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	 คุณโย-ธรรมรัตน์	
บุญธรรมมี	 เกษตรกรหน้า
ใหม่ในวงการไผ่	 ผู้ใช้ระยะ
เวลาเพียง	 3	 ปี	 ก้าวขึ้นสู่
การเปน็เกษตรกรแถวหนา้ผู้
เชีย่วชาญดา้นการปลกูไผบ่ง
หวานเพชรน้ำาผึ้งมาตรฐาน	
Q	ทำาหน่อนอกฤดูได้ช่วยให้
มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี	
จนสามารถครองตลาดท้อง
ถิน่	ขายสง่ทัง้รา้นอาหารและ
ร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่	
สร้างรายได้ดีแบบไม่ต้องมี
พ่อค้าคนกลางเอี่ยว

คุณโย-ธรรมรัตน์ บุญธรรมมี 
เจ้าของสวนไผ่บุญธรรมมี

เกษตรกรเมืองเหนือ
ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำาผึ้งมาตรฐาน Q

พร้อมชูจุดเด่นรสหวานกินสดได้
มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี
แถมตั้งราคาขายเองได้คุ้ม!
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จากลูกชาวนาสู่เกษตรกรผู้ค้าไผ่
	 โดยคุณโย	 เล่าย้อนความถึงจุดเริ่มต้น
การปลูกไผ่บนเนื้อที่	 3	 ไร่	 (เฉพาะไผ่บงหวาน	
1-2	 ไร่)	 ให้ฟังว่า	 “ครอบครัวผมทำานามาเป็น
สิบๆ ปีแล้ว แต่ผมอยากลองมองหาพืชอย่างอื่น
ทีไ่ด้ผลตอบแทนดมีาทำาแทนขา้วบา้ง ซึง่ตอนนัน้
ผมยังทำางานอยู่ที่กรุงเทพฯ และเริ่มหาข้อมูลว่า
พืชตัวไหนดี จนมาอ่านเจอบทความในนิตยสาร
เกษตรเลม่หนึง่เขาบอกว่าไผ่ขาดแคลนต้องนำาเข้า
จากประเทศเพือ่นบา้นมาผลติเปน็ตะเกยีบ ผมก็
เลยเริ่มศึกษาเรื่องไผ่ จากนั้นก็เริ่มทดลองปลูก
ไผ่เพื่อขายหน่อในพื้นที่ 1 ไร่ก่อนค่อยๆ เพิ่ม
จำานวนเป็น 2 ไร่ และที่เลือกปลูกไผ่ขายหน่อดู
ก่อนเพราะเป็นของที่คนกินตลอดน่าจะไปได้ดี”
	 ซ่ึงสำาหรับไผ่ที่คุณโยเลือกปลูกในสวน
ของเขาชว่งแรก	คือ	ไผ่บงหวานเพชรน้ำาผ้ึง	และ
ไผ่กิมซุง	เพราะพิจารณาจากผลผลิตของหน่อที่
ไผ่	 2	 สายพันธุ์นี้สามารถทำาหน่อนอกฤดูได้ดี	

โดยปลูกไผ่บงหวาน	 90%	 และไผ่กิมซุง	 10%	
โดยเฉพาะไผ่บงหวานไผ่ท้องถิ่นของจังหวัดเลย	
ที่ได้มีการคัดสายพันธุ์โดยคุณเปียวรรณ	 บดี	
รกัษา	จนสำาเรจ็เปน็ไผบ่งหวานเพชรน้ำาผึง้รสชาติ
หนอ่มคีวามโดดเดน่จากหนอ่ไมพั้นธ์ุอืน่ๆ	ตรงที่
มคีวามหวานกรอบ	กนิสดได	้เอาไปนึง่หรอืตม้ก็
มีกลิ่นหอมคล้ายข้าวโพด	เรียกได้ว่าลบคำาบอก
เล่าที่ว่ากินหน่อไม้แล้วปวดตามข้อ	 หัวเข่า	 ไป
ได้เลยเพราะไผ่ชนิดนี้ไม่มีไซยาไนด์	 (ส่วนที่มี
รสขม)	จงึสามารถกนิสดไดแ้บบไมต่อ้งตม้น้ำาทิง้	

คุณโยโชว์การขุดหน่อไม้

หน่อสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยว
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	 ในยุคท่ีหาความแน่นอนกับ
ดินฟ้าอากาศไม่ได้เช่นนี้	 “ไผ่”	 นับ
เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตาอยู่ไม่
น้อย	 เพราะนอกจากจะเป็นพืชที่
สร้างรายได้ไว	 อายุยืน	 มีการดูแล
ง่าย	 และมีประโยชน์ตั้งแต่โคนต้น
จรดปลายใบแล้ว	 ยังนับเป็นไม้
ทางเลือกที่เกาะอยู่ในกระแสความ
ต้องการของตลาดเสมอมา

คุณสิรภพ อาจรักษา 
เจ้าของสวนไผ่นานาพันธุ์

เบอร์ 1 ในดวงใจ
เซียนไผ่เมืองปราจีนฯ

“กิมซุ่ง” ไผ่พันธุ์อึด
ให้ผลผลิตดี
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หน่อไผ่กิมซุ่ง

	 ซ่ึงหน่ึงในเกษตรกรผู้สามารถพลิก		
ชีวิตที่ติดลบให้สามารถกลับฟื้นคืนมาลืมตาอ้า
ปากได้จากการปลูกไผ่	อย่าง	 “คุณสิรภพ อาจ
รักษา”	 เจ้าของสวนไผ่นานาพันธุ์	 จ.ปราจีนบุรี	
นับเป็นเกษตรกรผู้หน่ึงท่ีเลือกการปลูกไผ่เป็น
อาชีพสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำา	จากการใช้	3	
ช่องทางทำาเงิน	 คือ	 ขายหน่อไม้	 ขายต้นพันธุ์	
ขายลำาไผ่	ด้วยระยะเวลาเพียง	18	เดือน	การัน
ตีว่าใครปลูกย่อมมีรายได้ไม่น้อยกว่า	 200,000	
บาท/ไร่	
 โดย “คุณสิรภพ”	 เล่าย้อนถึงอดีตว่า	
“ผมเรียนจบการศึกษาด้านเกษตร และด้าน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นผู้จัดการโรงงานผัก 
ผลไม้กระป๋อง และหน่อไม้กระป๋อง ตลอดชีวิต
เป็นลูกจ้าง กว่า 14 ปีได้เรียนรู้กับไผ่ จึงมาจับ
ธุรกิจต้นน้ำา คือ การทำาสวนไผ่ขายต้นพันธุ์ ลำา 
หน่อ และกำาลังจะขยับขยายไปทำาธุรกิจกลาง
น้ำา เช่น การเป็นผู้ปลูกแปลงใหญ่ขึ้น ซึ่งมีพันธุ์
ไผ่ในครอบครองกว่า 200 ชนิด จากการเดิน
ทางไปเสาะหาทั่วประเทศและยังนำาเข้าไผ่จาก
สหรัฐอเมริกา”

ค้นหาไผ่เศรษฐกิจเบอร์ 1 ในดวงใจ
	 ในประเทศไทยแม้จะมีไผ่หลากหลาย
สายพันธ์ุให้เลือกปลูกมากมาย	 แต่สำาหรับไผ่ท่ี
ควรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ	 “คุณสิรภพ”	 แนะ
ว่า	 “ไผ่กิมซุ่ง เป็นชื่อทางการค้าของไผ่ในสกุล 
แบมบูซ่า (Bambusa) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
แบมบูซ่า บีชียาน่า (Bambusa beecheya-
na) ซึง่ไผช่นดินีม้ชีือ่ทางการคา้อกีหลายชือ่  คอื 
ไผ่ตงไต้หวัน ไผ่เขียวเขาสมิง ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่
ตงอินโด ไผ่ทองสยาม ฯ และเป็นไผ่ที่ดูแลง่าย 
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	 ประเทศไทยนับเป็นประเทศท่ีมีการใชป้ระโยชนจ์ากไผท่ัง้ในระดบัครวัเรอืนและ
ระดับอุตสาหกรรมมาก	โดยคนไทยมีความผูกพันกับ	“ไม้ไผ่”	พืชสารพัดประโยชน์เป็น
อย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหน่อเพื่อเป็นอาหาร	หรือการใช้ประโยชน์จากลำา	 ใน
การทำาข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน	เครื่องมือประกอบอาชีพ	เช่น	การทำาประมง	หรือ
การทำาเกษตรกรรม	สรา้งเป็นบา้นเรอืนท่ีอยูอ่าศยั	เปน็พลงังานเช้ือเพลงิชวีมวล	เปน็ตน้
	 ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน	 “ไม้ไผ่”	จึงนับได้ว่าเป็นพืชที่มีอนาคตสดใส	มีความน่า
สนใจในระดับเศรษฐกิจไม่แพ้ตลาดมะนาวหรือข้าว	 อีกทั้งไผ่ยังเป็นพืชปลูกง่าย	 โตไว	
และมีอายุยืนยาว	มีการใช้ประโยชน์จากหน่อและลำาจำานวนมากทำาให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด	 โดยเฉพาะการผลิตหน่อนอกฤดูนั้นยังเป็นช่องทางการสร้างรายได้เป็นกอบเป็น
กำาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างมาก
	 ซึ่งในหนังสือ	“แบบอย่างและแนวทางการปลูกไผ่นอกฤดู ขายหน่อ & ลำา ทำา
เงินทั้งปี”	ที่มีการจัดทำาขึ้นในคร้ังนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบทวิชาการและคำาบอกเล่า
ของเกษตรกรมืออาชีพ	ท่ีพรอ้มถา่ยทอดเทคนคิการปลกูและการดแูลรกัษา	วธิกีารหมก
หน่อ	การเพิ่มผลผลิตและการทำาหน่อนอกฤด	ูพร้อมเรื่องราวของกูรูไผ่	8	ท่าน	ที่ได้
ถ่ายทอดกลเม็ดเด็ดพรายเรื่องการปลูกไผ่คู่ใจผ่านบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
	 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ	 ให้ข้อมูล
ความรู้พื้นฐาน	 และเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกร
ไทยและคนรักไผ่ทุกคนได้ไม่มากก็น้อย

ผู้เรียบเรียง
ณัฏฐ์ชญามนต์ ดินรมรัมย์

คำ�นำ�
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	 จากการต่อสู้บากบั่นทำางานเป็นผู้รับเหมาติดตั้งจานดาวเทียมในเมืองหลวงมานาน
กวา่	10	ป	ีทำาให	้“คณุมนสั	ทองศรเีพชร”	รูส้กึเบือ่การใชช้วีติในเมอืงกรงุทีม่แีตค่วามแออดั
และโหยหาชีวิตที่เรียบง่าย	 เขาจึงย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดอำานาจเจริญ	
โดยเริ่มจากการเปิดร้านติดตั้งจานดาวเทียมงานถนัด	 ก่อนจะสลัดคราบนักธุรกิจมาสวม
บทบาทการเป็นเกษตรกรทำาสวนไผ่ตงอินโดฯ	 ทำาหน่อนอกฤดูขายในตลาดแถบภาคอีสาน	
กิโลกรัมละ	40-45	บาทยืนพื้น	จนประสบความสำาเร็จด้วยระยะเวลาเพียงปีเศษ

เกษตรกรพันธุ์ข้าวเหนียว 
ปลูกไผ่ตงอินโดกินหน่อนอกฤดู
จับตลาดภาคอีสานอยู่หมัด

“มนัส ทองศรีเพชร”
คุณมนัส ทองศรีเพชร
เจ้าของสวนไผ่นัสวงศา
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คุณมนัส ทองศรีเพชร
โชว์ผลผลิตหน่อและกิ่งพันธุ์

กิ่งตอนออกหน่อตั้งแต่อยู่ในตุ้มต้องลุ้นว่า
หน่อจะฝ่อหรือโต

ก้าวแรกคือจับตลาดท้องถิ่น
 โดยเริ่มจากปลูกไผ่ตงอินโดฯ 1,200 ต้น 
ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ (130 ต้น/1 ไร่) ได้ไม่นาน
นัก เกษตรกรหนุ่ม เจ้าของสวนไผ่นัสวงศาท่านนี้ ก็
คน้พบวา่การเลอืกปลกูไผน่ัน้สรา้งประโยชนม์ากมาย
และยังเป็นใบเบิกทางในการทำาอาชพีเกษตรกรได้เปน็
อย่างดี โดยคุณมนัสเล่าถึงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสาย
นี้ว่า
 “ผมเริ่มจากการศึกษาและดูว่าตลาดแถว
บ้านเราคนอีสานเขากินอะไรกัน เช่น คนอีสานกิน
ข้าวเหนียว ปลูกหน่อไม้ไว้กิน เราก็มาดูที่บ้านเรามี
นาข้าวแล้วทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียวเอาไว้กินเองแล้วแต่
ที่ไม่คิดจะขายเพราะเรากำาหนดราคาเองไม่ได้ แต่ใน
สำารับอาหารของชาวอีสานส่วนใหญ่จะต้องมีหน่อไม้
ประกอบ เราเลยสรุปที่จะทำาสวนไผ่ขายหน่อ ก็เลย
เร่ิมศึกษาออกดูงานว่าไผ่ตัวไหนเป็นอย่างไรเราก็เอา

มาเทียบเคียงว่าคนอีสานกินไผ่อะไร สุดท้ายก็ตกลง
ใจที่ไผ่ตงอินโดฯ และผมวางแผนไว้ว่าอยากจะขาย 
3-4 จังหวัดในแถบภาคอีสาน เพราะบ้านเราอยู่
จังหวัดอำานาจเจริญ ใกล้ๆ ก็มีตลาดใหญ่ที่จังหวัด
อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เราวิ่งขายแค่นี้
ก็พอไม่ต้องไปถึงตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง” 
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คุณนิคม ชูเมือง
เลือกตัดหน่อไผ่กิมซุ่ง

ที่สมบูรณ์

	 ไผ่	 อีกพืชเศรษฐกิจน้องใหม่ที่นิยมปลูกเพื่อผลิต	
“หน่อ”	 เป็นอาหาร	 หน่อไม้นำาไปผัด	 ทำาเป็นแกงจืด	 แกง
ป่า	หรือนำาไปต้ม	ลวก	กินกับน้ำาพริก	ก็จะได้รสชาติหวาน
กรอบอร่อยแตกต่างกันไป	 นอกจากนี้ส่วนของต้นหรือลำา
ไผ่ยังมีการนำาไปใช้ประโยชน์ในงานอตุสาหกรรมหลายชนิดที่
ลว้นกอ่ใหเ้กิดรายได	้ไผเ่ปน็พชืทีป่ลูกงา่ยเจรญิเตบิโตไดด้ใีน
ทกุสภาพพืน้ที	่เปน็พชืทีม่คีวามสำาคญัทางดา้นเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย	พันธุ์ไผ่ที่ปลูกมีหลายชนิดและชนิดหนึ่งคือ		ไผ่
กมิซุง่..พชืทนน้ำาปลกูงา่ยไดห้นอ่อวบขายด	ีเปน็พชืคณุภาพ
ที่ให้ผลผลิตมาก	 เป็นพืชทางเลือกที่นำาไปสู่การสร้างรายได้	
จึงเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำามาบอกเล่าสู่กัน

ไผ่กิมซุ่ง..พืชทนน้ำา
ปลูกง่ายได้หน่ออวบขายดี
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คุณนิคม ชูเมือง เลือกตัดหน่อที่อวบดีมีคุณภาพ

จัดวางหน่องามใส่ในภาชนะ

 คุณนิคม ชูเมือง เกษตรกรผู้ปลูกไผ่กิมซุ่ง 
เล่าให้ฟังว่า มีบ้านพักและพื้นที่ทำาการเกษตรอยู่ใกล้
กบัแมน่้ำาเจา้พระยาและอยูบ่ริเวณทา้ยเขือ่นเจา้พระยา
ด้วย เมื่อมีฝนตกหนักหรือถึงฤดูน้ำาหลากน้ำาจะไหล
เข้าท่วมพื้นที่เป็นเวลานานมักทำาให้ไม้ผลและพืช
ผักที่ปลูกเสียหายโดยไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืน
มา ในปี 2553 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนาท ได้สนับสนุนกิ่งพันธุ์ไผ่
กิมซุ่งมาให้ปลูก 300 กิ่ง พื้นที่ปลูก 3 ไร่ โดยมีเป้า
หมายเพื่อให้เป็นต้นแบบกับเพื่อนเกษตรกรและได้มี
ผลผลิตเก็บกินเก็บขายเป็นรายได้
 แรงเสรมิในการตดัสนิใจเลอืกปลกูไผก่มิซุง่
นั้น มาจากการได้รับข้อมูลความรู้จากนักวิชาการส่ง
เสริมการเกษตร สำานักงานเกษตรอำาเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท และจากสื่อว่า เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทน
น้ำา ทนแล้ง ให้ผลผลิตไว ได้คุณภาพดี
 ก�รปลูก หลังจากได้รับกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุ่งมา
แลว้ ไดท้ำาการปรบัสภาพพ้ืนทีแ่ปลงปลกูใหส้ม่ำาเสมอ
กนัและสะอาดตากแดด 3-4 แดด แลว้ทำาการขดุหลมุ
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