่�สนัใจเข้ามาทำการต่ลาดให้		

เพัื�อใหส้ามารถเขา้ถงึผ่้บ้รโิภค์ไดใ้นัวงกวา้ง	พัรอ้มทั�งยงัเปดิชอ่งทางใหผ้่้บ้รโิภค์

ได้ซัึ่กถามข้อสงสยั	และสามารถสั�งซึ่ื�อสนิัค้์าและดต้่วัอย่างสนิัค้์าผ่่านัสื�อออนัไลน์ั	

ก่อนัต่ัดสินัใจซึ่ื�อสินัค์้าได้	 ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่เป็นัสินัค์้าเพัื�อสุขภาพัท่�ม	่

ค์วามเฉพัาะส้ง	 ใช้เทค์นัิค์และภ้มิปัญญาขั�นัส้งในักระบวนัการผ่ลิต่	 จึงไม่ม่

สนิัค์า้ท่�มาทดแทนัได้	แต่่มผ่่้ป้ระกอบการหลายค์นัท่�พัยายามเผ่าถา่นัค์ณุภาพั

จากไม้ไผ่่ออกมาขายในัต่ลาด	 แต่่ขาดองค์์ค์วามร้้ท่�แท้จริงในัการเผ่าถ่านั

ค์ุณภาพั	 จึงทำให้ถ่านัท่�ผ่ลิต่ได้ม่มาต่รฐีานัต่�ำกว่าท่�จะส่งออกไปขาย	

ในัต่่างประเทศได้	 และผ่้้บริโภค์ท่�ซึ่ื�อใช้ในัประเทศได้ใช้สินัค์้าท่�ม่ค์ุณภาพั	

ต่�ำกว่ามาต่รฐีานัทำให้ค์ุณประโยชนั์ท่�ได้รับลดลง	

5)  การบริการหลังการขาย	 บริการให้ค์ำแนัะนัำการใช้ผ่ลิต่ภัณฑ์	 และบริการ	

จัดส่งสินัค์้าให้กับผ้้่บริโภค์	 อย่างไรก็ต่ามในัปัจจุบันัการผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพั	

จากไม้ไผ่่	 ยังผ่ลิต่ได้ในัปริมาณนั้อย	 ในัปัจจุบันัม่ผ่้้ประกอบการบางส่วนั	

ผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่เพัื�อส่งออกไปขายยงัต่่างประเทศ	นับัว่าเป็นัโอกาส	

ท่�ด่หากประเทศไทยหันัมาผ่ลิต่หรือแปรร้ปไผ่่ให้ม่ค์ุณภาพัท่�สามารถส่งไป	

ขายยังต่่างประเทศได้

จากการศึกษาห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	ม่ต่้นัทุนัในัการผ่ลิต่ท่�สำค์ัญ

ค์อืเต่าเผ่าถ่านั	ซึ่ึ�งมร่าค์าเต่าละ	1	ล้านับาท	ซึ่ึ�งสามารถใช้งานัได้ถึง	20	ปี	หากมก่ารซ่ึ่อมบำรงุ

ประจำปี	 และม่การซึ่่อมบำรุงใหญ่อย่างต่่อเนัื�อง	 อ่กทั�งม่ค์่าต่้นัทุนัในัการผ่ลิต่		

ในัปีท่� 	 1	 –	 ปีท่� 	 20	 ประกอบด้วย	 ลำไผ่่	 ค์่าแรงงานั	 ค์่าเชื�อเพัลิง	 บรรจุภัณฑ์		
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ซึ่ึ�งม่ต้่นัทุนัการก่อสร้างเต่าเผ่าถ่านัและค์่าดำเนัินัการรวม	 5,303,000	 บาท	 รวมรายรับ		

1,125,000	บาทต่่อปี	ม่กำไรสุทธิต่ลอดอายุเต่าเผ่าถ่านั	(20	ปี)	รวม	17,197,000	บาท		

ซึ่ึ�งค์ิดเป็นักำไรสุทธิเฉล่�ยต่่อปี	859,850	บาท

จากการเปร่ยบเท่ยบปริมาณนั�ำหนัักลำไผ่่ต่งศร่ปราจ่นัต่่อไร่	 พับว่า	 ลำไผ่่ต่งศร่

ปราจน่ัจะมน่ั�ำหนักัประมาณ	30	กิโลกรมัต่่อลำ	และเกษต่รกรจะทำการต่ดัสางลำประมาณ	

3	ลำต่่อกอต่่อปี	ซึ่ึ�งม่ระยะการปล้ก	4x4	เมต่ร	ได้	100	กอต่่อไร่	เมื�อค์ำนัวณนั�ำหนัักลำ	

ต่่อไร่จะได้ประมาณ	9	ต่ันัต่่อไร่	ซึ่ึ�งต่ลอดการดำเนัินังานั	20	ปี	ใช้ลำไผ่่รวมประมาณ	450	

ต่ันั	หรือ	50	ไร่	ถ้าใช้ลำไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	1	ไร่	ผ่ลิต่และแปรร้ปเป็นัถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่

จะม่กำไรสุทธิรวม	20	ปี	343,940	บาท	กำไรสุทธิเฉล่�ยต่่อปี	17,197	บาท

3.3	 สรปุห่วังโซ่มู่้ล้คุา่ขั้องไผ่่	กรณศ่กึษา:	การผ่ล้ติุแล้ะแปรรปูสนิ่คุา้จาก
ไผ่่ใน่จังหวััดปราจ่น่บุร่

ไผ่เ่ปน็ัพืัชท่�สามารถนัำมาใชป้ระโยชนัใ์นัการผ่ลิต่เปน็ัผ่ลติ่ภัณฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย	

อก่ทั�งยังชว่ยเพัิ�มมล้ค์า่ทางการต่ลาดไดห้ลายวธิโ่ดยการแปรรป้เพัื�อเพัิ�มมล้ค์า่ใหก้บัสนิัค์า้	

และสามารถต่อบสนัองค์วามต่้องการในัการใช้ประโยชนั์ของผ่้้บริโภค์ได้อย่างหลากหลาย	

เชน่ั	ไมไ้ผ่่อัด	ไมพื้ั�นั	ถ่านัคุ์ณภาพัสง้จากไม้ไผ่	่เปน็ัต้่นั	ซึ่ึ�งการศึกษาห่วงโซึ่ม่ล้ค่์าของไผ่	่กรณ่

ศึกษาในัจังหวัดปราจ่นับุร่ค์รั�งน่ั�	 มุ่งเนั้นัการศึกษาสินัค์้าจากไผ่่ท่�ม่ค์วามเชื�อมโยงทาง

เศรษฐีกิจจริงในัปัจจุบันั	 จึงได้กำหนัดขอบเขต่สินัค์้าในัการศึกษา	 ได้แก่	 กล้าไผ่่	 หนั่อไม้		

ลำไผ่่	 ไม้ไผ่่อัด	 และถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่	 พับว่า	 สินัค์้าจากไผ่่สามารถจัดกลุ่มได้เป็นั		

2	กลุ่ม	ดังนั่�	(1)	กลุ่มวัต่ถุดิบ	ได้แก่	กล้าไผ่่	หนั่อไม้	และลำไผ่่	และ	(2)	กลุ่มแปรร้ป	ได้แก่	

ไมไ้ผ่อั่ด	และถ่านัคุ์ณภาพัจากไม้ไผ่	่ซึ่ึ�งสามารถสรุปเปรย่บเท่ยบต้่นัทุนั	ค่์าใชจ้า่ย	กำไรสุทธิ

ของสินัค้์าไผ่่เฉล่�ยในัพัื�นัท่�	 1	 ไร่	 ในัระยะเวลา	 20	 ปี	 ของการผ่ลิต่และจำหนั่ายสินัค้์า	

แต่่ละชนัิดต่ามต่ารางท่�	14

69



ตารางที่ 14	 สรุปม้ลค่์าต่้นัทุนั	 ค์่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิของสินัค์้าไผ่่เฉล่�ยในัพัื�นัท่�	 1	 ไร่		

ในัระยะเวลา	20	ปี

สินค้า รายละเอียด ต้นทุนและ 
ค่าใช้จ่ายรวม 
20 ปี (บาท)

กำาไรสุทธิรวม  
20 ปี (บาท)

กำาไรสุทธิเฉลี่ย 
ต่อปี (บาท)

กล้าไผ่ ไผ่ซางหม่น 4,445,810 18,354,190 917,710

ไผ่เลี้ยง 957,360 742,640 37,132

หน่อไม้ ไผ่ตงศรีปราจีน 289,840 700,160 35,008

ลำาไผ่ ไผ่ตงศรีปราจีน 54,000 2,700

ไผ่ซางหม่น 161,750 288,250 14,413

ไม้ไผ่อัด* ไม้ไผ่อัด	1	ชั้น 630,000 1,218,000 60,900

ไม้ไผ่อัด	3	ชั้น 630,000 453,000 22,650

ถ่าน ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

106,060 343,940 17,197

หมายเหต:ุ *	ยังไม่รวมต้่นัทนุัค่์าเค์รื�องจกัรและโรงงานั	เนัื�องจากปรมิาณผ่ลผ่ลติ่ในัแต่่ละปีมค่์วามแต่กต่่าง

กันัมาก	ขึ�นัอย้่กับค์ำสั�งซึ่ื�อของผ่้้บริโภค์ท่�ไม่ค์งท่�

จากต่ารางท่�	 14	 พับว่า	 การผ่ลิต่กล้าไผ่่ซึ่างหม่นัเพัื�อขายกล้าพัันัธุ์ไผ่่ซึ่างหม่นั	

สามารถสร้างกำไรได้ส้งท่�สุดเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับกลุ่มสินัค์้าจากไผ่่อื�นั	 ๆ	 หรือม่กำไรสุทธิ

เฉล่�ย	 917,710	 บาทต่่อปี	 รองลงมา	 ค์ือ	 การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 1	 ชั�นั	 ม่กำไรสุทธิเฉล่�ย		

60,900	บาทต่่อปี	ส่วนัการผ่ลิต่กล้าไผ่่เล่�ยง	และการผ่ลิต่หนั่อไม้ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	ม่กำไร

สุทธิเฉล่�ยต่่อปี	37,132	และ	35,008	บาท	ต่ามลำดับ	การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	3	ชั�นั	ซึ่ึ�งม่ต่้นัทุนั

ส้งกว่าการผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 1	 ชั�นั	 ม่กำไรเฉล่�ยต่่อปี	 22,650	 บาท	 การผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพั	

จากไม้ไผ่่ม่กำไรสุทธิต่่อปี	 17,197	 บาทต่่อปี	 การขายลำไม้ไผ่่ซึ่างหม่นั	 ม่กำไรสุทธิต่่อปี	

14,413	บาท	และการขายลำไม้ไผ่่ต่งศร่ปราจ่นั	ม่กำไรสุทธิต่่อปี	2,700	บาท	นั้อยท่�สุด	
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เมื�อเปร่ยบเทย่บกบัสนิัค้์าอื�นั	ซึ่ึ�งรายไดจ้ากการขายลำไผ่ต่่งศรป่ราจน่ัเปน็ัเพัย่งรายไดเ้สรมิ

จากการขายหนั่อไม้เท่านัั�นั

ทั�งนั่�	 การประกอบกิจการแปรร้ปสินัค์้าจากไผ่่	 ดังเช่นั	 การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 และการ

ผ่ลิต่ถ่านัค์ุณภาพัจากไม้ไผ่่ม่การลงทุนัท่�ค์่อนัข้างส้งและม่กระบวนัการผ่ลิต่	 ค์ือ	 ค์่า

เค์รื�องจักรสำหรับการผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	 และเต่าสำหรับเผ่าถ่านัค์ุณภาพัส้ง	 อย่างไรก็ต่าม

เค์รื�องจกัรสำหรบัการผ่ลติ่ดงักลา่ว	มอ่ายกุารใชง้านัท่�ยาวนัานัมากกวา่	10	ป	ีจงึยงัมค่์วาม

ค์ุ้มค์่าในัการลงทุนัเมื�อเท่ยบกับผ่ลกำไรท่�ได้รับ	 พัร้อมกับการต่ลาดท่�ม่ประสิทธิภาพัของ	

ผ่้ป้ระกอบการ	สว่นัการผ่ลติ่ไมไ้ผ่อ่ดัในัประเทศไทยยงัมข่อ้จำกดัอย้ม่าก	ทั�งในัดา้นัปรมิาณ

ผ่ลผ่ลิต่ในัแต่่ละปีท่�ม่ค์วามผ่ันัผ่วนัมาก	 เนืั�องจากปริมาณการผ่ลิต่ยังขึ�นัอย้่กับปริมาณ	

ค์ำสั�งซึ่ื�อของผ้้่บริโภค์เฉพัาะกลุ่ม	 ถ้าค์วามต้่องการของผ่้้บริโภค์มากจึงจะค์ุ้มค์่ากับ	

ผ่้้ประกอบการ	 จึงทำให้การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัดแต่่ละปีม่ไม่ค์งท่�	 นัอกจากน่ั�	 การผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	

ต่อ้งใชไ้ผ่ซ่ึ่างหมน่ัท่�มล่ำต่รง	และใชไ้ดเ้พัย่งสว่นัโค์นัของลำไผ่ใ่นัการผ่ลติ่เทา่นัั�นั	ไมส่ามารถ

ใชบ้รเิวณส่วนัต่รงกลาง	และสว่นัปลายของลำมาผ่ลิต่ได้	ทำใหม้ต้่่นัทุนัส่วนัเกินัในัการผ่ลิต่

เนัื�องจากต่้องซึ่ื�อทั�งไผ่่ทั�งลำเพัื�อนัำมาผ่ลิต่ไม้ไผ่่อัด	

อย่างไรก็ต่าม	การผ่ลิต่กล้าพัันัธุ์ไผ่่	การผ่ลิต่ลำไผ่่	และการปล้กไผ่่เพัื�อผ่ลิต่หนั่อไม้	

ม่ต่้นัทุนัในัการผ่ลิต่ท่�สำค์ัญค์ือ	ค์่าต่้นักล้า	ค์่าปุ�ย	และค์่าดำเนัินัการต่่าง	ๆ	โดยเฉพัาะการ

ผ่ลิต่กล้าพัันัธุ์ไผ่่	สามารถผ่ลิต่และขายได้เกือบทั�งปี	ส่วนัการผ่ลิต่ลำไผ่่	สามารถขายลำไผ่่

ได้หลังจากท่�ไผ่่ม่การเจริญเต่ิบโต่ด้านัเส้นัผ่่านัศ้นัย์กลางเต็่มท่�แล้ว	 3	 ปีเป็นัต่้นัไป		

ซึ่ึ�งสามารถต่ัดขายได้เพั่ยงปีละ	 1	 ค์รั�ง	 ส่วนัการปล้กไผ่่เพัื�อขายหน่ัอไม้	 สามารถเริ�มต่ัด	

หนั่อไม้ได้ในัปีท่�	2	 เป็นัต่้นัไป	โดยสามารถขายผ่ลผ่ลิต่ได้เกือบทั�งปี	สำหรับในัช่วงฤด้ฝ่นั

เป็นัช่วงท่�ม่ปริมาณหน่ัอไม้เยอะและอาจทำไห้สินัค์้าม่มากเกินัค์วามต้่องการของต่ลาด	

ซึ่ึ�งหากมก่ารนัำหนัอ่ไมม้าแปรรป้เปน็ัหน่ัอไม้ดองหรอืแปรรป้เปน็ัอยา่งอื�นัจะทำใหม้ร่ายได้

เพัิ�มขึ�นักว่าการจำหนั่ายหนั่อไม้สดเพั่ยงอย่างเด่ยว
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ในัการศึกษาการวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของไผ่่ในัประเทศไทย	 ได้ทำการศึกษา

วเิค์ราะหห์ว่งโซึ่	่ต่ั�งแต่ก่ระบวนัการการนัำเขา้ปจัจยัการผ่ลิต่	การดำเนันิังานั	การนัำผ่ลผ่ลติ่

ออกจำหนั่าย	การต่ลาดและการขาย	และการบริการหลังการขาย	โดยสามารถวิเค์ราะห์

จุดแข็ง	จุดอ่อนั	โอกาส	และอุปสรรค์ท่�เกิดขึ�นั	สรุปได้ดังนั่�

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของไผ่

จุดแข็ง จุดอ่อน

-	 ประเทศไทยมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์	 

จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

หลากหลาย

-	 ไผ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้

อย่างแพร่หลาย	สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตพลังงาน	และมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

-	 ไผ่เจริญเติบโตรวดเร็ว	มีโรคพืช	และ

ศัตรูธรรมชาติน้อย	

-	 ไผ่สามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจ 

อื่นได้	ทำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง 

คุ้มค่า

-	 เกษตรกรยงัขาดองค์ความรูใ้นการ

บรหิารจัดการสวนไผ่และขาดข้อมูล

และงานวิจัยเพื่อต่อยอดด้านธุรกิจ

-	 การลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

จากไผ่ยังขาดความต่อเนื่อง

-	 การผลิตลำไผ่	ช่วง	3	ปีแรก	เกษตรกร 

ยังไม่มีรายได้จากการขายลำไผ่

-	 แหล่งทรัพยากรไผ่ที่สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจไม่เพียงพอ
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โอกาส อุปสรรค

-	 ไผ่	มีความเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต

หลายด้าน	เช่น	อาหาร	เฟอร์นิเจอร์	

พลังงาน	เป็นต้น

-	 ความต้องการผลิตภัณฑ์จากไผ่	ใน

ตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	โดยเฉพาะการใช้วัสดุทดแทนไม้

จริง	และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

-	 เป้าหมายและนโยบายที่มุ่งสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน	ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากไผ่

อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

-	 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก	

ทำให้มกีารปรับเปลีย่นการผลิตพลังงาน

จากแหล่งทรัพยากรที่หมุนเวียนได้เร็ว

และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	ไผ่

จึงเป็นพืชที่เหมาะสมต่อการนำมาผลิต

เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง

-	 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายยังขาดความ

ชัดเจน	ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยตรง	และขาดกลไกการบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	

-	 ขาดตลาดกลางในการซื้อ-ขายไผ่	และมี

ตลาดไผ่ที่ค่อนข้างจำกัด	ราคาลำไผ่

ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการตกลงราคา

ระหว่างพ่อค้าคนกลางและเกษตรกร

-	 ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไผ่
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ข้อเสนำอเชิิงนำโยบ�ยต่่อก�รับรัิห์�รัจััดก�รัทรััพย�กรัไผ่่

การศกึษาหว่งโซึ่ม่ล้ค่์าของไผ่ป่ระเทศไทย	ศกึษาต่ั�งแต่ก่ระบวนัการการนัำเขา้ปจัจยั

การผ่ลิต่	 การดำเนิันังานั	 การนัำผ่ลผ่ลิต่ออกจำหน่ัาย	 การต่ลาด	 และการบริการหลัง	

การขาย	 ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง	 จุดอ่อนั	 โอกาส	 และอุปสรรค์ในัการดำเนิันังานั	 อ่กทั�ง		

การจัดประชุมเชิงปฏิิบัต่ิการเพัื�อนัำเสนัอและแลกเปล่�ยนัค์วามคิ์ดเห็นัต่่อผ่ลการศึกษา	

และวิเค์ราะห์กลยุทธก์ารขับเค์ลื�อนัของทรัพัยากรไผ่อ่ย่างยั�งยืนั	ในัวนััท่�	25	ธันัวาค์ม	2563	

เพัื�อหารือกับผ่้้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยและภาค์ส่วนัท่�เก่�ยวข้อง	ทั�งหนั่วยงานัภาค์รัฐี	ภาค์เอกชนั		

และสถาบันัการศึกษา	ม่ผ่้้เข้าร่วมรวม	33	ค์นั	
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จากการประชุมดังกล่าว	 สามารถประมวลข้อเสนัอเชิงนัโยบายได้	 4	 ประการ

ประกอบด้วย	 การสร้างสภาพัแวดล้อมนัโยบายสิ�งแวดล้อมท่�เอื�อต่่อการผ่ลิต่และการค์้า	

การสร้างค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับการจัดการไผ่่เพัื�อเพัิ�มผ่ลผ่ลิต่	 การส่งเสริมการต่ลาด

และการค์้า	และการศึกษางานัวิจัยในัระยะต่่อไป	สรุปได้ดังนั่�

1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเอื้อต่อการผลิตและการค้า

-	 ให้ม่นัโยบายและทิศทางการสนัับสนัุนัและส่งเสริมต่ลอดห่วงโซึ่่ม้ลค์่าของ

ไผ่่ในัประเทศไทยท่�ชัดเจนั

-	 ทบทวนัและปรับปรุงกฎหมายท่�เก่�ยวข้องให้เอื�อต่่อการนัำไผ่่ในัพัื�นัท่�ป่า

ประเภทต่า่ง	ๆ 	มาใชป้ระโยชน์ั	เพัื�อลดอุปสรรค์ต่อ่การนัำไผ่ม่าสร้างมล้ค่์า

เพัิ�ม

-	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ัและแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่ให้ทัดเท่ยมกับพืัช

เศรษฐีกิจประเภทอื�นั

-	 มห่นัว่ยงานัหลกัมาบรหิารจดัการไผ่ใ่นัระดบัประเทศ	และบร้ณาการค์วาม

ร่วมมือระหว่างหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้อง	 หรือเอกชนั	 ได้ม่ส่วนัในัการดำเนิันั

การขับเค์ลื�อนัไผ่่ให้ม่กลไกต่ลาดอย่างยั�งยืนั	เช่นั	อ้อยโรงงานั	เป็นัต่้นั

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการไผ่เพื่อเพิ่มผลผลิตไผ่

-	 ถา่ยทอดองค์์ค์วามร้ใ้นัการค์ดัเลอืกชนัดิพัันัธุท์่�เหมาะสมกบัพัื�นัท่�	เลอืกปลก้

ไผ่ช่นัดิพันััธุท์่�นัยิมหรอืเปน็ัท่�ต่อ้งการของต่ลาด	และเลอืกใชส้ว่นัของไผ่ใ่ห้

เหมาะสมต่่อผ่ลิต่ภัณฑ์ท่�แปรร้ป

-	 ส่งเสริมให้ม่แหล่งกล้าพัันัธุ์ท่�ม่ค์ุณภาพั	นั่าเชื�อถือ	ราค์าเป็นัธรรม	เพัื�อให้

ม่ปริมาณกล้าพัันัธุ์ท่�เพั่ยงพัอต่่อค์วามต่้องการของต่ลาด
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-	 ส่งเสรมิให้เกษต่รกรปลก้พัชืแซึ่มและพัชืร่วมแปลงเพัื�อให้เกษต่รกรมร่ายได้

ในัช่วง	1-3	ปีแรก	ในัการผ่ลิต่ไผ่่	เช่นั	การปล้กมันัสำปะหลัง	หรือพัืชอื�นั	ๆ 	

เนัื�องจากเกษต่รกรจะยังไม่ม่รายได้จากการขาย	หนั่อ	ลำไผ่่ในัช่วงแรก

-	 ม่มาต่รฐีานัในัการค์วบค์ุมการผ่ลิต่กล้าพัันัธุ์ไผ่่	 และสามารถต่รวจสอบ	

แหล่งท่�มาได้		

3) การส่งเสริมการตลาดและการค้า 

-	 ยกระดับไผ่่ให้เป็นัพัืชเศรษฐีกิจท่�สำค์ัญของประเทศ	

-	 มห่น่ัวยงานัในัการกำหนัดราค์ากลางและต่ลาดกลางในัการซึ่ื�อขายกล้าพันััธุ์

ลำไผ่่ของประเทศ

-	 สง่เสรมิผ่้ป้ระกอบการธรุกจิการเกษต่รขนัาดเล็กถงึกลาง	(SMAEs;	Small	

and	Medium	 Agricultural	 Enterprises)	 ให้ม่ค์วามร้้ในัการบริหาร

จัดการด้านัต่ลาด	 เพัื�อสามารถนัำไปพััฒนัาต่่อยอดในัการดำเนิันัการ	

ได้อย่างม่ประสิทธิภาพั

-	 สนัับสนุันัเทค์โนัโลยแ่ละนัวัต่กรรมการผ่ลิต่เพัื�อเพัิ�มมล้ค่์าผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่	่

และเป็นัมิต่รกับสิ�งแวดล้อม

-	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนัเกษต่รแปลงใหญ่ไผ่่ในัระดับจังหวัด

4) การศึกษางานวิจัยในระยะต่อไป

-	 ศึกษาวิจัยเก่�ยวกับการอนุัรักษ์และใช้ประโยชน์ัจากทรัพัยากรไผ่่	 ให้เกิด

ค์วามต่่อเนัื�อง	และสามารถนัำผ่ลการศึกษาไปต่่อยอดในัเชิงพัาณิชย์ได้	

-	 ส่งเสริมและสนัับสนุันัภาค์เอกชนัให้ม่การแข่งขันัและพััฒนัาเทค์โนัโลย่	

นัวัต่กรรมการผ่ลิต่และแปรร้ปผ่ลิต่ภัณฑ์จากไผ่่
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-	 การพััฒนัาร้ปแบบการผ่ลิต่ผ่ลิต่ภัณฑ์ท่�ม่ม้ลค่์าส้ง	 และต่รงกับค์วาม

ต่้องการของต่ลาดทั�งในัและต่่างประเทศ

-	 ม่หนั่วยวิจัยการพััฒนัาและนัวัต่กรรมจากไผ่่	และเผ่ยแพัร่องค์์ค์วามร้้จาก

การวิจัยให้เกษต่รกรและผ่้้ประกอบการรายย่อย	

-	 พััฒนัาห่วงโซึ่่ม้ลค่์าของไผ่่ในัประเทศไทย	 ให้เกิดการเชื�อมต่่อกิจกรรม	

ให้เป็นัห่วงโซึ่่เด่ยวกันั	

-	 จัดสร้างศ้นัย์รวบรวมพัันัธุกรรมไผ่่ของประเทศไทย	 เพัื�อประโยชน์ัในัการ

อนัุรักษ์และศึกษาวิจัยต่่อไป
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