
ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ  
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วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ 
๑) เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่การ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศ  

๒) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกันในการ
ด าเนินการ  ทั้งในเชิงการใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจ สังคม 
ความเป็นอยู่ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 



กรอบแนวคิด 
• เป็นแผนแม่บทฯ ระยะยาว (256๑-2579) เพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
• ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู ่

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
• ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทฯ ด้วยการมีส่วนร่วม 
• กรอบการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษาและอื่นๆ โดยมีกรมป่าไม้ เป็น
หน่วยงานประสานและขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
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 ศึกษา รวบรวม และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษากรณีตัวอย่าง 
 วิเคราะห์ศักยภาพการ

พัฒนาและการใช้ประโยชน์  
 รวบรวมข้อเสนอจาก

ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง  

 รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 ประมวลความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อร่าง
แผนแม่บทฯ ฉบับแรก
มาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

 หารือผู้เชี่ยวชาญ 
และคณะที่ปรึกษา 

 ประมวลความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อร่างแผน
แม่บทฯ ฉบับปรับปรุง 
มาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

 รับฟังความคิดเห็น   
 สรุปร่างแผนแม่บทฯ  
 เสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบ 

ร่างแผนแม่บทฯ ร่างแผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง แผนแม่บทฯ  

กระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ 
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จุดแข็ง 

• ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไผ่ในป่าธรรมชาติ  
• ความเหมาะสมของสภาพอากาศและภูมิประเทศ  
• มกีารใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างแพร่หลาย 
• พันธุ์ไผ่ในประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  
• มีกรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากไผ่หลายรูปแบบ

และมีแหล่งรวบรวมพันธุ์ไผ ่
• ไผ่สามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นของประเทศได้  

  

จุดอ่อน 

• ทัศนคติ ความเชื่อด้านลบต่อไผ่ และการรับรู้ต่อการใช้
ประโยชน์และคุณค่าของไผม่ีน้อย  

• การใช้ประโยชน์ไผ่จากป่าธรรมชาติที่ขาดการจัดการที่ดี  
• มีแหล่งทรัพยากรไผ่ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจไม่เพียงพอ  
• เกษตรกรยังขาดความรู้ในการดูแลและจัดการสวนไผ่  
• ขาดการจัดการข้อมูลที่ดีและมีงานวิจัยเพื่อการต่อยอด

ในเชิงธุรกิจน้อยมาก 
• การสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรมจากไผ่ยังไม่ชัดเจน 
  

ข้อจ ากัด 

• การพึ่งพานวัตกรรม/เทคโนโลยกีารผลิตจากต่างประเทศ  
• การขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากผู้บริหารประเทศที่ยังไม่

ชัดเจน เป็นระบบ  
• ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาดกลไกการ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
• มีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
  

โอกาส 

• ความต้องการผลิตภัณฑ์จากไผ่ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

• เทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้า สามารถน าไผ่มา
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

• การใช้ไผ่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติในการป้องกันและรักษา
ระบบนิเวศ  

• เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสูก่ารพัฒนาที่
ยั่งยืน  

• กระแสการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
• การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย  

วิเคราะห์ศักยภาพไผ่ 



จุดแข็ง 
• ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไผ่ในป่าธรรมชาติ  
• ความเหมาะสมของสภาพอากาศและภูมิประเทศ  
• มีการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างแพร่หลาย 
• พันธุไ์ผ่ในประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  
• มีกรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากไผ่หลายรูปแบบและมีแหล่งรวบรวมพันธุไ์ผ่ 
• ไผ่สามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นของประเทศได้  

  
โอกาส 
• ความต้องการผลิตภัณฑ์จากไผ่ในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
• เทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้า สามารถน าไผ่มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
• การใช้ไผ่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติในการป้องกันและรักษาระบบนิเวศ  
• เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
• กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
• การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย  

วิเคราะห์ศักยภาพไผ่ 
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จุดอ่อน 
• ทัศนคติ ความเชื่อด้านลบต่อไผ่ และการรับรู้ต่อการใช้ประโยชน์และคุณค่าของ

ไผ่มีน้อย  
• การใช้ประโยชน์ไผ่จากป่าธรรมชาติที่ขาดการจัดการที่ดี  
• มีแหล่งทรัพยากรไผ่ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจไม่เพียงพอ  
• เกษตรกรยังขาดความรู้ในการดูแลและจัดการสวนไผ่  
• ขาดการจัดการข้อมูลที่ดีและมีงานวิจัยเพื่อการต่อยอดในเชิงธุรกิจน้อยมาก 
• การสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจากไผ่ยังไม่ชัดเจน 

  

ข้อจ ากัด 
• การพึ่งพานวัตกรรม/เทคโนโลยกีารผลิตจากต่างประเทศ  
• การขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากผู้บริหารประเทศที่ยังไม่ชัดเจน เป็นระบบ  
• ไม่มหีน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาดกลไกการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 
• มีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
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ประเด็นควรพิจารณา 

• เกษตรกรขาดความรู้และความเชื่อมั่นว่าปลูกไผ่แล้วจะขายได้ 

• พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถปลูกและตัดไผ่ขายได้หรือไม่ 

• ขาดการรวบรวมข้อมูลมูลค่าการตลาดไผ่ภายในประเทศ ส่วน
มูลค่าการส่งออกไผ่ประมาณปีละ ๘๐๐ ล้านบาท  

• ขาดข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ 

• การแปรรูปไผ่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูง จึงต้องผลิตเป็น
จ านวนมาก วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ต้องขนส่งไกล ใช้แรงงานเยอะ 

• แหล่งวัตถุดิบไผ่ที่น ามาแปรรูปส่วนใหญ่เป็นไผ่ที่อยู่ในพื้นที่ป่า 
ในพื้นที่สาธารณะ และหัวไร่ ปลายนา 

• ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกไผ่ ๘๑,๐๐๐ กว่าไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
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ประเด็นพิจารณา (ต่อ) 

• การขนส่งสินค้าจากไผ่ เช่น ถ่านไผ่ ล าไผ่ ยังติดข้อกฎหมาย
หลายอย่าง มีขั้นตอนการขออนุญาตหลายขั้นตอน 

• ขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูกไผ่กับผู้ใช้ประโยชน์จากไผ่ 

• ภาคใต้พบกรณีตัวอย่างการปลูกไผ่ร่วมยางพารา ร่วมปาล์ม  
ที่ได้ผลดี แต่ยังไม่แพร่หลาย ไม่ได้รับการส่งเสริม 

• เกษตรกรกลัวถูกหลอกขายกล้าพันธุ์ไผ่ที่ไม่ทราบอายุ  
ขาดแหล่งกล้าพันธุ์ไผ่ที่น่าเชื่อถือ 
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วิเคราะห์ศักยภาพหวาย 

จุดแข็ง 

• ชนิดพันธุ์หวายในประเทศมีความหลากหลาย  
• น ามาใชป้ระโยชน์ได้แทบทุกส่วน  
• ผลิตภัณฑ์จากหวายเป็นท่ีต้องการของตลาด 

โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  
• มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากหวายทั้งหวาย

กินหน่อ หวายใช้ล าขนาดใหญ่ หวายใช้ล าขนาด
เล็ก และหวายใช้ล าในสวนยางพารา ที่สามารถ
น าไปขยายผลและต่อยอดได้ 

จุดอ่อน 

• ต้องน าเข้าหวายจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่
ผลิตจากหวายใช้ล า  

• แหล่งปลูกหวายใช้ล ามีน้อย  
• ไม่สามารถใช้ประโยชน์หวายท่ีอยู่ในป่าธรรมชาติได ้
• แหล่งทรัพยากรหวายอยู่ในเขตป่าอนุรักษม์ีข้อจ ากัดใน

การน ามาใช้ประโยชน์  
• ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวยาวนาน ส าหรับการปลูก

หวายเพื่อใช้ล าหวายที่มีคุณภาพ  
• เกษตรกรขาดความรู้และความมั่นใจ  
• งานวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปหวายขาดความ

ต่อเนื่อง 
  

ข้อจ ากัด 

• การขับเคลื่อนเชิงนโยบายยังไม่ชัดเจน เป็นระบบ  
• ไม่มหีน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาดกลไก

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
• กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นอุปสรรคต่อการ

ใช้ประโยชน์หวายในเชิงพาณิชย์ 

โอกาส 

• เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

• กระแสการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
• การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย 



วิเคราะห์ศักยภาพหวาย 

จุดแข็ง 
• ชนิดพันธุ์หวายในประเทศมีความหลากหลาย  
• น ามาใชป้ระโยชน์ได้แทบทุกส่วน  
• ผลิตภัณฑ์จากหวายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  
• มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากหวายทั้งหวายกินหน่อ หวายใช้ล าขนาดใหญ่ 

หวายใช้ล าขนาดเล็ก และหวายใช้ล าในสวนยางพารา ที่สามารถน าไปขยายผลและต่อ
ยอดได้ 

โอกาส 
• เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนา

เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
• การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย 



วิเคราะห์ศักยภาพหวาย 
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จุดอ่อน 
• ต้องน าเข้าหวายจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากหวายใช้ล า  
• แหล่งปลูกหวายใช้ล ามีน้อย  
• ไมส่ามารถใช้ประโยชนห์วายที่อยู่ในป่าธรรมชาตไิด้ 
• แหล่งทรัพยากรหวายอยู่ในเขตป่าอนุรักษม์ีข้อจ ากัดในการน ามาใช้ประโยชน์  
• ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวยาวนาน ส าหรับการปลูกหวายเพื่อใช้ล าหวายท่ีมีคุณภาพ  
• เกษตรกรขาดความรู้และความมั่นใจ  
• งานวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปหวายขาดความต่อเนื่อง 

  

ข้อจ ากัด 
• การขับเคลื่อนเชิงนโยบายยังไม่ชัดเจน เป็นระบบ  
• ไม่มหีน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาดกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน 
• กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์หวายในเชิงพาณิชย์ 
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ประเด็นพิจารณา 

• ผลิตภัณฑ์จากหวายต้องอาศัยแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือ
น าหวายจากป่าอนุรักษ์มาใช้อย่างผิดกฎหมาย 

• การปลูกหวายเพ่ือใช้ล าต้องอาศัยการปลูกร่วมกับไม้ยืนต้น และ
ต้องมีอายุ ๗ ปีขึ้นจึงน ามาใช้ประโยชน์ได ้

• มีพื้นที่ปลูกหวาย ๕,๐๐๐ กว่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นหวายกินหน่อ และ
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

• มูลค่าการส่งออกหวายประมาณปีละ ๒ ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีมูลค่าการน าเข้าปีละ ๗๐๐ ล้านบาท 

• การแปรรูปสินค้าจากหวายส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิม ขาดการ
พัฒนา 
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โครงสร้างแผนแม่บทฯ 

วิสัยทัศน,์ เป้าประสงค,์ พันธกิจ 

สถานการณ ์

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ (๔ ยุทธศาสตร)์ 



เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรไผ่และหวายเติบโตอย่างยั่งยืน  
สู่การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ 

15 

๑) เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศ
อย่างยั่งยืน รูคุ้ณค่า  กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

๒) ไผ่และหวายเป็นพืชส าคัญของประเทศในเชิงพาณิชย์ ได้รับการ
ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

 

เป้าประสงค์ 



ระยะต้น 

ระยะกลาง 

ระยะสิน้สุดแผน 

16 

“สร้างความเชื่อมั่น 

และขยายฐานการผลิต 

ไผ่และหวาย” 

“เพิ่มมูลค่าจากการ 

ใช้ประโยชน์ไผ่และหวาย

และยกระดับ

อุตสาหกรรมการผลิต” 

“ผลักดันให้ไผ่เป็นพืช

เศรษฐกิจของประเทศและ

ให้มีการใช้หวาย 

อย่างกว้างขวางบนฐาน

การจัดการที่ยั่งยืน” 

(พ.ศ. 256๑-2564) 

(พ.ศ. 2565-2569) 

(พ.ศ. 2570-2579) 
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เป้าหมายระยะต้น: 

• มีฐานข้อมูลครอบคลุมการ
จัดการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า 

• มพีื้นที่ปลูกไผ่และหวายใน
พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการค้า
เพิ่มขึ้น 

• มกีลไกและมาตรการระดับ 
ประเทศในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากร
ไผ่และหวาย 

เป้าหมายระยะกลาง: 

• มีการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์
จากไผ่และหวายเชิงพาณิชย์อย่าง
กว้างขวางและรู้คุณค่า 

• มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตและแปรรูปไผ่และหวายที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด 

• มีการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่และ
หวายอย่างครบวงจร 

เป้าหมายระยะสิ้นสุดแผน: 

• มูลค่าการใช้ประโยชน์รวมของ
สินค้าจากไผ่และหวายเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๓ เท่าจากปีฐาน 
(๒๕๖๑) 

• พื้นท่ีปลูกไผ่และหวายในพื้นท่ี
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
1 ล้านไร่จากปีฐาน (๒๕๖๑) 

• ทรัพยากรไผ่และหวายได้รับการ
ดูแลและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

“สร้างความเชื่อมั่น 

และขยายฐานการผลิต 

ไผ่และหวาย” 

“เพิ่มมูลค่าจากการ 

ใช้ประโยชน์ไผ่และหวาย 

และยกระดับอุตสาหกรรม

การผลิต” 

“ผลักดันให้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจ

ของประเทศและให้มีการใช้

หวายอย่างกว้างขวางบนฐาน

การจัดการที่ยั่งยืน” 
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๑) บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย 

๒) ผลักดันให้เป็นพืชส าคัญของประเทศในเชิงเศรษฐกิจ  

๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากไผ่และหวาย 

๔) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและระหว่างประเทศ 

พันธกิจ 

๑) การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย 

๒) การพัฒนาศักยภาพการจัดการไผ่และหวายเชิงพาณิชย์  

๓) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

๔) การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร ์



ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 

การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร 

ไผ่และหวาย 
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วัตถุประสงค:์  

เพื่อให้มีทรัพยากรไผ่และหวายเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

๑.๑ มีการส ารวจและติดตามประเมินทรัพยากรไผ่และหวายในพื้นที่
ป่าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ พื้นที่ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่
เพิ่มข้ึน ๑ ล้านไร่ 

๑.๓ พื้นที่ปลูกไผ่เพื่อการค้าในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ๑ ล้านไร่ 
๑.๔ พื้นที่ปลูกหวายเพื่อการค้าในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มข้ึน  

๑ หมื่นไร ่



กลยุทธ์: 

๑.๑  รักษาและจัดการแหล่งทรัพยากรไผ่และหวายในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ 

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย  

๑.๓  ส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรไผ่และหวายใน
เขตป่าชุมชน 

๑.๔  ส่งเสริมการปลูกไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

๑.๕  ส่งเสริมการท าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร 

20 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒: 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการไผ่และหวาย 

เชิงพาณิชย์ 
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วัตถุประสงค:์  

เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

๒.๑ มูลค่าการใช้ประโยชน์จากไผ่และหวายเชิงพาณิชย์
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวายเพิ่มข้ึน ๓ เท่า 
จากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๒.๓ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกไผ่เพิ่มข้ึนร้อยละ  
๒๕ จากปีฐาน (๒๕๖๑) 



กลยุทธ์: 

๒.๑ ศึกษาศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ไผ่และ
หวายเชิงพาณิชย์ 

๒.๒ ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไผ่และหวาย 
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร 
๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากไผ่และ

หวาย 
๒.๕ ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 
๒.๖ ส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 

22 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
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วัตถุประสงค:์  

เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากไผ่และหวายอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การจัดการแหล่งผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มี
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

๓.๑ งบประมาณการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับไผ่และ
หวายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ จากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๓.๒ จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับไผ่และหวายถูกน ามาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์เฉลี่ยปีละ ๕ ชิ้น 



กลยุทธ์: 

๓.๑ ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้
ครบวงจร 

๓.๒ ส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
๓.๓ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
๓.๔ พัฒนาการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการใช้

ประโยชน์ 

24 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔: 

การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเครือข่าย 
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วัตถุประสงค:์  

เพื่อให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการไผ่และหวาย และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

๔.๑ มีระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูก ผู้ปลูก และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ไผ่และหวาย 

๔.๒ มีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปไผ่และ
หวายอย่างน้อย ๒๐ แห่ง 

๔.๓ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับไผ่
และหวายอย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง 



กลยุทธ์: 

๔.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย 
๔.๒ พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์

จากไผ่และหวาย 
๔.๓ เสริมสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภค เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ 
๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านไผ่และหวาย 

26 



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทส. กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

กษ. กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
 สนง. เศรษฐกิจการเกษตร  สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สถาบันการศึกษา คณะวนศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเกษตร  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ ่

ภาคเอกชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ  สภาอุตสาหกรรมฯ 
ผู้ประกอบการ SMEs สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้อง   

เครือข่าย คณะกรรมการป่าชุมชน  สภาเกษตรกรฯ  เกษตรกร       27 

อื่นๆ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
การส่งออก กรมการค้าภายใน 
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การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

• เผยแพร่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนแม่บทฯ  

• เสริมสร้างศักยภาพและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  

• มีองค์กรและคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนแผนทีช่ัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

• ผลักดันการบริหารจัดการทรพัยากรไผ่และหวายให้เป็นวาระแห่งชาต ิและ
บูรณาการเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับต่างๆ 

• แปลงแผนไปสู่การปฎิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัตกิารร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• สร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการขับเคลื่อนแผน อาทิ กฎหมาย ฐานข้อมูล 
ช่องทางและโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น 

• พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรม  



ขอบคุณค่ะ 
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