
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผและหวายเพื่อความยั่งยืน 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไผและหวาย โดยพืชทั้งสอง
ชนิดนี้ มีประโยชนในดานการอนุรักษดินและน้ํา และชวยรักษาระบบนิเวศในบริเวณปาที่ถูกทําลายใหสมดุลได 
ในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดสภาพปาไดอยางรวดเร็ว ปองกันลมพายุ และปองกันการพังทลายของดินที่เกิดจาก
กระแสน้ําปา นอกจากนั้นยังเปนพืชอเนกประสงคท่ีมีการใชประโยชนในวิถีชีวิตของคนไทย และเปนพืชที่มีการสงออก
ในรูปแบบตางๆ มากมาย เชน ผลิตภัณฑอาหาร หัตถกรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การประมง การปศุสัตว รวมไปถึง
สิ่งประดิษฐตางๆ เปนตน ในป 2558 พืชท้ังสองชนิดมีมูลคาการสงออกมากถึง 48 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2558)  
ในปจจุบัน พบวา ความตองการไผและหวายท้ังการใชในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
แตผลผลิตที่ไดกลับมีไมเพียงพอ และขาดเทคโนโลยี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวายเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบการเขารวมเปนสมาชิกของไทยในองคกร
ความรวมมือดานไมไผและหวายระหวางประเทศ (International Network for Bamboo and Rattan – INBAR) 
และใหกรมสงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไผและหวายในพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจและชุมชน เพ่ือใหเกษตรกร
มีรายไดและยกระดับความเปนอยู 

ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผและหวายเพ่ือความยั่งยืน 
เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการผลิตไผและหวายใหเพียงพอตอความตองการและถือเปนการสงเสริมการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย  

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือสงเสริมและถายทอดความรูที่ถูกตองและเหมาะสม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย
ใหแกเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพไผและหวายใหเปนสินคาที่มี
คุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

2.2 เพ่ือพัฒนาความรูของเกษตรกรใหมีความรูความสามารถในการผลิตไผและหวายเพ่ือการคา 

3. เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ 
เกษตรกรผูปลูกไผและหวาย จํานวน 570 ราย  
พ้ืนที่ดําเนินการ 

: ไผ จํานวน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี เชียงใหม แมฮองสอน แพร นาน ลําปาง เลย 
หนองบัวลําภู และจังหวัดกาญจนบุร ี

: หวาย จํานวน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม  

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนนิงาน 

4.1 กิจกรรมสรางการรับรูและความเขาใจ และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตไผ และหวาย 

1) รวมกลุมเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย กลุมละ 30 ราย  
โดยหากพื้นที่ที่ดําเนินการยังไมมีการรวมกลุมใหสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อถายทอดความรู 



2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ผานกระบวนการการเรียนรูแบบ 
มีสวนรวมเพ่ือพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรทางดานการผลิต การตลาด และการรวมกลุม จํานวน 2 ครั้ง 
ประกอบดวย 

ครั้งที่ 1 - วิเคราะหสภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุมทั้งดานที่เปนจุดแข็ง 
(เพ่ือการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป) และดานท่ีเปนจุดออน (เพ่ือแกไขปญหา) และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที ่

ครั้งที่ 2 - ถายทอดความรูตามประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหสภาพการปลูกไผและหวายของกลุม 
เพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เชน การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต แนวทาง 
การสงเสริมการปลูกไผในเชิงอนุรักษ เปนตน 

4.2 กิจกรรมการพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผและ
หวาย 

1) อบรมเกษตรกรผูปลูกไผและหวายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย โดยการ 
ลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิต กลุมละ 30 ราย จํานวน 19 กลุม  

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
- สํานักงานเกษตรจังหวัด / อําเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการจัดทําแปลงเรียนรู 

และเปนผูนําที่มีความสามารถในการถายทอดความรู 
- สํานักงานเกษตรจังหวัด / อําเภอคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกไผและหวายที่มีศักยภาพ เชน พื้นที่ซึ่งเคย

เปนจุดเรียนรูดูงาน พ้ืนท่ีที่มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมตอการพัฒนาการผลิตไผและหวาย หรือพื้นที่ที่มีความตองการใชไผ
และหวายสําหรับใชสอยในชุมชน โดยใชพ้ืนที่ 2 ไร เพื่อจัดทําแปลงเรียนรู โดยรัฐสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน พันธุไผ/ 
หวาย ปุยเชิงเดี่ยว ปุยอินทรีย เปนตน 

4.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
ประเมินศักยภาพการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการ ใหคําแนะนําปรึกษาแกเกษตรกร และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
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1. กิจกรรมสรางการรับรูและเขาใจ และสงเสริมการ
รวมกลุมผูผลิตไผและหวาย             

2. กิจกรรมพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรเก่ียวกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย             

3. กิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรูและศักยภาพเกษตรกร
เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพไผและหวาย             

4. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ             



6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

ผลลิต (out put) 
เกษตรกรผูปลูกไผและหวาย จํานวน 570 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตไผและหวาย 

ผลลัพธ (out come) 
เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ

และหวาย 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผูปลูกไผและหวาย 570 ราย ไดรับการถายทอดความรูในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรผูปลูกไผและหวายสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติไมนอยกวา รอยละ 60 

7. หนวยงาน/ผูรับผดิชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ 

1. กอง/สํานัก  : สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
ชื่อ             : นางศรัณยา  ชูรัตน 
เบอรโทรศัพท  : 0 2579 3787 
E-mail : saranyaa713@gmail.com 


