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สถานการณไมดอกไมประดับของประเทศไทย ป 2563 (กรกฎาคม – กันยายน) 
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ผลกระทบของไมดอกไมประดับในประเทศไทยจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับมีการเติบโตมากข้ึน
กวาไตรมาสหน่ึงและสองของป 2563 มีเพียงกลวยไมตัดดอกท่ียังคง
ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากผลผลิตท่ีเกินความตองการของตลาด 
เน่ืองจากไมพบการการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในประเทศ ประกอบกับการกระตุนของภาครัฐผานโครงการ
ตางๆ เชน โครงการเราเท่ียวดวยกัน โครงการเติมเงินในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ เปนตน ทําใหกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจตางๆ เชน 
การทองเท่ียว ธุรกิจการบิน การใชจายของประชาชนเริ่มคลี่คลาย  
สําหรับสถานการณไมดอกไมประดับ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

การผลิตกลวยไมและไมดอกไมประดับ 

ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน มีพ้ืนท่ีการผลิต 73,728 ไร 
ขยายตัวจากเดือนเมษายน – มิถุนายน 57.37 % เมื่อเทียบกับ ป 2562 
ในชวงเวลาเดียวกันกลับลดลง 16,701 ไร ไมดอกไมประดับท่ีมีพ้ืนท่ี
ปลูกมาก 10 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย ไดแก กลวยไมตัดดอก
เมืองรอน หญาปูสนาม มะลิ(เด็ดดอก) บัวหลวง สับปะรดประดับ 
ดอกรัก ไมขุดลอมอ่ืนๆ ไมประดับกระถางอ่ืนๆ เตย และกลวยไม
กระถาง ตามลําดับ 

กลวยไมตัดดอก เตย ดอกรัก และมะลิ(เด็ดดอก) มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกลดลงคอนขางมาก 4,001 1,787 1,493 และ 1,298 ไร 
ตามลําดับ สวนหญาปูสนาม บัวหลวง ไมประดับกระถางอ่ืนๆ และ
กลวยไมกระถาง มีพ้ืนท่ีปลูกรวมลดลง 919 ไร ขณะท่ีไมขุดลอมอ่ืนๆ 
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากข้ึน 111 ไร มีแหลงปลูกท่ีสําคัญอยูในจังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี และปทุมธานี สวนสับปะรดประดับ 
มีพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ิมข้ึนเพียง 1 ไร (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีการผลิตไมดอกไมประดับท่ีสําคัญของประเทศไทย 

รายการ 
พ้ืนที่ปลูก (ไร) ก.ค. – ก.ย. 

ป 2563 ป 2562 ผลตาง 
กลวยไมตัดดอกเมืองรอน 21,020 25,021 - 4,001 
หญาปูสนาม 10,382 10,425 - 43 
มะลิ (เด็ดดอก) 7,137 8,435  - 1,298 
บัวหลวง     6,329  6,364  - 35 
สับปะรดประดับ 4,344  4,343  1 
ดอกรัก 4,251  5,744  - 1,493 
ไมขุดลอมอื่นๆ  3,231  3,120  111 
ไมประดับกระถางอื่นๆ 2,238  2,805  - 567 
เตย 1,897  3,684  - 1,787 

กลวยไมกระถาง 1,751  2,025  - 274 
อื่นๆ รวม 33 ชนิด (พื้นท่ีปลูก > 33 ไร) 11,148  18,464  - 7,316 

ไมดอก ไมประดับทัง้หมด 73,728  90,429  - 16,701 
ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

การสงออกและนําเขากลวยไม 
แมวาสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย สงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มดีข้ึน 
แตสถานการณตางประเทศยังคงมีการระบาดอยางตอเน่ืองหรือมี
การระบาดรอบสองโดยเฉพาะประเทศอเมริกา อินเดีย และกลุม
ประเทศยุโรป ซึ่งเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของกลวยไมตัดดอก  

มูลคาการสงออกชวงกรกฎาคม ถึง กันยายน เปรียบเทียบ
ระหวางป 2563 กับ ป 2562 พบวา กลวยไมมีมูลคาการสงออกรวม
ลดลงเหลือ 421.78 ลานบาท (ลดลง 28.29 %) ซึ่งเกิดจาก 
การลดลงของกลวยไมตัดดอก (ภาพท่ี 1) ท่ีมีมูลคาเหลือเพียง 314.67 
ลานบาท (ลดลง 34.69 %) ตรงขามกับตนกลาและก่ิงชําไมมีราก  
ก่ิงชํามีราก และตนกลวยไม ท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 20.31 และ 
86.80 ลานบาท ตามลําดับ (เพ่ิมข้ึน 1.54 และ 0.52 % ตามลําดับ) 
(ตารางท่ี 2)  

สวนการนําเขากลวยไมรวมมีมูลคาลดลงเหลือ 3.73 ลานบาท 
(ลดลง 21.75 %)  โดยเปนการนําเขากลวยไมตัดดอก และก่ิงชําไมมีราก 
ก่ิงชํามีราก ตนกลวยไมมูลคาลดลงเหลือ 1.01 และ 0.25 ลานบาท 
ตามลําดับ (ลดลง 37.43 และ 75.91 % ตามลําดับ) ตรงขามกับตนกลา
กลวยไม ท่ีมีมูลคาการนําเขาเพ่ิมเปน 2.47 ลานบาท (เพ่ิม 16.80 
เปอรเซ็นต) (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 มูลคาการสงออกและนําเขากลวยไม ในเดือนกรกฎาคม 
ถึง กันยายน ป 2563 และป 2562  

กลวยไม 
สงออก ก.ค. – ก.ย. (ลานบาท) นําเขา ก.ค. – ก.ย. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ตัดดอก 314.67 481.83           - 34.69 1.01 1.61 - 37.43 
ตนกลา 20.31 20.01 1.54 2.47 2.11 16.80 
อื่นๆ 1/ 86.80 86.35 0.52 0.25 1.04 - 75.91 
รวม 421.78 588.18                   - 28.29 3.73 4.77 - 21.75 
1/
 อ่ืนๆ หมายถึง ก่ิงชําไมมีราก ก่ิงชํามีราก และตนกลวยไม 

 

   
ภาพท่ี 1 กลวยไมตัดดอกสกุลหวายท่ีมีการสงออกของประเทศไทย
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การสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ 

การสงออกไมดอกไมประดับในภาพรวมชวง กรกฎาคม 

ถึง กันยายน ของป 2563  มีมูลคาเพ่ิมเปน 287.84 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึน 15.46 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2562  

เกิดจากกุหลาบตัดดอก ก่ิงชํากุหลาบ ไมประดับ และเมล็ดไมดอก 

ซึ่งมีมูลคาการสงออก 3.68 0.05 158.93 และ 48.20 ลานบาท 

ตามลําดับ ขณะท่ีไมใบ ก่ิงไมและอ่ืนๆ และหัวพันธุปทุมมามีมูลคา

การสงออกลดเหลือ 76.98 ลานบาท และ 0.01 ลานบาท 

ตามลําดับ (ลดลง 11.52 และ 96.46 % ตามลําดับ) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 มูลคาการสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ ระหวาง
เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ป 2563 และป 2562  

ไมดอก/ 
ไมประดบั 

สงออก ก.ค. – ก.ย. (ลานบาท) นําเขา ก.ค. – ก.ย. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ไมตัดดอก 
- คารเนชั่น 
- เบญจมาศ 
- ลิลล่ี 
- กุหลาบ  

 
0.00 
0.00 
0.00 
3.68 

 
0.03 
0.89 
0.00 
1.39 

 
* 
* 
* 

164.74 

 
30.18 
91.50 
33.55 
36.07 

 
23.68 
81.39 
28.65 
26.09 

 
27.44 
12.42 
17.13 
38.27 

กิ่งชํากหุลาบ 0.05 0.02 * 0.04 0.01 * 

ไมประดับ 158.93 114.73 38.53 174.05 59.78 191.65 
ไมใบ กิ่งไมและ
อื่นๆ  

76.98 87.00 - 11.52 6.46 3.83 68.66 

เมล็ดไมดอก 48.20 44.95 7.21 6.28 2.87 118.81 
หัวปทุมมา       

- ไมงอก 0.01 0.28 - 96.46 0.00 0.00 * 
- งอกหรือ 
มีดอก 

0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 

รวม 287.84 249.30 15.46 384.58 230.12 67.12 
* ไมมีหรือมีการสงออก/นําเขานอยมาก จึงไมนํามาเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต 
 

สําหรับไมดอกไมประดับท่ีมีการสงออกและไดรับรอง
สุขอนามัย จากสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ในป 2562 มีมูลคาการสงออกมากถึง   1,085.99  ลานบาท ชนิดท่ี
มีความสําคัญ ไดแก วงศลิ้นมังกร (Sansevieria)  เฟองฟา
(Bougainvillea) สับปะรดสี (Tillandsia) วงศสลัดได (Euphorbiaceae)  
แกวกาญจนา (Aglaonema)  ไทร (Ficus)  วานสี่ทิศ (Amaryllis)   
ฟโลเดนดรอน (Philodendron)  และปรง (Encephalatos)  มีมูลคาสงออก 
532.58, 41.54, 39.68, 26.04, 19.84, 14.88, 8.37, 4.34 และ 0.31 
ลานบาท ตามลําดับ (ภาพท่ี 2 และ 3) 

 

      

ภาพท่ี 2 ไมประดับบางชนิดท่ีมีการสงออกในปริมาณมาก 

 
ภาพท่ี 3 มูลคาการสงออกไมดอกไมประดับท่ีไดขอใบรับรองฯ  

กรมวิชาการเกษตร ในป 2562 
  

การนําเขาไมดอกไมประดับทุกชนิดมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมประดับมีการนําเขามากถึง 174.05 ลานบาท 
ซึ่งมากเกือบครึ่งหน่ึงของมูลคารวมของการนําเขาไมดอกไมประดับ
ท่ีมีอยู 384.58 ลานบาท สวนท่ีเหลือมีการนําเขามากเปนไมตัดดอก
เมืองหนาว เน่ืองจากตลาดมีความตองการดอกไมท่ีมีคุณภาพสูง  
แตภายในประ เทศผลิต ได ไม เ พียงพอและคุณภาพต่ํ ากว า  
โดยมีการนําเขาคารเนช่ัน เบญจมาศ ลิลลี่ และกุหลาบ มูลคา 
30.18 91.50 33.55 และ 36.07 ลานบาท ตามลําดับ สวนไมใบ  
ก่ิงไมและอ่ืนๆ และเมล็ดพันธุ มูลคานําเขา 6.46 และ 6.28 ลานบาท 
ตามลําดับ (เพ่ิมข้ึน 68.66 และ 118.81 % ตามลําดับ) (ตารางท่ี 3) 

การนําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของไมดอกไมประดับ อาจมาจาก
กิจกรรมตางๆ ท่ีตองการใชไมดอกไมประดับในการตกแตงมีเพ่ิม 
มากข้ึน หลังไมพบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในประเทศ และผูบริโภคท่ีมีกําลังซื้อเปนกลุมท่ีตองการสินคา 
ท่ีมีคุณภาพและรูปแบบแปลกใหม นอกจากน้ียังมีการเติบโตของ 
ไมประดับขนาดเล็ก เชน แคตตัส ไมอวบนํ้า วานหางจระเข และ
อ่ืนๆ ซึ่งสวนหน่ึงนําเขาตนพันธุมาจากประเทศจีน และมาเลเซีย 
เปนตน  

 

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร 
กลวยไม  

กลวยไมตัดดอกป 2563 ไดรับผลกระทบมากตอเน่ือง
ตั้งแตตนปจนถึงปจจุ บัน เกษตรกรผูผลิตกลวยไมตัดอกเพ่ือ 
การสงออกควรเตรียมความพรอมและใชประโยชนจากเขตการคา
เสรี (FTA; Free Trade Area) ซึ่งจะยกเลิกการเก็บภาษีนําเขา
กลวยไมท่ีสงออกจากไทยไปยัง 17 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน และ
อาเซียน เปนตน ซึ่งในปลายเดือนกันยายน กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ ไดจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ 
กลวยไมตัดดอกท่ีมีแหลงผลิตในจังหวัดนครปฐม (ภาพท่ี 4) 
นอกจากน้ีเกษตรกรควรปรับตัว ควรเพ่ิมชองทางการจําหนาย
ภายในประเทศดวยระบบออนไลน หรือจัดกิจกรรมดึงดูดใหผูบริโภค
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เขามาทองเท่ียวและซื้อผลผลิตในสวน รวมถึงการแปรรูปกลวยไมให
มีมูลคาสูงข้ึน เชน สกัดสารสําคัญจากกลวยไม เครื่องประดับจาก
กลวยไมอบแหง/เคลือบเรซิ่น เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 4 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศประชุม FTA 
ท่ีมา : สมาคมชิปปงแหงประเทศไทย  
 

ไมดอกไมประดับ 
ไมตัดดอกเมืองหนาวท่ีมีคุณภาพสูงยังมีความตองการจาก

ตลาดจํานวนมาก ทําใหมีการนําเขาเพ่ิมสูงข้ึน ดังน้ันเกษตรกร
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหไดไมตัดดอกท่ีมีคุณภาพสูง
เพ่ิมข้ึนตามท่ีตลาดตองการ ซึ่งจะทําใหผลผลิตมีมูลคาสูงเพ่ิมข้ึน
ดวยเชนกัน สวนไมดอกไมประดับอ่ืนๆ เกษตรกรตองติดตาม
ขาวสารอยางใกล ชิด เ พ่ือวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด เชน การจัดประดับตกแตงเพ่ือเฉลิมฉลอง
งานสําคัญตางๆ รวมท้ังการพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับใหมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตอความตองการตลาดท้ัง
ภายในและตางประเทศ   

ไมใบประดับในระยะท่ีผานมาไมไดรับผลกระทบและยังคง
มีการเติบโตไดเปนอยางดี จากการอาศัยสื่อสังคมออนไลนใน 
การสรางแรงจูงใจทางการตลาด เชน แกวกาญจนา (Aglaonema) 
ฟ โลเดนดรอน(Philodendron) และมอนสเตอรา(Monstera)  
(ภาพท่ี 5) เปนตน ควรมีพัฒนาพันธุอยางตอเน่ือง รวมถึงการลด
ตนทุนการผลิต และเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ 

 

     
ภาพท่ี 5 ไมใบประดับบางชนิด  
 

สรุป 
การสงออกไมดอกไมประดับบางชนิด มีการฟนตัวและ

สงออกเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการเติบโตข้ึนภายในประเทศ สวนเมล็ด
ไมดอกซึ่งในระยะท่ีผานมีการสงออกเพ่ิมมากข้ึน ระยะยาวควรมี
การพัฒนาพันธุอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความแปลกใหมและมูลคาใน
ตลาด ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการผลิตท่ีลดตนทุน   แตกลวยไมตัด
ดอกยังคงมีปญหาจากการสงออก สวนหน่ึงจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียังคงสรางปญหาใหกับประเทศคูคา
หลักของไทย เชน อเมริกา อินเดีย และประเทศในแถบยุโรป 
เกษตรกรจําเปนตองปรับตัวใหเขาสถานการณการสงออก และ
กระตุนใหเกิดการบริโภคข้ึนภายในประเทศผานกิจกรรมสงเสริม
การตลาดตาง ๆ  

 
 

 
 

แกวกาญจนา มอนสเตอรา 


