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ผลกระทบของไมดอกไมประดับในประเทศไทยจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับมีการเติบโตมากข้ึน
กวาไตรมาสอ่ืนของป 2563 มีมะลิ หญาปูสนาม และกุหลาบรอย
มาลัยท่ีไดรับผลกระทบเพราะผลผลิตเกินความตองการของตลาด  
แมในชวงปลายเดือนธันวาคมจะมีการระบาดของโรคดังกลาว
ระลอกใหมเพ่ิมข้ึน แตกอนหนาการระบาดประชาชนก็เริ่มปรับตัว 
และภาครัฐมีกระตุนเศรษฐกิจจากผานโครงการตางๆ เชน โครงการ 
ช็อปดีมีคืน โครงการคนละครึ่ง เปนตน เกิดการใชจายผานกิจกรรม
ตางๆ เชน การทองเท่ียว การสงเสริมการขายตางๆ ชวยสงเสริมให
เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
การผลิตกลวยไมและไมดอกไมประดับ 

ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึน 
11,551 ไร เมื่อเทียบกับป 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน โดยไมดอก
และไมประดับท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 10 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย 
ไดแก กลวยไมตัดดอกเมืองรอน บัวหลวง มะลิ (เด็ดดอก) หญาปูสนาม 
เตย ไมประดับกระถางอ่ืนๆ จําป-จําปา ไมชําถุงอ่ืนๆ กุหลาบรอย
มาลัย ตามลําดับ  

บัวหลวง ไมประดับกระถางอ่ืนๆ และกลวยไมตัดดอก  
มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดสามลําดับแรก 6,796 3,202 และ 
2,535 ไร  ตามลําดับ แหลงปลูกท่ีสําคัญอยู ในจังหวัดนนทบุรี 
สุพรรณบุรี และนครปฐม  เปนตน นอกจากน้ี ไดแก ดอกรัก เตย จําป-
จําปา และไมชําถุงอ่ืนๆ ตรงขามกับ มะลิ (เด็ดดอก) หญาปูสนาม และ
กุหลาบรอยมาลัยท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวลดลง 4,212  809 และ 195 ไร 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 เน้ือท่ีเก็บเก่ียวไมดอกไมประดับท่ีสําคัญของประเทศไทย 

รายการ 
เน้ือที่เก็บเก่ียว (ไร) ต.ค. – ธ.ค. 

ป 2563 ป 2562 ผลตาง 
กลวยไมตัดดอกเมืองรอน 44,698 42,163 2,535 
บัวหลวง 11,565 4,769 6,796 
มะลิ (เด็ดดอก) 9,751 13,963 - 4,212 
ดอกรัก 8,067 6,630 1,703 
หญาปูสนาม 6,873 7,682 - 809 
เตย 4,063 3,030 1,033 
ไมประดับกระถางอื่นๆ  3,976 774 3,202 
จําป-จําปา 2,859 2,124 735 

ไมชําถุงอื่นๆ 1,448 647 801 

กุหลาบรอยมาลัย 1,346 1,541 - 195 
อื่นๆ รวม มากกวา 50 ชนิด 7,505 7,543 - 38 

ไมดอก ไมประดับทัง้หมด 102,151 90,600 11,551 
ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

การสงออกและนําเขากลวยไม 
ในระยะแรกของไตรมาสสุดทายของป 2563 ไมปรากฎ

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาในประเทศไทย สงผลให
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มดีข้ึน แตสถานการณตางประเทศยังคงมี
การระบาดอยางตอเน่ือง หรือเกิดการระบาดซ้ําในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการระบาดตอเน่ืองและ 
ไมสามารถจํากัดการแพรระบาด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และกลุม
ประเทศยุโรป ซึ่งเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของกลวยไมตัดดอก  

มูลคาการสงออกชวงตุลาคม ถึง ธันวาคม เปรียบเทียบ
ระหวางป 2563 กับ ป 2562 พบวา กลวยไมมีมูลคาการสงออกรวม
ลดลงเหลือ 501.57 ลานบาท (ลดลง 24.86 %) ซึ่งเกิดจาก 
การลดลงของกลวยไมตัดดอก (ภาพท่ี 1) ท่ีมีมูลคาเหลือเพียง 384.43
ลานบาท (ลดลง 31.94 %) ตรงขามกับตนกลาและก่ิงชําไมมีราก  
ก่ิงชํามีราก และตนกลวยไม ท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 26.42 และ 
90.72 ลานบาท ตามลําดับ (เพ่ิมข้ึน 62.66 และ 5.05% 
ตามลําดับ) (ตารางท่ี 2)  

สวนการนําเขากลวยไมรวมมีมูลคาลดลงเหลือ 4.56 ลานบาท 
(ลดลง 30.17 %)  โดยเปนการนําเขากลวยไมตัดดอก และก่ิงชําไมมีราก 
ก่ิงชํามีราก ตนกลวยไมมูลคาลดลงเหลือ 1.17 และ 0.02 ลานบาท 
ตามลําดับ (ลดลง 50.45 และ 98.47 % ตามลําดับ) ตรงขามกับตนกลา
กลวยไม ท่ีมีมูลคาการนําเขาเพ่ิมเปน 3.37 ลานบาท (เพ่ิม 7.78
เปอรเซ็นต) (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2 มูลคาการสงออกและนําเขากลวยไม ในเดือนตุลาคม ถึง 

ธันวาคม ป 2563 และป 2562  

กลวยไม 
สงออก ต.ค. – ธ.ค. (ลานบาท) นําเขา ต.ค. – ธ.ค. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ตัดดอก 384.43  564.88  - 31.94 1.17 2.36 - 50.45 

ตนกลา 26.42 16.24 62.66 3.37 3.13 7.78 
อื่นๆ 1/ 90.72 86.35 5.05 0.02 1.04 - 98.47 
รวม 501.57  667.47  - 24.86 4.56 6.53 - 30.17 
1/
 อ่ืนๆ หมายถึง กิ่งชําไมมีราก กิ่งชํามีราก และตนกลวยไม 

 

   
ภาพท่ี 1 กลวยไมตัดดอกสกุลหวายท่ีมีการสงออกของประเทศไทย
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การสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ 

การสงออกไมดอกไมประดับในภาพรวมมีมูลคาเพ่ิมเปน 

333.88 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 14.83 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันในป 2562 เกิดจากกุหลาบตัดดอก ไมประดับ ไมใบ/ก่ิงไม

และอ่ืนๆ และเมล็ดไมดอก ซึ่งมีมูลคาการสงออก 3.80 173.99 91.17 

และ 64.91 ลานบาท ตามลําดับ ขณะท่ีก่ิงชํากุหลาบมีมูลคาการ

สงออกลดเหลือ 0.02 ลานบาท (ลดลง 65.94 %) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 มูลคาการสงออกและนําเขาไมดอกไมประดับ ระหวาง
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมป 2563 และป 2562  

ไมดอก/ 
ไมประดบั 

สงออก ต.ค. – ธ.ค. (ลานบาท) นําเขา ต.ค. – ธ.ค. (ลานบาท) 
2563 2562 ผลตาง (%) 2563 2562 ผลตาง (%) 

ไมตัดดอก 
- คารเนชั่น 
- เบญจมาศ 
- ลิลล่ี 
- กุหลาบ  

 
0.00 
0.21 
0.00 
3.80 

 
0.07 
0.21 
0.00 
1.53 

 
* 
* 
* 
* 

 
31.65 

101.17 
33.49 
37.22 

 
28.07 
80.70 
35.48 
31.98 

 
12.75 
25.37 
- 5.59 
16.37 

กิ่งชํากหุลาบ 0.02 0.05 - 65.94 0.08 0.29 - 71.10 

ไมประดับ 173.99 139.04 25.13 147.37 53.67 * 
ไมใบ/กิ่งไม
และอื่นๆ  

91.17 83.13 9.67 6.56 
 

5.68 15.37 

เมล็ดไมดอก 64.91 44.61 45.49 8.25 3.26 153.44 
หัวปทุมมา       
- ไมงอก 0.00 22.12 * 0.00 0.00 * 
- งอกหรือ 

มีดอก 
0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 

รวม 333.88 290.77 14.83 372.35 244.81 52.10 
* ไมมีหรือมีการสงออก/นําเขานอยมาก จึงไมนํามาเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต 
 

สําหรับไมดอกไมประดับท่ีมีการสงออกและไดรับรอง
สุขอนามัย จากสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ในป 2562 มีมูลคาการสงออกมากถึง 1,085.99  ลานบาท ชนิดท่ีมี
ความสําคัญ 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) 

 

      

ภาพท่ี 2 ไมประดับวงศสับปะรดส(ีซาย) และ แกวกาญจนา(ขวา)   

 

ภาพท่ี 2 มูลคาการสงออกไมดอกไมประดับท่ีไดขอใบรับรองฯ  
กรมวิชาการเกษตร ในป 2562 
  

การนําเขาไมดอกไมประดับท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนสวนใหญ
เปนไมตัดดอก ไมประดับ เมล็ดไมดอก และไมใบ ก่ิงไม และอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมประดับมีการนําเขามากถึง 147.37 ลานบาท 
ซึ่งมากเกือบครึ่งหน่ึงของมูลคารวมของการนําเขาไมดอกไมประดับ
ท่ีมีมูลคา 372.35 ลานบาท สวนท่ีเหลือมีการนําเขามาก ไดแก  
ไมตัดดอก เน่ืองจากตลาดมีความตองการดอกไมท่ีมีคุณภาพสูง  
แตภายในประ เทศผลิต ได ไม เ พียงพอและคุณภาพต่ํ ากว า  
โดยมีการนําเขาคารเนช่ัน เบญจมาศ และกุหลาบ มูลคา 31.65 
101.17 และ 37.22 ลานบาท ตามลําดับ สวนไมใบ ก่ิงไมและอ่ืนๆ 
และเมล็ดพันธุ มูลคานําเขา 6.56 และ 8.25 ลานบาท ตามลําดับ 
(เพ่ิมข้ึน 15.37 และ 153.44 % ตามลําดับ) (ตารางท่ี 3) 

การนําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของไมดอกไมประดับ อาจมาจาก
กิจกรรมตางๆ ท่ีตองการใชไมดอกไมประดับในการตกแตงมีเพ่ิม 
มากข้ึน ในสวนของประชาชนกลุมวัยทํางานมีมาตรการใหทํางาน 
ท่ีบาน นักเรียนและนักศึกษาเรียนออนไลน จึงมีเวลาตกแตงสวน 
อีกท้ังไมประดับเปนท่ีนิยมจากกระแสในโลกออนไลน  

 

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร 
กลวยไม  

กลวยไมตัดดอกป 2563 ในชวงไตรมาสสุดทายของการ
ผลิตภายในประเทศมีการเติบโตมากข้ึน แตการสงออกยังคงไดรับ
ผลกระทบ เกษตรกรผูผลิตกลวยไมตัดดอก ควรเพ่ิมชองทางการ
จําหนายภายในประเทศรูปแบบพรีออเดอรผานระบบออนไลน  
การขายปลีกในกลุมลูกคารายยอย เปนตน 
 

ไมดอกไมประดับ 
ไมตัดดอกเมืองหนาวท่ีมีคุณภาพสูงยังมีความตองการจาก

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

ไมดอกและไมประดับ ในระยะท่ีผานมามีเพียงก่ิงชํา
กุหลาบท่ียังคงไดรับผลกระทบท้ังนําเขาและสงออก แตโดยสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบและมีการเติบโตไดเปนอยางดี จากการอาศัย 
สื่อสังคมออนไลนในการสรางแรงจูงใจทางการตลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไมประดับ เชน กระบองเพชร(Cactus) แกวกาญจนา 
(Aglaonema) ฟโลเดนดรอน(Philodendron) และมอนสเตอรา
(Monstera) (ภาพท่ี 4) เปนตน  อยางไรก็ตาม ควรมีพัฒนาพันธุ
อยางตอเน่ือง รวมถึงการลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมชองทางการจัด
จําหนายไปยังตางประเทศ 

การสงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับของประเทศไทย 
ควรแสวงหาตลาดใหมในกลุมประเทศคูคา FTA 17 ประเทศ ไดแก 
จีน ญี่ปุน และอาเซียน เปนตน เน่ืองจากประเทศดังกลาวไมตองเสีย
ภาษีนําเขา ทําใหเกษตรกรไทยลดตนทุนการผลิตลง  

 

      
ภาพท่ี 4 ไมใบประดับกระบองเพชรสกุลแมมมลิลาเรีย(ซาย)  

และยิมโนคาไลเซียม (ขวา)  

สรุป 
การสงออกกลวยไมตัดดอกมีมลูคาลดลง สวนหน่ึงจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียังคงสรางปญหาใหกับ
ประเทศคูคาหลักของไทย เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และ
ประเทศในแถบยุโรป แตไมดอกไมประดับบางชนิดมีการฟนตัวและ
สงออกเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการเติบโตข้ึนภายในประเทศ เพ่ือเปน
การลดตนทุนท้ังกลวยไมและไมประดับ ควรแสวงหาตลาดใหมใน
กลุมประเทศคูคา FTA 17 ประเทศ ท่ีไมตองเสียภาษีนําเขา  
ระยะยาวควรมีการพัฒนาสายพันธุอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความ
แปลกใหมและมูลคาในตลาด ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการผลิต 
ท่ีลดตนทุน  

 

 
    

 


