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โดยมีีกรมป่่าไม้้เป็็นผู้้�ประสานงานกลางของประเทศไทย ซึ่่�งได้้
ดำเนิินการจััดทำ (ร่่าง) แผนแม่่บทบริิหารจััดการทรััพยากรไผ่่
และหวายแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2561-2579) ขึ้้�น  แต่่พบว่่ายัังมีี
ช่่องว่่างที่่�สำคััญคืือ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทรััพยากรไผ่่ และห่่วงโซ่่
ทางการตลาดของประเทศยัังไม่่ครอบคลุุมเพีียงพอ ดัังนั้้�น 
จึึงริิเริ่่�มการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย เพื่่�อให้้
เกิิดความชััดเจน  เกี่่�ยวกัับบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ นอกจากนี้้� การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่
มููลค่่าของไผ่่ ยัังทำให้้ทราบถึึงจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน  โอกาส และ
ข้้อจำกััดสำหรัับทุุกห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ อีีกทั้้�งข้้อมููลดัังกล่่าวนี้้�
จะช่่วยออกแบบกลยุุทธ์์และแผนงานเพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมาย
ในการส่่งเสริิมไผ่่ให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจ ช่่วยยกระดัับการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนท้้องถิ่่�น และการจััดการไผ่่อย่่างยั่่�งยืืน
ในการนี้้�  จึึ ง เห็็ นค วรให้้ จัั ด ทำรายงานการศึึ ก ษาและ
วิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ประเทศไทย (Bamboo value
chain analysis in Thailand) เพื่่�อนำไปสู่่�การจััดการและ
การใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรไผ่่ในการพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจ
และการอนุุรัักษ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อม หากมีีแนวทางบริิหารจััดการ
และแนวทางปฏิิ บัั ติิ ที่่� ชัั ด เจนต่่ อ การพัั ฒ นาทรัั พ ยากรไผ่่
ในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น  จะนำไปสู่่�การส่่งเสริิมและสร้้างรายได้้
ให้้กับั ท้้องถิ่่น� และประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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วิิ

ถีีชีีวิิ ต ของคนไทยนิิ ย มนำไผ่่ ม าใช้้ ป ระโยชน์์ ตั้้� ง แต่่ ใ นอดีีต ทั้้� ง ด้้ า นอาหาร
ยารัักษาโรค  เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย พลัังงาน ภููมิิปััญญา และวััฒนธรรม
ไผ่่จึึงเป็็นพืืชที่่�มีีความน่่าสนใจในการนำมาเพิ่่�มมููลค่่าด้้วยการแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างอาชีีพ และรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน

1

จากการสำรวจพบว่่าทั่่�วโลกพบไผ่่ประมาณ 80-90 สกุุล 1,500 ชนิิด และมีีการสำรวจพบ
ในประเทศไทยประมาณ 17 สกุุล 69 ชนิิด โดยมีีทรััพยากรไผ่่ในพื้้�นที่่�ป่่ารวม 27 ชนิิด
ชนิิดที่่�พบมากที่่�สุุด คืือ ไผ่่รวก (Thyrsostachys siamensis) รองลงมา คืือ ไผ่่ซางนวล
(Dendrocalamus membranaceus) และไผ่่ไร่่ (Gigantoochloa albociliata)
ตามลำดัับ ภาคเหนืือมีีจำนวนชนิิดไผ่่มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ และภาคใต้้ ตามลำดัับ ในขณะที่่�พื้้�นที่่�ปลููกไผ่่เพื่่�อการค้้าก็็มีีการกระจายอยู่่�
ทั่่�วประเทศ ภาคตะวัันออกมีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่เพื่่�อการค้้ามากที่่�สุุด ประมาณ 4 หมื่่�นไร่่
2

รองลงมา คืือ ภาคเหนืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และ
ภาคใต้้ การผลิิตสิินค้้า และใช้้สิินค้้าแปรรููปจากไผ่่ในประเทศมีีมา
อย่่างช้้านาน  เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน ผลิิตภััณฑ์์บางชนิิด
ยัั ง เป็็ นที่่� ต้้ อ งการของตลาดทั้้� ง ไทยและต่่ า งประเทศ ปัั จ จุุ บัั นธุุ ร กิิ จ
การค้้าเกี่่�ยวกัับไผ่่มีีการแข่่งขัันสููงมาก ใน พ.ศ. 2563 มีีผู้้�ผลิิตสิินค้้า
หนึ่่�งตำบลหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ (OTOP) เกี่่�ยวกัับการผลิิตไผ่่รวม 296 ราย
ส่่ ว นกลุ่่�มวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนมีีจำนวนผู้้�ผลิิ ตสิิ นค้้ า รองลงมา ส่่ ว นใหญ่่
กระจายตัั ว อยู่่�ในภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืื อ มากที่่� สุุ ด  ส่่ ว นกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการโรงงาน ส่่วนใหญ่่กระจายตััวอยู่่�ในภาคเหนืือ
การส่่งออกไผ่่และผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ของประเทศไทย แบ่่งออกเป็็นไผ่่
ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ แ ปรรููปโดยส่่ ง ออกเป็็ น ลำไผ่่ แ ละไผ่่ ที่่� แ ปรรููปแล้้ ว ได้้ แ ก่่
ไม้้อััดไผ่่ เครื่่�องจัักสาน และหน่่อไม้้อััดปี๊๊�บ เป็็นต้น 
้ จากข้้อมููลการส่่งออก
สิินค้า้ แปรรููปจากไผ่่ในช่่วง พ.ศ. 2558-2562 พบว่่า มููลค่่ารวมของสิินค้้า
ส่่งออกจากไผ่่เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. 2558 สามารถแบ่่งกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อการส่่งออก ออกเป็็น  7 กลุ่่�ม โดยเรีียงลำดัับมููลค่่าการส่่งออก
จากมากไปน้้อยใน พ.ศ. 2562 ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มอาหาร 2) กลุ่่�มไม้้ไผ่่
ไม่่แปรรููป 3) กลุ่่�มไม้้ไผ่่แปรรููป 4) กลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์ 5) กลุ่่�มจัักสาน 
6) กลุ่่�มเยื่่�อไผ่่ และ 7) กลุ่่�มถ่่านไม้้ไผ่่ ซึ่่�งมีีมููลค่่ารวม 587.16 ล้้านบาท
ในขณะที่่� มูู ลค่่ า การนำเข้้ า สิิ นค้้ า จากไผ่่ จ ากต่่ า งประเทศในสิิ นค้้ า
กลุ่่�มจัักสาน เยื่่�อไผ่่ ไม้้ไผ่่แปรรููป และถ่่านไม้้ไผ่่ มีีแนวโน้้มลดลง ส่่วนสิินค้้ากลุ่่�มอาหาร
และกลุ่่�มไม้้ แ ปรรููปมีีมููลค่่ า รวมของการนำเข้้ า เพิ่่� ม ขึ้้� น  เรีียงลำดัั บ มููลค่่ า การนำเข้้ า
จากมากไปน้้ อ ย ใน พ.ศ. 2562 ได้้ แ ก่่ 1) กลุ่่�มอาหาร 2) กลุ่่�มไม้้ ไ ผ่่ แ ปรรููป
3) กลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์ 4) กลุ่่�มไม้้ไผ่่ไม่่แปรรููป 5) กลุ่่�มเยื่่อ� ไผ่่ 6) กลุ่่�มจัักสาน  และกลุ่่�มที่่�
7) ถ่่านไม้้ไผ่่ อย่่างไรก็็ตามต้้องมีีแนวทางการพััฒนาสิินค้้า และแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่
ให้้เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด รวมทั้้�งต้้องพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้สิินค้้ามีีคุุณภาพ
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ทััดเทีียมกัับต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศคู่่�แข่่งที่่�มีีศัักยภาพในการผลิิตสููง เช่่น จีีน 
เวีียดนาม ญี่่�ปุ่่�น อิินเดีีย และเมีียนมา โดยต้้องส่่งเสริิมการปลููกและการใช้้ประโยชน์์จาก
ไผ่่ให้้กัับเกษตรกร เพื่่�อให้้มีีทรััพยากรไผ่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดในอนาคต 
การสร้้างมููลค่่าและส่่วนแบ่่งในห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่ มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำเนิินงานของหลายภาคส่่วน  ประกอบด้้วย กล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ หน่่อไม้้ ลำไผ่่ ไม้้ไผ่่อััด
ถ่่านคุุณภาพสููงจากไม้้ไผ่่ สามารถสรุุปการวิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย ดัังนี้้�
กล้้าไผ่่

การผลิิตกล้้าไผ่่มีีต้้นทุุนประกอบด้้วย ค่่าต้้นกล้้าไผ่่ ค่่าปุ๋๋�ยมููลไก่่ ค่่าน้้ำ ค่่าดููแล
และจััดการสวนไผ่่ และค่่าจ้้างแรงงานในการดำเนิินงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ การตััดกิ่่�งตุ้้�มตอน 
การขุุดตอ เป็็นต้น 
้ เกษตรกรผู้้�ผลิติ กล้้าไผ่่จะมีีรายได้้ตั้้ง� แต่่ปีที่ี ่� 2 เป็็นต้น้ ไป การเจริิญเติิบโต
ของกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการดููแลและจััดการสวนไผ่่ของเกษตรกร ราคาขายกิ่่�งพัันธุ์์�
ไผ่่ซางหม่่นหน้้าสวน  ขายส่่งต้้นละ 40 บาท ราคาขายปลีีกราคา 40-120 บาทต่่อต้้น 
ส่่วนกิ่่�งพัันธุ์์�ไผ่่เลี้้�ยงหน้้าสวน มีีราคาขายส่่งต้้นละ 12 บาท ราคาขายปลีีกราคา 25 บาท
ต่่ อ ต้้ น น อกจากนี้้� การปลููกกล้้ า พัั นธุ์์� ไผ่่ เ พื่่� อ การจำหน่่ า ย ต้้ อ งคำนึึ ง ถึึ ง ความนิิ ย ม
และชนิิดไผ่่ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด รวมถึึงลัักษณะภููมิิประเทศหรืือความเหมาะสม
ในการเจริิญเติิบโตของพื้้�นที่่� เนื่่�องจากการลงทุุนแต่่ละครั้้�ง จะให้้ผลตอบแทนใน 2 ปีีถััดไป
อย่่างไรก็็ตาม การผลิิตกล้้าไผ่่เป็็นการดำเนิินการที่่ใ� ช้้พื้้นที่
� น้่� อ้ ย แต่่ให้้ผลตอบแทนต่่อพื้้�นที่่�
ค่่อนข้้างสููง ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ที่่�ได้้รัับความนิิยมในช่่วงเวลานั้้�น ๆ
หน่่อไม้้

การปลููกไผ่่เพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้ มีีต้้นทุุน  ประกอบด้้วย ค่่าต้้นกล้้าไผ่่ ค่่าปุ๋๋�ยมููลไก่่
ค่่าน้้ำ ค่่าแรงงาน ค่่าดููแลและจััดการสวนไผ่่ อาทิิ ค่า่ กำจััดวััชพืืช ค่่าตััดสางลำ ซึ่ง่� เกษตรกร
จะมีีรายได้้จากการขายหน่่อไม้้ในปีีที่่� 3 เป็็นต้น้ ไป หน่่อไม้้ในฤดููสามารถขายราคากิิโลกรััม
ละ 5 บาท ส่่วนหน่่อไม้้นอกฤดููสามารถขายได้้กิโิ ลกรััมละ 30 บาท นอกจากนี้้� การแปรรููป
เป็็ น หน่่ อ ไม้้ ด องจะช่่ ว ยเพิ่่� ม มููลค่่ า ของหน่่ อ ไม้้ น อกฤดููได้้ ถึึ ง กิิ โ ลกรัั ม ละ 70 บาท
หากมีีการส่่งเสริิมให้้เกษตรกรต่่อยอดด้้วยการนำมาแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับหน่่อไม้้
เหล่่านี้้� รวมถึึงสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้เกษตรกรผลิิตหน่่อไม้้นอกฤดูู  และเลืือกปลููก
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หน่่ อ ไม้้ ช นิิ ด พัั นธุ์์�ที่่� เ ป็็ น
ที่่� ต้้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด
จะสามารถเพิ่่�มยอดขาย
ให้้กัับเกษตรกรได้้
ลำำ� ไ ผ่่

การผลิิ ต ลำไผ่่
มีีต้้ นทุุ น  ประกอบด้้ ว ย
ค่่ า ต้้ น กล้้ า  ค่่ า ปุ๋๋� ย มููลไก่่
ค่่าแรงงานในการดำเนิินงาน 
ซึ่่� ง ใ นขั้้� นต อ นนี้้� ห า ก
เกษตรกรได้้ ด ำเนิิ น การ
เพาะกล้้าไผ่่เองจะสามารถ
ลดต้้ นทุุ น จากการซื้้� อ
ต้้นกล้้าได้้ ทั้้�งนี้้� การปลููก
ไผ่่ในช่่วง 1-3 ปีี เกษตรกร
จะไม่่มีีรายได้้จากการขาย
ลำไผ่่ แต่่สามารถสร้้างรายได้้
จากการตััดสางลำไผ่่ หรืือ
การขายหน่่อไม้้ได้้ โดยราคาขายลำไผ่่นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับสายพัันธุ์์�ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการ
ของตลาด ขนาดของลำไผ่่ เส้้นผ่่านศููนย์์กลางของลำไผ่่ รวมถึึงการตกลงราคา
ระหว่่างเกษตรกรผู้้�ปลููกกัับผู้้�ซื้้�อ อย่่างไรก็็ตาม ควรมีีการส่่งเสริิมให้้เกษตรกร
มีีความรู้้�ในการปลููกและการจััดการไผ่่ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าในการขายลำไผ่่ รวมทั้้�ง
เลืือกชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ที่่�เหมาะสมในการปลููกในพื้้�นที่่�
ไม้้ไผ่่อััด

การผลิิตไม้้ไผ่่อััด เป็็นกระบวนการแปรรููปไผ่่ เพื่่�อนำมาใช้้ก่่อสร้้าง
โดยต้้องมีีการสำรองไม้้ไผ่่ในโรงงานเพื่่�อเตรีียมการผลิิตไว้้เสมอ การผลิิตไม้้ไผ่่อััด
มีีต้้นทุนุ ในกระบวนการผลิิตค่อ่ นข้้างสููง ประกอบด้้วย สารเคมีีสำหรัับกระบวนการ
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การป้้องกัันเนื้้�อไม้้ ค่่าแรงงาน ค่่าขนส่่ง ต้้นทุุนการบริิหารจััดการ ต้้นทุุนการตลาด
นอกจากนี้้� การจััดตั้้�งโรงงานยัังมีีต้้นทุุนค่่าเครื่่�องจัักรในการดำเนิินการ โดยไม้้ไผ่่อััด
1 ชั้้�น  สามารถขายได้้แผ่่นละ 1,650 บาท ในขณะที่่�ไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น  สามารถขาย
ได้้ราคา 2,850 บาท ทั้้�งนี้้� แนวโน้้มความต้้องการใช้้ไม้้ไผ่่อััดในประเทศไทยยัังคงมีี
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิเิ จอร์์ที่ต้่� อ้ งนำเข้้าไม้้มาจาก
ต่่างประเทศ เนื่่�องจากวััตถุุดิิบเนื้้�อไม้้ที่่�จะนำมาใช้้ในกระบวนการผลิิตดัังกล่่าว
ไม่่ เ พีียงพอ ดัั ง นั้้� น  การผลิิ ต ไม้้ ไ ผ่่ อัั ด จึึ ง เป็็ น แนวทางหนึ่่� ง ที่่� จ ะมาแทนไม้้ อัั ด
ประเภทอื่่�น ๆ ได้้
ถ่่ า นคุุ ณ ภาพจากไม้้ ไ ผ่่

ลำไผ่่ที่่�เหมาะสมในการผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
ควรเป็็นลำไผ่่ที่่�มีีอายุุ 3 ปีีขึ้้�นไป โดยสามารถใช้้ได้้ทั้้�งลำ การผลิิตถ่่านคุุณภาพจาก
ไม้้ไผ่่มีีต้้นทุุนที่่�สำคััญ ประกอบด้้วย เตาเผา ซึ่่�งจะทำให้้ถ่่านดัังกล่่าวมีีคุุณภาพสููง
และเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนของเตาเผาถ่่าน มีีราคาถึึง 1 ล้้านบาท
หากมีีการดููแลรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องจะสามารถใช้้งานได้้ถึึง 20 ปีี ปััจจุุบัันการผลิิต
ถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ในประเทศไทยยัังมีีค่่อนข้้างน้้อย จึึงควรเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�
ให้้กัับเกษตรกรหรืือผู้้�ประกอบการให้้ผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ต้้องการของตลาดโลก ช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับเกษตรกรผู้้�ผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
นำถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ไปใช้้ประโยชน์์ได้้หลายทาง เช่่น  ทางยา ทางเวชสำอาง
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ  เป็็นต้้น  โดยทั่่�วไปผู้้�ผลิิตไผ่่จะขายลำไม้้ไผ่่ส่่งให้้โรงงาน
เพื่่�อแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ โดยการผลิิตไผ่่เพื่่�อแปรรููปเป็็นถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่เป็็น
แนวทางหนึ่่�งที่่�ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ และเพิ่่�มมููลค่่าผลตอบแทนจากการผลิิต
ที่่�สููงขึ้้�น  อย่่างไรก็็ตาม หากในอนาคตไผ่่ถููกผลัักดัันให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจของประเทศ
จะลดการนำเข้้าไผ่่จากตลาดต่่างประเทศ และเกิิดการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรไผ่่
อย่่างยั่่�งยืืนและคุ้้�มค่่าต่่อไป
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จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ประเทศไทย ดำเนิินการศึึกษาตั้้�งแต่่การนำเข้้า
ปััจจััยการผลิิต  การดำเนิินงาน การตลาด และการบริิการหลัังการขาย ได้้มีีการ
จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อนำเสนอและแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นต่่อผลการศึึกษา
และวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์การขัับเคลื่่�อนของทรััพยากรไผ่่อย่่างยั่่ง� ยืืน ผลจากการประชุุม
ดัังกล่่าวสามารถประมวลเป็็นข้้อเสนอเชิิงนโยบายเป็็น 4 ประการ ดัังนี้้�
(1) การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่เ� อื้้อ� ต่่อการผลิิตและการค้้า เพื่่�อสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทยที่่ชั� ดั เจน โดยปรัับปรุุง
กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้เอื้้อ� ต่่อการนำไผ่่ในพื้้�นที่ป่่� า่ ประเภทต่่าง ๆ มาใช้้
ประโยชน์์ พร้อ้ มกัับส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์และแปรรููปผลิิตภัณ
ั ฑ์์จาก
ไผ่่ให้้ทััดเทีียมกัับพืืชเศรษฐกิิจประเภทอื่่�น มีีหน่่วยงานหลัักมาบริิหาร
จััดการไผ่่ในระดัับประเทศ รวมถึึงให้้ภาคส่่วนเอกชนมีีส่่วนในการดำเนิิน
การขัับเคลื่่�อนไผ่่ให้้มีีกลไกตลาดอย่่างยั่่�งยืืน 
(2) การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการไผ่่เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต โดย
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ใ� นการคััดเลืือกชนิิดพัันธุ์์�ที่เ่� หมาะสมกัับพื้้�นที่่� เลืือก
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�นิิยมหรืือเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด และคำนึึงถึึงการเลืือกใช้้
ส่่วนของไผ่่ให้้เหมาะสมต่่อผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่แ่� ปรรููป ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููก
พืืชแซมและพืืชร่่วมแปลงเพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้ในช่่วง 1-3 ปีีแรก
(3) การส่่งเสริิมการตลาดและการค้้า เพื่่�อยกระดัับไผ่่ให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจ
ที่่ส� ำคััญของประเทศ มีีหน่่วยงานในการกำหนดราคากลางและตลาดกลาง
ในการซื้้อ� ขายกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ ลำไผ่่ของประเทศ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมผู้้ป� ระกอบการ
ธุุรกิิจการเกษตรขนาดเล็็กถึึงกลาง (SMAEs; Small and Medium
Agricultural Enterprises) ให้้มีีความรู้้ใ� นการบริิหารจััดการด้้านตลาด
เพื่่�อนำไปพััฒนาต่่อยอดในการดำเนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
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(4) การศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรไผ่่ เน้้น
การศึึกษาวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง และสามารถนำผลการศึึกษาไปต่่อยอดในเชิิง
พาณิิชย์์ได้้ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนภาคเอกชนในการแข่่งขัันและพััฒนา
เทคโนโลยีี นวััตกรรมการผลิิตและแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ พร้้อมทั้้�ง
สนัับสนุุนเทคโนโลยีีและนวััตกรรมการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไผ่่
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม มีีหน่่วยวิิจััยการพััฒนาและนวััตกรรมจากไผ่่
และเผยแพร่่องค์์ความรู้้จ� ากการวิิจัยั ให้้เกษตรกรและผู้้ป� ระกอบการรายย่่อย
การพััฒนารููปแบบการผลิิตผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ที่มีีมูู
่� ลค่่าสููง และตรงกัับความต้้องการ
ของตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ
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บทนำำ�
1.1

หลัักการและเหตุุผล

ไผ่่ เป็็นพืืชที่่�มีีถิ่่�นกำเนิิดและสามารถกระจายพัันธุ์์�ได้้อย่่างกว้้างขวาง และเป็็น
ทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำรงชีีวิิตในประจำวัันของมนุุษย์์มาอย่่างยาวนาน เนื่่�องจาก
เป็็นพืืชที่่�ถููกนำมาใช้้ประโยชน์์อย่่างหลากหลายทั้้�งด้้านนิิเวศวิิทยา เศรษฐกิิจ สัังคม และ
วััฒนธรรม อีีกทั้้�ง ไผ่่เป็็นพืชื ที่่มีี� การเจริิญเติิบโตเร็็วจึึงเหมาะสมต่่อการนำมาปลููกเพื่่�อฟื้้นฟูู
�
ระบบนิิเวศ เนื่่�องจากมีีระบบรากที่่�แผ่่กว้้าง มีีเรืือนยอดหนาแน่่น ซึ่่�งมีีความสำคััญในการ
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการอนุุรัักษ์์ดิินและน้้ำ และช่่วยป้้องกัันการพัังทลายของหน้้าดิิน
บริิเวณริิมตลิ่่�งได้้ดีี
ประเทศไทยได้้ร่่วมเป็็นภาคีีสมาชิิกขององค์์กรความร่่วมมืือด้้านไผ่่และหวาย
ระหว่่างประเทศ (INBAR) ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2559 โดยมีีกรมป่่าไม้้เป็็นผู้้�ประสานงานกลาง
ของประเทศไทย ซึ่่�งได้้ดำเนิินการพััฒนา (ร่่าง) แผนแม่่บทบริิหารจััดการทรััพยากรไผ่่
และหวายแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2561-2579) โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์ การจััดการและการใช้้ประโยชน์์
ทรััพยากรไผ่่และหวาย การพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจ การปกป้้องและคุ้้�มครองสิ่่ง� แวดล้้อม
ซึ่่�งประเทศไทยจะได้้รัับประโยชน์์อย่่างยิ่่�งหากมีีแนวทางบริิหารจััดการและมีีแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนต่่อการพััฒนาทรััพยากรไผ่่ อย่่างไรก็็ตาม ในกระบวนการพััฒนา (ร่่าง)
แผนแม่่ บ ทฯ ประเทศไทยมีีช่่องว่่างที่่�สำคััญ  คืือ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการผลิิตไม้้ไผ่่แ ละ
ห่่วงโซ่่ทางการตลาด ยัังไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น  การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ จะทำให้้
เกิิดบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ รวมทั้้�งมีีนโยบาย
ที่่มีีค
� วามเกี่่ย� วข้้องในขั้้�นตอนของการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์อย่่างครอบคลุุม นอกจากนี้้� ยังั ทำให้้
ทราบถึึงโอกาสและข้้อจำกััดสำหรัับทุุกห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ อีีกทั้้�ง ข้้อมููลจะมีีความสำคััญ
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อย่่างยิ่่�งต่่อการนำไปออกแบบกลยุุทธ์์และแผนงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายในการส่่งเสริิมไผ่่
ในฐานะพืื ช เศรษฐกิิ จ การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น และการจัั ด การไผ่่
อย่่างยั่่�งยืืน นำไปสู่่�ข้้อเสนอแนะสำหรัับการพััฒนาต่่อไปในอนาคต 
ทั้้�งนี้้� มีีนโยบายและแผนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการทรััพยากรไผ่่ที่ส่� ำคััญ ประกอบด้้วย
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
(พ.ศ. 2560-2564) ยุุทธศาสตร์์กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ระยะ 20 ปีี
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุุทธศาสตร์์กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(พ.ศ. 2559-2564) ยุุทธศาสตร์์กรมป่่าไม้้ ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2560-2579) และยุุทธศาสตร์์
กรมป่่าไม้้ (พ.ศ. 2559-2564) และ (ร่่าง) แผนแม่่บทบริิหารจััดการทรััพยากรไผ่่และหวาย
แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2561-2579) ซึ่่�งให้้ความสำคััญกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัับการใช้้ประโยชน์์ของทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน  เนื่่�องจาก
ประเทศไทยมีีทรััพยากรไผ่่ในพื้้�นที่ป่่� า่ ธรรมชาติิมาก อีีกทั้้�ง ไผ่่เป็็นไม้้ที่มีีศั
่� กั ยภาพในการนำมา
ทดแทนไม้้จริิง และเพิ่่�มมููลค่่าโดยการนำมาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ได้้ ดัังนั้้�น จึึงควร
มีีการส่่งเสริิมการปลููกไผ่่ในพื้้�นที่่�เอกชนเพิ่่�มขึ้้�น  และต้้องส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และ
ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากไผ่่ให้้มากขึ้้�นเพื่่�อนำไปสู่่�การผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการของตลาดทั้้�งไทยและต่่างประเทศต่่อไป
1.2

วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อวิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่มููลค่่าของไผ่่ วิเิ คราะห์์ศักั ยภาพของการนำไผ่่ไปสู่่�การพััฒนา
ด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และการอนุุรัักษ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อม
2) เพื่่� อ กำหนดข้้ อ เสนอเชิิ ง นโยบายการพัั ฒ นาและการจัั ด การทรัั พ ยากรไผ่่
อย่่างยั่่�งยืืน
3) เพื่่�อให้้มีีข้้อมููลเผยแพร่่ความรู้้�ในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรไผ่่อย่่างยั่่�งยืืน
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1.3

กระบวนการและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน

การศึึกษาและวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย มีีกระบวนการและ
ขั้้นต
� อนการดำเนิินงาน ประกอบด้้วย กิิจกรรมหลััก ดัังนี้้�
ศึึกษา รวบรวมข้้อมููล และวิิเคราะห์์ข้้อมููลทรััพยากรไผ่่
ศึึกษาข้้อมููลนโยบายและแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ข้้อมููลและสถิิติิทางเศรษฐกิิจ
ของไผ่่แนวโน้้มการตลาดในไทยและตลาดโลก และการสััมภาษณ์์
เชิิงลึึกเกษตรกรผู้้�ปลููกไผ่่ และผู้้�ประกอบการผู้้�ผลิิตสิินค้้าจากไผ่่

วิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ และศัักยภาพ
ของการนำำ�ไผ่่เข้้าสู่่�การพัั ฒนาด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ
นำำ�ข้้อมููลด้้านทรััพยากรไผ่่ ข้้อมููลและสถิิติิของไผ่่ มาวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่
มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย และวิิเคราะห์์ศัักยภาพของการนำำ�ไผ่่
เข้้าสู่่�การพัั ฒนาด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ

จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่� อแลกเปลี่่�ยนผลการศึึกษา
และวิิเคราะห์์ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
แลกเปลี่่�ยนผลการศึึกษา และให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่อข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
เพื่่� อการวางแผนการพัั ฒนาและการส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรไผ่่ของประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืน

จััดทำำ�รายงานฉบัับสมบููรณ์์
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่า
ของไผ่่ใประเทศไทย

จััดทำำ�เอกสารเผยแพร่่
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าจากไผ่่ และการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรไผ่่อย่่างยั่่�งยืืน
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ทรััพยากรไผ่่ในประเทศไทย
ไผ่่ เป็็นทรััพยากรท้้องถิ่่�นที่่�มีีคุุณค่่าต่่อการดำรงชีีวิิตของคนไทยตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบัน 
ั เนื่่�องจากไผ่่มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ป็็นพืชื โตเร็็วและมีีลัักษณะเป็็นไม้้อเนกประสงค์์ซึ่ง่� สามารถ
นำมาใช้้ประโยชน์์ ตั้้�งแต่่เหง้้า กอ หน่่อ ใบ กาบ เมล็็ด กิ่่�ง แขนง และลำต้้น อีีกทั้้�ง
สามารถให้้ผลผลิิตเป็็นออกซิิเจนได้้มากกว่่าพืืชชนิิดอื่่�น ๆ ถึึง 35 เปอร์์เซ็็นต์์ และสามารถ
ดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำคััญของการเกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก (The
north องศาเหนืือ, 2562) ทรััพยากรไผ่่ในประเทศไทยมีีหลากหลายชนิิด เนื่่�องจากมีีสภาพ
แวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโต จึึงสามารถพบไผ่่ได้้ทุุกภาคของประเทศ สำหรัับ
ประเทศไทย มีีการนำไผ่่มาใช้้ประโยชน์์ทั้้�งโดยตรงและการนำไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ต่่าง ๆ โดยไผ่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนไทย ทั้้�งด้้านอาหารและยารัักษาโรค 
เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย เครื่่�องเรืือนและเครื่่�องใช้้ พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
ภููมิิปััญญา และวััฒนธรรม
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2.1

ทรััพยากรไผ่่ในประเทศไทย

ไผ่่มีีความหลากหลายทางชนิิดพัันธุ์์�ที่่�สููง ทั่่�วโลกมีีประมาณ 80-90 สกุุล ประมาณ
1,500 ชนิิด โดยของประเทศไทยมีีไผ่่ประมาณ 17 สกุุล 69 ชนิิด โดยพบกระจายอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
จากการสำรวจทรััพยากรไผ่่ในพื้้�นที่่�ป่่า โดย
สำนัักฟื้้นฟูู
� และพััฒนาพื้้�นที่อ่� นุุรักั ษ์์ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืชื
(2555) ด้้วยวิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างแบบสม่่ำเสมอเมื่่�อ พ.ศ. 2554 พบว่่า มีีไผ่่อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ป่่ารวม 27 ชนิิด โดยชนิิดที่่�พบมากที่่�สุุด คืือ ไผ่่รวก (Thyrsostachys
siamensis) รองลงมา คืือ ไผ่่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus)
และไผ่่ไร่่ (Gigantoochloa albociliata) ตามลำดัับ โดยภาคเหนืือมีีจำนวนไผ่่
มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้
ตามลำดัับ ส่่วนภาคกลางมีีความหนาแน่่นของไผ่่มากที่่�สุุด รองลงมาเป็็น
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคเหนืือ และภาคใต้้ ตามลำดัับ ตามตารางที่่� 1
การกระจายของไผ่่ในพื้้� นที่่�ป่่า

ตารางที่่� 1 คาดประมาณจำนวนและความหนาแน่่นของไผ่่จำแนกตามภาคของประเทศไทย
(ข้้อมููลการสำรวจ พ.ศ. 2554)
คาดประมาณจำ�นวนไผ่
ความหนาแน่น
(ล้านกอ) (ล้านลำ�) (กอ/ไร่) (ลำ�/ไร่)
56,283,271.49 1,012.58 11,764.75 16.27 190.14
15,813,844.52
311.53 3,897.44 18.57 232.51

ภาค

พื้นที่ป่า (ไร่)

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม

18,846,764.53
9,911,717.95
100,855,598.50

412.29 6,148.65
57.94
990.42
1,794.35 22,801.27

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555)
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21.36
5.69
16.56

319.40
97.24
207.00

จากการศึึกษาข้้อมููลการปลููกไผ่่ของ
ประเทศไทย (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, 2563) พบว่่า พื้้�นที่่�ปลููกไผ่่เพื่่�อการค้้ามีีการ
กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ 91,746 ไร่่ โดยพบว่่า ภาคตะวัันออกมีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่
มากที่่�สุุด มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 40,364 ไร่่ รองลงมา คืือ ภาคเหนืือ มีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่
21,680 ไร่่ ภาคกลางมีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่ 14,808 ไร่่ ส่่วนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่ 14,410 ไร่่ และภาคใต้้มีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่น้้อยที่่�สุุด มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
484 ไร่่ ตามภาพที่่� 1 ไผ่่ที่่�นิิยมปลููกในประเทศไทยคืือ ไผ่่ซางหม่่น  ไผ่่กิิมซุุง
ไผ่่ตง ไผ่่เลี้้�ยง และไผ่่รวก โดยจัังหวััดปราจีีนบุุรีี  เป็็นจัังหวััดที่่�มีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่
เพื่่�อการค้้ามากที่่�สุุดของประเทศไทย จาก รายงานสถิิติิการเพาะปลููกไผ่่
ของสำนัักงานเกษตรจัังหวััดปราจีีนบุุรีี  (2562) พบว่่า พ.ศ. 2561-2562
จัังหวััดปราจีีนบุุรีีมีีพื้้นที่
� ป่� ลููกไผ่่ตงมากที่่สุ� ดุ ซึ่ง่� มีีพื้้�นที่ป่� ลููกไผ่่ทั้้ง� สิ้้น 
� 31,061 ไร่่
เป็็นพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 17,877 ไร่่ และผลผลิิตหน่่อเฉลี่่�ย 5,959 กิิโลกรััมต่่อไร่่
ทั้้�งนี้้�การปลููกไผ่่ในประเทศไทยยัังมีีข้้อจำกััด คืือ ขาดการส่่งเสริิมและพััฒนา
วิิ ธีี การปลููกให้้ กัั บ เกษตรกร ประกอบกัั บ มีีการดููแลการจัั ด การสวนไผ่่
ค่่อนข้้างน้้อย ทำให้้ได้้ไผ่่มีีคุุณภาพไม่่ตรงกัับความต้้องการของตลาด และ
โรงงานเพื่่�อผลิิตเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ หรืือผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ
การกระจายของไผ่่ในพื้้� นที่่�ปลููกไผ่่
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ภาคใต้้

0.53%

ภาคเหนืือ

23.63%
ภาคตะวัันออก

44.00%

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

15.71%

ภาคกลาง

16.14%

ภาพที่่� 1 สััดส่่วนของพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ ของประเทศไทย
ที่่�มา: กรมพััฒนาที่่�ดิิน (2563)
2.2 ความหลากหลายและการใช้้ประโยชน์์ของไผ่่ในประเทศไทย

ความหลากหลายของชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ที่่�นิิยมปลููกในประเทศไทยจากการรวบรวม
ชนิิดไผ่่ในประเทศไทยจากหลายแหล่่งข้้อมููล พบว่่า มีีไผ่่ประมาณ 69 ชนิิดใน 17 สกุุล
แบ่่ ง เป็็ น ไผ่่ พื้้� น เมืื อ งของประเทศไทยกว่่ า 50 ชนิิ ด ใน  13 สกุุ ล และไผ่่ ที่่� น ำเข้้ า
มาจากต่่างประเทศเพื่่�อการผลิิตหน่่อและไผ่่ประดัับ จำนวน  19 ชนิิด ใน  5 สกุุล
แบ่่งความหลากหลายของชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ตามการใช้้ประโยชน์์สามารถแบ่่งได้้ ดัังนี้้�
อาทิิ ไผ่่ซางหม่่น  ไผ่่บงหวาน  ไผ่่บงใหญ่่ ไผ่่ตง ไผ่่รวก ไผ่่เลี้้�ยง
ไผ่่เป๊๊าะ ไผ่่หก
ใช้้กิินหน่่อ

ใช้้ในงานก่่อสร้้าง อาทิิ ไผ่่ป่่า ไผ่่ซางหม่่น ไผ่่รวก ไผ่่เลี้้�ยง
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ใช้้ในอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิเิ จอร์์ อาทิิ ไผ่่ซางหม่่น ไผ่่ตง ไผ่่หก ไผ่่รวก ไผ่่เลี้้ย
�ง
ใช้้ในอุุตสาหกรรมจัักสานและหััตถกรรม อาทิิ ไผ่่บง ไผ่่ไร่่ ไผ่่ซาง
ใช้้ในอุุตสาหกรรมเยื่่�อกระดาษ อาทิิ ไผ่่ตง ไผ่่ซาง
ใช้้ปลููกประดัับ อาทิิ ไผ่่ดำ ไผ่่ลููกศร ไผ่่ทอง ไผ่่น้้ำเต้้า
ใช้้ปลููกเป็็นแนวเขตหรืือแนวกัันลม อาทิิ ไผ่่รวก ไผ่่เลี้้�ยง
ใช้้ทำำ�ข้้าวหลาม อาทิิ ไผ่่ข้้าวหลาม ไผ่่ป่่า
ใช้้เป็็นยา อาทิิ ไผ่่ป่่า ไผ่่รวก ไผ่่ดำ ไผ่่เพ็็ก ไผ่่เลื้้�อย

เห็็นได้้ว่่า ไผ่่ในประเทศไทยมีีหลากหลายชนิิด ทั้้�งชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ท้้องถิ่่�น หรืือชนิิดพัันธุ์์�
จากต่่างประเทศที่่�นำเข้้ามาปลููกในประเทศ เพื่่�อการค้้าหรืือเชิิงธุุรกิิจ ซึ่่�งไผ่่หลายชนิิด
สามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีีเนื่่�องจากประเทศไทยมีีลัักษณะภููมิิอากาศและลัักษณะภููมิิประเทศ
ที่่เ� อื้้อ� ต่่อการเจริิญเติิบโต จึึงนัับเป็็นข้อ้ ได้้เปรีียบของประเทศในการพััฒนาให้้เป็็นแหล่่งไผ่่
เศรษฐกิิจของโลกต่่อไปในอนาคตได้้
การใช้้ประโยชน์์จากไผ่่ในประเทศไทย สามารถแบ่่งการใช้้ประโยชน์์ได้้เป็็นหมวดหมู่่� 
ประกอบด้้วย อาหารและยารัักษาโรค เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย เครื่่�องเรืือนและเครื่่�องใช้้
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ภููมิิปััญญา และวััฒนธรรม ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
ไผ่่เป็็นพืืชที่่�มีีการนำมาใช้้ประโยชน์์ทางอาหารอย่่างแพร่่หลาย
เนื่่� อ งจากอุุ ด มไปด้้ ว ยสารอาหาร และแร่่ ธ าตุุ ที่่� มีี ประโยชน์์ ต่่ อ ร่่ า งกาย
(สถาบัันวิิจััยและพััฒนาพื้้�นที่่�สููง, 2560) ส่่วนที่่�นำมาใช้้ทำเป็็นอาหารคืือ
หน่่อ ซึ่่ง� มีีผลผลิิตจากหน่่อไม้้มีีมากในช่่วงฤดููฝน เนื่่�องจากไผ่่เป็็นพืชื ที่่ต้� อ้ งการน้้ำ
เพื่่�อการดำรงชีีวิิต ดัังนั้้�น  เกษตรกรที่่�มีีการจััดการระบบน้้ำให้้กัับไผ่่ ส่่งผลให้้
มีีหน่่อไว้้อุุปโภค และขายได้้ตลอดทั้้�งปีี

ด้้านอาหาร
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ไผ่่มีีคุุณประโยชน์์ที่่�สำคััญต่่อร่่างกายและรัักษาโรคได้้
มากมาย ปััจจุุบัันมีีการแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า โดยส่่วนประกอบ
ของไผ่่ที่่�สามารถนำมาทำเป็็นยารัักษาโรคได้้ เช่่น ส่่วนของหน่่อสามารถ
นำมาต้้มเพื่่�อใช้้เป็็นยารัักษาโรคต่่าง ๆ ในขณะที่่�มีีงานวิิจััย พบว่่า ใบไผ่่
มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระฟลาโวนอยด์์กลััยโคไซด์์ (Flavonoids Glycoside)
ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงจากโรคอััลไซเมอร์์ เบาหวาน  ลดภาวะเส้้นเลืือดอุุดตััน
ในสมอง เป็็นต้้น ส่่วนลำไผ่่มีีสรรพคุุณแก้้อาการปวดท้้อง และรากไผ่่สามารถ
ใช้้รัักษาโรคกากเกลื้้�อน และต้้มเป็็นยาขัับปััสสาวะได้้

ด้้ า นยารัั ก ษาโรค

ด้้านเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ไผ่่เป็็นพืืชที่่�มีีลัักษณะของเส้้นใยยาว มีีความเป็็นรููพรุุนสููง

จึึงมีีความสามารถในการดููดซัับความชื้้น� ได้้ดีี และเหมาะสมต่่อการนำมาพััฒนา
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอ เสื้้�อผ้้า กระเป๋๋าถืือสตรีี  หมวก เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
สามารถนำเส้้นใยจากไผ่่มาผสมกัับผงคาร์์บอนจากถ่่านไม้้ไผ่่ กลายเป็็นเส้้นใย
สัังเคราะห์์ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิในการดููดซัับและระบายความชื้้�นได้้ดีี
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ด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ไผ่่ เป็็นพืืชทางเลืือกหนึ่่�งในการปลููกเป็็นพืืช

พลัังงานทดแทน เนื่่�องจากทุุกส่่วนของต้้นไผ่่ประกอบด้้วยเซลลููโลส ซึ่ง่� สามารถ
นำไปใช้้เป็็นชีีวมวล ผลิิตเชื้้�อเพลิิงพลัังงานทดแทนได้้ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นพืืชที่่�
มีีความสำคััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมาก โดยเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย แหล่่งอาหาร
ของสััตว์ป่์ า่  ช่่วยทำหน้้าที่่ยึ� ดึ ตลิ่่�ง และป้้องกัันการพัังทลายของดิิน ช่ว่ ยลดแรง
ปะทะของลมพายุุ และยัังให้้มวลชีีวภาพต่่อไร่่สููงกว่่าพืืชชนิิดอื่่�นในระยะเวลา
และพื้้�นที่ที่่� เ่� ท่่ากััน จึงึ มีีส่่วนช่่วยในการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้สููงกว่่า
ต้้นไม้้ทั่่�วไป
คนไทยรู้้�จัักการใช้้ประโยชน์์
จากไผ่่มาตั้้�งแต่่ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ ไผ่่จึึงเกี่่�ยวข้้องกัับการนำมาประยุุกต์์ใช้้
กัับชีีวิิตประจำวัันในเรื่่�องภููมิิปััญญา พิิธีีกรรมและประเพณีีต่่าง ๆ ไผ่่ถููกนำมา
แปรรููปเป็็นหน่่อไม้้ดอง หน่่อไม้้แห้้ง เพื่่�อไว้้บริิโภคนอกฤดููกาล ในขณะที่่�
ลำไผ่่ถููกนำมาใช้้เป็็นวััสดุุสำหรัับใช้้จัักสานและเครื่่�องใช้้ในชีีวิิตประจำวััน 
นอกจากนี้้� คนไทยมีีความสััมพัันธ์์กัับวิิถีีของธรรมชาติิ และพึ่่�งพาอาศััย
ทรััพยากรธรรมชาติิในการดำรงชีีวิิต ทำให้้ไผ่่กลายเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของประเพณีี 
พิิธีีกรรม และงานประเพณีีต่่าง ๆ เช่่น  การใช้้ไม้้ไผ่่ทำธงบุุญมหาชาติิ หรืือ
โคมในเทศกาลลอยกระทง รวมทั้้�งพิิธีีบุุญไหลเรืือไฟที่่�มัักมีีการตกแต่่งเรืือ
โดยใช้้ไม้้ไผ่่ หรืือประดิิษฐ์์เป็็นโคมไฟประดัับ (ปรััชญา ยัังพััฒนา และระวีี ถาวร,
2557)

ด้้านสัังคม ภูู มิิปััญ ญา และวัั ฒนธรรม
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เห็็นได้้ว่่า ประเทศไทยมีีไผ่่หลากหลายชนิิดพัันธุ์์�  ซึ่่�งมีีทั้้�งชนิิดพัันธุ์์�ไผ่่ท้้องถิ่่�น
ของประเทศไทยเอง และชนิิดพัันธุ์์�ที่่�นำเข้้าจากต่่างประเทศ วิิถีีชีีวิิตของคนไทยนิิยม
นำไผ่่มาใช้้ประโยชน์์ตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน  ทำให้้ไผ่่เป็็นพืืชที่่�ถููกนำมาใช้้ในชีีวิิต
ประจำวััน ทั้้ง� ด้้านอาหาร ยารัักษาโรค เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่อ� ยู่่�อาศััย พลัังงานและสิ่่ง� แวดล้้อม
และด้้านสัังคม ภููมิิปััญญา และวััฒนธรรม ไผ่่จึึงเป็็นพืืชที่่�มีีความน่่าสนใจในการนำมา
เพิ่่�มมููลค่่าด้้วยการแปรรููปเป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่�อสร้้างอาชีีพและรายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชน 
โดยเฉพาะชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�มีีวิิถีีชีีวิิตผููกพัันกัับไผ่่มากที่่�สุุด

2.3 การตลาดและการค้้าไผ่่

ประเทศไทยมีีการผลิิตสิินค้้า และใช้้สิินค้้าแปรรููปจากไผ่่มาอย่่างช้้านาน 
โดยประเทศไทย มีีการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน 
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์บางชนิิดยัังเป็็นที่ต้่� อ้ งการของตลาดทั้้�งไทยและต่่างประเทศ ซึ่ง่� ปััจจุุบันธุ
ั รุ กิิจ
การค้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับไผ่่มีีการแข่่งขัันสููงมาก จากการรวบรวมข้้อมููลด้้านการตลาด และ
การค้้าของไผ่่ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
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ตลาดภายในประเทศ

ตลาดของไผ่่และผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไผ่่ในประเทศไทย สามารถแบ่่งเป็็นประเภทใหญ่่ ๆ
ได้้แก่่ การขายหน่่อไม้้ เช่่น  หน่่อสด หน่่อนึ่่�งและหน่่อดอง การขายกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ การขาย
ลำไผ่่ มีีการขายลำไผ่่ทั้้�งแบบไม่่แปรรููป และแบบแปรรููปแล้้ว และการขายผลิิตภััณฑ์์
จากไผ่่ที่่�มีีการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�จะมุ่่�งเน้้นศึึกษาและวิิเคราะห์์ด้้านการใช้้ประโยชน์์จากลำไผ่่
ทั้้�งที่่แ� ปรรููปแล้้วและไม่่แปรรููป ซึ่ง่� ตลาดภายในประเทศไทยสามารถแบ่่งออกตามลัักษณะ
ของผู้้ป� ระกอบการได้้เป็็น 3 รููปแบบ คืือ 1) ผู้้�ผลิตสิ
ิ นค้
ิ า้ หนึ่่�งตำบลหนึ่่�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (OTOP)
เป็็นกลุ่่�มที่่�คััดเลืือกสิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เด่่นของตำบลมาผลิิตเป็็นสิินค้้าเพื่่�อจำหน่่าย
สู่่�ท้้องตลาด (กรมพััฒนาชุุมชน, 2562) 2) กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนผู้้�ผลิตสิ
ิ นค้
ิ า้ เป็็นการรวมกลุ่่�ม
ของคนในชุุมชนเพื่่�อประกอบกิิจการ ที่่�ได้้มีีการจดทะเบีียนการค้้าอย่่างเป็็นทางการ
(กรมส่่งเสริิมการเกษตร, 2563) และ 3) ผู้้ป� ระกอบการโรงงาน คืือผู้้ป� ระกอบกิิจการระดัับ
โรงงาน โดยใช้้เครื่่�องจัักรในการผลิิตและแปรรููปสิินค้้า (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม, 2563)
ทั้้�งนี้้� ผู้ป�้ ระกอบการเกี่่ย� วกัับไผ่่และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไผ่่มีีการกระจายอยู่่�ทั่่ว� ประเทศ ตามตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 สััดส่่วนของผู้้�ประกอบการเกี่่�ยวกัับสิินค้้าไผ่่ในประเทศไทย พ.ศ. 2563
ผู้ผลิตสินค้า
OTOP จากไผ่[1]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตสินค้าจากไผ่[2]

ภาคเหนือ

89 ราย

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาค

ผู้ประกอบการโรงงาน[3]
แปรรูป
ไม้ไผ่

แปรรูป
หน่อไม้

7 ราย

20 ราย

9 ราย

110 ราย

36 ราย

4 ราย

4 ราย

ภาคกลาง

78 ราย

12 ราย

5 ราย

5 ราย

ภาคใต้

19 ราย

3 ราย

0 ราย

0 ราย

29 ราย

18 ราย

รวมทั้งประเทศ
296 ราย
58 ราย
ที่มา:   [1] กรมพัฒนาชุมชน (2562) [3] กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563)
         [2] กรมส่งเสริมการเกษตร (2563)   

                 
การค้้าไผ่่ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 กลุ่่�มผู้้�ผลิตสิ
ิ นค้
ิ า้ หนึ่่�งตำบลหนึ่่�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์
(OTOP) มีีจำนวนผู้้�ผลิติ มากที่่สุ� ดุ รวม 296 ราย โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่นิ่� ยิ มผลิิต คือื เครื่่�องเรืือน 
ตะกร้้าสาน กระติ๊๊�บ แจกััน  เฟอร์์นิิเจอร์์ โคมไฟ พััด หมวก กระเป๋๋า เข่่ง มู่่�ลี่่� และชุุดรอง
จาน เป็็นต้น 
้ โดยพบว่่าผู้้�ผลิตสิ
ิ นค้
ิ า้ หนึ่่�งตำบลหนึ่่�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ มากที่่สุ� ดุ อยู่่�ในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ นอกจากนี้้� ยังั มีีการนำไผ่่มาใช้้ประโยชน์์ในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น การแปรรููปเป็็นเครื่่�อง
สำอาง เครื่่�องดนตรีี สบู่่� แชมพูู น้้ำส้้มควัันไม้้ ผงขััดฟััน ถ่่านดููดกลิ่่�น หมอนถ่่านไผ่่ เป็็นต้้น 
ในขณะที่่�กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน มีีการกระจายตััวอยู่่�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมากที่่�สุุด
ส่่วนกลุ่่�มผู้้�ประกอบการโรงงาน พบว่่า มีีการกระจายตััวอยู่่�ในภาคเหนืือมากที่่�สุุด
จากรายงานไผ่่กัับวิิถีีชีีวิิตคนไทย พบว่่า ความต้้องการไผ่่ในประเทศไทยมีีเพิ่่�มขึ้้�น 
ทั้้�งการนำมาใช้้ในภาคการเกษตร การเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้้์ ำ การประมง การลดกััดเซาะชายฝั่่ง�
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ปััจจุุบัันการส่่งออกไผ่่ของประเทศไทยมีีน้้อยลง เนื่่�องจากไผ่่สำหรัับการนำมาใช้้งาน
ในประเทศแทบไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ (ปรััชญา ยัังพััฒนา และระวีี ถาวร, 2557)
นอกจากนี้้� แนวโน้้มความต้้องการใช้้ไม้้อััดภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้�น  ซึ่่�งความต้้องการไม้้อััด
เพื่่�อทดแทนไม้้จากธรรมชาติิมีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เฟอร์์นิิเจอร์์ซึ่่�งมีีการนำเข้้าไม้้จากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น  หากส่่งเสริิมให้้มีีการปลููกไผ่่ให้้
เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดภายในประเทศ จะเป็็นการส่่งเสริิมให้้ตลาดไม้้ไผ่่
ของประเทศไทยสามารถเติิบโตขึ้้�น  จนนำไปสู่่�การการพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่า
สููงขึ้้�นได้้
ตลาดต่่างประเทศ

การส่่งออกไผ่่และผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ของประเทศไทย แบ่่งออกเป็็นไผ่่ที่่�ยัังไม่่ได้้
แปรรููป ได้้แก่่ ลำไผ่่ และไผ่่ที่่�แปรรููปแล้้ว ได้้แก่่ ไม้้อััดไผ่่ เครื่่�องจัักสาน และหน่่อไม้้อััดปี๊๊�บ
เป็็นต้น 
้ จากข้้อมููลการส่่งออกสิินค้า้ แปรรููปจากไผ่่ระหว่่าง พ.ศ. 2558-2562 พบว่่า มููลค่่า
รวมของสิินค้้าส่่งออกจากไผ่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. 2558 สามารถจััดกลุ่่�มสิินค้้า
ผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่เพื่่�อการส่่งออกเป็็น  7 กลุ่่�ม โดยเรีียงลำดัับจากมููลค่่าจากการส่่งออก
มากไปน้้อยใน พ.ศ. 2562 คืือ 1) กลุ่่�มอาหาร 2) กลุ่่�มไม้้ไผ่่ไม่่แปรรููป 3) กลุ่่�มไม้้ไผ่่แปรรููป
4) กลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์ 5) กลุ่่�มจัักสาน 6) กลุ่่�มเยื่่�อไผ่่ และ 7) กลุ่่�มถ่่านไม้้ไผ่่ ซึ่่�งมีีมููลค่่ารวม
586.25 ล้้านบาท (กรมศุุลกากร, 2563)
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600

571.94

567.85

587.16
ถ่านัไม้ไผ่่

ม้ลค์่าการส่งออก (ล้านับาท)

550

เยื�อไผ่่

498.95

จักสานั

500
450

เฟอร์นัิเจอร์
ไม้ไผ่่แปรร้ป

425.49

ไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป
อาหาร

400

รวม (บาท)

350
2558

2559

2560

2561

2562

ภาพที่่� 2 มููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าจากไผ่่ ในพ.ศ. 2558-2562 (หน่่วย: ล้้านบาท)
ที่่�มา: ดััดแปลงจากข้้อมููลจากกรมศุุลกากร (2563)

แ นวโน้้ ม ของอัั ต ราการขยายตัั ว ของมููลค่่ า การส่่ ง ออกสิิ นค้้ า จากไผ่่ ร ะหว่่ า ง
พ.ศ. 2558-2562 พบว่่า มููลค่่ารวมการส่่งออกสิินค้้าจากไผ่่ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2558–2562
มีีค่่า 425.49, 567.85, 498.95, 571.94 และ 587.16 ล้้านบาท ตามลำดัับ ตามภาพที่่� 2
ซึ่ง่� พบว่่า กลุ่่�มไม้้ไผ่่แปรรููปมีีอััตราการขยายตััวสููงที่่สุ� ดุ  ตามด้้วยกลุ่่�มเฟอร์์นิเิ จอร์์ ถ่า่ นไม้้ไผ่่
เยื่่�อไผ่่ และอาหารตามลำดัับ ตามตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 มููลค่่าการส่่งออกรวมของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ระหว่่าง พ.ศ. 2558-2562
มูลค่าการส่งออกสินค้า (ล้านบาท)
2558

2559

2560

2561

2562

อัตราการขยายตัว
(พ.ศ. 2561-2562)

อาหาร

355.32

473.07

405.39

434.92

440.16

1.20

ไม้ไผ่ไม่แปรรูป

43.89

55.51

59.32

106.84

94.73

-11.33

ไม้ไผ่แปรรูป

3.13

4.3

16.61

17.28

36.34

110.30

เฟอร์นิเจอร์

0.00

0.00

8.79

4.09

7.32

78.89

จักสาน

21.85

33.87

7.98

7.28

6.74

-7.55

เยื่อไผ่

1.18

0.92

0.71

0.81

1.06

30.30

ถ่านไม้ไผ่

0.12

0.17

0.15

0.72

0.81

12.50

567.85

498.95

571.94

587.16

2.66

กลุ่มผลิตภัณฑ์

มูลค่ารวม
425.49
ที่่�มา: กรมศุุลกากร (2563)

มููลค่่าการนำเข้้าสิินค้้าจากไผ่่ระหว่่าง พ.ศ. 2558-2562 พบว่่า การนำเข้้าสิินค้้า
จากต่่างประเทศในสิินค้้ากลุ่่�มจัักสาน เยื่่�อไผ่่ ไม้้ไผ่่แปรรููป และถ่่านไม้้ไผ่่ มีีแนวโน้้มลดลง
ในขณะที่่� สิิ นค้้ า กลุ่่�มอาหาร และกลุ่่�มไม้้ แ ปรรููป มีีมููลค่่ า รวมของการนำเข้้ า เพิ่่� ม ขึ้้� น 
ตามภาพที่่� 3 โดย พ.ศ. 2558 มีีมููลค่่าการนำเข้้ารวม 229.57 ล้้านบาท ในขณะที่่�
พ.ศ. 2562 มีีมููลค่่าการนำเข้้ารวม 238.27 ล้้านบาท ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มอาหาร ถููกนำเข้้าจาก
ต่่างประเทศมากที่่�สุุด ประกอบด้้วย หน่่อไม้้แห้้ง หน่่อไม้้สด และหน่่อไม้้บรรจุุแบบ
สุุญญากาศ ตามลำดัับ รองลงมาคืือกลุ่่�มไม้้ไผ่่แปรรููปประกอบด้้วย ไม้้แปรรููปจากไม้้ไผ่่
ไม้้พลาสวููด เครื่่�องประกอบอาคารที่่�ทำจากไม้้ไผ่่ พื้้�นโมเสก ตะเกีียบและอื่่�น  ๆ เป็็นต้้น 
จากการรวบรวมข้้ อ มููลสามารถเรีียงลำดัั บ ตามมููลค่่ า การนำเข้้ า จากมากไปน้้ อ ย
ใน พ.ศ. 2562 ได้้ดัังนี้้� 1) กลุ่่�มอาหาร 2) กลุ่่�มไม้้ไผ่่แปรรููป 3) กลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์
4) กลุ่่�มไม้้ ไ ผ่่ ไ ม่่ แ ปรรููป 5) กลุ่่�มเยื่่� อ ไผ่่ 6) กลุ่่�มจัั ก สาน  และกลุ่่�มที่่� 7) ถ่่ า นไม้้ ไ ผ่่
ตามตารางที่่� 4
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250.00

238.07

198.70

200.00

ม้ลค์่าการนัำาเข้า (ล้านับาท)

228.32

229.57

169.25

ถ่านัไม้ไผ่่
เยื�อไผ่่

150.00

จักสานั
เฟอร์นัิเจอร์
ไม้ไผ่่แปรร้ป

100.00

ไม้ไผ่่ไม่แปรร้ป
อาหาร

50.00

รวม (บาท)

0.00
2558

2559

2560

2561

2562

ภาพที่่� 3 แสดงมููลค่่าการนำเข้้าสิินค้้าจากไผ่่ ใน พ.ศ. 2558–2562 (หน่่วย: ล้้านบาท)
ที่่�มา: ดััดแปลงจากข้้อมููลจากกรมศุุลกากร (2563)
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ตารางที่่� 4 มููลค่่าการนำเข้้าสิินค้า้ รวมของกลุ่่�มผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไผ่่ระหว่่าง พ.ศ. 2558-2562
กลุ่มผลิตภัณฑ์

มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว

2558

2559

2560

2561

อาหาร

83.45

60.71

42.62

41.61

85.53

105.55

ไม้ไผ่ไม่แปรรูป

10.17

14.31

16.21

16.31

12.49

-23.41

ไม้ไผ่แปรรูป

86.62

90.54

83.99 132.29

110.16

-16.73

เฟอร์นิเจอร์

0.00

0.00

15.56

22.14

19.67

-11.15

จักสาน

35.18

25.31

7.17

10.45

4.38

-58.08

เยื่อไผ่

10.62

5.74

2.20

3.81

3.95

3.67

3.53

2.09

1.51

1.72

1.89

9.88

มูลค่ารวม
229.57 198.70 169.25 228.32
ที่่�มา: กรมศุุลกากร (2563)

238.07

4.27

ถ่านไม้ไผ่

2562

(พ.ศ. 2561-2562)

เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างมููลค่่าการส่่งออกและมููลค่่าการนำเข้้าสิินค้า้ จากไผ่่ พบว่่า
ระหว่่าง พ.ศ. 2558–2562 มีีมููลค่่าการส่่งออกมากกว่่ามููลค่่าการนำเข้้า 2.47 เท่่า
จะเห็็นได้้ว่่าใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีีอััตราการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ ทั้้�งไผ่่แปรรููป
และไผ่่ไม่่แปรรููปเพิ่่�มขึ้้�น  โดยส่่วนใหญ่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์ประเภทอาหาร ในขณะเดีียวกััน
อััตราการนำเข้้าสิินค้้าจากไผ่่ก็็มีีเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน  โดยพบว่่าผลิิตภััณฑ์์นำเข้้าส่่วนใหญ่่
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เป็็นไม้้ไผ่่ที่่�แปรรููป ทั้้�งนี้้� มีีประเทศคู่่�ค้้าผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ที่่�สำคััญ คืือ เยอรมนีี  ไต้้หวััน 
สหรััฐอเมริิกา และนอร์์เวย์์ และประเทศคู่่�แข่่งที่่�สำคััญ คืือ จีีน ญี่่�ปุ่่�น เวีียดนาม เมีียนมาร์์
และอิินโดนีีเซีีย
สถานการณ์์การนำำ�เข้้าและส่่งออกไผ่่ของโลก

สถานการณ์์การนำเข้้าและส่่งออกไผ่่และหวายใน พ.ศ. 2561 พบว่่า ประเทศจีีน
เป็็นประเทศที่่�มีีการนำเข้้าและส่่งออกไผ่่และหวายมากที่่�สุุดในโลก โดยมีีการส่่งออกไปยััง
ทวีีปยุุโรปมููลค่่า 540 ล้้านดอลลาร์์ หรืือคิิดเป็็น  24 เปอร์์เซ็็นต์์ ของการส่่งออกไผ่่
และหวายของจีีนทั้้�งหมด รองลงมา คืือ สหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น  ไต้้หวััน  เวีียดนาม อิินเดีีย
เกาหลีี  ออสเตรเลีีย ไทย และแคนาดา ตามลำดัับ ทั้้�งนี้้� ประเทศจีีนนำเข้้าไผ่่จาก
ประเทศมาเลเซีียมากที่่�สุุด คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 11.4 ล้้านดอลลาร์์ส หรััฐ  หรืือ
34 เปอร์์เซ็็นต์์ ของการนำเข้้าของประเทศจีีน และนำเข้้าจากประเทศเวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์ ยุุโรป ไต้้หวััน และญี่่�ปุ่่�น รองลงมาตามลำดัับ (INBAR, 2019)
นอกจากนี้้� การเติิบโตของตลาดไผ่่และสิินค้้าที่่�ทำจากไผ่่มีีปริิมาณที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น 
โดยเฉพาะการนำไผ่่มาเป็็นวััสดุุทดแทนไม้้จริิง ซึ่่�งมีีประโยชน์์อย่่างมากต่่อกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ที่่ค� ำนึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อมรวมทั้้�งมีีส่่วนสนัับสนุุนในเรื่่อ� งแนวคิิดของรััฐบาลในการแก้้ไขปััญหา
การรุุกล้้ำพื้้�นที่่�ป่่า และการเพิ่่�มความตระหนัักในการใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ประกอบกัั บ ความต้้ อ งการของอุุ ต สาหกรรมที่่� ใช้้ ไ ผ่่ เ ป็็ นวัั ตถุุ ดิิ บ ในกระบวนการผลิิ ต 
ส่่ ง ผลให้้ ต ลาดไผ่่ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในภููมิิ ภ าคเอเชีียแปซิิ ฟิิ ก ที่่� มีี การเติิ บ โตสููงขึ้้� น
อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีอััตราการส่่งออกไปยัังประเทศสหรััฐอเมริิกา เยอรมััน ฝรั่่ง� เศส และประเทศ
อื่่�น  ๆ เพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย (Region And Segment Forecasts, 2019) เช่่นเดีียวกัับโรงงาน
อุุ ต สาหกรรมเกี่่� ย วกัั บ เยื่่� อ กระดาษและกระดาษที่่� มีีค วามต้้ อ งการใช้้ ไ ผ่่ เ ป็็ นวัั ตถุุ ดิิ บ
ถึึง 40 เปอร์์เซ็็นต์์ ปััจจุุบัันประเทศจีีนและบราซิิลกลายเป็็นผู้้�นำในตลาดของภููมิิภาค 
ส่่วนประเทศอิินเดีียมีีความได้้เปรีียบด้้านทรััพยากรไผ่่ เนื่่�องจากมีีทรััพยากรไผ่่ในประเทศ
จำนวนมาก (Future Market Insights, 2019)
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เห็็นได้้ว่่า แนวโน้้มการส่่งออกไผ่่ และผลิิตภััณฑ์์
จากไผ่่ของประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น  อย่่างไรก็็ตาม
การส่่งออกสิินค้า้ ไผ่่ไม่่แปรรููปและไผ่่แปรรููปของประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน เช่่น จีีน เวีียดนาม ญี่่�ปุ่่�น อิินเดีีย และเมีียนมา
ก็็เป็็นประเทศที่่�มีีศัักยภาพในการผลิิตสููงเช่่นกััน ดัังนั้้�น
จึึงต้้องมีีแนวทางการพััฒนาสิินค้า้ และแปรรููปผลิิตภัณ
ั ฑ์์
จากไผ่่ให้้เป็็นที่ต้่� อ้ งการของตลาด รวมทั้้�งต้้องพััฒนาด้้าน
เทคโนโลยีีเพื่่�อให้้สินค้
ิ า้ มีีคุุณภาพทััดเทีียมกัับต่่างประเทศ
ประกอบกัับต้้องส่่งเสริิมการปลููกและการใช้้ประโยชน์์
จากไผ่่ให้้กัับเกษตรกรและผู้้�สนใจ เพื่่�อให้้มีีทรััพยากรไผ่่
เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดได้้ต่่อไปในอนาคต
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การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย
ไผ่่ถููกนำมาใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำวัันมากขึ้้�น ทั้้�งใช้้ประดัับและตกแต่่งบ้้าน
เพื่่� อ ความสวยงาม เป็็ น เฟอร์์ นิิ เจอร์์ ซึ่่� ง ใช้้ ท ดแทนไม้้ จ ริิ ง เก้้ า อี้้� โต๊๊ ะ ของที่่� ร ะลึึ ก
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปููพื้้น 
� ไม้้ไผ่่อัดั ซึ่่ง� การแปรรููปผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไม้้ไผ่่ในประเทศไทยนั้้�น ถููกจำกััดด้้วย
เทคโนโลยีีการผลิิต  และขาดมาตรฐานในการรัับรองสิินค้้า ทำให้้ประสิิทธิิภาพและ
กำลัังการผลิิตของผลิิตภััณฑ์์ไผ่่ถููกจำกััด
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3.1

ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ กรณีีศึึกษา: การผลิิตและแปรรููปสิินค้้าจากไผ่่
ในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี

การศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าไผ่่ในครั้้�งนี้้� มุ่่�งเน้้นศึกึ ษาผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไผ่่ในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี 
ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ปลููกไผ่่สููงที่่�สุุดในประเทศ พัันธุ์์�ที่่�นิิยมปลููก ได้้แก่่ ไผ่่ตงศรีีปราจีีน  ไผ่่ซางหม่่น 
ไผ่่เลี้้�ยง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� มีีกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไผ่่ซึ่่�งสามารถสร้้างมููลค่่าและส่่วนแบ่่ง
ในห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ที่เ่� กิิดขึ้้น� จริิงในประเทศไทย ทั้้�งที่่เ� ป็็นวัตถุ
ั ดิุ บิ ไม่่แปรรููปและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
จากไผ่่ที่่�แปรรููป ได้้แก่่ กล้้าไผ่่ หน่่อไม้้ ลำไผ่่ ไม้้ไผ่่อััด และถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
ซึ่่�งมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินการหลายภาคส่่วน  ได้้แก่่ ร้้านจำหน่่ายกล้้าไผ่่ สวนไผ่่
พ่่อค้้าคนกลาง โรงงานแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ และผู้้�บริิโภค ซึ่่�งแต่่ละภาคส่่วนมีีบทบาท
และหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการที่่�แตกต่่างกััน 
จากการศึึ ก ษาข้้ อ มููลการแปรรููปผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ จ ากไผ่่ ประเภทต่่ า ง ๆ มีีต้้ นทุุ น
ในกระบวนการดำเนิินงาน ประกอบด้้วย การดููแลจััดการสวนไผ่่ การคััดเลืือกลำไผ่่ และ
การแปรรููปเป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ ก่อ่ นส่่งสิินค้า้ ให้้กับั ผู้้บ� ริิโภค ซึ่่ง� สามารถวิิเคราะห์์รููปแบบห่่วงโซ่่
มููลค่่าจากไผ่่ โดยใช้้โมเดลการวิิเคราะห์์ของ Michael E. Porter (1985) ซึ่่�งประกอบด้้วย
2 กิิจกรรม คืือ กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม ในการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภััณฑ์์
ด้้วยการวิิเคราะห์์การดำเนิินการจากกิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม ตั้้�งแต่่การนำเข้้า
ปััจจััยการผลิิต  การดำเนิินงาน  การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย การตลาดและการขาย
และการบริิการหลัังการขาย
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์
พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การนำ�เข้า

ปัจจัยการผลิต

การดำ�เนินงาน

การผลผลิต
การตลาด
ออกจำ�หน่าย และการขาย

กำ�ไร

กิจกรรมเสริม
(Support Activities)

โครงสร้างพื้นฐานองค์กร

การบริการ
หลังการขาย

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

ภาพที่่� 4 การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ มีีเป้้าหมายเพื่่�อนำเสนอมููลค่่าให้้กัับผู้้�บริิโภค
ในระดัับที่่�เกิินมููลค่่าต้้นทุุน ซึ่่�งกิิจกรรมห่่วงโซ่่มููลค่่าหลััก คืือ (1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต 
(Inbound Logistics) ประกอบด้้ ว ย การศึึ ก ษาการซื้้� อ และการใช้้ ปัั จ จัั ย การผลิิ ต 
(2) การดำเนิินงาน  (Operations) คืือ กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยการผลิิตเป็็น
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ส ำเร็็ จ รููปและการบริิ ก าร เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ก ารเพาะปลููก การเตรีียมพื้้� นที่่� ป ลููก
การดููแลรัักษา และการเก็็บเกี่่ย� ว (3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย (Outbound Logistics)
เป็็นการศึึกษาระบบการขนส่่งสิินค้า้ ไปยัังคลัังสิินค้า้ หรืือโรงงาน (4) การตลาดและการขาย
(Marketing and Sales) คืือ การจำแนกกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภคออกมาให้้ชัดั เจนและทำความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�บริิโภค  รวมทั้้�งการสร้้างยอดขายของสิินค้้าให้้สููงขึ้้�น 
(5) การบริิการหลัังการขาย (Services) คืือ การดููแลและการบริิการภายหลัังการจำหน่่าย
สิินค้้าหรืือบริิการให้้กัับผู้้�บริิโภค  โดยกิิจกรรมหลัักดัังกล่่าวจะได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
กิิจกรรมสนัับสนุุน
ห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain) เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าหรืือบริิการ
โดยการมองและวิิเคราะห์์ถึึงกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่กระบวนการการนำเข้้าปััจจััย
การผลิิตจนถึึงผู้้�บริิโภคคนสุุดท้้ายที่่�ได้้ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การวิิเคราะห์์ในแต่่ละ
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กระบวนการเพื่่� อ หาช่่ อ งทางในการสร้้ า งมููลค่่ า ให้้ กัั บ สิิ นค้้ า เพื่่� อ ทำให้้ ผู้้� บ ริิ โ ภค
เกิิดความพึึงพอใจ มีีความต้้องการและยิินยอมซื้้�อ เพราะผู้้�บริิโภคมองว่่าคุ้้�มค่่าและ
ได้้ประโยชน์์รวมถึึงความพึึงพอใจในสิินค้้า (สำนัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน,
2557) ทั้้� ง นี้้� การวิิ เ คราะห์์ ห่่ ว งโซ่่ มูู ลค่่ า ของไผ่่ ใ นประเทศไทยในการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้�
ประกอบด้้วย กิิจกรรม ตามภาพที่่� 5

เกษตรกร
เพาะกล้าไผ่

เกษตรกร

ลำ�ไผ่

สวนไผ่ซางหม่น
กำ�ไรสุทธิ
14,413 บาท/ไร่/ปี

การแปรรูป
ไม้ไผ่อัด
ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
กำ�ไรสุทธิ
60,900 บาท/ไร่/ปี
ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น
กำ�ไรสุทธิ
22,650 บาท/ไร่/ปี

ลำ�ไผ่

กำ�ไรสุทธิ
17,197 บาท/ไร่/ปี

เกษตรกร
สวนไผ่ตงศรีปราจีน
กำ�ไรสุทธิ
37,708 บาท/ไร่/ปี

การแปรรูป
ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

โรงงานแปรรูป
หน่อไม้
กำ�ไรสุทธิ
35,008 บาท/ไร่/ปี

ภาพที่่� 5 การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย
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ตลาด

ผู้บริโภค

โรงแรม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตลาดต่างประเทศ

ตลาด

ผู้บริโภค

OTOP
ขายออนไลน์
มหาวิทยาลัย

ตลาด
ตลาดสด

ผู้บริโภค

3.2 การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่

การศึึกษาการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ของไทย พบว่่า จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
ปลููกไผ่่เพื่่�อการค้้าสููงที่่�สุุดเป็็นอัันดัับ 1 ของประเทศไทย ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในจัังหวััด
ปราจีีนบุุรีี สามารถแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�ม ดัังนี้้� (1) ร้้านจำหน่่ายกล้้าไผ่่ (2) เกษตรกรปลููก
ไผ่่เพื่่�อขายหน่่อไม้้ (3) เกษตรกรปลููกไผ่่เพื่่�อขายลำ (4) โรงงานแปรรููปไผ่่ ทั้้ง� นี้้� การวิิเคราะห์์
ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี  ได้้ศึึกษาตั้้�งแต่่กระบวนการการนำเข้้าปััจจััย
การผลิิ ต  การดำเนิิ น งาน  การนำผลผลิิ ต ออกจำหน่่ า ย การตลาดและการขาย
และการบริิการหลัังการขาย รวมทั้้�งการวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน  โอกาส และอุุปสรรค
ของแต่่ละห่่วงโซ่่มููลค่่าของสิินค้้าไผ่่ ซึ่่�งมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

3.2.1	ร้้านจำหน่่ายกล้้าไผ่่
ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ มีีร้้านจำหน่่ายกล้้าไผ่่เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของห่่วงโซ่่ โดยมีี
บทบาทสำคััญในการผลิิตและจััดหากล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ให้้กับั เกษตรกร การศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้
ดำเนิินการศึึกษากรณีีตััวอย่่างคืือ “สวนไผ่่พันธุ์์�นิ
ั ยิ ม” เป็็นสวนไผ่่ที่ตั้้่� ง� อยู่่�ในอำเภอ
กบิินทร์์บุุรีี จัังหวััดปราจีีนบุุรีี  โดยขายพัันธุ์์�ไผ่่ซางหม่่นและพัันธุ์์�ไผ่่เลี้้�ยง ซึ่่�งมีีการ
จััดการสวนไผ่่ เพื่่�อใช้้ผลิิตกล้้าพัันธุ์์�เป็็นหลััก การจััดการแปลงในภาพรวม ได้้แก่่
การใส่่ปุ๋๋�ยมููลไก่่ ให้้น้้ำ และการอนุุบาลกล้้าไผ่่ (สวนไผ่่พัันธุ์์�นิิยม, 2563) ซึ่่�งการ
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วิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่มููลค่่ากล้้าไผ่่สรุุปได้้ ตามภาพที่่� 6 และมีีกำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงาน
ตามตารางที่่� 5 และตารางที่่� 6

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

เกษตรกร

เกษตรกร

กล้าไผ่
พ่อค้าคนกลาง
กล้าไผ่ซางหม่น
กำ�ไรสุทธิ 917,710 บาท/ไร่/ปี
กล้าไผ่เลี้ยง
กำ�ไรสุทธิ 37,132 บาท/ไร่/ปี

ภาพที่่� 6 ห่่วงโซ่่มููลค่่ากล้้าไผ่่
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ผู้บริโภค

ตลาด
ร้านจำ�หน่ายพันธุ์ไม้

ผู้บริโภค
เกษตรกร

ตารางที่่� 5 ต้้นทุน 
ุ และกำไรสุุทธิิจากการจำหน่่ายกล้้าไผ่่ซางหม่่นในพื้้�นที่่� 1 ไร่่ ระยะ 20 ปีี
รายละเอีียด
1)	ต้้นทุุนการปลููก (ปีีที่่� 1)
• กล้้าไผ่่ซางหม่่น (Dendrocalamus spp.) (400 กิ่่�ง x กิ่่�งละ 40 บาท)
• ค่่าปุ๋๋�ย (ปุ๋๋�ยมููลไก่่ 4,000 บาท + ปุ๋๋�ยเคมีี 418 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
• ค่่าแรงงาน
- ไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง x ค่่าแรงครั้้�งละ 350 บาท รวม 700 บาท
- ค่่าขุุดหลุุมปลููก (2 วััน x แรงงาน 2 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 1,400 บาท
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (2 วััน  x แรงงาน  2 คน  x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 1,400 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (3 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ
350 บาท) = 1,050 บาท
2)	ต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 2 – ปีีที่่� 20 (19 ปีี)
• ค่่าปุ๋๋�ยต่่อปีี (ปุ๋๋�ยมููลไก่่ 12,000 บาท + ปุ๋๋�ยเคมีี 418 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
• ค่่าแรงงานต่่อปีี
- ค่่าตุ้้�มตอนกิ่่�ง (30,000 กิ่่�ง x กิ่่�งละ 2 บาท) = 60,000 บาท
- ค่่าตััดกิ่่�งตุ้้�มตอนไผ่่เพื่่�อนำมาปัักชำ (400 กิ่่�งต่่อวััน  x 75 วััน  x
แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท) =26,250 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ
350 บาท) = 350 บาท
• ถุุงสำหรัับชำไผ่่ (ไผ่่จำนวน 30,000 กิ่่�ง x ถุุงชำราคาถุุงละ 4.35 บาท)
รวมต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ต่่อปีี

บาท
27,968
16,000
4,418
3,000
4,550

4,417,842
12,418
3,000
86,600

130,500
232,518
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รายละเอีียด
ต้้นทุุนทั้้�งหมด
3) รายรัับปีีที่่� 2-ปีีที่่� 20 (19 ปีี)
• ราคากิ่่�งพัันธุ์์�ไผ่่ซางหม่่น  (30,000 กิ่่�ง x ราคากิ่่�งละ 40 บาท)
= 1,200,000 บาท
4) กำไรสุุทธิิตลอดระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี
กำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี
ที่่�มา: การสำรวจภาคสนาม พ.ศ. 2563
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บาท
4,445,810
22,800,000
1,200,000
18,354,190
917,710

ตารางที่่� 6 ต้้นทุุน และกำไรสุุทธิิจากการจำหน่่ายกล้้าไผ่่เลี้้�ยงในพื้้�นที่่� 1 ไร่่ ระยะ 20 ปีี
รายละเอีียด
1)	ต้้นทุุนค่่าปลููก (ปีีที่่� 1)
• กล้้าไผ่่เลี้้�ยง (400 ตอ x ราคาตอละ 25 บาท)
• ค่่าปุ๋๋�ย (ปุ๋๋�ยมููลไก่่ 4,000 บาท + ปุ๋๋�ยเคมีี 418 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
• ค่่าแรงงาน
- ไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง x ค่่าแรงครั้้�งละ 350 บาท รวม 700 บาท
- ค่่าขุุดหลุุมปลููก (2 วััน x แรงงาน 2 คน x ค่่าแรงคนละ 350 บาท)
= 1,400 บาท
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (2 วััน  x แรงงาน  2 คน  x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 1,400 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (3 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 1,050 บาท
2)	ต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 2 – ปีีที่่� 20
(19 ปีี)
• ค่่าปุ๋๋�ยต่่อปีี (ปุ๋๋�ยมููลไก่่ 12,000 บาท + ปุ๋๋�ยเคมีี 418 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
• ค่่ากำจััดวััชพืืช (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
รวมต้้นทุุนต่่อปีี
3)	ต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 3 – ปีีที่่� 20 (18 ปีี)
• ค่่าแรงงานขุุดตอไผ่่เลี้้�ยง (4,000 ตอ x ราคาตอละ 5 บาท)
• ค่่าถุุงชำไผ่่เลี้้�ยง (4,000 ตอ x ถุุงชำราคาถุุงละ 4.35 บาท)
รวมต้้นทุุนในการดำเนิินการต่่อปีี

บาท
21,968
10,000
4,418
3,000
4,550

299,592
12,418
3,000
350
15,768
635,800
20,000
17,400
37,400
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รายละเอีียด
รวมต้้นทุุนทั้้�งหมด
4) รายรัับปีีที่่� 4 – ปีีที่่� 20 (17 ปีี)
• ราคาขายกิ่่�งพัันธุ์์�ไผ่่เลี้้�ยง (4,000 ตอ x ราคาตอละ 25 บาท)
5) กำไรสุุทธิิตลอดระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี
กำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี

บาท
957,360
1,700,000
100,000
742,640
37,132

ที่่�มา: การสำรวจภาคสนาม พ.ศ. 2563

ดัังนี้้�

การวิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่มููลค่่าของกล้้าไผ่่ ประกอบด้้วย กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม
1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต การผลิิตกล้้าไผ่่ซางหม่่นและไผ่่เลี้้�ยง มีีระยะปลููก
2x2 เมตร จะได้้ไผ่่ 400 กอต่่อไร่่ ในปีีที่่� 1 เริ่่�มต้้นด้้วยการไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง
ซื้้อ� กล้้าไผ่่ซางหม่่นราคา 40 บาทต่่อกิ่่ง�  คิิดเป็็นเงิิน 16,000 บาทต่่อไร่่ กล้้าไผ่่
เลี้้�ยงราคา 25 บาทต่่อกิ่่�ง คิิดเป็็นเงิิน 10,000 บาทต่่อไร่่ มีีค่่าแรงงานขุุดหลุุม
และปลููกคิิดเป็็นเงิิน  1,400 บาท ใส่่ปุ๋๋�ยมููลไก่่ประมาณ 5 กิิโลกรััมต่่อกอ
กิิโลกรััมละ 2 บาท ใส่่ประมาณ 2,000 กิิโลกรััมต่่อปีี คิิดเป็็นเงิิน 4,000 บาท
ต่่อไร่่ โดยใส่่ร่ว่ มกัับปุ๋๋�ยเคมีีสููตร 46-0-0 ประมาณ 38 กิิโลกรััมต่่อไร่่ หรืือกอละ
100 กรััม ราคาปุ๋๋�ยกิิโลกรััมละ 11 บาท คิิดเป็็นเงิินประมาณ 418 บาทต่่อไร่่
ค่่าจ้้างใส่่ปุ๋๋�ย 2 วััน แรงงาน 2 คน ค่่าจ้้างวัันละ 350 บาท คิิดเป็็นเงิิน 1,400
บาท ค่่าใช้้จ่่ายสำหรัับระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาทต่่อไร่่ กำจััดวััชพืืช 3 ครั้้�ง
รวมเป็็นเงิิน 1,200 บาทต่่อไร่่
ปีีที่่� 2 ขึ้้�นไป ใส่่ปุ๋๋�ยมููลไก่่ประมาณ 15 กิิโลกรััมต่่อกอ รวมประมาณ 6,000
กิิโลกรััมต่่อปีี กิิโลกรััมละ 2 บาท คิิดเป็็นเงิิน  12,000 บาทต่่อไร่่ โดยใส่่
ร่่วมกัับปุ๋๋�ยเคมีีสููตร 46-0-0 ประมาณ 38 กิิโลกรััมต่่อไร่่ หรืือกอละ 100 กรััม
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ราคาปุ๋๋�ยกิิโลกรััมละ 11 บาท คิิดเป็็นเงิินประมาณ 418 บาทต่่อไร่่ กำจััดวััชพืืช
1 ครั้้�ง เป็็นเงิิน 300 บาทต่่อไร่่ ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาทต่่อไร่่
2) การดำเนิินงาน ตั้้�งแต่่ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไป ไผ่่ซางหม่่น 1 กอ จะสามารถตอนกิ่่�ง
ได้้ 5 ต้้นต่่อกอ หรืือเฉลี่่�ย 15 กิ่่�งต่่อต้้น สามารถตอนกิ่่�งได้้เฉลี่่�ยประมาณ 75
กิ่่ง� ต่่อกอ ประมาณ 30,000 กิ่่�งต่่อไร่่ สููงที่่สุ� ดุ จะสามารถตอนกิ่่�งได้้ที่่� 200-300
กิ่่�งต่่อกอ ส่่วนไผ่่เลี้้�ยงที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 4 ปีีขึ้้�นไป จะสามารถขุุดตอได้้ประมาณ
10 ตอต่่อปีี หรืือคิิดเป็็นประมาณ 4,000 ตอต่่อไร่่ ทั้้�งนี้้� ผลผลิิตไผ่่จากสวนไผ่่
ขึ้้�นอยู่่�กัับการบำรุุงรัักษาของเกษตรกร ได้้แก่่ การใส่่ปุ๋๋�ย ให้้น้้ำ และแต่่งกอ
ให้้เพีียงพอกัับการเจริิญเติิบโตและความต้้องการธาตุุอาหารของแต่่ละชนิิด
แรงงานใช้้ในการจ้้างเหมาในการดำเนิินงาน กรณีีไผ่่ซางหม่่นถ้า้ เป็็นงานทั่่�วไป
เช่่น การตััดกิ่่�งตุ้้�มตอนเพื่่�อนำมาชำให้้ได้้วัันละ 400-500 ตุ้้�ม จ้้างเหมาวัันละ
350 บาท ส่่วนการตุ้้�มตอนกิ่่�งจ้้างกิ่่�งละ 2 บาท ส่่วนของไผ่่เลี้้�ยงถ้้าขุุดตอ
จะจ้้างตอละ 5 บาท จะได้้ปริิมาณ 100 ตอต่่อวััน หากแรงงานมีีความชำนาญ
จะจ้้างตอละ 7 บาท ซึ่่�งจะได้้ประมาณ 300 ตอต่่อวััน นอกจากนี้้� ขั้้�นตอน
การอนุุบาลกล้้าไผ่่ที่จ่� ะย้้ายมาลงถุุงดำจะมีีต้้นทุนุ เพิ่่�มในส่่วนของค่่าแกลบดำ
ถุุงละ 0.35 บาท ค่่าถุุงใบละ 1 บาท ค่่าน้้ำที่่ใ� ช้้รดกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ประมาณ 3 บาท
3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย ไผ่่ซางหม่่นเริ่่ม� ตอนกิ่่�งได้้ตั้้ง� แต่่ปีที่ี ่� 2 ส่่วนไผ่่เลี้้ย� ง
จะเริ่่�มขุุดตอได้้ตั้้�งแต่่ปีีที่่� 4 ขึ้้�นไป ซึ่่�งต้้องทำการอนุุบาลกล้้าไผ่่ไว้้ในโรงเรืือน
จนกว่่ากล้้าไผ่่จะมีีรากที่่�แข็็งแรง พร้้อมจำหน่่ายให้้กัับผู้้�บริิโภค โดยผู้้�บริิโภค
สามารถซื้้�อกล้้าไผ่่ได้้โดยตรงที่่�หน้้าร้้าน  หรืือสั่่�งซื้้�อให้้ทางร้้านไปส่่งซึ่่�งจะมีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�คิิดเพิ่่�มตามระยะทาง
4) การตลาดและการขาย ราคาขายกิ่่�งพัันธุ์์�ไผ่่ซางหม่่นขายหน้้าสวนส่่งต้้นละ
40 บาท ราคาขายปลีีกราคาต้้นละ 40-120 บาท ส่่วนกิ่่�งพัันธุ์์�ไผ่่เลี้้ย� งหน้้าสวน 
มีีราคาขายส่่งต้้นละ 12 บาท ราคาขายปลีีกต้้นละ 25 บาท ทั้้�งนี้้� กล้้าไผ่่จาก
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การเพาะเมล็็ดยัังไม่่ได้้รัับความนิิยมในการทำธุุรกิิจการเพาะกล้้าไผ่่มากนััก
ซึ่่�งการขยายพัันธุ์์�ไผ่่จะเลืือกต้้นไผ่่ดั้้�งเดิิมในพื้้�นที่่�ในการใช้้เป็็นต้้นพัันธุ์์� 
5) การบริิการหลัังการขาย บริิการให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับการดููแลจััดการสวนไผ่่
แก่่ผู้้�บริิโภค  จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของร้้านจำหน่่ายกล้้าไผ่่ซางหม่่น
และไผ่่เลี้้�ยงในพื้้�นที่่� 1 ไร่่ ในระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี พบว่่า ไผ่่ซางหม่่น
มีีปััจจััยนำเข้้าและการดำเนิินการ มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น  4,445,658 บาท
ส่่ ว นไผ่่ เ ลี้้�ย งมีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยรวมทั้้� ง สิ้้� น  957,360 บาท และการขายกล้้ า ไผ่่
ให้้พ่อ่ ค้้าคนกลาง หรืือผู้้บ� ริิโภคโดยตรง มีีรายรัับจากไผ่่ซางหม่่น 22,800,000 บาท
ไผ่่เลี้้�ยงรวม 1,700,000 บาท ดัังนั้้�น  การจำหน่่ายกล้้าไผ่่จะมีีกำไรสุุทธิิ
หลัังหัักต้้นทุุนของไผ่่ซางหม่่น 18,354,342 บาท และไผ่่เลี้้�ยง 742,640 บาท
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3.2.2 สวนไผ่่เพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้

จัังหวััดปราจีีนบุุรีี  เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเรื่่�องการปลููกไผ่่เพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้
ซึ่่�งใน พ.ศ. 2563 (ณ พฤศจิิกายน) การปลููกไผ่่ในพื้้�นที่่�ตำบลทุ่่�งโพธิ์์� อำเภอนาดีี 
จัังหวััดปราจีีนบุุรีี มีีการรวมกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเกษตรแปลงใหญ่่ไผ่่ โดยมีีการปลููก
ไผ่่ตงศรีีปราจีีนหรืือที่่�รู้้�จัักกัันดีีในชื่่�อไผ่่ซางหม่่น  เพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้รวมถึึงการขาย
ลำไผ่่จากการตััดสางลำไผ่่ เกษตรกรสามารถเก็็บหน่่อไม้้ได้้หลัังจากการปลููก
ในปีีที่่� 3 ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม-ธัันวาคม โดยเกษตรกรจะจััดการและดููแลสวนไผ่่
ด้้วยการตััดสางลำและจััดการสวนไผ่่ให้้แล้้วเสร็็จในช่่วงเดืือน พฤศจิิกายน - ธัันวาคม
และมีีการบำรุุงดิินโดยใช้้ปุ๋๋�ยมููลไก่่ ในเดืือนมกราคม ส่่วนเดืือนมีีนาคมจะมีีการ
กระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตของไผ่่ โดยใช้้ปุ๋๋ย� สููตร 46-0-0 และสููตร 16-16-16 ในเดืือน
พฤษภาคมและเดืือนมิิถุุนายน  เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ลำต้้นแข็็งแรง และช่่วยทำให้้ไผ่่
มีีความต้้านทานโรคและแมลง ส่่วนในช่่วงฤดููแล้้งรดน้้ำไผ่่ 3 วัันต่่อครั้้�ง ตามแผน
การดููแลและจััดการสวนไ่่ผ่่ ตารางที่่� 7 ซึ่่�งการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าหน่่อไม้้
สรุุปได้้ตามภาพที่่� 7 และมีีกำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงานตามตารางที่่� 8
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ตารางที่่� 7 แผนการดููแลและจััดการสวนไผ่่ตงศรีีปราจีีนตั้้�งแต่่ปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป
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.

การตัดสางลำ�/

แต่งกอ
การกำ�จัด
วัชพืช
การให้้น้้ำ
ใส่ปุ๋ยมูลไก่
ใส่ปุ๋ยสูตร
46-0-0
ใส่ปุ๋ยสูตร
16-16-16
เก็บผลผลิต
หน่อไม้

ที่่�มา: การสำรวจภาคสนาม พ.ศ. 2563
กำ�ไรสุทธิ 35,008 บาท/ไร่/ปี

ผู้บริโภค
เกษตรกร

หน่อไม้

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

ภาพที่่� 7 ห่่วงโซ่่มููลค่่าของหน่่อไม้้
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พ่อค้าคนกลาง

ตลาด
ตลาดสด
ตลาดนัดชุมชน
งาน OTOP

ผู้บริโภค

ตารางที่ 8

ต้นทุนและกำ�ไรสุทธิจากการปลูกไผ่ตงศรีปราจีน เพื่อการผลิตหน่อไม้
ในพื้นที่ 1 ไร่ ในระยะ 20 ปี
กิจกรรม

1)	ต้้นทุุนค่่าปลููก (ปีีที่่� 1)
• ค่่าต้้นกล้้าไผ่่ตงศรีีปราจีีน (100 ต้้น x ราคา ต้้นละ10 บาท)
• ค่่าปุ๋๋�ยมููลไก่่ (20 กก. x ต้้นไผ่่ 100 กอ x กิิโลกรััมละ 2 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 5,000 บาท
• ค่่าแรงงาน
- ไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง x ค่่าแรงครั้้�งละ 350 บาท รวม 700 บาท
- ค่่าขุุดหลุุมปลููก (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท
= 350 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
2)	ต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 2 – ปีีที่่� 20 (19 ปีี)
• ปุ๋๋�ยมููลไก่่ (20 กิิโลกรััมต่่อกอ x 100 กอ x กิิโลกรััมละ 2 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 5,000 บาท
• ค่่าแรงงาน
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
- ค่่าตััดสางลำ = 750 บาท
รวมต้นทุนในการดำ�เนินการและจัดการสวนไผ่ต่อปี

บาท
12,450
1,000
4,000
5,000
2,450

198,550
4,000
5,000
1,450

10,450
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กิจกรรม
บาท
3)	ค่่าปุ๋๋�ยเคมีีสำหรัับการดููแลและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 3 – ปีีที่่� 20 (18 ปีี)
78,840
• ต้้นทุุนปุ๋๋�ยสููตร 46-0-0 (100 กอ x ใส่่ปุ๋๋�ยกอละ 0.3 กิิโลกรััม x กิิโลกรััม
330
ละ 11 บาท)
4,050
• ต้้นทุนปุ๋๋
ุ ย� สููตร 16-16-16 (100 กอ x ใส่่ปุ๋๋ย� กอละ 2.7 กิิโลกรััม x กิิโลกรััม
ละ 15 บาท )
รวมต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีต่อปี
4,380
รวมต้นทุนทั้งหมด 289,840
4) รายรัับปีีที่่� 3 – ปีีที่่� 20 (18 ปีี)
1,044,000
• ขายหน่่อไม้้นอกฤดูู (1,000 กิิโลกรััม x กิิโลกรััมละ 30 บาท)
30,000
• ขายหน่่อไม้้ในฤดูู (5,000 กิิโลกรััม x กิิโลกรััมละ 5 บาท)
25,000
• ขายลำไม้้ไผ่่จากการตััดสางลำ (3 ลำ x 100 กอ x ราคาลำละ 10 บาท)
3,000
รวมรายรับทั้งหมด
58,000
5) กำไรสุุทธิิตลอดระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี
754,160
กำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี
37,708
ที่มา: การสำ�รวจภาคสนาม พ.ศ. 2563
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ดัังนี้้�

ก ารวิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่มููลค่่าของหน่่อไม้้ ประกอบด้้วย กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม
1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต การปลููกไผ่่ตงศรีีปราจีีนเพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้ ปีีที่่� 1
เริ่่ม� ต้้นจากการไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นเงิิน 700 บาทต่่อไร่่ โดยปลููกกล้้าไผ่่
ระยะปลููก 4x4 เมตร จะได้้ไผ่่ 100 กอต่่อไร่่ ซื้้�อกล้้าไผ่่จากสวนไผ่่ในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง ราคาต้้นละ 10 บาท คิิดเป็็นเงิิน 1,000 บาท มีีค่่าแรงในการขุุดหลุุม
ปลููกกล้้าไผ่่วัันละ 350 บาท จำนวน 1 วััน ค่่าแรงในการกำจััดวััชพืืช 3 ครั้้�ง
เป็็นเงิิน 1,050 บาท ระบบการให้้น้้ำ 5,000 บาทต่่อไร่่ ใส่่ปุ๋๋�ยมููลไก่่ประมาณ
20 กิิโลกรััมต่่อกอ ราคา 2 บาทต่่อกิิโลกรััม คิิดเป็็น  4,000 บาทต่่อปีี
มีีค่่าจ้้างงานในการดำเนิินการ 350 บาท
2) การดำเนิินงาน การผลิิตหน่่อไม้้ ต้้องมีีการจััดการระบบการให้้น้้ำทุุก 3 วััน 
ด้้วยระบบสปริิงเกอร์์ช่ว่ งนอกฤดููฝน หรืือระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงพฤษภาคม
เดืือนมกราคมใส่่ปุ๋๋ย� มููลไก่่ประมาณ 20 กิิโลกรััมต่่อกอ ราคา 2 บาทต่่อกิิโลกรััม
คิิดเป็็น  4,000 บาทต่่อปีี มีีค่่าแรงงานในการใส่่ปุ๋๋�ย 350 บาท กำจััดวััชพืืช
1 ครั้้�ง เป็็นเงิิน 350 บาท การตััดสางลำไผ่่ในที่่ปี� ที่ี ่� 2 ลำไผ่่ที่แ่� ก่่และอยู่่�ติิดกัันออก
ซึ่ง่� จะตััดสางในเดืือนพฤศจิิกายนถึึงเดืือนธัันวาคมเพื่่�อให้้ไผ่่ที่เ่� จริิญเติิบโตใหม่่
สามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยต้้องเหลืือไผ่่ไว้้ 3-4 ลำต่่อกอ เพื่่�อเลี้้ย� งกอ
และเลี้้�ยงหน่่อที่่�ออกใหม่่ต่่อไป ซึ่่�งมีีค่่าแรงงานในการตััดสางลำและแต่่งกอ
วัันละ 750 บาทต่่อไร่่ต่่อปีี ส่่วนปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป ใส่่ปุ๋๋�ยเพิ่่�มเติิมสููตร 46-0-0
ประมาณ 0.3 กิิโลกรััมต่่อกอ ราคากิิโลกรััมละ 11 บาท คิิดเป็็นเงิิน 330 บาท
และใส่่ ปุ๋๋� ย สููตร 16-16-16 ประมาณ 0.3 กิิ โ ลกรัั ม ต่่ อ กอ ในระหว่่ า ง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึงเดืือนตุุลาคม รวม 9 ครั้้�ง ราคา 15 บาทต่่อกิิโลกรััม
3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย ไผ่่ตงศรีีปราจีีนที่่�มีีอายุุ 3 ปีีขึ้้�นไป สามารถตััด
หน่่อไม้้เพื่่�อขายได้้ ซึ่่�งเกษตรกรสามารถขายหน่่อไม้้ได้้ในราคาประมาณ 30
บาทต่่อกิิโลกรััม เก็็บผลผลิิตได้้ 3 วัันต่่อครั้้�ง ได้้ผลผลิิต  25 กิิโลกรััมต่่อครั้้�ง
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ซึ่่�งจะได้้ผลผลิิตประมาณ 250 กิิโลกรััมต่่อเดืือน รวมการเก็็บผลผลิิตนอกฤดูู
ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึงพฤษภาคม รวมระยะเวลา 4 เดืือน  สามารถเก็็บ
ผลผลิิตนอกฤดูู 1,000 กิิโลกรััมต่่อไร่่ คิดิ เป็็นรายได้้จากไผ่่นอกฤดููรวม 30,000
บาทต่่อไร่่ ส่่วนในช่่วงฤดููฝนหรืือในเดืือนมิิถุุนายนถึึงตุุลาคม ผลผลิิตหน่่อไม้้
จะมีีมากกว่่าความต้้องการในตลาด ซึ่่�งอาจมีีหน่่อไม้้ถึึง 1,000 กิิโลกรััมต่่อไร่่
ต่่อเดืือน ราคาหน่่อไม้้ในช่่วงนี้้�ขายได้้กิโิ ลกรััมละประมาณ 5 บาท จะมีีรายได้้
5,000 บาทต่่อไร่่ต่่อเดืือน  ซึ่่�งภายหลัังจากช่่วงฤดููฝนหรืือช่่วงเดืือนธัันวาคม
เป็็นช่ว่ งฤดููกาลตััดสางกอไผ่่หรืือระยะพัักตััวของไผ่่ ทำให้้หน่่อไม้้มีีผลผลิิตน้อ้ ย
ราคาหน่่อไม้้ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวจึึงสููงขึ้้�นเนื่่�องจากความต้้องการในตลาดสููง
นอกจากนี้้� เกษตรกรจะมีีรายได้้จากการขายลำที่่�ตััดสางกอละ 3 ลำ สามารถ
ขายได้้ราคาลำละ 10 บาทหรืือมากกว่่า ซึ่่�งจะมีีรายได้้จากการขายลำ
3,000 บาทต่่อไร่่
4) การตลาดและการขาย หน่่อไม้้สดทั้้�งในและนอกฤดูู ตลาดส่่วนใหญ่่เป็็นตลาด
ภายในประเทศ มีีตลาดจำหน่่ายในท้้องถิ่่�น  สำหรัับหน่่อไม้้ในฤดููบางส่่วน
ที่่�ล้้นตลาดและมีีราคาต่่ำ เกษตรกรจะนำไปแปรรููปเป็็นหน่่อไม้้ดอง สามารถ
เพิ่่�มมููลค่่าได้้ถึึงกิิโลกรััมละ 70 บาท ซึ่่�งตลาดหน่่อไม้้ดองแปรรููปมีีตลาด
ที่่�กว้้างขึ้้�น เช่่น ตลาดสิินค้้าชุุมชนในมหาวิิทยาลััย งานสิินค้้า OTOP เป็็นต้้น 
อีีกทั้้�ง มีีการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าผ่่านสื่่�อออนไลน์์ รวมถึึงเกษตรกรยัังได้้
มีีส่่วนร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเพื่่�อทำการศึึกษาวิิจัยั และพััฒนาสิินค้า้ อย่่างต่่อเนื่่�อง
5) การบริิการหลัังการขาย การผลิิตหน่่อไม้้ไม่่มีีบริิการหลัังการขายให้้กัับ
ผู้้� บ ริิ โ ภค  แต่่ จ ะเป็็ น การผลิิ ตสิินค้้า ที่่� มีีคุุณ ภาพและมีีมาตรฐานอยู่่�เสมอ
จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของหน่่อไม้้ในพื้้�นที่่� 1 ไร่่
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ในระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี พบว่่า การผลิิตหน่่อไม้้ไผ่่ตงศรีีปราจีีนมีีปััจจััยนำเข้้า
และการดำเนิิ น การ มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยรวมทั้้� ง สิ้้� น  289,840 บาท และการขายกล้้ า ไผ่่
ให้้พ่่อค้้าคนกลาง หรืือผู้้�บริิโภคโดยตรง มีีรายรัับ 1,044,000 บาท ดัังนั้้�น  การผลิิต
หน่่อไม้้ไผ่่ตงศรีีปราจีีนจะมีีกำไรสุุทธิิหลัังหัักต้้นทุุนทั้้�งสิ้้�น 754,160 บาท
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3.2.3 สวนไผ่่เพื่่�อผลิิตลำไผ่่

ลำไผ่่ เป็็นส่่วนของไผ่่ที่่�สามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ได้้มากกว่่าส่่วนอื่่�น  ๆ
ซึ่่�งสามารถตััดลำไผ่่เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ได้้หลัังจากลำไผ่่โตเต็็มที่่�มีีอายุุ 3 ปีีขึ้้�นไป
โดยสามารถแบ่่งการใช้้ประโยชน์์ลำไผ่่ออกเป็็น  การใช้้ลำไผ่่เพื่่�อการก่่อสร้้าง
การแปรรููปเป็็นบรรจุุภััณฑ์์ หรืือเป็็นสิินค้้าหััตถกรรมจัักสาน หรืือการขายส่่งไปยััง
โรงงาน  เพื่่�อแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ได้้แก่่ เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ไผ่่อััด ตะเกีียบ
ถ่่ า นคุุ ณ ภาพจากไม้้ ไ ผ่่ เป็็ นต้้ น  ซึ่่� ง การวิิ เ คราะห์์ ห่่ ว งโซ่่ มูู ลค่่ า ของลำไผ่่
สรุุปได้้ตามภาพที่่� 8 และมีีกำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงาน ตามตารางที่่� 9

ผู้บริโภค
เกษตรกร

ลำ�ไผ่ซางหม่น
ลำ�ไผ่ศรีปราจีน
พ่อค้าคนกลาง

ภาพที่่� 8 ห่่วงโซ่่มููลค่่าของลำไผ่่
52

โรงงานแปรรููป
ไม้้ไผ่่อััด (ลำไผ่่ซางหม่่น)
   - ไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น
กำไรสุุทธิิ 60,900 บาท/ไร่่/ปีี
   - ไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น
กำไรสุุทธิิ 22,650 บาท/ไร่่/ปีี
ถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
  (ลำไผ่่ตงศรีีปราจีีน)
- กำไรสุุทธิิ 17,197 บาท/ไร่่/ปีี
อื่่�นๆ

สร้้างอาคาร
ไม้้ค้้ำ
อื่่�น ๆ

ตลาด

ผู้บริโภค

การผลิิตลำไผ่่ซางหม่่นมีีต้้นทุุนที่่�ใช้้ในการผลิิต  ซึ่่�งเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเริ่่�มต้้นสำหรัับ
การลงทุุน ประกอบด้้วย ค่่ากล้้าไผ่่ ปุ๋๋�ยมููลไก่่ และค่่าแรงงานในการใส่่ปุ๋๋�ยและดููแลสวนไผ่่
อย่่างไรก็็ตาม ลำไผ่่สามารถเพิ่่�มมููลค่่าได้้ หากนำไปต่่อยอดการผลิิตเป็็นสิินค้้าอื่่�น  ๆ
ตามลัักษณะการใช้้งาน ทั้้�งนี้้� การขายลำไผ่่ซางหม่่นต้้องอาศััยการขายในปริิมาณมาก
ต่่อครั้้�ง เพื่่�อให้้คุ้้�มค่่าเพีียงพอต่่อการขนส่่งและการจััดการ เนื่่�องจากทุุกขั้้�นตอนล้้วนมีี
ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ ซึ่่�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายต้้องตกลงราคากัันอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อไม่่ให้้
ฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใด เกิิดความเสีียหายหรืือขาดทุุนได้้

ตารางที่ 9 ต้นทุน และกำ�ไรสุทธิจากการปลูกไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus spp.)
ผลิตลำ�ในพื้นที่ 1 ไร่ ระยะ 20 ปี
รายละเอียด
1)	ต้้นทุุนค่่าปลููก (ปีีที่่� 1)
• ค่่าต้้นกล้้า (ต้้นกล้้า 100 ต้้นต่่อไร่่ x ราคาต้้นละ 40 บาท)
• ค่่าปุ๋๋�ยมููลไก่่ (ต้้นกล้้า 100 ต้้น  x ใส่่ปุ๋๋�ย 5 กิิโลกรััมต่่อต้้น  x ราคา
กิิโลกรััมละ 2 บาท)
• ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
• ค่่าแรงงาน
- ไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง x ค่่าแรงครั้้�งละ 350 บาท รวม 700 บาท
- ค่่าขุุดหลุุมปลููก (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350
บาท) = 350 บาท
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท
= 350 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (3 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 1,050 บาท
2)	ต้้นทุุนในการดำเนิินการและจััดการสวนไผ่่ปีีที่่� 2 – ปีีที่่� 20 (19 ปีี)

บาท
10,450
4,000
1,000
3,000
2,450

70,300
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รายละเอียด
• ปุ๋๋�ยมููลไก่่ (15 กิิโลกรััมต่่อกอ x 100 กอ x กิิโลกรััมละ 2 บาท)
• ค่่าแรงงาน
- ค่่าใส่่ปุ๋๋�ย (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
- ค่่ากำจััดวััชพืืช (1 วััน x แรงงาน 1 คน x ค่่าแรงวัันละ 350 บาท)
= 350 บาท
รวมต้นทุนในการดำ�เนินการและจัดการสวนไผ่ต่อปี
3)	ค่่าแรงงานในการตััดลำไผ่่ ปีีที่่� 3 – ปีีที่่� 20 (18 ปีี)
- ค่่าแรงงานเหมาจ่่าย (4,500 บาท x 1 ครั้้�ง) = 4,500 บาท
รวมต้นทุนทั้งหมด
4) รายรัับปีีที่่� 3 – ปีีที่่� 20 (18 ปีี)
• ขายลำ�ไผ่ (5 ลำ�ต่อกอ x 100 กอ x ราคาลำ�ละ 50 บาท )
5) กำไรสุุทธิิตลอดระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี
กำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี

บาท
3,000
700

3,700
81,000
161,750
450,000
25,000
288,250
14,413

ที่มา: การสำ�รวจภาคสนาม พ.ศ. 2563

การดำเนิินงานในห่่วงโซ่่มููลค่่าของลำไผ่่ ประกอบด้้วย กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม
สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต กิิจกรรมกรรมที่่�สำคััญ ประกอบด้้วย ในปีีที่่� 1
ผู้้�ผลิติ ไผ่่ หรืือเกษตรกร ดำเนิินการปลููกไผ่่ซางหม่่นในช่่วงฤดููฝนระหว่่างเดืือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม เริ่่�มต้้นจากการไถปรัับพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นเงิิน 
700 บาทต่่อไร่่ เกษตรกรปลููกกล้้าไผ่่ในระยะ 4x4 เมตร จำนวน 100 ต้้น

54

ต่่อไร่่ ต้้นกล้้าไผ่่ เกษตรกรจะจััดซื้้�อกล้้าไผ่่จากสวนไผ่่ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
เกษตรกรบางรายเพาะกล้้าไผ่่เองซึ่่�งช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายจากการซื้้�อต้้นกล้้าได้้
การปลููกไผ่่มีีค่่าแรงในการขุุดหลุุมปลููกกล้้าไผ่่วัันละ 350 บาท ใช้้ปุ๋๋�ยมููลไก่่
เพื่่�อรองบริิเวณก้้นหลุุมเพื่่�อให้้ต้น้ ไผ่่สามารถดึึงธาตุุอาหารไปใช้้ในการเจริิญเติิบโต
ได้้ดีีขึ้้�น  ในปีีแรกใช้้ 5 กิิโลกรััมต่่อกอ ราคา 2 บาทต่่อกิิโลกรััม คิิดเป็็น 
1,000 บาท มีีค่่าแรงงานในการใส่่ปุ๋๋�ย 350 บาท ระบบการให้้น้้ำ 3,000 บาท
ต่่อไร่่ ค่่าแรงในการกำจััดวััชพืืช 3 ครั้้�ง เป็็นเงิิน 1,050 บาท
2) การดำเนิินงาน ปีีที่่� 2 ขึ้้�นไป ใส่่ปุ๋๋�ยมููลไก่่ 15 กิิโลกรััมต่่อกอ ราคา 2 บาท
ต่่อกิิโลกรััม คิิดเป็็น 3,000 บาท ค่่าใส่่ปุ๋๋ย� มููลไก่่ 1 ครั้้�ง 350 บาท ค่่ากำจััดวััชพืืช
1 ครั้้�ง 350 บาท ปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป มีีค่่าตััดลำเหมาจ่่าย 4,500 บาทต่่อไร่่ เมื่่�อไผ่่
มีีอายุุประมาณ 1 ปีี เกษตรกรจึึงสามารถนำหน่่อไม้้ไปบริิโภคได้้และบางส่่วน
สามารถนำไปขายได้้ เมื่่�อไผ่่มีีอายุุครบ 3 ปีี เกษตรกรจึึงจะมีีรายได้้จาก
การขายลำไผ่่ โดยมีีแผนการดููแลและจััดการสวนไผ่่ซางหม่่น ตามตารางที่่� 10

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

มี.ค.
เม.ย.

ก.พ.

ม.ค.

ตารางที่ 10 แผนการดูแลและการจัดการสวนไผ่ซางหม่น อายุลำ� 3 ปีขึ้นไป

การตัดสาง
การกำ�จัด
วัชพืช
การใส่ปุ๋ย
มูลไก่
การขายลำ�ไผ่
ที่มา: การสำ�รวจภาคสนาม พ.ศ. 2563
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3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย ลำที่่มีี� ไผ่่อายุุ 3 ปีี เป็็นช่ว่ งที่่ล� ำไผ่่มีีความสมบููรณ์์
จึึงเป็็นระยะเวลาที่่เ� หมาะสมสำหรัับการตััดลำไผ่่ไปใช้้ประโยชน์์ โดยถููกคััดเลืือก
และตััดโดยเกษตรกร และเตรีียมขนส่่งไปยัังโรงงาน หรืือขายลำไผ่่ให้้กับั ผู้้�รับั ซื้้อ�
หรืือพ่่อค้้าคนกลางในราคาทุุน คืือ ราคา 50 บาทต่่อลำ ความยาว 15 เมตร
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 3 นิ้้�วขึ้้�นไป ตามตารางที่่� 11 ซึ่่�งมีีค่่าแรงงานตััดลำไผ่่
เหมาจ่่าย 4,500 บาทต่่อไร่่
ตารางที่ 11 ราคาขายของลำ�ไผ่ซางหม่นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำ� 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 นิ้ว
2 นิ้ว
3 นิ้ว

ความยาวลำ�ไผ่
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร

ราคาขายหน้าสวน (บาท)
15
25
50

ที่มา: สำ�รวจภาคสนาม พ.ศ. 2563

4) การตลาดและการขาย ตลาดส่่วนใหญ่่เป็็นตลาดภายในประเทศ เช่่น โรงงาน
แปรรููปต่่าง ๆ เฟอร์์นิเิ จอร์์ ก่อ่ สร้้างอาคาร เป็็นต้น 
้ ลำไผ่่ซางหม่่นสามารถขาย
ได้้ลำละ 15-50 บาท โดยราคาขึ้้�นอยู่่�กัับจำนวนที่่�สั่่�งซื้้�อ ความยาว ความหนา
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง บริิเวณส่่วนโคนลำ กลาง และปลาย ลัักษณะของลำไผ่่
ต้้องตรงไม่่คดงอ มีีการตกลงราคาขายระหว่่างเกษตรกรและพ่่อค้้าคนกลาง
หรืือผู้้บ� ริิโภคโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม ราคาลำไผ่่ในตลาดภายในประเทศยัังมีีราคา
แตกต่่างกัันในแต่่ละเขตพื้้�นที่่� และเกษตรกรส่่วนใหญ่่มีีการการประชาสััมพัันธ์์
สิินค้้าผ่่านสื่่�อออนไลน์์ อาทิิ เว็็บไซต์์ เฟสบุ๊๊�ค  เว็็บเพจ ซึ่่�งมีีความสะดวกต่่อ
การติิดต่่อสอบถามมากขึ้้�น
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5) การบริิการหลัังการขาย การขายลำไผ่่ออกจากสวนแล้้ว จะไม่่มีีบริิการหลััง
การขาย จะเป็็นเพีียงการติิดต่่อเพื่่�อประสานงานการซื้้อ� ขายลำไผ่่ ต่่อรองราคา
ในครั้้�งต่่อไปเท่่านั้้�น  จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของลำไผ่่ซางหม่่นในพื้้�นที่่� 1
ไร่่ ในระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยว 20 ปีี พบว่่า การผลิิตลำไผ่่ซางหม่่นมีีปััจจััยนำเข้้า
และการดำเนิินงาน มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น  161,750 บาท และการขาย
ลำไผ่่ซางหม่่นให้้พ่อ่ ค้้าคนกลาง หรืือผู้้บ� ริิโภคโดยตรง มีีรายรัับ 450,000 บาท
ดัังนั้้�น การผลิิตลำไผ่่ซางหม่่นจะมีีกำไรสุุทธิิหลัังหัักต้้นทุนทั้้
ุ ง� สิ้้น 
� 288,250 บาท
3.2.4 โรงงานแปรรููปไม้้ไผ่่อััด

ไม้้ไผ่่อััดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปััจจุุบัันนิิยมใช้้เป็็นส่่วนประกอบในการก่่อสร้้าง
อาคาร เช่่น ปููพื้้น ปููผ
� นัังภายในอาคาร และผลิิตเฟอร์์นิเิ จอร์์ประเภทต่่าง ๆ เนื่่�องจาก
มีีความสวยงาม คงทน ไม่่มีีความยืืดตััว และเป็็นฉนวนกัันความร้้อนได้้ดีี อีีกทั้้�งยััง
สามารถรัับน้้ำหนัักได้้ในอััตราที่่�สููงกว่่าไม้้ธรรมดา และมีีลัักษณะคล้้ายกัับไม้้จริิง
ซึ่่ง� การดำเนิินการผลิิตไม้้ไผ่่อัดั มีีห่่วงโซ่่มููลค่่า เริ่่ม� ต้้นจากเกษตรกร ขายลำไผ่่ให้้กับั
พ่่อค้้าคนกลาง พ่่อค้้าคนกลางขายลำไผ่่ให้้กัับโรงงานแปรรููป และสุุดท้้ายโรงงาน
แปรรููปเป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์และนำส่่งให้้กับั ผู้้บ� ริิโภค ซึ่ง่� ในการผลิิตไม้้ไผ่่อัดั มีีรายละเอีียด
ของต้้นทุุนในการผลิิตตามประเภทและขนาดที่่�แตกต่่างกััน  เช่่น  ไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น 
(1 layer) ขนาดกว้้าง 200 มิิลลิิเมตร ยาว 2,400 มิิลลิิเมตร และหนา 6 มิิลลิิเมตร
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และไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น (3 layer) ขนาดกว้้าง 1,200 มิิลลิิเมตร ยาว 2,400 มิิลลิิเมตร
และหนา 15 มิิลลิิเมตร นอกจากนี้้� ยังั มีีต้้นทุนุ ของค่่าเครื่่�องจัักรประมาณ 10 เครื่่�อง
และโรงงานที่่จั� ดั ตั้้ง� ครั้้�งแรกใช้้เงิินลงทุุนกว่่า 80 ล้้านบาท (ธนา ทิิพย์เ์ จริิญ, 2563ก)
ซึ่่�งการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่า ของไม้้ไผ่่อััดสรุุปได้้ ตามภาพที่่� 9 และมีีกำไรสุุทธิิ
จากการดำเนิินงาน ตามตารางที่่� 12

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20 ปี**
ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
ต้นทุน 630,000 บาท/ไร่
ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น
ต้นทุน 630,000 บาท/ไร่

เกษตรกร

ลำ�ไผ่
ซางหม่น

พ่อค้าคนกลาง

โรงงานแปรรูป
ไม้ไผ่อัด

โรงแรม
บ้านพักส่วนตัว
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม้ไผ่อัด

ตลาด

ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
กำ�ไรสุทธิ 60,900 บาท/ไร่/ปี
ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น
กำ�ไรสุทธิ 22,650 บาท/ไร่

ภาพที่่� 9 ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไม้้ไผ่่อััด
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ผู้บริโภค

ตารางที่่� 12 ต้้นทุุนและกำไรสุุทธิิจากการผลิิตไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น  และ 3 ชั้้�น  ต่่อการผลิิต
พื้้�นที่่� 1 ไร่่ ในระยะ 20 ปีี
กิจกรรม
การผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
1) ต้นทุนการผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น ในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20 ปี)

บาท
630,000

• ต้นทุนลำ�ไม้ไผ่สำ�หรับการผลิตเส้นไม้ไผ่ (Bamboo strip) ต่อปี
30,000
(500 ลำ� x ลำ�ละ 60 บาท)
• 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
92,400
(ไผ่ 1 ไร่ ผลิตได้ 56 แผ่น ต่อปี x 1,650 บาท)
3) กำ�ไรสุทธิของการผลิตไม้ไผ่อัด 1 ชั้น ตลอดระยะ 20 ปี
1,218,000
กำ�ไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี
60,900
การผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น
1) ต้นทุนการผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น ในปีที่ 1 – ปีที่ 20 (20 ปี)
630,000
• ต้นทุนลำ�ไม้ไผ่สำ�หรับการผลิตเส้นไม้ไผ่ (Bamboo strip) ต่อปี
30,000
(500 ลำ� x ลำ�ละ 60 บาท)
• 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
54,150
(ไผ่ 1 ไร่ ผลิตได้ 19 แผ่นต่อปี x 2,850 บาท
3) กำ�ไรสุทธิของการผลิตไม้ไผ่อัด 3 ชั้น ตลอดระยะ 20 ปี
453,000
กำ�ไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี
22,650
ที่่�มา: การสำรวจภาคสนาม พ.ศ. 2563

ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไม้้ไผ่่อัดั กรณีีของบริิษัทั  พิิมธา จำกััด จัังหวััดปราจีีนบุุรีี ประกอบ
ด้้วย กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมเสริิม ดัังนี้้�
1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต เริ่่ม� จากการซื้้อ� ลำไผ่่ซางหม่่นจากเกษตรกรโดยตรง
หรืือพ่่อค้้าคนกลางในจัังหวััดลำปาง ราคาที่่�โรงงานรัับซื้้�อประมาณ 60 บาท
ต่่อลำ อย่่างไรก็็ตาม หากต้้นทุุนลำไผ่่เพิ่่�มขึ้้�นจากการที่่�ต้้องขนส่่งจากแหล่่ง
ผลิิตลำไผ่่ที่่�อยู่่�ไกล จะทำให้้ต้้นทุุนการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นจนอาจทำให้้ขาดทุุนได้้
ซึ่่�งทางโรงงานต้้องมีีการเตรีียมสำรองลำไม้้ไผ่่ไว้้เพื่่�อให้้กระบวนการผลิิต
เป็็นไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากมีีบางช่่วงลำไผ่่อาจขาดตลาด โดยเฉพาะช่่วง
ฤดููฝนที่่�มีีข้้อจำกััดในการตััดและการขนส่่ง สำหรัับไม้้ไผ่่ที่่�สามารถนำมาผลิิต
ไม้้ไผ่่อััดต้้องมีีอายุุ 3 ปีีขึ้้�นไป มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 3-4 นิ้้�ว และมีีความหนา
อย่่างน้้อย 1.50 เซนติิเมตร ทั้้�งนี้้� ลำไผ่่ที่่�ใช้้ได้้จะต้้องเป็็นลำที่่�ตรงเท่่านั้้�น 
ซึ่ง่� จากการซื้้อ� ลำไผ่่ 1 คัันรถ จะต้้องมีีการคััดเลืือกลำไผ่่ก่อ่ นการผลิิต โดยลำไผ่่
ส่่วนที่่�คััดออกจึึงเป็็นต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจึึงต้้องคิิดหาวิิธีีการแปรรููปลำไผ่่ส่่วนที่่�
คััดออกนี้้�ให้้เป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์อื่่น 
� ๆ ที่่ส� ามารถเพิ่่�มมููลค่่าได้้ เช่่น ผนัังไม้้ไผ่่สับั ฟาก
ผนัังไม้้ไผ่่อััดขััดเรีียบ ไม้้ไผ่่ลำอััดน้้ำยา เป็็นต้้น (ธนา ทิิพย์์เจริิญ, 2563ข)
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2) การดำเนิินงาน การดำเนิินงานในขั้้�นตอนการผลิิตและแปรรููป ประกอบด้้วย
2 ขั้้�นตอน คืือ (1) การรัักษาไม้้ไผ่่ด้้วยสารเคมีี เพื่่�อป้้องกัันมอดและแมลงกิิน
เนื้้�อไม้้ (2) การผลิิตไม้้ไผ่่อััด เริ่่�มจากการผ่่าลำไผ่่ โดยตััดลำไผ่่ให้้มีีความยาว
ขนาด 2.50 เมตร และผ่่าเป็็นซีีกให้้ได้้จำนวน 7 ชิ้้�น ซึ่่ง� แต่่ละชิ้้นมีี
� ขนาดความ
กว้้างประมาณ 2 เซนติิเมตร หนา 1.5 เซนติิเมตร แล้้วทำให้้บางโดยใช้้เครื่่�อง
แยกให้้มีีความหนาประมาณ 6 มิิลลิิเมตร หลัังจากนั้้�นนำไม้้ไผ่่แต่่ละแผ่่นมา
จััดเรีียงและอััดกาว ให้้มีีความกว้้าง 120 เซนติิเมตร และมีีความยาว 240
เซนติิเมตร เพื่่�อประกอบเป็็นไม้้ไผ่่อััด โดยแผ่่นไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น จะใช้้เส้้นไม้้ไผ่่
62 เส้้นต่่อแผ่่น ส่่วนแผ่่นไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น  จะใช้้เส้้นไม้้ไผ่่ 186 เส้้นต่่อแผ่่น 
แล้้วนำเข้้าเครื่่�องอััดความร้้อนแรงดัันสููง สุุดท้้ายนำแผ่่นไม้้อััดมาขััดให้้เรีียบ
เพื่่�อเตรีียมขายต่่อไป
3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย ปริิมาณไม้้ไผ่่อัดั ที่่ผลิ
� ติ ได้้คิดิ เป็็น 35 เปอร์์เซ็็นต์์
ของปริิมาณการนำเข้้าของวััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด ซึ่่ง� ลำไผ่่ที่ถูู่� กคััดออกคิิดเป็็น 65 เปอร์์เซ็็นต์์
ของปริิมาณการนำเข้้าของวััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด โรงงานจะนำไปแปรรููปเป็็ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
อื่่�นเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและลดต้้นทุุนให้้ได้้มากที่่�สุุด อาทิิ เป็็นผนัังไม้้ไผ่่สัับฟาก
ผนัังไม้้ไผ่่อัดั  ขััดเรีียบ ไม้้ไผ่่ลำอััดน้้ำยา พื้้�นไม้้ไผ่่ หลอดไม้้ไผ่่ เป็็นต้น 
้ และยัังมีี
ขี้้�เลื่่�อยหรืือวััสดุุเหลืือใช้้จากการผลิิตส่่วนนี้้� ซึ่่�งจะขาย หรืือให้้กัับเกษตรกร
หรืือผู้้�ที่ส่� นใจนำไปใช้้เป็็นส่ว่ นผสมในการปรัับปรุุงดิินในสวนไผ่่ หรืือใช้้ประโยชน์์
ต่่าง ๆ สำหรัับการขนส่่งไม้้ไผ่่อััดไปยัังผู้้�บริิโภค  จะใช้้รถบรรทุุก 10 ล้้อ
ในการขนส่่งสิินค้้า โดยจััดส่่งไปยัังร้้านขายวััสดุุก่่อสร้้าง ทั้้�งร้้านขายปลีีก
และร้้านขายส่่งขนาดใหญ่่ และตามสถานที่่ข� องคำสั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า ซึ่่ง� ในขั้้�นตอนนี้้�
มีีค่่าใช้้จ่่ายคืือค่่าแรง ค่่ารถ ค่่าน้้ำมัันในการขนส่่งสิินค้้า
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4) การตลาดและการขาย การขายแผ่่นไม้้ไผ่่อัดั จะสามารถขายในกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภค
เฉพาะกลุ่่�ม ตลาดส่่วนใหญ่่เป็็นโรงแรมในประเทศไทย บ้้านพัักส่่วนตััว
และตลาดต่่างประเทศในสหรััฐอเมริิกา สำหรัับราคาไม้้ไผ่่อััด แบ่่งได้้เป็็น 
แผ่่นไม้้ไผ่่อััด 6 มิิลลิิเมตร ราคา 1,650 บาทต่่อแผ่่น  และแผ่่นไม้้ไผ่่อััด
15 มิิลลิิเมตร ราคา 2,850 บาทต่่อแผ่่น นอกจากไม้้ไผ่่อััดและผลิิตภััณฑ์์
ไม้้ไผ่่อื่่น� แล้้ว บริิษัทั มีีการบริิการออกแบบอาคารไม้้ไผ่่ การก่่อสร้้างอาคารไม้้ไผ่่
และการเป็็นที่ป่� รึึกษาด้้านงานไม้้ไผ่่สำหรัับลููกค้้า ด้้วยทีีมงานที่่�มีีประสบการณ์์
กว่่า 20 ปีี ในขั้้�นตอนนี้้�สามารถส่่งเสริิมการขาย ด้้วยการใช้้พนัักงานขาย
ที่่�มีีความรู้้�ในผลิิตภััณฑ์์หรืือสิินค้้า และการสร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้�บริิโภค
และพนัั ก งานขาย รวมทั้้� ง มีีการเพิ่่� ม ช่่ อ งทางการโฆษณาการขายสิิ นค้้ า
ให้้หลากหลาย เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์เป็็นที่่�รู้้�จัักทางตลาดเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�
ยัังสามารถเสนอการขายสิินค้า้ ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อให้้ผู้บ�้ ริิโภคสามารถ
สั่่�งซื้้�อสิินค้้าและดููตััวอย่่างสิินค้้าก่่อนตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าได้้
5) การบริิการหลัังการขาย สำหรัับการขายแผ่่นไม้้ไผ่่อัดั สำหรัับใช้้ในการก่่อสร้้าง
โครงสร้้างอาคาร หรืือเฟอร์์นิิเจอร์์ตกแต่่งภายใน มีีบริิการหลัังการขาย
เพื่่�อติิดตามผลหลัังการขายสิินค้า้ โดยมีีการประกอบและติิดตั้้ง� การซ่่อมบำรุุง
และการปรัับเปลี่่�ยนสิินค้้า ภายหลัังจากการส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับผู้้�บริิโภค 
ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์จากไม้้ไผ่่อััดมีีอายุุการใช้้งานนานกว่่า 10 ปีี
จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไม้้ไผ่่อััด มีีต้้นทุุนในการผลิิตที่่�สำคััญคืือเครื่่�องจัักร
และโรงงานที่่�มีีมููลค่่ากว่่า 80 ล้้านบาท ซึ่่�งไม่่สามารถนำมาประเมิินเป็็นต้้นทุุนรวมได้้
เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตในแต่่ละปีีมีีความแตกต่่างกัันมาก ขึ้้�นอยู่่�กัับคำสั่่ง� ซื้้อ� ของผู้้บ� ริิโภค
ไม่่คงที่่ ทั้้
� ง� นี้้�มีีค่า่ ต้้นทุนุ ในการดำเนิินงานในปีีที่่� 1 – ปีีที่่� 20 ของปริิมาณลำไผ่่ 1 ไร่่ ประกอบด้้วย
ลำไผ่่ กระบวนการผลิิต การบริิหารจััดการ และการตลาด ไม้้ไผ่่อัดั 1 ชั้้�น และไม้้ไผ่่อัดั 3 ชั้้�น 
มีีต้้นทุุนรวม 630,000 บาท รายรัับไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น รวม 1,848,000 บาท รายรัับไม้้ไผ่่อััด
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3 ชั้้� น  รวม 1,083,000 บาท ซึ่่� ง มีีกำไรสุุ ท ธิิ ต ลอดระยะ 20 ปีี ไม้้ ไ ผ่่ อัั ด 1 ชั้้� น 
รวม 1,218,000 บาท ไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น รวม 453,000 บาท
ทั้้�งนี้้� การศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไม้้ไผ่่อััด มีีผู้้�ดำเนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย
เกษตรกรผู้้�ปลููกไผ่่ พ่่อค้้าคนกลาง ซึ่่�งมีีการส่่งขายให้้กัับโรงงานแปรรููป เพื่่�อนำมาแปรรููป
เป็็นไม้้ไผ่่อััด และขายให้้กัับผู้้�บริิโภค  ซึ่่�งตลาดส่่วนใหญ่่โรงแรมระดัับ 5 ดาวในประเทศ
หรืือเป็็นผู้้�บริิโภคที่่�นำไปใช้้ในการก่่อสร้้างโดยตรง และตลาดต่่างประเทศ นอกจากนี้้�
แนวโน้้มความต้้องการใช้้ไม้้ไผ่่อััดในประเทศไทยและต่่างประเทศ มีีเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�มีีการนำเข้้าไม้้ไผ่่มาจากต่่างประเทศ เนื่่�องจาก
ไม้้ที่น่� ำมาใช้้ในกระบวนการผลิิตอุตุ สาหกรรมเฟอร์์นิเิ จอร์์ไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น การผลิิตแผ่่น
ไม้้ไผ่่อัดั จึึงเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการผลิิตไม้้เพื่่�อทดแทนไม้้อัดั ที่่ผลิ
� ติ จากไม้้ชนิิดอื่่น 
� เนื่่�องจาก
ไผ่่มีีการเจริิญเติิบโตเร็็วและมีีคุุณสมบััตินิ ำมาใช้้ทดแทนไม้้จริิงได้้ ดังั นั้้�น หากมีีปริิมาณไม้้ไผ่่
ที่่� เ พีียงพอต่่ อ การนำมาผลิิ ต ไม้้ ไ ผ่่ อัั ด และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ จ ากไม้้ ไ ผ่่ อื่่� น  จะเป็็ น โอกาสของ
ประเทศไทยที่่�จะช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับประเทศจากการแปรรููปไม้้ไผ่่อััดได้้สููงขึ้้�น
3.2.5 โรงงานแปรรููปถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่

ถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ได้้จากลำไผ่่เผาที่่�อุุณหภููมิิสููงกว่่า 1,000 องศาเซลเซีียส
โดยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ จ ากถ่่ า นคุุ ณ ภาพจากไม้้ ไ ผ่่ ส ามารถนำไปสร้้ า งเป็็ นพลัั ง งานทดแทน
การใช้้น้้ำมัันหรืือถ่่านหิินได้้ ซึ่่ง� พลัังงานดัังกล่่าวมีีปริิมาณมลพิิษที่่เ� กิิดขึ้้นน้
� อ้ ยกว่่าที่่พลั
� งั งาน
ที่่�ได้้จากถ่่านหิิน นอกจากนี้้� ถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ ได้้ถููกนำมาใช้้ในชีีวิิตประจำวััน
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หลายด้้าน รวมทั้้�งสามารถนำไปผลิิตเป็็นส่ว่ นประกอบของยาได้้ ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั ประเทศไทย
มีีการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์จากถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่สู่่�ตลาดโลก ในปริิมาณที่่�ยัังไม่่มากนััก
และมีีปริิมาณไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดทั้้�งภายในและต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้�
วััตถุุดิิบสำคััญที่่�นำมาผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ส่่วนใหญ่่มาจากไม้้ไผ่่หลากสายพัันธุ์์� 
ด้้วยคุุณสมบััติิเฉพาะของไผ่่ที่่�มีีรููพรุุนมาก ทำให้้ได้้คาร์์บอนที่่�มีีความเสถีียรสููงมากกว่่า
85 เปอร์์เซ็็นต์์ และมีีแร่่ธาตุุนัับร้้อยชนิิด

เตาเผาที่่� ใช้้ ใ นการผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไ ผ่่ได้้คิิดค้้นขึ้้�นจากภููมิิปััญญาและ
องค์์ความรู้้จ� ากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญประเทศญี่่ปุ่่�น 
� ซึ่ง่� เริ่่ม� สร้้างใน พ.ศ. 2540 ซึ่่ง� มีีต้้นทุนุ ในการสร้้าง
เตาเผากว่่า 1 ล้้านบาท ปััจจุุบันั ใช้้งานมานานกว่่า 20 ปีี โดยมีีต้้นทุนุ ในการบำรุุงรัักษาเตา
2 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายประมาณ ครั้้�งละ 1-2 หมื่่�นบาท และมีีการซ่่อมบำรุุงใหญ่่
ทุุก 3 ปีี ซึ่ง่� มีีค่่าใช้้จ่า่ ยอยู่่�ประมาณ 3-5 หมื่่�นบาท (กิิตติิ เลิิศล้้ำ, 2563) การวิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่
มููลค่่าถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ สรุุปได้้ตามภาพที่่� 10 และมีีกำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงาน
ตามตารางที่่� 13
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ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 20 ปี**
5,303,000 บาท/ไร่

เกษตรกร

ลำ�ไผ่ตง
ศรีปราจีน

โรงงานแปรรูป
ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

กำ�ไรสุทธิ
17,197 บาท/ไร่/ปี

ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

ตลาด

ผู้บริโภค

OTOP
ตลาดออนไลน์
แบรนด์บันตัน (BUNTUN)

ภาพที่่� 10 ห่่วงโซ่่มููลค่่าถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
ตารางที่่� 13 ต้้ นทุุ น และกำไรสุุท ธิิจ ากการผลิิตถ่่านคุุณ ภาพจากไม้้ไผ่่ในพื้้�นที่่� 1 ไร่่
ระยะ 20 ปีี
กิจกรรม
1) ต้นทุนการก่อสร้างเตาเผาถ่าน (ปีที่ 1) และค่าซ่อมบำ�รุงเตา
• ต้นทุนการก่อสร้างเตาเผา (เตาเผามีอายุการใช้งานได้มากกว่า
20 ปี)
• ค่าซ่อมบำ�รุงประจำ�ปี (40,000 บาท x 19 ปี)
• ค่าซ่อมบำ�รุงใหญ่ 3 ปีต่อครั้ง (50,000 บาท x 7 ครั้ง )
2) ต้นทุนในการดำ�เนินการต่อปีที่ 1–ปีที่ 20 (20 ปี)
• ต้นทุนลำ�ไผ่ต่อปี (15 ครั้ง x ไผ่ 1.5 ตัน x 1,500 บาทต่อตัน)
• ค่าแรงงานต่อปี (22 วัน x แรงงาน 2 คน x ค่าแรงวันละ 350 บาท)
• ต้นทุนค่าเชือ้ เพลิง (แก๊ส)  (15 ครัง้ x แก๊ซ 2 ถัง x 350 บาทต่อถัง)
• ค่าบรรจุภัณฑ์ต่อปี
รวมต้นทุนต่อปี
ต้นทุนทั้งหมด

บาท
2,110,000
1,000,000
760,000
350,000
3,193,000
33,750
15,400
10,500
100,000
159,650
5,303,000
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กิจกรรม

บาท
22,500,000
337,500

รายรับปีที่ 1- ปีที่ 20 (20 ปี)
• ถ่านคุณภาพจากไม้ไผ่ เกรด A (15 ครั้งต่อปี x ครั้งละ
50 กิโลกรัม x 450 บาท)
• ถ่านคุณภาพจากไม้ไผ่ เกรด B (15 ครั้งต่อปี x ครั้งละ
787,500
150 กิโลกรัม x 350 บาท)
รวมรายรับต่อปี 1,125,000
3) กำ�ไรสุทธิตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 ปี
17,197,000
กำ�ไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี
859,850
ที่่�มา: การสำรวจภาคสนาม พ.ศ. 2563

การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ ประกอบด้้วย กิิจกรรมหลััก
และกิิจกรรมเสริิม ดัังนี้้�
1) การนำเข้้าปััจจััยการผลิิต ขั้้�นตอนการผลิิตถ่า่ นคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ เริ่่ม� ต้้นจาก
การรัับซื้้�อลำไผ่่จากเกษตรกรโดยตรงจากพื้้�นที่่�ที่่�มีีการตััดสางไผ่่ ของสวนไผ่่
ที่่�ขายหน่่อไม้้ ซึ่่�งลำไผ่่ที่่�เหมาะสมในการผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ควรเป็็น
ลำไผ่่ที่่�มีีอายุุ 3 ปีีขึ้้�นไป โดยสามารถใช้้ได้้ทั้้�งลำ เช่่น ไผ่่ตงศรีีปราจีีน ไผ่่เลี้้�ยง
เป็็นต้น 
้ ลำไม้้ไผ่่ที่น่� ำมาใช้้ต้อ้ งไม่่ผุุ ไม่่แตกหััก ซึ่ง่� โรงงานจะรัับซื้้อ� ไผ่่สดในราคา
1,500 บาทต่่อตััน  หรืือไผ่่แห้้งในราคา 1,600 บาทต่่อตััน ปีีที่่�เศรษฐกิิจของ
ประเทศดีีราคารัับซื้้�อจะสููงถึึง 1,800 บาทต่่อตััน เนื่่�องจากทางโรงงานอยาก
ช่่วยเหลืือให้้เกษตรกรมีีรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�น
2) การดำเนิินงาน การดำเนิินงานในขั้้�นตอนการผลิิตและการแปรรููป ก่่อนนำ
ลำไผ่่เข้้าเตาเผาต้้องตััดลำไผ่่ให้้มีีความยาวท่่อนละ 1 เมตร เตาเผา 1 เตา
สามารถบรรจุุลำไผ่่ได้้ประมาณ 1,500 กิิโลกรััมต่่อครั้้�ง อุุณหภููมิิที่่�ใช้้ใน
การเผาต้้องไม่่น้อ้ ยกว่่า 1,000 องศาเซลเซีียส ใช้้เชื้้อ� เพลิิงจากแก๊๊สจำนวน 2 ถััง
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เป็็นเชื้้อ� เพลิิงเริ่่�มต้้น  ซึ่่�งมีีต้้นทุุนราคาถัังละ 350 บาท ระยะเวลาของการเผา
จะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณความชื้้�นที่่�อยู่่�ภายในลำไผ่่ โดยมีีระยะเวลาในการเผา
ประมาณ 22 วัันต่่อครั้้�ง ใช้้แรงงานประมาณ 2 คน  โดยมีีค่่าจ้้างวัันละ
350 บาท เมื่่�อเผาเสร็็จสมบููรณ์์จะได้้ถ่่านไม้้ไผ่่ที่่�มีีคุุณภาพและสามารถนำมา
ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างหลากหลาย โดยกระบวนการแปรรููปดัังกล่่าว จำเป็็นต้อ้ ง
คััดสรรแรงงานที่่�มีีทัักษะในการดำเนิินงานแปรรููปและผลิิตถ่่านคุุณภาพจาก
ไม้้ไผ่่ อีีกทั้้�งต้้องมีีการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีความหลากหลาย มีีความทัันสมััยและ
เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาด ในขั้้�นตอนการแปรรููปนี้้�ควรมีีการพััฒนา
เทคโนโลยีีในการเผา หรืือมีีการใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�มีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพ
ในการผลิิต รวมทั้้�งการคััดเลืือกวััตถุุดิิบให้้เพีียงพอและเหมาะสมต่่อการผลิิต
ในแต่่ละครั้้�ง เพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ และสามารถส่่งออกไปขายยัังตลาด
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้มากขึ้้�น 
3) การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย ผลผลิิตที่ไ่� ด้้ในการเผา 1 ครั้้�ง จะได้้ถ่า่ นคุุณภาพ
จากไม้้ไผ่่ประมาณ 200 กิิโลกรััม ก่่อนจำหน่่ายต้้องคััดเกรดของถ่่าน แบ่่งเป็็น
เกรด A คืือ คุุณภาพดีีเยี่่ย� ม ซึ่่ง� จะมีีสััดส่่วนประมาณ 25 เปอร์์เซ็็นต์์ ของผลผลิิต
ทั้้�งหมดจะมีีราคาจำหน่่ายกิิโลกรััมละ 450 บาท ส่่วนเกรด B จะมีีสััดส่่วน
ประมาณ 75 เปอร์์เซ็็นต์์ ของผลผลิิตทั้้�งหมดจะมีีราคาจำหน่่ายกิิโลกรััมละ
350 บาท เมื่่อ� คััดเกรดเรีียบร้้อยก็็จะบรรจุุในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อจััดส่่งไปยัังผู้้บ� ริิโภค
โดยตรง หรืือพ่่อค้้าคนกลาง รวมถึึงโรงงานแปรรููปเพื่่�อผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์อื่่�น
ต่่อไป นอกจากนี้้� กรณีีที่่�ผู้้�บริิโภคสั่่�งซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์มายััง
ร้้านค้้า ทางร้้านค้้าจะสามารถจััดส่่งสิินค้า้ ผ่่านทางไปรษณีีย์์ได้้อีีกช่่องทางหนึ่่�ง
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4) การตลาดและการขาย ตลาดของถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ ส่่วนใหญ่่เป็็นตลาด
ในประเทศ ตลาดเฉพาะกลุ่่�ม ซึ่่�งมีีหลายช่่องทางการจำหน่่ายสิินค้้า ได้้แก่่
ตลาดสิินค้า้ OTOP ของกรมการพััฒนาชุุมชน ตลาดออนไลน์์ ธุรุ กิิจครอบครััว
ในชื่่�อบัันตััน  (BUNTON) และมหาวิิทยาลััยที่่�สนใจเข้้ามาทำการตลาดให้้
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงผู้้บ� ริิโภคได้้ในวงกว้้าง พร้้อมทั้้�งยัังเปิิดช่่องทางให้้ผู้บ้� ริิโภค
ได้้ซักั ถามข้้อสงสััย และสามารถสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้า้ และดููตััวอย่่างสิินค้า้ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ก่่อนตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าได้้ ถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่เป็็นสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพที่่�มีี
ความเฉพาะสููง ใช้้เทคนิิคและภููมิิปััญญาขั้้�นสููงในกระบวนการผลิิต จึึงไม่่มีี
สิินค้า้ ที่่ม� าทดแทนได้้ แต่่มีีผู้ป้� ระกอบการหลายคนที่่พ� ยายามเผาถ่่านคุุณภาพ
จากไม้้ไผ่่ออกมาขายในตลาด แต่่ขาดองค์์ความรู้้�ที่่�แท้้จริิงในการเผาถ่่าน
คุุ ณ ภาพ จึึ ง ทำให้้ ถ่่ า นที่่� ผลิิ ต ได้้ มีี มาตรฐานต่่ ำ กว่่ า ที่่� จ ะส่่ ง ออกไปขาย
ในต่่างประเทศได้้ และผู้้�บริิโภคที่่�ซื้้�อใช้้ในประเทศได้้ใช้้สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
ต่่ำกว่่ามาตรฐานทำให้้คุุณประโยชน์์ที่่�ได้้รัับลดลง
5) การบริิการหลัังการขาย บริิการให้้คำแนะนำการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
จััดส่่งสิินค้้าให้้กัับผู้้�บริิโภค  อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบัันการผลิิตถ่่านคุุณภาพ
จากไม้้ไผ่่ ยัังผลิิตได้้ในปริิมาณน้้อย ในปััจจุุบัันมีีผู้้�ประกอบการบางส่่วน
ผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่เพื่่�อส่่งออกไปขายยัังต่่างประเทศ นัับว่่าเป็็นโอกาส
ที่่�ดีีหากประเทศไทยหัันมาผลิิตหรืือแปรรููปไผ่่ให้้มีีคุุณภาพที่่�สามารถส่่งไป
ขายยัังต่่างประเทศได้้
จากการศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ มีีต้้นทุุนในการผลิิตที่่�สำคััญ
คืือเตาเผาถ่่าน ซึ่่ง� มีีราคาเตาละ 1 ล้้านบาท ซึ่ง่� สามารถใช้้งานได้้ถึงึ 20 ปีี หากมีีการซ่่อมบำรุุง
ประจำปีี และมีีการซ่่ อ มบำรุุ ง ใหญ่่ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง อีีกทั้้� ง มีีค่่ า ต้้ นทุุ น ในการผลิิ ต 
ในปีี ที่่� 1 – ปีี ที่่� 20 ประกอบด้้ ว ย ลำไผ่่  ค่่ า แรงงาน ค่่ า เชื้้� อ เพลิิ ง บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
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ซึ่่�งมีีต้้นทุุนการก่่อสร้้างเตาเผาถ่่านและค่่าดำเนิินการรวม 5,303,000 บาท รวมรายรัับ
1,125,000 บาทต่่อปีี มีีกำไรสุุทธิิตลอดอายุุเตาเผาถ่่าน (20 ปีี) รวม 17,197,000 บาท
ซึ่่�งคิิดเป็็นกำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี 859,850 บาท
จากการเปรีียบเทีียบปริิมาณน้้ำหนัักลำไผ่่ตงศรีีปราจีีนต่่อไร่่ พบว่่า ลำไผ่่ตงศรีี
ปราจีีนจะมีีน้้ำหนัักประมาณ 30 กิิโลกรััมต่่อลำ และเกษตรกรจะทำการตััดสางลำประมาณ
3 ลำต่่อกอต่่อปีี ซึ่่�งมีีระยะการปลููก 4x4 เมตร ได้้ 100 กอต่่อไร่่ เมื่่�อคำนวณน้้ำหนัักลำ
ต่่อไร่่จะได้้ประมาณ 9 ตัันต่่อไร่่ ซึ่่�งตลอดการดำเนิินงาน 20 ปีี ใช้้ลำไผ่่รวมประมาณ 450
ตััน  หรืือ 50 ไร่่ ถ้้าใช้้ลำไผ่่ตงศรีีปราจีีน 1 ไร่่ ผลิิตและแปรรููปเป็็นถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่
จะมีีกำไรสุุทธิิรวม 20 ปีี 343,940 บาท กำไรสุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี 17,197 บาท
3.3 สรุุปห่่วงโซ่่มูลค่
ู า่ ของไผ่่ กรณีีศึึกษา: การผลิิตและแปรรููปสิินค้า้ จาก
ไผ่่ในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี

ไผ่่เป็็นพืชื ที่่ส� ามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ในการผลิิตเป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ได้้อย่่างหลากหลาย
อีีกทั้้�งยัังช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าทางการตลาดได้้หลายวิิธีีโดยการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั สิินค้า้
และสามารถตอบสนองความต้้องการในการใช้้ประโยชน์์ของผู้้�บริิโภคได้้อย่่างหลากหลาย
เช่่น ไม้้ไผ่่อัดั ไม้้พื้้น ถ่
� า่ นคุุณภาพสููงจากไม้้ไผ่่ เป็็นต้น 
้ ซึ่ง่� การศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ กรณีี
ศึึกษาในจัังหวััดปราจีีนบุุรีีครั้้�งนี้้� มุ่่�งเน้้นการศึึกษาสิินค้้าจากไผ่่ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงทาง
เศรษฐกิิจจริิงในปััจจุุบััน จึึงได้้กำหนดขอบเขตสิินค้้าในการศึึกษา ได้้แก่่ กล้้าไผ่่ หน่่อไม้้
ลำไผ่่ ไม้้ไผ่่อััด และถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ พบว่่า สิินค้้าจากไผ่่สามารถจััดกลุ่่�มได้้เป็็น 
2 กลุ่่�ม ดัังนี้้� (1) กลุ่่�มวััตถุุดิิบ ได้้แก่่ กล้้าไผ่่ หน่่อไม้้ และลำไผ่่ และ (2) กลุ่่�มแปรรููป ได้้แก่่
ไม้้ไผ่่อัดั และถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่ ซึ่ง่� สามารถสรุุปเปรีียบเทีียบต้้นทุน ค่
ุ า่ ใช้้จ่า่ ย กำไรสุุทธิิ
ของสิินค้้าไผ่่เฉลี่่�ยในพื้้�นที่่� 1 ไร่่ ในระยะเวลา 20 ปีี ของการผลิิตและจำหน่่ายสิินค้้า
แต่่ละชนิิดตามตารางที่่� 14
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ตารางที่่� 14 สรุุปมููลค่่าต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่ายและกำไรสุุทธิิของสิินค้้าไผ่่เฉลี่่�ยในพื้้�นที่่� 1 ไร่่
ในระยะเวลา 20 ปีี
สินค้า
กล้าไผ่
หน่อไม้
ลำ�ไผ่
ไม้ไผ่อัด*
ถ่าน

รายละเอียด
ไผ่ซางหม่น
ไผ่เลี้ยง
ไผ่ตงศรีปราจีน
ไผ่ตงศรีปราจีน
ไผ่ซางหม่น
ไม้ไผ่อัด 1 ชั้น
ไม้ไผ่อัด 3 ชั้น
ถ่านคุณภาพ
จากไม้ไผ่

ต้นทุนและ
กำ�ไรสุทธิรวม กำ�ไรสุทธิเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายรวม 20 ปี (บาท)
ต่อปี (บาท)
20 ปี (บาท)
4,445,810
18,354,190
917,710
957,360
742,640
37,132
289,840
700,160
35,008
54,000
2,700
161,750
288,250
14,413
630,000
1,218,000
60,900
630,000
453,000
22,650
106,060
343,940
17,197

หมายเหตุุ: * ยัังไม่่รวมต้้นทุนค่
ุ า่ เครื่่�องจัักรและโรงงาน เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตในแต่่ละปีีมีีความแตกต่่าง
กัันมาก ขึ้้�นอยู่่�กัับคำสั่่�งซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�ไม่่คงที่่�

จากตารางที่่� 14 พบว่่า การผลิิตกล้้าไผ่่ซางหม่่นเพื่่�อขายกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ซางหม่่น 
สามารถสร้้างกำไรได้้สููงที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มสิินค้้าจากไผ่่อื่่�น  ๆ หรืือมีีกำไรสุุทธิิ
เฉลี่่�ย 917,710 บาทต่่อปีี รองลงมา คืือ การผลิิตไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น มีีกำไรสุุทธิิเฉลี่่�ย
60,900 บาทต่่อปีี ส่่วนการผลิิตกล้้าไผ่่เลี้้�ยง และการผลิิตหน่่อไม้้ไผ่่ตงศรีีปราจีีน มีีกำไร
สุุทธิิเฉลี่่�ยต่่อปีี 37,132 และ 35,008 บาท ตามลำดัับ การผลิิตไม้้ไผ่่อััด 3 ชั้้�น ซึ่่�งมีีต้้นทุุน
สููงกว่่าการผลิิตไม้้ไผ่่อััด 1 ชั้้�น มีีกำไรเฉลี่่�ยต่่อปีี 22,650 บาท การผลิิตถ่่านคุุณภาพ
จากไม้้ไผ่่มีีกำไรสุุทธิิต่่อปีี 17,197 บาทต่่อปีี การขายลำไม้้ไผ่่ซางหม่่น มีีกำไรสุุทธิิต่่อปีี
14,413 บาท และการขายลำไม้้ไผ่่ตงศรีีปราจีีน มีีกำไรสุุทธิิต่่อปีี 2,700 บาท น้้อยที่่�สุุด
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เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสิินค้า้ อื่่น 
� ซึ่่ง� รายได้้จากการขายลำไผ่่ตงศรีีปราจีีนเป็็นเพีียงรายได้้เสริิม
จากการขายหน่่อไม้้เท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� การประกอบกิิจการแปรรููปสิินค้้าจากไผ่่ ดัังเช่่น  การผลิิตไม้้ไผ่่อััด และการ
ผลิิตถ่่านคุุณภาพจากไม้้ไผ่่มีีการลงทุุนที่่�ค่่อนข้้างสููงและมีีกระบวนการผลิิต คืือ ค่่า
เครื่่�องจัักรสำหรัับการผลิิตไม้้ไผ่่อััด และเตาสำหรัับเผาถ่่านคุุณภาพสููง อย่่างไรก็็ตาม
เครื่่�องจัักรสำหรัับการผลิิตดังั กล่่าว มีีอายุุการใช้้งานที่่ย� าวนานมากกว่่า 10 ปีี จึงึ ยัังมีีความ
คุ้้�มค่่าในการลงทุุนเมื่่�อเทีียบกัับผลกำไรที่่�ได้้รัับ พร้้อมกัับการตลาดที่่�มีีประสิิทธิิภาพของ
ผู้้ป� ระกอบการ ส่่วนการผลิิตไม้้ไผ่่อัดั ในประเทศไทยยัังมีีข้้อจำกััดอยู่่�มาก ทั้้�งในด้้านปริิมาณ
ผลผลิิตในแต่่ละปีีที่่�มีีความผัันผวนมาก เนื่่�องจากปริิมาณการผลิิตยัังขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณ
คำสั่่�งซื้้�อของผู้้�บริิโภคเฉพาะกลุ่่�ม ถ้้าความต้้องการของผู้้�บริิโภคมากจึึงจะคุ้้�มค่่ากัับ
ผู้้�ประกอบการ จึึงทำให้้การผลิิตไม้้ไผ่่อััดแต่่ละปีีมีีไม่่คงที่่� นอกจากนี้้� การผลิิตไม้้ไผ่่อััด
ต้้องใช้้ไผ่่ซางหม่่นที่มีี่� ลำตรง และใช้้ได้้เพีียงส่่วนโคนของลำไผ่่ในการผลิิตเท่่านั้้�น ไม่่สามารถ
ใช้้บริิเวณส่่วนตรงกลาง และส่่วนปลายของลำมาผลิิตได้้ ทำให้้มีีต้นทุ
้ นส่
ุ ว่ นเกิินในการผลิิต
เนื่่�องจากต้้องซื้้�อทั้้�งไผ่่ทั้้�งลำเพื่่�อนำมาผลิิตไม้้ไผ่่อััด
อย่่างไรก็็ตาม การผลิิตกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ การผลิิตลำไผ่่ และการปลููกไผ่่เพื่่�อผลิิตหน่่อไม้้
มีีต้้นทุุนในการผลิิตที่่�สำคััญคืือ ค่่าต้้นกล้้า ค่่าปุ๋๋�ย และค่่าดำเนิินการต่่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ผลิิตกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ สามารถผลิิตและขายได้้เกืือบทั้้�งปีี ส่่วนการผลิิตลำไผ่่ สามารถขายลำไผ่่
ได้้ ห ลัั ง จากที่่� ไ ผ่่ มีี การเจริิ ญ เติิ บ โตด้้ า นเส้้ น ผ่่ า นศููนย์์ ก ลางเต็็ ม ที่่� แ ล้้ ว 3 ปีี เ ป็็ นต้้ น ไป
ซึ่่�งสามารถตััดขายได้้เพีียงปีีละ 1 ครั้้�ง ส่่วนการปลููกไผ่่เพื่่�อขายหน่่อไม้้ สามารถเริ่่�มตััด
หน่่อไม้้ได้้ในปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไป โดยสามารถขายผลผลิิตได้้เกืือบทั้้�งปีี สำหรัับในช่่วงฤดููฝน
เป็็นช่่วงที่่�มีีปริิมาณหน่่อไม้้เยอะและอาจทำไห้้สิินค้้ามีีมากเกิินความต้้องการของตลาด
ซึ่ง่� หากมีีการนำหน่่อไม้้มาแปรรููปเป็็นหน่่อไม้้ดองหรืือแปรรููปเป็็นอย่่างอื่่น� จะทำให้้มีีรายได้้
เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าการจำหน่่ายหน่่อไม้้สดเพีียงอย่่างเดีียว
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ในการศึึกษาการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย ได้้ทำการศึึกษา
วิิเคราะห์์ห่ว่ งโซ่่ ตั้้ง� แต่่กระบวนการการนำเข้้าปััจจััยการผลิิต การดำเนิินงาน การนำผลผลิิต
ออกจำหน่่าย การตลาดและการขาย และการบริิการหลัังการขาย โดยสามารถวิิเคราะห์์
จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น สรุุปได้้ดัังนี้้�
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมและศัักยภาพของไผ่่
จุุดแข็็ง

จุุดอ่่อน

- ประเทศไทยมีีไผ่่หลากหลายสายพัันธุ์์� 
จึึงสามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่าง
หลากหลาย
- ไผ่่สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้
อย่่างแพร่่หลาย สามารถใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
ในการผลิิตพลัังงาน และมีีผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อย
- ไผ่่เจริิญเติิบโตรวดเร็็ว มีีโรคพืืช และ
ศััตรููธรรมชาติิน้้อย
- ไผ่่สามารถปลููกร่่วมกัับพืืชเศรษฐกิิจ
อื่่�นได้้ ทำให้้ใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินได้้อย่่าง
คุ้้�มค่่า

- เกษตรกรยัังขาดองค์์ความรู้้�ในการ
บริิหารจััดการสวนไผ่่และขาดข้้อมููล
และงานวิิจััยเพื่่�อต่่อยอดด้้านธุุรกิิจ
- การลงทุุนและพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรม
จากไผ่่ยัังขาดความต่่อเนื่่�อง
- การผลิิตลำไผ่่ ช่่วง 3 ปีีแรก เกษตรกร
ยัังไม่่มีีรายได้้จากการขายลำไผ่่
- แหล่่งทรััพยากรไผ่่ที่่�สามารถนำมาใช้้
ประโยชน์์ในเชิิงเศรษฐกิิจไม่่เพีียงพอ
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โอกาส

อุปสรรค

- ไผ่่ มีีความเกี่่�ยวข้้องในการดำรงชีีวิิต - การขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบายยัังขาดความ
หลายด้้าน เช่่น อาหาร เฟอร์์นิิเจอร์์
ชััดเจน ไม่่มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบ
พลัังงาน เป็็นต้้น
โดยตรง และขาดกลไกการบููรณาการ
- ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ ใน
ความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานที่่�
ตลาดโลกมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เกี่่�ยวข้้อง
เนื่่�อง โดยเฉพาะการใช้้วััสดุุทดแทนไม้้ - ขาดตลาดกลางในการซื้้�อ-ขายไผ่่ และมีี
จริิง และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
ตลาดไผ่่ที่่�ค่่อนข้้างจำกััด ราคาลำไผ่่
แวดล้้อม
ส่่วนใหญ่่จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับการตกลงราคา
- เป้้าหมายและนโยบายที่่�มุ่่�งสู่่�การพััฒนา ระหว่่างพ่่อค้้าคนกลางและเกษตรกร
ที่่�ยั่่�งยืืน ส่่งผลให้้การใช้้ประโยชน์์จากไผ่่ - ประเทศไทยยัังขาดเทคโนโลยีีที่่�
อย่่างคุ้้�มค่่ามากขึ้้�น
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาไผ่่
- กระแสการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมโลก
ทำให้้มีกี ารปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตพลัังงาน
จากแหล่่งทรััพยากรที่่�หมุุนเวีียนได้้เร็็ว
และมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อย ไผ่่
จึึงเป็็นพืืชที่่�เหมาะสมต่่อการนำมาผลิิต
เป็็นพลัังงานชนิิดหนึ่่�ง
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ข้้อเสนอเชิิงนโยบายต่่อการบริิหารจััดการทรััพยากรไผ่่
การศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ประเทศไทย ศึึกษาตั้้ง� แต่่กระบวนการการนำเข้้าปััจจััย
การผลิิต  การดำเนิินงาน  การนำผลผลิิตออกจำหน่่าย การตลาด และการบริิการหลััง
การขาย ทำให้้ทราบถึึงจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน  โอกาส และอุุปสรรคในการดำเนิินงาน อีีกทั้้�ง
การจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อนำเสนอและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นต่่อผลการศึึกษา
และวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์การขัับเคลื่่�อนของทรััพยากรไผ่่อย่่างยั่่ง� ยืืน ในวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563
เพื่่�อหารืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน 
และสถาบัันการศึึกษา มีีผู้้�เข้้าร่่วมรวม 33 คน 
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จากการประชุุมดัังกล่่าว สามารถประมวลข้้อเสนอเชิิงนโยบายได้้ 4 ประการ
ประกอบด้้วย การสร้้างสภาพแวดล้้อมนโยบายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการผลิิตและการค้้า
การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการไผ่่เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต  การส่่งเสริิมการตลาด
และการค้้า และการศึึกษางานวิิจััยในระยะต่่อไป สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�มีีความเอื้้�อต่่อการผลิิตและการค้้า
- ให้้มีีนโยบายและทิิศทางการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่าของ
ไผ่่ในประเทศไทยที่่�ชััดเจน
- ทบทวนและปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เอื้้�อต่่อการนำไผ่่ในพื้้�นที่่�ป่่า
ประเภทต่่าง ๆ มาใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อลดอุุปสรรคต่่อการนำไผ่่มาสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�ม
- ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์และแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่ให้้ทััดเทีียมกัับพืืช
เศรษฐกิิจประเภทอื่่�น
- มีีหน่่วยงานหลัักมาบริิหารจััดการไผ่่ในระดัับประเทศ และบููรณาการความ
ร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือเอกชน  ได้้มีีส่่วนในการดำเนิิน
การขัับเคลื่่�อนไผ่่ให้้มีีกลไกตลาดอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น อ้้อยโรงงาน เป็็นต้้น
2) การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการไผ่่เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตไผ่่
- ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ใ� นการคััดเลืือกชนิิดพัันธุ์์�ที่เ่� หมาะสมกัับพื้้�นที่่� เลืือกปลููก
ไผ่่ชนิิดพัันธุ์์�ที่นิ่� ยิ มหรืือเป็็นที่ต้่� อ้ งการของตลาด และเลืือกใช้้ส่ว่ นของไผ่่ให้้
เหมาะสมต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�แปรรููป
- ส่่งเสริิมให้้มีีแหล่่งกล้้าพัันธุ์์�ที่่�มีีคุุณภาพ น่่าเชื่่�อถืือ ราคาเป็็นธรรม เพื่่�อให้้
มีีปริิมาณกล้้าพัันธุ์์�ที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาด
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- ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููกพืืชแซมและพืืชร่่วมแปลงเพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้
ในช่่วง 1-3 ปีีแรก ในการผลิิตไผ่่ เช่่น การปลููกมัันสำปะหลััง หรืือพืืชอื่่�น ๆ
เนื่่�องจากเกษตรกรจะยัังไม่่มีีรายได้้จากการขาย หน่่อ ลำไผ่่ในช่่วงแรก
- มีีมาตรฐานในการควบคุุมการผลิิตกล้้าพัันธุ์์�ไผ่่ และสามารถตรวจสอบ
แหล่่งที่่�มาได้้  
3) การส่่งเสริิมการตลาดและการค้้า
- ยกระดัับไผ่่ให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำคััญของประเทศ
- มีีหน่่วยงานในการกำหนดราคากลางและตลาดกลางในการซื้้อ� ขายกล้้าพัันธุ์์�
ลำไผ่่ของประเทศ
- ส่่งเสริิมผู้้ป� ระกอบการธุุรกิิจการเกษตรขนาดเล็็กถึึงกลาง (SMAEs; Small
and Medium Agricultural Enterprises) ให้้มีีความรู้้�ในการบริิหาร
จััดการด้้านตลาด เพื่่�อสามารถนำไปพััฒนาต่่อยอดในการดำเนิินการ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- สนัับสนุุนเทคโนโลยีีและนวััตกรรมการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากไผ่่
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
- ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเกษตรแปลงใหญ่่ไผ่่ในระดัับจัังหวััด
4) การศึึกษางานวิิจััยในระยะต่่อไป
- ศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรไผ่่ ให้้เกิิด
ความต่่อเนื่่�อง และสามารถนำผลการศึึกษาไปต่่อยอดในเชิิงพาณิิชย์์ได้้
- ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนภาคเอกชนให้้มีีการแข่่งขัันและพััฒนาเทคโนโลยีี 
นวััตกรรมการผลิิตและแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากไผ่่
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- การพัั ฒ นารููปแบบการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าสููง และตรงกัับความ
ต้้องการของตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ
- มีีหน่่วยวิิจััยการพััฒนาและนวััตกรรมจากไผ่่ และเผยแพร่่องค์์ความรู้้�จาก
การวิิจััยให้้เกษตรกรและผู้้�ประกอบการรายย่่อย
- พััฒนาห่่วงโซ่่มููลค่่าของไผ่่ในประเทศไทย ให้้เกิิดการเชื่่�อมต่่อกิิจกรรม
ให้้เป็็นห่่วงโซ่่เดีียวกััน 
- จััดสร้้างศููนย์์รวบรวมพัันธุุกรรมไผ่่ของประเทศไทย เพื่่�อประโยชน์์ในการ
อนุุรัักษ์์และศึึกษาวิิจััยต่่อไป
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