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ปริมาณการผลิตไผเพื่อการจําหนายตอความตองการไผ
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จากปญหาการขาดดุลการคาเนื่องจากการนําเขาไผเพื่อใชในประเทศ จึงไดศึกษาเปรียบเทียบ
ปริมาณการปลูกไผกับความตองการไผของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ OTOP ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปน
จังหวัดที่ปลูกไผเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ จากการสํารวจดวยแบบสอบถามเกษตรกร 44 ครัวเรือน
ในอําเภอเมือง ประจันทคาม และนาดี พบปลูกไผ 7 ชนิด 4 สกุล ไดแก ไผตง (Dendrocalamus asper
(J.H.Schultes) Backer ex K.Heyne) 64.10% ไผเขียว (Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland)
20.51% ซึ่งปลูกเพื่อขายหนอ ไผเลี้ยง (×Thyrsocalamus liang Sungkaew & W. L. Goh) 10.26%
ไผลํามะลอก (Bambusa longispiculata Gamble ex Brandis) ไผสีสุก (Bambusa blumeana J.H.Schultes)
ไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) และไผปา (Bambusa bambos (L.) Voss) คิดเปน 5.13%
สามารถผลิ ต ลํ า ไผ ข ายรวมทั้ งสิ้ น เฉลี่ย 43,636 ลํา ตอ ป ซึ่ง สงขายทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุ รี
สวนไผทใี่ ชในการทําผลิตภัณฑภายในจังหวัดเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ และจากผลสํารวจความตองการผูใช
ไผของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ OTOP 12 ราย พบวามีความตองการใชลําไผเฉลีย่ 3,710 ลําตอป จากปริมาณ
การแปรรูปทั้งหมด สวนใหญปลูกไผใชเอง แตยังพบปญหาไมเพียงพอโดยเฉพาะรายที่ไมมีพื้นที่ปลูกเปน
ของตนเอง และทุกรายพบปญหาในฤดูฝนขาดวัตถุดิบ เนื่องจากตองเก็บหนอเพื่อรอลําในรอบถัดไป
33.33% สั่งลําไผจากพอคาคนกลางจากแหลงปลูกภายนอกจังหวัด สงผลใหมีปญหาปริมาณการผลิตไผ
เพื่อการจําหนายไมเพียงพอภายในจังหวัด อีกทั้งยังมีความตองการจากภายนอกจังหวัด จึงควรมีการ
เพิม่ ผลผลิตไผเพื่อสนองความตองการทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรตอไป
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Abstract
Importing of bamboos for domestic use causes some deficits. Therefore, this study
compared the plantation and demand of bamboos for OTOP producers in Prachinburi
Province, which is one the most bamboo plantation provinces. The questionnaires were
used. It was found that 44 household’s bamboo plantations in Mueang Prachin Buri,
Prachantakham and Na Di produced bamboo culms at the average of 43,636 culms per
household per year, for sale in both Prachinburi and other provinces. Seven species
from four families were found. These included Dendrocalamus asper (J.H.Schultes) Backer
ex K.Heyne (64.10%), Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland (20.51%) which can be used
for both planting for clumb and shoots, ×Thyrsocalamus liang Sungkaew & W. L. Goh
(10.26%), Bambusa longispiculata Gamble ex Brandis, Thyrsostachys siamensis Gamble
and Bambusa bambos (L.) Voss (5.13%). Most of the bamboos were used for processing
of bamboo products. From the survey of 12 OTOP producers, the demand for bamboo
culms was found to be 3,710 culms per year. Most OTOP producers planted their own
bamboos. There was a demand for bamboos especially OTOP producers with limited
access to land use. All the OTOP producers experienced the lack of bamboo culms
during rainy season due to the use of bamboo shoots for consumption. The survey
found that 33.33% of OTOP producers purchased the bamboo culms from other
provinces. Hence, the demand for bamboo culms in Prachinburi is more than the
supply. There should be the increase of bamboo plantations to serve the demand,
providing more income for farmers.
Keywords: Bamboo, Production volume, Requirements, Products
บทนํา

ไผ (Bamboo) เปนพืชที่มนุษยนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันจนถึงการใชประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจมาตั้งแตอดีตถึงป จจุบัน ไผเปนพืชโตเร็วที่มีรอบการตัดฟนสั้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไมโตเร็วชนิดอื่นที่ใชเปนไมปลูกปาในประเทศไทย นอกจากนี้ไผยังเปนไมอเนกประสงคที่ทุกสวนของไผ
สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งหมด เชน หนอไผใชในการบริโภค และลําไผใชทําเครื่องประดับตกแตง
บาน ทําเครื่องจักสาน กอสราง ไมค้ํายัน เครื่องดนตรี ทําเยื่อกระดาษ ไมอัด เปนตน สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การปลูกไผเปนการชวยฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับสูความอุดมสมบูรณ ชวยฟนฟูสภาพดิน และมี
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ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย เชน การดํารงชีวิตของปลวก การเกิดเห็ดราในพื้นที่ปาไผ รวมถึง
การสรางสมดุลของระบบนิเวศ (Suwajitantanon, 2008)
ประเทศไทยพบไผมากกวา 72 ชนิด ใน 17 สกุล ที่การกระจายตามภูมิภาค จากรายงานการนําเขา
และสงออกไมไผของกรมปาไม พบวามีแนวโนมความตองการไมไผในตลาดโลกสูงขึ้น แตไทยมีไมไผปลูก
ไมถึง 1 แสนไร แตการใชไผของไทยมีมากถึง 5 ลานไร (Asia Pacific Forestry Community Training
Center, 2014) ทั้งนี้พื้นที่ปลูกไผในเมืองไทยยังมีอยูนอยมาก พื้นที่ที่มีการปลูกไผในประเทศไทยอยูที่
จังหวัดปราจีนบุรี (อําเภอประจันตคาม) จังหวัดกาญจนบุรี (อําเภอไทรโยค อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอสังขละบุรี
และอําเภอทองผาภูมิ) จังหวัดราชบุรี (อําเภอจอมบึงและอําเภอสวนผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอนครไทย)
จังหวัดเพชรบูรณ (อําเภอบึงสามพัน) จังหวัดสระแกว จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเชียงใหม (อําเภอ
เชียงดาว) (Aksornniam & Nibuntham, 2011) จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกไผมากที่สุด
โดยพบวาความหลากหลายของไผในจังหวัดปราจีนบุรี พบ 6 สกุล 18 ชนิด ซึ่งพบในอําเภอเมือง 12 ชนิด
อําเภอประจันตคาม (ต.ดงบัง) 9 ชนิด อําเภอบานสราง (ต.บางพลวง) 6 ชนิด อําเภอศรีมโหสถ (ต.โคกปบ)
6 ชนิด และอําเภอทับลาน 6 ชนิด (Chiwapreecha et al., 2014) มีเนื้อที่ปลูก 21,998 ไร จากครัวเรือน
ผูปลูกไผจํานวน 2,678 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 1,197 กก./ไร ซึ่งถือวาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก และ
ผลผลิตมากที่สุดในประเทศไทย
เมื่อกลาวถึงดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับไผพบวามูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมไผของไทยในชวง
พ.ศ. 2550-2553 ประมาณ 441 ลานบาท ขณะที่การนําเขาไมไผจากตางประเทศนั้นสูงถึง 736 ลานบาท
แสดงใหเห็นวาไทยยังขาดดุลการคาในเรื่องนี้อยู (Aksornniam & Nibuntham, 2011) สําหรับประเทศ
ไทยความตองการใชไมไผในธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับไมไผยังมีอยูในปริมาณสูง แตปริมาณไมไผใน
ประเทศไทยที่นําออกมาใชไดอยางถูกตองนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้เพราะพื้นที่ปลูกไผใน
เมืองไทยยังมีอยูนอยมาก (Phuangchik, 2013) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษา 1) ลักษณะและ
ความสามารถในการผลิตไผของกลุมเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อศึกษาปริมาณความตองการไผ
เพื่อการแปรรูปของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ ในจังหวัดปราจีนบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบความตองการ
ปริมาณไผตอการแปรรูปผลิตภัณฑไผ เพื่อใชประกอบการวางแผนพัฒนากลุมเกษตรกรดานการปลูกไผ
เพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี
วิธดี ําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประกอบด ว ยเกษตรกรผู ป ลู ก ไผ และแหล ง รั บ ซื้ อ ไผ หรื อ สถาน
ประกอบการที่ใชไผเพื่อการคาและการแปรรูปในจังหวัดปราจีนบุรี
1.2 กลุมตัวอยาง การวิจัยในครั้งนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
แบงออกเปน 2 กลุม จากผูที่ขึ้นทะเบียนไวกับเกษตรจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 1) เกษตรกรผูปลูกไผ
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โดยเลือกเปนเกษตรแปลงใหญจํานวน 44 คน 2) กลุม OTOP ผูแปรรูปผลิตภัณฑไผจํานวน 12 คนตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
2.1 สําหรับ การหาจํา นวนกลุม ตัวอยา งเกษตรกรผูป ลูกไผเ พื่อจํา หนา ย ในจังหวั ด
ปราจีนบุรี ใชแบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความยาวนาน
ในการทําอาชีพเกษตรกรปลูกไผ ขนาดพื้นที่ปลูก ลักษณะการถือสิทธิ์พื้นที่ในการปลูก
ตอนที่ 2 ข อ มูล ความสามารถในการผลิต ของเกษตรกร ได แ ก พั น ธุไ ผ ที่ป ลู ก
และขนาดพื้นที่ที่ใชปลูกแตละชนิด และปริมาณในการผลิตไผ
ตอนที่ 3 ขอมูลการจําหนาย ไดแก วิธีการในการจําหนายที่สามารถจําหนายไดมาก
และตอเนื่อง
2.2 สําหรับกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ OTOP ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยใชแบบสัมภาษณ
แนวลึกที่มีโครงสราง (in dept interview) และทําการสัมภาษณดวยตัวเองแบบตัวตอตัว (face to
face interview) โดยมีโครงสรางดังรายเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใชไผเพื่อการผลิต ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ความยาวนานในการทําแปรรูปผลิตภัณฑไผ แหลงวัตถุดิบไผเพื่อทําผลิตภัณฑจากไผเพื่อการจําหนาย
ตอนที่ 2 ข อ มู ล การใช ไ ผ เ พื่ อ ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไผ เ พื่ อ การจํ า หน า ย ได แ ก
ผลิตภัณฑที่ใชไผเปนวัตถุดิบเพื่อทําผลิตภัณฑชนิดพันธุไผ สวนของไผและปริมาณที่ใชในการแปรรูป
รายไดจากผลิตภัณฑจากไผเพื่อการจําหนาย
ตอนที่ 3 ขอมูลวิธีการไดมาซึ่งวัตถุดิบไผเพื่อการทําผลิตภัณฑ ไดแก แหลงวัตถุดิบ
ไผที่ใชเพื่อการแปรรูป อุปสรรคตอการนําไผมาใชเพื่อทําผลิตภัณฑเพื่อการจําหนาย
3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลในรูป ตาราง รวมทั้งใชรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา สําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และสถิติรอยละ (percentage) เพื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนผลการสํารวจ
ผลการวิจัย

1. กลุมเกษตรกรผูผลิตไผเพื่อการจําหนาย
จากการสัมภาษณขอมูลผูผลิตไผในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบไปดวย อําเภอเมือง
อําเภอนาดี และอําเภอประจันทคามจากจํานวนผูใหสัมภาษณ 44 คน โดยมีกลุมเกษตรกรจากตําบลเนินหอม
อําเภอเมืองจํานวน 16 คน ตําบลทุงโพธิ์ จํานวน 10 คน ตําบลโพธิ์งาม จํานวน 18 คน จากขอมูล
พื้นฐานสวนบุคคลพบวา เปนชาย 36.36% (16 คน) และเปนหญิง 63.64% (28 คน) และพบวามี
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เกษตรกรผูปลูกไผที่มีอายุมากที่สุดถึง 87 ป และต่ําที่สุดที่ 42 ป เมื่อเปรียบเทียบเปนชวงอายุพบวา
ชวง อายุ 61-70 ป มีเกษตรกรผูปลูกไผถึง 36.36% (16 คน) รองลงมาชวงอายุ 51-60 ป 25.00% (11
คน) ชวงอายุ 41-50 ป 22.73% (10 คน) และอายุมากกวา 70 ป 15.91% (7 คน) ตามลําดับ และ
ระดั บการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากถึง 70% (28 คน) รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษาตอนตน
27.50% (11 คน) ไมไดศึกษา 2.50% (1คน) และอีก 4 คนที่ไมไดใหขอมูลการศึกษา ตามลําดับ โดยรวม
พื้นที่ ปลูกไผ ทั้ งหมดจากการสั มภาษณ มีทั้ งสิ้น 480 ไร เป นพื้นที่ตนเอง 52.42% (251.62 ไร) และ
เปนพื้นที่เชาปลูก 47.58% (228.38 ไร) พบวาเปนไผตงจํานวน 325 ไร ไผเขียว 92 ไร ไผเลี้ยง 51 ไร และ
ไผกิมซุง 12 ไร
1.1 ขนาดพื้นที่ปลูกไผ
จากการศึกษาเรื่องผลผลิตไผเพื่อการจําหนายพบวา สวนใหญเปนผูผลิตโดยตรง
โดยเป น การปลูก เพื่ อการจํ าหน า ยเองถึง 94.44% มีเพี ยงรอยละ 5.56% ที่ซื้อไผม าจากแหลงอื่ น
โดยสวนใหญพบวา ผูปลูกไผป ลูกเพื่อการจําหนายหนอมากที่สุด 54.83% (34 คน) รองลงมา ไดแก
เพือ่ การจําหนายลํา 30.65% (19 คน) จําหนายตนพันธุ 11.29% (7 คน) และเพื่อการจําหนายใบ 3.23% (2 คน)
เมื่อศึกษาขนาดพื้นที่การปลูกไผพบวาสวนใหญมีขนาดเล็ก นอยกวา 25 ไร คิดเปน 87.80% จํานวน 36 ราย
และมีขนาดมากกวา 25 ไร จํานวน 5 ราย คิดเปน 12.20% ไมใหขอมูล 3 ราย คิดเปน 6.82 % และ
สวนใหญเปนพื้นที่ของตนเองมากถึง 72.72% จํานวน 32 ราย และมีเพียง 13.64% จํานวน 6 ราย
ที่เปนการเชาเพื่อการเกษตร และมีจํานวน 6 ราย 13.64% ที่มีทั้งพื้นที่ของตนเองและเชาเพื่อการปลูกไผ
1.2 ชนิดการปลูกพันธุไผ
ชนิดพันธุไผที่ปลูกสวนใหญ ไดแก พันธุไผตง (Dendrocalamus asper (J.H.Schultes)
Backer ex K.Heyne) จํานวน 25 ราย หรือ 64.10% รองลงมาไดแก ไผเขียว (Bambusa vulgaris Schrader
ex Wendland) จํานวน 8 ราย หรือ 20.51% ไผเลี้ยง (×Thyrsocalamus liang Sungkaew & W. L. Goh)
จํานวน 4 ราย หรือ 10.26% และปลูกมากกวา 1 ชนิด จํานวน 2 ราย 5.13% ไมใหขอมูล 5 ราย หรือ
11.36% โดยชนิดไผที่ปลูกเพิ่มจากขางตน ไดแก ไผลํามะลอก (Bambusa longispiculata Gamble ex
Brandis) และไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ซึ่งเปนการปลูกแซมเทานั้น
จากการศึกษาพบวาไผที่ปลูกเพื่อการจําหนายหนอ ไดแก ไผตง จํานวน 16 ราย
หรือ 36.36% ไผเขียว จํานวน 8 ราย คิดเปน 18.18% ชนิดอื่นๆไมระบุ 4 ราย หรือ 9.10% ไมได
จําหนาย 16 ราย หรือ 36.36 % และชนิดที่ปลูกเพื่อการจําหนายลํา ไดแก ไผตง จํานวน 14 ราย หรือ
31.82% ไผ เลี้ ยง จํ านวน 1 ราย คิดเปน 2.27% ไมไดจําหนาย 39 ราย หรือ 65.91% นอกจากนี้ไผตง
เกษตรกรยังนําไปขายใบจํานวน 2 ราย คิดเปน 4.55% ไมไดจําหนาย 42 ราย หรือ 95.45% ดังภาพที่ 1
(Figure 1)
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Figure 1 Percentage of bamboo species plantation and distribution
2. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ OTOP
จากการสัมภาษณขอมูลกลุม OTOP แปรรูปผลิตภัณฑจากไผเพื่อการจําหนายไผใน
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอกบิ น ทร บุ รี และอํ า เภอประจั น ทคาม
จากจํานวนผูใหสัมภาษณ 12 คน โดยมีกลุมเกษตรกรจากตําบลเนินหอม จํานวน 2 คน ตําบลทางาม
จํานวน 1 คน ตําบลโพธิ์งาม จํานวน 2 คน ตําบลวังทาชาง จํานวน 3 คน ตําบลสามพันตา 1 คน ตําบลโคกปบ
1 คน ตํา บลหนองโพรง 1 คน และตําบลดงบัง จํ านวน 1 คน จากขอมูล พื้นฐานสว นบุ คคลพบวา
เปนชาย 58.33% (7 คน) และเปนหญิง 41.67% (5 คน) เมื่อเปรียบเทียบเปนชวงอายุพบวาชวงอายุ
41-50 ป มีเกษตรกรผูปลูกไผถึง 58.33% (7 คน) รองลงมาชวงอายุ 61-70 ป 16.67% (2 คน) นอยกวา
40 ป 8.33% (1 คน) ชวงอายุ 51-60 ป 8.33% (1 คน) และมากกวา 70 ป 8.33% (1 คน) ตามลําดับ และ
ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากถึง 58.33% (7คน) รองลงมาไดแกมัธยมศึกษาตอนตน
16.67% (2 คน) ระดับปริญญาตรี 16.67% (2 คน) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.33% (1 คน)
ตามลําดับ
2.1 ศึกษาชนิดพันธุไผ และปริมาณความตองการไผเพื่อการคา และการแปรรูป
จากการลงสํารวจผลิตภัณฑที่ทําจากไผจากผูประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี
12 ราย พบวามีผลิตภัณฑทั้งสิ้น 13 ชนิด โดยในแตละรายสามารถผลิตไดครัวเรือนละ 1-2 ชนิด และมี
การใชไผเปนวัตถุดิบ มากกวา 1 สายพันธุขึ้นอยูกับความตองการของผูสั่งซื้อ โดยจากการสํารวจพบวา
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ การบริ โ ภค 1 ชนิ ด และอุ ป โภค 12 ชนิ ด โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ พ บ มากที่ สุ ด
จากผลิตภัณฑที่สํารวจพบทั้งหมดคือ แครไมไผ คิดเปน 18.18% (4 คน, ใชไผเลี้ยง 80% และไผศรีสุก 20%)
รองลงมาคือบันได 13.64% (3 คน, ใชไผเลี้ยง 100%) ไมกวาดดอกหญา 9.09% (2 คน, ใชไผเลี้ยงและ
ไผรวกอยางละ 50%) ไมกวาดทางมะพราว 9.09% (2 คน, ใชไผเลี้ยง 100%) สุมไก 9.09% (2 คน, ใชไผรวก
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100%) หมวกสาน 9.09% (1คน, ใชไผตง 100%) หนอสดและตม 4.55% (1 คน, ใชไผเขียวอีสานและ
ไผตงอยางละ 50%) พัดสาน 5.56% (1คน, ใชไผลํามะลอก 100%) รม 5.56% (1 คน, ใชไผลํามะลอก
100%) ตะกราสาน 5.56% (1คน, ใชไผตง 100%) โตะชุด 5.56% (1 คน, ใชไผเลี้ยง 100%) ซุมไมไผ 5.56%
(1 คน, ใชไผเลี้ยง 100%) ผงถานอัดแทง 4.55% (1 คน, ใชไผไดทุกชนิด) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Percentage and quantity of bamboo demand
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bamboo
Species
(% of usage)
Fresh and
boiled shoots
Staircase
Hat
Seat
Handle broom
Palm broom
Handle fan
Basket
chicken coop
Handle
umbrella
Desk
bamboo arbor
Charcoal
briquettepowder

A

B

C

D

E

F

BC BS
- 50

BC
-

BS BC
50 -

BS BC
-

BS BC
-

BS BC
-

BS
-

-

-

100
100
-

-

20
-

-

-

50
-

-

100
100

-

-

-

-

-

- 100 - 100 All species usage

-

-

-

-

100
80
50
100
100
-

Remarks: A = Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland
B = Dendrocalamus asper (J.H.Schultes) Backer ex K.Heyne
C = Bambusa blumeana J.H.Schultes
D= ×Thyrsocalamus liang Sungkaew & W. L. Goh
E = Thyrsostachys siamensis Gamble
F= Bambusa longispiculata Gamble ex Brandis
BS means Bamboo shoot, BC means Bamboo Culm
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2.2 ลักษณะ และสวนของไผที่ใชตามความตองการไผเพื่อการแปรรูป
จากการสอบถามผูแปรรูปผลิตภัณฑไผเ พื่อการจําหนายนั้น พบวา ลําไผ 1 ลํา
ของไผเลี้ยง และไผตงสามารถตัดทอนเปนทอน ๆ จากโคนลําจนถึงปลายลํา เพื่อนําไปใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ ตามคุณสมบัติเพื่อการคา กลาวคือ ลําของไผเลี้ยง เปนไผที่มีลักษณะลําตรง และความกวาง
ลําเหมาะสําหรับการนํามาทําผลิตภัณฑจําพวก ดามไมกวาด โครงของซุม และบันได สามารถจําแนก
การนําไปใชประโยชน กลาวคือ สวน A ใชทําไมค้ํา ไมกันโยกของซุม และแคร สวน B เปนสวนที่ตอจาก
สวน A มีความแข็งแรง ทําไมคานของแคร สวน C เปนสวนกอนถึงปลายลํา ใชทําดามไมกวาด ราวขา
ของแคร สวน D เปนบริเวณปลายลํา มีลักษณะเล็กและเนื้อบาง เปนสวนที่เหลือทิ้ง หรือนําไปทําถาน
สวนลําของไผตง เปนไผที่มีลําแข็งแรง ลําตรง และเนื้อลําหนา นิยมนํามาใชโครงสรางที่คงทนแข็งแรง
เชน แคร ซุม โดยสวนตางๆนํามาใชประโยชน กลาวคือ คือสวน A เปนบริเวณโคนลํานํามาทําเสาซุม
สวน B มีความแข็งแรงสูง และลําตรง เหมาะสมตอการทําโครงสรางจําพวก ทําหลบ ทําคาน สวน C
เหลือทิ้ง หรือทําถาน (Figure 2)
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Figure 2 Segmentation of usage of bamboo
3. วิเคราะหปริมาณการผลิตไผตอความตองการของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผ OTOP
จังหวัดปราจีนบุรี
จากการวิเคราะหกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไผมีความตองการใชลําไผเฉลี่ย 3,710 ลําตอป
จากผูประกอบการที่ใหสัมภาษณทั้งหมด โดยสวนมากแปรรูปผลิตภัณฑไผตามคําสั่งซื้อของลูกคา และมี
ขอจํากัดในเรื่องกําลังการผลิตในแตละครั้ง เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ชวยลดแรง
และระยะเวลาในการผลิต คิดเปน 75% อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ การขาดวัตถุดิบในการผลิต คิดเปน
12.5% ถึงแมวาผูปลูกไผมีกําลังการผลิตไดเฉลี่ย 43,636 ลําตอครัวเรือนตอป แตผูปลูกบางรายมีการ
ขายลําไผไปยังจังหวัดอื่น หรือมีผูประกอบการจากจังหวัดอื่นมารับซื้อหนาสวน จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหปริมาณไผไมเพียงพอตอการใชภายในพื้นที่ปราจีนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขาดวัตถุดิบในชวง
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ฤดูฝน สาเหตุจากผูปลูกไผสวนมากจะไมตัดลําไผ เนื่องจากตองการรักษาหนอ และเปนชวงฤดูหลักที่จะ
มีปริม าณการเกิ ดหนอสูง และอี ก 12.5% ไมทราบแหลงผลิตไผที่มีคุณ สมบัติตามที่ตองการ ทําใหผู
จําหน ายผลิตภั ณฑไผบางรายมีการสั่งซื้อไผจากแหลงอื่นนอกจังหวัดถึง 50% เชน จังหวัดสระแกว
ปลูกเอง 37.5% และสวนที่เหลืออีก 12.5% ไดจากวิธีการอื่น เชน การไปหาตัดจากแหลงไผตามธรรมชาติ
หรือการไปตัดเองจากสวนของคนรูจักภายในหมูบาน จากเหตุผลสวนนี้จึงทําใหราคาตนทุนในการผลิตสูงขึ้น
แตในทางกลับกันราคาขายของผลิตภัณฑในชวงฤดูฝนกลับเทาเดิมทําใหผูผลิตไผมีรายไดลดนอยลงอยาง
มากในฤดูดังกลาว
อภิปรายผล
จังหวัดปราจีนบุรเี ปนจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกไผเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และมีการแปร
รูปผลิตภัณฑจากไผเปนจํานวนมาก (Chiwapreecha et al., 2014) จากผลการประมาณการปริมาณ
การผลิตไผพบวามีมากกวาปริมาณความตองการใชในการแปรรูปของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไผ OTOP
เนื่ องจากกลุมแปรรูปมี จํานวนไมมาก แตจากการสอบถามยังคงพบวาไมเพียงพอกับปริมาณการใช
เนื่องจากยังคงพบวากลุมแปรรูปบางรายตองสั่งไผจากภายนอกจังหวัด เชน จังหวัด สระบุรี ประกอบกับ
มีผูตองการไผจากภายนอกจังหวัดสั่งซื้อไผจากแหลงปลูกภายในจังหวัดโดยตรง ในขณะที่ผูปลูกสวน
ใหญมีแปลงปลูกขนาดเล็ก และบางสวนเปนพื้นที่เชา และทําใหเกิดขอจํากัดในการผลิตลําไผ ดังนั้น
เพื่อ ใช ประกอบการวางแผนพั ฒนากลุมเกษตรกรดา นการปลูกไผข องจังหวัดปราจีนบุรีจึงควรวาง
แผนการแกปญหาพื้นที่ปลูกไมเพียงพอดวยการสนับสนุนการปลูกไผในพื้นที่เกษตรดานอื่น และควรมี
การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรผูปลูกไผ เพื่อจัดการดานราคา การสงไผใหผูซื้อตามความตองการ เปนตน
นอกจากแนวทางการสรางกลยุทธดานการจัดการแลวนั้น ยังสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไร
ของลําไผและหนอไม Visaratana et al. (1993) ดวยการปลูกไผตงรวมกับถั่วลิสงดวยระบบวนเกษตร
ที่ทําใหปริมาณผลผลิตในรูปของหนอ และลํา มากที่สุดถึง 98 ลําตอไร และ Soiytongkum (2013)
ไดรายงานระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับไผเลี้ยง ไผสีสุก ควรปลูกที่ระยะ 4x8 ม. ไผตง ควรปลูกที่ระยะ
8x8 ม. สวนการจัดการลําของไผสีสุกควรตัดลําแกอายุ 3 ป หรือ มากกวาออกทั้งหมดเพื่อใหไดลําที่มี
คุณภาพดีและปริมาณลําสูงสุด สวนชนิดพันธุไผที่เสนอแนะตอการพัฒนาภายในจังหวัดกลาวคือ ไผทั้ง
7 ชนิดที่สํารวจพบ ไดแก ไผตง ไผเขียว ไผเลี้ยง ไผลํามะลอก ไผสีสุก ไผรวก ไผปา โดยเฉพาะไผรวก
และไผตง ที่มีศักยภาพในการแปรรูปที่หลากหลาย ซึ่งไผรวก Phuangchik & Harakote (2018)
ได ร ายงานว า มี ความเหมาะสมสํา หรับ นํ า ไปเพิ่ มมู ล คาในการแปรรูป ใช ป ระโยชนห ลากหลายดา น
และ Phuangchik (2014) ยังกลาววาพันธุไผที่ใหปริมาณชีวมวลในปริมาณมาก ไดแก ไผตง และจาก
การศึกษาของ Chitchak et al. (n.d.) ไดศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไผตงเขียวศรีปราจีน ซึ่งมีปริมาณ
เซลลูโลสสูงถึง 50% มีผลตอปริมาณผลผลิตเยื่อกระดาษสูง แตไมคงทนตอแมลงและเชื้อเห็ดรา
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พันธุไผที่มีคุณสมบั ติเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑเพื่อการ
จําหนาย คือ ไผตง (Dendrocalamus asper (J.H.Schultes) Backer ex K.Heyne) โดยมีการนําไปใชถึง
64.10% นิยมใชเปนโครงสรางที่ตองการความแข็งแรง เชน แคร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีจําหนายมากที่สุด
ของจังหวัดปราจีนบุรี ของผลิตภัณฑทั้ง 13 ชนิดที่พบ รองลงมาคือ ไผเขียว (Bambusa vulgaris Schrader
ex Wendland) 20.51% ปลูกเพื่อขายหนอ ไผเลี้ยง (×Thyrsocalamus liang Sungkaew & W. L. Goh)
10.26% นิยมทําดามไมกวาดและบันได จากการสํารวจผูปลูกจํานวน 44 ครัวเรือน พบวาสามารถผลิตลําไผ
เพื่อสงขายไดทั้งหมดเฉลี่ย 43,636 ลําตอป และจากการสํารวจความตองการของผูใชไผเพื่อทําผลิตภัณฑ
จํานวน 12 ราย โดยวิเคราะหการใชไผตอหนวยผลิตภัณฑ และความสามารถในการผลิต พบวามีความ
ตองการใชลําไผเฉลี่ย 3,710 ลําตอป สวนใหญผูใชไผปลูกไผเอง แตยังพบปญหาไมเพียงพอโดยเฉพาะรายที่
ไมมีพื้นที่ปลูกเปนของตนเอง และผูปลูกสวนใหญขายลําไผไปยังจังหวัดอื่น และทุกรายพบปญหาในชวง
ฤดูฝนที่ขาดวัตถุดิบเนื่องจากสวนมากไมตัดลําไผเพื่อรักษาหนอ เพื่อรอใหเปนลําในรอบถัดไป
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