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สถานการณไมดอกไมประดับของประเทศไทย ป 2563 (เมษายน – มิถุนายน) 
สุภาพร สัมโย และอํานวย อรรถลังรอง 1 

  

ผลกระทบของไมดอกไมประดับในประเทศไทยจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชวงเดือนเมษายนยังคงไมสามารถควบคุมการระบาดของโรคฯ  
ไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหภาครัฐจําเปนตองประกาศไมใหออกนอก
เคหสถานชวงเวลา 22.00-04.00 น. (เคอรฟว) ทั่วประเทศ และ
มาตรการตางๆ สงผลกระทบตอกิจการหรือธุรกิจตางๆ ภายในประเทศ
อยางมาก รวมทั้งการผลิตไมดอกไมประดับ ทําใหการบริโภคสําหรับใช
ภายในประเทศหดตัวอยางรุนแรงจากมาตรการ/ขอจํากัดตางๆ และ
สงผลตอการระบายผลผลิตจากภาคการสงออก 

เมื่อเริ่มใชมาตรการผอนปรนระยะที่ 1 หลังจากสามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคฯ ในเดือนพฤษภาคม บางกิจการสามารถ
เปดไดตามปกติภายใตขอจํากัด จนในเดือนมิถุนายนมีการผอนปรนถึง
ระยะที่ 5 ทําใหสามารถเคลื่อนยายสินคาหรือเดินทางขามจังหวัดได 
ประชาชนจึงใชชีวิตไดตามปกติ แตยังตองมีการรักษาระยะหางทางสังคม
หรือ social distancing เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริโภคไมดอกไมประดับภายในประเทศจึง
เริ่มเกิดขึ้นและชวยดูดซับผลผลิตตกคางและสงออกไดบางสวน 

แมจะมีการผอนปรนใหประชาชนใชชีวิตไดปกติมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนมกราคม – มีนาคม แตดวยเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหผูบริโภค
ลดลง รวมทั้งกิจการตาง  ๆตองตัดคาใชจายที่ไมจําเปน เพื่อลดตนทุน จึงมี
การบริโภคไมดอกไมประดับคอนขางจํากัด ทําใหผูผลิตจํานวนมากลดพื้นที่
การผลิต โดยภาพรวมของไมดอกไมประดับจึงมีการเติบโตลดลงอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะกลวยไมมี เพียงส วนนอยที่ ไม ได รับผลกระทบ  
ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 

 

การผลิตกลวยไมและไมดอกไมประดับ 

ในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน มีพื้นที่การผลิตจํานวน 
54,774 ไร ซึ่งเพิ่มมากขึ้นถึง 58.79 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนมกราคม – มีนาคม ของป 2563 เนื่องจากการผอนคลาย
ขอจํากัดภายใตมาตรการควบคุมจัดการโรคระบาด  

แต เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน 
พบวา พื้นที่การผลิตรวมลดลงจาก 85,957 ไร เหลือ 78,154 ไร หรือ
ลดลง 7,803 ไร ไมดอกไมประดับที่มีพื้นที่ปลูกมาก 11 อันดับแรก
เรียงจากมากไปนอย ไดแก กลวยไมตัดดอกเมืองรอน หญาปูสนาม  
บัวหลวง มะลิ(เด็ดดอก) ดอกรัก สับปะรดประดับ ไมขุดลอมอื่นๆ เตย 
ไมกระถางอ่ืนๆ กลวยไมกระถาง และจําป-จําปา ตามลําดับ 

กลวยไมตัดดอก กลวยไมกระถาง มะลิ  ( เด็ดดอก)  
จําป-จํ าปา และไมประดับกระถางอื่นๆ มีพื้นที่ เพาะปลูกลดลง
คอนขางมาก 3,458 985 882 และ 438 ไร ตามลําดับ สวนไมประดับ
อื่นๆ เชน ดาวเรือง ปทุมมา เบญจมาศ และกุหลาบตัดดอก เปนตน  

มีพื้นที่ปลูกรวมลดลง 3,336 ไร ขณะที่บัวหลวงมีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น 
1,170 ไร มีแหลงปลูกที่สําคัญอยูในจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และ
นครปฐม สวนดอกรักมีพื้นที่การผลิตเพิ่มมากขึ้น 240 ไร โดยปลูกมากใน
จังหวัดนครปฐม กรุ ง เทพมหานคร และนนทบุรี  สวนพืชอื่ นๆ  
มีพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้นนอยกวา 100 ไร (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 พื้นที่การผลิตไมดอกไมประดับที่สําคัญของประเทศไทยใน
เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ป 2563 และป 2562 

รายการ 
พื้นที่ปลกู (ไร) เม.ย. - มิ.ย. 

ป 2563 ป 2562 ผลตาง 

กลวยไมตัดดอกเมืองรอน 21,508 24,528 -3,020 
หญาปูสนาม 11,290 11,264 26 
บัวหลวง 7,655 6,485 1,170 
มะลิ (เดด็ดอก) 7,615 8,600 - 985 
ดอกรัก 4,975 4,735 240 
สับปะรดประดับ 4,343 4,344 -1 
ไมขุดลอมอื่นๆ  3,173 3,106 67 
เตย 2,521 2,491 30 
ไมประดับกระถางอื่นๆ 1,922 2,360 - 438 
กลวยไมกระถาง 1,667 2,340 - 673 
จําป-จําปา 1,619 2,501 - 882 
อื่นๆ รวม 31 ชนิด (พื้นที่ปลกู > 30 ไร) 9,869 13,205 - 3,336 
ไมดอก ไมประดบัทั้งหมด 78,154 85,957 - 7,803 
ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
 

การสงออกและนําเขากลวยไม 
แมวาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย และทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศ
เริ่มมีการขับเคลื่อนตอไป แตสถานการณรอบโลกกลับระบาดรุนแรงมาก
ขึ้นโดยเฉพาะประเทศอเมริกาซึ่งเปนคูคาที่สําคัญ ขณะเดียวกันมาตรการ/
ขอจํากัดระหวางประเทศทั้งประเทศที่สามารถควบคุมจัดการโรคระบาดได
อยูในวงจํากัดและประเทศที่ยังคงมีการระบาดอยางตอเนื่อง ทําใหมี 
การชะลอหรือยกเลิกคําสั่งซื้อจากตางประเทศเกิดขึ้นเชนเดียวกับใน 
ไตรมาสแรกของป 2563 

มูลคาการสงออกเปรียบเทียบในชวงเมษายน ถึง มิถุนายน 
ระหวางป 2563 กับป 2562 พบวา กลวยไมมีมูลคาการสงออกรวม
เหลือ 276.03 ลานบาท (ลดลง 60.70 %) ซึ่งจําแนกเปนกลวยไมตัดดอก 
230.21 ลานบาท (ลดลง 59.72 %) ตนกลา 11.80 ลานบาท (ลดลง 
56.82 %) สวนกิ่งชําไมมีราก กิ่งชํามีรากและตนกลวยไมรวม 34.02 
ลานบาท (ลดลง 67.13 %) (ตารางที่ 2) 

การนําเขากลวยไมรวมของประเทศไทยมีมูลคาลดลง
เชนกัน โดยมีการนําเขาเพียง 2.60 ลานบาท (ลดลง 28.18 %) 
ประกอบดวย กลวยไมตัดดอก และกิ่งชําไมมีราก กิ่ งชํามีราก
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ตนกลวยไมมูลคา 0.22 และ 0.16 ลานบาท ตามลําดับ (ลดลง 85.90 

และ 70.91 % ตามลําดับ) ตรงขามกับตนกลากลวยไมซึ่งมีการนําเขา
เพิ่มสูงขึ้น 47.02 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับป 2562 มีมูลคา 2.22  

ลานบาท (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกและนําเขากลวยไม ในเดือนเมษายน ถึง 
มิถุนายนป 2563 และป 2562  

กลวยไม 
สงออก เม.ย. - มิ.ย. (ลานบาท) นําเขา เม.ย. - มิ.ย. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ตัดดอก 230.21 571.57 - 59.72 0.22 1.56 - 85.90 

ตนกลา 11.80 27.33 - 56.82 2.22 1.51 47.02 
อื่นๆ 1/ 34.02 103.50 - 67.13 0.16 0.55 - 70.91 
รวม 276.03 702.40 - 60.70 2.60 3.62 - 28.18 

1/ อื่นๆ หมายถึง กิ่งชําไมมีราก กิ่งชํามีราก และตนกลวยไม 
 

การสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ 
การสงออกภาพรวมในชวง เมษายน ถึง มิถุนายน ป 2563 

มีมูลคา 228.93 ลานบาท ลดลง 13.56 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันในป 2562 ซึ่งโดยสวนใหญมีมูลคาลดลง ไดแก เบญจมาศ 

ตัดดอก กิ่งชํากุหลาบ ไมประดับ ไมใบ กิ่งไมและอื่นๆ และหัวพันธุ 
ปทุมมา มีมูลคาการสงออก 0.25 0.04 111.65 53.10 และ 2.01  

ลานบาท ตามลําดับ ยกเวนกุหลาบตัดดอกและเมล็ดไมดอกที่ไมได 
รับผลกระทบจากเหตุการณน้ี โดยมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเปน 2.02 

และ 59.86 ลานบาท ตามลําดับ โดยเฉพาะเมล็ดไมดอกมีมูลคา

สงออกเพิ่มขึ้นมากถึง 65.34 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 3 มูลคาการสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ ระหวาง
เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ป 2563 และป 2562  

ไมดอก/ 
ไมประดบั 

สงออก เม.ย. - มิ.ย. (ลานบาท) นําเขา เม.ย. - มิ.ย. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ไมตัดดอก 
- คารเนชั่น 
- เบญจมาศ 
- ลิลลี ่
- กุหลาบ  

 
0.00 
0.25 
0.00 
2.02 

 
0.30 
0.64 
0.00 
1.48 

 
* 

- 60.87 
* 

36.53 

 
23.60 
86.55 
24.21 
27.81 

 
29.48 
81.96 
35.58 
31.46 

 
- 19.94 

5.61 
- 31.97 
- 11.60 

กิ่งชํากุหลาบ 0.04 0.08 - 50.40 0.00 0.08 - 99.24 

ไมประดับ 111.65 121.10 - 7.80 56.62 27.08 109.07 

ไมใบ กิ่งไมและอื่นๆ  53.10 92.25 - 44.25 4.30 4.77 - 9.93 

เมล็ดไมดอก 59.86 36.20 65.34 6.09 9.06 - 32.74 
หัวปทุมมา       

- ไมงอก 2.01 9.78 - 79.43  0.00 0.00 * 
- งอกหรือมีดอก 0.00 0.00 *  0.06 0.00 * 

รวม 228.93 264.83 - 13.56 233.53 224.23 4.15 
* ไมมีหรือมีการสงออก/นําเขานอยมาก จึงไมนํามาเปรียบเทียบเปนเปอรเซน็ต  

 

การนําเขาของไมดอกไมประดับ สวนใหญเปนการนําเขา 

ไมตัดดอกเมืองหนาวที่ประเทศผลิตไดไมเพียงพอหรือมีคุณภาพต่ํากวา
การนําเขา คารเนชั่น เบญจมาศ ลิลลี่ และกุหลาบ มีมูลคานําเขา 

23.60 86.55 24.21 และ 27.81 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2562 ในชวงเดียวกันทั้งหมดมีการนําเขาลดลง ยกเวนเบญจมาศที่

เพิ่มขึ้น 5.61 เปอรเซ็นต ไมประดับมีมูลคาการนําเขา 56.62 ลานบาท 
(เพิ่มขึ้น 109.07 %) สวนกิ่งชํากุหลาบ ไมใบ กิ่งไมและอื่นๆ เมล็ดไมดอก 

มีมูลคาการนําเขาเล็กนอยและลดลง ซึ่งในภาพรวมมีการนําเขาเพิ่มขึ้น
เล็กนอย 9.30 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 4.15  %) (ตารางที่ 3)การนําเขา 

ไมดอกไมประดับที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยสะทอนใหทราบวา ตลาดบริโภค
ภายในประเทศยังมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงและความ

หลากหลายของไมดอกไมประดับจากตางประเทศเชนเดิม จากกลุมที่มี
กําลังซื้อและไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคฯ  
 

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร 
กลวยไม  

กลวยไม โดยเฉพาะกลวยไมตัดดอกยังคงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณดังกลาวอยางมากเชนเดิม การปรับตัวเพื่อแกไขหรือ
รองรับสถานการณเฉพาะหนา โดยทําลายผลผลิตสวนเกินทิ้ง การลด

พื้นที่ผลิตและดูแลรักษาตนพันธุกลวยไมเทาที่จําเปน ชวยลดภาระ
คาใชจายใหเกษตรกรไดบางสวน แตยังมีความจําเปนตองกระตุนให

เกิดการบริโภคภายในประเทศ เพื่อประคองและขับเคลื่อนการผลิตให
คงอยูระหวางที่เศรษฐกิจถดถอย จึงตองปรับเปลี่ยนวิธีจัดจําหนายและ

การขนสงสินคา เชน การจําหนายผานระบบออนไลน (ภาพที่  1)  
การจัดสงทางไปรษณีย/บริษัทขนสง การจัดแสดงหรือประกวดกลวยไม

เพื่ อกระตุนการบริ โภคภายในประเทศให เพิ่มมากขึ้ น เปนต น  
(ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 1 การจําหนายกลวยไมผานระบบออนไลน 
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ภาพที่  2 การจัดแสดงและประกวดกลวยไม เพื่อเพิ่มชองทาง

ประชาสัมพันธ 
 

สําหรับระยะยาวเกษตรกรควรเตรียมความพรอมการผลิต 
ในดานตางๆ เชน พันธุ เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม การศึกษา

กฎระเบียบและชองทางการจําหนาย เปนตน รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพโรงเรือนใหเหมาะสม เพื่อรองรับความตองการของตลาดหลัง

สถานการณการระบาดของโรคฯ ในโลกเริ่มคลี่คลาย ซึ่งคาดวาอาจใช
เวลานาน 1-2 ป การเพิ่มการแปรรูปผลผลิตกลวยไมดวยนวัตกรรมให

เปนสินคาที่มีมูลคาสูง เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม อาหารเสริม หรือ
เครื่องประดับ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอสินคาและชองทาง

การจัดจําหนาย รวมทั้งการหาแนวทางเปดตลาดคูคาใหม เปนตน 
 

ไมดอกไมประดับ 
แมวาตลาดไมดอกไมประดับจะไดรับผลกระทบไมมาก

ในชวงที่ผานมา แตไมดอกไมประดับบางชนิด เชน กระบองเพชร 
ไมอวบน้ํา สัปปะรดประดับ (ภาพที่ 3) กลับมีการเจริญเติบโตเพิ่ม

สูงขึ้น จากความตองการผอนคลายสภาวะเครียด เมื่อเกิดโรคฯ ระบาด
และการจํากัดตางๆ รวมทั้งชองทางการจัดจําหนายโดยใชสื่อสังคม

ออนไลน และการจัดสงทางไปรษณียหรือการขนสงอื่นๆ เชนเดียวกับ
พืชลมลุกหรือพืชที่ขยายพันธุไดงาย ซึ่งอาจพัฒนาตอไปจนสามารถ

สงออกไปตางประเทศ โดยสรางความหลากหลายของพันธุพืชดวย 
การปรับปรุงพันธุ การพัฒนาวิธีการขนสง การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต  

สวนไมตัดดอก ไมอายุยาว และไมขุดลอม ควรจัดการผลิต

ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด และลดภาระคาใชจายหรือ
ตนทุนดวยการดูแลรักษาพืชเทาที่จําเปนและไมใหเกิดความเสียหาย 

นอกจากนี้ควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ สําหรับรองรับการผลิต
ในอนาคตเชนเดียวกับกลวยไม สวนเมล็ดพันธุไมดอกและกุหลาบ 

ตัดดอกซึ่งมีความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ในระยะยาวตองสราง
ความแปลกใหมดานพันธุที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดอยาง

สม่ําเสมอ และเพิ่มโอกาสในการจัดจําหนาย 
 

                                             
ภาพที่ 3 ไมอวบนํ้าและสัปปะรดประดับ 
 

สรุป 
สถานการณการผลิตไมดอกไมประดับของประเทศไทย 

ในชวง เมษายน ถึง มิถุนายน เริ่มฟนตัวจากภาวะชะงัก/ถดถอย 

เมื่อตนป 2563 ทําใหการบริโภคภายในประเทศของไมดอกไมประดับ

มี เพิ่มสูงขึ้ น และมีแนวโนมดีขึ้ นในชวงเ วลาตอไป  ไมตัดดอก 
ที่มี คุณภาพและมีความแปลกใหมจากต างประ เทศยั ง เป นที่ 

ตองการตลาดของกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ ดังนั้นในระยะสั้นควร 
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิตของสินคาให 

ตรงตามความตองการของตลาด ตลอดจนการสรางโอกาสและ 
การจําหนายในตลาดใหมๆ  

สวนกระบองเพชร ไมอวบน้ํา สัปปะรดประดับ ซึ่งมี 
การเติบโตไดในระยะที่ผานมา จากการปรับเปลี่ยนชองทางจําหนาย

และการจัดสง ควรมีการพัฒนาพันธุ เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาวิธี 
การจัดจําหนายและขนสงใหมีอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับความตองการ

สิ่งแปลกใหมของตลาด และความสะดวกในการเขาถึงผลิตภัณฑ 
เชนเดี ยวกับ เมล็ดพันธุ ไมดอกและกุหลาบตั ดดอก พร อมทั้ ง 

การแสวงหาตลาดใหมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ควรมีการกระตุนการบริโภคภายในประเทศดวยการสราง

กิจกรรมตางๆ เชน การจัดแสดงและจําหนายพันธุไม การประกวด 
การสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการใหมเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ เชน 

กรอบรูปตนไม การจัดสวนในอาคาร การเชาและใหบริการดูแลรักษา  
ในดานการผลิตจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาลดตนทุน

การผลิต การลดจํานวนแรงงาน และการเพิ่มคุณภาพของสินคา 
ตลอดจนการเพิ่มมูลคาดวยการแปรรูป 


