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         ประเทศไทยมีทรัพยากรไผ่และหวายในทั่ วทุกภาคเป็นจ านวนมาก เป็นพืชส าคัญ 
ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะการน ามาประกอบอาหาร  สร้างที่อยู่อาศัย 
เครื่องเรือน เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องใช้ และเครื่องมือในการก่อสร้าง เป็นต้น การปลูกไผ่ยังช่วย
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะไผ่เป็นพืชโตเร็ว ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ สามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี  

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
สมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านไผ่และหวายระหว่างประเทศ (INBAR: International Network for 
Bamboo and Rattan) โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยประสานงานกลาง ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้มีข้อสั่งการให้จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติให้ชัดเจน  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศมีกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ 

๑. เพื่อเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาประเทศสู่การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย  

๒. เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติส าหรับกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีทิศทางและเป้าหมาย
ร่วมกัน  ในการด าเนินการทั้งในเชิงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศึกษา รวบรวม และสังเคราะห์
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 
 วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา

และการใช้ประโยชน์  
 รวบรวมข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 รับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมภิาค 

ประมวลความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อร่างแผน
แม่บทฯ ฉบบัแรกมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

หารือผู้เชี่ยวชาญและ
คณะที่ปรึกษา 

ประมวลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอต่อร่างแผนแม่บทฯ 
ฉบับปรบัปรุง มาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข 

 รับฟังความคิดเห็น   
สรุปร่างแผนแม่บทฯ  
 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เห็นชอบ 

ร่างแผนแม่บทฯ 
ร่างแผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง 

แผนแม่บทฯ  
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ความส าคญัและศกัยภาพของไผ่และหวาย  

ไผ่ (Bamboo) ทั่วโลกมีไผ่ประมาณ ๑,๕๐๐ ชนิด เป็นพืชที่สามารถตอบสนอง

ด้านปัจจัย ๔ ของมนุษย์ได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังเป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงจึงมี
ศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์สูง และเป็นไม้เบิกน าที่สามารถขึ้นได้
บนพื้นที่ว่างเปล่าสามารถช่วยปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศในบริเวณป่าเสื่อมโทรมได้ โดย
ประเทศไทยพบไผ่อยู่ประมาณ ๖๙ ชนิดใน ๑๗ สกุล ซึ่งถือว่าทรัพยากรไผ่ที่มีในประเทศ
ไทยมีความหลากหลายสูง ซ่ึงการใช้ประโยชน์จากไผ่สรุปได้ดังนี้  

 ด้านอาหาร  สามารถน าหน่อ หรือเรียกว่า “หน่อไม้” มาปรุงอาหารทั้งรับประทานสด ต้ม นึ่ง ดอง 
ตากแห้ง เป็นต้น มีชนิดไผ่กินหน่อ อาทิ ไผ่บงหวาน ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่หยก ส่วนชนิดไผ่ที่ใช้
ท าข้าวหลาม อาท ิไผ่ข้าวหลาม ไผ่ป่า และไผ่สีสุก 

 ด้านยารักษาโรค  สามารถน าส่วนต่างๆ มาใช้รักษาโรคได้ คือ ส่วน หน่อ ใบ ข้อ และรากไผ่ เช่น 
หน่อไผ่ด าใช้ต้มดื่มเพ่ือลดไข้  ใบไผ่รวกใช้ขับและฟอกโลหิต ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกอักเสบ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถน าส่วนของล าไผ่มาแปรรูปเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอางและ
เวชภัณฑ์  ด้วยการผลิตไผ่เป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) และการสกัดน าสารจากใบไผ่ 
คือ สารฟลาโวนอยด์ มาใช้ท าผลิตภัณฑ์เวชส าอาง  

 ด้านเครื่องนุ่งห่ม ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยไผ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
ร้อยละ 100 ไม่ผสมสารเคมี  

 ด้านที่อยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้ มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยเพ่ิม
มูลค่าให้กับไม้ไผ่มากมาย เช่น การป้องกันไม้ไผ่จากมอด แมลง และเชื้อราด้ วยวิธีการต่างๆ 
สามารถน ามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย อาคาร สถาปัตยกรรมด้วยรูปแบบและเทคนิควิธีการสมัยใหม่ 
และสามารถใช้งานได้ทนทานหลายสิบปีไม่แตกต่างกับไม้ทั่วๆ ไป ชนิดไผ่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ 
ไผ่ป่า ไผ่ซางหม่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ส่วนไผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อาทิ  ไผ่ตง ไผ่รวก  
ไผ่หก ขณะที่ไผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจักสานและหัตถกรรม อาท ิไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่หก ไผ่ซาง เป็นต้น 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไผ่จัดเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อาหารของสัตว์ป่า ท าหน้าที่ยึดตลิ่งริมน้ าในยามน้ าหลาก ช่วยในการป้องกันลมพายุ การพังทลาย
ของดิน ตลอดจนเป็นทางเลือกหนึ่งในการเป็นพืชพลังงานทดแทนด้วยทุกส่วนของไผ่ประกอบด้วย
เซลลูโลสซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นชีวมวลผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนได้  

 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์จากไผ่ยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในเรื่อง
ภูมิปัญญา เสริมสิริมงคล พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด พิธีกรรมเก่ียวกับสุขภาพ งานประเพณีต่างๆ  
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ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไผ่ในประเทศไทย ถือได้ว่ามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์อย่าง
กว้างขวาง ทั้งที่เป็นชนิดพันธุ์ไผ่ท้องถิ่นเอง หรือชนิดพันธุ์จากต่างประเทศที่น าเข้ามาปลูกเพ่ือการค้าก็สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี จึงนับเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นแหล่งไผ่เศรษฐกิจของโลกต่อไปใน
อนาคตได้ ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวายของตลาดโลก ปี ๒๕๕๕ พบว่า ประเทศจีน
ส่งออกเป็นอันดับ ๑ มีมูลค่าสูงถึง ๑,๒๓๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๘ มีมูลค่า ๑๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐ ส าหรับข้อมูลการน าเข้าพบว่าสหภาพยุโรปน าเข้าเป็นอันดับ ๑ มีมูลค่าสูงถึง ๖๐๗ ล้านเหรียญ
สหรัฐ รองลงมาคือสหรัฐอเมริกามีมูลค่า ๒๘๘.๖ ล้านเหรียญสหรัฐ  

ข้อมูลการส่งออกสินค้าแปรรูปจากไผ่ของประเทศไทยในช่วง 6 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) มีมูลค่าการ
ส่งออกรวมอยู่ที่ประมาณ 3,๙๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มการปรับตัวลดลง โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดคือ 
ประเภทอาหาร รองลงมาคือ ไม้ไผ่ไม่แปรรูป และไม้ไผ่แปรรูป ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าสินค้าจากไผ่ในช่วง 6 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าการน าเข้ารวมอยู่ประมาณ ๔,๖๗๑ ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่
น าเข้ามากท่ีสุด คือ ประเภทเครื่องวัดการจ่ายไฟฟ้า 

หวาย (Rattan) เป็นไม้ป่าในพืชตระกูลปาล์มทั่วโลกมีมากกว่า ๑๔ สกุล และมากกว่า 

๖๐๐ชนิด พบแพร่กระจายบริเวณที่มีความชื้นสูง มีฝนตกชุก โดยในประเทศไทยพบหวายอยู่
ประมาณ ๗ สกุล ๑๐๓ ชนิด ซ่ึงพบมากถึงครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่พบทั่วโลก มีปริมาณเป็นหนึ่ง
ในสามของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย ในการจะ
พัฒนาเป็นแหล่งหวายเศรษฐกิจหรือศูนย์รวบรวมพันธุ์หวายของโลกต่อไปในอนาคตได้ 

ประโยชน์ของหวายสามารถใช้ได้แทบทุกส่วนของล าต้น ตั้งแต่หน่อหวาย ล าหวาย ใบ ราก และผล   

 ด้านอาหาร ใช้ท าอาหารได้หลายชนิดทั้งจากหน่ออ่อนและผล  

 ด้านเครื่องเรือนและเครื่องใช้  หวายมีน้ าหนักเบา มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ลายไม้สวยงาม 
และที่ส าคัญราคาไม่แพงมากนัก จึงได้รับความนิยมน ามาใช้เป็นวัสดุท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ
เกษตรกรรม ประมง และเครื่องกีฬา  

 ด้านสิ่งแวดล้อม หวายเป็นพืชดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของสภาพป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชพรรณในป่า เป็นพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งทีป่ลูกในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า 

การส่งออกสินค้าจากหวายในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2555-2560) มีมูลค่ารวม ๑,๐๖๒ ล้านบาท โดย
มูลค่าการส่งออกหลักจะขึ้นอยู่กับสินค้าประเภทหวายไม่แปรรูป ในขณะที่การน าเข้าสินค้าจากหวายในช่วง 6 
ปี (พ.ศ. 2555-2560) มีมูลค่าการน าเข้ารวม ๓,๗๔๙ ล้านบาท โดยมูลค่าการน าเข้าหลักจะขึ้นอยู่กับสินค้า
ประเภทเครื่องวัดการจ่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้แนวโน้มการน าเข้าและการส่งออกสินค้าจากหวายมีแนวโน้มลดลง อาจ
เป็นเพราะความต้องการใช้สินค้าหรือการตลาดของหวายยังไม่ครอบคลุมผู้บริโภคทั้งหมด โดยคู่ค้าที่ส าคัญของ
ไทย คือ อินเดีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ไต้หวัน และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดจ าหน่ายหวายหลากหลายทั้งเฟอร์นิเจอร์ 
จักสาน ขณะที่บางตลาดต้องการล าหวายเพ่ือน าไปแปรรูปต่อ โดยคู่แข่งทางการตลาด ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว เป็นต้น ที่มีการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของจักสาน และล าหวายเช่นเดียวกัน  
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วิเคราะห์สภาพการณ์การพัฒนา 

ทรัพยากรไผ่ 

  จุดแข็ง 
 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไผ่ในป่า

ธรรมชาติ  
 มีการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างแพร่หลาย 

ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
 ความเหมาะสมของสภาพอากาศและ 

ภูมิประเทศ  
 พันธุ์ไผ่ในประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย  
 มีกรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากไผ่และ

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไผ่  
 ไผ่สามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนของ

ประเทศได้  
 จุดอ่อน 

 ทัศนคติ ความเชื่อด้านลบต่อไผ่ และการ
รับรู้ต่อการใช้ประโยชน์และคุณค่าของไผ่ 
มีน้อย  

 การใช้ประโยชน์ไผ่จากป่าธรรมชาติที่ขาด
การจัดการที่ดี  

 แหล่งทรัพยากรไผ่ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจไม่เพียงพอ  

 เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในการดูแลและ
จัดการสวนไผ่  

 ขาดการจัดการข้อมูลที่ดีและมีงานวิจัยเพื่อ
การต่อยอดในเชิงธุรกิจน้อยมาก 

 การสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมจากไผ่ยังไม่ชัดเจน 

 

ข้อจ ำกัด 
 การพ่ึงพานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

จากต่างประเทศ  
 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร

ประเทศที่ยังไม่ชัดเจน เป็นระบบ  
 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาดกลไก

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 มีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า 
ขายได้ตลอดปี 

  
 

โอกำส 
 ความต้องการผลิตภัณฑ์จากไผ่ในตลาดโลก 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 เทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้าสามารถ

น าไผ่มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
 การใช้ไผ่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติในการป้องกัน

และรักษาระบบนิเวศ  
 เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
 การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย  



[๕] 

วิเคราะห์สภาพการณ์การพัฒนา 

ทรัพยากรหวาย 

  จุดแข็ง 
 ชนิดพันธุ์หวายในประเทศมีความ

หลากหลาย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ได้แทบทุกส่วน  

 ผลิตภัณฑ์จากหวายเป็นที่ต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  

 มีโครงการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จาก
หวายทั้งหวายกินหน่อ หวายใช้ล าขนาด
ใหญ่ หวายใช้ล าขนาดเล็ก และหวายใช้ล า
ในสวนยางพารา ทีส่ามารถน าไปขยายผล
และต่อยอดได้ 

 

จุดอ่อน 
 ต้องน าเข้าหวายจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสินค้าท่ีผลิตจากหวายใช้ล า  
 แหล่งปลูกหวายใช้ล ามีน้อย และไม่

สามารถใช้ประโยชน์หวายที่อยู่ในป่า
ธรรมชาติได้ 

 แหล่งทรัพยากรหวายอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
มีข้อจ ากัดในการน ามาใช้ประโยชน์  

 ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวยาวนาน ส าหรับ
การปลูกหวายเพื่อใช้ล าหวายที่มีคุณภาพ  

 เกษตรกรขาดความรู้และความมั่นใจ  
 งานวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูป

หวายขาดความต่อเนื่อง 
 

ข้อจ ำกัด 
 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร

ประเทศ ที่ยังไม่ชัดเจน เป็นระบบ  
 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาด

กลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็น
อุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์หวายในเชิง
เศรษฐกิจ ทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรหวายที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
การขออนุญาตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ 

โอกำส 
 เป้าหมายสากลและนโยบายประเทศที่มุ่งสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  
 การเข้าเป็นสมาชิก INBAR ของประเทศไทย 



[๖] 

แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๗๙ 

วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจจำกฐำนทรัพยำกรไผ่และหวำยเติบโตอยำ่งยั่งยืน   

สู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงรู้คุณค่ำ ช่วยรักษำสภำพแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ๑) เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศอย่างยั่งยืน   

รู้คุณค่า  กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพแวดล้อม 

 ๒) ไผ่และหวายเป็นพืชส าคัญของประเทศในเชิงพาณิชย์ ได้รับการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

 
 

เป้าหมายระยะต้น: 
 มีฐานข้อมูลครอบคลุม 

การจัดการตั้งแต่ต้นน้ า  
กลางน้ า และปลายน้ า 

 มีพ้ืนที่ปลูกไผ่และหวายใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เพ่ิมข้ึน 

 มีกลไกและมาตรการ
ระดับประเทศในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
แหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย 

เป้าหมายระยะกลาง: 
 มีการเพ่ิมมูลค่าการใช้

ประโยชน์จากไผ่และหวาย 
เชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
และรู้คุณค่า 

 มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตและแปรรูปไผ่และ
หวายที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
และเป็นที่ยอมรับของตลาด 

 มีการพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวาย
อย่างครบวงจร 

เป้าหมายระยะสิ้นสุดแผน: 
 มูลค่าการใช้ประโยชน์รวมของ

สินค้าจากไผ่และหวายเพิ่มข้ึน
อย่างน้อย ๓ เท่าจากปีฐาน 
(๒๕๖๑) 

 พ้ืนที่ปลูกไผ่และหวายในพ้ืนที่
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 
1 ล้านไร่จากปีฐาน (๒๕๖๑) 

 ทรัพยากรไผ่และหวายได้รับการ
ดูแลและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

ระยะต้น 

ระยะกลาง 

ระยะสิ้นสุดแผน 

“สร้างความเชื่อมั่นและ
ขยายฐานการผลิต 

ไผ่และหวาย” 

“เพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์
ไผ่และหวายและยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิต” 

“ผลักดันให้ไผ่เป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศ  
และให้มีการใช้หวาย 

อย่างกว้างขวางบนฐานการ
จัดการที่ย่ังยืน” 

(พ.ศ. 256๑-2564) 

(พ.ศ. 2565-2569) 

(พ.ศ. 2570-2579) 



 

วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรไผ่และหวายเติบโตอย่างย่ังยืน สู่การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
  

เป้าประสงค์ (๑) เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศอย่างยั่งยืน รู้คุณค่า กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพแวดล้อม 
(๒) ไผ่และหวายเป็นพืชส าคัญของประเทศในเชิงพาณิชย์ ได้รับการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

        

พันธกิจ บริหารจัดการแหล่งทรัพยากร 
ไผ่และหวาย 

ผลักดันให้เป็นพืชส าคัญของประเทศ 
ในเชิงพาณิชย์ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
จากไผ่และหวาย 

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายใน 
และระหว่างประเทศ 

        

ยุทธศาสตร์ ๑. การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร 
ไผ่และหวาย 

๒. การพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
ไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 

๓. การส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนา 

๔. การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล  
และเครือข่าย 

        

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีทรัพยากรไผ่และหวายเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อม 

เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวายของ
ประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากไผ่และหวาย
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการแหล่งผลิต การแปรรูป 
และการตลาด เพ่ือให้มีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ 

เพ่ือให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชีว้ัดและ 

ค่าเป้าหมาย 

๑.๑ มีการส ารวจและติดตามประเมินทรัพยากรไผ่และหวาย
ในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ พ้ืนที่ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ 
จากไผ่เพ่ิมข้ึน ๑ ล้านไร่ 

๑.๓ พ้ืนที่ปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน  
๑ ล้านไร่ 

๑.๔ พ้ืนที่ปลูกหวายเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
๑ หมื่นไร ่

๒.๑ มูลค่าการใช้ประโยชน์จากไผ่และหวายเชิงพาณิชย์
ภายในประเทศเพิ่มข้ึน ๓ เท่าจากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๒.๒ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวาย
เพ่ิมข้ึน ๓ เท่าจากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๒.๓ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกไผ่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๒๕ จากปีฐาน (๒๕๖๑) 

๓.๑ งบประมาณการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับไผ่และหวายเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๕ จาก 
ปีฐาน (๒๕๖๑) 

๓.๒ จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับไผ่และหวาย
ถูกน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เฉลี่ยปีละ ๕ ชิ้น 

 

๔.๑ มีระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูก ผู้ปลูก และ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไผ่และหวาย 

๔.๒ มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
และแปรรูปไผ่และหวายอย่างน้อย ๒๐ แห่ง 

๔.๓ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเก่ียวกับไผ่และหวายอย่างน้อย 
๒ ปี/ครั้ง 

        

กลยุทธ์และ 

แนวทางการ

ด าเนินงาน 

๑.๑ รักษาและจัดการแหล่งทรัพยากรไผ่และหวายในพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ 

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย  

๑.๓ ส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรไผ่และ
หวายในเขตป่าชุมชน 

๑.๔ ส่งเสริมการปลูกไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

๑.๕ ส่งเสริมการท าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร 

๒.๑ ศึกษาศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาการใช้
ประโยชน์ไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 

๒.๒ ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
ไผ่และหวาย 

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
การเกษตร 

๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปและใช้ประโยชน์
จากไผ่และหวาย 

๒.๕ ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 
๒.๖ ส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด

ต่างประเทศ 

๓.๑ ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมให้ครบวงจร 

๓.๒ ส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ 

๓.๓ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
๓.๔ พัฒนาการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและการเพ่ิม

มูลค่าการใช้ประโยชน์ 

๔.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรไผ่
และหวาย 

๔.๒ พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์จากไผ่และหวาย 

๔.๓ เสริมสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภค 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ 

๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านไผ่และ
หวาย 

 



[๘] 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรไผ่และหวาย 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

๑.๑ รักษำและจัดกำรแหล่งทรัพยำกรไผ่และหวำยในพื้นที่ป่ำธรรมชำติ  
- ส ารวจปริมาณ คุณภาพและชนิดพันธุ์ของไผ่และหวายในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
- ส ารวจและจัดท าแผนที่แหล่งทรัพยากรไผ่และหวายในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
- พัฒนาระบบการส ารวจและติดตามประเมินทรัพยากรไผ่และหวายในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
- ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรไผ่และหวายในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ 

ที่เหมาะสมและยั่งยืน 
- จัดตั้งองค์กรระดับชาติเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายให้มีความยั่งยืน 

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำย/ระเบียบในกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งทรัพยำกรไผ่และหวำย  
- ศึกษาทบทวนกฎหมาย/ระเบียบและขั้นตอนในการใช้ประโยชน์ไผ่และหวายในเชิงพาณิชย์

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเอ้ือต่อการปลูกและ 

การใช้ประโยชน์ 
- พัฒนาคู่มือขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ไผ่และหวายในเชิงพาณิชย์ 

๑.๓ ส่งเสริมกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรไผ่และหวำยในเขตป่ำชุมชนหรือพื้นที่สำธำรณะ  
- ศึกษาและจัดท าแนวทางการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรไผ่และหวายในพ้ืนทีป่่าชุมชน

และพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม 
- พัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรไผ่และหวายในเขตป่าชุมชนและ

พ้ืนที่สาธารณะ 
- พัฒนาคู่มือการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรไผ่และหวายในเขตป่าชุมชนหรือพ้ืนที่

สาธารณะของชุมชน 

๑.๔ ส่งเสริมกำรปลูกไผ่และหวำยเชิงพำณิชย์ท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้นที่  
- ส ารวจปริมาณความต้องการในการใช้ (supply) ที่แท้จริงส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

เพ่ือการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเชิงพาณิชย์ 
- ศึกษาและจัดท าแผนที่ความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่และหวาย  
- ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่และหวาย (zoning) ให้มีความ

เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าแต่ละประเภท 
- ศึกษามาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกไผ่และหวายที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
- ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปลูกไผ่และหวายร่วมกับไม้โตเร็วหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
- รวบรวมกรณีตัวอย่างการปลูกไผ่และหวายร่วมกับไม้โตเร็วหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
- พัฒนาคู่มือการปลูกไผ่และหวายเชิงพาณชิย์ส าหรับเกษตรกร 



[๙] 

๑.๕ ส่งเสริมกำรท ำสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเกษตรกร  
- ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการท าสัญญาร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
- พัฒนาคู่มือและระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการและเกษตรกร 
- ศึกษาและก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 
- ศึกษาและก าหนดให้มีระบบและกลไกในการประกันราคาวัตถุดิบ  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการจัดการไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

๒.๑ ศึกษำศักยภำพและจัดท ำแผนพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ไผ่และหวำยเชิงพำณิชย์ 
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 
- ศึกษาศักยภาพและวิเคราะห์ทิศทางการใช้ประโยชน์ไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 
- จัดท าแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ไผ่และหวายเชิงพาณิชย์ 

๒.๒ ส่งเสริมกำรลงทุนในกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไผ่และหวำย  
- ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการลงที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มต่างๆ  
- ก าหนดแผนและขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไผ่และหวาย 
- พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน 

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์กำรเกษตร  
- ส่งเสริมการปลูกไผ่และหวายในรูปแบบกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
- ส่งเสริมการแปรรูปไผ่และหวายเบื้องต้นโดยวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร 
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ชุมชนในการผลิตสินค้า

คุณภาพสูงและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

๒.๔ พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปและใช้ประโยชน์จำกไผ่และหวำย  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการ 
- ยกระดับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนามาตรฐานและระบบการรับรองผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวายประเภทต่างๆ  
- ส่งเสริม พัฒนา และขยายตลาดผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวายที่มีคุณภาพสูงทั้งภายใน

และต่างประเทศ 
- ขยายความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรมกับผู้ลงทุนจากต่างประเทศให้มีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ 

๒.๕ ส่งเสริมกำรตลำดภำยในประเทศ  
- พัฒนาระบบตลาดกลางและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
- กระตุ้นการใช้สินค้าจากไผ่และหวายผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือองค์กรชั้นน า 
- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวาย 
- สร้างความเชื่อม่ันให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวาย 



[๑๐] 

๒.๖ ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันตลำดต่ำงประเทศ  
- ศึกษาศักยภาพในการแข่งขันตลาดต่างประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ 
- ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือการส่งออก 
- เพ่ิมช่องทางการน าเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆ สู่ตลาดต่างประเทศ 
- เพ่ิมช่องทางการจับคู่ค้าทางธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

๓.๑ ศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมให้ครบวงจร  

๓.๒ ส่งเสริมกำรน ำงำนวิจัยและนวัตกรรมมำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
- สนับสนุนการลงทุนพัฒนาการวิจัยต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 
- เพ่ิมช่องทางการจับคู่เพ่ือพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ 
- เพ่ิมแหล่งเงินทุนและช่องทางการเข้าถึงทุนในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
- รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยและขึ้นทะเบียนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

๓.๓ วิจัยและพัฒนำชนิดพันธุ์ไผ่และหวำย  
- วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงชนิดพันธุ์ไผ่และหวายให้เหมาะสมกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
- วิจัยและพัฒนาชนิดพันธุ์หวายโตเร็วและศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปลูกหวายใน

ระยะยาว 
- พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไผ่และหวายโดยภาครัฐ 
- พัฒนาระบบการรับรองสายพันธุ์ไผ่และหวาย 

๓.๔ พัฒนำกำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตและกำรเพิ่มมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์  
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการ

ของตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่และหวาย 
- พัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไผ่และหวายที่มี

คุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเครือข่าย 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

๔.๑ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรไผ่และหวำย  
- รวบรวมและพัฒนาท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย 
- รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากไผ่และหวาย 
- พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรและผู้ประกอบการ 



[๑๑] 

๔.๒ พัฒนำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์จำกไผ่และหวำย 
- รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาคู่มือนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไผ่และหวาย 
- ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับไผ่และหวาย  
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับไผ่และหวาย  
- พัฒนาสื่อและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลไผ่และหวายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
- เพ่ิมช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

๔.๓ เสริมสร้ำงกลไกกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้บริโภค เกษตรกรผู้ประกอบกำร และผู้เชี่ยวชำญ  
- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่าย 
- พัฒนากลไกการประสานงานของเครือข่าย 

๔.๔ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนไผ่และหวำย 
 

การขับเคล่ือนแผนแม่บท 

(๑) เผยแพร่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนแม่บทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร 
และผู้ประกอบการเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ร่วมกัน  

(๒) มีองค์กรและคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เป็นกลไกและเครื่องมือในการด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีคณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานต่างๆ เพ่ือผลักดันให้มีการน าแผนแม่บทฯ ไปใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน 

(๓) บูรณาการและแปลงแผนไปสู่การปฎิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  และมีช่องทางงบประมาณที่ชัดเจนเพ่ือให้
เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

(๔) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรม ทั้งกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ในรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ  

(๕) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผน อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย สร้างช่องทางและโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น 

(๖) เสริมสร้างศักยภาพและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ อาทิ พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ด าเนินธุรกิจ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้าง
เครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ น าไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรไผ่และหวายอย่างยั่งยืน พัฒนาการสื่อสาร เป็นต้น 

 ผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายให้เป็นวาระแห่งชาติ และบูรณาการเข้าสู่(๗)

นโยบายและแผนในระดับต่างๆ   



[๑๒] 

เสียงสะท้อนจากเวทีภูมิภาค  

 

 
 

  

ภำคใต ้
 ส่งเสริมการปลูกไผ่และหวายทุกรูปแบบ  
 หามาตรกรให้สามารถน าไผ่ในป่าอนุรักษ์มาใช้

ประโยชน์อย่างถูกต้องและยั่งยืน  
 ส่งเสริมการปลูกไผ่ร่วมยางพารา ปาล์ม มะพร้าว 

และศึกษาวิจัยพืชอ่ืนเพิ่ม 
 ควรมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไผ่

และหวายโดยตรง  
 ส่งเสริมให้พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ปลูกไผ่เป็นสวนป่า 

ตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒  
 

ภำคเหนือ 
 ภาครัฐควรมีบทบาทในการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดี

จากการเพาะเมล็ด และขยายต่อให้กับเกษตรกร 
 ควรปลูกน าด้วยไม้ใหญ่เพ่ือแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น  

ยืนต้นก่อนแล้วจึงน าไผ่ลงตามไป  
 แก้ไข พ.ร.บ. สวนป่าฯ เกี่ยวกับการข้ึนทะเบียน

สวนไผ่ เพราะท าให้การตัดไผ่มาใช้ประโยชน์มี
ความยุ่งยาก เกษตรกรอาจกลับไปปลูกข้าวโพด 

 ร่วมหาแนวทางรับรองไผ่และหวายที่ปลูกในที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืน   

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส่งเสริมความรู้และศักยภาพเกษตรกรกับโรงงาน

รับซื้อไผ่และหวายให้ด าเนินการไปพร้อมกัน 
 เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกไผ่และหวายให้

ครอบคลุม เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
และส่งเสริมการผลิตและแปรรูปไผ่และหวาย
ต่อไป 

 ดูแลและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกไผ่
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ การปลูก  
การดูแลรักษาให้ดีก่อนลงทุนปลูกไผ่ เพ่ือลด
ปัญหาการถูกหลอกขายกล้าพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม 

 ในการปลูกหวายเพ่ือใช้ล า ซ่ึงต้องมีอายุ ๗ ปี 
ขึ้นไป จะไม่เอ้ือต่อการปลูกหวายในเชิงธุรกิจ 
ยกเว้นหวายบริโภคหน่อเพราะเมื่อเป็นหน่อแล้ว
สามารถตัดขายได้ตลอดปี 

ภำคกลำง 
 ผลักดันให้ปราจีนบุรีเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เรื่อง

ไผ่ และเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากไผ่  
 จัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) และห่วงโซ่

อุปทาน (Supply chain) การใช้ประโยชน์ไผ่และ
หวาย ไปพร้อมๆ กัน 

 จัดให้มีช่องทางหรือตัวกลางในการติดต่อระหว่าง
เกษตรกร  ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ประโยชน์จาก
ไผ่ให้สามารถเข้าถึงกันได้  

 ผลักดันและส่งเสริมให้ปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่
และหวายในพ้ืนที่ป่าชุมชน  

 ควรส่งเสริมความรู้และเพ่ิมทักษะความรู้การน าไม้
ไผ่มาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน  

 แก้ไขกฎหมายให้ขึ้นทะเบียนเตาเผาได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมการผลิตถ่านไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศและมีมูลค่าสูง   

 ร่วมหาแนวทางรับรองไผ่และหวายที่ปลูกในที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืน   

 



[๑๓] 
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