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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาด และ
ความสามารถ 
ในการแขงขันดานกลวยไมเมืองรอนของประเทศไทย และเพ่ือใหไดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก การวิจัยโดยใชขอมูล
ทุติยภูมิที่รวบรวมจากเอกสารและรายงานตางๆ และขอมูลปฐมภูมิโดยการใชแบบสอบถามและ
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย (focus group) ท้ังเจาหนาท่ี เกษตรกร ผูสงออก และลูกคา (ผูบริโภค) ใน
ตลาดตางประเทศ โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะหความไดเปรียบเสียเปรียบในปจจัยสําคัญ 11 ประการ ท่ี
กําหนดโดย Agricultural Economics Research Institute (LEI – DLO) 
 ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกกลวยไมเมืองรอนอันดับหนึ่งของโลก ท้ังกลวยไม
ตัดดอก และตนกลวยไม โดยปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส คือ ประเทศไทยมีการสงออกกลวยไมไปยัง
ทุกภูมิภาคท่ัวโลก มานานกวา 40 ปแลว และรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการสงออกกลวยไมท่ี
ชัดเจน ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค ไดแก ภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังอยูในชวงชะลอตัว และ
ประเทศผูนําเขาใชมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีเขมงวด สวนปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งคือ ความ
หลากหลายของกลวยไมเมืองรอนของไทย การพัฒนาสายพันธุใหมๆ อยางตอเนื่อง สภาพ
ภูมิอากาศในการปลูกกลวยไมเมืองรอนไดตลอดป และทําเลที่ตั้งของประเทศท่ีอยูในศูนยกลางและ
มีความสะดวกในการขนสงสินคาไดท่ัวโลก สวนปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน คือ เกษตรกรและผูสงออก
บางสวนยังไมใหความสําคัญกับคุณภาพกลวยไม และผูสงออกยังขาดเอกภาพ แหลงผลิตเดิมของ
กลวยไมเร่ิมมีปญหามลภาวะและขยายพื้นท่ีไดยาก การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญ 5 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน อินเดีย 
และเวียดนาม พบวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในปจจัยตางๆทุกปจจัยตามการ
วิเคราะหของ LEI-DLO ไดแก สภาพภูมิประเทศท่ีตั้งอยูในศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย และมีความ
สะดวก และมีความพรอมในการคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางน้ํา  และทางอากาศ มีภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมในการปลูกเล้ียงกลวยไมเมืองรอนและมีความแปรปรวนของอากาศและภยัธรรมชาตนิอย มี
วัตถุดิบท่ีหางายและราคาถูก มีแรงงานท่ีมีคุณภาพและคาจาง แรงงานไมสูง มีตลาดภายในประเทศ
รองรับผลผลิต มีการสนับสนุนของรัฐบาลดานนโยบายการสงเสริมการผลิตและผลักดันการสงออก
กลวยไม และมีความผันแปรทางเศรษฐกิจไมสูง 



 การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก 
สามารถกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาได 4 ยุทธศาสตร ไดแก   ยุทธศาสตรปรับโครงสรางการ
ผลิตกลวยไม มีกลยุทธคือ พัฒนาระบบการผลิตใหทันสมัยเปนท่ีเช่ือถือในคุณภาพมาตรฐานและ
ตรวจสอบยอนกลับได พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตในเขต
พื้นท่ีเดิมใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหเกิดนิคมกลวยไมเพื่อการสงออก (orchid park) ในพ้ืนท่ี
ใหม สนับสนุนใหเกิดเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ (cluster) เรงรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิต
กลวยไมท้ังระบบ  ยทุธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาด และระบบโลจิสติกส มีกลยุทธ 6 
กลยุทธ ไดแก ศึกษาวิจัยระบบตลาด และแนวทางการขยายตลาดตางประเทศ จัดต้ังตลาดกลางให
เปนแหลงรวบรวมและกระจายสินคา พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมตลาดใน
เชิงรุก สงเสริมและพัฒนาภาพลักษณประเทศใหเปนเมืองกลวยไม  พัฒนามาตรฐานการสงออก 
และควบคุมบังคับใชมาตรฐานอยางจริงจัง  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการดําเนินการใน 3 
กลยุทธคือ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศใหเปนเครือขายขอมูลกลวยไมเมืองรอนของโลก 
(World Tropical Orchid Net) พัฒนาระบบรวบรวมและบริหารจัดการพันธุกรรม และจัดต้ังกองทุน
พัฒนากลวยไม และยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางองคความรูดานกลวยไมเมืองรอน 
มีกลยุทธ 2 กลยุทธคือ พัฒนาบุคลากรกลวยไมและสรางนักวิจัยรุนใหม และการจัดต้ังศูนยกลวยไม 
เมืองรอนแหงชาติ (National Orchid Center) 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 กรมสงเสริมการเกษตรมีบทบาทหนาที ่หลักในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
และสงเสริมการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เพื ่อใหเกษตรกรสามารถผลิตพืช 
ไดประสบผลสําเร็จ สามารถลดตนทุนการผลิต และไดผลผลิตมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
และนโยบายของรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะใน
พืชเศรษฐกิจที่สงออกได ทั้งนี ้ เพื่อเพิ ่มรายไดใหแกเกษตรกร ซึ่งสงผลกระทบตอการเพิ่ม
รายไดและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
 กลวยไมเปนไมดอกไมประดับที่ท่ัวโลกนิยมใชและในแตละปมีการบริโภค คิดเปนมูลคา
ประมาณ 50,000 ลานบาท  โดยเปนมูลคาการซ้ือขายระหวางประเทศแตละปไมนอยกวา 30,000 
ลานบาท  การซ้ือขายกลวยไมในตลาดโลก แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ กลวยไมตัดดอกและ 
ตนกลวยไม  สําหรับกลวยไมตัดดอก ประเทศเนเธอรแลนดเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก เปนการ 
สงออกกลวยไมเมืองหนาวสกุลซิมบิเดียมเปนหลัก  และประเทศไทยเปนผูสงออกกลวยไมตัดดอก 
เปนอันดับ 2 ของโลก เปนการสงออกกลวยไมเมืองรอนสกุลหวายเปนหลัก  สําหรับตนกลวยไมนั้น 
ไตหวันเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก เปนการสงออกตนกลวยไมเมืองหนาวสกุลฟาแลนอปซิส  
และประเทศไทยเปนผูสงออกตนกลวยไมเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากไตหวัน โดยสงออกตน
กลวยไมสกุลหวายเปนหลัก 
 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและสงออกกลวยไม ดวยประสบการณในการผลิต
และสงออกเกือบ 40 ป สภาพแวดลอมและภูมิประเทศเอ้ืออํานวย เกษตรกรมีเทคโนโลยีพื้นฐานดี 
มีความรูความสามารถในการปรับปรุงพันธุ และมีศักยภาพสูงในการผลิตตนพันธุจากการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูกกวาประเทศอ่ืน ในขณะท่ีการเปดการคาเสรีกับหลายประเทศ ยังเปน
โอกาสใหกลวยไมสามารถขยายการสงอออกไปยังประเทศนั้น ๆ ได  แตอยางไรก็ตาม มีขอมูลพบวา
การผลิตกลวยไมท่ีมีคุณภาพของไทยยังมีไมเพียงพอกับความตองการของตางประเทศ  โดยสามารถ
สงออกไดเพียงรอยละ 70 ของคําส่ังซ้ือ อีกท้ังยังมีกลวยไมท่ีเสียหายระหวางการขนสงเฉล่ียรอยละ 
10  ดังนั้น หากสามารถเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ลดปริมาณกลวยไมท่ีเสียหาย รวมท้ังมีการสงเสริม
ตลาดโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง  การสงออกกลวยไมมีโอกาสขยายตัวไดระหวาง



รอยละ 22-40 ตอปได  ท้ังนี้ ในอดีตการสงออกกลวยไมของไทยสามารถเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 
10-15 ตอป  โดยท่ียังไมมีการสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาล ขณะท่ีประเทศไตหวันท่ีรัฐบาลให
การสนับสนุนและมีความรวมมืออยางจริงจังระหวางรัฐบาลและเอกชน สามารถเพ่ิมมูลคาการ
สงออกเฉลี่ยถึงรอยละ 30 ตอป ในระยะ 10 ปท่ีผานมา  และภายใน 20 ป สามารถสงออกไดมูลคา
ใกลเคียงกับประเทศไทยท่ีใชเวลาพัฒนาถึง 40 ป 
 สภาพปญหา  
 1.  ประเทศไทยมีการผลิตและสงออกกลวยไมมาเปนเวลานานนับ 40 ปแลว และมี
ปริมาณและมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  แตปจจุบันมีหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะ
ไตหวัน  สิงคโปร มาเลเซีย  และเวียดนามใหความสนใจและเรงผลิตสงออกกลวยไมเพิ่มมากขึ้น 
จนมีมูลคาใกลเคียงกับไทย  และอาจลํ้าหนาประเทศไทยไดในอนาคต 
 2. แมวาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตกลวยไมไดหลากหลายชนิด แตก็ยังไมไดมี
การพัฒนาการผลิตการตลาด และระบบขอมูลไดทันสมัยเชนในเนเธอรแลนดท่ีเปนศูนยกลางใน
ภูมิภาคยุโรป  
 3.  การพัฒนากลวยไมของไทยท่ีผานมาขาดการวางแผน  และมีเปาหมายดําเนินการรวมกัน 
อยางจริงจัง  ดังนั้น  หากไมกําหนดวิสัยทัศนและใหมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน  ประเทศไทย 
จะสูญเสียการเปนผูนําการสงออกกลวยไม  และจะนํามาซ่ึงการเสียโอกาสในการเพิ่มรายได  การเพิ่ม 
ความสามารถในการแขงขันและการเพิ่มเสถียรภาพการผลิตการตลาดของไทย 
 ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตและความสามารถในการ
แขงขันสงออกกลวยไมของไทยท่ีจะสามารถเปนศูนยกลางในการผลิตและสงออกกลวยไม 
เมืองรอนของโลก  ซ่ึงมีแนวโนมความเปนไปไดสูง และหากสามารถพัฒนาใหถึงระดับนี้ได  
กลวยไมไทยจะเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากข้ึน และมีเสถียรภาพท้ังดานการผลิตและการตลาด  
เกษตรกรจะมีโอกาสที่จะขยายปริมาณการผลิตและมีรายไดมากข้ึน รวมถึงจะมีรายไดจากการ
สงออกเพ่ิมข้ึนดวย 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดกลวยไม และความสามารถในการ
แขงขันกลวยไมของประเทศไทย 
 2. เพ่ือใหไดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนากลวยไมของไทย  ในการที่จะกาวข้ึนสูการเปน
ศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก  
 



ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบขอมูลจุดแข็งและจุดออนของประเทศไทย และแนวทางในการพัฒนาท่ีจะเปน
ศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก 
 2. นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาด
กลวยไม 
 3. นําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานตาง ๆ  
ในดานการผลิต การตลาด และการสงออกกลวยไม ใหสอดคลองกับสถานการณการสงออกและ
ขยายตลาดใหกวางขวางข้ึน 
 4. เผยแพรขอมูลผลการศึกษาใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรได
ศึกษาเพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกัน เพื่อใหการพัฒนาการผลิตกลวยไมของ
ประเทศไทยเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเก้ือหนุนกันใหสามารถกาวไปสูความเปนจุดศูนยกลาง
กลวยไมเมืองรอนของโลก 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาขอมูลการผลิตและการสงออกกลวยไมของประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในโลก ระหวางป พ.ศ. 2539-2550 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศคูแขง 5 
ประเทศ ไดแก มาเลเซีย  สิงคโปร  ไตหวัน  เวียดนาม และอินเดีย 
 
นิยามศัพท 
 ศูนยกลาง หมายถึง การเปนแหลงผลิต รวบรวม และกระจายสินคากลวยไม 
เมืองรอนของโลก 
 กลวยไมเมืองรอน  หมายถึง กลวยไมเขตรอน เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดในเขตรอนหรือ
บริเวณเสนศูนยสูตรของโลก คือ บริเวณต้ังแต 12 องศาเหนือ ถึง 12 องศาใต ซ่ึงมีอุณหภูมิกลางวัน
ไมต่ํากวา 21 องศาเซลเซียส และกลางคืนไมต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส กลวยไมในกลุมนี้ ไดแก 
สกุลหวาย (Dendrobium) และแวนดา (Vanda) 
 กลวยไมเมืองหนาว หมายถึง กลวยไมเขตหนาว เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิกลางวัน 12.5-14.5 องศาเซลเซียส กลางคืน 10-12.5 องศาเซลเซียส กลวยไมกลุมนี้ไดแก 
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) 
 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มีดังนี ้
 1.  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับกลวยไม 
 2. สภาพการผลิตการตลาดกลวยไมของโลก และของประเทศไทย 
 3.  โครงการปรับปรุงคุณภาพดอกกลวยไมเพือ่การสงออก 
 4.  การวิเคราะห SWOT 
 5.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน 
 6.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกลวยไม 
 กลวยไมเปนไมดอกไมประดับท่ีเปนสัญลักษณของประเทศไทย มีความหลากหลายของชนิด
พันธุกลวยไมปาท่ีมีรูปรางลักษณะและแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกันไปอยางมาก ความสวยงามของ
ราก ลําตน ใบ ชอดอกและดอกท่ีไรขีดจํากัด  จึงมีการนําไปใชเปนพอแมพันธุในการผลิตกลวยไม
ลูกผสมจํานวนมากมายหลายประเภท ท้ังใชเปนไมตัดดอกและไมกระถาง (ครรชิต, 2550)  
 ทวีพงศ (2546) กลาววา การจําแนกกลวยไมมีหลายหลักเกณฑ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคใน
การจําแนก ไดแก 
 1. จําแนกตามอนุกรมวิธาน เปนการจําแนกตามหลักสรีรวิทยาของกลวยไม โดยใชช่ือ
สกุลเปนตัวจําแนก เชน สกุลหวาย (Dendrobium) สกุลออนซิเดียม (Oncidium) สกุลแวนดา 
(Vanda) เปนตน 
 2. จําแนกตามลักษณะของระบบรากและวัสดุปลูก ไดแก กลวยไมดิน (Terrestrial orchid) 
กลวยไมรากอากาศ (Epiphytic orchid) กลวยไมรากกึ่งตน (Semi-terrestrial orchids) และกลวยไม
กึ่งรากอากาศ (Semi-epiphytic orchids) 
 3. จําแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตและรูปทรง ไดแก ประเภทลําตนเดี่ยว (Monopodial) 
และประเภทแตกกอ (Sympodial) 
 4. จําแนกตามถ่ินกําเนิด ไดแก กลวยไมเขตรอน (Tropical orchid) กลวยไมเขตกึ่งรอน 
(Sub-tropical orchid) กลวยไมเขตอบอุน (Temperate orchid) และกลวยไมเขตหนาว (Cold climate 
orchid) 



 การจําแนกกลวยไมตามถ่ินกําเนิด  เปนการจําแนกโดยยึดสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีพบกลวยไม 
ชนิดนั้น ๆ เจริญอยูตามธรรมชาติ  ประโยชนของการจําแนกวิธีนี้ ทําใหสามารถเลือกสภาพ 
แวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ท่ีเหมาะสมกับกลวยไมแตละประเภท  โดยจําแนกตามเขต
ภูมิศาสตรของโลกท่ีแบงโดยใชเสนรุงเปน 4  ประเภท คือ (ทวีพงศ, 2546) 

1. กลวยไมเขตรอน (Tropical orchid) เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูในเขตรอนหรือ
บริเวณเสนศูนยสูตรของโลก คือ บริเวณต้ังแต 12 องศาเหนือ ถึง 12 องศาใต ซ่ึงมีอุณหภูมิกลางวัน
ไมต่ํากวา 21 องศาเซลเซียส และกลางคืนไมต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส กลวยไมประเภทนี้ ไดแก 
สกุลหวาย (Dendrobium) และแวนดา (Vanda) 

2. กลวยไมเขตก่ึงรอน (Sub-tropical orchid) เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิเย็นกวาเขตรอน คือ กลางวันอยูระหวาง 18-21 องศาเซลเซียส กลางคืน 15.5-18 องศาเซลเซียส 
กลวยไมประเภทนี้ ไดแก สกุลออนซิเดียม (Oncidium) คัทลียา (Cattleya) 

3. กลวยไมเขตอบอุน (Temperate orchid) เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณท่ีคอนขาง
เย็น คือ อุณหภูมิกลางวันอยูระหวาง 14.5-15.5 องศาเซลเซียส กลางคืน 12.5-14.5 องศาเซลเซียส 
กลวยไมประเภทนี้ ไดแก สกุลมิลโทเนีย (Miltonia) และ ออดอนโทกลอสซัม (Odontoglossum) 

4. กลวยไมเขตหนาว (Cold climate orchid) เปนกลวยไมท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณท่ี
หนาวเย็น คือ อุณหภูมิกลางวัน 12.5-14.5 องศาเซลเซียส กลางคืน 10-12.5 องศาเซลเซียส กลวยไม
ประเภทนี้ ไดแก สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) 
 

สภาพการผลิตการตลาดกลวยไมของโลก และของประเทศไทย 

 1. สภาพการผลิตและการตลาดกลวยไมของโลก 

  1.1 แหลงผลิตของโลก  
  แหลงผลิตกลวยไมท่ีสําคัญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร โดยกลวยไมท่ีผลิตเปนกลวยไมตัดดอกเมืองรอน ซ่ึงสวนใหญเปนกลวยไม 
สกุลหวาย สกุลม็อคคารา และสกุลแวนดา  นอกจากน้ี ยังมีประเทศอ่ืน ๆ ท้ังในทวีปเอเชีย และ
ประเทศอ่ืนท่ีมีการผลิตกลวยไมตัดดอก เชน ไตหวัน ซ่ึงสวนใหญผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลออนซิ
เดียม และกลวยไมตนสกุลฟาแลนอปซิส  ประเทศโคลัมเบีย คอสตาริกา และปานามา ผลิตกลวยไม
สกุลหวาย สวนแหลงผลิตกลวยไมเมืองหนาวท่ีสําคัญไดแก ประเทศนิวซีแลนด และเนเธอรแลนด 
โดยกลวยไมท่ีผลิตสวนใหญอยูในสกุลซิมบิเดียม แตมีปริมาณการผลิตนอยกวากลวยไมเมืองรอน



มาก สําหรับประเทศญ่ีปุนมีการผลิตกลวยไมตัดดอกท้ังสกุลหวาย และสกุลซิมบิเดียม โดยมีผลผลิตปละ 
30 ลานชอ ซ่ึงไมเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ 

  1.2  สภาพการคากลวยไมตดัดอก 
  ในป 2549 ตลาดโลกมีการคาดอกกลวยไมเปนมูลคาประมาณ 50,000 ลานบาท 
กลวยไมท่ีมีการซ้ือขายกันในตลาดโลก มีท้ังกลวยไมเมืองรอนและกลวยไมเมืองหนาว แตสวนใหญ
เปนกลวยไมเมืองรอนสกุลหวาย โดยมีตลาดรับซ้ือที่สําคัญคือ ญ่ีปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
ลักษณะของการใชประโยชนของกลวยไมตัดดอก โดยสวนใหญนําไปใชประดับตกแตงในพิธีการตาง ๆ 
เชน งานแตงงาน วันสําเร็จการศึกษา วันไหวบรรพบุรุษ นอกจากนั้น มีการนําไปใชเปนของขวัญใน
เทศกาลปใหม และวันแม  การคากลวยไมตัดดอกในระยะ 4 – 5 ปท่ีผานมา มีปริมาณคอนขางคงท่ี  
แตมีแนวโนมท่ีผูบริโภคตองการกลวยไมท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
  ประเทศสงออกดอกกลวยไมท่ีสําคัญ   
  เนเธอรแลนดเปนประเทศท่ีสงออกดอกกลวยไมมากเปนลําดบั 1 ของโลก ในป 2549  
มีมูลคาการสงออกถึง 3,313 ลานบาท ซ่ึงสวนมากจะเปนดอกกลวยไมเมืองหนาว ไดแก สกุลซิมบิเดียม 
และประเทศรับซ้ือท่ีสําคัญอยูในทวีปยุโรป ไดแก ประเทศฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมันนี และอังกฤษ   
สวนประเทศไทยสงออกดอกกลวยไมเปนลําดับ 2 ของโลก สวนมากเปนกลวยไมเมืองรอน ไดแก 
สกุลหวาย สกุลม็อคคารา และสกุลออนซิเดียม เปนตน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,591 ลานบาท ประเทศ
รับซ้ือสําคัญไดแก ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน ไตหวัน อินเดีย และเนเธอรแลนด ประเทศ
กลวยไมท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ประเทศนิวซีแลนด ผลิตซิมบิเดียม คิดเปนมูลคาประมาณ 569 ลานบาท 
ตามดวยประเทศสิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย (ตารางท่ี 2.1) 
  ประเทศไทยสงออกดอกกลวยไมเปนลําดับท่ี 2 ของโลก มูลคาการจําหนายเฉล่ีย 
110.6 บาทตอกิโลกรัม และตลาดท่ีรับซ้ือดอกกลวยไมจากไทยในปริมาณมาก และไดราคาสูง 
ไดแก ประเทศญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา  สวนประเทศท่ีรับซ้ือดอกไมจากไทยในปริมาณมากแต 
ราคาตํ่า ไดแก ประเทศอิตาลี จีน ไตหวัน และอินเดีย (ตารางท่ี 2.2) 
  ประเทศนําเขาดอกกลวยไมท่ีสําคัญ  
  ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีนําเขาดอกกลวยไมมากท่ีสุดในโลก คิดเปนมูลคาประมาณ 
2,059 ลานบาท ในป 2549 โดยนําเขาจากประเทศไทยมากท่ีสุดถึงรอยละ 53.9  อิตาลีเปนประเทศที่
นําเขากลวยไมมากเปนลําดับท่ี 2 คิดเปนมูลคาประมาณ 1,212 ลานบาท โดยนําเขาจากประเทศไทย
มากท่ีสุดเชนกัน เปนสัดสวนรอยละ 49  ประเทศท่ีนําเขาท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ประเทศเยอรมันนี 
สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และสิงคโปร เปนตน (ตารางท่ี 2.3) 



ตารางที่ 2.1  มูลคาการสงออกดอกกลวยไมสดของประเทศตาง ๆ ป 2549  
 

ประเทศสงออก มูลคา (ลานบาท) % เปลี่ยน ประเทศปลายทาง และสัดสวนมูลคา 
เนเธอรแลนด 3,313.1 -(4.2%) ฝรั่งเศส (24.5%), อิตาลี (17.7%), เยอรมันนี (14%), อังกฤษ (7.8%) 
ไทย 2,591.1 (8.4%) ญี่ปุน (35.9%), สหรัฐฯ (21.6%), อิตาลี (10.3%), จีน (7.1%), ไตหวัน (3.2%), อินเดีย (3.1%), เนเธอรแลนด (2.8%) 

นิวซีแลนด 568.9 (10.9%) ญี่ปุน (51.6%), สหรัฐฯ (27.2%), แคนาดา (5.2%), เนเธอรแลนด (4.7%), อิตาลี (4.4%), ฮองกง (2.1%) 
สิงคโปร 567.8 (28.0%) ญี่ปุน (50.6%), ออสเตรเลีย (36.3%), สหรัฐฯ (6.1%), กรีซ (5.9%), แคนาดา (2.6%), เนเธอรแลนด (2.3%) 
ไตหวนั 241.9 -(9.8%) ญี่ปุน (95.5%), สหรัฐฯ (3.1%) 
มาเลเซีย 138.4 (1.3%) สิงคโปร (79.9%), ญี่ปุน (10.6%), กรีซ (2.6%), นิวซีแลนด (2.5%), แคนาดา (2.4%) 
เบลเยี่ยม 41.6 -(36.4%) เนเธอรแลนด (96.9%), มาเลเซีย (1.0%) 
เยอรมันน ี 38.8 (66.6%) อิตาลี (40.2%), เนเธอรแลนด (26.7%), ฝรั่งเศส (10%), ออสเตรเลีย (5.8%), สาธารณรัฐเชก (5.7%),  โปแลนด(4.9%) 

เกาหลีใต 22.5 -(71.5%) จีน (100%) 
เดนมารก 11.1 (40.9%) สวีเดน (88%), กรีนแลนด (6.5%), นอรเวย  (3.4%), ฟนแลนด (1.4%) 
อังกฤษ 10.5 (3.0%) ไอซแลนด (98.6%) 
อิตาลี 7.6 (4.5%) ฝรั่งเศส (42.6%), เยอรมันน ี(26.1%), ออสเตรีย (18.2%), กรีซ (7.1%) 
โปรตุเกส 0.1 -(88.8%) สวิสเซอรแลนด (34.6%), เยอรมันนี (33.3%), ฝรั่งเศส (32.2%) 
คอสตาริกา -(15.9) (33.1%) ป2548 สหรัฐฯ (47.7%), โคลัมเบีย  (32.2%), เม็กซิโก (15.6%), แคนาดา (1.9%), กัวเตมาลา (1.9%) 
ที่มา:  Global Trade Atlas (GTA) 
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ตารางท่ี 2.2  ปริมาณและมูลคาการสงออกดอกกลวยไมของไทย  แยกตามประเทศผูนําเขา ป 2549 
 

มูลคาการสงออก ปริมาณการสงออก 

ประเทศผูนําเขา มูลคา  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

สัดสวน  
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ราคาตอ
หนวย 

(บาท/กก.) 

รวมทั้งสิ้น 2,581.0 100.0% (1.7%) 23,334.0 100.0% (10.0%) 110.6 

1. ญี่ปุน 925.8 35.9% -(6.0%) 4,602.0 19.7% -(2.3%) 201.2 

2. สหรัญอเมริกา 558.3 21.6% (5.9%) 3,573.0 15.3% (2.0%) 156.2 

3. อิตาลี 265.2 10.3% -(6.1%) 2,891.0 12.4% -(1.8%) 91.7 

4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 184.2 7.1% (131.9%) 5,327.0 22.8% (153.3%) 34.6 

5. ไตหวัน 83.6 3.2% -(10.5%) 1,121.0 4.8% -(5.9%) 74.6 

6. อินเดีย 80.5 3.1% (11.6%) 901.0 3.9% (20.9%) 89.3 

7. เนเธอรแลนด 71.9 2.8% (14.0%) 577.0 2.5% (17.1%) 124.6 

8. ฮองกง 60.5 2.3% -(55.8%) 1,250.0 5.4% -(61.9%) 48.4 

9. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 31.4 1.2% -(7.3%) 198.0 0.8% -(4.5%) 158.8 

10. สหรัฐอาหรับ 28.2 1.1% (31.2%) 303.0 1.3% (62.6%) 93.0 

11. ออสเตรเลีย 28.1 1.1% (164.7%) 233.0 1.0% (190.2%) 120.9 

12. แคนาดา 27.0 1.0% (4.0%) 212.0 0.9% (5.5%) 127.2 

13. โรมาเนีย 24.5 1.0% (78.7%) 105.0 0.5% (23.5%) 232.6 

14. ซาอุดิอาระเบีย 22.0 0.9% (29.3%) 123.0 0.5% (37.8%) 178.7 

15. สิงคโปร 21.7 0.8% -(23.5%) 362.0 1.6% (45.9%) 60.0 

16. สาธารณรัฐเกาหลี 16.3 0.6% (35.7%) 191.0 0.8% (37.1%) 85.6 

17. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 14.7 0.6% (76.7%) 71.0 0.3% (56.8%) 208.2 

18. สหราชอาณาจักร 13.4 0.5% -(9.7%) 134.0 0.6% -(8.3%) 99.8 

19. สาธารรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนเกาหลี 

12.4 0.5% -(6.7%) 63.0 0.3% (0.7%) 196.7 

20. โปแลนด 11.0 0.4% -(4.8%) 70.0 0.3% (6.9%) 157.1 

21. เวียดนาม 10.0 0.4% (21.4%) 162.0 0.7% (60.6%) 62.0 

22. คูเวต 9.6 0.4% (5.5%) 74.0 0.3% (20.4%) 129.7 

23. สาธาณรัฐเช็ก 8.8 0.3% (4.6%) 75.0 0.3% -(3.8%) 117.5 

24. สเปน 7.3 0.3% (3.1%) 64.0 0.3% (0.1%) 114.1 

25. กาตาร 6.1 0.2% (44.9%) 46.0 0.2% (69.0%) 131.6 

 



ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 
 

มูลคาการสงออก ปริมาณการสงออก 

ประเทศผูนําเขา มูลคา  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

สัดสวน  
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ราคาตอ
หนวย 

(บาท/กก.) 

26. บาหเรน 5.7 0.2% -(2.4%) 25.0 0.1% (14.9%) 226.0 

27. เลบานอน 5.4 0.2% (15.9%) 26.0 0.1% (27.8%) 207.3 

28. ฟลิปปนส 5.0 0.2% -(0.7%) 77.0 0.3% -(10.8%) 64.2 

29. ฝรั่งเศส 4.8 0.2% -(12.3%) 14.0 0.1% -(14.6%) 353.5 

30. อิหราน 4.7 0.2% (57.0%) 32.0 0.1% (84.2%) 145.4 

31. อื่น ๆ  32.9 1.4%  432.0 1.8%   

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางท่ี 2.3  มูลคาการนําเขาดอกกลวยไมสดของประเทศตาง ๆ ป 2549  
 

ประเทศนําเขา มูลคา (ลานบาท) % เปล่ียน ประเทศตนทางและสัดสวนของมูลคา 
ญ่ีปุน 2,059 -(2.5%) ไทย (53.9%), ไตหวนั (17.7%),  

นิวซีแลนด (16.7%), มาเลเซีย (7.5%),  
สิงคโปร (3.1%) 

อิตาลี 1,212 -(4.4%) ไทย (48.7%), เนเธอรแลนด (47.9%) 
ฝร่ังเศส 827 -(10.6%) เนเธอรแลนด (94.3%), เบลเยี่ยม (3.6%), 

ไทย (0.9%), เยอรมันน ี(0.4%),  
อิตาลี (0.6%) 

เยอรมันน ี 514 -(21.7%) เนเธอรแลนด (85.3%), ไทย (12.7%),  
อิตาลี (1.1%) 

สหรัฐอเมริกา 392 (22.9%) ไทย (56%), เนเธอรแลนด (22.7),  
นิวซีแลนด (12.2), สิงคโปร (3.1),  
ไตหวนั (2.4) 

 
 



 

ตารางท่ี 2.3  (ตอ) 
 

ประเทศนําเขา มูลคา (ลานบาท) % เปล่ียน ประเทศตนทางและสัดสวนของมูลคา 
สหราชอาณาจกัร 363 -(32.2%) เนเธอรแลนด (79.9%), ไตหวัน (13.2%), 

ไทย (6.1) 
เนเธอรแลนด 286 (10.4%) ไทย (56%), เยอรมันน ี(18.3%),  

นิวซีแลนด (18.3), อาฟริกาใต (7.1%) 
สิงคโปร 226 (19.4%) มาเลเซีย (82.7%), ไทย (10.3%),  

ไตหวนั(3.9) 
เบลเยี่ยม 80 -(14.1%) ฝร่ังเศส (66.7%), เนเธอรแลนด (29.5%), 

ลักซเซมเบิรก (2.4%), อังกฤษ (1.3%) 
โปรตุเกส 66 -(14.4%) เนเธอรแลนด (94.4%), สเปน (3.3%) 
เดนมารก 28 (37.9%) เนเธอรแลนด (90%), ไทย (8%),  

เยอรมันนี (2%) 
เกาหลีใต 19 -(6.9%) ไทย  (99%) 
นิวซีแลนด 6 (52.6%) มาเลเซีย (82.7%), สิงคโปร (3.7%) 
มาเลเซีย 2 -(19.2%) ไตหวนั (50.4%), ไทย (30%),  

เกาหลีใต (11.5%), จีน (7.1%) 
ท่ีมา : GTA (Global Trade Atlas) 
 
  1.3 การซ้ือขายตนกลวยไมของโลก 
  ปจจุบันไตหวันสงออกตนกลวยไมมากเปนลําดับ 1 ของโลก คิดเปนมูลคา 1,897.3 
ลานบาท โดยสงออกไปประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต 
เนเธอรแลนด และเยอรมนี (ตารางท่ี 2.4 ) กลวยไมท่ีผลิตมากท่ีสุดของไตหวัน ไดแก กลวยไมสกุล 
ฟาแลนอปซิส ซ่ึงเปนกลวยไมกระถางท่ีเปนท่ีนิยมท่ัวโลกในปจจุบัน (ตารางท่ี 2.5) 
  ประเทศไทยสงออกตนกลวยไม เปนลําดับท่ี 2 รองจากประเทศไตหวัน โดยสงออก 
ตนกลวยไมคิดเปนมูลคาประมาณ 430.4 ลานบาท ตลาดท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
เนเธอรแลนด เกาหลีใต และเกาหลีเหนือ (ตารางท่ี 2.6) 



ตารางท่ี 2.4  มูลคาการสงออกตนกลวยไมของไตหวัน ในป 2549 จําแนกตามประเทศท่ีนําเขา 
 

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 
ประเทศนําเขา 

มูลคา สัดสวน % % เปล่ียน 

  รวมท้ังส้ิน 1,897.3 100.0% (21.2%) 
1 ญ่ีปุน 541.2 28.5% -(0.8%) 
2 สหรัฐอเมริกา 526.0 27.7% (46.5%) 
3 เกาหลีใต 399.8 21.1% (8.1%) 
4 เนเธอรแลนด 153.3 8.1% (79.4%) 
5 เยอรมันน ี 58.0 3.1% (42.2%) 
6 เดนมารก 32.6 1.7% (174.7%) 
7 ฮองกง 27.8 1.5% (16.2%) 
8 แคนาดา 25.9 1.4% -(20.1%) 
9 จีน 21.8 1.1% (50.7%) 

10 เวียดนาม 21.1 1.1% (215.9%) 
11 อังกฤษ 19.1 1.0% (127.1%) 
12 สวิสเซอรแลนด 13.6 0.7% (30.6%) 
13 ฝร่ังเศส 12.2 0.6% -(32.3%) 
14 อินโดนีเซีย 9.6 0.5% -(3.6%) 
15 อิตาลี 8.4 0.4% (437.5%) 
16 สิงคโปร 7.6 0.4% (90.9%) 
17 คอสตาริกา 5.6 0.3% (964.0%) 
18 มาเลเซีย 3.1 0.2% (45.9%) 
19 ออสเตรเลีย 2.9 0.2% (30.0%) 
20 อาฟริกาใต 2.4 0.1% (168.4%) 

ท่ีมา : GTA (Global Trade Atlas) 
 



ตารางท่ี 2.5  มูลคาการสงออกตนกลวยไมของประเทศไตหวนั จีน และสิงคโปร ป 2549 
 

การสงออกกลวยไมป 2549 (ลานบาท) ประเทศ ประเภท ชนิดกลวยไม 

มูลคา 
(ลานบาท) 

สัดสวน % (%เปล่ียน) 

ตนในขวดปลอดเช้ือ ตนกลากลวยไมในขวด 175.9 9.3% (38.5%) 

ฟาแลนอปซิส 257.1 13.6% -(17.8%) 

ออนซิเดียม 10.2 0.5% -(6.5%) 

ซิมบิเดียมลูกผสม 2.9 0.2% (1,173.7%) 

หวาย 1.3 0.1% (319.3%) 

รองเทานารี 0.4 0.0% -(52.7%) 

ตนกลากลวยไม 

ซิมบิเดียมอ่ืน ๆ 0.0 0.0% (1,436.7%) 

ฟาแลนอปซิส 1,071.5 56.5% (41.3%) 

ซิมบิเดียมอ่ืน ๆ 338.7 17.9% (6.3%) 

ออนซิเดียม 18.7 1.0% -(5.7%) 

รองเทานารี 8.5 0.4% (304.7%) 

ซิมบิเดียมลูกผสม 7.5 0.4% -(16.0%) 

ตนกลวยไม 

หวาย 4.5 0.2% -(11.6%) 

ไตหวัน 

รวมกลวยไมไตหวัน 1,897.3 100.0% (21.2%) 

จีน ตนกลวยไม 84.2  (83.3%) 

ตนกลากลวยไม   0.03   -(57.3%) 
สิงคโปร 

ตนกลวยไม   5.8   (67.2%) 

ท่ีมา : GTA (Global Trade Atlas) 
 



ตาราง 2.6  ปริมาณและมูลคาการสงออกตนกลวยไมของไทย  แยกตามประเทศผูนาํเขา ป 2549 
 

มูลคาการสงออก ปริมาณการสงออก 

ประเทศผูนําเขา มูลคา  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(%) 

(% 
เปล่ียน) 

ปริมาณ 
(ตน) 

สัดสวน 
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ราคาตอ
หนวย 

(บาท/ตน) 

รวมทั้งสิ้น 430.4 100.0% -3.4% 34,150,358 100.0% (13.9%) 12.6 

1. ญี่ปุน 133.9 31.1% -(6.3%) 5,149,387 15.1% (3.2%) 26.0 

2. สหรัฐอเมริกา 69.6 16.2% -(10.9%) 9,186,148 26.9% (8.0%) 7.6 

3. เนเธอรแลนด 52.7 12.2% (8.8%) 5,995,660 17.6% (4.3%) 8.8 

4. สาธารณรัฐเกาหลี 44.3 10.3% (29.1%) 4,683,193 13.7% (0.9%) 9.5 

5. สาธารรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 29.2 6.8% -(13.6%) 1,002,732 2.9% -(5.6%) 29.1 

6. เดนมารก 18.7 4.4% (100.0%) 805,873 2.4% (2.0%) 23.3 

7. เวียดนาม 15.4 3.6% -(21.3%) 1,815,017 5.3% (1.0%) 8.5 

8. เปอรโตริโก 6.6 1.5% (7.0%) 138,415 0.4% (0.1%) 47.7 

9. อินโดนีเซีย 6.5 1.5% (147.2%) 698,386 2.0% (0.6%) 9.3 

10. ฟลิปปนส 4.2 1.0% -(13.7%) 564,912 1.7% (0.0%) 7.4 

11. อินเดีย 3.8 0.9% -(3.5%) 423,363 1.2% (0.0%) 9.1 

12. สิงคโปร 3.5 0.8% -(12.3%) 444,636 1.3% (0.3%) 7.8 

13. เกาะเรอุนยอง 3.3 0.8% (36.0%) 146,272 0.4% (0.2%) 22.6 

14. สาธารณรัฐประชาชน
จีน 3.1 0.7% -(52.4%) 179,124 0.5% (0.1%) 17.6 

15. จาเมกา 2.7 0.6% -(7.4%) 101,187 0.3% (0.0%) 26.3 

16. ไตหวัน 2.2 0.5% -(32.5%) 969,452 2.8% -(0.6%) 2.3 

17. ออสเตรเลีย 2.2 0.5% -(4.2%) 169,636 0.5% (0.2%) 13.2 

18. กลาดิลูป 1.8 0.4% (120.3%) 25,747 0.1% (0.0%) 70.9 

19. บรูไน 1.8 0.4% (11.4%) 135,420 0.4% (0.1%) 13.3 

20. ตรินิแดดและโตเบโก 1.8 0.4% (73.5%) 60,076 0.2% (0.1%) 29.5 

21. สาธารณรัฐโดมินิกัน 1.7 0.4% -(46.8%) 171,703 0.5% (0.0%) 9.8 

22. ฮองกง 1.6 0.4% (48.8%) 168,443 0.5% (0.3%) 9.5 

23. สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน 1.5 0.3% (36.7%) 58,307 0.2% (0.1%) 25.5 

 



ตารางท่ี 2.6  (ตอ) 
 

มูลคาการสงออก ปริมาณการสงออก 

ประเทศผูนําเขา มูลคา  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(%) 

(% 
เปล่ียน) 

ปริมาณ 
(ตน) 

สัดสวน 
(%) 

(%

เปล่ียน) 

ราคาตอ
หนวย 

(บาท/ตน) 

24. สุรินัม 1.2 0.3% -(20.2%) 50,057 0.1% (0.0%) 24.6 

25. อิสราเอล 1.2 0.3% (41.3%) 120,718 0.4% (0.1%) 9.6 

26. นิวคาลิโดเนีย 1.1 0.3% (32.3%) 11,756 0.0% (0.0%) 96.7 

27. บังคลาเทศ 1.1 0.3% (2,459.2%) 101,107 0.3% (0.3%) 10.7 

28. สวีเดน 0.8 0.2% -(23.8%) 25,961 0.1% (0.0%) 32.3 

29. มาเลเซีย 0.8 0.2% (99.0%) 22,347 0.1% (0.0%) 34.2 

30. ไฮติ 0.7 0.2% (2,318.6%) 3,533 0.0% (0.0%) 212.0 

31. อื่น ๆ  11.4 2.5%  721,790 2.1%   

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

  1.4 โครงสรางการจําหนายกลวยไมตดัดอกของประเทศตาง ๆ 
   ในแตละประเทศมีระบบการซ้ือขายดอกกลวยไมแตกตางกัน ดอกกลวยไมท่ีสงไป
ยังประเทศญ่ีปุนและเนเธอรแลนดสวนใหญจะเปนการจําหนายผานตลาดประมูล โดยผูนําเขาจะนํา
กลวยไมท่ีส่ังจากตางประเทศเขาตลาดประมูล ซ่ึงเปนตลาดคาสง ผูคาสงและผูคาปลีกรายใหญ ๆ  
จะมาประมูลกลวยไมจากตลาดประมูลนําไปจําหนายตอใหผูคาปลีกรายยอย ไดแก รานจัดดอกไม 
โรงแรม และรานอาหาร ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและอิตาลี กลวยไมท่ีนาํเขาจากตางประเทศจะสง
ถึงผูนําเขา จากน้ันผูนําเขาจึงกระจายสินคาใหผูคาสง เพื่อจําหนายใหรานคาปลีกตอไป 

  1.5 อุปสรรคทางการคา 
   1. มีการใชมาตรการสุขอนามัยพืชอยางเขมงวดในบางประเทศ สุขอนามัยพืช 
หมายถึง การปลอดโรคและศัตรูพืช รวมท้ังพืชหรือผลผลิตพืชท่ีมีชนิดและปริมาณของศัตรูพืชใน
ระดับท่ียอมรับได ท้ังนี้ ดอกกลวยไมท่ีจะสงออกจะตองมีการสุมตรวจตนทางเพื่อออกใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate) และเม่ือสงถึงประเทศปลายทางจะมีการสุมตรวจอีกคร้ัง 
หากพบโรคหรือแมลงจะตองดําเนินการตามมาตรการท่ีประเทศนั้น ๆ กําหนด เชน การรมสารเคมี 
หรือเผาทําลาย ซ่ึงการรมสารเคมีอีกคร้ัง นอกจากจะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแลว ยังมีผลทําให 
ดอกกลวยไมเหลืองและมีอายุการใชงานส้ันลง สําหรับดอกกลวยไมของไทยท่ีสงออกศัตรูพืชท่ีเคย
ตรวจพบ ไดแก เพล้ียไฟ หอยทาก รวมท้ังโรคเกสรดํา 



   2.  บางประเทศมีการกําหนดใหศัตรูพืชบางชนิดเปน Restricted pest ซ่ึงจําเปนตอง
เขมงวดเปนพิเศษ โดยใชเหตุผลวาเปนศัตรูพืชท่ีสามารถระบาดและทําความเสียหายแกพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้น ๆ ได เชน สหภาพยุโรปขอกําหนดใหเพล้ียไฟ (Thrips plami) เปนตน Restricted pest 
เนื่องจากเปนศัตรูของมันฝร่ังซ่ึงเปนอาหารสําคัญของยุโรป จึงไดกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับ 
ดอกกลวยไมท่ีจะสงไป จะตองปลอดเพล้ียไฟ หรือตองมีการรมสารเมธิลโบรไมด อัตรา 20 – 24 กรัม/
ลูกบาศกเมตร นาน 120 นาที กอนสงออก และตองระบุวิธีท่ีปฏิบัติในใบรับรองปลอดศัตรูพืช และ
หากตรวจพบเพล้ียไฟในดอกกลวยไมท่ีสงไปถึง จะตองมีการเผาทําลายท้ัง Shipment นอกจากนี้ ยังมี
แผนท่ีจะประกาศใช EUREP GAP ไมดอกไมประดับ  ซ่ึงจะสงผลใหกลวยไมท่ีสงไปตองมีการปลูก
เล้ียงตามวีการที่กําหนด เพื่อใหไดผลผลิตท่ีปลอดภัยและปราศจากศัตรูพืช 

  1.6 แนวโนมการเปล่ียนแปลงการผลิตและการคากลวยไมของโลก 
   1.  สวนกลวยไมท่ีมีขนาดใหญมีจํานวนมากข้ึน เชน ในประเทศไทยสวนกลวยไม
หลายสวนมีพื้นท่ีมากกวา 75 ไร ขณะท่ีในประเทศมาเลเซีย คอสตาริกา และปานามา ก็มีสวนกลวยไม
ท่ีมีพื้นที่มากกวา 50 ไร 
   2. ในการสรางสวนกลวยไมมีการใชเงินลงทุนท่ีสูงข้ึน เชน สวนกลวยไมใน
ประเทศปานามา ใชเงินลงทุนสูงถึง 3.2 ลานบาทตอไร 
   3.  เกิดกลวยไมพันธุใหมข้ึนจํานวนมาก จากการปรับปรุงพันธุของเกษตรกร 
โดยเฉพาะกลวยไมสกุลหวาย ซ่ึงมีลูกผสมพันธุใหม ๆ ออกมามากนับรอย ๆ พันธุ ทําใหสามารถคัด
กลวยไมท่ีมีดอกขนาดใหญชอยาว และมีสีสันหลากหลาย 
   4.  มีการขยายการปลูกกลวยไมสกุลหวายและสกุลออนซิเดียม ไปปลูกในพื้นท่ีท่ีมี
ระดับสูงมากข้ึน เชน ในประเทศมาเลเซียปลูกในพ้ืนท่ีสูง 900 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  ประเทศ
ปานามามาปลูกในท่ีสูง 450 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  ทําใหผลผลิตดอกกลวยไมท่ีมีอายุการใชงาน
นานข้ึน 
   5.  การกระจายสินคาดอกกลวยไม โดยเฉพาะกลวยไมเมืองรอนหลังจากท่ีสงถึง
ประเทศลูกคาปลายทาง ใชวิธีการท่ีแตกตางไปจากเดิมโดยเปนการสงโดยตรงถึงลูกคามากข้ึน ท้ังนี้ 
เนื่องจากเดิมการสงดอกกลวยไมจะสงรวมกับดอกไมชนิดอ่ืน ท่ีสวนใหญเปนดอกไมเมืองหนาว  
ทําใหดอกกลวยไมซ่ึงตองการอุณหภูมิสูงกวาดอกไมเมืองหนาวไดรับความเสียหายจากความเย็น  
ทําใหผูขายตองแยกสงกลวยไมตางหาก  สงผลใหมีคาใชจายสูง รานดอกไมจึงส่ังดอกกลวยไมนอยลง 
ดังนั้น ในปจจุบันผูนําเขาหรือรานดอกไมจึงหันมาใชบริการของ FedEx ท่ีสงดอกกลวยไมโดยตรงถึง
ผูใช โดยใชกลองท่ีบรรจุดอกกลวยไม 60 – 80 ชอ 
 



2. สภาพการผลิตและการตลาดกลวยไมของประเทศไทย 

  2.1 สภาพการผลิต 
   ความสําคัญของกลวยไมตอภาคการผลิต 

  ในปจจุบันกลวยไมมีความสําคัญท้ังตอเศรษฐกิจของประเทศ สภาพแวดลอม และ
สังคม  แมสังคมในปจจุบันจะมีความเจริญกาวหนาดานวัตถุมากข้ึนเร่ือย ๆ  แตกระนั้นมนุษยยิ่งมี
ความตองการแสวงหาความสุขทางดานจิตใจมากข้ึนเปนเงาตามตัว โดยเฉพาะความสวยงามของ
กลวยไม  ซ่ึงมีสวนชวยเปนอยางมากตอการใหความสุขทางดานจิตใจ เชน การส่ือสัมพันธ  ชวย
เสริมสรางบรรยากาศ  ปรับปรุงสภาพแวดลอมและนิเวศวิทยาใหดีข้ึน   

  ความสําคัญดานสังคม  กลวยไมถูกนําไปใชในการจัดภูมิทัศน ประดับตกแตงตาม
อาคารบานเรือน สถานท่ีทํางาน ศูนยการคา งานพิธีตาง ๆ ท้ังรัฐพิธี และพิธีของคนในสังคม ไมวา
จะเปนงานแตงงาน งานศพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานเทศกาลตาง ๆ  

  นอกจากนั้น กลวยไมยังถูกนําไปใชเปนส่ือในการทําธุรกิจ เชน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) การบินไทยสายการบินแหงชาติ เปนส่ือสารการตลาดใชคอสารดกลวยไม
ประดับบริการตอนรับพรอมวัฒนธรรมการไหวลูกคาบนเคร่ือง เปนสัญลักษณท่ีส่ือความเปนไทย
ความออนชอยของคนไทย และบริการท่ีประทับใจของการบินไทยท่ีมีตอสายตาคนท่ัวโลก เปนตน 

  ความสําคัญตอส่ิงแวดลอม  กลวยไมใชเปนสวนสําคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหดีข้ึน เชน ใชตกแตงท้ังในอาคารและนอกอาคาร ผูกประดับตนไมสวนสาธารณะ 
ปมน้ํามัน รานอาหาร  แขวนระเบียงบาน จัดสวนหยอมกลางแจงตามสวนสาธารณ แตงบนโตะ
อาหาร จานอาหาร แกวเครื่องดื่ม เคาเตอรตอนรับลูกคาในโรงแรม เพิ่มความสวยงามใหแกพื้นท่ี  
และลดความกระดางในพ้ืนท่ีลง 

  ความสําคัญดานเศรษฐกิจ กลวยไมเปนพืชสงออกท่ีสําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหกลวยไมเปนหนึ่งในส่ีของพืช Product Champion  เปนพืช
ชวยสรางรายไดสูง  สรางอาชีพ และมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ การสงออก
กลวยไมของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป เปนไมดอกท่ีมีมูลคาการสงออกมากท่ีสุด ในป 
2550 มีมูลคาการสงออก  2,544.8  ลานบาท คิดเปนรอยละ 85 ของมูลคาการสงออกไมดอก  
ไมประดับท้ังหมด รองลงมาไดแก ตนกลวยไม มูลคาการสงออก 400  ลานบาท โดยประเทศท่ีไทย
สงออกดอกกลวยไมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก  ไดแก ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี  จีน อินเดีย  
(ตารางที่ 2.7)  ประเทศท่ีไทยสงออกตนกลวยไมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเทศญ่ีปุน 
เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา เกาหลี เวียดนาม (ตารางท่ี 2.8)  

 



ตารางท่ี 2.7  ปริมาณและมูลคาการสงออกดอกกลวยไมของไทยไปตางประเทศ 5 อันดับแรก ป 2550 
 

ประเทศ ปริมาณ ( กก. ) มูลคา ( บาท ) 
1. ญ่ีปุน 4,604,189 831,591,293 
2. สหรัฐอเมริกา 3,609,204 568,805,763 
3. อิตาลี 2,728,295 228,968,477 
4. จนี 7,179,124 222,755,623 
5. อินเดยี 1,149,394 94,443,540 

ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2551 
 
ตารางท่ี 2.8  ปริมาณและมูลคาการสงออกตนกลวยไมของไทยไปตางประเทศ 5 อันดับแรก ป 2550 
 

ประเทศ ปริมาณ ( ตน) มูลคา ( บาท ) 
1. ญ่ีปุน 4,765,536 108,757,334 
2. เนเธอรแลนด 7,497,985 74,912,122 
3. สหรัฐอเมริกา 8,785,574 49,355,304 
4. เกาหลีใต 4,965,184 48,009,830 
5. เวยีดนาม 1,798,474 15,974,542 

ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2551 
 
   การผลิตกลวยไมท่ีสําคัญของประเทศไทยในปจจุบัน  

  กลวยไมตัดดอก  ประเทศไทยสงออกดอกกลวยไมมาเปนระยะเวลานานประมาณ 
40 ป  มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในฐานะแหลงผลิตกลวยไมลูกผสมท่ีสําคัญของโลก  ประเทศไทยมี
หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจํานวนมาก ทําใหสามารถผลิตตนพันธุท่ีมีคุณภาพไดอยางรวดเร็ว
และมีราคาตํ่า  เกษตรกรมีความสามารถในการปลูกเล้ียงและปรับปรุงพันธุ  การผลิตกลวยไม 
ตัดดอกโดยรวมของไทยเพิ่มข้ึนตามลําดับ ป 2550 มีพื้นท่ีปลูก 20,739 ไร ผลผลิตดอกกลวยไม
รวมท้ังประเทศ ประมาณ 45,937 ตัน โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 2,215 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 2.9, ภาพท่ี 
2.1) กลวยไมตัดดอกสกุลหวายเปนสกุลท่ีปลูกมากท่ีสุด มีพื้นท่ีปลูกประมาณรอยละ 80 พันธุท่ีมี
การปลูกมากไดแก โจแดง บอม17 เอียสกุล แอนนา ซากุระ ขาว5N ขาวสนาน รองลงมาเปน 
สกุลม็อคคารา ออนซิเดียม  และแวนดา  
 



ตารางท่ี 2.9  พื้นที่ปลูกและผลผลิตกลวยไมตัดดอกของไทย ป 2542 – 2551 
 

ป พื้นท่ีปลูก (ไร) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 
2542 14,139 29,575 2,092 
2543 15,718 33,890 2,156 
2544 17,049 37,602 2,206 
2545 18,505 40,852 2,208 
2546 19,399 42,905 2,218 
2547 19,784 43,932 2,221 
2548 20,226 45,428 2,246 
2549 20,535 45,257 2,203 
2550 20,739 45,937 2,215 

2551 (คาดการณ) 21,757 49,541 2,215 
ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  พื้นท่ีและปริมาณการผลิตกลวยไมของไทย  ระหวางป 2539 - 2550 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  กลวยไมตน   มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 1,200 ไร  มีผลผลิตตนกลวยไมรวมท้ังประเทศ
ประมาณ 48 ลานตน กลวยไมท่ีปลูกเพื่อจําหนายตนมากท่ีสุด คือ สกุลหวาย รองลงมาเปน  
สกุลแวนดา สกุลฟาแลนอปซิส และสกุลออนซิเดียม มีสัดสวนการใชภายในประเทศ รอยละ 37.2  
และสงออกรอยละ 62.8   

  แนวโนมการผลิตกลวยไมตัดดอกของไทย ยังคงมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับตลาด
ตางประเทศ  ซ่ึงแตละประเทศมีความตองการที่แตกตางกัน  เชน ตลาดญ่ีปุน  และสหรัฐอเมริกา 
ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ  สวนตลาดจีน  ฮองกง  และไตหวัน ไมตองมีคุณภาพท่ีสูงนัก  ดังนั้น
เกษตรกรรายยอยจะใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพนอยลง  สงผลใหบริษัทสงออกกลวยไมไปยัง
ตลาดอ่ืนท่ีตองการคุณภาพสูงจะลงทุนทําสวนเองมากข้ึนเพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพได 

  สําหรับป 2551 ประมาณการวา พื้นท่ีปลูกกลวยไมตัดดอกจะขยายตัวเพิ่มข้ึนเปน 
21,757 ไร เนื่องจากผลผลิตดอกกลวยไมในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายนของปท่ีผานมายังมี
ป ริ ม า ณ 
ไมเพียงพอกับการสงออก ทําใหเกษตรกรสามารถขายดอกกลวยไมเกรดยาวสุดไดราคาสูงถึงชอละ  
10 – 14 บาท จึงเปนแรงจูงใจใหปลูกเพิ่มข้ึน โดยสวนใหญจะเปนการขยายการปลูกไปในพ้ืนท่ี
อําเภอนครชัยศรี อําเภอกําแพงแสน  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  อําเภอโพธาราม อําเภอ
บานคา จังหวัดราชบุรี อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะท่ีพื้นท่ีการ
ผลิตกลวยไมจําหนายตนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย  สวนการสงออกคาดวาขยายตัวเพิ่มข้ึนท้ังการ
สงออกดอกกลวยไมและตนกลวยไม เนื่องจากมีหลายปจจัยท่ีเอ้ือ เชน จีนซ่ึงเปนตลาดกลวยไมท่ี
สําคัญแหงหนึ่งของไทยมีความตองการไมดอกไมประดับมากข้ึน ประเทศ ท่ีเปนตลาดใหม เชน 
อินเดีย และประเทศในยุโรปตะวันออกเร่ิมมีความตองการกลวยไมมากข้ึน ขณะท่ีกลวยไมไทย 
มีพันธุใหม ๆ ออกสูตลาด และหนวยงานราชการท่ีมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดกลวยไมมากข้ึนและ
ทําอยางตอเนื่อง  (เศรษฐพงศ, 2551) 

   แหลงผลิตและเกษตรกร 
   กลวยไมมีการปลูกกระจายอยูทั่วประเทศ  กลวยไมตัดดอกมีแหลงผลิตสําคัญ
สวนใหญอยูในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูก
มากท่ีสุดคือ นครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ราชบุรี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลวยไมหนาแนน ไดแก เขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
อําเภอกระทุมแบนและบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงในระยะหลังพื้นท่ีเหลานี้ไดเปล่ียนเปน 
เขตชุมชน และมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน ทําใหเกิดมลภาวะท้ังน้ําเสีย  อากาศเปนพิษ และมี
ฝุนละออง สงผลกระทบตอคุณภาพดอกกลวยไม เกษตรกรบางสวนจึงไดยายไปปลูกในพื้นท่ีใหมท่ี



มีสภาพแวดลอมดีข้ึน เชน อําเภอบานโปงและโพธาราม จังหวัดราชบุรี อําเภอบางเลนจังหวัด 
นครปฐม  อําเภอบางใหญและไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นอกจากนี้ปจจุบันยังมีการ
ขยายไปปลูกในภาคอ่ืนและไดผลผลิตดอกท่ีมีคุณภาพ เชน จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร สําหรับ
กลวยไมจําหนายตนแหลงผลิตสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี 
สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค กําแพงเพชร และเชียงใหม (ตารางท่ี 2.10) 
 พื้นที่การผลิตกลวยไมท่ีสําคัญ 

1. กรุงเทพมหานคร  ไดแก  เขตบางบอน,  เขตบางแค,  เขตจอมทอง,  เขต 
บางขุนเทียน,  เขตหนองแขม,   เขตภาษีเจริญ,  เขตราษฎรบูรณะ,  เขตตล่ิงชัน,  เขตทุงครุ และเขต
ทวีวัฒนา 

2. จังหวัดนนทบุรี  ไดแก  อําเภอเมือง,  อําเภอบางใหญ,  อําเภอบางกรวย,  
อําเภอปากเกร็ด,  อําเภอไทรนอย และอําเภอบางบัวทอง 

3. จังหวัดปทุมธานี  ไดแก  อําเภอเมือง  และอําเภอสามโคก 
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดแก  อําเภอพระนครศรีอยุธยา , อําเภอบางซาย,  

อําเภอมหาราช,  อําเภอบางปะหัน,  อําเภอลาดบัวหลวง,อําเภอเสนา,  และอําเภอทาเรือ 
5. จังหวัดนครปฐม  ไดแก  อําเภอบางเลน,  อําเภอดอนตูม,  อําเภอกําแพงแสน,  

อําเภอเมือง,  อําเภอนครชัยศรี,  อําเภอพุทธมณฑล  และอําเภอสามพราน 
6. จังหวัดสมุทรสาคร  ไดแก อําเภอกระทุมแบน  และอําเอบานแพว 
7. จังหวัดราชบุรี  ไดแก  อําเภอเมือง,  อําเภอบานโปง,  อําเภอดําเนินสะดวก,  

อําเภอบางแพ,  อําเภอโพธาราม และอําเภอสวนผ้ึง 
8. จังหวัดชลบุรี ไดแก อําเภอเมือง, อําเภอบางละมุง, อําเภอพานทอง  และ 

อําเภอศรีราชา 
9. จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก อําเภอทามะกา  

 



ตารางท่ี 2.10  พื้นท่ีปลูกของจังหวัดท่ีเปนผลิตสําคัญ ๆ 
 

จังหวัด พื้นท่ีปลูก (ไร) 
นครปฐม 5,215 
สมุทรสาคร 4,251 
กรุงเทพมหานคร 2,789 
ราชบุรี 1,117 
นนทบุรี 1,200 
พระนครศรีอยธุยา 460 

 
 จํานวนเกษตรกรผูปลูกกลวยไม 
 ผูปลูกกลวยไมตัดดอกปจจุบันมีประมาณ 2,500 ครัวเรือน สวนใหญเปนเกษตรกร
รายยอยท่ีมีพื้นท่ีปลูก 5 - 10 ไร เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของบริษัทสงออก และมักรวมกัน
เปนกลุมท่ีมีพื้นท่ีปลูกรวมกันต้ังแต 20 - 100 ไร แตก็มีสวนขนาดใหญท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 100 ไร 
ซ่ึงลงทุนโดยเกษตรกรรายใหญหรือบริษัทสงออก  ปจจุบันบริษัทสงออกรายใหญจะมีสวนของ
ตนเอง ทําใหการรับซ้ือจากสมาชิกมีสัดสวนลดลง โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีมีผลผลิตออกมาก ทําให
เกษตรกรขายกลวยไมไดในราคาตํ่า  เกษตรกรผูปลูกกลวยไมจําหนายตนท่ัวประเทศมีประมาณ 500 
ราย เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอยซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกกลวยไมรายละ 3 – 5 ไร (กลุมสงเสริมการผลิต 
ไมดอกไมประดับ, 2551ก) 
 เกษตรกรผูปลูกกลวยไมสวนใหญจะมีความรู มีวิสัยทัศน ความรอบรูและฐานะ
ความเปนอยูดีกวาเกษตรกรสาขาอ่ืน  เนื่องจาก กลวยไมเปนพืชท่ีตองมีการลงทุนคอนขางสูง  
ผลตอบแทนก็สูง  ตองการความประณีตในการดูแล  ผูผลิตจึงตองมีความรู  ปจจุบันมีแนวโนมมีผูท่ี
มีความรูระดับปริญญาเร่ิมเขามาปลูกกลวยไมมากข้ึน  แตอยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกสวนใหญยงั
มีความรูนอย  ซ่ึงมีขอจํากัดในการเรียนรูและศึกษาขอมูล  โดยทั่วไปผูท่ีมีอิทธิพลตอเกษตรกรมาก
ท่ีสุด คือ ผูจําหนายปจจัยการผลิต หรือปุยและสารเคมี  ผูรวบรวมปจจัยการผลิตและผูสงออก  แต
ในปจจุบันเกษตรกรบางสวนมีการรวมกลุมกันโดยการสงเสริมของภาครัฐ  จุดประสงคในการ
รวมกลุมเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  ซ่ึงขณะน้ีมีกลุมเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมท้ังส้ิน 63 กลุม 
ใน 8 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 16 กลุม  กาญจนบุรี 1 กลุม  ชลบุรี  3 กลุม  นครปฐม 20 กลุม  
นนทบุรี 2 กลุม  ราชบุรี 2 กลุม  พระนครศรีอยุธยา 1 กลุม และสมุทรสาคร 18 กลุม (ตารางท่ี 2.11) 

 



ตารางที่ 2.11  รายชื่อกลุมเกษตรกร/ประธานกลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไม 
 

 ชื่อกลุม ชื่อประธานกลุม ที่อยู อําเภอ จังหวัด โทรศัพท มือถือ 
1 กลุมกลวยไมจอมทอง นายมนัส  เพ็งพูน 23/1 หมู 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 02-4283478 081-5590577 
2 กลุมกลวยไมตลิ่งชัน นายประจวบ  เหมือนโพธิ ์ 15/1 หมู 14 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชน กรุงเทพฯ 02-4486114 081-9249751 
3 กลุมกลวยไมคลองปทุม นายสมศักดิ์  วองเจริญศิริ 3/1 หมู 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 02-4292769 081-8998151 
4 กลุมกลวยไมตงพิรุณธรรม นายชาญ  แตงผึ่ง 27หมู 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 02-8889325  
5 กลุมกลวยไมทวีวัฒนา นายชาญชัย  พูนผล 53/2 หมู 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 02-8062186 089-1367977 
6 กลุมกลวยไมนวิวรรณี นายสมิน   บํารุงพืช 61/1 หมู 6 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 02-8890714 089-3861129 
7 กลุมกลวยไมบางเชือกหนัง นายสมชาติ  รุงแสง 33/10 หมู 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 02-4481920 081-8267145 
8 กลุมกลวยไมทุงครุ บางมด หมู 3 นายสมชาย  ขวัญมงคลเจริญ 271 หมู 3 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 02-4263569  
9 กลุมกลวยไมบางมด ทุงครุ หมู 3 นายเจตน  มีญาณเยี่ยม 73/4 หมู 3 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 02-4263429  
10 กลุมกลวยไมคลองขวาง นายสมศักดิ์  จิตธนากรโกศล 111 หมู 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 02-4542053 081-8101407 
11 กลุมกลวยไมบางไผ นายสมทรง  ผุงเพิ่มตระกูล 39/1 หมู 9 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 02-4440286 081-3781937 
12 กลุมกลวยไมรมไทรการเกษตร นายพิชัย  เลิศฤทธิ์กนก 18/2 หมู 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 02-4455095  
13 กลุมกลวยไมชุมชนกลวยไมหมู 4 นายบุญชู  พูนผล 3/7 หมู 4 แขวงหนองคางพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 02-4441906 081-8096468 
14 กลุมกลวยไมพฒันา นายนาคร  วองวัฒนาการ 2/3 หมู 10 แขวงหนองคางพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  081-5146503 
15 กลุมกลวยไมหนองแขม (บางบอน) นายสมชาย  ดุลดิลก 12/13 หมู 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 02-4455554 089-1072480 
16 กลุมกลวยไมหนองคางพลู (หนองแขม) นายสมรวย  บัวหลั่น 32/1 หมู 4 แขวงหนองคางพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 02-4411898 087-7808897 
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
 

 ชื่อกลุม ชื่อประธานกลุม ที่อยู อําเภอ จังหวัด โทรศัพท มือถือ 
17 กลุมกลวยไมกาญจนบุรี นายอิทธิศักดิ์  ชัยญาติ บานพงตึก 114 หมู 4 ต.พง

ตึก 
อ.ทามะกา กาญจนบุรี 034-542098  

18 กลุมผูปลูกกลวยไมตําบลสุรศักดิ์ นายชาตรี  ศิริวรรณ 38 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 038-382876  
19 กลุมผูปลูกกลวยไมตําบลบอวิน นายชาตรี  สุนทรพงษบุญนาค 320 หมู 7 ต.บอวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี   
20 กลุมผูปลูกกลวยไมตําบลบึง นายสมจิต  เจริญสุข 208 หมู 7 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 038-481196  
21 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมอําเภอกําแพงแสน นายสาคร  กาญจนพิบูลย 79 หมู 1 ต.รางพิกุล อ.กําแพงแสน นครปฐม   
22 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมอําเภอดอนตูม นายสุเทพ  จันทรแต 109 หมู 2 ต.หวยพระ อ.ดอนตูม นครปฐม  081-8279466 
23 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางแกวฟา นายสุวัฒน  จันทรวิเมลือง 77/7 หมู 1 ต.บางแกวฟา อ.นครชัยศรี นครปฐม  081-9396415 
24 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมสัมปทวน นายชัยณรงค  คงมนี 64/2 หมู 2 ต.โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี นครปฐม 034-324265 086-7989858 
25 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางเลน 1 นายวิทยา  ไพสิฐธัญพงษ 83/1 หมู 1 ต.นราภิรมย อ.บางเลน นครปฐม  081-9334685 
26 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางเลน 2 นายอรรถพล  กาญจนพิบูลย 63 หมู 6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน นครปฐม  081-2511460 
27 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมพุทธมณฑล 1 นายธงชัยพัฒน  ดีสวัสดิ ์ 44/1 หมู 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 034-298304 089-2021663 
28 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมพุทธมณฑล 2 นางสมศรี  พริ้มพราย 62 หมู 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม   
29 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมอําเภอเมืองนครปฐม นายจักรพันธ  อัครโชติกร 1 หมู 17 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง นครปฐม 034-377889  
30 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไม GAP บางชาง นายมงคล  นาคสงวน 5/4 หมู 4 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม   
31 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมคลองจินดา นายสมผล เจียระธรรม 193/1 หมู 3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน นครปฐม 034-397111  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
 

 ชื่อกลุม ชื่อประธานกลุม ที่อยู อําเภอ จังหวัด โทรศัพท มือถือ 
32 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมคลองใหม นายบุญทอง  เอี่ยมศริยารักษ 69/1 หมู 5 ต.คลองใหม อ.สามพราน นครปฐม 034-324538  
33 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมตําบลออมใหญ นายสมชาย  สาครพันธุ 8/1 หมู 1 ต.ออมใหญ อ.สามพราน นครปฐม   
34 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางระทึก นายสมศักดิ์  เจิมสุจริต 134 หมู 5 ต.บางระทึก อ.สามพราน นครปฐม 034-288051 081-7585606 
35 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางชาง 1 นายสวัสดิ ์ เพ็งชุม 3/1 หมู 6 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 034-295326 089-9922055 
36 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบางชาง 2 นายบรรจง  ชื่อนเจริญ 40/1 หมู 8 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 034-324981  
37 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบานใหม 1 นายอนุชา  ชัยสมบูรณพันธ 79 หมู 5 ต.บานใหม อ.สามพราน นครปฐม 02-4290285  
38 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมบานใหม 2 นายสมบัติ  ตันเสถียร 40/2 หมู 5 ต.บานใหม อ.สามพราน นครปฐม 02-4290299 081-3398591 
39 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมสามพราน 1 นายวรโชติ  เดชกําแหง 72 หมู 5 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม  081-9470018 
40 กลุมผูปลูกเลี้ยงกลวยไมสามพราน 2 นายไพฑูรย บุญมี 11/1 หมู 6 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม  081-4038932 
41 กลุมไทรนอย นายวิชัย  นพสันติ 2/1 หมู 8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย นนทบุรี  081-9268795 
42 กลุมบางใหญ นายฉลอง  อิ่มใจ 27/3 หมู 3 ต.บานใหม อ.บางใหญ นนทบุรี  081-3066196 
43 กลุมผูปลูกกลวยไมอยุธยา นายมานิตย  แยมประยูร 24 หมู 4 ต.ชายนา อ.เสนา พระนครศรีอยธุยา  081-7799026 
44 กลุมผูปลูกกลวยไมจังหวัดราชบุรี 1 นายจักรกฤษ เอื้อประเสริฐ 149 หมู 11 ต.ปากแรด อ.บานโปง ราชบุรี  081-3087213 
45 กลุมผูปลูกกลวยไมจังหวัดราชบุรี 2 นายสุวิทชัย  แสงเทียน 133 หมู 3 ต.เขาชะงุม อ.โพธิ์ธาราม ราชบุรี 032-200703  
46 กลุมผูปลูกกลวยไมทาไม 1 นายสมโภชน  ภูสุวรรณ 8 หมู 1 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-844372  
47 กลุมผูปลูกกลวยไมทาไม 2 นายสมเจตน  บุญชัย 41 หมู 11 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  081-9238618 
48 กลุมผูปลูกกลวยไมทาเสา-ดอนไกดี นายอนันต  โพธิ์สวัสดิ ์ 78/1 หมู 1 ต.ดอนไกด ี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-844579  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ) 
 

 ชื่อกลุม ชื่อประธานกลุม ที่อยู อําเภอ จังหวัด โทรศัพท มือถือ 
49 กลุมผูปลูกกลวยไมวัดทากระบือ 1 นายปราโมทย  ปุจฉาการ 4 หมู 3 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-499299  
50 กลุมผูปลูกกลวยไมวัดทากระบือ 2 นายถาวร  คงดี 22/3 หมู 5 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  081-0128923 
51 กลุมผูปลูกกลวยไมวัดทากระบือ 3 นายอานนท  สุขสาคร 28 หมู 6 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-499387  
52 กลุมผูปลูกกลวยไมสวนหลวง-คลองมะเดื่อ นายไพรัตน  ณัฐธํารงกุล 86 หมู 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 02-4209852  
53 กลุมผูปลูกกลวยไมหนองนกไข 1 นายสุนันท  เจรญิพานิช 32 หมู 2 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  089-4417754 
54 กลุมผูปลูกกลวยไมหนองนกไข 2 นายเสนห  ทองสิมา 38 หมู 7 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  081-6426483 
55 กลุมผูปลูกกลวยไมหนองนกไข 3 นายสงวน  ปานบานเกร็ด 51 หมู - ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  081-8596235 
56 กลุมผูปลูกกลวยไมอางทอง 1 นายพิษณุ  สํารวยรื่น 105/2 หมู 12 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร  081-8381783 
57 กลุมผูปลูกกลวยไมอางทอง 2 นายสุรชัย  ขวัญบุญ 1/1 หมู 11 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-473156  
58 กลุมผูปลูกกลวยไมอางทอง 3 นายชัยณรงค  สนธิเจริญ 17 หมู 13 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 034-472981  
59 กลุมผูปลูกกลวยไมเกษตรพัฒนา นายสุรสีย  ตั้งเจริญ 45/1 หมู 1 ต.เกษตรพัฒนา อ.บานแพว สมุทรสาคร  081-4309246 
60 กลุมผูปลูกกลวยไมคลองตัน นายนิยม  รอดคลองตัน 46/1 หมู 2 ต.คลองตัน อ.บานแพว สมุทรสาคร 034-858667  
61 กลุมผูปลูกกลวยไมยกกระบัตร นายเฉลย  อาจทรัพย 195/1 หมู 2 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว สมุทรสาคร 034-480749  
62 กลุมผูปลูกกลวยไมสวนสม นายเอี้ยง  สุขสาคร 58/1 หมู 5 ต.สวนสม อ.บานแพว สมุทรสาคร 034-858364  
63 กลุมผูปลูกกลวยไมหลักสอง นายขวัญชัย  เกตุแกว 24/1 หมู 1 ต.หลักสอง อ.บานแพว สมุทรสาคร 034-482560  

ที่มา : กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ, 2550 
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  2.2 โครงสรางการจัดจําหนาย 
  การจําหนายดอกกลวยไมของเกษตรกร หากเปนดอกกลวยไมสงออกสวนใหญ
เกษตรกรจะจําหนายใหบริษัทสงออกโดยตรงในลักษณะท่ีเปนสมาชิก เกษตรกรแตละรายจะสง
ดอกกลวยไมใหบริษัทสงออกมากกวาหนึ่งบริษัท  โดยบริษัทสงออกจะแจงปริมาณการส่ังซ้ือใน 
แตละคร้ังใหเกษตรทราบลวงหนา  แลวนํารถมารับดอกกลวยไมท่ีสวนเกษตรกร หลังจากน้ันจึงนํา
ดอกกลวยไมไปคัดคุณภาพ แบงเกรด แลวทําการบรรจุหีบหอ แตก็มีเกษตรกรบางรายท่ีทําการ
สงออกเองโดยรวบรวมผลผลิตจากท้ังของตนเองและเกษตรกรรายอ่ืน ในปจจุบันบริษัทสงออก
ขนาดใหญเกือบทุกบริษัทมีสวนกลวยไมของตนเอง ในการสงออกจึงใชผลผลิตดอกกลวยไมของ
ตนเองเปนหลัก สวนท่ีเหลือจึงรับซ้ือจากเกษตรกร ท้ังนี้ราคาดอกกลวยไมท่ีจําหนายใหบริษัท
สงออกจะข้ึนกับ พันธุกลวยไม เกรด และฤดูกาล โดยในฤดูฝนท่ีมีผลผลิตดอกกลวยไมมาก ราคาจะ
ต่ํา  ขณะท่ีในชวงฤดูแลงดอกกลวยไมมีนอยราคาก็จะสูง เกษตรกรสวนใหญจะไดรับเงินคา
กลวยไมหลังจากท่ีสงของใหบริษัท 45-60 วัน 
  สําหรับดอกกลวยไมท่ีใชบริโภคภายในประเทศ สวนใหญเกษตรกรจะสงใหพอ
คาขายสงท่ีปากคลองตลาด หลังจากนั้นพอคาขายสงจะกระจายดอกกลวยไมสวนใหญไปยังพอ
คาขายสงรายยอยท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัดตามคําส่ังซ้ือ แลวพอคาขายสงรายยอยจึงจะสงให
พอคาขายปลีกตอไป นอกจากระบบการซ้ือขายท่ีผานพอคาขายสงรายยอยแลว ยังมีผูใชดอก
กลวยไมในปริมาณมากเชน โรงแรม รานจัดดอกไม ไปซ้ือดอกกลวยไมโดยตรงจากพอคาขายสงท่ี
ปากคลองตลาด ดอกกลวยไมท่ีจําหนายในประเทศสวนใหญเปนดอกกลวยไมท่ีไมสามารถสงออก
ไดเนื่องจากไมไดคุณภาพหรือเปนสวนท่ีเกินจากคําส่ังซ้ือ ดังนั้นการจําหนายจึงเปนลักษณะคละ
เกรด โดยจําหนายเปนกําใหญน้ําหนัก 800 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ราคาดอกกลวยไมท่ีเกษตรกร
จําหนายไดข้ึนลงตามฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.2  ชองทางการจําหนายดอกกลวยไมของบริษัทสงออกไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  วิถีตลาดดอกกลวยไมของไทย 
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   ราคากลวยไมตัดดอกท่ีเกษตรกรขายได 
   ราคากลวยไมตัดดอกที่เกษตรกรขายไดจะข้ึนกับปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณและความ
ตองการ  ดอกไมในตลาด  คุณภาพของดอกกลวยไม  สําหรับชวงเวลาท่ีดอกกลวยไมมีราคาแพงคือ 
ในฤดูรอนเน่ืองจากมีดอกไมเขาสูตลาดนอย  สําหรับชวงเวลาท่ีดอกกลวยไมมีราคาตํ่าคือ  ชวงฤดูฝน
และฤดูหนาวซ่ึงเปนชวงท่ีดอกกลวยไมออกสูตลาดมาก แตในฤดูฝนระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
ราคาจะถูกกวาฤดูหนาว 
   ราคาการซื้อขายกลวยไมแบงตามช้ันคุณภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไปใชความยาวของชอดอก
เปนเกณฑ มี 3 เกณฑ ไดแก 
   1. ไมยาว มีความยาวกานชอดอก 55 – 60 เซนติเมตร 
   2. ไมส้ันสวย มีความยาวกานชอดอกยาว 40 – 50 เซนติเมตร 
   3. ไมส้ันสุด มีความยาวความยาวกานชอดอก 35 – 40 เซนติเมตร 
   ในป 2549 ราคากลวยไมตัดดอกชอยาว (55 – 60 เซนติเมตร) มีราคาท่ีเกษตรกร 
ขายไดท่ีฟารมเฉล่ีย 5.43 บาท/ชอ กลวยไมส้ันสวย (40 – 50 เซนติเมตร) มีราคาเฉล่ีย 4.43 บาท/ชอ และ
ไมส้ันสุด (35 – 40 เซนติเมตร) มีราคาเฉล่ีย 3.49 บาท/ชอ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาขายเฉล่ียท้ังปท่ี
เกษตรกรขายไดตั้งแตป 2543 เปนตนมา พบวามีราคาเพ่ิมข้ึนทุกปในทุกเกรด (ตารางท่ี 2.12) 
 

ตารางท่ี 2.12  ราคากลวยไมตัดดอกท่ีเกษตรกรขายไดทีฟารม เฉล่ียรายเดือนในแตละป   
สําหรับกลวยไม กานชอดอกยาว 55 - 60 ซม. 

หนวย : บาท/ชอ 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ม.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ม.ค.-
ก.ย. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

2543 - - - 0 - - - 0 - - 1.5 1.5 2 2 2 1.87 
2544 2.25 3.33 3.06 2.88 3.25 6.44 4.25 3.76 2.75 2 2 3.26 2.1 1.81 3.62 3.07 
2545 2.81 2.06 2.81 2.56 3 4.6 4 3.21 3.3 2.19 0.85 2.85 0.92 1.44 1.37 2.45 
2546 1 2.56 1.75 1.77 1.62 4.19 3.8 2.49 1.5 1.77 1.6 2.2 2.01 2.06 2.56 2.2 
2547 3.83 3.35 5 4.06 4.91 5.18 5.87 4.69 5.49 3.78 2.2 4.4 2.17 2.16 2.17 3.84 
2548 2.18 4.74 4.33 3.75 3.87 7.33 7.65 5.02 7.16 6.59 6.18 5.56 5.34 4.08 3.96 5.29 
2549 6.46 6.2 5.76 6.14 6.77 7.53 7.69 6.74 6.2 3.94 3.02 5.95 3.38 2.94 5.25 5.43 
2550 4.34 5.91 4.87 5.04 5.07 4.49 4.36 4.84 5.4 4.2 3.56 4.69 3.68 3.44 - 4.49 

ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 
 
 
 



ตารางที่ 2.13  ราคากลวยไมตัดดอกท่ีเกษตรกรขายไดท่ีฟารม เฉลี่ยรายเดือนในแตละป  สําหรับกลวยไม 
กานชอดอกยาว 40 - 50 ซม. 

หนวย : บาท/ชอ 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ม.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ม.ค.-
ก.ย. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

2543 - - - 0 - - - 0 - - 1 1 1 1.17 1.5 1.17 
2544 1.75 2.5 2.37 2.21 2.5 5.5 3.25 2.98 2.15 1.5 1.5 2.56 1.6 1.55 2.82 2.42 
2545 2.06 1.56 2.31 1.98 2.5 3.7 3 2.52 2.3 1.56 0.6 2.18 0.67 1 0.94 1.85 
2546 0.72 1.87 1 1.2 1.12 3.37 2.94 1.84 0.94 0.94 0.9 1.53 1.47 1.57 2.06 1.58 
2547 2.94 2.32 3.82 3.03 3.92 4.1 4.88 3.66 4.54 2.71 1.61 3.43 1.4 1.6 1.48 2.94 
2548 1.5 3.61 3.37 2.83 3.14 6.34 6.57 4.09 5.95 5.17 4.83 4.5 4.13 3.07 3.03 4.23 
2549 5.24 4.99 4.62 4.95 5.5 6.53 6.69 5.6 5.22 3.03 2.23 4.9 2.6 2.12 4.37 4.43 
2550 3.32 4.88 3.94 4.05 3.81 3.51 3.39 3.81 4.4 3.22 2.67 3.68 2.74 2.53 - 3.49 

ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 
 

ตารางท่ี 2.14  ราคากลวยไมตัดดอกท่ีเกษตรกรขายไดท่ีฟารม เฉล่ียรายเดือนในแตละป   
สําหรับกลวยไม กานชอดอกยาว 35 - 40 ซม. 

หนวย : บาท/ชอ 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ม.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ม.ค.-
ก.ย. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

2543 - - - 0 - - - 0 - - 0.5 0.5 0.62 0.67 1 0.7 
2544 1.12 1.67 1.42 1.4 1.75 4.56 2.25 2.13 1.5 1 1 1.81 1.1 1 1.99 1.7 
2545 1.25 1 1.37 1.21 1.5 2.7 2 1.64 1.35 0.87 0.35 1.38 0.42 0.75 0.72 1.19 
2546 0.69 1.19 - 0.94 0.75 2.56 1.95 1.43 0.5 0.29 0.55 1.06 0.97 1.06 1.44 1.09 
2547 2 1.45 2.44 1.96 2.65 3.14 3.89 2.6 3.52 2.15 1.07 2.48 0.89 1.02 0.86 2.09 
2548 0.77 2.69 2.46 1.97 2.39 5.35 5.57 3.21 5.01 3.8 3.89 3.55 3.24 2.13 2.12 3.29 
2549 4.33 4.04 3.23 3.87 4.52 5.53 5.69 4.56 4.18 2.11 1.58 3.91 1.82 1.31 3.53 3.49 
2550 2.45 3.71 2.96 3.04 3.18 2.5 2.4 2.87 2.98 2.25 1.73 2.68 1.86 1.64 - 2.51 

ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 
 
 
 
 
 
 



 

  2.3 การตลาดและการสงออกกลวยไมของประเทศไทย 
  ประเทศไทยครองอันดับหนึ่งของการสงออกกลวยไมตัดดอกเมืองรอนใน
ตลาดโลกมาเปนเวลานาน และมูลคาการสงออกมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดชวงทศวรรษท่ี
ผานมา  ผลผลิตดอกกลวยไมเฉล่ียประมาณ 44,000 – 45,000 ตันตอป เพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 1 – 2 ตอป 
โดยแยกเปนปริมาณการใชในประเทศรอยละ 50  สวนท่ีเหลือสงออกอีกรอยละ 50 น้ันสงออก 
ไปจําหนายตางประเทศ  ซ่ึงการสงออกดอกกลวยไมรอยละ 95 ของกลวยไมท่ีสงออกท้ังหมด 
เปนกลวยไมสกุลหวาย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549) 
  กลวยไมของประเทศไทยมีความโดดเดนท้ังในดานสีสันและรูปรางของดอก  ซ่ึง
การสงออกกลวยไมตัดดอกและตนกลวยไมมีปริมาณและมูลคาเพิ่มข้ึนโดยตลอด  ตลาด
ตางประเทศจะนิยมส่ังซ้ือกลวยไมสกุลหวาย เนื่องจากสีสันสดใส และระยะเวลาการใชงานนาน  
สวนตลาดภายในประเทศขณะนี้กลวยไมเปนท่ีนิยมมากข้ึนกวาในอดีต โดยเห็นไดจากในงานพิธี
และเทศกาลตาง ๆ ผูจัดงานหันมาใชดอกกลวยไมกันมากข้ึน  เนื่องจากมีระยะเวลาการใชงานนาน
และราคาไมแพง  จากเดิมท่ีนิยมใชไมตัดดอกประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ  ซ่ึงเทากับวา
ความตองการดอกกลวยไมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ  (ตารางท่ี 
2.15) 
  การสงออกกลวยไมไทย 

ป 2550 ประเทศไทยสงออกกลวยไมท้ังกลวยไมตัดดอกและตนกลวยไม คิดเปน
มูลคารวม 2,945 ลานบาท  ลดลงจากปกอนรอยละ 2.2  หากเปรียบเทียบเปนเงินดอลลารสหรัฐ
มูลคาการสงออกกลวยไมเพิ่มข้ึนรอยละ 7.2  สาเหตุสวนหนึ่งคาดวาเกิดจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน
อยางตอเนื่อง (ภาพท่ี 2.4) และแยกเปนการสงออกกลวยไมแตละประเภท ดังนี้ 

กลวยไมตัดดอก ป 2550 ประเทศไทยสงออกมูลคา 2,545 ลานบาท (-1.4%) และ
ปริมาณ 24,564 ตัน (+5.3%) โดยสงไปประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด คิดเปนมูลคา 832 ลานบาท รองลงมา
คือ สหรัฐอเมริกา 569 ลานบาท อิตาลี 228 ลานบาท สาธารณรัฐประชาชนจีน 223 ลานบาท และ
อินเดีย 94 ลานบาท (ภาพท่ี 2.5) หากพิจารณาการสงออกในเชิงปริมาณ ประเทศไทยสงไปประเทศ
จีนมากท่ีสุด ปริมาณ 7,179 ตัน รองลงมาคือ ญ่ีปุน 4,604 ตัน สหรัฐอเมริกา 3,601ตัน และอิตาลี 
2,725ตัน ผูสงออกดอกกลวยไมของไทยมีจํานวนประมาณ 140 ราย  ดอกกลวยไมท่ีสงออกมาก
ที่สุดไดแก ดอกกลวยไมสกุลหวาย  พวงมาลัยดอกกลวยไมหวาย ดอกกลวยไมม็อคคารา อะแรนดา 
และออนซิเดียม (ภาพที่ 2.6) สวนสถิติการสงออกดอกกลวยไมของไทยป 2551 จนถึงเดือน
มิถุนายน มูลคา 1,190 ลานบาท ลดลงจากปกอนในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 1.3 โดยประเทศท่ีมี



มูลคาการสงออกลดลงไดแก อิตาลี (-11%) สหรัฐอเมริกา (-6%) ญ่ีปุน (-3.4%) จีน (-1.7%) และ
สิงคโปร (-55.7%) สวนประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนไดแก นิวซีแลนด (+493.5%) ไตหวัน 
(+48%) รัสเซีย (+44%) UAE (+28%) อินเดีย (%14%) และเนเธอรแลนด (+9%) สวนปริมาณการ
สงออกดอกกลวยไมป 2551 ถึงเดือนมิถุนายน จํานวน 11,784 ตัน เพิ่มข้ึนจากปกอนในชวงเวลา
เดียวกัน (+8.6%)  

ตนกลวยไม  ป 2550 ประเทศไทยสงออก มูลคา 400 ลานบาท (-7.1%) ปริมาณ 
35.7 ลานตน (+4.5%) สงไปประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด มูลคา 109 ลานบาท รองลงมาคือ เนเธอรแลนด 
75 ลานบาท สหรัฐอเมริกา 49 ลานบาท เกาหลีใต 48 ลานบาท และเวียดนาม 16 ลานบาท (ภาพท่ี 
2.7) ผูสงออกตนกลวยไมของไทยมีประมาณ 30 ราย ตนกลวยไมท่ีสงออกมากท่ีสุดไดแก กลวยไม 
สกุลหวาย รองลงมาไดแก ฟาแลนอปซิส แวนดา ออนซิเดียม และคัทลียา (ภาพที่ 2.8) การสงออก
ตนกลวยไมของไทย ป 2551 จนถึงเดือนมิถุนายน มูลคา 260 ลานบาท  ปริมาณ 21.9 ลานตน 
เพิ่มข้ึนจากปกอนในชวงเวลาเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบมูลคารอยละ 10.5 และปริมาณ รอยละ 9.4 
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ภาพท่ี 2.4  มูลคาการสงออกกลวยไมจากประเทศไทยแสดงเปนเงินบาทและดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 ระหวางป 2543 ถึงเดือน มิถุนายน 2551 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5  สัดสวนของประเทศผูรับซ้ือดอกกลวยไมจากประเทศไทย ป 2550  
  (มูลคาสงออกรวม 2,545 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  สัดสวนของชนิดดอกกลวยไมไทยตามมูลคาการสงออก ป 2550  
ท่ีมา :  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 

JAPAN , 832 , 34 % 

UNITED STATES, 569 , 23 % 
ITALY , 228 , 9%

CHINA , 223 , 9 % 

INDIA , 94 , 4 % 

TAIWAN , 84 , 3 % 

NETHERLANDS , 83 , 3 % 
UAE , 36 , 1 % 

AUSTRALIA , 34 , 1 % 
ROMANIA , 32 , 1 % 
GERMANY , 32 , 1 % 
HONG KONG , 29 , 1 % 
RUSSIAN FED . , 28 , 1 %

CANADA , 26 , 1%

Others, 214 , 8%

DENDROBIUM , 
1,973, 121 , 782 , 92 % 

GARLAND ( DENDROBIUM ) , 
74 , 724 , 427 , 3 % 

MOKARA , 66 , 460,128 , 3 % 
ARANDA , 20 , 132,575 , 1 % 
ONCIDIUM , 14 , 404,145 , 1 % 

ARANTHERA, 10,185, 191 , 
0 % 

VANDA , 2 , 016, 751 , 0 % 
Others , 715, 099 , 0 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  สัดสวนตลาดของประเทศผูรับซ้ือตนกลวยไมจากประเทศไทย ป 2550  
  คิดตามมูลคาการสงออกของประเทศไทย  
ท่ีมา :  กรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  สัดสวนของชนิดตนกลวยไมไทยตามมูลคาการสงออก ป 2550   
ท่ีมา :  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

DENDROBIUM, 198 , 394 , 106 
, 48%

PHALAENOPSIS, 
129,420,433 , 31%

VANDA , 30, 444, 168 , 7%

ONCIDIUM , 12 , 886 , 304 , 3 % 
CATTLEYA , 10 , 199 , 006 , 2 % 

MOKARA , 9 , 133 , 053 , 2 % 

PHALAENIDIUM , 9 , 109 , 300 , 
2% 

EPIDENDRUM , 5 , 421 , 550 , 
1 % 

ASCOCENDA , 3 , 025, 512 , 
1 % 

CYMBIDIUM, 2 , 530 , 706 , 1 % 

PAPHIOPEDILUM, 1 , 668 , 933 
, 0 % 

SPATHOGLOTTIS, 
1 , 635 , 154 , 0 % 

Others , 8 , 909 , 956 , 2 % 

สัดสวนตลาดของประเทศผู รับซื้อตนกลวยไมจากประเทศไทย ป 2550 (คิดจากมูลค าการสงออก)

JA PAN,  108.8  , 27%

NETHERLANDS,  74.9 , 19%

UNITED STATES,  49.4 , 12%

KOREA,R,  48.0 , 12%

VIETNAM,  16.0 , 4%

GERMANY,  8.4 , 2%

INDIA,  7.3 , 2%

SINGAPORE,  6.6 , 2%

PUERTO RICO,  6.1 , 2%

PHILIPPINES,  5.1 , 1%

REUNION,  4.9 , 1%

AUSTRALIA ,  4.8 , 1%

INDONESIA,  4.3 , 1%

JAMA ICA,  3.8 , 1%

LAO REPUBLIC,  3.7 , 1%

Others ,  48.4 , 12%

(+4%)

(+463%)(+463%)

(+90%)

(+89%)

(+22,717%)(+22,717%)

(+42.3%)

((--33.8%)33.8%)

(+116%)(+116%)
(+48%)

(+24%)

((--7%)7%)



ตารางที่ 2.15  ปริมาณและมูลคาสงออกดอกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยรายเดอืน 
 ปริมาณ : ตัน 

มูลคา : ลานบาท 
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

เดือน 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มค. 1,191  132.0 1,403  134.7 1,744  180.7 1,801  185.7 1,909  198.3 1,622  156.4 2,255  202.3 
กพ. 1,282  137.6 1,262  139.2 1,419  151.4 1,828  189.8 1,838  198.1 1,835  193.9 1,825  190.5 
มีค. 1,232  139.3 1,531  174.9 1,559  172.3 1,906  241.6 1,968  226.7 2,087  255.5 2,123  213.1 
เมย. 965  106.1 1,294  142.2 1,411  159.3 1,573  175.6 1,681 179.4 1,733 190.7 1,801 180.6 
พค. 1,145  136.5 1,223  155.1 1,218  153.7 1,743  191.4 1,687  206.6 1,961  228.8 2,117  230.7 
มิย. 953  109.5 1,051  132.4 1,064  132.1 1,310  169.2 1,582 182.9 1,608 180.2 1,663 172.6 
กค. 952  104.8 1,126  137.4 1,018  130.8 1,345  270.1 1,516  171.9 1,524  189.0 1,922  171.6 
สค. 1,219  138.2 1,368  162.9 1,429  181.3 1,666  216.5 1,864  209.2 2,175  221.8 2,404  213.6 
กย. 1,424  167.2 1,743  206.8 1,819  205.5 1,940  218.8 2,178  233.9 2,676  251.0 2,413  221.5 
ตค. 1,691  179.1 2,119  236.8 2,162  242.0 2,253  247.8 2,720  247.5 3,078  261.8     
พย. 1,348  143.2 1,524  159.6 1,847  206.3 1,956  205.1 2,033  196.0 2,025  193.4     
ธค. 1,569  159.6 1,776  203.3 1,937  220.8 1,886  226.9 2,372  240.6 2,243  223.1     

รวม 14,971  1,653.1 17,420  1,985.4 18,627  2,136.1 21,207  2,538.6 23,348  2,491.0 24,567  2,545.4 18,523  1,796.3 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทายเมื่อ 22/10/2008 

34 
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  นโยบาย กฎขอบังคับในการสงออกดอกกลวยไมของไทย 
 1.  บริษัทสงออกดอกกลวยไมจะตองข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ท้ังนี้ 
เปนมาตรการควบคุมไมใหการสงออกกลวยไมเปดกวางใหใครก็ไดสงออกกลวยไม ซ่ึงหากมีการ
ปฏิบัติไมดี และตรวจพบแมลงศัตรูจะสงผลเสียตอผูสงออกของไทยโดยรวม 
 2.  ในการสงออกดอกกลวยไม จะตองผานข้ันตอนการตรวจเพื่อออกใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืชโดยดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร หากตรวจพบโรคหรือแมลงปะปนใน 
ดอกกลวยไมจะไมอนุญาตใหสงออก 
 3.  ดอกกลวยไมท่ีสงไปสหภาพยุโรปตองผานการรมดวยสารเมธิลโบรไมด อัตรา 
20 – 24 กรัม/ลูกบาศกเมตร นาน 120 นาที โดยใชหองรมที่ไดรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
 4.  บริษัทท่ีสงออกดอกกลวยไมไปยังสหภาพยุโรปตองข้ึนทะเบียนโรงรม
กลวยไมท่ีกรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรจะสงเจาหนาท่ีออกตรวจและรับรองโรงรม 
  แนวโนมตลาดสงออกกลวยไมท่ีสําคัญของประเทศไทย 
  1.  ญ่ีปุน  ประเทศไทยสงออกท้ังดอกกลวยไมและตนกลวยไมไปยังตลาดญ่ีปุน
มาเปนอันดับหนึ่งมาโดยตลอด  ซ่ึงในตลาดญ่ีปุนไทยตองแขงขันกับประเทศไตหวัน  สิงคโปร  
มาเลเซีย และนิวซีแลนด รวมทั้งยังตองแขงขันกับไมตัดดอกประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดอก
เบญจมาศจากเนเธอรแลนด  ไตหวัน  มาเลเซีย เกาหลีใต  และจีน  ดอกกุหลาบและดอกลิลล่ีจาก
อินเดีย  เนเธอรแลนด และเกาหลีใต  อยางไรก็ตาม กลวยไมของไทยเปนท่ีช่ืนชอบของคนญ่ีปุนท่ี
นิยมดอกไมตางถ่ินท่ีมีความสวยงามแปลกแตกตางกันออกไป (Exotic Beauty) 
   ปจจุบันความตองการไมตัดดอกในญ่ีปุนอยูในเกณฑสูง  โดยเฉล่ียมูลคาตลาด
ไมตัดดอกในญี่ปุนเทากับ 5,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป  และศูนยสงเสริมไมดอกของญ่ีปุน (The 
Japanese Flower Promotion Centre)  รายงานความตองการไมตัดดอกของญ่ีปุนยังคงขยายตัวอีก
เกือบเทาตัว  อันเปนผลมาจากในญ่ีปุนมีเทศกาลหลากหลายเทศกาลท่ีเปนการใหของขวัญ เชน  
วันแม  ชวงเดอืนแหงการแตงงานในเดือนพฤษภาคม  มิถุนายน และธันวาคม  เทศกาลไหว
บรรพบุรุษ (The Prayer Month of Obon) ในชวงเดือนกรกฎาคม เปนตน  รวมท้ังมีการใชไมตัดดอก
ในชีวิตประจําวันทําใหความตองการไมตัดดอกเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีจะมีความตองการไมตัดดอก
เฉพาะบางโอกาสหรือบางสถานท่ี เชน โรงแรม  การจัดงานปารตี้ เปนตน  ทําใหตลาดไมตัดดอก
ของญ่ีปุนนั้นเปนท่ีสนใจของประเทศผูสงออกไมตัดดอกท่ัวโลก  ดังนัน้ ผูสงออกกลวยไมของไทย
ตองเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงในญ่ีปุน  โดยเฉพาะการบุกตลาดของไตหวนัซ่ึงการสงออกกลวยไม
ตัดดอกของไตหวนัในชวง 2 ปท่ีผานมาเพิ่มมากข้ึนเปนประวัตกิารณ กลาวคือ มูลคาการสงออก
กลวยไมตดัดอกของไตหวันในป 2548 เทากับ 8.2 ลานดอลลารสหรัฐ  เม่ือเปรียบเทียบกับป 2547 แลว



 44 

เพิ่มข้ึนถึง 2 เทาตัว  ท้ังนี้ เปนผลมาจากการท่ีสภาเกษตรของไตหวนัประสบความสําเร็จอยางมาก  
ในการสงเสริมการสงออกกลวยไมตดัดอก โดยเฉพาะการวาดภาพดอกกลวยไมของไตหวนัลงบน
เคร่ืองบินของสายการบินจนี  ซ่ึงทําใหดอกกลวยไมตัดดอกของไตหวนัเปนท่ีรูจักมาข้ึนในตลาด
ญ่ีปุน  สิงคโปร  ฮองกง และประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลาง  สําหรับคูแขงรายใหมท่ีกําลังมาแรง
ในตลาดญ่ีปุน คือ นิวซีแลนด โดยผลผลิตกลวยไมเกือบท้ังหมดของนวิซีแลนดนัน้ สงปอนตลาดญ่ีปุน  
กลาวคือ มูลคาการสงออกกลวยไมตดัดอกของนิวซีแลนดเฉล่ีย 20 ลานดอลลารสหรัฐ โดยรอยละ 
60 นั้นสงไปยงัตลาดญ่ีปุน 
  2.  สหรัฐอเมริกา  ตลาดสหรัฐอเมริกามีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากญ่ีปุน  
และแนวโนมการสงออกยังคงเพ่ิมข้ึน  โดยตลาดกลวยไมนําเขาสหรัฐอเมริกานั้นแบงเปน กลวยไม
สกุลหวายและกลวยไมสกุลอ่ืน ๆ  ซ่ึงไทยนั้นมีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 98 ของการนําเขา 
กลวยไมสกุลหวาย  คูแขงสําคัญของกลวยไมสกุลหวายของไทยในสหรัฐอเมริกา คือ โคลัมเบีย  
ปานามา  คอสตาริกา และสิงคโปร  สําหรับกลวยไมพันธุอ่ืน ๆ ไทยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 
60 จัดเปนอันดับสามของการนําเขากลวยไมพันธุอ่ืน ๆ ท้ังหมดของสหรัฐอเมริกา  คูแขงสําคัญของ
กลวยไมพันธุอ่ืน ๆ ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา คือ เนเธอรแลนด  นิวซีแลนด  สิงคโปร  
ไตหวัน   มาเลเซีย  และบราซิล   ส่ิงท่ีตองจับตามองสําหรับการสงออกกลวยไมไปตลาด
สหรัฐอเมริกา คือ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตกลวยไมของมลรัฐฮาวาย  รวมท้ังมลรัฐอ่ืน ๆ 
ท่ีเร่ิมหันมาลงทุนปลูกกลวยไม  ทําใหคาดหมายในอนาคตความตองการนําเขากลวยไมของ
สหรัฐอเมริกาอาจจะมีแนวโนมลดลง หรือมีการเปล่ียนแปลงไปจากในปจจุบัน 
  3.  สหภาพยุโรป  สหภาพยุโรปนับวาเปนประเทศที่สําคัญในการนําเขากลวยไม
สกุลหวาย มูลคาการนําเขาเฉล่ีย 21 ลานยูโรตอป  คิดเปนรอยละ 3 ของการนําเขาไมตัดดอกท้ังหมด 
ของสหภาพยุโรป  โดยประเทศในสหภาพยุโรปท่ีมีความตองการกลวยไมมาก คือ อิตาลี สัดสวน
ประมาณรอยละ 67 ของการนําเขากลวยไมท้ังหมด  รองลงมาคือ เนเธอรแลนด  โดยไทยน้ันเปนประเทศ 
สงออกกลวยไมท่ีสําคัญของสหภาพยุโรป มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 87 รองลงมาเปน
สิงคโปร อาฟริกาใต และนิวซีแลนด  และตลาดสหภาพยุโรปนับวาเปนตลาดสงออกกลวยไมท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับสามรองจากญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา 
   ขอควรระมัดระวังสําหรับการสงออกกลวยไม คือ สหภาพยุโรปมีนโยบาย
จัดระบบมาตรฐานสินคาเกษตรใหกับประเทศผูสงออก เพื่อสรางมาตรฐานดานสุขอนามัยพืชให
เปนท่ียอมรับท้ังประเทศผูนําเขาและสงออก  โดยในสวนของไทยมีการศึกษาและวิเคราะห
มาตรฐานสินคาเกษตรในกลุมกลวยไม  เนื่องจากไทยเปนผูสงออกรายสําคัญ มีปญหาการตรวจพบ
เพล้ียไฟ โดยเฉพาะผูปลูกรายเล็ก ทําใหขาดการบํารุงรักษาหรือใชปุยท่ีมีคุณภาพต่ําซ่ึงการแกปญหา 
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ในเร่ืองเพล้ียไฟนี้  บริษัทผูสงออกกลวยไมรวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตรหามาตรการปองกัน  
ถ าพบว า ผูป ลูกกล วยไม ไมแก ไข   ทางบริษัทจะ ดํา เนินการถอนสัญญา ท่ีส งกลวยไม 
ใหบริษัทเปนการช่ัวคราว  สวนข้ันตอนการรมยานั้น ทางบริษัทผูสงออกจะเปนผูดําเนินการเอง  
โดยอาจจะตองปรับโรงรมยาหรือปรับตัวยาใหแรงข้ึน ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของ
สินคาดวย 
  4. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระยะ 3 - 4  ปท่ีผานมา  จีนนําเขาดอก
กลวยไมจากไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ไมต่ํากวารอยละ 70 – 100  ทําใหเกิดภาวะแยงกันซ้ือดอก
กลวยไม  ทําใหเกษตรกรสามารถขายกลวยไมในราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึน  โดยกลวยไมไทยท้ังประเภท 
ตัดดอกและไมกระถางสกุลหวายไดรับความนิยมสูงในตลาดจีน  อยางไรก็ตาม ตลาดจีนไมเนน
กลวยไมคุณภาพดี แตเนนซ้ือปริมาณมาก เกรดปานกลางเชนเดียวกับท่ีมีการซ้ือขายในบริเวณ
ปากคลองตลาด  โดยจะสงเขาไปขายในตลาดกลางกลวยไมในเมืองเซ่ียงไฮและกวางโจ  ท้ังนี ้จนีจะ
มีการส่ังซ้ือกลวยไมจากไทยตลอดท้ังป  โดยเฉพาะชวงเทศกาลวันชาติ  ตรุษจีน วันสารทจีน ท่ีมี
ปริมาณความตองการสูงและไมคอยตอราคา  ท่ีผานมาตลาดกลวยไมในจีนกําลังเปนท่ีสนใจของ
ประเทศตาง ๆ  เชน มาเลเซีย  สิงคโปร รวมท้ังไตหวันก็เขาไปลงทุนปลูกกลวยไมเมืองหนาวในจีน  
แตถือวาคนละตลาดกับสินคาของไทยท่ีเปนกลวยไมเมืองรอน  ส่ิงท่ีนาเปนหวงก็ คือ ปญหาการ
แขงขันตัดราคาระหวางพอคาคนไทยดวยกันเองจะทําใหเกิดปญหาขาดทุน 

  2.4 ประเทศคูแขงขันที่สําคัญของประเทศไทยในการผลิตและการสงออกกลวยไม
เมืองรอน 
   ในปจจุบันมีประเทศท่ีสามารถผลิตและสงออกกลวยไมเมืองรอน และเปนคูแขง 
ท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ มาเลเซีย สิงคโปร และไตหวัน และคูแขงใหมท่ีกําลังมีการพัฒนา 
การผลิตและการสงออกอยางมากคือ เวียดนาม และอินเดีย (ธนาคารกรุงเทพฯ, 2546 และศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2549) ทําใหประเทศไทยตองหามาตรการและแนวทางในการพัฒนาการสงออกกลวยไม
อยางเรงดวน 
   สถานการณการผลิตและการตลาดและการพัฒนาของประเทศคูแขง 
   1. มาเลเซีย   
  การผลิต  มาเลเซียไดเร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรมไมดอกไมประดับเม่ือประมาณ 20 
กวาปท่ีผานมา  โดยมีไมตัดดอกท่ี สําคัญ 3 ชนิด คือ ไมดอกเมืองหนาว  กลวยไม และไมดอกเมือง
รอน การผลิตไมดอกในมาเลเซียจะถูกกําหนดโดยสภาพภูมิประเทศคือ พื้นท่ีสูง เชน คาเมรอน- 
ไฮแลนด (Cameron Highland) ก็จะเปนแหลงผลิตหลักของไมดอกเมืองหนาว สวนกลวยไมและ 
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ไมดอกเมืองรอนอ่ืน ๆ จะปลูกบนพื้นท่ีราบท่ัวไป โดยมีสัดสวนเปนกลวยไมประมาณรอยละ 70 และ 
ไมดอกอ่ืน ๆ รอยละ 30  
  พื้นที่ปลูกไมดอก ประมาณ  7,600 ไร แบงเปนกลวยไม 3,625 ไร ไมดอกเมืองหนาว 
3,400 ไร โดยมีกลวยไมท่ีผลิตเปนหลัก ไดแก กลวยไมสกุลหวาย สกุลอะแรนดา สกลุออนซีเดยีม และ
สกุลม็อคคารา  สวนไมดอกเมืองหนาวไดแก  กุหลาบ  เบญจมาศ  คารเนช่ัน  แอสเตอร  เยอบีรา  
  การตลาด  การตลาดไมดอกไมประดับของมาเลเซีย ยังไมไดมีการพัฒนามากนัก 
และยุงยากสับสนไมเปนระบบ  ไมดอกที่มีคุณภาพดีไมไดรับราคาท่ีสูงกวา  มาเลเซียกําลังศึกษา
ความเปนไปไดในการสรางตลาดประมูล  ปจจุบันเกษตรกรยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระจาย
สินคาในตลาดทองถ่ินและตลาดตางประเทศ  ผูผลิตรายใหญจะสงออกเองโดยตรง  และรายยอยจะ
สงผานตัวกลางที่เปนบริษัทสงออก ซ่ึงบริษัทจะทําสัญญาซ้ือขายกับเกษตรกรลวงหนา 
  สถาบันเกษตรกร สมาคม และชมรมตาง ๆ ในมาเลเซียจัดต้ังข้ึน และบริการเฉพาะ
สมาชิกเทานั้น ยังไมมีบทบาทในการบริหารจัดการดานการตลาดมากนัก อยางไรก็ตาม เกษตรกรไดมี
การรวมตัวกันจัดต้ังบริษัทเพื่อทําการคาโดยตรงกับลูกคาในตางประเทศเอง 
  มูลคาการสงออกในป 2549 ประมาณ 2,230 ลานบาท มีตลาดสงออกท่ีสําคัญคือ 
ญ่ีปุน (กลวยไม) สิงคโปร และฮองกง (ไมดอกเมืองหนาว) และมาเลเซียมีการนําเขาไมตัดดอกจาก
เนเธอรแลนด สิงคโปร และไทย ดวย 
  ศักยภาพการพัฒนาและปญหาอุปสรรค  มาเลเซียคาดวา อุตสาหกรรมไมดอก 
ไมประดับจะขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากความตองการภายในประเทศสูงข้ึน เพราะประเทศเจริญข้ึน 
ประชาชนนิยมซ้ือดอกไม และตลาดตางประเทศของไมดอกมาเลเซียก็มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเชนกัน 
มาเลเซียวิเคราะหวา เปนเพราะตนทุนการผลิตในตางประเทศสูงข้ึนทําใหมาเลเซียแขงขันไดมากข้ึน 
นอกจากนี้ มาเลเซียมีความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ คุณภาพ และอายุการใชงานนาน  ท้ังยัง
สามารถทําการผลิตไดตลอดท้ังป  ตลาดกลวยไมใหม ๆ ของมาเลเซีย คือ ตะวันออกกลาง ยุโรปเหนือ 
และเอเชียตะวันออก ซ่ึงมาเลเซียคาดวาจะเจาะตลาดเบลเย่ียม  ฟนแลนด เพ่ิมข้ึนตอไป  อยางไรก็ตาม  
มาเลเซียยังมีอุปสรรคดานตาง ๆ ท่ีสําคัญคือ 
  - ดานเศรษฐกิจ การนําพื้นท่ีผลิตไมดอกไปใชในกิจกรรมอ่ืน ท่ีใหผลตอบแทน
มากกวา การเชาท่ีดินระยะส้ัน คาใชจายในการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกสูง ปญหาดานการอนุรักษ
สภาพแวดลอม ในการผลิตบนพื้นท่ีสูง เหลานี้เปนอุปสรรคตอการขยายตัวของการผลิตไมดอก 
ไมประดับ นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานคาใชจายและปจจัยการผลิตสูง ธนาคารไมยอมปลอยสินเช่ือ
เพื่อการผลิตไมดอกไมประดับ เพราะเห็นวามีความเส่ียงสูง 
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  - ดานเทคโนโลยี   การพัฒนาพันธุใหม ๆ ทําไดชา ไมทันตอความเปล่ียนแปลง
รสนิยมและความตองการของผูบริโภค คุณภาพของผลผลิตไมสมํ่าเสมอ ความลาชาในการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีจะชวยแกไขปญหาสําคัญดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนสง 
ซ่ึงจะทําใหผลผลิตที่สงออกมีคุณภาพตํ่า และอายุการใชงานส้ัน 
  - ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   ระบบการคัดเกรดและการซื้อขายในตลาด
ปจจุบันไมสามารถรับประกันไดวา สินคาท่ีมีคุณภาพดีจะไดราคาสูง โดยท่ัวไปการซ้ือขายจะไมได
กําหนดราคาตายตัว ณ วันซ้ือในระบบที่ ซ้ือขายโดยสงของกอนแลวจึงโอนเงินเขาบัญชี ซ่ึง
กอใหเกิดปญหาการไมจายเงิน การกดราคา และการคิดคานายหนา โดยเฉพาะผูซ้ือจากสิงคโปรและ
ฮองกง 
  - ดานบุคคลากร   ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในดานการผลิต การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ และการตลาดประมูล ซ่ึงจะเปนผลใหมาเลเซีย
ขาดความสามารถในการแขงขัน ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร 
ไมสามารถอยูไดในท่ีสุด 
  - ดานอ่ืน ๆ  ปญหาการกีดกันทางการคาท้ังดานภาษี ดานสุขอนามัย พันธุพืชจาก
ปญหาผูซ้ือตาง ๆ และมาเลเซียก็ยังขาดระบบการคัดแยกเกรด และระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได
มาตรฐาน 
   2.  สิงคโปร 
  การผลิต  การผลิตไมดอกไมประดับของสิงคโปรจะผลิตกลวยไมเปนหลัก โดย
กลวยไมท่ีผลิตไดมีคุณภาพดี เนื่องจากเปนการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม และมีความรวมมือใน
การลงทุนกับผูนําเขากลวยไมรายใหญของเอเชียคือ ประเทศญ่ีปุน โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกไป
ขายตลาดญ่ีปุน โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกไปขายตลาดญ่ีปุนโดยเฉพาะ สามารถผลิตดอกกลวยไม
ใหมีสีและมีคุณภาพตรงกับความตองการและมาตรฐานในการนําเขาดอกกลวยไมสดของญ่ีปุน 
นอกจากนั้น ยังมีคาระวางขนสงทางอากาศถูก มีการพัฒนาสายพันธุใหม ๆ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด  มีการจัดการดานโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ  ทําใหสามารถขนสงกลวยไมไปยัง
ประเทศผูซ้ือปลายทางไดอยางรวดเร็ว โดยสินคายังคงคุณภาพดี รวมท้ังมีมาตรการท่ีเขมงวดในการ
สงออก 
  การผลิตสวนใหญจะเปนฟารมกลวยไมขนาดใหญ เชน Toh orchid farm มีพื้นท่ี
ปลูกกลวยไม 61.25 ไร (9.8 เฮกตาร) และOrchidville ซ่ึงเปนฟารมขนาดใหญท่ีสุดในสิงคโปรมี
พื้นที่ถึง 268.75 ไร (43 เฮกตาร) ฟารมกลวยไมจะอยูในนิคมอุตสาหกรรม (Agrotechnology park) 
ภายในฟารมจะมีการปรับปรุงพันธุ  การผลิต  และขยายพันธุดวยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อใน
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หองปฏิบัติการท่ีทันสมัย  มีการใชหุนยนตในการฉีดพนสารเคมีภายในฟารมกลวยไม เพื่อลดปญหา
แรงงานหายาก และมีราคาแพง  แตละฟารมใหความสําคัญกับการคัดแยกและบรรจุหีบหอ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือคงคุณภาพของกลวยไมใหดีท่ีสุด นอกจากน้ัน รัฐบาลสิงคโปรยังใหการสนับสนุน
ใหฟารมกลวยไมเปนแหลงทองเท่ียวทางดานการเกษตรของประเทศดวย 
  การตลาด  สิงคโปรเปนประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกเมืองรอนโดยมีสวน
แบงการตลาดรอยละ 15 ในตลาดโลก  เปนประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการสงออกกลวยไมคุณภาพดี  
มีอายุการปกแจกันท่ียาวนาน ในป 2549 สิงคโปรมีการสงออกกลวยไมรวมมูลคา 713.44 ลานบาท 
สวนใหญเปนการสงออกกลวยไมตัดดอกเมืองรอนซ่ึงมูลคาการสงออกป 2549 ใกลเคียงกับ ป 2548 
มีมูลคารวม 737 ลานบาท ประเทศคูคาท่ีสําคัญคือ ญ่ีปุน และออสเตรเลีย  สิงคโปรมีมาตรการ 
การสงออกท่ีเขมงวดมาก เชน กลวยไมท่ีสงออกจะตองมีดอกบานต้ังแต 6 – 10 ดอกข้ึนไป และ
เขมงวดเร่ืองไมใหมีการปนเปอนของโรคและแมลงมาก ทําใหกลวยไมของสิงคโปรไดรับการ
ยอมรับวามีคุณภาพสูง 
  แนวโนมในการผลิตกลวยไมของสิงคโปรชะลอตัวลง และมีแนวโนมลดลง 
เนื่องจากสิงคโปรเปนประเทศเล็ก  มีพื้นท่ีนอยและจํากัด  สงผลใหราคาท่ีดินแพง แรงงานหายาก 
ไมมีวัตถุดิบในประเทศ  ตองนําเขาทําใหตนทุนการผลิตสูง ดังนั้น จึงเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี
ปลูกกลวยไมไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา และผูปลูกเล้ียงกลวยไมมีการขยายการ
ลงทุนไปทําฟารมกลวยไมในประเทศมาเลเซีย 
   3.  อินเดีย 
  การผลิต  อินเดียเปนประเทศใหญ มีสภาพภูมิอากาศหลากหลาย ทําใหมีพื้นท่ี 
ท่ีสามารถปลูกไมดอกไมประดับไดหลากหลายชนิด  ปจจุบันมีพื้นท่ีปลูกประมาณ  500,000  ไร  
(80,000  เฮกตาร)  ซ่ึงมากเปนอันดับ  2  รองจากจีน  ผลผลิตประมาณ  416,000 ตัน  และประมาณ 2 
ใน  3 ของพ้ืนท่ีปลูกจะเปนการผลิตแบบดั้งเดิม  ชนิดไมดอกท่ีปลูก ไดแก  ดาวเรือง  มะลิ  กุหลาบ  
เบญจมาศ ซอนกล่ิน เปนตน  สวนไมดอกเพ่ือการคาสมัยใหม ไดแก กุหลาบ  คารเนช่ัน  กลวยไม  
หนาวัว  ฯลฯ  
  การตลาด ในป 2549 อินเดียสงออกไมดอกไมประดับมูลคา 5,255 ลานบาท   
โดยตลาดหลักคือ  ยุโรป  (45%)  รองลงมาคือ  ญ่ีปุน  (30%)  ออสเตรเลีย  (10%)  นอกจากน้ี 
อินเดียยังมีการผลิตและสงออกกลวยไมเมืองรอน  โดยในป 2550 มีการสงออกกลวยไมตัดดอกมูลคา 
104 ลานบาท  โดยสวนใหญรอยละ 99 สงมายังประเทศไทย และสวนท่ีเหลือสงไปยังสหภาพยุโรป 
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  ปญหาอุปสรรค 
  -  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  การพัฒนาและสนับสนุนดานการกอสราง
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกเปนไปอยางลาชา  ไมทันตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ไมดอกไมประดับ  ขาดแคลนรถขนสงปรับอากาศ  หองเย็นสําหรับเก็บสินคารอขึ้นเคร่ืองท่ี
สนามบิน  ระวางขนสงทางอากาศ (Air  Cargo) มีนอย ไมเพียงพอกับการสงสินคาท่ีมีปริมาณมาก
เชน กลวยไม  ไมมีเที่ยวบินตรงสูตลาดหลัก  เชน  เนเธอรแลนด  โคเปนเฮเกน  ฯลฯ  
  - ปญหาการขาดแคลนพันธุดีมีคุณภาพ  พันธุใหม ๆ จากตางประเทศมีราคาแพง     
ขาดแคลนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับสมัยใหมท่ีเหมาะสมกับสภาพของอินเดีย  
เทคโนโลยีนําเขาไมสามารถใชไดกับอินเดีย  ตองมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติม  และตองเสียคาใชจาย 
ในการจางผูเช่ียวชาญตางประเทศ  ตนทุนคาบรรจุ  การตลาดและคาขนสงสูง  ความสูญเสียของสินคา
หลังการเก็บเกี่ยวสูง  เพราะขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวก  และเทคโนโลยีการจัดการท่ีดี 
  - ปญหาการตลาดที่ระบบตลาดภายในยังไมไดมีการพัฒนามากนัก ไมเอ้ือตอการ 
คาขายไมดอกคุณภาพท่ีลนจากการสงออก ปจจุบันการตลาดและจะอยูในมือของบริษัท นายหนา
ไมกี่ราย ท่ีจะทําสัญญาซ้ือขายกอนเก็บเกี่ยว ซ่ึงทําใหเกษตรกรขาดรายไดในสวนตางจากท่ีผูบริโภค
จายประมาณรอยละ 20 – 30 และยังไมมีสหกรณหรือองคกรใดท่ีจะมาดูแลดานระบบตลาด 
  - ขาดขอมูลพื้นฐานดานสถิติตาง ๆ  แมจะมีการรายงานแตเก็บเปนเพียงการ
คาดคะเน  ทําใหไมสามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน 
  แนวทางพัฒนา 
  - สงเสริมใหมีการผลิตตามความตองการของตลาด  ท้ังภายในและตางประเทศ   
ท้ังชนิด  ปริมาณ คุณภาพ  พันธุ  และชวงเวลา  การรวมกลุมเกษตรกรผลิตเพื่อสงออก 
  - ศึกษาวิจัยและพัฒนา  การผลิตไมดอกไมประดับในโรงเรือน 
  - สงเสริมการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เชน  หองเย็น  รถบรรทุก 
ปรับอากาศ  ฯลฯ  
  - สนับสนุนการรวมทุนกับบริษัทตางชาติ   เชน  เนเธอรแลนด ในอุตสาหกรรม
การผลิตไมดอกไมประดับ 
  - จัดระบบฐานขอมูลดานไมดอกไมประดับ  ท้ังขอมูลการผลิตและการตลาด    
ใหสามารถเช่ือถือได 
  - ประชาสัมพันธและสงเสริมการใชไมดอกพื้นเมือง  เชน บัว  กลวยไมบางชนิด  
ซอนกล่ิน  ฯลฯ  ในตลาดตางประเทศ 
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  - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพของอินเดีย 
  - ภาครัฐสนับสนุนการจัดสรางศูนยรวบรวมผลผลิตในแหลงผลิตหลัก ๆ โดยให
มีเคร่ืองมือส่ือสาร  เชน  โทรศัพท  โทรสาร  อีเมล  และอินเตอรเน็ต เพื่อใหบริการแกทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไดดอกไมประดับ 
   4. เวียดนาม 
  การผลิต  ปจจุบันเกษตรกรในเวียดนามเร่ิมหันมาปลูกไมตัดดอกมากข้ึน โดยไม
ตัดดอกท่ีผลิตไดคือ เดซ่ี ลิลล่ี กลวยไม และกุหลาบ ซ่ึงเวียดนามสงออกไมตัดดอกมูลคาประมาณ 
6.2 ลานดอลลารสหรัฐ โดยสงออกไปยังตลาดญ่ีปุนเกือบท้ังหมด หรือคิดเปนประมาณรอยละ 1.4 
ของมูลคาการนําเขาไมตัดดอกทั้งหมดของญ่ีปุน สําหรับการขยายการปลูกกลวยไมนั้น แมวา
ปจจุบันกลวยไมพันธุพื้นเมืองของเวียดนามนั้นคุณภาพยังไมดีพอ ทําใหตองพึ่งพิงการนําเขา  
โดยแหลงนําเขาหลักคือ ไทย และไตหวัน มูลคากวา 4 พันลานดงหรือประมาณ 10 ลานบาท ทุกป 
โดยทุกสัปดาหจะมีการนําเขากลวยไมกวา 20,000 ชอ เพื่อสนองความตองการในประเทศท่ีตองการ
ดอกกลวยไมท่ีหลากหลายสีสันและมีคุณภาพดี   
  สํานักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทของนครโฮจิมินทรรายงานวา ป 2548 
พื้นท่ีปลูกกลวยไมมีท้ังหมด 500 ไร เพิ่มข้ึนจาก 156 ไร ในป 2546 และ 312 ไร ในป 2547 และ
คาดการณวาระหวางป 2549 – 2553 นี้ จะมีพื้นท่ีปลูกกลวยไมเพ่ิมข้ึนเปน 1,250 ไร เนื่องจากการ
ปลูกกลวยไมเปนกิจกรรมที่สามารถทํากําไรไดดี และใชพื้นท่ีเพาะปลูกไมมากเหมือนดอกไม
ประเภทอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินทรอนุมัติโครงการลงทุนมูลคา 14.2  
พันลานดง (ประมาณ 380 ลานบาท) ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม บอนไซ และปลาสวยงาม 
จนถึงป 2553 โดยเงินจํานวนดังกลาวจะใชในการชวยเหลือเกษตรกรที่ตองการปลูกดอกไม บอนไซ 
หรือเพาะเล้ียงพันธุปลาสวยงามเชิงธุรกิจ และเพื่อใหเปนเงินทุนกูยืมในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 – 7 
ตอปดวย นอกจากนี้ สถาบันวิทยาศาสตรเกษตรกรรมภาคใต มหาวิทยาลัยเกษตรและปาไม และ
บริษัทเอกชนบางบริษัทในเวียดนามพยายามที่จะขยายพันธุกลวยไมใหไดหลากหลายพันธุมากข้ึน 
โดยรัฐบาลเวียดนามต้ังเปาหมายวาการพัฒนาการเพาะปลูกกลวยไมนี้  จะทําใหเวียดนามไมตอง
นําเขากลวยไม และสามารถท่ีจะสงออกดอกกลวยไมไปยังตางประเทศอีกดวย 
  ศักยภาพการผลิตและปญหาอุปสรรค 
  - รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญกับการผลิตไมดอกและกลวยไม ซ่ึงให
ผลตอบแทนมากกวาพืชอ่ืน ๆ ถึง 12 เทา รัฐบาลจึงมุงหวังพัฒนาอุตสาหกรรมไมดอกไมประดับและ
กลวยไม เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาความยากจน 
 



 51 

  ปญหาอุปสรรคของการผลิตกลวยไมของเวียดนาม คือ 
  - เกษตรกรขาดแคลนขอมูลเทคโนโลยีและการคา ขาดแคลนส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ  และผูคาไมสามารถเขาถึงขอมูลการตลาดได 
  - โรงบรรจุหีบหอมีขนาดเล็ก ไมทันสมัย ทําใหมีการสูญเสียมาก 
  - ระบบการตลาดสําหรับเกษตรกรไมดี   
  แนวทางการพัฒนา   
  เวียดนามเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตไมดอกและกลวยไม  และไดมีการ
วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวา  จะตองรวมมือกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคในการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา  ตลอดจนการพฒันาดานการตลาด  สําหรับการ
ผลิตไมดอกและกลวยไมเพ่ือใชภายในประเทศ จะเรงขยายพ้ืนท่ีปลูกใหม ๆ  มีการใชพันธุดี  และ
วิทยาการใหม ๆ ในการผลิต  และจัดต้ังสหกรณการผลิตการตลาด เปนตน 
   5. ไตหวัน 
  อุตสาหกรรมการผลิตกลวยไมในไตหวัน 
 การผลิต ไตหวันเปนผูนําดานอุตสาหกรรมกลวยไมของโลก โดยไตหวันผลิต
กลวยไมคิดเปนปริมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณกลวยไมท้ังโลก รัฐบาลไตหวันไดทุมงบประมาณ พื้นท่ี 
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกลวยไม  การสงเสริมการผลิตกลวยไมเพื่อ
การคาควบคูไปกับการทองเที่ยว  ทําใหกลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไตหวัน นอกจากนี้ 
ไตหวันยังไดสรางภาพลักษณของตนเองให เปนแหลงผลิตกลวยไมเชนเดียวกับประเทศ
เนเธอรแลนดท่ีไดช่ือวาเปนแหลงผลิตทิวลิป  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมกลวยไมในไตหวันเร่ิมพัฒนาเม่ือ 20 กวาปท่ีผานมา 
ปจจุบันมีบริษัทขนาดใหญผลิตกลวยไมเพื่อการสงออกประมาณ 10 บริษัท และมีมากกวา 300 
บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญดานกลวยไม พันธุกลวยไมท่ีสงออกสวนใหญเปนกลวยไมเมืองหนาว 
สกุลฟาแลนอปซิส โดยจะสงออกเปนตนกลา ไมตน และไมตัดดอก แตอยางไรก็ตาม แมวาจะมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีแตการผลิตกลวยไมยังประสบปญหากลวยไมบอบช้ํางายระหวางขนสง  และเม่ือ
ไมนานมานี้ในบางประเทศยอมรับการขนสงกลวยไมท่ีม่ีเคร่ืองปลูกผสม ทําใหสามารถกระจาย
สินคาสูตลาดไดโดยตรง มีความเสียหายนอยลง ดังนั้น ขณะน้ีไตหวันไดเจรจาขอใหประเทศตาง ๆ 
ยอมรับสินคาในรูปแบบของกระถางมากข้ึน การสงออกสวนใหญจะเปนการสงออกตนกลาใน 
ขวดแกว โดยจะสงโดยตรงไปยังเนอสเซอร่ีของผูคาสง ซ่ึงจะตองนําไปเล้ียงตอจนตนโต สามารถ
จําหนายได และบริษัทใหญมีแนวโนมวาจะสงออกตนกลาไปยังเรือนเพาะชําของตนเองใน
ตางประเทศ เพื่อกระจายสินคาเองตอไป  
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 การตลาด  ตลาดสงออกกลวยไมไตหวันสวนใหญสงไปญ่ีปุน (35%) รองลงมา
เปนสหรัฐอเมริกา (30%) และยุโรป (15%) กลวยไมไตหวันสามารถเขาตลาดญ่ีปุนไดเปนเวลานาน 
สวนตลาดยุโรปไตหวันเร่ิมสงตนกลาไปประเทศเนเธอรแลนด จากนั้นจึงกระจายไปท่ัวยุโรป 
นอกจากนี้ ไตหวันไดรองขอบริษัทผูนําเขาเพื่อทดลองสงตรงไปยังประเทศลูกคาโดยไมผานตลาด
ประมูลในเนเธอรแลนดเพื่อลดคาใชจายในการขนสง 
 ศักยภาพการผลิตกลวยไมของไตหวัน ไตหวันมีจุดเดนหลายประการในการเปน
แหลงผลิตกลวยไม คือ ตนทุนการผลิตในไตหวันโดยเฉพาะคาแรงงานคอนขางตํ่า รัฐบาล
สนับสนุนงานวิจัยโดยใหเงินทุน มีการลงทุนในส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และสรางหองทดลอง
วิทยาศาสตร  เปนผลใหนักวิจัยของไตหวันมีผลงานในดานการพัฒนาเทคโนโลยีกลวยไมอยูใน
ระดับตน ๆ  กลวยไมเปนพืชท่ีปลูกคอนขางยากในแหลงอ่ืน ๆ อาจตองใชเวลาการปลูกเล้ียงนานถึง 
30 เดือน จึงจะออกดอก ขณะท่ีในไตหวันดวยสภาพภูมิอากาศและความเช่ียวชาญสามารถลดเวลา
ปลูกเล้ียงลงเหลือเพียง 4 – 5 เดือนก็ออกดอกได  ไตหวันมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเปล่ียนถาย
พันธุ (Gene Transformation) ทําใหมีพันธุใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย และมีความสามารถในการ
ขยายพันธุกลวยไมหายาก และราคาแพงในปริมาณมาก ๆ ท่ีลูกคายากท่ีจะหาไดจากแหลงอ่ืน ๆ 
 แมวาไตหวันจะเปนผูผลิตกลวยไมหลักท่ีสําคัญของโลก และอุตสาหกรรมของ
กลวยไมอยูภายใตการอุปถัมภของสมาคมตาง ๆ ท้ังสมาคมอาชีพ และสมัครเลนท่ัวโลกก็ตาม แตยัง
มีส่ิงทาทายตออนาคตกลวยไมของไตหวัน  เนื่องจากการที่ไตหวันมีความสามารถผลิตกลวยไม 
ไดในปริมาณมาก ๆ อาจจะทําใหกลวยไมสูญเสียความมีคุณคาไป และจากการท่ีเกษตรกรสามารถ
เขาถึงตลาดสงออกไดงาย จะทําใหมีเกษตรกรรายใหม ๆ หล่ังไหลกันเขามาผลิตกลวยไมเปน
จํานวนมาก  ซ่ึงจะทําใหการควบคุมคุณภาพเปนไปไดยาก และมีผลตอช่ือเสียงของกลวยไมไตหวัน 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาอ่ืน ๆ เชน ปญหาการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอาจทําใหไตหวัน
สูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันในการผลิตกลวยไมพันธุใหม ๆ และถูกนําไปขยายพันธุเปน
ปริมาณมากโดยไมไดรับอนุญาต เพราะการคุมครองตามกฎหมายลาชา ไตหวันจึงไดออกกฎหมาย
ดานการคุมครองพันธุพืช (Plant Variety and Plant Seed Act) ซ่ึงบังคับใชเม่ือป 2548 ซ่ึงชวยให
เกษตรกรสามารถจดทะเบียนพันธุใหมของตนเองได  นอกจากปญหาตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว ปญหาท่ี
สําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งคือ การแขงขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการผลิต
กลวยไมดวยตนทุนท่ีต่ํากวาและผลิตไดในปริมาณมาก ๆ มีการสรางนิคมการเกษตร เพื่อดึงดูด 
นักลงทุนจากตางประเทศ  และมีขอเสนอท่ีดีในการดึงดูดใหผูลงทุนโดยเฉพาะจากไตหวันไปทํา
การผลิตกลวยไมท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ลดจากคาเชาท่ีดิน และคากระแสไฟฟา เปนตน 
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โครงการปรับปรุงคณุภาพดอกกลวยไมเพื่อการสงออก 
 กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพดอกกลวยไมเพื่อการ
สงออก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 – ปพ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของดอกกลวยไม 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น     
โดยดําเนินการใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และชลบุรี มีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ (ทวีพงศ, 2549) 
 1. จดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไม เพื่อใหทราบเกษตรกรเปาหมายท่ีชัดเจน  
ซ่ึงสามารถจดทะเบียนเกษตรกรไดจํานวนประมาณ 1,400 ราย 
 2. สงเสริมการรวมกลุมปรับปรุงคุณภาพกลวยไม เพื่อใหสมาชิกมีการแลกเปล่ียนความรู 
ความคิดเห็น รวมกันซ้ือปจจัยการผลิต และรวมขายผลผลิต ผลจาการดําเนินงานสามารถสงเสริม 
ใหเกษตรกรมีการรวมกลุมถึง 63 กลุม สมาชิกกลุมละประมาณ 20 คน 
 3. จัดทําแปลงรณรงคปองกันกําจัดเพล้ียไฟ เพื่อสาธิตการปองกันกําจัดเพล้ียไฟ โดยวิธี
ผสมผสาน เชน การใชกับดักกาวเหนียว การตรวจนับจํานวนเพล้ียไฟกอนใชสารเคมี และการใช
สารเคมีท่ีถูกตอง  
 4. จัดทําสวนสาธิตการผลิตกลวยไมคุณภาพดี เพื่อสาธิตเทคโนโลยีการปลูกเล้ียงกลวยไม
ท่ีถูกตอง โดยใหปลูกกลวยไมในอัตราท่ีเหมาะสม การปรับโรงเรือนใหระบายอากาศไดดี การใชปุย
ท่ีถูกตอง การเก็บเกี่ยวดอกกลวยไมในระยะท่ีเหมาะสม 
 5. จัดอบรมเกษตรกรที่ เปนสมาชิกกลุม โดยเนนหลักสูตรเร่ืองการปองกันกําจัดโรค 
และแมลง  
 6. การคัดเลือกสวนมาตรฐาน โดยแตงตั้งกรรมการจากกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร รวมออกตรวจและใหคะแนนสวนของเกษตรกร แลวคัดเลือกสวนท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี 
ไวเปนสวนตัวอยางสําหรับเกษตรกร 
 7.  การจัดงานชาวสวนประจําป เพื่อใหกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยไมมีการทํากิจกรรม
รวมกันสรางความเขมแข็งขององคกร ใหมีการเช่ือมโยงเครือขาย และสงเสริมการจําหนายผลผลิต
ของเกษตรกร 
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การวิเคราะห SWOT  

1. ความหมายของการวิเคราะห SWOT  
  การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกรหรือโครงการ  ซ่ึงชวย0ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้
ตอการทํางานขององคกร  
  วิกิพิเดีย ( 2551) สารานุกรมเสรี ใหความหมายการวิเคราะห SWOT ไววา SWOT  
มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ไดแก  
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดี 
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน1บริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดาน2การเงิน จุดแข็งดาน3

การผลิต จุดแข็งดาน 4ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ5
การตลาด  
  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะตองหาวิธี
ในการแกปญหานั้น  
  O มาจาก Opportunities หมายถึง 6โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการท่ี
สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ี โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชน
จากโอกาสนั้น  
  T มาจาก Threats หมายถึง 7อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัด
อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2551) กลาววา SWOT เปนคํายอมาจาก
คําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats โดย  

 Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก  
ซ่ึงองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในท่ีองคกรทําไดดี  
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 Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรท่ีเปนลบและดอย
ความสามารถ ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดไมดี  

 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการขององคกร  

 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีขัดขวางการทํางาน
ขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนปญหาตอองคกร  
  บางคร้ังการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนส่ิงท่ีทําไดยาก เพราะท้ังสองส่ิงนี้สามารถ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจทําใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรค
ได และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธของตนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณแวดลอม  

2. กรอบการวิเคราะห SWOT  
  ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเร่ือง หัวขอ หรือประเด็น (Area) เปนส่ิงสําคัญท่ี
จะตองคํานึงถึง เพราะวา การกําหนดประเด็นทําใหการวเิคราะหและประเมินจดุออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) ไดถูกตอง  จะทําให
การวิเคราะหถูกตองยิ่งข้ึน  
  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2551) กลาววา การกําหนดกรอบ 
การวิเคราะห SWOT ใด ๆ ข้ึนอยูกับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติขององคกรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจ
เอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห SWOT ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
  MacMillan เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห SWOT คือ 1) เอกลักษณของ
องคกร 2) ขอบเขตปจจุบันของธุรกิจ 3) แนวโนมสภาพแวดลอมท่ีจะเปนโอกาสและอุปสรรค  
4) โครงสรางของธุรกิจ และ 5) รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวัง  
  Goodstein et al เสนอ 5 ประเด็นท่ีตองวิเคราะห คือ 1) ความสําเร็จของแตละประเภท
ธุรกิจขององคกรและทรัพยากรขององคกรท่ียังไมถูกใช 2) ระบบติดตามประเมินผลสําหรับธุรกิจ
แตละประเภท 3) กลยุทธขององคกรในแงความคิดริเร่ิม การเผชิญกับความเส่ียง และการขับเค่ียว
ทางการแขงขัน 4) โครงสรางและระบบการบริหารขององคกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติแผน 
กลยุทธใหบรรลุเปาหมาย และ 5) วัฒนธรรมองคกรและวิธีการทําธุรกิจ  
  Piercy and Giles เสนอ 4 ประเด็น คือ 1) ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ  
2) ความเฉพาะเจาะจงของกลุมลูกคา 3) นโยบายราคาในตลาดท่ีเกี่ยวของ และ 4) การส่ือสารทาง
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การตลาดสําหรับลูกคาท่ีแตกตางกัน และ Edwards  เสนอปจจัยภายนอก 9 ประการ คือ การเมือง, 
เศรษฐกิจ, นิเวศวิทยา, การแขงขัน, กฎหมาย, โครงสรางพื้นฐาน, สังคม, เทคโนโลยี และประชากร  

3. ปญหาในการทํากระบวนการวิเคราะห SWOT  
  การวิเคราะห SWOT ขององคการมีขอท่ีควรคํานึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986  
อางถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2551) คือ  

 1)  องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการท่ีจะทําอะไร  
 2)  การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะนัน้  
 3)  องคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors) ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานให

ถูกตอง  
 4)  องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง  

  นอกจากขอท่ีควรคํานึงแลว ยังมีปญหาท่ีควรระวัง (Goodstein et al., 1993 อางถึงใน 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2551) ดังนี้  

 1)  การระบุจุดออนตองกระทําอยางซ่ือสัตย และบางคร้ังจุดออนเฉพาะอยางเปนของ
เฉพาะบุคคล  

 2)  การาจัดการกบักลไกการปองกันตนเองตองกระทําอยางรอบคอบ  
 3)  แนวโนมการขยายจดุแข็งท่ีเกนิความเปนจริง  
 4)  ความใกลชิดกบัสถานการณทําใหมอง สถานการณขององคกรไมชัดเจน  
 5)  การกําหนดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลตองระบุใหชัดเจน  
 6)  ขอมูลไมเพียงพอ และขอมูลส่ิงแวดลอมภายนอกเบี่ยงเบน  นอกจากนี้ 

การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมภายนอกอาจเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได  
 
การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขนั 
 Porter, M.E. (1980) เสนอแบบจําลองรูปเพชร (Diamond model) เพื่อใชในการวิเคราะห
ความสามารถในการแขงขันดานการพัฒนาอุตสาหกรรม และคูแขงขันของแตละประเทศ ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหความเช่ือมโยงของธุรกิจต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายนํ้า ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ประการ 
ไดแก  

1.  การวิเคราะหเง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) เปนการวิเคราะหถึงปจจัย
ดานการผลิต เชน แรงงานท่ีมีฝมือ และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนในการแขงขัน 

2.  เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) เปนการวิเคราะหถึงความตองการ
ภายในประเทศในดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ เนื่องจากประเทศที่มีปริมาณหรือขนาดของอุปสงค
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ของสินคา และบริการอันเกิดมาจากการมีประชากรจํานวนมาก  ไมไดหมายความวาประเทศนั้นจะมี
ความสามารถในการแขงขันมากกวาประเทศอ่ืน หากอุปสงคท่ีมีอยูนั้นไมไดชวยสงเสริมใหธุรกิจใน
ประเทศมีขนาดของอุปสงคสูงกวาในประเทศที่เล็กกวา โดยประเทศที่เล็กกวาอาจมีความสามารถใน
การแขงขันสูงได  หากลักษณะของอุปสงคในประเทศนั้นมีคุณภาพและชวยผลักดันหรือกระตุนให
ธุรกิจตองมีการปรับปรุง คิดคน พัฒนา และสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการของตนอยูเสมอ 

3.  อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 
โดยท่ัวไปอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกันจะมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันของกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตตามหวงโซอุปทาน (Supply chain)  

4.  การแขงขันและกลยุทธของบริษัท (Firm Strategy Structure and Rivalry) เปนการ
วิเคราะหถึงสภาพแวดลอมธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนธรรมชาติของการแขงขันในทองถ่ินวาทําใหเกิด
การแขงขันท่ีเปนธรรมและเอ้ือตอการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ของธุรกิจหรือไม โดยการ
วิเคราะหจะพิจารณาถึงนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของตอการแขงขันและการ
ดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เชน นโยบายแขงขันทางการคา นโยบายการคาและการลงทุน รวมท้ัง
ประสิทธิภาพของกลไกระบบราชการ และการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงมีผลตอการเปน
อุปสรรคและกระทบตอตนทุนของภาคธุรกิจ 
 นอกจาก 4 ปจจัยหลักท่ีใชในการวิเคราะหตามโมเดลรูปเพชรแลว Porter ไดเพิ่มเติมปจจัย
ท่ีใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงขันตาง ๆ อีก 2 ปจจัย 
ไดแก 
 1.  โอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลง (Chance) หมายถึง สภาวะท่ีมีอิทธิพลตอการวิเคราะห
ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีท่ีสําคัญท่ีสามารถกอใหเกิดการพัฒนา 
และการเปล่ียนแปลงของราคาปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากการผันผวนราคาน้ํามัน  สงคราม และการ
เปล่ียนแปลงอัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา เปนตน 
 2.  บทบาทของภาครัฐ หมายถึง บทบาทหรือนโยบายของภาครัฐท่ีมีอิทธิพลตอ 4 ปจจัย 
ท่ีใชในการวิเคราะหตามโมเดลรูปเพชร ไดแก เงื่อนไขของปจจัยการผลิต เงื่อนไขดานอุปสงค 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน การแขงขันและกลยุทธของบริษัท และบทบาทของ
ภาครัฐท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
 Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO) ไดนําเอาหลักการวิเคราะหตาม
โมเดลรูปเพชรและปจจัยเพิ่มเติมอีก 2 ประการของ Porter มาใชในการวิเคราะหความสามารถใน
การแขงขันดานการคาไมดอกไมประดับของโลกเปรียบเทียบกันในแตละประเทศ (Groot, 1998)
โดยไดกําหนดปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหเปน 11 ปจจัย ไดแก 
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 1.  ภูมิประเทศ (Geography) หมายถึง ทําเลที่ตั้งซ่ึงควรมีความสะดวกในการคมนาคมขนสง 
 2.  ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณและการกระจายของฝน ฤดูกาล
และความแปรปรวนของอากาศ 
 3.  ท่ีดินและวัตถุดิบ (Land and raw materials) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการแปรผันมีมากนอย
เพียงใด ราคาท่ีดิน พันธุพืช วัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใชเปนปจจัยการผลิตได 
 4.  แรงงาน (Labour) หมายถึง คุณภาพของแรงงาน ความยากงายในการหาแรงงาน และอัตรา
คาจางแรงงาน 
 5.  เงินทุน (Capital) หมายถึง แหลงเงินทุน แหลงเงินกู การรวมทุนของตางประเทศ อัตรา
ดอกเบ้ีย 
 6.  ระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) หมายถึง ถนน ไฟฟา การชลประทาน การส่ือสาร 
ทาเรือ ทาอากาศยาน ทางหลวงตาง ๆ 
 7.  องคความรู (Knowledge) หมายถึง เทคโนโลยีตาง ๆ งานวิจัย การถายทอดความรูแก
เกษตรกร 
 8.  ตลาดภายในประเทศ (Domestic market) หมายถึง ปริมาณความตองการภายในประเทศ 
ระบบตลาดในประเทศ 
 9.  เครือขาย (Network) หมายถึง เครือขายเกษตรกร ผูขายสง ขายปลีก ผูสงออก ผูจําหนาย
ดานพันธุ และปจจัยการผลิต 
 10. การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government) หมายถึง นโยบายขอตกลงระหวางประเทศ 
โครงการสงเสริมของภาครัฐ 
 11.  ความผันแปรทางเศรษฐกิจ (Economic variables) ไดแก อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวางประเทศ ความผันแปรของราคาน้ํามัน  
 วิธีการประเมินความสามารถในการแขงขันในท้ัง 11 ปจจัย โดยวิธีการใหคะแนนบวก 
ในกรณีท่ีคูแขงหรือประเทศท่ีทําการวิเคราะห มีความพรอมในปจจัยนั้น และใหคะแนนลบในกรณี
ท่ีไมมีความพรอม (Hack, 1994) 
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ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดรวบรวมงานวิจัยท่ีมีการศึกษาท้ังในเร่ืองศักยภาพการผลิตและการตลาด
กลวยไม ความสามารถในการแขงขัน  เทคโนการผลิตกลวยไม และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะห ดังนี้ 

จีระศักดิ์  เซะวิเศษ (2546)  ศึกษาปญหาการดําเนินงานของผูสงออกกลวยไมในประเทศไทย  
ในดานการเตรียมผลิตภัณฑเพื่อสงออก การตลาด และสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจ พบวา ระดับ
ปญหาการดําเนินงานของผูสงออกกลวยไมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับปญหาในดานตาง ๆ 
จากมากไปหานอย ไดแก สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  การตลาด และการเตรียมผลิตภัณฑเพ่ือสงออก
ตามลําดับ  และเปรียบเทียบลักษณะของผูสงออกกับปญหาในการดําเนินงาน พบวา ผูสงออก
กลวยไมท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานตางกัน มีปญหาในการดําเนินงานท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สวนประเภทของระบบการผลิต  ปริมาณการสงออกดอกกลวยไม
และปริมาณการสงออกตนกลวยไมท่ีแตกตางกัน ไมทําใหผูสงออกกลวยไมมีปญหาในการ
ดําเนินงานท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เฉลิมวุธ  คามาปาน (2547)  ศึกษาการพยากรณปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ราคากลวยไมตัดดอกของประเทศไทย และฤดูกาล  โดยท่ี
ความยืดหยุนของปริมาณสงออกกลวยไมตัดดอกตอราคามีคาตํ่า คือ 30.629  สวนปจจ ัยฤดูกาลมี
ผลกระทบในไตรมาสที่ 1 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีเทศกาลตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีการนําเขา
กลวยไมตัดดอกในปริมาณท่ีมากข้ึน และในไตรมาสที่ 2 เปนชวงหยุดฤดูรอนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงมีการนําเขาดอกกลวยไมในปริมาณมากขึ้น  ดังนั้น จึงเสนอแนะใหผูสงออกใช 
กลยุทธดานราคา โดยอาจตั้งราคากลวยไมตัดดอกสูงข้ึน เพื่อใหไดรายรับจากการสงออกเพิ่มข้ึน  
เนื่องจากความยืดหยุนของปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกตอราคามีต่ํา  ในขณะเดียวกันเนนการ
เพิ่มปริมาณการผลิตในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ใหมากข้ึน เพื่อใหสามารถสงออกไดในปริมาณเพิ่มข้ึน 
 ทวีพงศ สุวรรณโร (2545) ศึกษาการใชเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวายของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับปรุงคุณภาพกลวยไมของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 131 คน 
พบวา เกษตรกรสวนใหญยังมีการปฏิบัติในการปลูกเล้ียงกลวยไมในดานการปองกันกําจัดโรค แมลง 
ศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ ไมถูกตอง  โดยมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัด เพล้ียไฟ บ่ัวกลวยไม ไรแดง 
หอยทาก หนอนกระทูผัก หนอนกระทูหอม เพียงรอยละ 48.09, 12.98,  59.54,  27.48,  16.03, 26.72 
ตามลําดับ และมีการตัดดอกในระยะท่ีมีจํานวนดอกบานนอยกวามาตรฐาน 
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วิรัลพัชร  อุดมประเสริฐกุล (2545)  ศึกษาศักยภาพการตลาดดอกกลวยไมไทยไปประเทศ
ญ่ีปุน  พบวา ประเทศไทยยังคงเปนผูนําการสงออกดอกกลวยไมไทยไปประเทศญ่ีปุน โดยปจจัย
ภายนอกท่ีเปนโอกาสของการตลาดดอกกลวยไมไทยไปประเทศญ่ีปุนคือ ปริมาณกลวยไมเขาสู
ตลาดญ่ีปุนมีปริมาณมาก  ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนอยู
ในชวงชะลอตัว  สวนปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งคือ ความหลากหลายของกลวยไมไทย และปจจัย
ภายในท่ีเปนจุดออนคือ ราคาดอกกลวยไมท่ีสงออกมีราคาตกตํ่า  และมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ 
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดดอกกลวยไมไทยเพื่อใหการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย 
ไปประเทศญ่ีปุนสามารถแขงขันในตลาดโลกตอไป คือ ขยายตลาดในเชิงรุกโดยใชความ
หลากหลาย และมาตรฐานของดอกกลวยไมไทย พรอมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ขอมูลและการจัดการธุรกิจกลวยไมไทย  ทําการวิจัยกลวยไมพันธุใหม ๆ  และพัฒนาคุณภาพของ
ดอกกลวยไม  เพื่อเพิ่มความนิยมและตรงกับความตองการของผูบริโภคในตลาดญ่ีปุน  สงเสริมการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการโฆษณาสินคา เพื่อสรางความม่ันใจในดอกกลวยไมไทยและ
ผูสงออกมากขึ้น รวมท้ังรักษาระดับมาตรฐานสินคาและมุงพัฒนาเพื่อใหเหนือกวาคูแขงขัน  
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายเพ่ือลดอํานาจการตอรองของผูซ้ือ และขยายตลาดไปประเทศใหม ๆ 
โดยเขารวมงานประชาสัมพันธเผยแพรดอกกลวยไมไทยเพื่อใหเปนท่ีรูจักเพิ่มมากข้ึน 
 หทัยรัตน  ตั้งพูนศรี (2547) ศึกษาการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันสงออกและ
อุปสงคการนําเขากลวยไมของไทยในประเทศญ่ีปุน พบวา การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ท่ีปรากฏของประเทศไทยและประเทศสิงคโปรในตลาดประเทศญ่ีปุนระหวางป พ.ศ. 2540 – 2542 และ
ป พ.ศ. 2543 – 2545 พบวา ท้ังสองประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบปรากฏมากกวา 1 โดย
ประเทศไทยมีแนวโนมความไดเปรียบเทียบท่ีเพ่ิมข้ึน  ในทางตรงกันขามประเทศสิงคโปรมีแนวโนม
ความไดเปรียบท่ีลดลง  ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสวนแบงตลาดกลวยไมของประเทศไทยใน
ประเทศญ่ีปุนพบวา ลดลง จาก 3,934 ตัน เปน 3,921 ตัน หรือลดลง 13 ตัน อันเนื่องมาจากผลการ
แขงขันท่ีลดลง 199.52 ตัน ซ่ึงมากกวาผลจากขนาดของตลาดท่ีเพิ่มข้ึน 186.52 ตัน  สําหรับผลการ
วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการนําเขากลวยไมของประเทศไทยในประเทศญ่ีปุน คือ 
รายไดประชาชาติตอบุคคลของประเทศญ่ีปุน  นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา นโยบายในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันการสงออกกลวยไมของประเทศไทยในประเทศญ่ีปุน ควรใชนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานตรงความตองการ คุณภาพสมํ่าเสมอ และปรับปรุงพัฒนาพันธุกลวยไม
ใหมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ีความตองการในการบริโภค
ข้ึนอยูกับรสนิยมเปนหลัก  และทําการโฆษณาประชาสัมพันธใหกลวยไมเปนท่ีรูจักของผูบริโภคใน
ตางประเทศมากข้ึน เพื่อเพิ่มตลาดใหมและขยายฐานตลาดเดิมเพิ่มข้ึน 
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บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการใชขอมูลในการศึกษาทั้งขอมูล 
ปฐมภูมิ จากการสอบถามเกษตรกร และขอมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาวิจัย  สถิติขอมูลการผลิต
และการสงออก ขอมูลรายงานตาง ๆ กฎระเบียบการสงออก  นโยบายและการดําเนินการของภาครัฐ 
ดังนี้ 

 1.   ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมท่ีจดทะเบียนไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร และเปนผูปลูกเล้ียงกลวยไมเมืองรอนสกุลหวายเพื่อการสงออก จํานวน 6 
กลุม จากจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตกลวยไมเพื่อการสงออกหลัก 5 จังหวัด ไดแก  
 - กลุมผูปลูกกลวยไมคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี     
 - กลุมผูปลูกกลวยไมตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 - กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมจังหวัดราชบุรี ตาํบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี     
 - กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมตําบลบานใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
 - กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมอางทอง 1 หมูท่ี 12 ตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวดั
สมุทรสาคร    
 - กลุมกลวยไมพัฒนา แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

 2.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรโดยการใชแบบสอบถามก่ึงโครงสราง (Semi 
– structural interview) ซ่ึงประกอบดวยคําถามหลัก 5 ประเด็น คือ 
 - ขอมูลพื้นฐานของกลุม ไดแก ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ  ขอมูลดานการผลิต  
ขอมูลศักยภาพการบริหารจัดการกลุม 
 - ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม ไดแก การเช่ือมโยง
ความสัมพันธของความตองการของลูกคาและผูบริโภค  คุณภาพของสินคา ปริมาณ ชวงเวลา ราคา
ซ้ือขาย ขอตกลงซ้ือขาย สัดสวนของผลผลิตท่ีไปสูตลาดตาง ๆ  
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 - ขอมูลกระบวนการผลิต และการจัดการของเกษตรกร ไดแก กระบวนการผลิต 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การขนสง การเก็บรักษา  กระบวนการจัดจําหนาย  การจัดการสารเคมี
ในกระบวนการผลิต  
 - การวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดจําหนาย 
 - แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 การรวบรวมขอมูลโดยวิธีการนัดหมายกลุมเกษตรกรและใชวิธีเขาไปสนทนากลุม 
(Focus group) โดยใชประเด็นการสนทนาจากแบบสอบถาม และนําขอมูลท่ีไดมารวบรวม วเิคราะห
และสรุปผลในภาพรวม 
 2.2  การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ไดแก ขอมูลความสามารถของผูสงออกไทย
ในการดําเนินธุรกิจสงออกกลวยไม  ใชขอมูลท่ีไดมีการศึกษาในรายงานโครงการศึกษาระบบ
บริหารจัดการเชิงโลจิสติกสของกลวยไมตัดดอกเพ่ือการสงออกของสํานักงานมาตรฐานการเกษตร
และอาหารแหงชาติ ป พ.ศ.2550  ซ่ึงศึกษาใน 5 บริษัท ไดแก บริษัทกลวยไมไทย จํากัด  บริษัท 
เอ็กซเซล ออรคิด จํากัด  บริษัท ทรอปปคอลฟลอรา (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ออรคิดเม็กซ  
(ออมใหญ) จํากัด   และบริษัท สยามไทโยฟารม จํากัด   
 2.3  การเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืน ๆ  ไดแก เอกสารสถิติขอมูลเกี่ยวกับการสงออก นําเขา 
กฎระเบียบ นโยบายตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดของกลวยไมไทยและตางประเทศ 
และขอมูลการผลิตการสงออกดานไมดอกไมประดับและกลวยไมของประเทศเนเธอรแลนด 
ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม และอินเดีย 

 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ประเดน็ ไดแก 
 3.1  การวิเคราะหความสามารถในการผลิตและการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศ
คูแขง ใชในการวิเคราะหความไดเปรียบเสียเปรียบในปจจัย 11 ประการ ท่ีกําหนดโดย Agricultural 
Economics Research Institute (LEI – DLO) ประเทศเนเธอรแลนด ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ท่ีดินและวัตถุดิบ แรงงาน ทุน สาธารณูปโภค ความรู ตลาดในประเทศ เครือขาย การสนับสนุนของ
ภาครัฐ และความผันแปรทางเศรษฐกิจ วิธีการประเมินโดยการใหคะแนนบวกกรณีประเทศมีความ
พรอมในปจจัยนั้น และคะแนนลบในกรณีท่ีไมมีความพรอม 
 3.2  การวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทย ใชการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
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 4.  ระยะเวลาการศึกษา   
  7 เดือน ตั้งแต เมษายน – ตุลาคม 2551 

 5. แผนการดาํเนนิงาน 
  เมษายน 2551  วางแผนการศึกษา คนควา รวบรวมเอกสารและขอมูลตาง ๆ กําหนด
หัวขอการศึกษา วัตถุประสงค และรายละเอียดวิธีการศึกษา 
  พฤษภาคม 51 – มิถุนายน 51 สรางแบบสัมภาษณและดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก
กลุมเกษตรกรดวยการใชการสนทนากลุม 
  มิถุนายน 51 – สิงหาคม 51 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และวิเคราะห
ขอมูล 
  กันยายน 51 – ตุลาคม 51  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน 
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แผนผังแสดงวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 

           วิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
                    (LEI – DLO) 
      วิเคราะห     SWOT 

 
 
 
 
 
 

ขอมูลการผลิต 

และการจัดการ 

ของกลุมเกษตรกร 

ขอมูลความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจ 

ของผูสงออก 

 

ศักยภาพการผลิต 

และการตลาด
กลวยไมของ
ประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส ในการผลิต

และการตลาดกลวยไม

ขอมูลการผลิต 

และการตลาด 

ของประเทศคูแขง 

ขอมูล 

การสนับสนุน 

ของภาครัฐ 

ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

ไทย 

วิเคราะหความสําเร็จของ
เนเธอรแลนดในการเปน
ศูนยกลางการคาไมดอกไม

วิเคราะห
ความสําเร็จของ
ไตหวันในการเปน

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอน 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาวิเคราะห 
 

 ผลการศึกษาสามารถจําแนกเปน 4 ตอน คือ การวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาด 
กลวยไมของประเทศไทย  การวิเคราะหความสามารถในการผลิตและการแขงขันของประเทศไทย  
การวิเคราะหความสําเร็จของประเทศคูคาและผูผลิตท่ีสําคัญ  และแนวทางการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดกลวยไมของประเทศไทย 

 1. ศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร 
 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร โดยใช
วิธีการวิเคราะหกลุมเปาหมายเกษตรกรผูปลูกกลวยไมแบบเจาะจง จํานวน 6 กลุม ในจังหวัดท่ีเปน
แหลงผลิตกลวยไมท่ีสําคัญ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 2 กลุม จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 กลุม  การศึกษาโดยใชวิธีสัมภาษณกลุม
เกษตรกรโดยใชแบบสอบถามกึ่งโครงสราง (Semi – structural Interview) และการสัมภาษณ
ดําเนินการในรูปของการสนทนากลุม (Focus group) โดยมีประเด็นคําถามหลัก 5 ประเด็น ไดแก 
 1.  ขอมูลพื้นฐานของกลุมเกษตรกรทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม และขอมูลดาน 
การผลิต และการบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการผลิตและการตลาด 
ของกลุม และความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการของเกษตรกร ไดแก กระบวนการผลิต การ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนสง กระบวนการจัดจําหนาย การจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิต 
 4.  ขอมูลปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 5.  แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 สรุปศกัยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร 

 จากผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลของกลุมผูปลูกกลวยไม 6 กลุม ในแหลงผลิตกลวยไม
หลัก 5 จังหวัด  สรุปศักยภาพและความพรอมในการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุม
เกษตรกร ดังนี้ 
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 1. ขอมูลพื้นฐาน   
 กลุมเกษตรกรท้ัง 6 กลุม มีการรวมตัวกันในรูปกลุมผูผลิตมีพื้นท่ีปลูกโดยเฉล่ียคน

ละ 2 – 3 ไร พื้นท่ีปลูกมีท้ังท่ีเปนของตนเองและพ้ืนท่ีเชา  มีพื้นท่ีปลูกกลวยไมท้ังท่ีเปนขนาดเล็ก 2 
ไร และขนาดใหญ 50 ไร  การดําเนินงานในสวนกลวยไมมีท้ังการใชแรงงานในครอบครัว และการ
จางแรงงานจากภายนอก  การรวมตัวของเกษตรกรในรูปกลุม  มีการรวมกันวางแผนการผลิตและ
การตลาด และมีการบริหารจัดการภายในกลุม โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม กลุมมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกัน  ในการพัฒนาความรูใหแกสมาชิก  การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
การประสานงานกับภาคราชการและการรวมงานประกวดกลวยไมในสถานท่ีตาง ๆ กลวยไมท่ีมีการ
ผลิตสวนใหญคือ สกุลหวาย การจําหนายผลผลิตสวนใหญมีการสงออกไปตลาดตางประเทศรอยละ 
50 – 60 และท่ีเหลือรอยละ 40 – 50 จําหนายในประเทศ ผลผลิตเฉล่ีย 60,000 – 85,000 ชอ/ไร/ป 
ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกสูตลาดโดยปริมาณมากสุดอยูในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม และชวง
ปริมาณดอกกลวยไมนอยสุดอยูในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  

 การบริหารจัดการธุรกิจของกลุมมีท้ังรูปแบบของการรวมกันจําหนายผลผลิต และ
แยกกันจําหนายโดยในสวนท่ีแยกกันจําหนาย  เนื่องจากเกษตรกรแตละรายในกลุมมีบริษัทประจํา
รับซ้ือผลผลิตยูแลว โดยในพ้ืนท่ีใกลกันจะไมขายใหบริษัทเดียวกัน แตหากสมาชิกในกลุมมี
กลวยไมไมพอตามคําส่ังซ้ือของบริษัท ก็สามารถส่ังกลวยไมจากสวนของสมาชิกในกลุมมาเสริมได 
 2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 ผูมีบทบาทสําคัญตอกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยไมมากท่ีสุดคือ บริษัทผูสงออก
กลวยไมซ่ึงจะทําหนาท่ีรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร และผูรวบรวมผลผลิต นอกจากนั้น บุคคลท่ีชวย
สนับสนุนในการผลิตไดแก บริษัทผูผลิตตนพันธุเนื้อเยื่อตาง ๆ ภาครัฐซ่ึงเปนแหลงความรูทาง
วิชาการ ผูคาปุยและสารเคมีทางการเกษตร ผูคาวัสดุปลูกและอุปกรณโรงเรือน และธนาคารตาง ๆ 
โดยเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณซ่ึงเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญ 
 ความตองการของบริษัทผูสงออกถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับเกษตรกร
ไทย ปจจุบันผูสงออกตองการกลวยไมท่ีมีจํานวนดอกบานมาก มีพันธุใหม ๆ สูตลาด ตองการสีท่ี
แตกตางกันตามเทศกาล และบริษัทจะรับซ้ือกลวยไมจากเกษตรกร 4 เกรด ไดแก ซุปเปอร (ความยาว
ชอดอก 55 – 60 เซนติเมตรข้ึนไป) ชอยาว (ความยาวชอดอก 45 – 55 เซนติเมตร) ชอส้ันสวย (ความ
ยาวชอดอก 35 – 45 เซนติเมตร) และชอส้ันสุด (ความยาวชอยาว 30 – 35 เซนติเมตร) นอกจากนั้นมี
การกําหนดเร่ืองจํานวนดอกบานตอชอดวย 
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 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการของกลุม 
  การผลิต เกษตรกรทั้ง 6 กลุม เปนผูปลูกเล้ียงกลวยไมสกุลหวาย พันธุท่ีปลูก เชน 
พันธุขาวสนาน  ขาว 5N  บอม 17   บอมโจ  บอมโจแดง  และเอียสกุล เปนตน ตนพันธุท่ีใชมี  
2 แบบ คือ ตนพันธุจากการแยกหนอ ประมาณรอยละ 50 – 70 และตนพันธุจากการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ ประมาณรอยละ 30 – 50 จํานวนตนตอไร ประมาณ 16,000 ตน ปลูกในโรงเรือน ความสูง
ประมาณ 3 – 3.5 เมตร ใชซาแรนพรางแสง 30 – 50% วัสดุปลูกใชกาบมะพราว เกษตรกรบางสวนมี
การปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยการปรับ pH ใหเหมาะสม   การใหน้ําใชระบบสปริงเกลอร การปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  มีการวิเคราะหศัตรูพืชท่ีระบาดโดยการตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ ใชสารเคมีในการ
ปองกันกําจัด และมีบางกลุมท่ีใชสารชีวภัณฑ เชน ไตรโคเดอรมา ปองกันกําจัดเช้ือรา มีการเก็บเกี่ยว
ทุกวันโดยใชกรรไกรตัด และนํามาคัดแยกเกรดและกําชอ (กําละ  10 ชอ) เพื่อรวบรวมสงบริษัทท่ีจุด
รวบรวม การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจะสังเกตจากการบานของดอก แตเกษตรกรบางรายมีการจด
บันทึกชวงการเจริญเติบโต  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือกําหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยว  การขนสงบริษัทมี
รถหองเย็นมารับผลผลิตท่ีจุดรวบรวม 
 4.  ขอมูลปญหาการผลิตและการจัดการ 
 จุดแข็ง  มีแหลงผลิตอยูใกลบริษัทสงออก  ตลาดในประเทศ และสนามบิน มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก กลุมมีความเขมแข็งมีการบริหารจัดการกลุมท่ีดี มีการพัฒนาและแลกเปล่ียน
ความรูระหวางสมาชิก มีการรวมกันซ้ือปจจัยการผลิต เกษตรกรมีความรูและประสบการณในการ
ปลูกเล้ียงกลวยไมใหเปนพืชท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาพืชอ่ืน และตลาดมีความตองการทั้งตลาด
ตางประเทศและในประเทศ 
 จุดออน  การลงทุนสูง ขาดแคลนแรงงาน มีศัตรูพืชระบาดในบางฤดู ไมสามารถ
ควบคุมได เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาได มีการปลูกหลากหลายสายพันธุ เกษตรกรบางรายมี
การใชสารเคมีมาก 
 โอกาส  มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกกลวยไมเมืองรอน ในชวงฤดู
แลงปริมาณผลผลิตยังไมเพียงพอทําใหยังมีโอกาสในการผลิตเพิ่ม แหลงผลิตมีระบบชลประทานท่ี
ดี มีหนวยงานของภาครัฐสนับสนุน 
 อุปสรรค  ปญหาภัยธรรมชาติ น้ําทวมและลมพายุทําใหเกิดความเสียหายมาก 
คุณภาพน้ําบางพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ผลกระทบคาเงินบาททําใหตนทุนดานปจจัยการผลิตสูง 
 5.  ขอมูลแนวทางการแกไขปญหา 
 กลุมเกษตรกรมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลมีนโยบายการสงออกกลวยไมใหชัดเจน  
มีมาตรการในการรักษาตลาดเกาและเปดตลาดใหม ๆ ควรหามาตรการในการควบคุมไมใหมีการ
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ผูกขาดของบริษัทผูคาปุยและสารเคมี สนับสนุนใหเกษตรกรมีการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาศัตรูพืช มีการเตือนการระบาดของศัตรูพืชใหเกษตรกรทราบลวงหนา ประชาสัมพันธ
และมีขอมูลการตลาดและราคาผลผลิตท่ีเปนปจจุบันใหแกเกษตรกร ในสวนของกลุมเกษตรกรควร
มีการพัฒนาการผลิตกลวยไมใหมีคุณภาพ สมาชิกควรมีการปลูกเล้ียงกลวยไมพันธุใหม ๆ  
ใหหลากหลาย ใหมีการเช่ือมโยงเครือขายกับกลุมกลวยไมอ่ืน ๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล พัฒนา
คุณภาพการผลิตและเพิ่มอํานาจตอรองในการกําหนดราคาขาย 

    2.  การวิเคราะหศักยภาพของผูสงออกไทยในการดําเนินธุรกิจกลวยไม 
 การวิเคราะห ใชขอมูลท่ีรวบรวมจากสถิติการสงออกกลวยไมของกรมวิชาการเกษตร 
ป 2549 และขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณบริษัทผูสงออก 5 บริษัท ในโครงการศึกษาระบบบริหาร
จัดการเชิงโลจิสติกส ของกลวยไมตัดดอกเพื่อการสงออกของสํานักงานมาตรฐานเกษตรและอาหาร
แหงชาติ ป 2550  ซ่ึงไดแก บริษัทกลวยไมไทย จํากัด  บริษัทออรคิเม็กซ (ออมใหญ) จํากัด บริษัท
ทรอปปคอล ฟลอรา จํากัด  บริษัทเอ็กซเซล ออรคิด จํากัด และบริษัทสยามไทโยฟารม จํากัด ขอมูล
จากการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและออกแบบโรงคัดบรรจุดอกกลวยไมเพื่อการสงออกของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2549 ผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 2.1. จํานวนผูสงออกกลวยไม 
 การสงออกกลวยไมอยูในหมวดสินคาควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการสงออกสินคาไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 93) ป พ.ศ. 2542 กําหนดใหผูสงออก
กลวยไมตัดดอกออกไปนอกราชอาณาจักร  ตองยื่นจดทะเบียนตอกรมวิชาการเกษตรและ 
กรมวิชาการเกษตรแจงบัญชีรายช่ือและหมายเลขทะเบียนผูสงออกใหกรมศุลกากรทราบ ซ่ึงในป 
2549  มีผูสงออกยื่นขอจดทะเบียนกับศูนยผลักดันสินคาเกษตรเพื่อการสงออก  (ศ .ก .อ .)  
กรมวิชาการเกษตรมีจํานวน 369 ราย โดยแยกเปนผูสงออกดอกกลวยไม 216 ราย และผูสงออก 
ตนกลวยไม 153 ราย 
 2.2 ขอมูลพื้นฐานของผูสงออกกลวยไม 
 จากการศึกษาขอมูลจากบริษัทผูสงออกกลวยไม 5 บริษัท ไดแก บริษัทกลวยไมไทย 
จํากัด  บริษัทออรคิเม็กซ (ออมใหญ) จํากัด บริษัททรอปปคอล ฟลอรา จํากัด  บริษัทเอ็กซเซล  
ออรคิด จํากัด และบริษัทสยามไทโยฟารม จํากัด  พบวาบริษัทผูสงออกสวนใหญมีประสบการณใน
การดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป ทําใหมีความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกกลวยไมเปนอยางดี บางบริษัท
เจาของธุรกิจเคยประกอบอาชีพเปนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงกลวยไมมากอน และเมื่อมีความรูและ
ประสบการณในดานธุรกิจกลวยไมมากข้ึน จึงมีการพัฒนาเปนผูสงออก  สวนใหญผูสงออกมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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 2.3  การบริหารจัดการ 
 พบวาแตละบริษัทมีหลักการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน เร่ิมต้ังแตการเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยวการบรรจุ และการสงออก แตส่ิงท่ีทุกบริษัทมีเหมือนกันคือการมีความพยายามในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อการสงออก  การสงมอบสินคาใหตรงตามเวลา และปริมาณท่ีไดรับการ
ส่ังซ้ือจากลูกคา  ผูสงออกบางสวนทราบปริมาณความตองการของลูกคาในระยะส้ัน  แตบางบริษัท
ทราบความตองการของลูกคาลวงหนาเปนรายป คร่ึงป หรือรายไตรมาส  ทําใหสามารถวางแผน 
การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดหาผลผลิตไดเพียงพอ  รวมท้ังวางแผนการขนสงและการสงออก 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวนผูท่ีสงออกท่ีไมสามารถทราบปริมาณการส่ังซ้ือไดลวงหนาจะใช
ขอมูลในอดีตหรือปจจุบันของลูกคามาวิเคราะหรวมกัน  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคูคา
เพื่อมาพยากรณและวางแผนการผลิต บริษัทผูสงออกสวนใหญมีกลยุทธในการสงออกโดยการ
สงออกกลวยไมตัดดอกใหหลากหลายชนิด 
 2.4 การจัดหากลวยไม 
 พบวาบริษัทสวนใหญมีฟารมปลูกเล้ียงกลวยไมของบริษัทเอง และมีฟารมของ
เกษตรกรลูกไรดวย โดยฟารมของบริษัทสวนใหญเปนการเพาะปลูกเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาสวนใหญใหตอเนื่องและเพียงพอ  เพื่อลดตนทุนการจัดหาไปจากสวนของเกษตรกรลูกไร
และจากผูรวบรวม ท้ังนี้  ผูสงออกสามารถจัดหากลวยไมจากฟารมของบริษัทเพื่อสงออกไดปริมาณ
รอยละ 70 – 80 ของปริมาณกลวยไมท่ีสงออกท้ังหมด สําหรับฟารมของเกษตรกรลูกไร บริษทัมีลูกไร
ประมาณ 20 – 200 ราย  สวนใหญเกษตรกร 1 ราย จะขายกลวยไมใหบริษัทสงออกประมาณ 3 – 5 
ราย  เกษตรกรลูกไร  และบริษัทจะมีความสัมพันธกันมายาวนานและมีความสัมพันธท่ีดี มีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน พื้นท่ีปลูกของฟารมเกษตรกรลูกไรของบริษัทโดยเฉล่ียมักเปนเกษตรกรราย
ใหญมีพื้นท่ีประมาณ 35 ไร ระยะทางจากแปลงปลูกถึงบริษัทประมาณ 25 กิโลเมตร บริษัทแตละ
บริษัทมีแผนการรับกลวยไมจากสวนเกษตรกรแตกตางกัน  แตสวนใหญไปรับกลวยไมกอนการ
สงออก 1 วัน เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการจัดการคัดแยก ตัดแตงและการบรรจุหีบหอกอนการ
สงออก  สําหรับในชวงฤดูรอนและฤดูหนาวซ่ึงมีปริมาณกลวยไมนอย  บริษัทจะมีการรับซ้ือ
กลวยไมจากผูรวบรวมซ่ึงมีราคาคอนขางสูง แตเพื่อใหบริษัทมีปริมาณกลวยไมสงออกตามคําส่ังซ้ือ
ของลูกคา 
 2.5 การขนสงกลวยไมสูโรงคัด 
 บริษัททุกบริษัทท่ีศึกษามีโรงงานคัดแยกของบริษัท ซ่ึงใชสําหรับคัดแยกและบรรจุ
หีบหอเพื่อการสงออก  สวนใหญมีพื้นท่ีเหมาะสมกวางขวางและสะดวกในการปฏิบัติงาน มีหอง
สําหรับรมสารเมทธิลโบรไมดเพื่อปองกันกําจัดเพล้ียไฟ และมีหองเย็นสําหรับเก็บรักษากลวยไม
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กอนการสงออก  การขนสงบริษัทจะใชรถปรับอากาศซ่ึงสวนใหญเปนรถกระบะท่ีดัดแปลงใหมี
หองเย็นสามารถบรรทุกกลวยไมไดประมาณ 7,000 ชอ/คัน อุณหภูมิของรถปรับอากาศอยูระหวาง 
18 – 22 องศาเซลเซียส กลวยไมจะบรรจุในภาชนะแยกตามประเภทและขนาดของกลวยไม แตละ
กลองจะมีเอกสารระบุรายละเอียดประเภท ขนาด และจํานวนของกลวยไมท่ีบรรจุในภาชนะ 
 2.6  กระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีโรงคัดแยกของบริษัทสงออก  
 บริษัทจะมีคนงานสําหรับทํางานในโรงคัด ประมาณ 30 – 100 คน กระบวนการ
ดําเนินการท่ีโรงคัด  โดยคนงานจะทําการตัดกานชอดวยมีดหรือคัตเตอรท่ีมีความคม เพ่ือไมให
ปลายกานชํ้า  หลังจากนั้นทําการคัดเกรดตามขนาด ความยาวชอ ประเภท คุณภาพ จํานวนดอกตอ
ชอ โดยตองเลือกกลวยไมท่ีปราศจากโรคและแมลง  เสียบกานชอในหลอดใสน้ํายายืดอายุ  แลวนํา
ชอดอกกลวยไมผ่ึงบนตะแกรงหรือใชพัดลมเปาเบา ๆ เพ่ือใหหยดน้ําท่ีติดมาตามชอกลีบดอกหรือ 
เสาเกสรแหง แลวทําการมัดกํา  โดยปกติ 1 กํา มี 10 ชอ หลังจากนั้นนํากลวยไมไปรมสารเมทธิลโบร
ไมด เพื่อกําจัดเพล้ียไฟ  โดยหองรมเมทธิลโบรไมดใชอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เม่ือรมเสร็จนํา
กลวยไมเขาหองเย็นอุณหภูมิ 12 – 15 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที - 1 ช่ัวโมง แลวจึงนําไปบรรจุ
ใสกลอง  
 2.7 การบรรจุหีบหอ 
 มีการบรรจุในถุงพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) เจาะรู บรรจุถุงละ 10 ชอ 
บางบริษัทมีการใชกระดาษขาวมาหอแลวจึงบรรจุลงถุงพลาสติกไมเจาะรู และใสสารดูดซับ 
เอทธิลีนในถุงดวย หลังจากน้ันนําไปบรรจุในกลองขนาดเล็ก และนํากลองขนาดเล็กไปบรรจุใน
กลองขนาดใหญอีกชั้น โดยกลองท่ีใชสวนใหญเปนกลองลูกฟูก 
 2.8 การขนยายสินคาภายในโรงคัดของบริษัท  
 สวนใหญใชรถเข็น แตโรงคัดของบางบริษัทใชระบบสายพาน (Coveyor) และ
ระบบรางขนสงกลวยไมทําใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว และมีความเสียหายนอย 
 2.9 การสงออก 
 ทุกบริษัทจะดําเนินการสงออกโดยทางเคร่ืองบิน โดยใหบริษัท Freight Agent 
ดําเนินการ  สวนใหญจะกําหนดสายการบินท่ีใชในการสงออกดวย ไดแก สายการบินไทย สิงคโปร
แอรไลน และKLM กระบวนการตั้งแตตัดดอกถึงสงออกทุกบริษัทสามารถดําเนินการไดภายในเวลา 
24 ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี  4.1  สรุปการจัดการเร่ืองโลจิสติกสของบริษัทสงออกดอกกลวยไม 5 บริษทั 
 

ปจจัย
ขับเคลื่อน 

สถานการณ จุดแข็ง จุดออน 

- มีโรงคัดแยกและบรรจุภัณฑ
ของบริษัทขนาดเหมาะสม 

- ควบคุมคุณภาพกลวยไม 
ตัดดอกได 

- ตนทุนการดูแลรักษาสูง 

- มีหองปรับอากาศ - ชวยรักษาคุณภาพกลวยไม
ตัดดอกได 

- ตนทุนการดูแลรักษาสูง 

- มีรถปรับอากาศ - ชวยรักษาคุณภาพของ
สินคา 

- ตนทุนตอเติมรถมีราคา
สูง 

สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
(Facility) 

- มีหอง Laboratory - ชวยพัฒนาพันธุกลวยไม
ใหม ๆ ได 
- ตนทุนการเพาะพันธุตํ่า 

- ตนทุนการดูแลรักษาหอง 
Laboratory 

 - มีสวนเพาะปลูก 200 ไร 
(Owner Farm) 

- สามารถปลูกไดหลากหลาย
พันธุในปริมาณมาก 
- สามารถควบคุมคุณภาพได 

- การลงทุนโครงสราง
พื้นฐานสูง 
- ตนทุนการดูแลรักษาสูง 

- มีลูกสวน 20-23 ราย 
(Contract Farm) 

- รองรับความตองการของ
ลูกคาท่ีมีความหลากหลาย 
- ประหยัดคาใชจายในการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

- การควบคุมคุณภาพของ
สินคาเปนไปไดยาก 
- การควบคุมราคาเปนได
ยาก 

- ใชกรรไกรในการตัดดอก
กลวยไมจากตน 

- สะดวก รวดเร็ว  

 

- ใชมีดในการตัดปลายกาน
ดอกกลวยไม 

- กลวยไมตัดดอกมีอายุได
นานข้ึน 

 

- ลูกคาส่ัง Order ทาง Fax.  
E-mail. และโทรศัพทลวงหนา 
3 วัน 

- สะดวก รวดเร็ว - บริษัทไมสามารถ 
วางแผนการตัดได 

การจัดการ
ขอมูล 
(Information) 

- มีการแจงขอมูลรายละเอียด
ใหคนสวนในแตละ Zone 
ทราบ ตามใบส่ังตัดในแตละวัน 

 - คนงานไมสามารถ 
วางแผนการตัดได 
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ตารางท่ี  4.1  (ตอ) 
 

ปจจัย
ขับเคลื่อน 

สถานการณ จุดแข็ง จุดออน 

- ใหคาโทรศัพทตอคนงาน 
ในสวน 200 บาทตอเดือน  
เพื่อการติดตอระหวาง Zone 

 - ยุงยากซับซอน 

- ขาดขอมูลผลผลิตท่ีเหมาะสม  - ไมสามารถวางแผนการ
ตัดในระยะยาวได 
- ตองเสียเวลาในการ
ตรวจเช็คยอดผลผลิต 

 

- ใชบริการตัวแทนสงออก 
(Agent) 

- สะดวก รวดเร็ว  
ลดปญหา ความยุงยาก 

- ตนทุนคาใชจายในการ
สงออก 

- Owner Farm - ตนทุนคาขนสงตํ่า  
- Contract Farm - - ตนทุนคาขนสงสูง 

การขนสง 
(Transportation) 

- การขนสงจากเกษตรกรมายัง
โรงงานไมเต็มคัน 

- สะดวก รวดเร็ว - ตนทุนคาขนสงสูง 
- ไมประหยัดท้ังปริมาณ 
และระยะทาง 

 - การจัดเรียงภาชนะไม
เหมาะสม 

- - กลวยไมเกิดการกระแทก 
ชํ้า เสียหาย 

- ไมมีการเก็บ Stock สินคา 
เพราะกําหนดกระบวนการ
สงออกใน  24  ช่ัวโมง 

- ประหยัดคาใชจายในการ
เก็บรักษา 
- สินคามีคุณภาพสูง 

- ขาดความปลอดภัยใน
การสํารองสินคา 

- สั่งซ้ือตามปริมาณ - ไมมีตนทุนเก็บรักษา 
- คุณภาพสินคาดี 

- ขาดความปลอดภัยใน
การสํารองสินคา 

- หัวหนา Zone จะแจงยอดไมท่ี
เหลือในวันรุงข้ึนจาก
ประสบการณ 

- รวดเรว็ และประหยัด - ขาดความแมนยํา 
- ไมสามารถทดแทนดวย
คนงานอื่นๆ ได 

การจัดการ
สินคาคงคลัง 
(Inventory) 

- มีการเก็บ Stock กลอง 
บรรจุภัณฑและถุงพลาสติก 

- สะดวก - เสียคาใชจายในการเก็บ 
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ตารางท่ี  4.1  (ตอ) 
 

ปจจัย
ขับเคลื่อน 

สถานการณ จุดแข็ง จุดออน 

- สงเสริมการตลาดโดย Road 
Show 

- เพิ่มปริมาณการสงออก
ทางออม 
- ทราบความตองการ 
ของสินคา 

- คาใชจายใน 
การดําเนินการสูง 

การกระจาย
สินคา 
(Distribution) 

- ขาดการสงเสริมศูนยกระจาย
สินคาจากภาครัฐ 

- - ศักยภาพตํ่า ไมสามารถ
แขงขันกับคูแขงในระดับ
โลก 

ท่ีมา : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2550 

 2.10 ชนิดพันธุกลวยไมท่ีสงออก  
  พบวามีการสงออกกลวยไม 6 สกุลหลัก โดยสกุลท่ีสงออกมากท่ีสุดคือ สกุลหวาย 
(Dendrobium) และท่ีเหลืออีก 5 สกุล ไดแก สกุลออนซิเดียม (Oncidium)  สกุลอะแรนดา (Aranda)   
ม็อคคารา (Mokara)  สกุลอะแรคนิส (Arachnis) และอะแรนเทอรา (Aranthera)  สกุลแอสโคเซ็นดา 
(Ascocenda) แวนดา (Vanda)  และวาสโคสไตลิส (Vascostylis)  พันธุท่ีสงออกสวนใหญเปนพันธุ
ลูกผสม (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางท่ี 4.2  สกุลและพันธุกลวยไมสงออกของประเทศไทย 
 

สกุล สีดอก ชื่อพันธุท่ีสงออก 
สกุลหวาย 
 
 
 
 
 

สีขาว 
 
 
 
 
 

Dendrobium Walter Oumae (Big white 4N), 
Dendrobium Shavin White (Big white 5N), 
Dendrobium hybrid ‘White Sanan’  
(White Sanan), White Sunshine, White Fuji, 
White Pravit, White Jumbo, White Pramote, 
Sonia White 

 สีขาว ปากมวง 
 

Charming White, Yuppadeewan,  
Hieng Beauty, Diana, Rainbow, Sailung 

 สีขาวอมสมออน Arika, Blushing 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

สกุล สีดอก ชื่อพันธุท่ีสงออก 
 สีเขียว Dendrobium Burana Jode 
 สีมวงออน ชมพูออน 

 
Anna, Candy Strike, Casear, Sakura, Missteen, 
Miss Orchid, Lisa, Lisa, Lai Sirin, Queen Pink, 
Big Pink, Intuwong,  
Bangkok Blue, Bangkok, Vailai, Love Pink, 
Diamon Pink, Yoko 

 สีมวงอมฟา 
 

Blue, Chidchom, Genting Blue, Violet,  
Blue Bird 

 สีมวง-ขาว 
 

Two tone pink, Sonia, Young Star,  
Sweet Pink , Lina, Lady Red, Lady White 

 สีมวงเขม-ขาว 
 

Dendrobium Sonia ‘Jo Red’,  
Dendrobium Sonia ‘Jo 17’ 
Dendrobium Sonia ‘Red Sonia’,  
Dendrobium Sonia ‘เอียสกลุ’ 

  Dendrobium Sonia ‘Dark Sonia’ 
(Dark Bombay, Dark Bom), Dendrobium 
Kiyomi New 

 สีมวงเขม 
 

Dendrobium Pompadour Sabine, Wassand, 
Bandkok Land, Chopraya, Red Chalermsri, 
Doremon, Kating Daeng, Little Red, 
Miss Siam, Miss Singapore, Pimpun, rungarun, 
Royal Pink, Red Sa-ard, Small Red, Jury, 
Daeng Siam, Siam Ruby 

 สีเหลือง น้ําตาล 
 

Fatima, Mary Mark, Mary Trouse,  
Siam Brown, Bronze 

 สีเหลืองปากมวงแดง 
 

Yellow Red Lip, Red Lip, Fatima Red, 
Kariewakida 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

สกุล สีดอก ชื่อพันธุท่ีสงออก 
สกุลออนซิเดียม - Golden Shower, Taka, Gower Ramsay  
สกุลอะแรนดา, ม็อคคารา 
และสกุลใกลเคียง 
 

- 
 

Aranda Chark Kuan, Aranda Christine White, 
Aranda Hilda Galistan, Aranda Prapin, Aranda 
Christine #130 Mokara Chao Praya Beauty, 
Mokara Chaopraya Gold, Boon Long, Mokara 
Walter Oumae ‘Calipso’, Mokara Walter 
Oumae ‘Pink Spots’, Mokara  Walter Oumae 
‘Robin’, Mokara Walter Oumae ‘Teresa’, 
Mokara Walter Oumae ‘Yellow Star’, Mokara 
Jarak White Angel, Mokara Five Friendship 
Full Moon, Mokara Jitti, Mokara Pink, Mokara  
Red, Mokara Pannee, Mokara Salaya Gold, 
Mokara Sayan Yellow, Mokara Teresa,  

  Mokara TOC Red, Kagawara Bunrub, 
Kagawara Christie Low, Mokara Bota Gold, 
Arachnostylis Chorchalood, Duangpon, Mokara 
Khaw Phiak Suan, Nora-Pink, 

สกุลแอสโคเซ็นดา, 
แวนดา, วาสโคสไตลิส 

- 
 

Renanstylis Azimath  
Ascocenda Suksamran Sports, Ascocenda 
Suksamran Sunlight, Ascocenda Fuchs Harvest  
Moon, Ascocenda Ken Kone  
Vanda Thonglorsand, Vavda Poepoe White, 
Vanda Somsri Pink, Vanda Robert’s Delight 
Vascostylis Pine River, Vascostylist Blue Fairy, 
Vascostylis Prapawan, Vascostylist Pathumthani 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ, 2549 
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 2.11 ประเภทสินคาดอกกลวยไมท่ีสงออก (Orchid style) จากการศกึษาพบวามีการ
สงออก 5 แบบ 
 1. ชอดอกกลวยไม (Bundle type) สวนใหญสงออกชอดอกสีธรรมชาติ มีบางสวน 
ท่ียอมสีดอกตามลูกคาส่ัง เชน สีเหลือง แดง ฟา ชอดอกกลวยไมแตละชอเสียบหลอดน้ํายายืดอายุ
การปกแจกันท่ีโคนกานชอ คัดแยกแตละชนิดตามมาตรฐานความยาวชอและจํานวนดอกในชอ แลว
จัดรวมกลุม เชน สกุลหวาย จัดรวม 10 ชอ ถาชอดอกมีขนาดใหญ เชน สกุลม็อคคารา จัดรวม 5 ชอ 
จากนั้นบรรจุแตละกลุมลงในถุงพลาสติกใสกอนบรรจุลงกลอง 
 2.  ชอบูเกต (Bouquet) จัดรวมชอดอกและใบไมใหเห็นเปนชอดอกไม หุมโคน
กานชอดวยสําลีชุบน้ํากอนหอพลาสติกรัดดวยยาง หรือใชวิธีเสียบหลอดน้ํายายืดอายุการปกแจกันท่ี
โคนกานชอแตละชอกอนมัดรวม  ชอบูเกตมีหลายแบบ มีการเสนอขายมากถึง 15 แบบ ใหลูกคา
เลือกส่ังซ้ือ แตละกํามี 3 – 5 ชอ อาจเปนดอกชนิดเดียวกัน สีเดียวกัน เชน สีขาว สีมวง หรือหลายสี 
เชน ชอหวายดอกสีมวงกับสีเหลือง ดอกสีมวง-ขาว-ชมพู สีมวง-ขาวเขียว ม็อคคารา 3 ชอ 3สี สี
เหลือง แดง ชมพู กําชอดอกรวมกับใบไมท่ีสวยงามและมีอายุการปกแจกันนาน เชน ใบเตย ใบเฟรน
นาคราช ใบเฟรนหนัง ใบเฟรนใบมะขาม ใบหมากผูหมากเมีย ใบจั๋ง ใบซานาดู 
 3. พวงมาลัย (Lei) มีการรอยพวงมาลัยเปนหลายแบบ แตละแบบเลือกชนิดและ 
สีดอกได มีแบบ ดังนี้ 
 -  Single Lei เปนพวงมาลัยสายยาวสําหรับคลองคอ ท่ีรอยดอกเรียงหนาเดียว 
มีท้ังแบบใชดอกชนิดเดียว สีเดียว และดอกหลายชนิด หลายสี เชน ดอกสีขาว มวง เขียว สีเดียว 
หรือสลับสี ขาว-มวง ขาว-เขียว บางดอกผสมระหวางดอกและใบ ราคาประมาณพวงละ 2.95 
ดอลลารสหรัฐ 
 -  Double Lei พวงมาลัยคลองคอสายยาว รอนเรียงดอกเปน 2 หนา ใชจํานวน
ดอก/พวงมากกวาแบบแรกเทาตัว มีท้ังแบบใชดอกชนิดเดียว สีเดียว และดอกหลายชนิดหลายสี
เชนเดียวกัน ราคาขายแพงกวาเทาตัว ราคาประมาณพวงละ 4.95 ดอลลารสหรัฐ 
 -  Fancy Lei ใชเฉพาะกลีบดอกหรือปาก รอยเรียงแนนตลอดสาย สีเดียวกัน
หรือสลับกัน 2-3 สี มีท้ังแบบพวงมาลัยคลองคอสายยาว แบบคลองศีรษะ และพวงมาลัยขอมือ 
 -  Kaku Head Lei เปนพวงมาลัยสําหรับคลองบนศีรษะ 
 -  Thai Lei หรือ Handle Lei พวงมาลัยคลองขอมือ 
 4.  ชอดอกไมสําหรับติดเส้ือ (Corsage) เด็ดแตละดอกรวมกับใบไม สวนใหญใช
ใบโปรงฟา มัดรวมกันแลวกันแลวหุมโคนดวยแผนฟอยลติดเข็มกลัด แลวผูกโบว นิยมใชดอก 1-3 
ข้ึนกับขนาดดอก หรือขนาดชอ เชน ดอกหวาย 3 ดอกชนิดเดียวกัน เชน สีมวง ขาว เขียว ดอกขนาดใหญ 
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เชน แวนดา  ม็อคคารา ใช 1 ดอก สําหรับชอขนาดใหญใชดอกม็อคคารา 3 ดอก 3 สี เชน มวง-ขาว
จุดมวง-เหลืองจุดมวง  
 5.  กลวยไมเด็ดดอก (Orchid loose bloom หรือ Orchid loose flower) เด็ดดอก 
แตละดอกจากชอบนตนในสวน ไมใชดอกรวง เพราะตองการดอกคุณภาพดี บานทน สงออกขาย
หลายชนิด เชน ดอกหวายลูกผสมสีตาง ๆ และดอกม็อคคารา 
 6. กลองของขวัญ (Gift box) เปนกลองบรรจุดอกกลวยไมหลายชนิด หลายสี 
ออกแบบกลองใหงดงาม ถือไปไดงายเพื่อใหผูซ้ือนําไปมอบใหเปนของขวัญ 
 2.12 ความเขมแข็งของผูสงออกกลวยไมไทย  

 ผูสงออกดอกกลวยไมไทยไดมีการรวมตัวกันเปนสมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทย 
ปจจุบันมีผูสงออกเปนสมาชิก 34 ราย ซ่ึงสมาคมมีบทบาทรวมกันในการสงเสริมชวยเหลือแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกดําเนินการหาตลาดใหม ๆ และชวยในการสืบคนประวัติลูกคา โดยสมาคม 
ใหความรวมมือและประสานงานกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2550  
มีบริษัทผูสงออกดอกกลวยไมเปนสมาชิกสมาคม 34 บริษัท (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงรายช่ือสมาชิกสมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทย 
 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือสมาชิก 

1 บริษัท ไทยออรคิด จํากัด  (THAI ORCHID CO., LTD.) 

2 บริษัท สยามฟลาวเวอร 1985 จํากัด (SIAM FLOWER 1985 CO., LTD.) 

3 บริษัท หลุยส ออรคิด (LOUIS ORCHID CO., LTD.) 

4. บริษัท บางกอก ฟลาวเวอร เซน็เตอร จํากัด (BANGKOK FLOWER CENTRE CO.,TLD. 

5 บริษัท เอส ที ฟลอเร็กซ จํากัด (S.T. FLOREX CO., LTD.) 

6 บริษัท ซัน อินเตอรเนช่ันแนล ฟลาวเวอร จํากัด (SUN INTERNATIONAL FLOWER CO., LTD. 

7 บริษัท ทรอปปคอล ฟลอรา (ประเทศไทย) จํากัด (TROPICAL FLORA (THAILAND) CORP., LTD.) 

8 บริษัท สยาม ออรคิดีน จํากัด (SIAM ORCHIDEEN CO., LTD.) 

9 บริษัท ฟายน ออรคิด จํากัด (FINE ORCHID CO., LTD.) 

10 บริษัท เออรมา ฟลอรา จํากัด (ERMAR FLORA CO., LTD.) 

11 บริษัท บลู ออรคิด จํากัด (BLUE ORCHID CO., LTD.) 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือสมาชิก 

12 บริษัท ไทย อินเตอร จํากัด (THAI INTER FLORA CO., LTD.) 

13 บริษัท สวัสดี ฟลอรา จํากัด (SAWASDEE FLORA CO., LTD.) 

14 บริษัท ไทยเกรท ฟลาวเวอร จาํกัด (THAI GREAT FLOWERS CO., LTD.) 

15 บริษัท ที ทรอปปคอลฟารม จํากัด (T. TROPICAL FARM CO., LTD.) 

16 บริษัท ออรคิเม็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (ORCHIMEX (THAILAND) CO., LTD.) 

17 หจก. ซี เอ็ม ซี ออรคิด (C.M.C.ORCHIDS LTD., PART) 

18 บริษัท สยามไทโยฟารม จํากัด (SAIM TAIYOO FARM CO., LTD.) 

19 บริษัท เอส บี กรีน จํากัด (S. B. GREEN CO., LTD.) 

20 บริษัท บี เจ ออรคิด (ประเทศไทย) จํากัด (B. J. ORCHID (THAILAND) CO., LTD.) 

21 ศาลายา ออรคิด (SALAYA ORCHIDS) 

22 บริษัท ชัชวาล ออรคิด (CHATCHAWAL ORCHID CO., LTD.) 

23 บริษัท ออรคิด เอ็กซปอรต จํากัด (ORCHID EXPORTS. COM CO., LTD.) 

24 บริษัท เอ็กซเซล ออรคิด จํากัด (EXCEL ORCHID CO., LTD.) 

25 บริษัท วนพฤกษ จํากัด (“WANAPLUK GARDEN CO.,LTD.) 

26 บริษัท สยาม ออรคิด (1992) จาํกัด (SIAM ORCHID (1992) CO., LTD.) 

27 บริษัท แอร ออรคิด แอนด แลป จํากัด (AIR ORCHIDS & LAB CO., LTD.) 

28 หจก. ธนพิบูลย (THANAPIBLU LIMITED PARTNERSHIP) 

29 บริษัท ปามาลัน มารเก็ตต้ิง จํากัด (PAMALAN MARKETING CO., LTD.) 

30 บริษัท เอ็น แอนด เค ออรคิด ฟารม จํากัด (N&K ORCHID FARMS CO.,LTD) 

31 บริษัท ฟามาซีน เทคโนลิยี จํากัด (FARMACHINE TECHNOLIGY CO.,LTD) 

32 บริษัท จี จี ดี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (G.G.D TRADING (THAILAND) CO., LTD.) 

33 บริษัท ลี แอนด ยู จํากัด (LEE & U CO.,LTD.) 

34 บริษัท อาร ที ที อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด (R.T.T. INTER TRADING CO., LTD.) 

ท่ีมา :  สมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทย, ธันวาคม 2550 
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 3.  การสนับสนุนของภาครัฐตอการผลิตและการสงออกกลวยไม  
 การศึกษาใชขอมูลจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มติคณะรัฐมนตรี 

และสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลวยไม  สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 3.1  นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหกลวยไมเปนสินคา Product 
Champion และมีนโยบายเรงผลักดันการสงออกและแกไขปญหาการผลิตและการตลาดอยางยั่งยืน
เพื่อใหประเทศไทยสามารถสงออกใหไดมูลคา 10,000 ลานบาท ในป 2555 
 3.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 29 
มีนาคม 2550 (คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 147/2550) โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายการผลิตและการตลาดกลวยไม  ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
สินคากลวยไม  กํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีแนวทางท่ี
ชัดเจน และแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับสินคากลวยไม  โดยคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ 
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม และสมาคมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลวยไม โดยมีอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรเปนเลขานุการ 
 3.3 กรมสงเสริมการเกษตรจัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551 เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงานและประสานหนวยงาน 
ในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลวยไม ตามมติคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ และรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลวยไม และเผยแพรประชาสัมพันธงานกลวยไม และจัดประชุม
คณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ (คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตรท่ี 555/2551) 
 3.4  ตามรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการ
ผลักดันการสงออกกลวยไม ปละ 10,000 ลานบาท เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2550 โดยโครงการมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถดานการตลาด และปรับระบบ
บริหารจัดการกลวยไม และต้ังเปาหมายท่ีจะผลักดันการสงออกกลวยไม มูลคา 10,000 ลานบาท  
ในป 2555 และพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตกลวยไมเมืองรอนของโลก 
 3.5  การดําเนินงานของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีผลักดันและ
สนับสนุนดานกลวยไม 
  1)  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับกลวยไม และมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติเร่ืองกลวยไมเม่ือป 2547 โดยใชเปนแนวทางเพื่อการผลิตและการสงออก
กลวยไมท่ีมีคุณภาพใหเปนท่ียอมรับของระดับนานาชาติและระดับสากล โดยเปนมาตรฐานสมัครใจ 



 72 

  2)  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหสินคากลวยไม
เปนสินคาเปาหมายท่ีใหการตรวจรับรอง GAP โดยมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามแนวทาง
การเกษตรท่ีดีเหมาะสมสําหรับเกษตรกร การจัดต้ังทีมนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรเปนผู
ตรวจสอบรับรองแปลง GAP แกเกษตรกร และทําหนาท่ีในการจดทะเบียนผูสงออกกลวยไม  
การออกใบรับรองศัตรูพืช การสงเจาหนาท่ีออกตรวจและรับรองโรงรมกลวยไมดวยสารเมทธิลโบรไมด 
  3)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการผลิตและการตลาดกลวยไม และตนทุนการผลิตกลวยไม 
  4)  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการพัฒนาความรู
ของเจาหนาท่ี เกษตรกร และถายทอดองคความรูตาง ๆ โดยมีการดําเนินงานโครงการผลักดันการ
สงออกกลวยไม ป 2551 ดังนี้ 
   4.1  การสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพกลวยไมสูมาตรฐานการสงออกโดยไดมี
การอบรมเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร 7 จังหวัด 55 ราย ใหเปนท่ีปรึกษา 
GAP แกเกษตรกร การอบรมเกษตรกรเพื่อเขาสูระบบ GAP จํานวน 1,000 ราย อบรมเกษตรกรเพื่อ
เปนผูตรวจสอบภายในกลุม 100 ราย และจัดทําแปลงตัวอยาง GAP 100 สวน และการจดทะเบียน
ผูผลิตและผูประกอบการกลวยไม 4,000 ราย 
   4.2  การสงเสริมการตลาดโดยจัดงานสงเสริมการใชกลวยไมภายในประเทศ
รวมกับสมาคมและศูนยการคาตาง ๆ 10 คร้ัง  สงเสริมการขยายตลาดตางประเทศโดยการนําผู
สงออกไปรวมจัดแสดงสินคากลวยไมและเจรจาธุรกิจ 6 คร้ัง ไดแก ไตหวัน สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐฮังการี อิตาลี นิวซีแลนด และออสเตรเลีย การนําผูนําเขาจากตางประเทศดูงานและเจรจา
ธุรกิจในประเทศ 2 คร้ัง โดยเปนผูนําเขาจากสหภาพยุโรป (อังกฤษ เบลเยี่ยม เดนมารค สวีเดน ) 
สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด 
   4.3  การพัฒนาศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 
กระบ่ี และลําพูน เพื่อเปนศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยไม คุณภาพแกเกษตรกร 
และรวบรวมขอมูลพันธุกรรมกลวยไม  
   4.4  การจัดทําเครือขายขอมูลกลวยไม (Orchid net) เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล
การผลิต การตลาด และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลวยไม 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความสามารถในการผลิตและการแขงขนัของประเทศไทย 

  1. ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศคูแขง 
 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและการตลาดของไทย
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงนี้ ทําการวิเคราะหโดยใชปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขัน 
ดานการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับท่ีกําหนดโดย Agricultural Economics Research Institute 
ประเทศเนเธอรแลนด  โดยทําการศึกษาขอไดเปรียบเสียเปรียบในปจจัยเหลานี้ของประเทศไทยกับ
ประเทศคูแขงท่ีมีการผลิตและสงออกกลวยไมเมืองรอนท่ีสําคัญ 5 ประเทศ  ไดแก มาเลเซีย 
สิงคโปร  อินเดีย  เวียดนาม  และไตหวัน (ธนาคารกรุงเทพ, 2546 และศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549) 
แลวนํามาทําการประเมินความสามารถในการแขงขัน โดยวิธีใหคะแนนบวกในกรณีท่ีประเทศ 
มีความพรอมในปจจัยนั้น  และใหคะแนนลบกรณีท่ีไมมีความพรอม ปจจัยท่ีกําหนดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศประกอบดวย 11 ปจจัย ดังนี้ 
 1.  ภูมิประเทศ หมายถึง ทําเลที่ตั้ง ซ่ึงตองอยูใกลตลาดและสะดวกในการคมนาคมขนสง 
 2.  ภูมิอากาศ หมายถึง อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ฤดูกาล 
และความแปรปรวนของอากาศ 
 3.  ท่ีดินและวัตถุดิบ หมายถึง พื้นท่ีมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ราคาท่ีดิน พันธุพืช 
วัตถุดิบนํามาใชประโยชนเปนปจจัยการผลิตได 
 4.  แรงงาน หมายถึง คุณภาพแรงงาน ความยากงายในการหาแรงงาน อัตราคาจางแรงงาน 
 5. ทุน หมายถึง แหลงเงินกู อัตราดอกเบ้ีย ตนทุนในการผลิต 
 6.  ระบบสาธารณูปโภค หมายถึง ถนน ไฟฟา ชลประทาน ทาเรือ และทาอากาศยาน
 7.  ความรู หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใช  งานวิจัยใหม ๆ การถายทอดองคความรู 
แกเกษตรกร 
 8.  ตลาดในประเทศ หมายถึง ปริมาณความตองการภายในประเทศ ระบบตลาด  
 9.  เครือขาย หมายถึง เครือขายของเกษตรกร  ผูคา  ผูสงออก  ผูจําหนายตนพันธุ และ
ปจจัยการผลิต 
 10.  การสนับสนุนจากรัฐบาล หมายถึง นโยบาย ขอตกลงระหวางประเทศ โครงการ
สงเสริมของรัฐบาล 
 11.  ความผันแปรทางเศรษฐกิจ 
 ผลการศึกษา สามารถสรุปขอไดเปรียบเสียเปรียบของการผลิตและการตลาดกลวยไม
ของประเทศไทย และประเทศผูผลิตและผูสงออกกลวยไมเมืองรอนท่ีเปนคูแขงขัน  ดังนี้ 
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 1.  ประเทศไทย 
 ขอไดเปรียบของไทย 
 - อยูในทําเลที่ตั้งท่ีเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภูมิภาคเอเซีย และของโลก 
 - ภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูกกลวยไมเมืองรอน  
 - มีแหลงวัตถุดิบท่ีเปนปจจัยการผลิตท่ีจําเปน หลากหลาย และราคาถูก 
 - คาจางแรงงานมีอัตราไมสูงมาก 
 - มีตลาดในประเทศรองรับผลผลิตเพื่อใชประโยชนหลากหลาย 
 - เกษตรกรและผูสงออกมีการรวมตัวกันเปนกลุม เครือขาย และสมาคมตาง ๆ  
 - มีธุรกิจดานการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตไดหลากหลาย
สกุลภายในเวลารวดเร็วและตนทุนคงท่ี 
 - เกษตรกรมีฝมือและมีองคความรูในการปลูกเล้ียงกลวยไม และการขยายพันธุ 
ครบวงจร  
 - มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ และเทคโนโลยีการปลูกเล้ียงอยางตอเนื่อง ท้ังตัว
เกษตรกรเองและภาครัฐ 
 - ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธุกลวยไมปาจํานวนมาก เปนประโยชน 
ตอการมีสายพันธุใหม ๆ 
 - รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงออกกลวยไมไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีโครงการผลักดันการสงออกกลวยไมปละ 10,000 ลานบาท เพื่อเรงรัดการสงออก 
 ขอเสียเปรียบของไทย  
 - ขาดเทคโนโลยีเร่ืองรูปแบบโรงเรือนท่ีเหมาะสม 
 - ยังใหความสําคัญกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวนอย 
 - ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลยังไมเหมาะสม สืบคนยาก 
 - พื้นท่ีปลูกเล้ียงกลวยไมในแหลงเดิมไดรับมลพิษทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ท่ีอยูใกลเคียง และบางพื้นท่ีมีปญหาน้ําเค็ม 
 - ไมมีการทําการวิจัยดานการตลาดอยางจริงจัง 
 - ระบบตลาดเปนแบบดั้งเดิมไมมีตลาดกลาง 
 - มีการประชาสัมพันธสินคากลวยไมในตลาดตางประเทศนอย และไมตอเนื่อง 
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 2.  ประเทศมาเลเซีย  
 - มีพื้นที่ปลูกกลวยไม 3,600 ไร  
 - แหลงผลิตท่ีสําคัญคือ ยะโฮรบารู กลวยไมท่ีปลูกสวนใหญ คือ สกุลหวาย อะแรนดา 
ออนซิเดียม และม็อคคารา 
 - มีการสงออกกลวยไม ป 2550 ไปประเทศญ่ีปุน และสหภาพยุโรป มูลคารวม 
1,742  ลานบาท โดยสวนใหญสงออกไปประเทศญ่ีปุน 
 ขอไดเปรียบของมาเลเซีย  
 - มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี การคมนาคมขนสงสะดวก 
 - รัฐบาลมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการสงออกโดยตรง 
 - มีเงินกูสําหรับการลงทุนเพียงพอและอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
 ขอเสียเปรียบของมาเลเซีย 
 - ภูมิอากาศสวนใหญมีฝนตกชุก ความช้ืนสูง ปริมาณแสงนอย ไมเหมาะสมกับการผลิต  
 - ท่ีดินราคาสูง  
 - แรงงานหายาก คาแรงสูง 
 - ขาดการพัฒนาพันธุ 
 - ไมมีระบบตลาดกลาง 
 - ขาดความรูและบุคลากรดานการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 3.  ประเทศสิงคโปร  
 - เปนประเทศท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก พื้นท่ีปลูกไมดอกไมประดับภายในประเทศมีนอย 
สวนใหญเปนกลวยไม และแนวโนมลดลง 
 - มีการสงออกกลวยไม 3 ประเภท ไดแก กลวยไมตัดดอก ตนกลวยไม และตนพันธุ
จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 - กลวยไมเมืองรอนท่ีปลูกมาก คือ สกุลอะแรนดา  และอะแรคนิส 
 - ป 2549 การสงออกกลวยไมมูลคารวม 573 ลานบาท โดยรอยละ 99 เปนการ 
สงออกกลวยไมตัดดอก  
 - ตลาดสงออกท่ีสําคัญคือ ญ่ีปุน (63%) ท่ีเหลือสงไปออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา กรีซ 
และแคนาดา 
 ขอไดเปรียบของสิงคโปร 
 - มีระวางขนสงท้ังทางเรือและทางอากาศ 
 - มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 



 76 

 - มีเงินลงทุนมาก 
 - มีความสามารถทางการตลาด 
 - คาระวางในการสงออกถูก 
 - มีพื้นฐานความรูท่ีดี และมีการใชเทคโนโลยีในการถายทอดความรูท่ีดี 
 - ผลิตกลวยไมมีคุณภาพสูง 
 - มีการพัฒนาสายพันธุใหม ๆ 
 - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสงออก และมีการสรางนิคมการเกษตร (Agro-
technology Park) 
 - มีความเขมงวดในเร่ืองคุณภาพการสงออก 
 ขอเสียเปรียบของสิงคโปร 
 - มีพื้นที่ปลูกนอย และไมมีโอกาสขยายพ้ืนท่ี  มีแตแนวโนมลดลงของพื้นท่ีปลูก 
 - ไมมีทรัพยากรในประเทศ 
 - ไมมีแรงงานภาคการเกษตร คาแรงงานสูง 
 - ท่ีดินมีราคาสูง 
 - ตนทุนการผลิตสูง 

 4.  ประเทศอินเดีย 
 - มีพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับประมาณ 615,000 ไร สวนใหญเปนไมดอกเมืองหนาว 
 - ไมดอกท่ีผลิตเพื่อสงออก ไดแก กุหลาบ กลวยไม แกลดิโอลัส คารเนช่ัน หนาวัว 
เยอบีรา และลิลล่ี 
 - มีการสงออกไมประดับรวมมูลคาประมาณ 656 ลานบาท โดยการสงออกกุหลาบ
เปนหลัก 
 ขอไดเปรียบของอินเดีย 
 - ทําเลที่ตั้งอยูใกลยุโรป  
 - มีพื้นที่กวางขวาง ท่ีดินราคาถูก 
 - มีภูมิอากาศหลากหลาย ท้ังรอนและเย็น สามารถปลูกกลวยไมเมืองรอนได 
 - คนสวนใหญใชภาษาอังกฤษไดดี ทําใหไดเปรียบในดานการเจรจาตอรอง 
 - แรงงานหางายและราคาถูก 
 - มีการลงทุนการผลิตไมดอกจากตางประเทศ 
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 ขอเสียเปรียบของอินเดีย 
 - ยังมีการผลิตกลวยไมนอย เพราะตองใชเงินลงทุนมาก 
 - ขาดตนพันธุท่ีมีคุณภาพ 
 - ใหความสําคัญกับคุณภาพผลผลิตนอย 
 - สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนสงไมสะดวก 
 - ขาดการสงเสริมทางการตลาด  

 5.  ประเทศเวียดนาม 
 - พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 53,000 ไร สวนใหญเปนไมดอกเมืองหนาว 
 - แหลงผลิตกลวยไมเมืองรอนท่ีสําคัญอยูท่ีโฮจิมินห ป 2548 มีพื้นท่ีปลูก 500 ไร 
คาดวาระหวางป 2549 – 2553 พื้นที่ปลูกจะเพ่ิมเปน 1,250 ไร 
 - การสงออกกลวยไมสวนใหญสงไปประเทศญ่ีปุน 
 ขอไดเปรียบของเวียดนาม 
 - ท่ีดินราคาถูก 
 - แรงงานหางาย ราคาตํ่า  
 - ไดรับเทคโนโลยีจากการลงทุนของตางประเทศ 
 - รัฐบาลใหการสนับสนุน ท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน 
 - มีเงินกูยืมอัตราดอกเบ้ียตํ่า (4-7% ตอป)  
 ขอเสียเปรียบของเวียดนาม 
 - ขาดความรูพื้นฐาน มีงานวิจัยนอย 
 - ขาดพันธุใหม ๆ และตนพันธุท่ีใชไมมีคุณภาพ 
 - ตองนําเขาตนพันธุกลวยไมจากประเทศไทย 
 - มีแหลงเงินทุนในประเทศนอย 
 - ระบบสาธารณูปโภคไมดี การคมนาคมขนสงไมสะดวก 
 - ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก การสงออกยังมีนอย 

 6. ไตหวัน  
 - การปลูกกลวยไมสวนใหญเปนสกุลฟาแลนอปซิส  
 - กลวยไมเมืองรอนท่ีปลูกมี สกุลออนซิเดียม  สกุลหวาย และสกุลคัทลียา  
 - แหลงผลิตสําคัญคือ เมืองไทนาน 
 - การสงออกสวนใหญเปนกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส ตลาดสําคัญคือ  สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร และแคนาดา 
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 ขอไดเปรียบของไตหวนั 
 - ตั้งอยูใกลญ่ีปุนซ่ึงเปนตลาดสําคัญ 
 - แรงงานมีคุณภาพ 
 - มีแหลงเงินทุนในประเทศมาก 
 - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดี การคมนาคมขนสงสะดวก 
 - มีตลาดกลางไมดอกไมประดับในประเทศ 6 แหง ใชระบบการประมูล 
 - มีบริษัทเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อขนาดใหญ สามารถผลิตตนพันธุท่ีมีคุณภาพ 
 - กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง มีความรู และพัฒนาตนเองเปนผูสงออก 
 - รัฐบาลใหการสนับสนุนมีการตั้งนิคมกลวยไม (Taiwan Orchid Plantation) ท่ีเมือง
ไทนาน 
 ขอเสียเปรียบของไตหวนั 
 -  ภูมิอากาศไมเหมาะสมตอการผลิตกลวยไมเมืองรอน โดยเฉพาะสกุลหวาย 
 -  ตนทุนการผลิตสูง 
 -  มีพื้นที่จํากัดขยายพ้ืนท่ีไดยาก ท่ีดินมีราคาสูง 
 -  แรงงานหายาก มีราคาสูง 
 -  งานวิจัยสวนใหญเปนดานไมดอกเมืองหนาว (สกุลฟาแลนอปซิส) 
ตารางท่ี 4.4  ผลการประเมินความสามารถในการแขงขันการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอน 
 ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญ 
 

ปจจัย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย เวียดนาม ไตหวัน 
1. ภูมิประเทศ 
2. ภูมิอากาศ 
3. ท่ีดินและวตัถุดิบ 
4. แรงงาน 
5. ทุน 
6. สาธารณูปโภค 
7. ความรู 
8. ตลาดในประเทศ 
9. เครือขาย 
10. การสนับสนุนของรัฐ 
11. ความผันแปรทาง
เศรษฐกิจ 
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รวมคะแนน +11 +4 +6 +6 +6 +7 
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 สรุปผลจากการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศคูแขง 
5 ประเทศ พบวาประเทศไทยมีความพรอมของปจจัยทุกดาน รองลงมาไดแก ไตหวัน สิงคโปร 
เวียดนาม อินเดีย และมาเลเซีย โดยไตหวันมีความพรอมสูงถึง 7 ปจจัย ยกเวนในเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ ท่ีดิน วัตถุดิบ และแรงงาน ซ่ึงทําใหไตหวันยังไมสามารถแขงขันในดาน
การผลิตกลวยไมเมืองรอนกับประเทศไทยได และสวนใหญการผลิตและการสงออกของไตหวัน
เปนกลวยไมตนสกุลฟาแลนอปซิส ซ่ึงเปนกลวยไมเมืองหนาวเปนสวนใหญ สําหรับสิงคโปร 
เวียดนาม และอินเดีย มีความสามารถและศักยภาพใกลเคียงกัน โดยมีความพรอมแตละปจจัย
แตกตางกันไป สวนมาเลเซียเปนประเทศท่ีมีความพรอมนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะ
มีความพรอมมากท่ีสุดแตก็ไมไดหมายความวาจะมีความสมบูรณโดยไมตองพัฒนา เชน ปจจัย
ความรูท่ียังขาดในบางเร่ืองและปจจัยในเร่ืองเครือขายซ่ึงตองมีการพัฒนาใหเขมแข็งข้ึน 

  2.  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของ
ประเทศไทย  
 จากผลการศึกษา ทําใหทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยท่ีมีความไดเปรียบประเทศ
คูแขง และขอเสียเปรียบท่ีตองมีการปรับปรุงแกไข การกําหนดแนวทางพัฒนาการผลิตการตลาด
กลวยไมเมืองรอนใหประสบความสําเร็จ เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ผลิตและการตลาดของโลกได  จําเปนตองมีการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค ของประเทศไทย ซ่ึงผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1.  ตําแหนงท่ีตั้งของประเทศไทย เปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และเปนศูนยกลางการบินพาณิชยท่ีสําคัญท่ีสุดในภูมิภาค มีความสะดวกและรวดเร็วในการขนสง
สินคาไปทั่วโลก ท้ังยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน เกาหลี และออสเตรเลีย ซ่ึงเปนตลาดกลวยไมท่ี
สําคัญของโลก 
 2.  ประเทศไทยมีประสบการณในการปลูกกลวยไมเมืองรอนเพื่อสงออกมานานกวา 
40 ป มีการพัฒนาการปลูกเล้ียงกลวยไมอยางตอเนื่อง และมากมายหลายสกุลเปนท่ียอมรับของ
ตางประเทศ 
 3.  มีภูมิอากาศเหมาะสม คือ มีสภาพอากาศรอนช้ืนเหมาะสําหรับปลูกเล้ียงกลวยไม
เมืองรอน ทําใหสามารถปลูกกลวยไมไดในตนทุนไมสูง เนื่องจากไมตองใชเทคโนโลยีท่ีสูงมากนัก 
 4. เกษตรกรมีฝมือ และมีองคความรูในการปลูกเล้ียงกลวยไม และมีความสามารถใน
การปรับปรุงพันธุกลวยไมใหม ๆ ตลอดเวลา 
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 5.  เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหผลิตกลวยไมตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม เพื่อ
ผลิตกลวยไมคุณภาพ 
 6.  ประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุกรรมกลวยไมเมืองรอน โดยมีท้ังพันธุ
ดั้งเดิมของประเทศ และมีจํานวนมากท่ีไดมีการนําเขาจากตางประเทศ 
 7.  ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการปลูกเล้ียงกลวยไมท่ีครบวงจร ไดแก 
บริษัทผูประกอบธุรกิจเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ผูสงออก ผูประกอบธุรกิจขนสงสินคา ธุรกิจทองเท่ียว 
ปจจุบันเร่ิมมีการรวมตัวกันเปนคลัสเตอร เพื่อรวมกันเกื้อหนุนธุรกิจกลวยไมใหขยายตัวมากยิ่งข้ึน  
 8.  ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อท่ี
กาวหนามากมีประสิทธิภาพเละตนทุนการผลิตไมสูง ทําใหไดรับการยอมรับจากตางประเทศ และ
สามารถมีพันธุกลวยไมใหมๆ ท่ีสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและตอเนื่อง 
 9.  แรงงานหาไมยาก โดยสวนใหญเปนแรงงานตางดาวท่ียังมีคาจางแรงงานไมสูง  
 10.  มีผูสงออกไทยรายใหญ ๆ ท่ีมีศักยภาพในการสงออกสูง และมีความพรอมในเร่ือง
การบริหารจัดการ และการจัดการเชิงโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จุดออน 
 1.  พื้นท่ีปลูกเล้ียงกลวยไมไดรับผลกระทบดานมลพิษทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และบางสวนไดรับผลกระทบจากภยัธรรมชาติเปนประจาํ 
 2.  ปญหาการบริหารจัดการฟารมท่ีมีประสิทธิภาพ บางฤดูกาลมกีารใชสารเคมีสูงถึง
รอยละ 50 ของตนทุนการผลิต 
 3.  ผูสงออกและเกษตรกรขาดขอมูลดานการตลาดและความตองการของลูกคา โดยเฉพาะ 
ตลาดตางประเทศ 
 4.  เกษตรกรยังไมสามารถควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีปญหาเพล้ียไฟ ใบปนเหลือง และหอย 
 5.  ปริมาณการผลิตกลวยไมบางชวงไมพอกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะชวง
ฤดูแลง 
 6.  ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงเปนรูปแบบโรงเรือน 
การใหปุย 
 7.  เกษตรกรยังใหความสําคัญกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวนอย 
 8.  ผูสงออกยังขาดเอกภาพ มีการแขงขันกันดานราคา และยังขาดความเขมงวดเร่ือง
คุณภาพ 
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 9.  เกษตรกรและผูสงออกบางสวนยังไมใหความสําคัญกับคุณภาพของกลวยไม ทําให 
กลวยไมยังมีภาพลักษณท่ีไมโดดเดนในเร่ืองคุณภาพเทาท่ีควร 
 โอกาส 
 1.  รัฐบาลมีนโยบายการผลักดนัการสงออกกลวยไม ทําใหหนวยงานตาง ๆ ใหความ 
สําคัญ และมีโอกาสไดรับงบประมาณในการวิจัยและสงเสริมมากข้ึน 
 2.  กระทรวงเกษตรและสหกรณมีการจัดต้ังคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติข้ึนเพื่อ
กําหนดนโยบาย และแนวทางในการผลักดันการสงออกกลวยไมของประเทศ 
 3.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดใหกลวยไม
เปนสินคาท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาเครือขายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Cluster) ทําใหมีการพัฒนาเกิด
ความยั่งยืน 
 4.  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน สงผลใหเกษตรกรผูปลูก
กลวยไมท่ีรวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐไดตามกฎหมาย 
 5.  ตลาดในประเทศยังกวางและขยายตัวไดอีกมาก เชนเดียวกับตลาดสงออก 
 6.  มีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของดอกกลวยไมเพื่อสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
เชน ชอดอกกลวยไมสําหรับติดหนาอก ดอกกลวยไมอบแหง พวงมาลัยดอกกลวยไม และชอบูเกต 
เปนตน 
 7.  ตางประเทศมีความตองการตนกลวยไมท้ังแบบในขวดเพ่ือไปเล้ียงตอ และแบบ
กระถาง ทําใหการสงออกขยายตัวมากข้ึน 
 8.  ประเทศไทยไดทําความตกลงเปดเสรีทางการคากับหลายประเทศโดยเฉพาะกับ
ประเทศญ่ีปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลวนแตเปนประเทศผูนําเขา
สินคากลวยไมรายใหญของไทย จึงเปนปจจัยใหมีการนําเขาจากตางประเทศเหลานี้มากข้ึน 
 9.  รัฐบาลใหความสําคัญในการสงเสริมการตลาด มีการจัดประชาสัมพันธ นิทรรศการ 
Road show และการเช่ือมโยงธุรกิจท้ังในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
พาณิชย 
 10.  ระบบการติดตอส่ือสารปจจุบันสามารถทําใหสะดวกรวดเร็ว ทําใหมีการประสานงาน 
ติดตอทางการตลาดไดงาย 
 อุปสรรค 
 1.  การท่ีหลายประเทศใชมาตรการทางสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measure) ในการกักกันการนําเขาสินคาเกษตร  ทําใหมีผลกระทบตอการสงออก
กลวยไม 
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 2.  การใชสารเมทธิลโบรไมดรมกลวยไมเพื่อกําจัดเพล้ียไฟกอนการสงออก ทําให
คุณภาพของดอกลดลง สีซีดเร็ว และอายุการปกแจกันส้ัน 
 3.  การเปดเสรีทางการคากับบางประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทําให
ไทยนําเขาไมดอกไมประดับเมืองหนาวชนิดตาง ๆ เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีราคาไมแพง จะทําใหมีการใช 
ไมดอกเมืองหนาวเหลานั้นแทนการใชกลวยไมในประเทศ 
 4.  ประเพณีวัฒนธรรมของไทยไมนิยมใหดอกไมในโอกาสสําคัญตาง ๆ มากนัก มักมี
การใชเพื่อประดับตกแตงมากกวา 
 5.  การสงออกมีปญหาเร่ืองเท่ียวบินและระวางการขนสงบางชวงไมเพียงพอ รวมท้ัง
คาระวางท่ีสูง โดยคาระวางมีสัดสวนถึงรอยละ 60 ของมูลคาสินคา สงผลใหมีการบรรจุหีบหอ
ไมไดมาตรฐาน มีความพยายามท่ีจะบรรจุสินคาใหไดมากท่ีสุด สวนการสงออกตนกลวยไมตองใช
เนื้อท่ีมาก และตองใชบรรจุภัณฑท่ีมีการปองกัน ไมใหตนกลวยไมเสียหาย ทําใหตนทุนสูงข้ึน 
 6.  ขาดตลาดกลางในการประมูลกลวยไมทําใหเกิดการบิดเบือนในกลไกตลาด และผู
สงออกมักใชกลยุทธในการกําหนดราคากันเอง โดยไมคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริง ราคาสงออกจึงต่ํา
กวาท่ีควรจะเปน โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการแขงขันสูง 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความสําเร็จของประเทศผูคาและผูเผลิตท่ีสําคญั 

1. ความสําเร็จของประเทศเนเธอรแลนดในการเปนศูนยกลางการคาไมดอกไมประดับ
ของโลก 
 ประเทศเนเธอรแลนดเปนผูนําในดานการผลิตและการสงออกไมดอกไมประดับของโลก 
ถึงแมตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะคาแรงงาน คาวัตถุดิบและสภาพดินฟาอากาศท่ีหนาวเย็นซ่ึงเปน
อุปสรรคในการผลิต  โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง   
การจัดการหวงโซการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและกรรมวิธีการผลิต 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Flower council of Holland, 2005) 
 ประเทศเนเธอรแลนดมีพื้นท่ีการผลิตไมดอกไมประดับในป 2550 รวม 300,696 ไร  
เพิ่มข้ึนรอยละ 1.9 จากป 2549  ซ่ึงมีพื้นท่ีการผลิต 295,288 ไร  มีการผลิตท้ังไมตัดดอก ไมกระถาง 
ไมหัว และตนพันธุ  ซ่ึงลักษณะการผลิตมี 2 รูปแบบ คือ การผลิตในโรงเรือนและการผลิตกลางแจง   
การผลิตไมดอกไมประดับในโรงเรือนมีปริมาณ 35,894 ไร  ซ่ึงผลิตไมตัดดอก 18,769 ไร  ไมกระถาง 
8,731 ไร ตนพันธุ 1,013 ไร ไมดอกอ่ืนๆ 4,681 ไร  และไมพุมไมยืนตน 2,600 ไร สวนการผลิต 
ไมดอกไมประดับกลางแจง มีพื้นท่ีการผลิต 265,075 ไร  ซ่ึงเปนการผลิตไมดอกไมประดับตาง ๆ  
16,081 ไร ไมหัว 147,844 ไร และไมพุม ไมยืนตน 101,150 ไร (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5  พื้นที่การผลิตไมดอกไมประดับของประเทศเนเธอรแลนดในป 2549 และ 2550 
หนวย : ไร 

มูลคาการผลิต การเปล่ียนแปลง 
ประเภทการผลิต 

2549 2550 (%) 
1. ไมดอกไมประดับในโรงเรือน 
     1.1 ไมตัดดอก 
     1.2 ไมกระถาง 
     1.3 ตนพันธุ (ผลิตตนพันธุ 
และขยายพันธุ) 
     1.4 ไมดอกอื่นๆ 
     1.5 ไมพุมและไมยืนตน 
2. ไมดอกไมประดับกลางแจง 
     2.1 ไมดอกไมประดับ 
     2.2 ไมหัว 
     2.3 ไมพุมและไมยืนตน 

36,144 
19,331 
8,663 

963 
 

4,575 
2,513 

259,144 
16,269 

146,969 
95,906 

35,894 
18,769 
8,731 
1,013 

 
4,681 
2,600 

265,075 
16,081 

147,844 
101,150 

-0.7 
-2.9 
+0.8 
+5.2 

 
+2.3 
+3.5 
+2.3 
-1.2 
+0.6 
+5.5 

รวม 295,288 300,969 +1.9 
ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 
 
 สถานการณการตลาด 
 มูลคาการผลิตไมดอกไมประดับของประเทศเนเธอรแลนดในป 2550 คิดเปนมูลคารวม 
5,327 ลานยูโร  เพ่ิมข้ึนจากป 2549 รอยละ 10.5 ท้ังนี้เปนการผลิตไมดอกมูลคา 4,110 ลานยูโร  ไมหัว 
607 ลานยูโร  และไมพุม ไมยืนตน มูลคา 610 ลานยูโร (ตารางท่ี 4.6) 
 การซ้ือขายไมดอกไมประดับในประเทศเนเธอรแลนดสวนใหญผานระบบตลาด
ประมูล ซ่ึงในป 2550 ไมตัดดอกท่ีจําหนายในตลาดประมูลท่ีมีมูลคาสูงสุด 10 ลําดับแรก ไดแก 
กุหลาบ  เบญจมาศ (ดอกชอ)  ทิวลิป  ลิลล่ี  เยอบีรา  กลวยไมสกุลซิมบิเดียม  เบญจมาศดอกเดี่ยว 
ฟรีเซีย หนาวัว และอัลสโตรเมอเรีย  (ตารางที่ 4.7)  ไมกระถางท่ีจําหนายในตลาดประมูลประเทศ
เนเธอรแลนด มีมูลคาสูงสุด 10 ลําดับแรกของป 2550 ไดแก กลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส กุหลาบหนิ  
หนาวัว วาสนา  ไทร  กุหลาบ  เบญจมาศ ไฮเดรนเยีย  เดหลี และไฮยาซินท  (ตารางท่ี 4.8)   
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 ในป 2550  ประเทศเนเธอรแลนดสงออกไมดอกไมประดับ คิดเปนมูลคารวม 6,580 
ลานยูโร  แบงเปนไมตัดดอก 3,375 ลานยูโร  ไมกระถางและไมประดับสวน 1,859  ลานยูโร  ตนพันธุ 
220 ลานยูโร  ไมหัว 670 ลานยูโร ไมพุม และไมยืนตน 456 ลานยูโร (ตารางท่ี 4.9) โดยประเทศผูนาํเขา  
ไมดอกไมประดับ ไมกระถาง และไมประดับสวน จากเนเธอรแลนด ท่ีสําคัญไดแก เยอรมันนี 
สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส อิตาลี รัสเซีย เบลเยี่ยม เดนมารก สหรัฐอเมริกา สวิสเซอรแลนด 
ออสเตรเลีย และสวีเดน (ตารางท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.11) 
 นอกจากนี้ ประเทศเนเธอรแลนดยังมีการนําเขาไมดอกไมประดับ ในป 2550 มีการ
นําเขาไมตัดดอก 3,541 ลานชอ คิดเปนมูลคา 563.6 ลานยูโร เพ่ิมข้ึนจากป 2549 รอยละ 6.2 และมี
การนําเขาไมกระถาง 40 ลานกระถาง คิดเปนมูลคา 46 ลานยูโร เพิ่มข้ึนจากป 2549 รอยละ 10.9 
(ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.6  มูลคาการผลิตไมดอกไมประดับของประเทศเนเธอรแลนดในป 2549 – 2550 

หนวย : ลานยโูร 
มูลคาการผลิต การเปล่ียนแปลง 

ประเภท 
2549 2550 (%) 

ไมดอก 
ไมหัว 

ไมพุมไมยนืตน 

3,901 
597 
549 

4,110 
607 
610 

+10.8 
+8.6 

+10.5 
รวม 5,047 5,327 +10.5 

ท่ีมา :  Flower Council of Holland, 2007 
 
ตารางท่ี 4.7  มูลคาซ้ือขายไมตัดดอก 10 ลําดับแรก ในตลาดประมูลเนเธอรแลนด ป 2549 – 2550 

หนวย : ลานยโูร 

มูลคาการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลง 
ลําดับท่ี ชนิดพืช 

2549 2550 (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

กุหลาบ 
เบญจมาศ (ดอกชอ) 
ทิวลิป 
ลิลล่ี 
เยอบีรา 

758.2 
300.2 
223.0 
166.7 
122.2 

795.4 
296.0 
204.6 
171.2 
126.2 

+4.9 
-1.4 
-8.2 
+2.7 
+3.2 



 85 

ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 
หนวย : ลานยโูร 

มูลคาการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลง 
ลําดับท่ี ชนิดพืช 

2549 2550 (%) 
6 
7 
8 
9 

10 

กลวยไมซิมเดยีม 
เบญจมาศ (ดอกเดีย่ว) 
ฟรีเซีย 
หนาววั 
อัลสโตรเมอเรีย 

72.0 
55.8 
55.4 
46.4 
39.2 

71.2 
64.2 
56.4 
45.9 
38.7 

-1.2 
+14.9 
+1.8 
-1.2 
-1.3 

 รวม 1,839.1 1,869.8 +1.7 
ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 
 
ตารางท่ี 4.8  มูลคาซ้ือขายไมกระถาง 10 ลําดับแรก ในตลาดประมูลเนเธอรแลนด ป 2549 – 2550 

หนวย : ลานยโูร 
มูลคาการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลง 

ลําดับท่ี ชนิดพืช 
2549 2550 (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

กลวยไมฟาแลนอปซิส 
กุหลาบหิน 
หนาววั 
วาสนา  
ไทร  
กุหลาบ 
เบญจมาศ 

173.7 
43.1 
44.9 
39.9 
34.2 
29.9 
29.1 

221.4 
48.4 
47.3 
40.2 
36.4 
32.5 
29.6 

+27.5 
+12.3 
+5.4 
+0.8 
+6.3 
+8.6 
+2.3 

8 
9 

10 

ไฮเดรนเยีย 
เดหลี 
ไฮยาซินท 

24.9 
23.8 
20.1 

26.1 
24.3 
21.2 

+6.1 
+2.1 
+2.1 

 รวม 463.6 527.4 13.8 
ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 
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ตารางท่ี 4.9  มูลคาการสงออกไมดอกไมประดับของประเทศเนเธอรแลนด ในป 2549 – 2550 
หนวย : ลานยโูร          

มูลคาการสงออก การเปล่ียนแปลง 
ประเภท 

2549 2550 (%) 
1.ไมดอก 
2. ไมกระถางและไมประดบัสวน 
3. ตนพันธุ 
4. ไมหัว 
5. ไมพุม และไมยืนตน 

3,237 
1,777 

211 
659 
404 

3,375 
1,859 

220 
670 
456 

+4.2 
+4.6 
+4.4 
+1.7 

+12.9 
รวม 6,288 6,580 +4.6 

ท่ีมา :  Flower Council of Holland, 2007 
 
ตารางท่ี 4.10  มูลคาการสงออกไมตัดดอกของประเทศเนเธอรแลนดไปยังประเทศตาง ๆ   
 ป 2549 – 2550 

หนวย : ลานยโูร 

มูลคาการสงออก การเปล่ียนแปลง 
ลําดับท่ี ประเทศ 

2549 2550 (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

เยอรมันน ี
สหราชอาณาจกัร 
ฝร่ังเศส 
อิตาลี 
รัสเซีย 
เบลเยี่ยม 
เดนมารก 
สหรัฐอเมริกา 
สวิสเซอรแลนด 
ออสเตรีย 
อ่ืน ๆ 

875.9 
677.2 
440.3 
190.4 
98.9 

103.8 
81.0 
95.4 
87.7 
79.4 

506.9 

880.7 
731.2 
460.1 
182.4 
114.9 
109.7 
87.4 
83.3 
83.2 
77.3 

564.2 

+0.5 
+8.0 
+4.5 
-4.2 

+16.2 
+5.6 
+7.9 

-12.6 
-5.2 
-2.6 

+11.5 
 รวม 3,237.0 3,374.5 +4.2 
ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 



 87 

ตารางท่ี 4.11  มูลคาการสงออกไมกระถางและไมประดบัของประเทศเนเธอรแลนด 
 ไปยังประเทศตาง ๆ  ป 2549 – 25550 

หนวย : ลานยูโร 
มูลคาการสงออก การเปลี่ยนแปลง 

ลําดับที่ ประเทศ 
2549 2550 (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

เยอรมันน ี
ฝรั่งเศส 
สหราชอาณาจักร 
อิตาลี 
เบลเยี่ยม 

630.5 
212.1 
171.8 
150.5 
87.3 

633.4 
218.4 
176.4 
154.5 
96.0 

+0.5 
+3.0 
+2.7 
+2.7 

+10.0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ออสเตรยี 
สเปน 
เดนมารก 
สวิสเซอรแลนด 
สวีเดน 
อื่น ๆ 

58.0 
58.6 
50.9 
54.9 
45.8 

256.9 

60.6 
59.1 
57.4 
56.1 
47.2 

300.0 

+4.5 
+0.9 

+12.8 
+2.2 
+3.0 

+16.9 
 รวม 1,777.3 1,859.2 +4.6 

ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 
 
ตารางท่ี 4.12  มูลคาการนําเขาไมดอกไมประดับของประเทศเนเธอรแลนด ป 2549 – 2550 
 

ปริมาณการนําเขา มูลคาการนําเขา (ลานยูโร) 

ประเภท 
2549 2550 

การ
เปลี่ยนแปลง 

(%) 
2549 2550 

การ
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
ไมตัดดอก 3,430.6 

ลานชอ 
3,540.6  
ลานชอ 

+3.2 530.9 563.6 +6.2 

ไมกระถาง 39.6 
ลานกระถาง 

45.8 
ลานกระถาง 

+15.6 41.5 46.1 +10.9 

รวม - - - 572.4 609.7 +12.5 

ท่ีมา : Flower Council of Holland, 2007 
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 สภาไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด (Flower Council of Holland)  
 สภาไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด (Flower Council of Holland) เปนองคกรทาง
การตลาดของธุรกิจไมตัดดอกและไมประดับของเนเธอรแลนด โดยมีงบประมาณดําเนินการจาก
ภาษีของผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนของการคาไมดอกไมประดับเนเธอรแลนด (“General Trade 
Purposes – Floriculture Products” fund) 
 กฎหมายประเทศเนเธอรแลนดไดใหอํานาจกับคณะกรรมการไมดอกไมประดับ 
(Ornamental Products Commodity Board) กําหนดใหผูผลิตจายภาษีประจําป ผูผลิตจะตองจายภาษี
ตามขนาดพ้ืนท่ีผลิต และภาษีอีก 0.45% จัดเก็บจากผลกําไรของตลาดประมูล และเก็บภาษีจากผูขาย
สงประมาณ 0.35% ในภาพรวมเงินภาษีประมาณ 63% จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาไมดอก 
ไมประดับประเทศเนเธอรแลนด (Flower Council of Holland) ท่ีประชาสัมพันธการจําหนายไมดอก 
ไมประดับของเนเธอรแลนดท้ังในประเทศและตางประเทศ ที่เหลืออีก 37% จะใชเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย และโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นท่ี 
 หนาท่ี  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการการตลาด และการจําหนายผลผลิตไมดอก 
ไมประดับของประเทศเนเธอรแลนด ไดแก ไมตัดดอก ไมกระถาง ไมประดับสวน และชิ้นสวน
ขยายพันธุ  ในฐานะตัวแทนของผูผลิตและผูคาสง 
   กิจกรรมตาง ๆ ของสภาไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด ดําเนินการ ไดแก 
 - โดยการวิจัยตลาด  รักษาความเช่ือมโยงของผูเกี่ยวของในการคาทุกระดับให
แข็งแกรง  และพัฒนาแผนการตลาด และดําเนินการตามแผนนั้น  โดยใชส่ือท่ีหลากหลาย ไดแก 
การเขารวมงานแสดงสินคา การใหขอมูล และการศึกษา  การสงเสริมการขาย  การสนับสนุนทาง
การคา การโฆษณา และประชาสัมพันธ  นอกจากนี้ยังเปนผูกําหนดแนวทางการใชดอกไม โดยจัด
สาธิตการจัดดอกไม โดยนักจัดดอกไมจากในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะมีผูคาปลีกหลายพันคน
เขารวมกิจกรรมนี้ ทุกป  นอกจากนี้ยังลงขาวแฟชั่นการใชดอกไม  และไมดอกพันธุใหม  ๆ  
ในนิตยสาร/วารสาร สําหรับผูบริโภคหรือธุรกิจไมดอกไมประดับอีกดวย 
 - การจัดทําส่ือตาง ๆ ไดแก  1) Fact & Figures leaflet  เปนเอกสารที่ใหขอมูลใน
ภาพรวมของธุรกิจไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด  2) Holland Flower Magazine เปนวารสาร
ราย 3 เดือน และจัดสงฟรีสําหรับกลุมลูกคาตางประเทศ รานดอกไม และผูคาสง ท่ีเกี่ยวของกับไม
ดอกไมประดับของเนเธอรแลนด   ปจจุบันจัดสงมากกวา 100,000 ฉบับถึงลูกคาในยุโรป 
(14 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา  วารสารมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลไมดอกไมประดับของ
เนเธอรแลนดในแตละฤดูกาล  แสดงการออกแบบจัดดอกไม พันธุใหม และแจงกิจกรรมท่ีสําคัญ   
3) Holland Flower eNews เปนขาวสาร อิเลคโทรนิค ทางอีเมลย สงใหผูคาสง มีขอมูลเกี่ยวกับการ
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สงเสริมการจําหนาย และพันธุใหม ๆ  4) Just fancy that… bouquet eNews  เปนขาวสารทางอีเมลย 
สงใหรานดอกไม  มีแนวคิดการจัดดอกไม ซ่ึงมักจะเช่ือมโยงกับเทศกาลสําคัญ เชน วันวาเลนไทน 
เปนตน   5) Ad hoc mailers to florist & garden centres  เปนขาวสารทางอีเมลยไปยังรานดอกไม 
และการเดนเซ็นเตอร เพื่อแจงแหลงขาวสาร และส่ิงนาสนใจในเว็บไซด  และ 6) Online shop 
จําหนายส่ิงพิมพ ประชาสัมพันธไมดอกไมประดับสําหรับผูจําหนาย เชน เอกสารคําแนะนํา 
โปสเตอร  เปนตน 

 ตลาดประมูลไมดอกไมประดับ 
  ไมตัดดอกสวนใหญท่ีผลิตในประเทศเนเธอรแลนดจําหนายผานระบบตลาดประมูล 
ซ่ึงเปนจุดท่ีอุปสงคและอุปทานมารวมตัวกันเปนท่ีกําหนดราคา และตลาดประมูลยังมีระบบการ
กระจายสินคาไปยังตลาดภายในและตลาดสงออก และยังดําเนินการวิจัยการตลาด และวิจัยสินคา 
อยูบางอีกดวย 
  ตลาดประมูลแหงแรกต้ังข้ึน ณ ประเทศเนเธอรแลนด ในตนศตวรรษท่ี 20  สหกรณ
ดําเนินการในรูปแบบสหกรณ โดยมีเกษตรกรในประเทศเปนเจาของ และเปดใหผูผลิตท่ีอยูใน
ประเทศ EU เปนสมาชิกได ท้ังนี้ยังไมเปดรับสมาชิกนอก EU วัตถุประสงคหลักของตลาดประมูล 
เพ่ือจัดการผลผลิตของสมาชิก โดยมีสมาพันธตลาดประมูล (The Federation of Dutch Flower 
Auctions: VBN) เปนศูนยประสานงานเช่ือมโยงของตลาดประมูลตาง ๆ 
  ตลาดประมูลในเนเธอรแลนดมีลักษณะเปนสหกรณ โดยมีเกษตรกรในประเทศเปน
เจาของ และเปดใหเกษตรกรในยุโรป สามารถเปนสมาชิกได เกษตรกรที่ไมอยูในสหภาพยุโรป  
ไมสามารถเปนสมาชิกได  ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการผลผลิตของสมาชิก  ผูคาสงของ
เนเธอรแลนดเปนฐานลูกคาของตลาดประมูล ซ่ึงมุงการสงออกไปท่ัวยุโรป 
  ตลาดประมูลของเนเธอรแลนดมีมูลคาการซ้ือขายรวมในป 2548  189,033.9 ลานบาท  
เพิ่มข้ึนจากปกอน 4.3% ดังแสดงในตารางท่ี 3.11  ปจจุบันประเทศเนเธอรแลนดมีการซ้ือขาย 
ไมดอกไมประดับผานตลาดประมูลประมาณ 89% ของผลผลิตในประเทศ และประมาณ 70% ของ
ไมดอกไมประดับท่ีนําเขา  ประเทศเนเธอรแลนดมีตลาดประมูล 4 แหง ไดแก  FloraHolland, 
Aalsmeer Flower Auction, Oost Nederland Flower Auction และ Vleuten Flower Auction และ
ตลาดประมูล 2 แหงท่ีมีแผนกนําเขาสินคาไดแก FloraHolland  และ Aalsmeer Flower Auction 
เพื่อใหความสะดวกแกผูสงออกในตางประเทศเพ่ือนําสินคาเขาตลาดประมูล  ตลาดประมูลท้ัง  
2 แหง ไดแก 
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  1. FloraHolland  เปนตลาดประมูลท่ีมีมูลคาการซ้ือขายสูงสุดในประเทศ
เนเธอรแลนด มีสาขากระจายอยู 5 แหง ณ เมือง Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo และ Eelde 
ในป 2548  มีมูลคาการซ้ือขายประมาณ 100,268.6 ลานบาท  ซ่ึงเปนไมตัดดอก 66%  ไมกระถาง 
ในอาคาร 27% และไมจัดสวน 7.2% 
  2.  Aalsmeer Flower Auction (VBA)  ตั้งอยูท่ีเมืองอัลสเมีย ซ่ึงเปนแหลงผลิต 
ไมดอกไมประดับท่ีสําคัญของเนเธอรแลนด  เปนตลาดประมูลท่ีใหญท่ีสุดภายใตหลังคาเดียวกัน 
พื้นท่ีประมาณ 624 ไร  มีมูลคาการซ้ือขายในป 2548 ประมาณ 84,518.4 ลานบาท  ซ่ึงเปนไมตัด
ดอก 62% และไมกระถาง 33% และไมจัดสวน 6.5% 
  3. Oost Nederland Flower Auction (VON) ตั้งอยูท่ีเมือง Bemmel มีมูลคาการ 
ซ้ือขายในป 2548 ประมาณ 2,944.4 ลานบาท  ซ่ึงเปนไมตัดดอก 40% และไมกระถาง 28% และ 
ไมจัดสวน 31.4% 
  4. Vleuten Flower Auction ตั้งอยูท่ีเมือง Utrecht  มีมูลคาการซ้ือขายในป 2548 
ประมาณ 1,302.5 ลานบาท  ซ่ึงเปนไมตัดดอก 64% และไมกระถาง 29% และไมจัดสวน 7.3% 
  ข้ันตอนการประมูล 

 เม่ือนําสินคาเขาตลาดประมูล สินคาทุก batch จะถูกตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณามาตรฐานสินคา เชน อายุ ความยาว จํานวนดอกตูม ซ่ึงคัดแยกตามช้ันมาตรฐาน และยัง
ตรวจสอบคุณภาพอ่ืน ๆ เชน โรค แมลง สีดอกตรงตามพันธุหรือไม หรือใบเหลืองหรือไม  
โดยขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไวในคอมพิวเตอรของตลาดประมูล จากน้ันสินคาจึงพรอมประมูล 
จากน้ันจะใชรถเข็น (Flower trolleys) นําสินคาเคลื่อนผาน นาฬิกาประมูลในขณะประมูลเข็ม
นาฬิกาประมูล (1 เข็ม) จะเล่ือนลงทวนเข็มนาฬิกา (จากราคาสูงไปตํ่า) จนกวาจะมีผูซ้ือกดปุม ทําให
เข็มหยุด จอจะแสดงราคา และปริมาณท่ีซ้ือ จากนั้นผลผลิตจะถูกจัดสงใหกับผูซ้ือ ซ่ึงเชาพื้นท่ีใน
ตลาดประมูลเพื่อการบรรจุหีบหอ 

 ขบวนการท้ังหมดในตลาดประมูลใชระบบอัตโนมัติ  จากการรับและเก็บรักษาสินคา
กอนประมูลจนถึงการจัดการจําหนาย และการสงสินคาถึงบริษัทผูซ้ือ และการบรรจุหีบหอ เพื่อ
ขนสงในหองบรรจุหีบหอ 

 สํานักงานคนกลาง (Intermediary Office) 
 สํานักงานคนกลางของตลาดประมูลทําหนาท่ีเปนคนกลางระหวางผูขายและผูซ้ือ โดยเสีย

คาจัดการ (Commission) เนื่องจากตลาดไมดอกขยายตัวข้ึน โดยเฉพาะการเพิ่มสวนแบงของรานคายอย
ขนาดใหญ ซ่ึงตองการผลผลิตจํานวนมาก สมํ่าเสมอ  และเช่ือถือได ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอโดยไม
จําเปนตองผานการประมูลโดยใชนาฬิกา 
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ตารางท่ี 4.13  มูลคาการซ้ือขายไมดอกไมประดับในตลาดประมูลเนเธอรแลนด  
 (รวมท้ังสินคานําเขา) ในป 2548 

รวม ไมตัดดอก ไมกระถางในอาคาร ไมจัดสวน 

ชื่อตลาด มูลคา 
(ลานบาท) 

% 
เปล่ียน 

มูลคา  
(ลานบาท) 

% 
เปล่ียน 

มูลคา  
(ลานบาท) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

% 
เปล่ียน 

FloraHolland 100,268.6 5.0 65,906.7 3.0 27,111.1 9.4 7,250.8 7.4 
Aalsmeer 84,518.4 3.6 52,073.9 3.1 26,938.0 5.1 5,506.5 1.3 
Oost 
Nederland 2,944.4 -1.0 1,185.5 0.6 833.8 -4.4 925.1 0.2 
Vleuten 1,302.5 3.5 914.3 2.4 218.2 11.1 169.9 0.3 

รวม 189,033.9 4.3 120,080.5 3.0 55,101.1 7.0 13,852.3 4.3 

ท่ีมา : VBN, 2006  (อัตราแลกเปล่ียน 1 ยูโร = 50.0214 บาท) 
 

 ขอไดเปรียบของตลาดประมูล ไดแก ผูปลูกสามารถปลูกพืชเฉพาะชนิดได ทําใหเปน
ผูชํานาญการในการผลิตพืชนั้น ๆ ไมจําเปนตองผลิตพืชหลากหลายเพราะตลาดประมูลจะเปนศูนย
รวมความหลากหลายแทน  และผูปลูกไมตองเผชิญหนาโดยตรงกับคูแขงขันของตน สงผลใหเกิด
ความรูสึกเปนมิตร และเห็นผูผลิตรายอ่ืนเปนผูรวมงาน ทําใหเกิดความรวมมือกันในอุตสาหกรรมนี้ 

 ขอเสียเปรียบของตลาดประมูล ไดแก ผูปลูกมีโอกาสนอยมากท่ีจะพบกับผูซ้ือปลายทาง 
ทําใหขอมูลตลาดอาจไมถึงผูผลิต  และความตองการสินคาของผูคาสงเปล่ียนแปลงไป โดยผูคาสงมี
จํานวนนอยลง แตมีอํานาจมากข้ึน ซ่ึงมีพลังในการกดราคา ทําใหสงเสริมการหลอมรวมกิจการ  
ในหวงโซอุปทาน  ผูผลิตใชวิธีการเปนพันธมิตรกับผูผลิตเอง กับผูสงออก หรือโดยตรงกับเครือขาย
ผูคาปลีก (Retail chain) 

 ระบบโลจิสติกส 
 ระบบการขนสงและกระจายสินคาไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด เปนระบบการ
บริหารจัดการท่ีทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  สงผลใหผลผลิตมีคุณภาพสูงเม่ือถึงปลายทาง 
  1.  ภาชนะบรรจุสินคา สินคาท่ีจําหนายผานตลาดประมูลจะใชภาชนะบรรจุสินคาท่ีเปน
มาตรฐานไดแก ถังน้ําพลาสติก และกลองกระดาษ ซ่ึงมีใหเลือกตามความเหมาะสมของสินคาและตาม 
ลักษณะการขนสง  ถังน้ําพลาสติกใชสําหรับบรรจุดอกไม เพ่ือการขนสงจากสวนไปยังแหลงจําหนาย 
หรือจนถึงผูคาปลีก ทําใหสามารถขนยายไดโดยท่ีกานยังแชน้ํา  สงผลใหดอกไมมีคุณภาพสูง อีกท้ังยงั 
พัฒนาถาดพลาสติกใสไมกระถางเพื่อไมใหกระถางเคล่ือนท่ีไปมาระหวางขนสง ท้ังนี้ ท้ังถังน้ําและ 
กระบะพลาสติกท่ีใชเปนมาตรฐานท้ังประเทศ สามารถนํามากลับมาใชใหมได  นอกจากนี้ประเทศ



 92 

เนเธอรแลนดยังใชรถเข็นโลหะ (Flower trolley) แบบมาตรฐาน เพื่อวางถังน้ําพลาสติกใสดอกไม  
ถาดหรือกระถางไมประดับ ท้ังนี้ รถเข็นโลหะสามารถปรับเพิ่ม/ลดชั้นวางดอกไม /ตนไม ไดตาม
ความตองการ และสามารถเข็นเคลื่อนยายไดสะดวก ท้ังในแหลงผลิต ข้ึนรถบรรทุก และท่ีตลาด
ประมูล ทําใหการเคล่ือนยายสินคามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. การขนสง และการเก็บรักษาสินคา  การขนสงสินคาไมดอกไมประดับของ
ประเทศเนเธอรแลนด โดยมากจะขนสงโดยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิได โดยใชหลักการ Cool 
chain โดยควบคุมอุณหภูมิการขนสงและเก็บรักษาไมดอกไมประดับทุกข้ันตอน ตั้งแตจากสวน
เกษตรกร ขนสงโดยรถควบคุมอุณหภูมิ ไปยังตลาดประมูล แลวเก็บรักษาในหองเก็บรักษาดอกไม 
กอนลําเลียงเขาสูหองประมูล  เมื่อประมูลแลวผูคาสงจะคัดขนาด บรรจุหีบหออีกคร้ัง และขนสง
ตอไปยังผูคาปลีก โดยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิอีกคร้ัง ท้ังนี้การขนสงภายในทวีปยุโรปนิยมขนสง
โดยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงเปนวิธีท่ีสะดวก สามารถขนสงไดในปริมาณมากและประหยัด
พลังงานกวาการขนสงทางเคร่ืองบิน ท้ังนี้ตอไปเนเธอรแลนดกําลังพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟดวน 
ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใหสามารถขนสงไดรวดเร็วยิ่งข้ึน และประหยัดพลังงานมากข้ึนตอไป 
  3.  ระบบการจัดการท่ีทันสมัย  ปจจุบันไมดอกไมประดับท่ีผานตลาดประมูลจะใช
ระบบอิเลคโทรนิค ควบคุมการสงถายขอมูล  ขอมูลสินคาจะถูกบันทึก ติดบารโคดท่ีสินคา เม่ือผาน
หองประมูลแลว สินคาก็จะถูกนําไปสงยังผูซ้ือ ดวยการสแกนบารโคด ซ่ึงตอไปการลําเลียงสินคาจะ
พัฒนาใชเคร่ืองจักรมากข้ึน  และปจจุบันไดพัฒนาระบบการประมูลทางอิเลคโทรนิค โดยผูซ้ือไม
จําเปนตองเดินทางมายังตลาดประมูล ซ่ึงอยูในชวงแรกของการดําเนินการ 

 การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของเนเธอรแลนดในการเปนศูนยกลางการคาไมดอก 
ไมประดับของโลก 
 เนเธอรแลนดประสบความสําเร็จในการเปนศูนยกลางการคาของโลกไดดวยปจจยัดังนี ้
 1.  มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
 2.  มีการจัดการหวงโซอุปทานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหสินคามีคุณภาพสูง 
 3.  มีการจัดต้ังสภาไมดอกเนเธอรแลนด (Flower Council of Holland) ซ่ึงเปนองคกร
ทางการตลาดของธุรกิจไมดอกไมประดับ  มีงบประมาณในการดําเนินการจากภาษีของผูเกี่ยวของ
ทุกภาคสวนของการคาไมดอกไมประดับในเนเธอรแลนด  ทําใหสามารถนํางบประมาณจากภาษีท่ี
เก็บไดมาพัฒนาการตลาดรวมทั้งการประชาสัมพันธ การจําหนายไมดอกไมประดับของเนเธอรแลนด 
ท้ังในและตางประเทศ 
 4.  มีตลาดประมูลไมดอกไมประดับท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดราคาตามอุปสงค
และอุปทานของสินคา มีระบบการกระจายสินคาอยางตอเนื่อง 
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 5. มีระบบโลจิสติกสท่ีมีการบริหารจัดการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหผลผลิตมีคุณภาพสูงเม่ือถึงปลายทาง มีการบรรจุสินคาในภาชนะท่ีไดมาตรฐานและ
เหมาะสมกับชนิดของสินคา การขนสงโดยใชรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิทุกข้ันตอน รวมท้ังมีการ
บันทึกขอมูลสินคาดวยระบบบารโคด (Bar code) ทําใหสามารถตรวจสอบสินคาไดงายและรวดเร็ว 
 6.  มีความรวมมือท่ีดีในการดําเนินธุรกิจของผูเกี่ยวของทุกระดับ โดยมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือใหลูกคาไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
 

2.  ความสําเร็จของไตหวันในการผลิตและการสงออกกลวยไม 

 สถานการณการผลิตและการตลาดกลวยไมของไตหวัน 
 ไตหวันเปนประเทศท่ีมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสําหรับการผลิตไมดอกไมประดับ 
สามารถผลิตไมดอกไมประดับไดหลากหลายชนิด โดยในป 2548 ไตหวันมีพื้นท่ีปลูกไมดอกไม
ประดับประมาณ 12,481 เฮคตาร มูลคาผลผลิตรวม 11,820 ลานดอลลาร ไมดอกไมประดับท่ีผลิต
ประกอบดวย (ภาพท่ี 4.1) 
 1.  ไมประดับ มีพื้นท่ีปลูก 7,111 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 57 ของพื้นท่ีปลูกไมดอกไม
ประดับท้ังหมด ใหผลผลิตมูลคา 2,550 ลานดอลลารไตหวัน หรือคิดเปนรอยละ 21.59 ของผลผลิต
ไมดอกไมประดับท้ังหมด 
 2.  ไมตัดดอก มีพื้นท่ีปลูก 4,061 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 33 ของพื้นท่ีปลูกไมดอก 
ไมประดับท้ังหมด ใหผลผลิตมูลคา 5,792 ลานดอลลารไตหวัน หรือคิดเปนรอยละ 48.97 ของ
ผลผลิตไมดอกไมประดับท้ังหมด 
 3. ไมกระถาง มีพื้นท่ีปลูก 797 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 6 ของพ้ืนท่ีปลูกไมดอก 
ไมประดับท้ังหมด ใหผลผลิตมูลคา 1,251 ลานดอลลารไตหวัน หรือคิดเปนรอยละ 10.58 ของ
ผลผลิตไมดอกไมประดับท้ังหมด 
 4. กลวยไม  มีพื้นท่ีปลูก  512 เฮกตาร  คิดเปนรอยละ4 ของพื้นท่ีปลูกไมดอก 
ไมประดับท้ังหมดใหผลผลิตมูลคา 2,227 ลานดอลลารไตหวัน หรือคิดเปนรอยละ 18.83 ของ
ผลผลิตไมดอกไมประดับท้ังหมด โดยกลวยไมเปนไมประดับท่ีมีมูลคาผลผลิตตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด คือ 
4.6 ลานดอลลารไตหวันตอพื้นท่ีปลูก 1 เฮกตาร 
 กลวยไมท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไตหวันคือกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส มีพื้นท่ี
ปลูก 200 เฮกตาร  รองลงมาเปนสกุลออนซิเดียม พื้นท่ีปลูก 150 เฮกตาร  สกุลซิมบีเดียม มีพื้นท่ีปลูก 
100 เฮกตาร  สกุลรองเทานารี พื้นท่ีปลูก 5.6 เฮกตาร  สกุลคัทลียา สกุลหวายและสกุลอ่ืน ๆ  
มีพื้นท่ีปลูกรวม 130 เฮกตาร  แหลงผลิตกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสท่ีสําคัญคือ จังหวัดไทนาน 
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(Tainan Country) มีพื้นที่ปลูก 51.45 เฮกตาร หรือคิดเปนรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีปลูกฟาแลนอปซิสท้ังหมด 
จังหวัดเชียยี (Chiayi Country) มีพื้นท่ีปลูก 37.80 เฮกตาร หรือรอยละ 22 จังหวัดไทจุง (Taichung 
Country) มีพื้นที่ปลูก 20.73 เฮกตาร หรือรอยละ 12 นอกจากนี้ก็ยังมีการผลิตในจังหวัดยุนหลิน (Yunlin) 
ปนตุง (Pintung) ยีลาน (Yilan) ชางหัว (Changhua) และเกาซุง (Kaohsing) (ตารางท่ี 4.14) 
 ในดานการสงออกป 2550 ไตหวันสงออกกลวยไมคิดเปนมูลคา 80,545.7 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา แบงเปนกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสซ่ึงสวนใหญเปนการสงออกตนมูลคา 49.609 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  กลวยไมสกุลออนซิเดียมซ่ึงสวนใหญสงออกเปนไมตัดดอกมูลคา 
0.166 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กลวยไมสกุลหวาย 0.136 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
กลวยไมสกุลอ่ืนๆ 22.833 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยอัตราการขยายตัวของกลวยไมสงออก
โดยรวมตั้งแตป พ.ศ. 2546 - 2550 เพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 18 ตอป  (ตารางท่ี 4.15) 
 ตลาดสงออกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสท่ีสําคัญของไตหวัน 3 ลําดับแรก คือ ญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด โดยในป 2549 ไตหวันสงกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสไปยังประเทศ
ญ่ีปุนคิดเปนมูลคา 415,929 ลานดอลลารไตหวัน สงไปสหรัฐอเมริกามูลคา 337,828 ลานดอลลาร
ไตหวัน  และสงไปเนเธอรแลนด  52,475 ลานดอลลารไตหวัน  นอกจากนี้  มีการสงออก 
ไปยังฮองกง เกาหลีใต เดนมารก แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี และเวียดนามดวย (อรสาและทวีพงศ, 2551) 
 

 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ปลูกรวม 12,481 เฮกตาร 

 
 
 
 
 
 
  มูลคาผลผลิต 11,484 million NT 

ภาพท่ี 4.1  พื้นท่ีปลูกและมลูคาผลผลิตไมดอกไมประดบัของไตหวนั ป 2548 

Pot t ed  p lant , 79 7 
ha, 6 %

Orchid s,        4 8 4  
ha, 4 %

C ut  f lo wer,  4 ,0 6 1 
ha, 3 3 %

N ursery crop s, 
7,111 ha,  57%

Orchid s, 
2 ,2 2 7mil l io n, 

19 %

C ut  f lower,  
5,79 2  mill ion, 

4 8 %

N ursery crop s, 
2 ,550  mill ion, 

2 2 %

Pot t ed  p lant ,  
1,2 51 mil l io n, 

11%
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ตารางท่ี 4.14  แหลงผลิตกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส (Phalaenopsis) ของไตหวนั 
 

แหลงผลิต พื้นท่ี (เฮคตาร) 
ไทนาน (Tainan Country) 51.45 
เจียยี่ (Chiayi Country) 37.80 
ยุนลิน (Yunlin Country) 20.73 
พินตุง (Pintung Country) 15.43 
ยีลาน (Yilan Country) 15.41 
ชางหัว (Changhua Country) 8.61 
เกาสง (Kaohsiung Country) 7.00 
อ่ืน ๆ (Other Districts) 7.50 

 
ตารางท่ี 4.15  การสงออกกลวยไมของไตหวัน ระหวางป 2546 – 2550 

หนวย : 1,000 เหรียญสหรัฐ 

ป พ.ศ. 
ชนิดกลวยไม 

2546 2547 2548 2549 2550 

สกุลฟาแลนอปซิส 27,242.60 25,733.00 28,558.60 35,382.70 49,609.80 
สกุลออนซิเดียม 6,406.00 7,410.30 7,875.50 6,840.50 7,799.50 
สกุลรองเทานารี 82.30 58.90 75.00 233.00 166.50 
สกุลหวาย 209.60 170.00 141.50 152.90 136.60 
อ่ืน ๆ 7,392.70 7,701.90 8,371.60 13,846.70 22,833.30 

รวม 41,333.20 40,574.10 45,022.20 56,455.80 80,545.70 

ท่ีมา : Taiwan Directorate General of Customs, 2008 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

ตารางท่ี 4.16  ประเทศผูนําเขากลวยไมสกลุฟาแลนอปซิส 10 อันดับแรกจากไตหวนั  
 ป 2543 – 2549 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
1 ญ่ีปุน ญ่ีปุน ญ่ีปุน ญ่ีปุน ญ่ีปุน ญ่ีปุน ญ่ีปุน 
2 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 

3 ฮองกง ฮองกง ฮองกง เวียดนาม ฮองกง เนเธอรแลนด เนเธอรแลนด 

4 จีน จีน จีน ฮองกง เกาหลี เกาหลี ฮองกง 
5 เกาหลี เกาหลี แคนาดา จีน เนเธอรแลนด แคนาดา เกาหลี 
6 แคนาดา แคนาดา เกาหลี เนเธอรแลนด จีน ฮองกง เดนมารก 
7 ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด เกาหลี แคนาดา ฝรั่งเศส แคนาดา 
8 คอสตาริกา เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส เวียดนาม อังกฤษ อังกฤษ 
9 เม็กซิโก อังกฤษ เม็กซิโก แคนาดา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เยอรมันน ี
10 อินโดนีเซีย เม็กซิโก สิงคโปร เม็กซิโก สิงคโปร จีน เวียดนาม 

ท่ีมา : Taiwan Directorate General of Customs, 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2  มูลคาการสงออกกลวยไมในตลาดเอเซียของไตหวนั 
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ตารางท่ี 4.17  มูลคาสงออกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส ไปประเทศตาง ๆ 10 อันดับแรก 
 ของไตหวนั ป 2548 – 2549 

หนวย : 1,000 ดอลลารไตหวนั 
2548 2549 การเปรียบเทียบ 

ประเทศ อันดับ มูลคา Rank N.T.$ 1,000 2548/2549 (%) 
ญ่ีปุน 1 337,336.00 1 415,929.00 23.30 
สหรัฐอเมริกา 2 172,307.00 2 337,828.00 96.10 
เนเธอรแลนด 4 15,711.00 3 52,475.00 234.00 
ฮองกง 3 14,795.00 4 22,331.00 50.90 
เดนมารก 10 13,576.00 5 20,256.00 49.20 
สหราชอาณาจกัร 7 7,004.00 6 13,678.00 95.30 
แคนาดา 5 6,694.00 7 12,859.00 92.10 
ฝร่ังเศส 8 5,695.00 8 6,627.00 16.40 
สิงคโปร 12 4,531.00 9 5,592.00 23.40 
เยอรมันน ี 11 4,486.00 10 5,529.00 23.30 

รวม  605,939.00  919,053.00 51.70 

ท่ีมา : Taiwan Directorate General of Customs, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3  การสงออกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส ป 2545 - 2550 
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ภาพท่ี 4.4  มูลคาการสงออกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสไปตลาดอเมริกาของไตหวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  มูลคาการสงออกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสไปตลาดยุโรปของไตหวนั 
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 นโยบายดานการเกษตรของไตหวัน คือ คุณภาพยอดเยี่ยม ปลอดภัย ทําการเกษตร
สมัยใหม ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สนับสนุนการเกษตรทองเท่ียว พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการตลาด โดยหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานการเกษตร คือ 
COA (Council of Agriculture, Executive Yuan) เปนหนวยงานสูงสุดที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานดานการเกษตร และมีหนาท่ีกําหนดนโยบายการเกษตรระดับชาติ ท้ังดานการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ปาไม ประมง ปศุสัตว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 การสนับสนุนของไตหวันในดานกลวยไม 
 ไตหวันมีหนวยงานท่ีทําการศึกษาวิจัยโดยตรงดานไมดอกไมประดับโดยตรง คือ 
Floriculture Research Center ซ่ึงมีพืชท่ีเปนเปาหมายหลัก จํานวน 8 ชนิด  ซ่ึงเปนกลวยไม 5 ชนิด
และไมดอกอ่ืน ๆ 3 ชนิด ไดแก กลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส  สกุลออนซิเดียม  สกุลซิมบิเดียม  สกุล
อิพิเด็นดรัม  สกุลคัทลียา  หนาวัว  แกลดิโอลัส  และวานส่ีทิศ  นอกจากนั้นยังมีหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีทําการศึกษาวิจัยเร่ืองกลวยไมอยางตอเนื่อง เชน National Chiayi University, Pintung University  
Tainan District Agricultural Research and Extension Station Kaohsiung District Agricultural 
Research and Extension Station และ Taiwan Seed Improvement and Propagation Station เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีจะชวยแกไขปญหาดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกร 
เชน เงินกูระยะยาว (10 ป) ดอกเบ้ียต่ํา 2%  สําหรับลงทุนสรางโรงเรือนและในป 2542 ไดอนุมัติ
เงินทุนวิจัยประมาณ 180 ลานบาท ใชวิจัยจัดทําเขตเทคโนโลยีชีวภาพกลวยไม (Orchid Biotechnology 
Zone) และในป 2548 ไตหวันไดจัดต้ังเขตเทคโนโลยีกลวยไมแหงแรกข้ึนช่ือวา Taiwan Orchid 
Plantation  
 Taiwan Orchid Plantation (TOP) ตั้งอยูท่ีเมืองไทนาน (Tainan) ซ่ึงอยูทางใตของ
ไตหวัน และเปนแหลงปลูกกลวยไมท่ีสําคัญ วัตถุประสงคในการกอต้ัง TOP เพื่อสงเสริมใหไตหวัน
เปนผูนําระดับนานาชาติในดานกลวยไม เปนโครงการภายใตแผน “Challenge 2008 – The Six – 
Year National Development Plan” ซ่ึงรัฐบาลไตหวันลงทุนดวยงบประมาณ 2.06 พันลานดอลลาร
ไตหวัน หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 2.5 พันลานบาท เปาหมายภายใน 5 ป พัฒนาพื้นท่ี 1,250 ไร 
(200 เฮกตาร) .ใหเปนศูนยรวมการผลิตและการสงออกท่ีครบวงจร  ซ่ึงจะประกอบดวยพื้นท่ีการผลิต 
สถาบันวิจัย อาคารแสดงสินคา เปนศูนยกลางของการสงออก การตลาดและการกระจายสินคา 
เปาหมายของโครงการนี้เพ่ือใหผูเกี่ยวของสงออกท้ังหมด ไดแก เกษตรกร นักวิจัย  นักปรับปรุงพันธุ 
ผูดําเนินธุรกิจ Logistics นักธุรกิจนานาชาติสามารถเขามาดําเนินการดานกลวยไมไดทุกกลุม ท้ังนี้
เพื่อใหเปนบันไดไปสูการสงออกตลาดโลก ผูสนใจทุกฝายสามารถเขาถึงการเชาพื้นท่ีราคาถูก การ
เชาโรงเรือนสําหรับปลูกเล้ียงกลวยไมสําเร็จรูป หรือการกูยืมเงินกองทุนภาครัฐเพื่อสรางโรงเรือน
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ของตนเอง ขณะท่ีผูซ้ือจากตางประเทศสามารถเขาถึงตลาดกลวยไมไตหวันไดงาย โดยผานหนวย
บริการ One Stop Shopping ของ TOP  
 แผนการกอสราง TOP แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ป 2546 ดําเนินการกอสราง
ในพื้นท่ี 143.75 ไร (23 เฮกตาร) กอสรางศูนยบริหารจัดการ สถานท่ีตรวจสอยรับรองสินคาและหอง
ประชุม ท่ีจอดรถ ศูนยจายน้ําและไฟฟา และโรงเรือนสําหรับปลูกเล้ียงกลวยไม ระยะท่ี 2 ป 2547 มี
พื้นท่ี 212.50 ไร (34 เฮกตาร) กอสรางสถาบันวิจัยกลวยไม  โรงเรือนเพาะปลูกขนาดใหญ  สถานี
ผลิตและจายน้ํา ถนนและพัฒนาส่ิงแวดลอม   ระยะท่ี 3 – 5  ป 2548 – 2550  พื้นท่ีรวม 893.75 ไร 
(143 เฮกตาร) พื้นท่ีสวนใหญใชกอสรางโรงเรือนมี 3 ขนาด ไดแก ขนาดมาตรฐานมีพื้นท่ี 1,632 
ตารางเมตร   ขนาดกลางมีพื้นท่ี 3,312 ตารางเมตร และขนาดใหญมีพื้นที่ 4,968 ตารางเมตร 
 การดําเนินงานของ TOP สามารถใหการพัฒนาการผลิตและการสงออกกลวยไมของ
ไตหวันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยความสําเร็จของ TOP เนื่องจาก 
 1.  มีสถานที่ตั้งท่ีเหมาะสม คือต้ังอยูท่ีเมืองไทนาน ซ่ึงจะเปนแหลงผลิตกลวยไม
แหลงใหญท่ีสุดของไตหวันคือมีการผลิตเปนรอยละ 41.9 ของผลผลิตท้ังหมด และสถานท่ีตั้งอยู
หางจากถนน Highway 2 ดาน  ระยะทาง 6 และ 9 กิโลเมตร และหางจากสนามบิน Chiayi airport 
15 กิโลเมตร ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วในการขนสงสินคา 
 2.  การบริหารจัดการโดยรัฐบาลทองถ่ิน คือ Tainan Country Government 
 3.  มีแผนการกอสรางและขยายงานท่ีชัดเจน 
 4.  สามารถตอบสนองลูกคาและผูเกี่ยวของในระบบกลวยไมไดทุกกลุม ท้ังนักวิจัย 
เกษตรกร นักธุรกิจทุกดาน 
 5.  มีระบบน้ําและไฟฟาท่ีเพียงพอ  คือ มีปริมาณน้ําสํารองถึง 2,500 ตัน และไฟฟา 
6,250 กิโลวัตต 
 6.  มีการใหบริการเงินกูดอกเบ้ียตํ่าโดยหากลูกคาประสงคกูเงิน สามารถกูไดเต็ม
จํานวน โดยเสียดอกเบ้ียอัตรารอยละ 2 ตอป ชวงเวลาการจายเงินตนและดอกเบ้ียคืนภายใน 6 ป 
และไมตองจายเงินตนใน 2 ปแรก 
 7.  มีการใหบริการอื่น ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ ไดแก การใหขอมูล 
การตรวจสอบและการใหใบรับรองเพื่อการสงออก การใหบริการจดสิทธิบัตรพันธุพืชและ
เทคโนโลยีใหม ๆ รวมท้ังมีศูนยบริการจัดแสดงสินคาและการประชุมสัมมนาเจรจาธุรกิจและการ
ประกวดกลวยไมนานาชาติ ซ่ึงดําเนินการทุกป โดยใชช่ือวา Tainan International Orchid Show  
ซ่ึงไดรับความสนใจจากประเทศตาง ๆ เขารวมงานมากทุกป 
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 ความเขมแข็งของเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมในไตหวัน 
 เกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมในไตหวันมีการรวมตัวกันเปนสมาคมผูปลูกเล้ียง
กลวยไมไตหวัน (Taiwan Orchid Grower Association) หรือท่ีเรียกยอ ๆ วา T.O.G.A. มีสมาชิก 832 
คน มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการยอยอีก 5 คณะ ในการทํางาน 
ไดแก คณะเลขานุการ มีหนาท่ีในการพิจารณาจัดทําโครงการสําคัญตาง ๆ  คณะกรรมการตัดสิน  
มีหนาท่ีในการจัดประกวดพันธุพืชใหม ๆ ออกกฎระเบียบในดานการตัดสินการประกวด   
คณะกรรมการดานการทํางานสาธารณะ  มีหนาท่ีในการทําใหสมาคมเปนท่ีรูจัก และจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เชน International Orchid Show และ Industry Symposium  คณะกรรมการดานเรียบเรียงขาวสาร
ขอมูล มีหนาท่ีในการจัดทําเอกสาร วารสารตาง ๆ เชน วารสารเฉพาะดานจัดแสดงกลวยไม ดาน
การไดรับรางวัลตาง ๆ และคณะกรรมการดานขอมูลและเทคโนโลยี  มีหนาท่ีเปนตัวเช่ือมระหวาง
สถาบันของภาครัฐและอุตสาหกรรม 

 แนวโนมของไตหวันตอการผลิตกลวยไม 
 ไตหวันเปนผูผลิตกลวยไมท่ีสําคัญของโลก ผูประกอบธุรกิจดานกลวยไมท้ังเกษตรกร 
ผูเพาะเล้ียง และขยายพันธุ และผูสงออกมีการรวมตัวกันเปนสมาคมตางๆ ท้ังสมาคมอาชีพ และ
สมัครเลนจํานวนมาก แนวโนมการผลิตกลวยไมของไตหวันอาจประสบปญหาดวย การที่ไตหวันมี
ความสามารถในการผลิตกลวยไมไดในปริมาณมาก ซ่ึงเปนอาจเปนผลใหกลวยไมสูญเสียความมี
คุณคาลง และการท่ีเกษตรกรสามารถเขาถึงท้ังตลาดสงออกไดงาย มีผลทําใหเกษตรกรรายใหมๆ 
หันมาปลูกกลวยไมกันมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหยากตอการควบคุมปริมาณ และคุณภาพ อาจสงผล
กระทบตอคุณภาพกลวยไมในการสงออกไดในภาพรวม นอกจากน้ัน ไตหวันอาจสูญเสียความ
ไดเปรียบการแขงขันดานการผลิตกลวยไมพันธุใหมๆ เพราะจะถูกนําไปขยายพันธุในปริมาณมากๆ 
โดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานพันธุพืชของไตหวันยังลาชา  
ในป 2548 ไตหวันจึงไดมีการออกกฎหมายการคุมครองพันธุพืชแลว ซ่ึงชวยใหเกษตรกรสามารถจะ
ทะเบียนพันธุใหมของตนเองได  ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในปจจุบันนักธุรกิจไตหวันเร่ิม
ไปลงทุนผลิตกลวยไมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไดมีส่ิงจูงใจนักลงทุนจากไตหวันดวยการ
สรางนิคมการเกษตร และมีขอเสนอท่ีดีใหกับนักธุรกิจไตหวัน เชน คาเชาที่ดินราคาถูก และ
กระแสไฟฟาราคาถูก การลดอัตราภาษีตางๆ ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตกลวยไมท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตํ่ากวาการผลิตท่ีไตหวัน    
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 ตลาดประมูลไมดอกไมประดับของไตหวนั 
 ไตหวันมีตลาดประมูลไมดอกไมประดับ 5 แหง โดยกระจายอยูท่ีเมืองใหญ 5 เมือง 
ไดแก Taipei, Taichung, Changhua, Tainan และ Kaosiung โดยตลาดประมูลท่ีใหญท่ีสุดคือตลาด
ประมูลท่ี Taipei ซ่ึงเปนเมืองหลวง 
 ตลาดประมูลไทเปกอต้ังในป 2514 เปนตลาดขายสงไมดอกไมประดับ ภายใตช่ือ 
Taipei Flower Cutting Wholesale Market (Morning Flower Market)  ตอมาในป 2531 ไดเปล่ียน
ระบบการซ้ือขายจากการขายสงเขาสูระบบการประมูลเปนแหงแรกของไตหวัน และเร่ิมมีการใช
ระบบการประมูลดวยคอมพิวเตอรเหมือนประเทศเนเธอรแลนด (ระบบนาฬิกาสําหรับการประมูล) 
และเนื่องจากพื้นท่ีในตลาดเร่ิมคับแคบไมเพียงพอตอการขยายตัวของตลาด ทําใหในป พ.ศ. 2540 
จึงยายตลาดมาท่ี Ne-Hu District และเปล่ียนช่ือเปน Taipei Flower Auction มีพื้นท่ีตลาดรวม 
25.625 ไร (4.1 เฮกตาร)  
 องคประกอบของตลาด โดยรอยละ 40 ของสมาชิก เปนผูคาไมดอกไมประดับ 
(Dealers) และรอยละ 60 เปนเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ (Suppliers) ภายในหองประมูลมี
นาฬิกา 4 ตัว (4 auction bells) มีปริมาณไมดอกไมประดับท่ีประมูลในตลาดประมาณ 4,000 – 6,000 
รายการสินคาตอวัน วิธีการประมูลโดยสินคาจะถูกสงออกมาตามสายพาน 3 คร้ัง หายังไมมีผู
ประมูลสินคารายการนั้นจะถูกทําลาย วิธีการตั้งราคาใชราคาสูงสุดเปนตัวนําโดยราคาท่ีตั้งเปนราคา
นําจะใชขอมูลราคาจากตลาดประมูลท้ัง 5 ตลาด ในแตละวันมาประกอบการตัดสินใจในการกาํหนด
ราคา และเกษตรกรผูจะนําสินคามาประมูล จะสามารถตรวจสอบราคาซ้ือขายในแตละวันไดจาก 
website ของตลาดเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาจะนําสินคามาเขาตลาดประมูลหรือไม 
รายไดของตลาดจะมาจากผูขาย และผูซ้ือ โดยผูซ้ือจะเสียคาธรรมเนียมรอยละ 1.85 ของมูลคาสินคา
ท่ีประมูลจากตลาด และผูขาย (เกษตรกร) จะเสียคาธรรมเนียมรอยละ 2.85 ของสินคาท่ีไดรับการ
ประมูล (คาธรรมเนียม 1.85% + คาการจัดการของตลาด 1%)  
 คุณสมบัติของผูที่จะเขาเปนผูซ้ือหรือผูประมูลจะตองมีท่ีดินหรือเงินคํ้าประกันใน
ธนาคารมูลคา 500,000 ดอลลารไตหวัน (ประมาณ 600,000 บาท) ตองมีการประมูลในตลาดมูลคา
ไมนอยกวา  300,000 ดอลลารไตหวันตอ 1 เดือน (420,000 บาท) และในระยะ 6 เดือนแรกของการ
เขาเปนสมาชิกในตลาดประมูล ทางตลาดจะมีการติดตามมูลคาการประมูลเปนเวลา 6 เดือน หากมี
ยอดประมูลตามท่ีกําหนดไวข้ันตํ่า 300,000 ดอลลารไตหวัน/เดือน ตลาดจึงจะรับเขาเปนสมาชิก
และสามารถทําการประมูลในตลาดไดตอไป สําหรับคุณสมบัติของเกษตรกรหรือผูขาย (Supplier) 
ไมมีขอจํากัด แตใน 1 ครอบครัวสามารถเปนผูขายในตลาดไดเพียง 1 ราย ตลาดจะทําการจายเงินให
ผูขาย 2 คร้ังตอเดือน โดยโอนเงินผานทางบัญชีของผูขาย สวนการชําระของผูประมูลสามารถจาย



 103 

โดยเช็คเงินสดไดภายใน 6 วันหลังการประมูล หากมียอดการประมูลสูงเกินกวา 500,000 ดอลลาร
ไตหวัน (600,000 บาท) จํานวนเงินท่ีเกินจะตองจายเปนเงินสด  
 ตลาดประมูลไทเปมีเปาหมายการประมูลในตลาดจํานวน 200 ลานดอลลารไตหวัน/ป 
(240 ลานบาท) และปจจุบันในป 2551 มีมูลคาการประมูลในตลาดประมาณ 180 – 190 ลานดอลลาร
ไตหวันแลว 

 การวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนากลวยไมของไตหวัน 
 ไตหวนัประสบความสําเร็จในธุรกิจการผลิตและการสงออกกลวยไมเนือ่งจาก 
 1.  มีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดใหความสําคัญและมีการลงทุนดาน
การวิจัยท้ังดานการปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการตาง ๆ อยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาพันธุตาง ๆ มากมาย และมีเทคโนโลยีในการผลิตดานพันธุท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  รัฐบาลมีการสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยดวยการใหผลตอบแทนนักวิจัย หากงานวิจัย
สามารถนําไปสูเชิงพาณิชยได โดยรัฐบาลจะแบงปนผลประโยชนใหนักวิจัย 40% ของมูลคางาน 
 3.  รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องกับธุรกิจกลวยไมทุกดาน ไดแก 
ดานงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดานการลงทุน ดานการประชาสัมพันธ 
และสงเสริมการตลาด และดานการเจรจากับประเทศคูคาตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา 
 4.  เกษตรกรมีการรวมตัวกันเปนองคกรอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะ Taiwan Orchid 
Grower Association (T.O.G.A.) และมีการเชื่อมโยงใกลชิดระหวางเกษตรกร องคกรเกษตรกร 
หนวยงานวิจัยของภาครัฐ และผูประกอบธุรกิจตาง ๆ  
 5. เกษตรกรไตหวัน เปนเกษตรกรกาวหนาท่ีมีการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาเปน
ท้ังผูผลิต ผูวิจัย และผูสงออก 
 6.  ระบบตลาดไมดอกไมประดับใชระบบประมูล ซ่ึงมีการกระจายอยูท่ัวประเทศถึง 5 
แหง ทําใหสินคาตองมีคุณภาพ ราคาถูกกําหนดตามความตองการท่ีแทจริงของตลาด และสามารถ
กระจายสินคาไดตลอดเวลาในปริมาณท่ีมากและรวดเร็ว ในระบบตลาดประมูลมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลการตลาดท้ังการซ้ือขายอยางเปนระบบ และเผยแพรขอมูลผานทาง Website ของตลาดทุกวัน 
ทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว สามารถทราบสถานการณ และปรับแผนการ
ผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตามสถานการณของตลาด 
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ตอนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอน
ของโลก 
 จากการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการผลิตการตลาดกลวยไมของประเทศไทย การวิเคราะห
ความสามารถในการผลิตและการแขงขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง 5 ประเทศ และ
พบวา ประเทศไทยมีความพรอมและมีความสามารถในการแขงขัน และเม่ือนําผลการวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศไทยมาพิจารณารวมกับผลการวิเคราะห
ความสําเร็จของประเทศเนเธอรแลนดในการเปนศูนยกลางการคาไมดอกไมประดับของโลก และ
ความสําเร็จของไตหวันในการผลิตและสงออกกลวยไมแลว  สามารถกําหนดยุทธศาสตรและ 
กลยุทธท่ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไม
เมืองรอนของโลกได ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรปรับโครงสรางการผลิตกลวยไม 
 เพ่ือสรางความเขมแข็งและความพรอมในการเปนศูนยกลางในการผลิตกลวยไมเมือง
รอนของโลก  ประเทศไทยจําเปนตองปรับโครงสรางการผลิตกลวยไมโดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1.1  พัฒนาระบบการผลิตกลวยไมใหทันสมัยเปนท่ีเช่ือถือในคุณภาพมาตรฐาน และ
สามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) โดยใหความสําคัญกับระบบโรงเรือน ระบบการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอสภาพแวดลอม ระบบการใหปุยท่ีมี
ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนาระบบคัดแยกบรรจุหีบหอท่ีทันสมัยและได
มาตรฐาน 
 1.2  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการกลวยไมท่ีทันสมัยเหมาะสมกับการผลิต
กลวยไมเมืองรอน  มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในเร่ืองพันธุ เทคโนโลยีการขยายพันธุ 
โดยเฉพาะการเพาะเมล็ดและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  การจําหนายพันธุ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
การควบคุมศัตรูพืชในระหวางการผลิตและกอนการสงออก โดยใหการสนับสนุนการวิจัย ท้ังใน
ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในลักษณะการวิจัยเชิงบูรณาการรวมกัน 
 1.3  พัฒนาการผลิตกลวยไมในเขตพื้นท่ีเดิม เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงระบบการผลิตให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน สงเสริมการสนับสนุนการลงทุนในการปรับปรุงโรงเรือน และระบบการ
ผลิตใหทันสมัยไดมาตรฐาน ศึกษาแนวทางในการแกปญหาในพื้นท่ีประสบปญหาสภาพแวดลอม
ไมเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตไมใหต่ําลง  
 1.4 สนับสนุนใหเกิดนิคมกลวยไมเพ่ือการสงออก (Orchid Park) ในพ้ืนท่ีใหม เพ่ือ
พัฒนาการผลิตใหเปนระบบ  มีมาตรฐาน สะดวกในการบริหารจัดการผลผลิต มีการดําเนินการแบบ
ครบวงจร ตั้งแตการผลิตท่ีทันสมัย มีโรงงานคัดแยกและบรรจุหีบหอ และโรงงานท่ีไดมาตรฐาน มี
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ศูนยการเรียนรูกลวยไมและโรงเรือนสาธิตสําหรับเกษตรกร และผูสงออก และมีศูนยการประชุม 
การจัดนิทรรศการ และการประกวดกลวยไมท้ังในระดับประเทศ และนานาชาติ แนวทางการ
ดําเนินการของนิคม โดยรัฐดําเนินการเอง หรือดําเนินการในลักษณะภาครัฐรวมกับภาคเอกชน 
 1.5  สนับสนุนใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางกลุมเกษตรกรกับธุรกิจท่ีเกี่ยวของใน
รูปแบบเครือขายพันธกิจทางธุรกิจ (Cluster) เพื่อใหเกิดความรวมมือ เกื้อหนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหทุกฝาย ทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการ
สงออก  
 1.6  เรงรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิตกลวยไมท้ังระบบ  ตั้งแตการวิจัยและพัฒนาพันธุ
กลวยไมใหม ๆ การสรางฐานพันธุกรรมกลวยไมของโลก การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ สงเสริมการพัฒนาพันธุของเกษตรกร วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ท้ังดานเวลาท่ีใชและตนทุนการผลิต วิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกลวยไม
ใหม ๆ และการใชประโยชน 
 2.  ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาดและระบบโลจิสติกส  
 ระบบตลาดและโลจิสติกสมีความสําคัญเปนอยางมากกับธุรกิจกลวยไม เนื่องจาก
กลวยไมเปนไมดอกไมประดับซ่ึงเปนสินคาท่ีความตองการของตลาดมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
ตลอดเวลา รวมท้ังกลวยไมเปนสินคาท่ีสงออกในรูปกลวยไมตัดดอกสดเปนสวนใหญ จึงเปนสินคา
เนาเสียงาย ดังนั้น  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจําเปนตองพัฒนาระบบ
การตลาดและโลจิสติกส ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาวิจัยระบบตลาดและแนวทางการขยายตลาดตางประเทศ โดยศึกษาท้ังใน
ตลาดปจจุบัน ตลาดเดิม และตลาดใหม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และนําไปใชในการวางแผน การเจาะ
ตลาด หรือเพ่ิมชองทางการสงออกใหมากข้ึน  
 2.2  จัดต้ังตลาดกลางเพื่อใหเปนแหลงรวบรวม และกระจายสินคา ท้ังสําหรับใน
ประเทศและสงออก เปนตลาดท่ีมีความสมบูรณในระบบการจัดเก็บขอมูล และการบริหารจัดการ
ดานราคา เพื่อใหเปนศูนยกลางการคากลวยไมท่ีทันสมัย สําหรับผูคากลวยไมจากทั่วโลก และ
ดําเนินการพัฒนาระบบตลาดขายสงในประเทศใหเปนตลาดกลางการคากลวยไมและไมดอก 
ไมประดับเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความเขมแข็งของตลาดกลางกลวยไม 
 2.3  พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีความจําเปนตองพัฒนา
ระบบการรวบรวม การคัดแยก การกระจายสินคา และการขนสงสินคากลวยไมใหมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เช่ือถือได เปนท่ียอมรับของประเทศคูคา และผูผลิตอ่ืนๆ เพื่อใหสามารถเปนศูนยกลางการ
สงออกกลวยไมเมืองรอนของภูมิภาคและของโลกได 
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 2.4  สงเสริมการตลาดในเชิงรุก เพ่ือขยายตลาดและรักษาความเปนผูนําในการสงออก
อยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาตราสินคากลวยไมไทยเปนสินคาคุณภาพ จัดงานแสดงกลวยไมนานาชาติ
เปนประจําทุกป เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเปนผูนําดานกลวยไมเมืองรอน  
 2.5  สงเสริมและพัฒนาภาพลักษณของประเทศไทยใหเปนเมืองกลวยไม  โดยใหมีการ
ใชกลวยไมเมืองรอนในการประดับตกแตงสถานท่ี เชน สนามบิน สวนสาธารณะ ถนน และแหลง
ทองเท่ียวตาง ๆ รวมท้ังการใชกลวยไมในการประดับตกแตงในงานพิธีสําคัญตามสถานทูตใน
ตางประเทศ 
 2.6  การพัฒนามาตรฐานการสงออกกลวยไมและการควบคุมบังคับใชมาตรฐาน
กลวยไมเพื่อการสงออกอยางจริงจัง  เพื่อยกระดับคุณภาพกลวยไมเมืองรอนของไทยใหเปน
กลวยไมคุณภาพ 
 3.  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาด
กลวยไมเมืองรอนของโลก  ประเทศไทยจําเปนตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานกลวยไม
ใหเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพดวยกลยุทธ ดังนี้ 
 3.1  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดวยการจัดทําเครือขายขอมูลกลวยไม 
(Orchid net) เพื่อใหมีระบบขอมูลกลวยไมท่ีถูกตองทันสมัยเปนระบบ เปนเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการนําไปใชประโยชน และพัฒนาไปสูการจัดต้ังองคกรเครือขายขอมูลกลวยไม
เมืองรอนของโลก (World Tropical Orchid Net) ในอนาคตท่ีสามารถใหบริการขอมูลกลวยไมแก
ทุกประเทศในโลกได 
 3.2  การพัฒนาระบบการรวบรวม และบริหารจัดการพันธุกรรมกลวยไมเมืองรอน 
เพื่อใหมีการรวบรวมพันธุกรรมกลวยไม ท้ังพันธุพื้นเมืองและพันธุลูกผสมของประเทศไทย และ
พันธุท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ มีการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลอยางเปนระบบ และ
สามารถใหบริการท้ังขอมูลและตนพันธุแกนักวิจัย และเกษตรกรทั้งในประเทศและตางประเทศได 
 3.3  ใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนากลวยไมไทยโดยเงินกองทุนมาจากรายไดของการสงออก
กลวยไมรอยละ 1  เพื่อใชในการพัฒนากลวยไม และชวยเหลือสนับสนุนเกษตรกรและผูสงออกให
ดําเนินธุรกิจกลวยไม และมีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการกองทุน
ดําเนินการโดยคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางองคความรูดานกลวยไมเมืองรอน  
 จากกรณีศึกษาพบวา ประเทศไทยเปนประเทศผูนําในการสงออกกลวยไมเมืองรอน
เปนอันดับหนึ่งของโลก มีศักยภาพและมีความสามารถในการที่จะเปนผูผลิตและผูสงออกท่ีมี
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ศักยภาพดีเดนกวาประเทศอื่น ๆ  แตการท่ีประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการผลิตการตลาดกลวยไม
เมืองรอนได จําเปนตองสรางความเขมแข็งและความนาเช่ือถือใหแกประเทศตาง ๆ ดวยการเปน
แหลงเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมเมืองรอนของโลก โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
 4.1  การพัฒนาบุคลากรกลวยไมอยางตอเนื่องในทุก ๆ ดาน และการสรางนักวิจัย 
รุนใหมๆ  ท้ังดานการปรับปรุงพันธุ ทางเทคโนโลยีการผลิตและการขยายพันธุ การจัดการเชิง 
โลจิสติกส และการสงเสริมการตลาด   
 4.2 การจัดต้ังศูนยกลวยไมเมืองรอนแหงชาติ (National orchid center)  เพ่ือใหเปน
ศูนยกลางองคความรูดานกลวยไมเมืองรอน และมีศักยภาพในการอบรมถายทอดเทคโนโลยี  
การแลกเปล่ียนองคความรู ขอมูลและผูเช่ียวชาญกับประเทศตาง ๆ ซ่ึงจะใหประโยชนทางออม 
กับประเทศไทย ทําใหเกิดธุรกิจการจําหนายพันธุและวัสดุการเกษตรที่เกี่ยวของกับกลวยไม 
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บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 สถานการณการตลาดกลวยไมของโลก 
 ไมดอกไมประดับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกพืชหนึ่ง  ในแตละปมีมูลคาการคา 
ท่ัวโลก ประมาณ 500,000 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในทุกภมิูภาคของโลก 
ไมดอกไมประดับท่ีมีการซ้ือขายกันมากในโลก ไดแก กุหลาบ เบญจมาศ คารเนช่ัน แกลดิโอลัส  
เยอบีรา ลิลล่ี และกลวยไม  
 กลวยไมเปนไมดอกไมประดับท่ีท่ัวโลกนิยมใช โดยในแตละปมีการบริโภคท่ัวโลกคิดเปน
มูลคาประมาณ 50,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10 ของมูลคาการคาไมดอกไมประดับใน
ภาพรวมของโลก  การซ้ือขายกลวยไมในตลาดโลกแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ กลวยไม 
ตัดดอก และตนกลวยไม  สําหรับกลวยไมตัดดอกประเทศเนเธอรแลนดเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก 
เปนการสงออกกลวยไมเมืองหนาวสกุลซิมบิเดียมเปนหลัก  และประเทศไทยเปนผูสงออก กลวยไม
ตัดดอกเปนอันดับ 2 ของโลก โดยสงออกกลวยไมเมืองรอนสกุลหวายเปนหลัก สําหรับตนกลวยไม
มีไตหวันเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก โดยเปนการสงออกตนกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสซ่ึงเปน
กลวยไมเมืองหนาว  และประเทศไทยเปนผูสงออกตนกลวยไมเปนอันดับ 2 โดยสงออกตนกลวยไม
สกุลหวายซ่ึงเปนกลวยไมเมืองรอนเปนหลัก  ดังนั้น ในดานการสงออกกลวยไมเมืองรอน 
ท้ังประเภทกลวยไมตัดดอกและตนกลวยไม  ในปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก 
สําหรับตลาดหลักท่ีสําคัญของกลวยไม คือ ญ่ีปุน กลุมประเทศในสหภาพยุโรป เชน เยอรมันนี 
อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
 การจําหนายกลวยไมในตลาดตางประเทศ แตละประเทศจะมีระบบซ้ือขายท่ีแตกตางกัน 
โดยประเทศญ่ีปุนและเนเธอรแลนดจะจําหนายผานตลาดประมูลเปนหลัก  ผูคาสงและผูคาปลีก 
รายใหญ ๆ จะมาประมูลกลวยไมจากตลาดประมูลไปจําหนายตอใหผูคาปลีกยอย  สวนประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอิตาลี จะนําเขาโดยผูนําเขาโดยตรง  และผูนําเขากระจายสินคาไปใหผูคาสง  
เพื่อจําหนายใหรานคาปลีกตอไป  สําหรับอุปสรรคทางการคาของประเทศตาง ๆ คือ มีการใช
มาตรการสุขอนามัยพืชอยางเขมงวดเปนพิเศษ เชน สหภาพยุโรป มีขอกําหนดใหเพล้ียไฟเปน 
Stricted pest 
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 สถานการณการผลิตกลวยไมของไทย 
 สําหรับการผลิตกลวยไมในประเทศไทยน้ัน กลวยไมนับเปนไมดอกไมประดับท่ีสําคัญของ
ประเทศ เปนพืชท่ีชวยสรางรายไดสูงใหแกเกษตรกร สรางอาชีพและมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การสงออกกลวยไมของไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป และเปนไมดอกท่ีมีมูลคาการสงออก
สูงสุด โดยมีมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 85 ของมูลคาการสงออกไมดอกไมประดับท้ังหมด 
ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย  
และสําหรับตนกลวยไมมีการสงออกคิดเปนมูลคา 400 ลานบาท  และประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก 
ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา เกาหลี และเวียดนาม 
 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตกลวยไมเมืองรอนลูกผสมท่ีสําคัญของโลก มีการปลูกเล้ียง
กลวยไมและสงออกมานานกวา 40 ป  มีหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจํานวนมาก ทําใหสามารถ
ผลิตตนพันธุท่ีมีคุณภาพรวดเร็วและมีราคาตํ่า  เกษตรกรมีความสามารถในการปลูกเล้ียงและ
ปรับปรุงพันธุ  ในป 2550 มีพื้นท่ีปลูกกลวยไม 20,739 ไร ผลผลิตรวมประมาณ 45,937 ตัน 
กลวยไมตัดดอกสกุลหวายเปนสกุลท่ีปลูกมากท่ีสุด มีพื้นท่ีปลูกประมาณรอยละ 80 รองลงมาไดแก 
สกุลม็อคคารา  สกุลออนซิเดียม  และสกุลแวนดา  สําหรับกลวยไมจําหนายตน มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 
1,200 ไร ผลผลิตประมาณ 48 ลานตน  กลวยไมจําหนายตนท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ สกุลหวาย รองลงมา
เปนสกุลแวนดา  สกุลฟาแลนอปซิส และสกุลออนซิเดียม  แหลงผลิตกลวยไมท่ีสําคัญอยูในเขต 
ภาคกลางและภาคตะวันตกรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ นครปฐม 
รองลงมาคือ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ราชบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา จํานวนเกษตรกร 
ผูปลูกกลวยไมมีประมาณ 3,000 ครัวเรือน  แยกเปนผูปลูกกลวยไมตัดดอก 2,500 ราย และกลวยไม
จําหนายตน 500 ราย  สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 5 – 10 ไร สวนใหญเปน
สมาชิกของบริษัทสงออก และมีการรวมกันเปนกลุมเกษตรกร  ปจจุบันมีกลุมเกษตรกรผูปลูก
กลวยไม 63 กลุม  สวนขนาดใหญมีพื้นท่ีมากกวา 100 ไร ซ่ึงลงทุนโดยเกษตรกรรายใหญหรือ
บริษัทสงออก 

 สถานการณการตลาดกลวยไมของไทย 
 ประเทศไทยครองอันดับหนึ่งในการสงออกกลวยไมเมืองรอนในตลาดโลกมาเปนเวลานาน 
มีมูลคาการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ผลผลิตกลวยไมมีการใช
ภายในประเทศรอยละ 50  และสงออกในปริมาณรอยละ 50 เชนกัน การสงออกรอยละ 95 เปน
กลวยไมสกุลหวาย 
 ป 2550 ประเทศไทยสงออกกลวยไมท้ังกลวยไมตัดดอก และตนกลวยไม คิดเปนมูลคารวม 
2,945 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 มูลคาลดลงรอยละ 2.2  แตหากเปรียบเทียบเปนเงิน
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ดอลลารสหรัฐ  มูลคาการสงออกกลวยไมจะเพิ่มข้ึนรอยละ 7.2 ซ่ึงสาเหตุคาดวามาจากคาเงินบาท 
ท่ีแข็งคาข้ึน 
 ในป 2550 แนวโนมตลาดสงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย นอกจากจะเปนตลาดเดิม คือ 
ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แลว  สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเปนตลาดสงออกท่ีกําลังมี
ความสําคัญข้ึนเร่ือย ๆ โดยในระยะ 3 – 4 ปท่ีผานมา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการนําเขากลวยไม
จากประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องถึงรอยละ 70 – 100 ซ่ึงการนําเขาเนนท่ีปริมาณมากกวา
คุณภาพ ดังนั้น นาจะเปนโอกาสอันดีของประเทศไทยท่ีมีตลาดหลากหลาย ท้ังตลาดคุณภาพสูง 
และคุณภาพปานกลางสําหรับการสงออก  และท่ีสําคัญสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่ังซ้ือ
กลวยไมตลอดท้ังปดวย 
 ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของประเทศไทยในการผลิตและการสงออกกลวยไมเมืองรอน ไดแก 
มาเลเซีย สิงคโปร และไตหวัน ซ่ึงถือวาเปนประเทศคูแขงเดิม และปจจุบันมีประเทศท่ีกําลังเริ่มมี
การพัฒนาการผลิตและการสงออกกลวยไมอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ไดแก เวียดนาม และอินเดีย 
ซ่ึงคาดวาท้ัง 2 ประเทศ กําลังจะเปนคูแขงการผลิตกลวยไมเมืองรอนท่ีสําคัญของประเทศไทยใน
อนาคต 

 ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทย 
 การศึกษาวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตและความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยท่ีจะเปนศูนยกลางในการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอนของโลก  โดยการ
วิเคราะหท้ังศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร  การวิเคราะห
ศักยภาพของผูสงออกในการดําเนินธุรกิจกลวยไม และการสนับสนุนของภาครัฐตอการผลิตและ
การตลาดกลวยไมพบวา  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตสินคา  มีการรวมกลุมกันเปนผูผลิตโดย
การบริหารจัดการภายในกลุม  มีท้ังการรวมกันจําหนายผลผลิต และการแยกกันจําหนาย สวนใหญ
เกษตรกรมีบริษัทรับซ้ือผลผลิตประจําอยูแลว เกษตรกรที่สงออกท้ังหมดเปนเกษตรกรผูปลูกกลวยไม
สกุลหวาย โดยพันธุท่ีปลูก เชน  ขาวสนาน  ขาว 5 N  บอม 17  บอมโจแดง  และเอียสกุล เปนตน  
มีการใชตนพันธุท้ังระบบแยกหนอ และจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

จุดแข็งในการผลิตของเกษตรกรคือ แหลงผลิตอยูใกลบริษัทสงออก มีการคมนาคมสะดวก 
มีการบริหารจัดการกลุมท่ีดี มีการพัฒนาและแลกเปล่ียนความรูระหวางสมาชิกท่ีมีประสบการณใน
การปลูกเล้ียงกลวยไมเปนอยางดี จุดออนในการผลิตคือ ลงทุนสูง มีศัตรูพืชระบาดมากในบางฤดู 
โอกาสในการผลิตคือ ตลาดยังมีความตองการผลผลิต มีหนวยงานภาครัฐสนับสนุน มีระบบ
ชลประทาน และสาธารณูปโภคท่ีดี  อุปสรรคในการผลิตคือ ปญหาภัยธรรมชาติ และบางแหลง
ประสบปญหามลพิษของส่ิงแวดลอม และผลกระทบคาเงินบาทท่ีแข็งตัว ทําใหปจจัยการผลิตมีราคาสูง  
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สําหรับการวิเคราะหศักยภาพของผูสงออกในการดําเนินธุรกิจกลวยไมพบวา  ผูสงออกท่ี
ศึกษาเปนผูสงออกรายใหญท่ีทุกบริษัทมีสวนกลวยไมของตนเอง  และรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 
รวมท้ังในบางชวงท่ีผลผลิตขาดแคลน ใชวิธีรวบรวมจากผูรวบรวมในทองถ่ินดวย ทุกบริษัทมีระบบ
การจัดการดานโลจิสติกสท่ีคอนขางมีประสิทธิภาพ  มีโรงคัดแยกบรรจุหีบหอ การขนสงกลวยไม
จากเกษตรกรสูโรงคัดแยกใชรถปรับอากาศเพ่ือรักษาคุณภาพของกลวยไม การสงออกโดยทาง
เคร่ืองบินโดยใหบริษัท Freight agent เปนผูดําเนินการ  ชนิดพันธุกลวยไมท่ีสงออกมี 6 สกุลหลัก 
โดยสกุลท่ีสงออกมากท่ีสุดคือ สกุลหวาย รองลงมาคือ สกุลออนซิเดียม สกุลอะแรนดา ม็อคคารา  
สกุลอะแรคนิส และอะแรนเทอรา  สกุลแอสโคเซนดา และวาสโคสไตลิส  พันธุ ท่ีสงออก 
สวนใหญเปนพันธุลูกผสม  ประเภทสินคาท่ีสงออกนอกจากกลวยไมตัดดอกแลว มีชอบูเกต  
พวงมาลัยดอกกลวยไม  ชอดอกกลวยไมสําหรับติดเส้ือ (corsage)  กลวยไมเด็ดดอก และกลอง
ของขวัญท่ีขางในมีการบรรจุกลวยไม  ปจจุบันผูสงออกมีการรวมตัวกันเปนสมาคมผูสงออก 
ดอกกลวยไมไทย มีสมาชิก 34 บริษัท  การสนับสนุนของภาครัฐตอการผลิตและการตลาดกลวยไม 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการผลักดันการสงออกกลวยไมปละ 10,000 ลานบาท 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือป 2550  มีการจัดต้ังคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติเพื่อดูแล กํากับ และ
จัดทํานโยบายเพื่อผลักดันการสงออกกลวยไม และมีหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดําเนินการสนับสนุนดานกลวยไมหลายหนวยงาน เชน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ  กรมวิชาการเกษตร ข้ึนทะเบียนผูสงออกกลวยไม  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร 
 การวิเคราะหความสามารถในการผลิตและการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศคูแขง  
5 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน อินเดีย และเวียดนาม  โดยวิเคราะหความไดเปรียบ
เสียเปรียบในปจจัย 11 ประการ ท่ีกําหนดโดย Agricultural Economics Research Institute (LEI – 
DLO) พบวา ประเทศไทยมีความพรอมในปจจัยท้ัง 11 ประการ ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท่ีดิน
และวัตถุดิบ แรงงาน ทุน สาธารณูปโภค ความรู ตลาดในประเทศ เครือขาย การสนับสนุนของรัฐ และ
ความผันแปรทางเศรษฐกิจ  ประเทศท่ีมีความพรอมรองลงมา ไดแก ไตหวันมีความพรอมสูงถึง 7 ปจจัย 
ยกเวนในเร่ืองสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ท่ีดินและวัตถุดิบ และแรงงาน และท่ีสําคัญไตหวัน 
ยังไมสามารถแขงขันในการผลิตกลวยไมเมืองรอนกับประเทศไทยได เพราะปจจุบันผลิตกลวยไม
เมืองหนาวเปนสวนใหญ  สําหรับสิงคโปร เวียดนาม และอินเดีย มีความสามารถและศักยภาพ
ใกลเคียงกัน โดยมีความพรอมในแตละปจจัยท่ีแตกตางกัน สวนมาเลเซียมีความพรอมนอยท่ีสุด  

เม่ือทําการวิเคราะหเพื่อหาศักยภาพของประเทศไทยเองดวย SWOT Analysis พบวา
ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายประการโดยเฉพาะการมีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม  มีประสบการณในการ
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ปลูกกลวยไมเมืองรอนเพื่อการสงออก  และเปนท่ียอมรับของตางประเทศ  มีอากาศเหมาะสมในการ
ปลูกกลวยไมเมืองรอน มีความหลากหลายของพันธุกรรม และมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุใหม ๆ 
อยางตอเนื่อง  มีเทคโนโลยีการขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการปลูกเล้ียงกลวยไมท่ีครบวงจร  แรงงานยังมีคาจางไมสูง ผูสงออก 
รายใหญมีศักยภาพในการสงออกสูง  จุดออนท่ีสําคัญไดแก พื้นท่ีปลูกเล้ียงกลวยไมในแหลงเดิม
ไดรับผลกระทบจากมลพิษทางน้ําจากโรงงาน  อุตสาหกรรม การจัดการศัตรูพืชบางชนิด เชน เพล้ียไฟ 
และหอย ขาดขอมูลดานการตลาด และความตองการของลูกคาโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในเร่ืองรูปแบบโรงเรือนและการใหปุย เกษตรกรและผูสงออกบางสวนยัง
ไมใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิต  การวิเคราะหโอกาสพบวา รัฐบาลมีนโยบายในการ
ผลักดันการสงออกกลวยไม มีการจัดต้ังคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติเพื่อกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการผลักดันการสงออก มีการสงเสริมพัฒนาเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจของกลวยไม 
(Orchid cluster) มีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนท่ีเกษตรกรสามารถรวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชน
และขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐไดตามกฎหมาย  ตลาดภายในประเทศยังกวางและขยายตัวเพื่อ
รองรับผลผลิตไดอีกมาก  การเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศไทยกับหลายประเทศ โดยเฉพาะ 
คูคาท่ีสําคัญทําใหมีการนําเขาเพิ่มข้ึน มีระบบส่ือสารท่ีทันสมัย ทําใหสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
ทางการตลาด  สวนอุปสรรคท่ีสําคัญคือ  การท่ีผูนําเขาใชมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช 
ท่ีเขมงวด  การเปดเสรีทางการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนทําใหไมดอกเมืองหนาวเขาประเทศ
มากข้ึน อาจทําใหมีการใชกลวยไมนอยลง ปญหาเท่ียวบิน และระวางทางขนสงไมเพียงพอ  
คาระวางสูง และภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังอยูในชวงชะลอตัว 
 การวิ เคราะหความสําเร็จของประเทศผูคาไมดอกไมประดับท่ีสําคัญ  คือ ประเทศ
เนเธอรแลนด พบวาปจจัยท่ีทําใหสามารถเปนศูนยกลางในการผลิตและการสงออกไมดอก 
ไมประดับของโลกได แมตนทุนการผลิตจะสูงมากโดยเฉพาะคาแรงงาน คาวัตถุดิบ และสภาพดิน
ฟาอากาศท่ีหนาวเย็น ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลิตอยางมาก แตดวยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาดท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง  การจัดการหวงโซอุปทานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพสูง ทําใหสามารถเปนผูนําการผลิตได  สวนในดานการคาเนเธอรแลนดเปน
ศูนยกลางการคาไมดอกไมประดับทุกชนิดของสหภาพยุโรป และของโลก มีระบบการใชตลาด
ประมูล ระบบผูคาสง การซ้ือขายทางอิเลคโทรนิกส (E – commerce) รานคาปลีก และมีตัวแทน
การคา มีสภาไมดอกไมประดับ (Flower council of Holland) เปนองคกรทางการตลาดของธุรกิจ 
ไมดอกไมประดับโดยมีงบประมาณดําเนินการจากภาษีของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของการคาไม
ดอกไมประดับในเนเธอรแลนด (“General Trade Purpose – Floriculture Products fund”)  
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มีระบบโลจิสติกสท่ีทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทําใหผลผลิตมีคุณภาพสูงเม่ือถึงปลายทาง  
โดยสรุป ความสําเร็จของเนเธอรแลนดมีปจจัยที่สําคัญ คือ องคความรู เทคโนโลยี และความรวมมือ 
(Knowledge , Know – how and Cooperation)  
 การวิเคราะหความสําเร็จของไตหวันในการผลิตและการสงออกกลวยไม พบวาไตหวันมี
การปลูกกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสมากท่ีสุด พื้นท่ีปลูกกลวยไมท้ังประเทศ 200 เฮกตาร หรือ
ประมาณ 1,200 ไร  การสงออกสวนใหญเปนกลวยไมตน ตลาดท่ีสําคัญ คือ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
และเนเธอรแลนด  ไตหวันมีศักยภาพผลิตในการผลิตกลวยไมดวยการท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน
งานวิจัยโดยใหเงินลงทุน  มีการลงทุนในส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  สรางหองทดลอง
วิทยาศาสตร ทําใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมอยูในระดับตน ๆ ของโลก เกษตรกรมี
ความขยันและมีความเช่ียวชาญมาก รัฐบาลมีการสรางนิคมกลวยไม (TOP – Taiwan Orchid 
Plantation) ท่ีเมืองไทนาน เพื่อสงเสริมใหไตหวันเปนผูนําระดับนานาชาติในดานกลวยไม มีเงิน
ลงทุนดวยงบประมาณ 2.5 พันลานบาท เพื่อใหเปนศูนยรวบรวมการผลิตและการสงออกท่ีครบ
วงจร ภายในพื้นท่ี 200 เฮกตาร หรือประมาณ 1,250 ไร  นอกจากนั้น เกษตรผูปลูกเล้ียงกลวยไมมี
การรวมตัวกันเปนสมาคมผูปลูกเล้ียงกลวยไมไตหวัน (Taiwan Orchid Grower Association – 
TOGA) มีการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเขมแข็งท่ีสําคัญ มีการจัดงาน World Orchid Show เปนประจํา 
ทุกปท่ีสมาคมกลวยไม (TOP) เมืองไทนาน  ตลาดไมดอกไมประดับในไตหวันมีตลาดประมูลถึง  
5 แหงท่ัวประเทศ  ดังนั้น ปจจัยท่ีทําใหไตหวันเกิดความสําเร็จในการพัฒนาการผลิตและการสงออก
กลวยไม ไดแก การมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รัฐมีการสนับสนุนอยางจริงจัง เกษตรกรมี
ความเขมแข็ง และมีระบบตลาดประมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบขอมูลการตลาดท่ีทันสมัยเปน
ปจจุบัน และสามารถเขาถึงไดงายดวยการเผยแพรผาน Website ของตลาด 
 จากการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการผลิตการตลาดกลวยไมของประเทศไทย การวิเคราะห
ความสามารถในการผลิตและการแขงขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง 5 ประเทศ พบวา
ประเทศไทยมีความพรอมและมีความสามารถในการแขงขัน และเม่ือนําผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศไทยมาพิจารณารวมกับผลการวิเคราะหความสําเร็จของ
ประเทศเนเธอรแลนดในการเปนศูนยกลางการคาไมดอกไมประดับของโลก และความสําเร็จของ
ไตหวันในการผลิตและสงออกกลวยไมแลว  สามารถกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีจะเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอน 
ของโลกได  ดังนี้ 
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 1.  ยุทธศาสตรปรับโครงสรางการผลิตกลวยไม  มีการดําเนนิการใน 6 กลยุทธท่ีสําคัญ คือ 
 1.1  พัฒนาระบบการผลิตกลวยไมใหทันสมัยเปนท่ีเช่ือถือในคุณภาพมาตรฐาน และ
สามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) 
 1.2  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการกลวยไมท่ีทันสมัยเหมาะสมกับการผลิต
กลวยไมเมืองรอน 
 1.3  พัฒนาการผลิตกลวยไมในเขตพื้นท่ีเดิม เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงระบบการผลิตให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.4  สนับสนุนใหเกิดนิคมกลวยไมเพื่อการสงออก (Orchid Park) ในพื้นท่ีใหม เพื่อพัฒนา 
การผลิตใหเปนระบบ  มีมาตรฐาน สะดวกในการบริหารจัดการผลผลิต 
 1.5  สนับสนุนใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางกลุมเกษตรกรกับธุรกิจท่ีเกี่ยวของใน
รูปแบบเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ (Cluster) 
 1.6  เรงรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิตกลวยไมทุกดาน 
 2. ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาดและระบบโลจิสติกส  มีการดําเนนิการ
ใน 6 กลยุทธท่ีสําคัญ คือ 
 2.1  ศึกษาวิจัยระบบตลาดและแนวทางการขยายตลาดตางประเทศ โดยศึกษาท้ังใน
ตลาดปจจุบัน ตลาดเดิม และตลาดใหม 
 2.2  จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือใหเปนแหลงรวบรวม และกระจายสินคา ท้ังสําหรับใน
ประเทศและสงออก 
 2.3  พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถเปนศูนยกลางการ
สงออกกลวยไมเมืองรอนของภูมิภาคและของโลกได 
 2.4  สงเสริมการตลาดในเชิงรุก เพ่ือขยายตลาดและรักษาความเปนผูนําในการสงออก
อยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาตราสินคากลวยไมไทยเปนสินคาคุณภาพ 
 2.5  สงเสริมและพัฒนาภาพลักษณของประเทศไทยใหเปนเมืองกลวยไม 
 2.6  พัฒนามาตรฐานการสงออกกลวยไมและการควบคุมบังคับใชมาตรฐานกลวยไม
เพื่อการสงออกอยางจริงจัง 
 3.  ยุทธศาสตรพฒันาระบบบริหารจัดการ มีการดําเนนิงานใน 3 กลยุทธ คือ 
 3.1  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดวยการจัดทําเครือขายขอมูลกลวยไม 
(Orchid net) และพัฒนาใหเปนศูนยกลางเครือขายดานขอมูลกลวยไมเมืองรอนของโลก (World 
Tropical Orchid Net)  
 3.2  การพัฒนาระบบการรวบรวม และบริหารจัดการพันธุกรรมกลวยไมเมืองรอน 
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 3.3  ใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนากลวยไมไทย 
 4. ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางองคความรูดานกลวยไมเมืองรอน  มีการดําเนินการใน  
2 กลยุทธ คือ 
 4.1  การพัฒนาบุคลากรกลวยไมอยางตอเนื่องในทุก ๆ ดาน และการสรางนักวิจัย 
รุนใหม 
 4.2  การจัดต้ังศูนยกลวยไมเมืองรอนแหงชาติ (National orchid center)  เพ่ือใหเปน
ศูนยกลางองคความรูดานกลวยไมเมืองรอน และเปนแหลงฝกฝนและกําหนดเทคโนโลยี 
ดานกลวยไมของโลก 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการผลักดนัยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการผลิตและการตลาดกลวยไมเมืองรอน
ของประเทศไทย 
 1.  นําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติเพื่อใหพิจารณามอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อศึกษา ทบทวน และกําหนดใหเปนแนวทางปฏิบัติ
ท่ีจะผลักดันใหเกิดเปนนโยบาย และมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เพื่อใหมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
กําหนดแผนงานโครงการและหนวยงานรับผิดชอบ ท้ังนี้ ควรใหภาคเอกชน ไดแก ผูสงออก 
เกษตรกรและสมาคมตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานและโครงการดวย 
 2.  รัฐบาลตองใหการสงเสริม สนับสนุนดําเนินงานอยางจริงจัง รวดเร็ว และตอเนื่อง 
เนื่องจาก ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาแมประเทศไทยจะมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงก็ตาม แตหากประเทศไทยไมมีการรวมกันพัฒนา และทํางานใน
เชิงรุกแลว ประเทศคูแขงท้ังหลายซ่ึงตางเรงปรับตัวและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมท้ังบาง
ประเทศรัฐบาลมีการสนับสนุนอยางจริงจัง ท้ังดานนโยบายและการลงทุน ดังนั้น อาจทําใหลํ้าหนา
ประเทศไทยไดในอนาคต 
 3.  ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรนี้เปนวาระแหงชาติ และมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
และจัดทํา Road map ท่ีชัดเจนเพื่อใหเกิดทิศทางในการดําเนินงานใหแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ภายใต
เง่ือนไขระยะของเวลาและงบประมาณ เนื่องจากความสําเร็จของการพัฒนากลวยไมในอดีต 
สวนใหญเกิดจากปจจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยไดเปรียบ และการพัฒนาของเอกชนคอนขางรวดเร็ว
และกาวหนา ดังนั้น หากประเทศไทยจะกาวตอไปสูการเปนผูนําในดานกลวยไมเมืองรอนแลวการ
สนับสนุนของภาครัฐจะตองชัดเจน และเปนรูปธรรม  
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ขอจํากัดในการศึกษา 
 ขอมูลท่ีตองใชในการศึกษาวิเคราะหมีจํากัด และมีขอมูลบางสวนไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลการผลิตและการตลาดกลวยไมในเชิงลึก แตจาก
การศึกษาและสืบคนขอมูลของตางประเทศ พบวาบางประเทศมีขอมูลจํากัดมาก และไมเปนปจจุบัน
โดยเฉพาะขอมูลดานการผลิต  สวนใหญขอมูลจะมีโดยเฉพาะในภาพรวมของไมดอกไมประดับ  
แตเนื่องจากมีความจําเปนตองใชขอมูลในการศึกษาวิเคราะห ดังนั้น บางขอมูลจําเปนตองใช
ภาพรวมของไมดอกไมประดับมาวิเคราะหรวม เชน ขอมูลของประเทศอินเดีย และมาเลเซีย ซ่ึง
จําเปนตองนํามาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดย
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขง 
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เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม 
 

 กลวยไมท่ีนิยมปลูกเพื่อตัดดอกของไทยในปจจุบัน สวนใหญเปนกลวยไมสกุลหวาย 
ประมาณรอยละ 80  ของผลผลิตท้ังหมด  รองลงมาเปนสกุลออนซิเดียม  และม็อคคารา (ทวีพงศ, 2549) 
 1. กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium) 
 มีลําตนท่ีแทจริง คือ เหงา  ซ่ึงจะเจริญเติบโตในแนวนอนไปตามเคร่ืองปลูก  สวนลํา
ตนท่ีเห็นเจริญในแนวต้ังเปนลําตนเทียม เรียกวา  ลําลูกกลวย  บริเวณโคนสุดและสวนกลางของลํา
ลูกกลวยโปงออกมามากกวาสวนอ่ืน  ใบลางมีขนาดเล็ก  ชอดอกเกิดจากสวนปลายสุดของลําหรือ
จากตาขาง  มักมีลักษณะยาวและโคง 
 2. กลวยไมสกุลออนซิเดียม (Oncidium) 
 ลําลูกกลวยมีลักษณะแบนเปนรูปวงรี  ใบผอมคลายใบหญา ข้ึนมาจากสวนยอดสุดของ
ลําลูกกลวย  ชอดอกเกิดจากโคนของลําลูกกลวยมีลักษณะยาว  มีดอกขนาดเล็ก ๆ จํานวนมาก 
 3. กลวยไมสกุลม็อคคารา (Mokara) 
 เปนลูกผสมระหวางกลวยไม  3  สกุล คือ  สกุลแมลงปอ (Arachnis)  สกุลเข็ม 
(Ascocentrum)  และสกุลแวนดา (Vanda)  เปนกลวยไมประเภทลําตนเดี่ยว (Monopodial)  เจริญ
สูงข้ึนในแนวต้ัง  ใบเปนรูปตัววีผอมยาว  เรียงเปน 2 แถว  อยูตรงขามกัน  รากเปนรากอากาศเกิด
บริเวณขอบนลําตน  ชอดอกเกิดจากตาขางบริเวณซอกกาบใบ 

การเลือกทําเลสรางสวนกลวยไม 
1. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม   

        อุณหภูมิตลอดท้ังปควรอยูระหวาง 25-35 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ  50-60%  
ถาอุณหภูมิต่ําอาจจะทําใหกลวยไมพักตัวไมออกดอก  โดยเฉพาะสกุลหวายไมควรปลูกในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิกลางคืนตํ่ากวา  18  องศาเซลเซียส และท่ีสําคัญควรเปนท่ีมีการถายเทอากาศดีมีลมพัดผาน  
แตตองไมมีลมพายุ 

2. มีแหลงน้ําท่ีสะอาดตลอดป   
น้ําท่ีนํามารดกลวยไมควรเปนน้ําจากแม น้ํา     ลํา คลองธรรมชาติ  คลองชลประทาน  

หรืออางเก็บน้ํา   ท่ีไมมีปญหาน้ําเสียหรือน้ําเค็ม   สําหรับน้ําบาดาลมักมีธาตุเหล็กหรือแรธาตุอ่ืน ๆ 
ปะปนอยูในปริมาณมาก  แตในบางคร้ังก็มีการดูดเอาน้ําบาดาลมาใชผสมเพื่อเจือจางเม่ือมีปญหา 
น้ําเค็มหรือใชในชวงหนาแลง  ส่ิงท่ีสําคัญกอนใชน้ําบาดาลควรตรวจวัดคุณภาพของน้ํากอน
นํามาใชรดกลวยไม  สวนน้ําประปามักจะไมนิยมนํามาใชรดกลวยไมเนื่องจากตนทุนจะเพิ่มข้ึน
แลว    น้ําประปายังมีคลอรีนผสมอยูในปริมาณคอนขางมาก  ซ่ึงจะเปนพิษตอตนกลวยไมได 
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3. เปนพื้นท่ีราบและไมมีปญหานํ้าทวม  
แมวาน้ําทวมสูงไมถึงตนกลวยไมและไมทําใหตนเสียหาย   แตจะทําใหแหลงน้ําหรือ 

บอพักน้ําท่ีมีอยูใชไมได   และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสวน 
4. มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก   

        สวนกลวยไมท่ีตัดดอกเพื่อการสงออก  ไมควรอยูหางจากบริษัทผูสงออกเกินกวา  200  
กิโลเมตร  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ในการเขาไปรับผลผลิต  รวมท้ังเปนการลดความเสียหายที่
อาจเกิดจากการขนสง 

5. มีระบบสาธารณูปโภค   
      โดยเฉพาะไฟฟาเปนส่ิงจําเปน  เพราะการดูแลกลวยไมตองใชอุปกรณไฟฟาในการให
น้ําและฉีดพนสารเคมี   สวนโทรศัพทหากมีจะทําใหติดตอซ้ือขายผลผลิตไดรวดเร็วข้ึน    

โรงเรือนกลวยไม 
 ในการปลูกเล้ียงกลวยไม จําเปนตองสรางโรงเรือนเพื่อวัตถุประสงคสําคัญ คือ ลดความเขม
ของแสงแดดลงใหเหมาะกับการเจริญเติบโต  ซ่ึงกลวยไมตัดดอกแตละสกุลมีความตองการการ
พรางแสงแตกตางกัน  คือ 
 สกุลหวาย พรางแสง 50-60 % 
 สกุลม็อคคารา พรางแสง 50-60 % 
 สกุลออนซิเดียม พรางแสง 50-60 % 
นอกจากนี้การสรางโรงเรือนกลวยไมยังตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ในการกําหนดรูปแบบ ดังน้ี 

1. สภาพภูมิอากาศ  หากเปนพื้นท่ีท่ีอากาศรอน  ควรสรางโรงเรือนใหสูงข้ึน  เพื่อใหมีการ
ระบายอากาศดีข้ึน  โดยท่ัวไปโรงเรือนกลวยไมในเขตภาคกลางไมควรต่ํากวา 3 เมตร 

2. ทิศทางและความแรงของลม  หากเปนพื้นท่ีท่ีลมแรงควรทําแนวกันลม เชน  ปลูก
ตนไมกันลมหรือทําคันดิน  และจําเปนตองใชวัสดุสรางโรงเรือนใหแข็งแรงมากข้ึน  เชน  เหล็ก  
สลิง  คอนกรีตอัดแรงและเสาไมเนื้อแข็ง 

3. ทิศทางการข้ึนลงของดวงอาทิตย  เปนปจจัยกําหนดแนวการสรางโตะ  และหลังคา
ซาแรนใหตนกลวยไมไดรับแสงสมํ่าเสมอ  ควรสรางขวางทิศทางการข้ึนลงของดวงอาทิตย  เพื่อให
แสงแดดท่ีลอดผานชองวางระหวางแผนซาแรนไมอยูนิ่งตรงบริเวณหนึ่งตลอด  และจาก
ประสบการณของเกษตรกรในการสรางโตะตามแนวการข้ึนลงของดวงอาทิตย  พบวา  หัวโตะจะ
แหงมาก แตทายโตะจะมีตะไครข้ึนเขียวท่ีเคร่ืองปลูก 

4. ลักษณะของดินและนํ้า  มีผลตอการเลือกใชวัสดุ  หากเปนดินเค็มและน้ํามีธาตุเหล็ก 
เจือปนอยูมาก  ควรหลีกเล่ียงการใชโครงสรางเหล็กเพราะจะทําใหผุเร็ว 
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5. ตนทุนการกอสราง  ตองมีตนทุนท่ีต่ํา 
6. วัสดุท่ีใชตองมีความคงทนแข็งแรง  และหาซ้ืองาย 
7. ชางท่ีกอสรางตองมีทักษะความชํานาญ 

โตะวางกลวยไม 
 โตะกวาง 1 เมตร และยาว  20-25  เมตร  กลวยไมสกุลหวายและสกุลออนซิเดียมปลูกบนโตะ
สูง 70  เซนติเมตร  สวนกลวยไมสกุลม็อคคาราโตะจะสูง  50-70  เซนติเมตร  และมีคานขวางโตะ
ทุก ๆ ระยะ  75  เซนติเมตรขาโตะเปนไมระแนง  มีสวนท่ีฝงลงในดินลึก  30  เซนติเมตร  มีคานยึด
ขาโตะท้ังสองดานเขาดวยกันขาโตะเปนแทงคอนกรีตอัดแรง  ฝงลงในดินลึก  30  เซนติเมตร  แต
ละเสาหางกัน 1 เมตร  มีความคงทนและรับน้ําหนักไดมากกวาไม พื้นโตะทําดวยไมระแนง  ตีตาม
แนวยาวของโตะ  จํานวน  8  แถว  แตละแถวหางกันประมาณ  15  เซนติเมตร  สามารถรับน้ําหนัก
ของวัสดุปลูกและตนกลวยไมไดมาก  แตอาจมีปญหาโคงงอทําใหชองหางแตละแถวไมเทากัน พื้น
โตะท่ีขอบทั้ง 4 ดานเปนไมระแนง  สวนดานในขึงสายโทรศัพท8 แถว  แตละสายหางกัน  15  
เซนติเมตร  เปนการใชสายโทรศัพทซ่ึงมีราคาถูกแทนไมระแนงที่มีราคาสูงข้ึนมากในปจจุบันพื้น
โตะทําดวยสายโทรศัพท  ขึงตามความยาวของโตะจํานวน  10  แถว  ควรขึงใหตึงและผูกไวกับหัว
โตะใหแนน  เพื่อไมใหสายโทรศัพทหยอนพื้นโตะทําดวยสายพลาสติกรัดกลองอยางหนา  ชวงหัว
โตะควรใชสายพลาสติก  2  เสนซอนกันพื้นโตะท่ีขอบท้ัง  4  ดาน  เปนทอพืวีซีมีคานไมระแนง
รองรับทุก ๆ ระยะหางกันประมาณ  30  เซนติเมตร  สวนดานในขึงสายพลาสติกรัดกลอง  3  แถว  
แลวใชซาแรนปูเปนวัสดุปลูก 

การปลูกเล้ียงกลวยไม 
 1. การปลูกกลวยไมสกุลหวาย 
  1.1 ตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
   การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อหรือปนตา เปนวิธีขยายพันธุท่ีทําใหไดตนกลวยไมปลอดโรค 
จํานวนมากภายในระยะเวลาอันส้ัน จากกลวยไมสกุลหวาย 1 ตน สามารถไดตนจํานวน 10,000 ตน
ภายในระยะเวลาเพียง 1 ป  และ 50,000 ตน  ภายในเวลา 2 ป  ตนจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีมี
ลักษณะดีตองมีลักษณะดังนี้ 
   - มีระบบรากแข็งแรง  มีรากมาก  จะยาวหรือส้ันก็ได 
-       - ตนสมบูรณ ใบไมหนา หรืออวบน้ํา   เพราะจะเปราะหักงาย  และหลังจากยาย
ออกจากขวดจะเนางาย 
   - ไมควรทิ้งไวในขวดนานเกิน 6 เดือน 
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   - กอนเอาตนออกจากขวดควรวางขวดในเรือนลูกไมท่ีพรางแสง 80 % และกันฝน
ไดประมาณ  7-10 วัน  โดยวางใหทายขวดหันไปในดานท่ีมีแสง เพราะจะทําใหตนเอนไปทางทาย
ขวดงายในการใชลวดเกี่ยวออก 
  วิธีการนําตนออกจากขวด 
  เอาตนออกจากขวดโดยใชลวดเบอร 14 (ขนาดไมแขวนเส้ือ) ปลายไมคม งอเปน
ตะขอเกีย่วรากออกมากอน หรือใชวิธีทุบขวด เพื่อใหตนบอบชํ้านอย โดยใชคอนทุบท่ีรอยตอของกน
ขวดกับตวัขวด  (กอนทุบควรใสน้ําเขาไปในขวดเล็กนอยจะชวยใหตนไหลออกมาจากขวดไดงาย) 
  การปฏิบัติหลังออกจากขวดแลว 
  นําตนมาลางน้าํ 2 น้ํา ใหหมดคราบวุน แยกตนตามขนาดใหญ  กลาง  เล็ก  เปน 3 
กลุม  เพื่อสะดวกในการปลูก  เรียงในตะกรา  ผ่ึงในท่ีรมรําไรไมโดนฝน 7-10 วัน  หากพบตนท่ีตาย
หรือเปนโรคใหรีบคัดออก 
  วิธีปลูกตนพันธุท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
  - หลังจากผ่ึงแลว  นํามาหุมรากดวยกาบมะพราว  รัดดวยหนังยางวางในเรือนท่ี
พรางแสง 80%  มีพลาสติกกันฝน 
  - รดน้ําวันละคร้ัง 
  - 2 สัปดาหแรกไมตองใหปุย และจากนั้นใหปุยสูตร  30-10-10  อัตราคร่ึงหนึ่ง  
หรือหนึ่งในส่ีของท่ีใหปกติ 
     - เม่ือตนอายปุระมาณ  2-3  เดือนข้ึนไป  จงึนําไปปลูกเพือ่ตัดดอก   
  วิธีปลูกบนกาบมะพราวเรือใบ 
  สําหรับการปลูกบนโตะท่ีเรียงดวยกาบมะพราวเรือใบ นิยมใชกนัมากเพราะตนทุน
ถูกกวาแปลงปลูก เก็บความชื้นไดดกีวา  โดยใชระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร  แตละโตะปลูกได 4 
แถวใชไมเสียบโดยใหโคนตนเสมอกับพืน้กาบมะพราว 
  วิธีปลูกในกระบะกาบมะพราว 
  การปลูกในกระบะมีขอดีคือ  สะดวก  สามารถเคล่ือนยายตนไดงาย  มีการระบาย
อากาศระหวางแตละกระบะดี  ซ่ึงการปลูกจะปลูกกระบะละ  4  ตน  ใหแตละตนหางจากมุมเขามา
ประมาณ  3  นิ้ว  หนัหนอลําหนาออกไปดานมุมของกระบะใชคีมปอกมะพราวถางรอยตอระหวาง
กาบแลวใสตนลงไป  ใหโคนตนเสมอพืน้กระบะหรือใชไมเสียบกาบมะพราวท่ีตดิอยูกับตน  แลว
นําไปปกบนกระบะ  ใหตนอยูในแนวตรง  วิธีนี้ตนจะไมคอยเปนระเบียบ  โคนของตนจะลอยเหนือ
กาบมะพราว 
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  1.2 การปลูกตนจากการแยกลํา 
 ส่ิงสําคัญในการตัดแยกลําคือ  ควรจุมกรรไกรหรือมีดในน้ํายาฆาเช้ือโรคทุกคร้ัง 
หลังตัด  โดยใชคลอรอกซ หรือไฮเตอร  5  ซีซี  ละลายนํ้า 1 ลิตร  และทาปูนแดงท่ีรอยตัด  ท้ังของ
ลําท่ีแยก  และกอเดิม 
  วิธีการแยกลํา 
  - แยกลําหนา  ใชกับตนท่ีตองการเก็บกอเดิมเอาไวตัดดอกตอไป  โดยใชกรรไกร
ชนิดบาง ปลายแหลมตัดลําหนา  หรือลําใหมท่ีเพิ่งเจริญสุดลําใหติดมา 1-2 ลํา 
  - แยกลําหลัง  ใชกับกลวยไมท่ีมีอายุมากท่ีถึงเวลาท่ีจะร้ือแปลง  โดยใชมีดหรือ
กรรไกรตัดแยกลําหลังใหขาดจากเหงา  ท้ิงไวจนเกิดหนอใหม 
  - สามารถนําหนอท่ีตัดแยกไปปลูกไดเลย  โดยไมตองชําใหเกิดหนอใหมกอน  แต
ในกรณีท่ีตัดแยกลํามาแลวยังไมมีพื้นท่ีปลูกเกษตรกรมักจะนําไปชํากอน  โดยวางนอนบนโตะท่ีปู
พื้นดวยซาแรน  รดน้ําวันละคร้ัง  เกษตรกรบางรายจะใหปุยสูตร  20-20-20  ทุก 7  วัน  เพื่อเรงให
แตกหนอเร็วข้ึน  หลังจากชําประมาณ  2  เดือน  หนอใหมจะมีรากประมาณ  3-4  ราก  พรอมท่ีจะ
ยายไปปลูก  โดยตองยายกอนท่ีรากจะยึดติดกับซาแรน 
  วิธีปลูกบนกาบมะพราวเรือใบ   
  - กอนอ่ืนตองผูกลํากลวยไมติดกับไมกอน  ใหโคนลอยข้ึนจากปลายไมประมาณ  
1–1 ½  นิ้ว  แลวนําไปปกใหโคนลําชิดกับผิวกาบมะพราวอาจปลูกโดยขึงเชือกไนลอนตามความ
ยาวโตะ 2 ราว  ระหวางแถวปลูกแรกกับแถวท่ีสอง  และระหวางแถวท่ีสามกับแถวท่ีส่ีแลวนําลํา
กลวยไมมาวางใหโคนอยูในตําแหนงตามระยะปลูก คือ 25x25 เซนติเมตร  เอนปลายลําไปผูกกับราว 
  - ปลูกแบบวางลํากลวยไมนอนบนกาบมะพราวเรือใบหรือกระบะกาบมะพราว  
ใหโคนอยูในตําแหนงตามระยะปลูก  สวนกาบมะพราวเรือใบปลายลําตองนอนไปในทิศทาง
เดียวกัน  วิธีนี้ถาใชกับลําหลังจะแตกหนอดีกวาวางตั้ง  แตจะไมไดชอดอกจากลําเดิม 
  1.3 การปลูกตนจากตะเกียง 
  - การปลูกตนจากตะเกียงมีขอดี คือตนจะตั้งตัวและออกดอกไดเร็วกวาตนจากการ
แยกลํา โดยเลือกตะเกียงที่มีรากแลวประมาณ  3-4  รากข้ึนไป  ใชกรรไกรตัดออกมาปลูกบนกาบ
มะพราว 
  - วิธีปลูกโดยนําตะเกียงท่ีตัดรากท่ียาวเกินไปออกแลว  มาผูกลํากลวยไมติดกับไม
กอน  ใหโคนลอยข้ึนจากปลายไมประมาณ  1-11/2  นิ้ว  แลวนําไปปกใหโคนลําชิดกับผิวกระบะ 
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 2.  การปลูกกลวยไมสกุลออนซิเดียม 
  2.1 การปลูกตนจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
   จาก 1 ตน  สามารถขยายไดจํานวน  10,000  ตน  ในระยะเวลา 1 ป ข้ันตอนตาง ๆ  
กอนลงแปลงปลูกปฏิบัติเชนเดียวกับสกุลหวาย เม่ือตนอายุประมาณ  2-3  เดือนข้ึนไป จึงนําไปปลูก
เพื่อตัดดอกนํามาปลูกบนกาบมะพราวเรือใบ  โตะละ 4 แถว   ระยะหางระหวางตน 30 เซนติเมตร  
โดยใชไมปกเชนเดียวกับสกลุหวาย 
  2.2 การปลูกตนจากการแยกลําหนา 
  ใชมีดหรือกรรไกรตัดแยกลําหนาออกผ่ึงไว  4-5  วัน  ใหใบเหี่ยว  ลําเหี่ยว  เพื่อให
แผลแหงนําไปปลูกโดยผูกตนติดกับไมแลวนําไปปกใหโคนลําชิดกับผิวกาบมะพราว  ใหมัดตํ่ากวา 
ขอตอระหวางไมกับลําประมาณ  2  มิลลิเมตร 

 3.  การปลูกกลวยไมสกุลม็อคคารา 
  3.1 การปลูกตนจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
   - การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลม็อคคารา จาก 1 ตน จะได 10,000 ตน ในเวลา   
1 ½  ป  การออกขวดมีวิธีเชนเดียวกับกลวยไมสกุลหวาย 
   - หลังออกขวดและผ่ึงแลว นํามาใสในกระถางน้ิวท่ีมีใยมะพราวมวนเปนกอน ใส
วางในที่พรางแสง 80% มีพลาสติกคลุมกันฝน ใหน้ําและปุยเชนเดียวกับสกุลหวาย จนอายุ 6-8 
เดือน 
   - นําไปปลูกโดยวางโคนตนใหอยูบนเคร่ืองปลูก  โดยผูกตนติดกับไมกอนแลวจึง
ผูกไมติดกับเชือกท่ีขึงตามแนวยาวของโตะ  ระยะปลูก  พันธุท่ีมีใบส้ันใชระยะ  25x25  เซนติเมตร  
พันธุท่ีมีใบยาวปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตร  ในการปลูกม็อคคารา  เกษตรกรสวนใหญนิยมใช
ซาแรนเปนวัสดุปลูก  ในชวงแรกตนยังไมแข็งแรง  ตองการความช้ืนมาก  อาจใชถานโรยหรือใย
มะพราวคลุมกอนในระยะน้ี  เม่ือตนแข็งแรงดีแลวก็เอาออกได 
  4.2  การปลูกตนจากการตัดยอด 
   - ยอดที่ตัดมาปลูก  ควรคัดจากตนท่ีปลอดโรคและมีรากติดมาอยางนอย 2 ราก  
ทาปูนแดงตรงรอยตัด  ควรตัดดอกท่ีติดมากับยอดเดิมท้ิง 
   - นํามาผูกติดกับไมกอนแลวจึงนําไปผูกติดกับเชือกท่ีขึงตามความยาวของโตะ  ใช
ระยะปลูกเชนเดียวกับตนจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อสําหรับการปลูกม็อคคารา  โดยใชกาบมะพราว
เรือใบอาจวางตะแคง  เพื่อใหระบายนํ้าดีกวาปลูกสกุลหวาย หากเร่ิมปลูกชวงหนาแลง  ควรพราง 
ซาแรน 50 % เพิ่มอีก 1 ช้ัน  เปนเวลา 4-5 เดือน  จนตนต้ังตัวได 
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  4.3 การปลูกตนจากตะเกียง หรือหนอแขนง 
   การปลูกตนจากหนอแขนงจะตั้งตัวไดเร็วกวาตนท่ีไดจากการตัดยอด  หนอแขนงที่
เหมาะสําหรับนํามาปลูก  ควรมีรากติดมาอยางนอย  2 ราก  แลวนํามาปลูกในแปลงปลูกวิธีเดียวกับ 
ตนท่ีไดจากการตัดยอด 

การใหปุยกลวยไม 
 วิธีการใหปุย 

1. เนนการใหปุยทางราก  เพราะปุยสวนใหญเขาสูตนกลวยไมทางราก  สวนใบและยอด
ออนกลวยไมสามารถดูดปุยเขาสูลําตนไดบางโดยเฉพาะขณะตนยังมีขนาดเล็กแตเม่ือโตข้ึนหากให
ปุยเฉพาะทางใบตนกลวยไมจะไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ 

2. กอนฉีดพนปุยควรรดน้ําตนกลวยไมใหช้ืน  แลวจึงฉีดปุยตาม เพราะปุยจะแพรกระจาย
ดีข้ึน และถูกดูดซึมไดดีข้ึน  วิธีนี้ไมทําใหน้ําเขาไปแยงท่ีปุย  และรากกลวยไมดูดปุยนอยลง  เพราะ
การดูน้ําและปุยแยกกันอยูคนละชองทาง 

3. หากไมสามารถใหน้ํากอนฉีดปุย  ก็ควรฉีดปุยเปนละอองท้ังดานบนและลางของใบ 
และฉีดจนกระท่ังเร่ิมมีหยดน้ําไหลลงมาจากใบ 

4. ฉีดพนปุยในชวงเชาท่ีมีอุณหภูมิต่ําแดดไมจัดและความช้ืนสัมพัทธสูง เพื่อใหปุยคง
สภาพเปนสารละลายใหตนดูดซึมไดนานท่ีสุด 

5. ในวันท่ีไมมีแสงแดดไมควรใหปุย  หากจําเปนก็ลดความเขมขนของปุยใหนอยลง 
6. น้ําท่ีใชละลายปุยควรเปนน้ําสะอาด  มีตะกอนนอยมีสภาพเปนกรดออนหรือเปนกลาง 

 ตัวอยางการใหปุยกลวยไมของเกษตรกร 
 1. กลวยไมสกุลหวาย 
     ระยะเจริญเติบโตทางลําตันและใบ หรือ ระยะปลูกลงแปลง 
     - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม  คือ 1: 1: 1 สลับกับ 3: 1: 1 หรือ3: 2: 1 
    - สูตรปุยท่ีแนะนํา   สูตร 20-20-20 หรือ 21-21-21   3  คร้ัง  สลับกับ  30-10-10 หรือ 
30-20-10    2 คร้ัง 
    - อัตราท่ีใช   20 – 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
    - วิธีใช  ใหทุก ๆ 7 วัน 
  ระยะออกดอกถึงตัดดอก 
  - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม    
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  - สูตรปุยท่ีแนะนํา   สูตร 20-20-20 หรือ 21-21-21   3  คร้ัง  สลับกับ  30-10-10 หรือ 
30-20-10    2 คร้ัง  
  - อัตราท่ีใช   25 – 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
   - วิธีใช ใหทุก ๆ 7 วัน 
 2. กลวยไมสกุลออนซิเดียม 
  ระยะเจริญเติบโตทางลําตันและใบ หรือ ระยะปลูกลงแปลง 
     - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม   คือ 1: 1: 1 สลับ 3: 1: 1 หรือ 3:2:1 
  - สูตรปุยท่ีแนะนํา   21-21-21หรือ  7-24-34  (ใหปุยละลายชา  13-18-10  รวมดวย 
อัตรา 15 กก.ตอไร  ทุก ๆ 4 เดือน) 
    - อัตราท่ีใช   15 – 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
    - วิธีใช  ใหทุก ๆ 7  วัน 
     ระยะออกดอกถึงตัดดอก 
  - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม   คือ 1:1:1 หรือ  1: 3.4: 5 
  - สูตรปุยท่ีแนะนํา  21-21-21หรือ  7-24-34  (ใหปุยละลายชา  13-18-10  รวมดวย อัตรา 
15 กก.ตอไร  ทุก ๆ 4 เดือน) 
  - อัตราท่ีใช   25 – 35  กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
   - วิธีใช ใหทุก ๆ 7 – 14 วัน 
 3. กลวยไมม็อคคาราและอะแรนดา 
  ระยะเจริญเติบโตทางลําตันและใบ หรือ ระยะปลูกลงแปลง 
     - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม   คือ 1: 1: 1 หรือ  1: 3.4: 5 
  - สูตรปุยท่ีแนะนํา   20-20-20 หรือ 21-21-21 สลับ 30-10-10 หรือ 30-20-10   
(ใหปุยละลายชา  13-18-10  รวมดวย อัตรา 15 กก.ตอไร      ทุก ๆ 4 เดือน) 
    - อัตราท่ีใช   15 – 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
    - วิธีใช  ใหทุก ๆ 7  วัน 
    ระยะออกดอกถึงตัดดอก 
  - อัตราสวน N:P:K ท่ีเหมาะสม   คือ 1:1.3:1.7 สลับ  1: 2: 1 หรือ 1:1:1 
   - สูตรปุยท่ีแนะนํา    16-21-27 หรือ 15-30-15 สลับ   20-20-20  หรือ 21-21-21 
อัตราท่ีใช   50 – 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
   - วิธีใช  ใหทุก ๆ 7  วัน 
หมายเหตุ 
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1. สกุลหวายชวงสภาพอากาศเปล่ียนแปลงควรใหปุยสูตร  10-20-30  อัตรา  80-100  กรัม 
ตอน้ํา  20  ลิตร  ฉีดพน  1-2  คร้ัง  เพื่อปองกันดอกรวง 

2. สกุลหวายชวงปลายฤดูฝนเขาฤดูหนาว (เดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน)  หากใหปุยละลาย
ชา (สูตร  13-18-10  อัตรา  ½  ชอนชาตอตน)  แลวใหปุยทางใบทุก  2  สัปดาห  จะชวยใหกลวยไม
ออกดอกในฤดูแลงดีข้ึน 

3. กลวยไมพันธุท่ีท้ิงชวงออกดอกนานในบางฤดู  ควรบํารุงตนโดยใชปุยสูตรตัวทายสูง
มาก 1-2  คร้ัง 

4. ลักษณะของกลวยไมสกุลหวายท่ีเกิดจากการใชปุยเรโชเดียวติดตอกนันาน 
- อัตราสวน  1:1:1 : ตนอวนปอม  มีการตอยอด 
- อัตราสวน 1:2:1 : ดอกดก  รากด ี ชอส้ัน  อาจมีการแตกแขนง 
- อัตราสวน  2:1:3 : ดอกไมดอก  แตชอยาว  ดอกใหญ 
- อัตราสวน  3:2:1 : ตนสูงเร็ว  ยาวเรียวผอม  รากไมคอยด ี

5. สกุลออนซิเดียม  ไมควรใหปุยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูงติดตอกันนาน  เพราะจะทําให 
ตนออนแอ  เปนโรคเนาไดงาย 

การใหน้ํากลวยไม 
 น้ําเปนส่ิงจําเปนยิ่งในการผลิตกลวยไมใหไดคุณภาพดี  ดังนั้นเกษตรกรจึงตองให
ความสําคัญกับคุณภาพของน้ําและวิธีการใหน้ําใหถูกตองและเหมาะสม 
 คุณภาพของน้าํ 
 คุณภาพของน้ําท่ีเหมาะสมกับกลวยไม  กรมวิชาการเกษตรไดแนะนําไวในคูมือการผลิต
กลวยไมอยางถูกตองและเหมาะสม (GAP)  วาควรมีคุณภาพ  ดังนี้ 
 -  มีความเปนกรด -  ดาง (pH)   อยูระหวาง  5.2-6.2 

 -  คาการนําไฟฟา (EC)   ไมเกิน  750  μ  mhos/cm 
 -  ปริมาณโซเดียม (Na)   ไมเกิน  10  meq/l 
 -  ปริมาณคลอไรด (Cl)   ไมเกิน  10  meq/l 
 -  ปริมาณซัลเฟต (SO4)   ไมเกิน  10  meq/l 
 -  ปริมาณไบคารโบเนต (HCO3)   ไมเกิน  10 meq/l 
 -  เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายได (SSP)  ไมเกิน  60  % 
 -  โซเดียมคารบอเนตหรือดางท่ีเหลือ (RSC)   ไมเกิน  2.5 meq/l 
 -  อัตราการดูดซับโซเดียม (SAR)   ไมเกิน  2.0 
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การปองกันกําจัดศัตรูกลวยไม 

 1. โรคของกลวยไมท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด   
  1. โรคเนาดํา หรือโรคยอดเนา  หรือโรคเนาไสแหง เกิดจากเช้ือ  Phytophthora  palmivora  
ทําลายไดท้ังสวนใบลําตน  รากและดอก  โดยอาการท่ีใบเปนจุดใส  ชุมน้ําสีเหลือง  ตอมาเปล่ียนเปน  
สีน้ําตาลและดํา   แผลขยายรวดเร็วมาก  อาการท่ีตนจะเขาทางยอด  ทําใหยอดเนาดํา  อาการท่ีรากจะ
เปน แผลสีดํา  เนาและแหงยุบตัวลง  อาการที่ดอกเปนจุดแผลสีน้ําตาล  ถาเปนท่ีดอกตูมดอกจะเนาแลว 
หลุดออกจากกานชอ สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัด ไดแก  ฟอสฟอรัสแอซิด  อีทริไดอะโซล  เมทาแลกซลิ  
และโฟซิทิล-อะลูมิเนียม 
  2. โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม เกิดท่ีกลีบดอก  อาการเร่ิมแรกเปนจุดขนาดเล็ก  สีเหลือ
งอมนํ้าตาล  และขยายโตข้ึน ภายใน 2-3  วัน จุดจะมีสีเขมคลายสีสนิม  สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัด  
ไดแก  โพรพิเนป แคปแทน  และฟอลเพต 
  3. โรคใบปนเหลือง ลักษณะอาการเปนจุดสีเหลืองแลวขยายเปนปนเหลืองตามแนวยาว
ของใบ ดานใตใบมีกลุมผงสีดําคลายข้ีดินสอ สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัด ไดแก คารเบนดาซิม เบนโนมิ
ลแมนโคเซป โพรพิเนป และฟอลเพต 
  4. โรคแอนแทรคโนส  เกิดท่ีใบ  อาการเปนแผลสีน้ําตาล   เปนวงเรียงซอนกันหลาย ๆ 
ช้ัน  จะมีกลุมของเช้ือราเปนสีดําเกิดข้ึนเปนวงซอนกัน    สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัดไดแก  แคปแทน
สลับกับโปรคลอราท 
  5. โรคโคนเนาแหงหรือโรคเหี่ยว  เช้ือเขาทางรากหรือบริเวณตาหนอตรงโคนตนแลว
ลุกลามไปสูยอด  รากจะเหี่ยวแหงอยางชา ๆ  สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัดไดแก  ควินโทซีน  หรือ  
ควิน-โทซีน + อีทริไดอะโซล 
  6. โรคตนเนาหรือราเมล็ดผักกาด  เช้ือราเขาทําลายโคนแลวลุกลามไปยังลําตน ใบ และ
ยอด  อาการสวนท่ีถูกเขาทําลาย จะเปล่ียนเปนสีเหลืองและนํ้าตาล ถามีความช้ืนสูงจะมีเสนใยสีขาว 
อยูท่ีบริเวณโคนตนและมีเม็ดกลม ๆ สีขาว  เหลืองหรือน้ําตาลคลายเมล็ดผักกาดเกาะอยูตามโคน 
ตน สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัด  ไดแก คารบอกซิน  อีทริไดอะโซล  
  7. โรคเนาเละ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  พบไดทุกสวนของกลวยไม  อาการเร่ิมแรกเปนจุด
ฉํ่าน้ํา   แลวขยายเปนแผลชํ้าขนาดใหญ   สีน้ําตาลหรือเหลือง  เมื่อแสงแดดจัดเนื้อเยื่อจะเนายุบตัว    
คลายน้ํารอนลวก   ใบจะหลุดรวงภายใน  2-3  วันและเนาตายในที่สุด  เม่ือดมสวนท่ีเปนโรคจะมี
กล่ินเหม็น  สารเคมีท่ีใชปองกันกําจัด  ไดแก  แอกริมัยซิน 
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  8. โรคราดํา  เปนแผนเช้ือราสีดําข้ึนปกคลุมท่ีใบ  ลําตน  กาบใบและกานชอดอก  
สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดไดแก  เบนโนมิล  แมนโคเซป  หรือใชสารปองกันกําจัดแมลงพาหะ  
เชน  สารคารบาริล 

 2. แมลง และสัตวศัตรูกลวยไม และการปองกันกําจัด  
  1. เพล้ียไฟ 
   ช่ือวิทยาศาสตร : Thrips  palmi  karny. 
   ช่ือสามัญ : Cotton  thrips. 
   ลักษณะของเพล้ียไฟ 
   มีลําตัวยาวเรียวคอนขางเล็ก  ขนาดยาวประมาณ  0.8-1.0  มิลลิเมตร  สีเหลือง  เพล้ีย
ไฟชนิดนี้เขาทําลายกลีบดอกกลวยไม  โดยการวางไขสอดใตเนื้อเยื่อของกลีบดอก  ทําใหเกิดรอย
แผลสีน้ําตาลตรงบริเวณท่ีวางไข   ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงจากเนื้อเยื่อของกลีบดอก  ทํา
ใหสีดอกจางเกิดรอยดางท่ัวไปบนกลีบดอก 
   พืชอาหาร 
   เปนพวกพืชผัก เชน  แตงโม  พริก  มะเขือเปราะ  หนอไมฝร่ัง  และกระเจ๊ียบเขียว  
ในไมผลพบทําลายพืช  มะมวง  สมโอ  และองุน  เปนตน  สวนพืชไรพบทําลายถ่ัวเหลือง  งา  
ทานตะวัน  และขาวโพด  และในไมดอกพบเปนแมลงศัตรูสําคัญของกลวยไม  กุหลาบ  เบญจมาศ  
และดาวเรือง  เปนตน 
   การปองกันกําจัด 
   1. การใชกับดักกาวเหนียว  ในแงของการทําลายการระบาดเทานั้น  ยังไมมีการ
ทดลองนํากับดักชนิดนี้มาเพื่อใชลดปริมาณเพล้ียไฟ 
   2. การใชสารสกัดจากสะเดา 
   3. การใชสารเคมีฉีดพนดังตาราง 
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สารเคมีท่ีใชปองกันกําจดัเพลี้ยไฟ 
กลุม
ที่ 

ช่ือสามัญ ชื่อการคา อัตราการใชตอนํ้า 

20 ลิตร 

ราคาสาร 

บาทตอคร้ังตอไร 
ราคาจําหนาย 

บาทตอลิตร 

1. - อิมิดาคลอพริด 

- อะเซทามิพริด 

คอนฟดอร 100 SL 

โมแลน 20% SP 

10-20 มล. 

5  กรัม 

260-520 
180 

2,600 
3,600 

2. อะบาเม็คติน - แจ็กเก็ต 

- เวอรทิเม็ค1.8%EC 

10-20  มล. 230-460 2,300 

3. ฟโพรนิล แอสเซนด 5% SC 20  มล. 260 1,300 

4. ไซเปอรเมทริน/ 

ฟอสซาโลน 

พารซอน 28.75% EC 40  มล. 152 380 

หมายเหต ุ -  ชวงเพล้ียไฟระบาดรุนแรงใหพนสารเคมีทุก ๆ  3-5  วัน  พนติดตอกนั  2-3  คร้ัง 
 -  ควรฉีดสารเคมีในแตละกลุมติดตอกันไมเกิน  3  คร้ัง 
 
  2. บ่ัวกลวยไม  (Orchid  midge) 
   เปนศัตรูท่ีสําคัญของการปลูกกลวยไมหวายหลายชนิด โดยหนอนแมลงวันชนิดนี้ 
จะเขาทําลายดอกตูมขนาดเล็กและขนาดใหญ  จะรวงหลุดจากชอดอกเกือบหมดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว  คงเหลือแตเพียงกานชอดอก  ซ่ึงอาการท่ีดอกรวงอยางรวดเร็วนี้  มักจะเกิดพรอมกัน
ในชวงฤดูฝนหรือฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ  ท่ีมีหมอกลงจัด  การที่ดอกตูมรวง
หลุดจากชอดอกและกานดอกอยางรวดเร็วในเวลาเดียวกันท้ังสวนนี้คือ  “โรคไอฮวบ” 
 ลักษณะอาการ 
 ดอกกลวยไมชนิดดอกตูมขนาดเล็กจะมีอาการเนาเหลืองฉํ่าน้ํา  สวนดอกตูมขนาด
ใหญท่ีบริเวณกลีบดอกจะมีลักษณะผิดปกติบิดเบ้ียว  ตอมาท่ีบริเวณโคนดอกจะเห็นรอยชํ้า   เนาสี
เหลือง  และจะรวงหลุดจากชอดอกเกือบท้ังหมด 
  ลักษณะท่ีถูกทําลาย 
  ภายในดอกตูมขนาดเล็ก  ซ่ึงมีอาการของโรคไอฮวบ  เม่ือแกะดอกตูมขนาดเล็กออก
ดูจะพบหนอนแมลงวันสีขาวใส  ลําตัวคอนขางแบนวัดได  ยาวประมาณ  0.8  มิลลิเมตร  อาศัยอยู
ในบริเวณเสาเกสร ประมาณ  10-30  ตัว  สวนดอกตูมขนาดใหญนั้นจะพบหนอนแมลงวันชนิดนี้มี
สีเหลืองนวลวัดไดยาก ประมาณ  2.0-3.4  มิลลิเมตร  อาศัยท่ีบริเวณเสาเกสร  และซอกกลีบดอก 
ประมาณ  10-20  ตัว  แตหนอนท่ีพบในดอกตูม  ขนาดใหญนี้สามารถดีดตัวเองไดสูงประมาณ  5-
10  เซนติเมตร 
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  ลักษณะโดยท่ัวไป 
  หนอนชนิดนี้มีลําตัวคอนขางแบน  หัวส้ัน  และเล็กมากจนมองเกือบไมเห็น ไมมีตา  
ไมมีขา  แตเคล่ือนไหวไปมาได  โดยอาศัยการขยับตัวของกลามเนื้อสวนอกและทอง  เคล่ือนไหวได
คอนขางรวดเร็วในท่ีช้ืนแฉะ  ท่ีบริเวณสวนอกดานลางจะมีอวัยวะท่ีเรียกวากระดูกอกใชในการดีด
ตัวไดเปนอยางดี  หนอนแมลงวันชนิดนี้แรก ๆ จะมีสีขาวใส  เม่ืออายุมากข้ึนจะมีสีขาวนวลและสี
จะเขมมากข้ึน  เม่ืออยูในวัยสุดทายกอนท่ีจะเขาดักแด  ตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคลายยุง  แตมีขนาด
เล็ก  และบอบบางกวาลําตัว  และขามักจะปกคลุมดวยขนละเอียดกระจายอยูเต็ม 
  การปองกันกําจัด 
   1.  เก็บรวบรวมชอดอกท่ีมีอาการเผาทําลายท้ิงเสีย 
   2.  ใชยาประเภทดูดซึม เชน 
  - ไซเปอรเมทรินผสมฟอสซาโลน  (พารซอน 28.75 % อีซี) 40 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 
  - คารโบซัลแฟน  ไดแก  พอสซ  15-20  ซีซีตอน้ํา  1  ลิตร 
  3. หนอนกระทูหอม  (Spodoptera  exiqua)   
  หนอนกระทูหอม หรือ ชาวสวนท่ัวไปเรียกวา หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม  
หนอนเขียว  เปนหนอนผีเส้ือกลางคืนขนาดกลาง  2.0-2.5  เซนติเมตร  ตัวเต็มวัยวางไขเปนกลุม
ประมาณ  20-100  ฟอง  ระยะไขประมาณ  2-3  วัน  ระยะหนอนประมาณ  14-17  วัน  และระยะ
ดักแด  5-7  วัน  ลักษณะของหนอนกระทูหอมสังเกตไดงาย  มีลําตัวอวน  ผนังลําตัวเรียบ  มีหลายสี  
ดานขางมีแถบสีขาวพาดตามยาวจากอกถึงปลายสุดของลําตัวขางละแถว  หนอนระบาดรุนแรง
ในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน  โดยการกัดกินดอกและใบเกิดเปนรอยแหวง 
  ลักษณะการเขาทําลาย 
  โดยท่ีตัวเมียจะวางไขเปนกลุมคลุมดวยขนบาง ๆ  ทําใหรอดพนจากการถูกกับ
สารเคมีท่ีพนลงไป หรือ หลบซอนจากตัวห้ําตัวเบียนได  และมักวางไขใตใบ  ยากแกการเห็นได
ชัดเจน  ตัวหนอนเม่ือฟกออกจากไขก็จะมีนิสัยเจาะมุดเขาไปกัดกินในดอกกลวยไม  กัดกินเนื้อเยื่อ
เกิดความเสียหายมาก 
  การปองกันกําจัด 
  1.  การใชกับดักแสงไฟจะชวยลดปริมาณประชากรการทําลายในชวงตอไปไดเปน
จํานวนมาก 
  2.  การใชเช้ือไวรัส  NPV 
  3. การใชเช้ือแบคทีเรีย  เชน  B.  thuringiensis 
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  4.  การใชสารเคมี  เชน  สารระงับการลอกคราบ  เชน  คลอฟูอาซูรอน หรือ  
ฟลูเบลนโนซูรอน  เปนตน 
 
สารเคมีท่ีใชในการปองกันกําจัดหนอนกระทูหอม 

สารเคมี อัตราการใชกรัม,มิลลิลิตร 
ตอน้ํา  20  ลิตร 

หมายเหตุ 

1. เช้ือไวรัส  NPV 30 ฉีดพนในชวงเวลาเย็นทุก  4-5  
วันตอคร้ัง  ติดตอกัน  3-4  คร้ัง  
เม่ือพบมีการระบาด 

2. เช้ือแบคทีเรีย  Bt. 
-  เซนทารี 
-  เดลฟน 

 
50 
40 

พนเม่ือพบการระบาด  ใหพน  
4-5  วันตอคร้ัง  ติดตอกัน 3-4  
คร้ัง 

3. คลอฟลูอะซูรอน 
(อาทาบรอน  5 % อีซี) 

20 
 

ใชชวงพน  5-7  วันตอคร้ัง   
จนกวาการระบาดจะลดลง   

4. ไดอะเฟนไทยูรอน 
(โปโล  25 % เอสซี) 

40 ขอแนะนําควรใชการเก็บกลุม
ไขทําลายดวยจะสามารถลด
การระบาดลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
  4.  ไร  (Mite) 
  ลักษณะการทําลาย   
  เปนศัตรูสําคัญของกลวยไมและกุหลาบ  ไรจะทําลายกลวยไมท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย
จะดูดน้ําเล้ียงท้ังท่ีใบและดอกกลวยไม  ถาทําลายท่ีใบจะทําใหเกิดจุดดาง  ผิวใบไมเรียบ  มีสีเหลือง  
และคอย ๆ เปนสีเขมข้ึนจนถึงสีน้ําตาล  บางคร้ังจะทําใหบริเวณท่ีถูกทําลายมีสีแดงเปนปน  ผิวใบ
สวนนั้นมีสีน้ําตาลไหมเกรียม  และถาทําลายท่ีดอกจะทําใหสวนท่ีถูกดูดกินเปนจุดสีมวงเขมเห็นไดชัด  
โดยเฉพาะท่ีกลีบดอกสีขาว  ซ่ึงอาการนี้เกษตรกรเรียกวา  “ดอกหลังลาย” 
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ชนิดของไรและลักษณะการทํางาน 
ชนิด ทําลาย อาการ 

1.  Tenuipalpvs  pacificus ลําตน  ใบ  ราก เปนจุดเล็ก ๆ สีขาวใตใบ
เปล่ียนเปนสีน้าํตาล 

2.  Dolichotetranychus  
vandergooti 

กาบใบ  โคนกานดอก เปนรอยแผลสีดํา  ดอกเหี่ยวและ
หลุดรวงไป 

3.  Brevipalpus  californicus ดอกในสกุลหวาย เปนจุดเล็ก ๆ สีเขมบนดอก  ซ่ึง
เรียกกนัวา  “ดอกหลังลาย” 

4. Brevipalpus  phoenicis ลําตน  ใบ  ในสกุลหวาย เปนรอยขาวและเปล่ียนเปนสีดํา 
 
สารเคมีท่ีใชในการปองกันและกําจดัไร 

สารเคมี อัตราท่ีใช หมายเหตุ 
1.  กํามะถันผง (Sulfurdust)  พนทุก 4-5 วัน  แตไมควรใชเกิน

อัตราท่ีกําหนด  จะทําใหดอกไหม  
และไมควรพน 
ขณะแดดจัดอากาศรอน 

2.  ไดโคโฟล หรือ  
โพรพารไกท 

18.5  และ  25% EC 
20% EC  และ  30%  WP 

พนทุก 3-4 วัน  ในชวงท่ีมีการ
ระบาด 

 
  5. หอยทากศัตรูกลวยไม 
  ท่ีพบในสวนกลวยไมเปนหอยทากขนาดเล็กอาศัยอยูตามราก  เคร่ืองปลูก  บนและ
ใตโตะกลวยไม  เขาทําลายตาหนอ  ตาดอก  และชอดอก  หอยทากมักปลอยเมือกไวตามทางเดินทํา
ใหเกิดเชื้อโรคหรือเช้ือรา  และยังสรางปญหาเปนศัตรูพืชท่ีติดไปกับดอกกลวยไมท่ีสงดอก 
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สารเคมีท่ีใชในการปองกันและกําจดัหอยทาก 
สารเคมี อัตรา (กรัมตอซีซีตอน้ํา 

20 ลิตร 
หมายเหตุ 

1.  นิโคลซาไมด 
(ไบลุสไซด  70% WP) 

40  กรัม -  การฉีดพนสารควบคุมหอยในสวน
กลวยไม  จะตองฉีดพนหลังฝนตก
และหยุดแลว หรือ ฉีดพนตอนเย็น  
โดยการพนนําใหเปยกลอใหหอย
ออกมากอนฉีดพนสารเคมี 

2.  เมทิโอคารบ 
(เมซูโรล  50% WP) 

60  กรัม -  ไมฉีดพนสารเคมีท่ีคาดวาจะมีฝน
ตกลงมา 

3.  เมทัลดีไฮด 
(เมทัลดีไฮด  80% WP) 

40  กรัม  

4.  สารสะเดา - -  ควรผสมสารจับใบ 
5.  คอบเปอรซัลเฟต - -  ระวังไมใหไหลลงในแหลงน้ํา 
 
 3. วัชพืชและการปองกันกําจัด 
  1. วัชพืชใตโตะปลูก  เปนพืชช้ันสูงท้ังประเภทใบแคบ  ใบกวางและกก เชน หญานก
สีชมพู หญาดอกขาว  หญาขาวนก  ผักโขม  ตอยต่ิง  น้ํานมราชสีห   หญาละออง  สารเคมีท่ีใช
ปองกันกําจัด ไดแก พาราควอต หรือไกลโฟเสท 
  2. วัชพืชบนวัสดุปลูก  มีทั้งพืชช้ันสูงท่ีมีดอกและเมล็ด  เชน  ผักกะสัง  ผักเงิน  ผัก
ขมหิน  พืชช้ันสูงท่ีขยายพันธุดวยสปอร  เชน  เฟรนขาหลวง  เฟรนกางปลา  เฟรนกูดสรอย  และ
พืชช้ันต่ํา   ไดแก  ตะไครน้ํา   และมอส  ปองกันกําจัดโดยวิธีถอนหรือใชสารไดยูรอน 

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวดอกกลวยไม 
 การปฏิบัติกับดอกกลวยไมเพื่อยืดอายุดอกกลวยไมในการใชงานใหนานข้ึน มีข้ันตอน 
การปฏิบัติดังนี้ 
 1. ระยะตัดดอกท่ีเหมาะสม   
 เปนระยะท่ีทําใหดอกมีอายุการใชงานนานที่สุด ตัดหลังจากใสปุยไปแลว 2 - 3 วัน 
 สกุลหวาย     ตัดเม่ือมีดอกบานไมนอยกวา 3  ใน  4  ของจํานวนดอกทั้งชอ 
 สกุลม็อคคารา    ตัดเม่ือดอกบานเกือบท้ังหมด 
 สกุลออนซิเดียม ตัดเม่ือดอกบาน  50  % ของดอกท้ังหมด 
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 2. วิธีการตัดดอก 
 ใชมือหักกานชอดอกสวนท่ีตอระหวางโคนกานกับลํา  วิธีนี้สะดวกกับเกษตรกร  ทํา
ไดรวดเร็ว  ไมมีปญหาการติดเช้ีอโดยเฉพาะไวรัสในชวงตัดดอก  แตการใชมือหักอาจทําใหปลาย
ลําลูกกลวยฉีกขาดหรือหัก และตาดอกท่ียังเหลืออยูเสียหาย  ใชกรรไกรท่ีคมและสะอาดตัดเฉียง
เปนปากฉลามไมทําใหปลายลําเดิมเสียหาย  แตตองปองกันการระบาดของโรคจากที่หนึ่งไปอีกท่ี
หนึ่ง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุมกรรไกรกอนตัด  เพื่อฆาเช้ือในน้ํายาคลอรอกซหรือ 
ไฮเตอร 5 ซีซี  ละลายน้ํา 100 ซีซี  แตหากตองการปองกันโรคจากเช้ือไวรัสใหจุมในสารไฟแซน   
 อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 
 1) กรรไกรปลายแหลมปลายมีดบางกวากรรไกรตัดกิ่ง 
 2) ไฟฉายแบบสายรัดติดบนศรีษะ 
 3) รถเข็นสามารถชวยใหการขนยายดอกออกจากสวนสะดวกข้ึน 
 4) ควรตัดดอกในเวลาเชา  5:00  น. ถึง 9:00  น. ไมควรตัดขณะแดดจัดและมีอากาศรอน 
 3. การรวบรวมและขนสง   
  หลังจากตัดรีบนําใหกานแชอยูในน้ํา  2-3  นิ้ว  ในถังน้ําสะอาด หรือ น้ํายายืดอายุ 
เปล่ียนน้ําในถังทุกวัน และลางถังดวยน้ํายาฆาเช้ือสัปดาหละคร้ัง  หากมีฝุนหรือส่ิงสกปรกติดท่ี
ดอกใหจุมกานชอดอกในน้ําสะอาด  โดยใหรอยตัดท่ีกานชออยูเหนือน้ําเพื่อปองกันเช้ือแบคทีเรีย
จากชอดอกออกมาปนเปอนในน้ํา อยาปลอยใหดอกไมขาดนํ้านานเกินไป ไมกองสุมดอกไมทับกัน
หลาย ๆ ช้ัน เพราะจะเกิดความรอนและเอทธิลีน  ท่ีเกิดจากการผลิตของดอกไมสะสมทําใหดอกไม
เหี่ยวเร็ว ในระหวางรอการขนสง รวบรวมไวในโรงเรือนท่ีสะอาด หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีแสงแดด 
สองหรือลมแรง  ระหวางขนสงควรฉีดพรมน้ําหรือใชผาดิบชุบน้ําหมาด ๆ ปดคลุมไวควรขนสง 
โดยรถหองเย็นปรับอุณหภูมิ 12 -15 องศาเซสเซียส 
 4. การเตรียมการบรรจุหีบหอ  ตัดปลายกานอีกคร้ังประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตร  
แชปลายกานในน้ําสะอาด หรือแชในนํ้ายายืดอายุระหวางรอการคัดขนาด  ตัวอยาง น้ํายายืดอายุ
กลวยไมสกุลหวาย  1  ลิตร  ประกอบดวย   
   1. 8-ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต   200  มิลลิกรัม 
   2. ซิลเวอรไนเตรท   10  มิลลิกรัม 
   3. เบนซิลอะดีโนพิวรีน     5  มิลลิกรัม 
   4. น้ําตาล   20  มิลลิกรั 
ค ัดขนาดเลือกดอกท่ีสมบูรณ มาคัดขนาดตามมาตรฐานของผู บริโภค เสียบปลายกานดอก ในหลอด
พลาสติกบรรจุนํ้ายายืดอายุ ผ่ึงดอกท่ีเปยกใหแหงกอน จากนั้นนําไปรมดวยเมทธิลโบรไมด 
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หลังจากรมดวยเมทธิลโบรไมคควรนําไปเก็บ ณ หองอุณหภูมิ 8-12 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 85-95%   เปนเวลา 1-2 ช่ัวโมงเพื่อลดอุณหภูมิ ของดอกกอนการบรรจุ 
 5. การบรรจุดอกกลวยไม บรรจุชอดอกกลวยไมในถุงพลาสติก PP หรือหอดวย OPP ถุง
ละ 10 ชอ  ควรใสสารดูดซับเอทธิลีน ซ่ึงทํ าดวยชอลกหั่น ชอลคหั่นยาว  0.4-0.6  นิ้ว จุมดางทับทิม
อ่ิมตัว ใสถุงเล็ก 25-50 กรัม เจาะรูเล็ก ๆ 1-2  ถุง เพื่อใหสามารถดูดซับเอทธิลีนจากการผลิตของ
ดอกไมในระหวางการขนสง บรรจุกลองกระดาษกลองเล็ก กลองละ 20 40 60 หรือ 80 ชอ แลวแต
ขนาดของชอดอก และความตองการของผูบริโภคแลวบรรจุกลอง ใหญอีกช้ัน กลองละ 4-5 กลอง
เล็ก เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ขณะรอการขนสง 

มาตรฐานกลวยไมของประเทศไทย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง มาตรฐาน
กลวยไมของประเทศไทย พ.ศ. 2541  (กรมวิชาการเกษตร, 2543) โดยมีรายละเอียดดานคุณภาพ 
ของกลวยไมสกุลหวาย ดังนี้ 

1. คุณภาพข้ันตํ่า (Minimum Requirements)  
  ดอกกลวยไมตองมีลักษณะตรงตามพันธุ ผานการปฏิบัติอยางถูกตองตามกระบวนการ เก็บ
เกี่ยวและการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหออยูในสภาพท่ียอมรับไดเม่ือถึงปลายทาง ทุกช้ัน
ของมาตรฐานกลวยไมจะตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ 

- มีลักษณะคุณภาพท่ีดี ไมมีดอกรวงและดอกเสีย 
- ปลอดจากศัตรูพืช 
- ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช 

2. การแบงช้ันคุณภาพ (Classification)  แบงเปน 4 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้
- ช้ันพิเศษ (Extra Class) 
- ช้ันหนึ่ง (Class I) 
- ช้ันสอง (Class II) 
- ช้ันสาม (Class III) 

3. ขอกําหนดเฉพาะของมาตรฐานคุณภาพ (Specification) กลวยไมสกุลหวาย 
ลักษณะ ชั้นพิเศษ (Extra) ชั้นหน่ีง (I) ชั้นสอง (II) ชั้นสาม (III) 

ความยาวชอดอก (ซม.) ไมนอยกวา 55 ไมนอยกวา 45 ไมนอยกวา 35 ไมนอยกวา 30 
จํานวนดอก/ชอ ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 8 ไมนอยกวา 6 
จํานวนดอกบาน/ชอ ไมนอยกวา 7 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 5 ไมนอยกวา 4 
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ศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร 

 
 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมของกลุมเกษตรกร โดยใชวิธีการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายเกษตรกรผูปลูกกลวยไมแบบเจาะจง จํานวน 6 กลุม ในจังหวัดท่ีเปนแหลง
ผลิตกลวยไมท่ีสําคัญ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 2 กลุม จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 กลุม  การศึกษาโดยใชวิธีสัมภาษณกลุมเกษตรกรโดย
ใชแบบสอบถามกึ่งโครงสราง (Semi – structural Interview) และการสัมภาษณดําเนินการในรูปของ
การสนทนากลุม (Focus group) โดยมีประเด็นคําถามหลัก 5 ประเด็น ไดแก 
 1.  ขอมูลพื้นฐานของกลุมเกษตรกรท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม และขอมูลดานการผลิต 
และการบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการผลิตและการตลาดของกลุม 
และความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการของเกษตรกร ไดแก กระบวนการผลิต การ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนสง กระบวนการจัดจําหนาย การจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิต 
 4.  ขอมูลปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 5.  แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลกลุมผูปลูกกลวยไมรายกลุม มีดังนี้ 

 ก.  กลุมผูปลูกกลวยไมคลองขวาง หมูท่ี  8  ตําบลคลองขวาง  อําเภอไทรนอย    จังหวัด
นนทบุรี 

 1.  ขอมูลพืน้ฐานของกลุมเกษตรกร 
 1.1  ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ 

 ประธานกลุมช่ือ นายวิชัย  นพสันติ  จํานวนสมาชิกกลุม 17 ราย  สมาชิกกลุม 
ประกอบดวยเกษตรกรในตําบลคลองขวาง  ตําบลขุนศรี  ตําบลทวีวัฒนา  และบางสวนเปนเกษตรกร  
ในพื้นท่ีอําเภอลาดหลุมแกว  จังหวดัปทุมธานี  ซ่ึงมีพื้นท่ีตดิกับตําบลขุนศรีของอําเภอไทรนอย   

 จํานวนแรงงาน สมาชิกสวนใหญถาเปนสวนขนาดเล็กพื้นท่ี 3 - 5 ไร  
ใชแรงงาน ในครวัเรือนหรือจางแรงงาน 2-3  คน  สวนขนาดใหญพื้นที่ 100 ไร  ใชแรงงานประมาณ  
30  คน โดยแรงงานจะเปนแรงงานตางถ่ิน   
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 แหลงเงินทุนภายนอก ไดแก ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ
การเกษตร (ธกส.)  

 สิทธิการครอบครองพ้ืนท่ี สวนใหญเกษตรกรมีท่ีดินเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง  
มีการเชาท่ีดินเปนสวนนอย โดยการเชาจะทําสัญญาเชาระยะยาวประมาณ  10 - 15   ป  อัตราคาเชาไร
ละ 1,500 - 2,000  บาทตอป 

 1.2  ขอมูลดานการผลิต 

 เปนกลุมกลวยไมท่ีมีศักยภาพการผลิตคอนขางสูง เกษตรกรสวนใหญผลิต
กลวยไมตัดดอกสกุลหวาย พื้นท่ีปลูกกลวยไมของกลุมรวม 376 ไร เกษตรกรรายใหญท่ีสุดของกลุม
มีพื้นที่ปลูก  100  ไร  และนอยท่ีสุด  3  ไร  เฉล่ียเกษตรกรปลูกกลวยไมประมาณคนละ  22  ไร  

 กลวยไมสามารถตัดดอกไดหลังจากปลูก 1 ป ผลผลิตเฉล่ีย กลวยไมออกดอก 
ประมาณ  4 ชอ/ตน/ป (พื้นท่ี 1ไร ปลูกกลวยไมได 16,000 ตน) ผลผลิตประมาณ 64, 000 ชอ/ไร 
ในชวงฤดูแลงกลวยไมใหผลผลิตนอย และมีผลผลิตมากในชวงฤดูฝนเดือนกรกฎาคม- ตุลาคมของ
ทุกป  ทําใหราคาผลผลิตตกต่ําในชวงนี้ 

 ดานคุณภาพผลผลิต ผูสงออกรับซ้ือกลวยไมบานนอย และมาตรฐานของ 
ผูสงออกไมแนนอน  การตัดดอกกลวยไมของเกษตรกรจึงข้ึนอยูกับมาตรฐานของผูซ้ือ 

 71.3  การบริหารจัดการกลุม   

 วัตถุประสงคและเปาหมายของการรวมกลุม 
 1) เพื่อสรางมาตรฐานการผลิตของกลุมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอรอง 
ทางการตลาด 
 2) เพื่อใหหนวยงานตางๆสนับสนุนความรูทางวิชาการ 
 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการผลิตของสมาชิกในกลุม 
 4) สรางกลุมใหเขมแข็งเพื่อเพ่ิมอํานาจ 

 บทบาทของสมาชิกในกลุม 
 สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการผลิต เม่ือมีการประชุมเพ่ือระดม 
ความคิดภายในกลุม สมาชิกมีสวนรวมเสนอความคิดเหน็ มีการวางบทบาทของสมาชิกอยางชัดเจน 
โดยมีตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และคณะกรรมการ 
การประสานงานภายในกลุมมีการพบปะสังสรรคกัน และมีการโทรศัพทติดตอกัน บางคร้ังมีการสง
เอกสารเพ่ือเชิญประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ เชน สํานักงานเกษตรอาํเภอไทรนอย  
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 81.4 การบริหารจัดการธุรกิจ 

 เปนแหลงผลิตกลวยไมสงออกท่ีมีช่ือเสียงและมีศักยภาพการผลิตสูง  แตกลุม
ยังไมมีการรวมกันวางแผนการผลิตและการตลาด  สมาชิกแตละรายจะมีบริษัทประจํารับซ้ือผลผลิต  
โดยในพื้นท่ีใกล ๆ จะไมขายใหบริษัทเดียวกัน  แตถาสวนใดมีกลวยไมไมเพียงพอตามความ
ตองการส่ังซ้ือของบริษัท  ก็สามารถส่ังกลวยไมจากสวนของสมาชิกในกลุมมาเสริมได   

  2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 การเช่ือมโยงความสัมพันธกับผูมีบทบาทในกลุม  บุคคลผูมีบทบาทในการผลิต

และการตลาดกลวยไมมีหลายสาขาอาชีพ  เนื่องจากผูปลูกกลวยไมไมสามารถผลิตพันธุไดเอง จึง
ตองอาศัยผูชํานาญในการผลิตพันธุโดยการซ้ือขาย  ถาเกษตรกรไมมีเงินทุนสําหรับซ้ือพันธุ 
ก็สามารถกูเงินไดจากสถาบันการเงินของรัฐ และเอกชน  เชน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร  เม่ือไดเงินกูมาแลวก็นํามาลงทุนทําใหเกิดการหมุนเวียนกับผูขาย
ปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน ผูคาปุย สารเคมี วัสดุปลูก โครงสรางโรงเรือน เม่ือนําเงินมาลงทุน  
ไดผลผลิตแลวก็นําสงออกสูตลาด  ซ่ึงจะตองอาศัยบริษัทผูสงออกกลวยไม เปนแหลงกระจายสินคา 
และพอคารับซ้ือดอกกลวยไมภายในประเทศ เชน ปากคลองตลาด ตลาดส่ีมุมเมือง  การกระจาย
ผลผลิตออกสูตลาด  มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางสมาคมผูสงออก และสมาคมชาวสวนผูผลิต 
ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวตางฝายตางไดประโยชนซ่ึงกันและกัน 

  3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1 กระบวนการผลิต 

 พันธุและปจจยัการผลิต 
       ตนพันธุท่ีใชมี 2 แบบ คือ ตนพันธุท่ีไดจากการแยกหนอ สวนใหญแยกหนอ

จากสวนของตัวเอง หรือซ้ือในราคาตนละ 2 บาท  และตนพันธุท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  ราคา
ตนละ  8 บาท  เกษตรกรบางรายใชตนพันธุจากสวนของตนเองนําไปจางผูผลิตพันธุปนตา  สวน
ปจจัยการผลิต และโครงสรางโรงเรือนมีการจัดเตรียมเอง  และจากแหลงผลิตในจังหวัดราชบุรี 

 การเตรียมพื้นท่ี 
      กอนทําการผลิตมีการวางแผนระยะยาว อยางนอย 2 ป เพื่อส่ังจองพันธุ และ

โครงสรางโรงเรือน ตลอดจนการศึกษาหาความรูในเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษากลวยไมท้ัง
กระบวนการ การเตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกกลวยไมมีการดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้  

       1)  การปรับพื้นท่ี ทําคันดินลอมรอบแปลงปลูก  
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 2)  สรางโรงเรือนและระบบน้ํา (โรงเรือนสูง 2.5 -3.5   เมตร ใชตาขายสีดํา
พรางแสง 40 - 50 % วางโตะปลูกความสูง 50- 70 เซนติเมตร ทางเดินพื้นคอนกรีตภายในโรงเรือน กวาง 
1 เมตร) 

 3)  สรางโรงเก็บปุยและสารเคมี  (ขนาดเล็ก)  
 4)  เตรียมกระบะปลูก และวัสดุปลูก 
 5) การปลูกและดูแลรักษา 
      6)  การปลูก นําตนพันธุขนาดประมาณ 5-7  นิ้ว  มาปลูกในวัสดุปลูก  
 การดูแลรักษา 
 1) การดูแลรักษาปท่ี 1  กลวยไมอายุ 1 - 8 เดือน ใหปุยเกร็ดละลายน้ําเดือนละ 

6 คร้ัง ปุยเม็ดหรือปุยหยอด  3  เดือนตอคร้ัง  สูตรปุยท่ีนิยมใช คือ 20-20-20, 21-21-21 และ30-20-
10 เพื่อบํารุงตนและใบ การฉีดสารปองกันกําจัดโรคและแมลงข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ
สถานการณการระบาดของโรคและแมลงในขณะน้ัน ชวงอายุประมาณ 8 เดอืนกลวยไมจะเร่ิมออกดอก 
1 - 2 ชอ โดยดอกจะออกจากหนอหลัก สวนใหญเกษตรกรจะตัดดอกท้ิงเพื่อใหตนงาม กลวยไมอายุ 
8 - 12  เดือน ใหปุยสูตร 10-30-20 หรือ  10-20-30  

           2)  กลวยไมปท่ี 2  จะมีการเล้ียงชอดอกสําหรับตัดขาย แตจะไดปริมาณชอ
ดอกไมมาก ชวงอายุ 12-14 เดือน กลวยไมหนอท่ีสองเร่ิมออกดอก แตละชอมี 2 - 3 ดอก  ความยาว
ชอนอย เฉล่ียแลวจะออกดอกประมาณ 3 ชอ/ตน  ชวงเดือนท่ี  15 - 24  จะมีการออกหนอ  หนอท่ี 3  
ออกดอก  3  ชอ/ตน  

           3)  กลวยไมปท่ี 3 - 4  จะใหชอดอกประมาณ 5 ชอ/ตน/ป  ชวงที่มีการตัดดอก
มีการใหปุยสูตร 15-30-15   มีการใหฮอรโมน  ธาตุอาหารเสริม  

 การจัดการศัตรูพืช 
 มีการใชสารเคมีในการกําจัดโรคและแมลง พนยากําจัดโรคและแมลงเดือนละ
ประมาณ 6  คร้ัง  ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณโรค แมลงในขณะน้ัน และ การจัดการ
สวนในแตละสวน  สารเคมีท่ีใช เชน  อิมิดาครอฟริด  ใชกําจัดเพล้ียไฟ พนทุก 5 - 7 วัน ในฤดูแลง 
หรือ 7 - 10 วันในฤดูฝน  ไซเพอรเมทริน พนทุก 5 - 7 วัน  กําจัดบ่ัวกลวยไม ฯลฯ 

 การเก็บเกีย่ว 
 เกษตรกรมีการจดบันทึกชวงการเจริญเติบโตเพื่อใชเปนเครื่องกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว  ไมใชใชการสังเกตการบานของดอกเพียงอยางเดียว  การเก็บเกี่ยวใชมีดตัด
ทําใหไมคอยมีความเส่ียงในการทําใหผลผลิตชํ้าเสียหาย  มีการความสะอาดมีดท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 
และมีการสอนงานใหคนงานผูปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในแปลง  การตัดสินใจวาจะเก็บเกี่ยว



 140 

ผลผลิตในชวงเวลาใดจะคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวยวามีผลตอผลผลิตหรือไม  เชน  ฝนตก  แดดจัด  
หลังจากเก็บเกี่ยวแลวมีการบรรจุในภาชนะที่สะอาดและปลอดภัยจากการเสียหายเนื่องจากการ
กระแทกหรือการซอนทับกัน  มีโรงเรือนสําหรับพักผลผลิตกอนสงข้ึนรถ  โดยกลวยไมสกุลหวาย
ตัดเม่ือดอกบาน  3 ใน 4 ของชอดอก  การตัดใชมีดตัดใหไดกานยาวมากท่ีสุด  และตัดหลังจากให
ปุย 2-3 วัน เพื่อยืดอายุการใชงานของดอก 
 103.2 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว 

 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  ไมวาจะเปนการเตรียมการบรรจุหีบหอ การ
ปองกันกําจัดแมลงหลังการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหีบหอ  เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการโดยบริษัทสงออก 
 113.3 การขนสง / เกบ็รักษา 

 การขนสงและการเก็บรักษามีการกระทําอยางระมัดระวัง  ท่ีเก็บรักษามีการ
ถายเทอากาศดี  สะอาด สามารถปองกันแสงแดด ลม ฝนได ไมมีสัตวเขามาทําลายผลผลิต  ผลผลิต
แยกเก็บเปนสัดสวนโดยเฉพาะ การขนสงผลผลิตมีการสงตรงเวลา 
 123.4 กระบวนการแปรรูป/ การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายมีการคัดแยกผลผลิตข้ันตนกอนสงใหบริษัททําการคัดเกรดอีก
คร้ังหนึ่ง โดยบริษัทสงออกจะมีการทํา  treatment   กอนการบรรจุหีบหอ เชน  การทํา pre-cooling 

 133.5 การจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิต การแปรรูป  มีการแนะนําคนงานใน
การใชสารเคมีใหถูกตองและเหมาะสม 

 144.  ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 1.  ปญหาดานการตลาด ในชวงฤดูฝนมีผลผลิตกลวยไมออกจํานวนมาก แตตลาด

ตางประเทศมีความตองการนอย ทําใหผลผลิตมีราคาตกตํ่า  และมีผลกระทบจากคาเงินบาท 
ตลอดจนการขนสงระวางไมเพียงพอ และคาระวางสูง 

 2. ปจจัยการผลิตราคาแพง ไดแก  ปุย  สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช  วัสดุทาง
การเกษตร เชน ซาแรน  โครงสรางโรงเรือน  และวัสดุอุปกรณ สาเหตุเนื่องจากการผูกขาดของ 
บริษัทผูผลิตและจําหนายสารเคมี  และปญหาคุณภาพไมไดมาตรฐาน  

 3.  เกษตรกรขาดความรูท่ีถูกตองในการใชสารกําจัดศัตรูพืช โรคและแมลงดื้อยา 
และมีการแพรกระจายของโรคและแมลงมาจากแปลงปลูกพืชอ่ืนในบริเวณใกลเคียง     

 4.  ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร  ทําใหตองใชแรงงานตางดาว เม่ือฝก
แรงงานตางดาวจนชํานาญงานมักจะลาออกไปเขาสูแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ในขณะท่ีนายจาง
ไมสามารถขอใบอนุญาตแรงงานตางดาวรายใหมมาทดแทนรายเดิมได  และการขอใบอนุญาต
แรงงานตางดาวมีข้ันตอนยุงยากและเสียคาใชจายสูง 



 141 

 5.  ปญหาดานภัยธรรมชาติ  สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดน้ําทวมและลมพายุ ทํา
ความเสียหายแกโรงเรือนและผลผลิต  เชน น้ําทวมทําใหเสียงบประมาณในการทําคันดินกั้นน้ําปองกัน 
น้ําทวมแปลง 

 155.   แนวทางการแกไขปญหา 
 1.  รัฐควรมีนโยบายดานการตลาดสงออกกลวยไมอยางชัดเจน มีมาตรการในการ

รักษาตลาดเกา และสนับสนุนในการเปดตลาดใหม ๆ ตลอดจนการแกไขปญหาดานการตลาด และ 
โลจิสติกส 

 2.  หามาตรการในการควบคุมไมใหมีการผูกขาดของบริษัทผูผลิตปุยและสารเคมี 
 3.  สนับสนุนใหเกษตรกรมีการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหาศัตรูพืช 

ไดแก 
 - การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช 
 - การเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพ และข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  

 4.  รัฐควรเปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหม เพื่อทดแทนคนเกา
ท่ีออกไป และลดข้ันตอนในการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาว  

 ข. กลุมผูปลูกกลวยไมอําเภอบางใหญ หมูท่ี  4  ตําบลบานใหม  อําเภอบางใหญ จังหวัด
นนทบุรี 

 161.  ขอมูลพื้นฐานของกลุม 
 1.1  ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 เปนกลุมท่ีมีศักยภาพดานการผลิตคอนขางสูง เกษตรกรผลิตกลวยไมตัดดอก
สกุลหวาย ประธานกลุมช่ือนายฉลอง  อ่ิมใจ สมาชิกกลุม  19  คน  สมาชิกสมทบ 6  คน  (เพื่อกูเงิน)
แหลงเงินทุนภายนอก  ไดแก  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  และธนาคารพาณิชย  
เชน ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  เปนตน  สวนท่ีมีพื้นท่ี  10  ไรข้ึนไปจางแรงงาน  3 – 5  คน 
โดยจางแรงงานตางดาว  สวนสวนท่ีไมไดจางแรงงานประจําจะใชแรงงานในครัวเรือนและจาง
แรงงานช่ัวคราวเปนคร้ังคราว  สิทธิการครอบครองพ้ืนท่ี เกษตรกรมีท่ีดินเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
90%  รายไดครัวเรือนของสมาชิกข้ึนอยูกับขนาดของพื้นท่ีปลูกแตโดยเฉล่ียจะมีรายไดประมาณ 
30,000 - 50,000  บาท/ไร/ป  เงินทุนหมุนเวียนของกลุมจํานวน  209,700  บาท  นํามาใชประโยชน
ใหสมาชิกกูยืมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
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 1.2  ขอมูลดานการผลิต 
 พื้นท่ีปลูกกลวยไมของกลุมรวม  271.5  ไร  พื้นท่ีปลูกนอยท่ีสุด  3 ไร พื้นท่ีสูง

ท่ีสุด  50  ไร  ผลผลิตเฉล่ีย  80,000  ชอ/ไร/ป  หรือประมาณ  5  ชอ/ไร/ป  ปริมาณผลผลิตในกลุม
ประมาณ  21.7 ลานชอ/ไร/ป  ผลผลิตออกสูตลาดตลอดปหลังจากกลวยไมอายุ  1  ป  จะมีผลผลิต
ออกมากในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  เดือนเมษายน – พฤษภาคม  มีผลผลิตนอย 

  คุณภาพผลผลิต  มี  5  เกรด  
  1. ซูปเปอร มีความยาว  60  ซ.ม.ข้ึนไป คิดเปนรอยละ  15 
  2. ไมยาว มีความยาว  55 - 59  ซ.ม.   คิดเปนรอยละ  20 
  3. ไมส้ันสวย มีความยาว  45 – 54  ซ.ม.  คิดเปนรอยละ  25 
  4. ไมส้ันสุด   มีความยาว  35 - 44  ซ.ม.   คิดเปนรอยละ  25 
  5. ไมตกเกรดหรือไมตลาด   คิดเปนรอยละ  15 

 1.3 การบริหารจัดการกลุม 
 วัตถุประสงคและเปาหมายของการรวมกลุม 
 1.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการตอรองการซ้ือขายวัสดุปลูก และการขายผลผลิต 
 2.  เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนความรูทางวิชาการ 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการผลิตของสมาชิกในกลุม 

 1.4 บทบาทของสมาชิกในกลุม 
 สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการผลิต เม่ือมีการประชุมเพื่อระดม

ความคิดภายในกลุม สมาชิกมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น มีการวางบทบาทของสมาชิกอยางชัดเจน 
โดยมีตําแหนงประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก ประชาสัมพันธ  และคณะกรรมการ  
การประสานงานภายในกลุมมีการกําหนดเปนแผนการประชุมไว  3  เดือนตอครั้ง  และมีการ
โทรศัพทติดตอกัน บางคร้ังมีการสงเอกสาร  สวนการกํากับและควบคุม จะกําหนดเปนขอตกลง
รวมตามมติท่ีประชุม 
 1.5  การบริหารจัดการธุรกิจ 

 กลุมยังไมมีการรวมกันวางแผนการผลิตเพื่อรวมกําหนดชนิดพืช  แตสมาชิก
สวนใหญจะมีการจัดการผลผลิตรวมกันขาย ณ จุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิกกลุม  แตปจจัยการ
ผลิตเกษตรกรจะแยกกันซ้ือเนื่องจากตองการปจจัยการผลิตไมเหมือนกัน 

 จุดเดนของกลุมคือ  เปนแหลงผลิตกลวยไมสงออกท่ีมีช่ือเสียง  การคมนาคม
สะดวก  มีการจัดการผลผลิตแบบรวมกันขาย  มีจุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิกกลุม  รวบรวม
ผลผลิตไดประมาณ รอยละ  60  ท่ีเหลือประมาณรอยละ  40  มีบริษัทสงออกมารับท่ีสวน 
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 2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 2.1 การเช่ือมโยงความสัมพันธของผูมีบทบาทในกลุม 
 บุคคลผูมีสวนสัมพันธกับเกษตรกรผูปลูกกลวยไม  คือ  บริษัทผูสงออก
กลวยไม  ผูรวบรวมผลผลิตเปนแหลงกระจายผลผลิตของเกษตรกร  ตลาดทองถ่ิน  ผูคาปุยและ
สารเคมีทางการเกษตร  ผูคาวัสดุปลูกและอุปกรณโรงเรือน  หนวยงานภาครัฐซ่ึงเปนแหลงความรู
วิชาการ และแหลงเงินทุน   
 2.2 ความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
 ตลาดผลผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวาย เปนตลาดยุโรปประมาณ  30%  ตลาด
เอเซีย ประมาณ  60%  ตลาดในประเทศประมาณ  10%  ราคาผลผลิตจะข้ึนลงตามภาวะตลาดและ
ชวงเทศกาลสําคัญของตางประเทศ 
 คุณภาพของผลผลิตท่ีตลาดตองการ  
 - ตลาดยุโรป ฮองกง ไทเป และสิงคโปร ตองการไมซูเปอร 
 - ตลาดจีนและตลาดญ่ีปุน ตองการไมยาว ไมส้ันสวย และไมส้ันสุด  
 - สําหรับไมตกเกรด สงตลาดภายในประเทศ 

 3. ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1  กระบวนการผลิต 
 พันธุและปจจยัการผลิต 

 พันธุท่ีปลูก  คือ  กลวยไมตัดดอกสกุลหวาย  พันธุบอมโจแดง  ตนพันธุท่ีใชมี  
2  แบบ  คือ ตนพันธุท่ีไดจากการแยกหนอประมาณ  70%  สวนใหญแยกหนอจากสวนของตัวเอง
หรือส่ังซ้ือจากสวนใกลเคียง  และตนพันธุท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อประมาณ 30% มี 2 แบบ  
คือ  ไมนิ้ว ราคาตนละ  7 - 8  บาท  และไมขวด ๆ ละ  120  บาท  ตองนํามาอนุบาลอีกประมาณ  6  
เดือน เกษตรกรบางรายใชตนพันธุจากสวนของตนเองนําไปจางบริษัทเอกชนปนตา  สวนปจจัยการ
ผลิต และโครงสรางโรงเรือนจะซ้ือจากรานคาในตลาดทองถ่ิน  และตลาดอําเภอสามพราน  จังหวัด
นครปฐม 
 การเตรียมพื้นท่ี 

 การปลูกเล้ียงกลวยไม  เกษตรกรจะมีการวางแผนระยะยาวเพื่อหาแหลงพันธุ 
แหลงวัสดุอุปกรณ โรงเรือน ตลอดจนการศึกษาหาความรูในเร่ืองของการปลูกและการดูแลรักษา
กลวยไมจากเพื่อนบานหรือเกษตรกรขางเคียงที่มีประสบการณ  จากน้ันจึงทําการปรับพื้นท่ีทําคัน
ดินลอมแปลงปลูกสรางโรงเรือนต้ังโตะปลูก  และติดต้ังระบบน้ํา 
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 การปลูกและดแูลรักษา 
 การปลูกหลังจากเตรียมตนพันธุแลว  ลักษณะการปลูกกลวยไมมี 2 ลักษณะ 

คือ ปลูกบนกระบะมะพราวและปลูกบนกาบเรือใบ ใชอัตราตนพันธุตอไรประมาณ  16,000  ตน  
 การดูแลรักษา 
 การดูแลรักษากลวยไมเล็ก  กลวยไมอายุ 1-8  เดือน  ใหปุยเกร็ดละลายน้ําสูตร  
30-20-10  และ  20-20-20  ฉีดพน  5 - 7  วัน/คร้ัง  เพื่อบํารุงตนและใบ  
 การดูแลรักษากลวยไมโต  ชวงอายุประมาณ  8  เดือนข้ึนไป  กลวยไมจะเร่ิมออก
ดอกแลวใหปุยสูตร  20-20-20  ฉีดพนทุก  7  วัน  กรณีเรงดอกใชปุยสูตร  15-30-15   และเพิ่มความยาว
ของชอดอก  เพื่อเพิ่มสีของชอดอกใชปุยสูตร  6-20-30  ในการใชปุยแตละคร้ังจะมีการใหฮอรโมน
หรือธาตุอาหารเสริม  เชน  แคลเซียม-โบรอน  พรอมไปดวย  สวนการใหน้ําจะใหในชวงเชาวันละ  
1  คร้ังในฤดูแลงอาจใหมากกวา 1 คร้ัง 
 การจัดการศัตรูพืช 
 มีการฉีดพนสารกําจัดโรคพืชและแมลงทุก  5 – 7  วัน  ข้ึนอยูกับสภาพ แวดลอม
และสถานการณศัตรูพืช  ในขณะน้ันสารกําจัดโรคพืชท่ีใช คือ  แคปแทน หรือแมนโคเซบ  สารกําจัด
แมลงท่ีใช  ไดแก  ไซเปอเมทรินใชกําจัดบ่ัวกลวยไม  อิมิดาครอปริดใชกําจัดเพล้ียไฟ 
 การเก็บเกีย่ว 
 เกษตรกรสวนใหญจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกลวยไมทุกวัน  โดยใชกรรไกรตัดและ
นํามาวางในภาชนะท่ีสะอาดปลอดภัยจากส่ิงปนเปอน  กอนจะนํามาคัดแยกเกรดและกํา  (กําละ  1 0 
ชอ)  เพื่อสงจุดรวบรวมผลผลิตหรือบริษัทสงออก  ลักษณะชอกลวยไมท่ีตัดตองเปนชอกลวยไมท่ี
บานไมต่ํากวา 5  ดอก  หรือดอกบาน  3  ใน  4  ของชอดอก 
 3.2 การขนสง/แปรรูป/จําหนาย 
 การขนสงทางบริษัทผูสงออกจะนํารถหองเย็นมารับ ณ จุดรวบรวมผลผลิต 
โดยมีการคัดเกรดเปนเกรดตามออรเดอรท่ีบริษัทส่ังซ้ือ 
 3.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการโดยบริษัทสงออก 

 204. ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการสินคา 
 4.1 ปญหาดานการตลาด 
 ปญหาหลักท่ีเกษตรกรผูผลิตกลวยไมประสบ คือ ปญหาดานการตลาด ซ่ึงเปน
ปญหาเร้ือรังท่ีเกษตรกรประสบมาเปนเวลานาน และไมสามารถแกไขได  ไดแก ปญหาราคา 
ไมแนนอน และพอคาตัดราคากันเอง  โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม  ผลผลิตออกมาก 
มีราคาตกตํ่า สวนในฤดูแลงมีราคาสูงปญหาเหลานี้มาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก 
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 1) ไมสามารถเปดตลาดใหม ๆได และตลาดเกาถูกยกเลิกไป 
 2) ไมมีตลาดกลางกลวยไมเพื่อเปนสถานท่ีในการตอรองราคาทําใหผูผลิตไม
สามารถกําหนดราคาเองได และไมทราบผลผลิตท่ีแทจริงท่ีมีในทองตลาด 
        3) ผลกระทบจากคาเงินบาท (สงผลตอการสงออก) 
        4) การขนสง 
 -  ขาดพ้ืนท่ีในการขนสงกับสายการบิน 
 -  ขาดการสงเสริมระบบการขนสงทางอากาศ 
 4.2 ปญหาปจจัยการผลิตราคาแพง 
      ปจจัยการผลิตเปนส่ิงสําคัญในกระบวนการผลิตกลวยไมของเกษตรกร ปญหา
ท่ีเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมมักประสบ  คือ ปญหาปจจัยการผลิตราคาแพง ท้ังปุย สารกําจัด
ศัตรูพืช วัสดุการเกษตร เชน ซาแรน โครงสรางโรงเรือน  และวัสดุอุปกรณ สาเหตุเนื่องจากการ
ผูกขาดของบริษัทผูผลิตและจําหนายสารเคมี  และบางคร้ังมีปญหาเร่ืองคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
 4.3 ปญหาดานแรงงาน 
 ในปจจุบันพื้นท่ีบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล มักประสบกับปญหาการขาดแคลน 
แรงงานในภาคการเกษตร  ตองใชแรงงานตางดาวในการปฏิบัติงาน และการใชแรงงานตางดาว
เจาของกิจการสามารถลดตนทุนในการจางแรงงานได แตเม่ือฝกแรงงานตางดาวจนชํานาญงานแลว
มักจะลาออกไปเขาสูแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่นายจางไมสามารถขอใบอนุญาต
แรงงานตางดาวรายใหมมาทดแทนรายเดิมได และการขอใบอนุญาตแรงงานตางดาวมีข้ันตอน
ยุงยากและเสียคาใชจายสูง 
 4.4  ปญหาดานศัตรูพืช 
        ปญหาดานศัตรูพืชท่ีเกษตรกรผูปลูกกลวยไมพบมักเปนเร่ืองการระบาดของ
โรคและแมลง ซ่ึงถาเกษตรกรปลอยใหเกิดการระบาดข้ึนในแปลง จะทําความเสียหายใหกับผลผลิต
คอนขางสูง สาเหตุของปญหาเกิดจาก 
        1)  สารเคมีไมไดคุณภาพมาตรฐาน 
         2) โรคแมลงดื้อยา 
         3) เกษตรกรขาดความรูท่ีถูกตองในการใชสารเคมี 
                        4) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 
                    5) ศัตรูพืชอพยพมาจากแปลงขางเคียงท่ีมีการฉีดพนสารเคมี 
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 4.5  ปญหาดานวัสดุปลูกไมมีคุณภาพ 
 ในบางชวงเวลาที่เกษตรกรมีความตองการใชวัสดุปลูกพรอม ๆ กัน ทําใหขาด
แคลนวัสดุปลูก  เกษตรกรจึงแกปญหาโดยการซ้ือวัสดุปลูกมาเก็บไว  แตการเก็บรักษาไมถูกตองไมมี
โรงเก็บ จึงเกิดเปนแหลงสะสมโรค 

 215. แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาด 
 1. รัฐควร มีนโยบายดานการตลาดกลวยไมอยางชัดเจน 
 2.   จัดต้ังตลาดกลางกลวยไมเพ่ือเปนแหลงรวบรวมสินคา และเกษตรกรสามารถ

ตอรองราคากับผูสงออกไดโดยตรง 
 3.   ควรมีมาตรการในการประกันราคาข้ันตํ่า 
 4.   รัฐควรสนับสนุนการจัดต้ังกลุมกลวยไม และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกลุมใหกลุมมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิต 
 1.   จัดสรรปุยและสารเคมีท่ีควบคุมราคาใหแกเกษตรกรบางสวน 
 2.  หามาตรการในการควบคุมไมใหมีการผูกขาดของบริษัทผูผลิตปุยและสารเคมี 
 3.   รวมกลุมกันซ้ือปจจัยการผลิต 
 4.   แนะนําเกษตรกรใหหันมาทําการผลิตแบบเกษตรอินทรียเพื่อลดตนทุน 
 5.   ใชวัสดุปลูกท่ีสะอาดปลอดโรค/เก็บรักษาถูกวิธี 
 แนวทางการแกไขปญหาดานแรงงาน 
 1. รัฐควรเปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหมเพื่อทดแทนคนเกา
ท่ีออกไป 
 2. ลดข้ันตอนและคาใชจายในการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
 3. ใชแรงงานในครอบครัวใหมากข้ึน 
 แนวทางการแกไขปญหาดานศัตรูพืช 
 1. ใหความรูแกเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคและแมลงของศัตรูกลวยไม และการ
ใชสารเคมีท่ีถูกตอง 
 2.   สนับสนุนใหเกษตรกรมีการเรียนรูอยางมีสวนรวมในการแกปญหาศัตรูพืช 
 3.  ใหความรูแก เกษตรกรในการเลือกใช ชีวินทรีย  /สงเสริมการใชสาร 
ชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 
 4.   จัด Zoning การปลูกเพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของโรคแมลงจากแปลงพืช
ชนิดอ่ืน 
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 ค.  กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมจังหวัดราชบุรี ตําบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 1.  ขอมูลพื้นฐานกลุมฯ 
 1.1 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ช่ือกลุม “ กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมจังหวัดราชบุรี “ จัดต้ังข้ึนโดยกรมสงเสริม
การเกษตร ในป 2541 สมาชิกเร่ิมแรก 40 ราย ปจจุบันมีสมาชิก 77 ราย โดยแบงเปนเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี  ในเขตอําเภอเมือง  บานโปง โพธาราม ดําเนินสะดวก บางแพ และสวนผ้ึง รวม 59 
ราย พื้นท่ี 1,439 ไร และจากจังหวัดใกลเคียงกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร 
และกรุงเทพมหานคร 
 1.2  ขอมูลดานการผลิต 
 1) ผลผลิต  เฉล่ีย 85,333  ชอ/ไร/ป  (16,000 ตน x 4 หนอ  x 4 ชอ / 3 ป = 
256,000 ชอ/ไร/3ป)  
 2) ชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด 
  ปริมาณดอกกลวยไมมากสุด  เดือน กนัยายน - ตุลาคม 
  ปริมาณดอกกลวยไมมาก เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 
  ปริมาณดอกกลวยไมนอย   เดือน มกราคม – เมษายน, พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 
  ปริมาณดอกกลวยไมนอยสุด   เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  
 1.3  การบริหารจัดการกลุม 
 การดําเนนิงานกลุมฯ 
 กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมจังหวัดราชบุรีเร่ิมกอตั้งในป 2541 โดยเดิมแบงเปน 2 
กลุม ๆ ละ 20 ราย ตามการกําหนดของกรมสงเสริมการเกษตร โดยแบงตามอําเภอ กลุมท่ี 1 อําเภอ
เมือง ดําเนินสะดวก บางแพ  กลุมท่ี 2 อําเภอบานโปง โพธาราม และสวนผ้ึง ตอมาไดรวมเปนกลุมผู
ปลูกเล้ียงกลวยไมจังหวัดราชบุรี กลุมเดียวเนื่องจากไดดําเนินกิจกรรมรวมกันมาตลอดรวมท้ังการ
ประชุม  จึงลงความเห็นกันวาควรรวมเปนกลุมเดียว จุดมุงหมายของกลุมฯ โดยจะเนนท่ีการพัฒนา
ตัวเกษตรกรเปนหลัก ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ มีการพัฒนาคุณภาพกลวยไม พัฒนาสังคมของชาวสวน
กลวยไมของกลุม และสังคมของจังหวัดราชบุรีท่ีเกี่ยวของดวย โดยไมไดเนนท่ีการซ้ือขายผลผลิต 
เนื่องจากแตละสวนจะมีตลาดอยูแลว  
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 บทบาทของกลุมท่ีมีตอสมาชิก 
 1)  จัดประชุมสัญจร และประชุมวิชาการ กลุมฯมีการประชุม 2 เดือน/คร้ัง 
โดยใชวิธีการประชุมสัญจรตามสวนสมาชิกท่ีมีความพรอม 2 คร้ัง และคร้ังท่ี 3 กลับมาประชุมท่ี
สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี หมุนเวียนกันเชนนี้ตลอดมาต้ังแตเร่ิมจนถึงปจจุบัน 
 2)  รวมซ้ือปจจัยการผลิต จากการประชุมท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณ 
ความรูระหวางเกษตรกรดวยกันเอง ทําใหทราบวาปจจัยการผลิตชนิดใดดี อยางใดดี หรือรานไหนดี 
จึงเกิดการรวมกันซ้ือปจจัยการผลิต เชน ปุย สารเคมี พันธุกลวยไม เปนตน 
 3)  พัฒนาคุณภาพผลผลิต กลุมฯมีการรวมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
 4) ประสานงานเครือขายกลวยไม (Cluster ) 
 5)  ประสานงานกับสวนราชการ 
 6)  พัฒนาคุณภาพสมาชิก (ความรู)  
 7)  สังสรรคปใหม 
 8)  รวมงานประกวดกลวยไมสถานท่ีตาง ๆ  
 บทบาทสมาชิก 
 1)  ใหความรวมมือดําเนินกิจกรรมกลุม 
 2)  ใหการชวยเหลือระหวางสมาชิกดวยกัน ในเร่ืองความรูการผลิต การใช
สารเคมี การผลิตเชิงคุณภาพ 
 3)  แนะนําแหลงเงินทุน 

 2. ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 ผูมีบทบาทสําคัญ คือ บริษัทผูสงออกและผูบริโภค โดยความตองการของลูกคา

และผูบริโภคจะมีชวงเวลาตาง ๆ คือ มีความตองการดอกกลวยไมสูงสุด เดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน   มาก  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, เมษายน – พฤษภาคม  นอย กลางเดือนมกราคม – 
กลางเดือนมีนาคม    ต่ํา เดือนสิงหาคม – กันยายน 

 มาตรฐานในการสงออกและราคา  กลวยไมสกุลหวาย ตามมาตรฐานของกลุม 
ในการสงออก 

เกรด ความยาวชอดอก ( ซ.ม.) จํานวนดอก / ชอ จํานวนดอกบาน / ชอ 
1. Super ( Extra ) ไมนอยกวา 55 ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 7 
2. ยาว (1) ไมนอยกวา 45 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 6 
 3. ส้ันสวย (2) ไมนอยกวา 35 ไมนอยกวา 8 ไมนอยกวา 5 
4. ส้ันสุด (3) ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 4 
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ราคาดอกกลวยไมท้ังป 
 พันธุบอมแดง (บาท) พันธุบอมขาว (บาท) 
เกรดซุปเปอร(Extra) 2 - 5 3 - 6 
เกรดยาว ( 1 ) 1.5 - 4 2 - 5 
เกรดส้ันสวย ( 2 ) 1 - 3 1.5 – 4 
เกรดส้ันสุด ( 3 ) 1 - 3 1.5 - 4 
 

โดยเฉล่ีย   พนัธุบอมแดงราคา  2.56 บาท  พันธุบอมขาวราคา 3.37 บาท 
ไมตลาด  20 บาท/กิโลกรัม  (ราคา 15 – 150 ) 

 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1 กระบวนการผลิต 
 กลวยไมท่ีปลูกคือ สกุลหวาย พันธุท่ีปลูกสวนใหญ ไดแก พันธุขาวสนาน, 
ขาว 5 N, บอม 17, บอมโจ, บอมโจแดง, เอียสกุล เปนตน จํานวนตนตอไร ประมาณ 16,000 ตน  
ตนพันธุมีท้ังใชจากเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  วัสดุปลูกมีท้ังชนิดเรือใบ และกระบะ ซ่ึงกระบวนการปลูก
สวนใหญจะเร่ิมปลูกในเดือนพฤษภาคม  ดูแลจนถึงเดือนพฤษภาคม ปท่ี 3 จะใหดอกประมาณ 80% 
และในเดือนพฤษภาคม ปท่ี 4 สามารถใหดอกได 100%  ปท่ี 5 ใหดอกลดลงเหลือ 80%  ปท่ี 6  
ดอกลดลงเหลือ 20% จะเร่ิมเปล่ียนตนใหม 

 4.  ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 จุดออน 
 1.  โรค แมลงศัตรูพืช ประสิทธิภาพการใชสารเคมี การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 2.  การใชปจจัยการผลิตท่ีไมเหมาะสม 
 3.  สมาชิกเกาไมเขารวมประชุม 
 4.  ขาดแคลนแรงงาน 
 จุดแข็ง 
 1.  สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันอยูตลอด อยางนอย 2 เดือน/คร้ัง 
 2.  มีผูชํานาญการเรื่องกลวยไมหลายราย 
 3.  กลุมฯ มีการพัฒนาสมาชิกอยูตลอดเวลาจากการประชุม 
 อุปสรรค 
 1.  คุณภาพน้ําในบางพื้นที่ 
 2.  ดอกตูมบางพันธุรวง ในบางฤดู 
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 3.  สวนกลวยไมอยูกระจัดกระจาย ยากแกการรวมกลุม 
 4. เกษตรกรมีการปลูกเล้ียงกลวยไมตางหลากหลายสายพันธุ ทําใหการใช
เทคโนโลยีมีหลากหลาย 
 5. แรงงานคุณภาพหายาก 
 โอกาส 
 1. การคมนาคมสะดวก อยูไมไกลจากตลาดมากนัก 
 2.  มีระบบชลประทานท่ีดี 
 3.  จังหวัดราชบุรี มีนโยบายที่จะสนับสนุนและผลักดันใหเปนแหลงผลิต
กลวยไมท่ีสําคัญของประเทศ 
 4.  สภาพภูมิอากาศเหมาะสม 

 5.  แนวทางการแกไขปญหา 
 1.  การจัดทําแผนปฏิบัติงานในการปรับปรุงการผลิต ไดแก ใหความรูเร่ืองการ
ปองกันกําจัดโรคแมลง และการพยากรณศัตรูพืช และรวบรวมจัดหาปจจัยการผลิตจากแหลงท่ี
เช่ือถือได 
 2.  ทางราชการควรมีการเตือนการระบาดของศัตรูพืชใหเกษตรกรทราบลวงหนา 
 3.  ตรวจสอบคุณภาพปจจัยการผลิตจากบริษัท รานคา ท่ีจําหนายอยางตอเนื่อง 
 4.  การกําหนดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการผลิตกลวยไมควรครอบคลุมครบ
ทุกชนิดกลวยไม ซ่ึงในปจจุบันเนนแตกลวยไมตัดดอก 

 ง. กลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไม   ตําบลบานใหม  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 1.  ขอมูลพื้นฐานกลุม 
 1.1  ขอมูลดานสังคม/เศรษฐกิจ 
 1)  จํานวนสมาชิก 39  คน 
 2)  จํานวนแรงงาน - ภายในครัวเรือน  2  คนตอครัวเรือน 
   - แรงงานจางเฉล่ีย 1 คนตอพ้ืนท่ีปลูก 5 ไร 
 3)  รายไดเฉล่ียตอไรตอป 30,000 - 40,000 บาท 
 4)  รายไดรวมของกลุม   10 ลานบาท/ป 
 5)  เงินกองทุนกลุม   200,000 บาท 
 6)  แหลงเงินทุนของกลุม กรมสงเสริมการเกษตร (ตั้งแตปพ.ศ. 2545-
2547) 
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 7)  แหลงเงินกองทุนภายนอก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 8)  การบริหารรายไดของกลุม  ใหสมาชิกกูเพือ่รวมซ้ือปจจยัการผลิต  
 9)  สิทธิการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ีย 3 ไรตอครอบครัว 

  - เปนเจาของเองประมาณ 35 %  
  - เชา 65 %  

 1.2 ขอมูลดานการผลิต 
 1)  พื้นที่ผลิต  300  ไร 
 2)  ผลผลิตเฉล่ีย  60,000 - 70,000 ชอ/ไร/ป 
 3)  ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกสูตลาด ใหผลผลิตออกสูตลาดตลอดปแตปริมาณมาก
นอยตามฤดูกาล คือ  

  - ผลผลิตมากเดือนมกราคม – มีนาคม (18 กิโลกรัม/ไร)    
  - ผลผลิตนอยเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (7 กิโลกรัม/ไร)  

 4)  คุณภาพผลผลิต  
  - กลวยไมสงออกรอยละ 60 ประกอบดวย 
  ชอซุปเปอร รอยละ 20 
  ชอยาว รอยละ 25 
  ชอส้ัน รอยละ 25 
  ชอส้ันสุด รอยละ 30 
  - กลวยไมจําหนายภายในประเทศ รอยละ 40 

 1.3  การบริหารจัดการกลุม 
 1)  โครงสรางการบริหารประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 คน ไดแก 
ประธาน รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ 
 2)  คณะกรรมการมีอายุการทํางานวาระ 1 ป  
 3) การมีสวนรวมของสมาชิก มีการประชุมสมาชิกเดือนละคร้ัง และรวม
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุม 
 4)  การประสานงานและติดตอส่ือสารระหวางสมาชิก  ใชโทรศัพทหรือ 
หอกระจายขาว 
 1.4 การบริหารจัดการธุรกิจ  
 1) ใชเงินกองทุนกลุมเพื่อรวมกนัซ้ือปจจัยการผลิต เชน ปุยและสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 
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 2)  มีเงินกองทุนกลุมใหสมาชิกกูยืม 
 3)  มีการวางแผนการผลิต การจําหนายรวมกัน (ในวันประชุมประจําเดือน 
ของกลุม) 

 2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 2.1  การเช่ือมโยงความสัมพันธของผูมีบทบาทในกลุม 
 เกษตรกรผูปลูกกลวยไมตองมีความสัมพันธกับบุคคลในกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ 
โดยในดานปจจัยการผลิต มีการเช่ือมโยงติดตอธุรกิจกัน นักปรับปรุงพันธุจากภาคเอกชนและกลุม
เกษตรกรอื่น ๆ บริษัทขยายพันธุดวยเนื้อเยื่อเพ่ือซ้ือตนพันธุ และใหขยายพันธุกลวยไมพันธุใหมๆ 
ผูรับเหมากอสรางโรงเรือน รานวัสดุการเกษตรตาง ๆ  สวนในดานการตลาดในประเทศจําหนายท่ี
ปากคลองตลาด  ตลาดศรีเมืองในจังหวัดราชบุรี และดอกกลวยไมท่ีคุณภาพดีจะสงใหบริษัทผูสงออก 
ซ่ึงความสัมพันธกับทุกกลุมจะชวยเชื่อมโยงสนับสนุนการดําเนินธุรกิจรวมกัน 

2.2  ความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
 ความตองการของบริษัทสงออก 
 1) กลวยไมท่ีมีจํานวนดอกบานมาก 
 2) ราคาถูก 
 3) พันธุใหม ๆ สีใหม ๆ หรือสีแปลก ๆ เพื่อเปนไมแซม 
 4) ตองการสีตางกันตามเทศกาลของตลาดตางประเทศ เชน วันแมของอิตาลี
ตองการสีขาว วันตรุษจีนตองการสีแดง 
 5) ตองการสีตางกันตามความตองการของแตละประเทศ เชน จีนชอบสีแดง 
ญ่ีปุนชอบสีออน 
 6) สีท่ีตลาดตองการมากคือ สีแดงซ่ึงมีความตองการตลอดป รองลงมาเปนสีขาว 
 7) ราคากลวยไมแตกตางกันตามตลาด คือ ตลาดยุโรปราคาสูง ญ่ีปุนราคา
ปานกลาง และจีนตองการกลวยไมราคาถูก 
 ความตองการของพอคาปากคลองตลาด 
 1) กลวยไมชอส้ัน 
 2)  จํานวนดอกบานมาก 
 3) ราคาถูก 
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 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1  กระบวนการผลิต 
 1) รูปแบบโรงเรือน เปนโรงเรือนสูง 3-3.5 เมตร ใชซาแรนพรางแสง 50 - 60 
% โดยวิธีการขึงซาแรน สมาชิก 50 % ขึงแบบตางระดับ อีก 50 % ขึงระดับเดียวกัน 
 2) พันธุท่ีปลูก เปนกลวยไมสกุลหวาย และสกุลม็อคคารา 
 3)  ตนพันธุ  ใชตนจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และตนจากการแยกหนอ 
 4) วัสดุปลูก ปลูกในกระบะกาบมะพราว 
 5) แหลงน้ํา ใชน้ําจากแมน้ําโดยนํามาพักในบอพัก เคยตรวจวิเคราะหน้ํา 
 6) วิธีการใหน้ํา ใชสปริงเกลอร ใชสายยาง 
 7) การใหปุย ระยะตนกลา ใชสูตร 20-20-20 อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ไร  ระยะ
ใหดอก ใชสูตร 10-20-30 อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ไร 
 3.2  การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 1) การปองกันกําจัดโรค 
 2) สารเคมีท่ีใชเปนประจํา ไดแก แคปแทน แมนโคเซป คารเบนดาซิม  
เมทาแลคซิล 
 3) การปองกันกําจัดแมลง 
 4) สารเคมี ท่ีใช เปนประจํา  ไดแก  ไดเมทโธเอท  ไซเปอร เมทริน  35  
คอนฟดอร อิมิดาคลอพริด คลอไพรีฟอส  
 5) การปองกันกําจัดวัชพืช ใชคนถอน และสารเคมีท่ีใชเปนประจํา คือ ไดยูรอน  
 3.3  การเก็บเกีย่วและการปฏิบัติหลังเก็บเกีย่ว 
 1) การเก็บเกี่ยว 
 ระยะตัดดอก หนาฝน  ตัดดอกบานอยางนอย 5-6 ดอก 
    หนารอน ตัดดอกบานอยางนอย 4 ดอก 
    หนาหนาว ตัดดอกบานอยางนอย 4 ดอก 
 2) การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  พรมน้ําท่ีดอกระหวางรอผูซ้ือมารับ 

 4.  ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 จุดแข็ง 
 1. แหลงผลิตอยูใกลบริษัทสงออกและตลาดขายสงภายในประเทศ 
 2. ตั้งอยูในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
 3. กลุมมีความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการกลุมท่ีดี 
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 4. มีการประชุมกลุมเปนประจําทุกเดือนและมีการจัดบรรยายใหความรูสมาชิก 
 5. มีการรวมกันซ้ือปจจัยการผลิต โดยเฉพาะสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื 
 6. สมาชิกใหความรวมมือในกจิกรรมกลุมเปนอยางด ี
 7. มีการปฏิบัติในการปลูกเล้ียงคอนขางดี สามารถผลิตไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ 
 จุดออน 
 1. เกษตรกรตางคนตางขายไมมีการรวมกลุมจําหนายทําใหขาดอํานาจตอรอง 
 2. เกษตรกรมกีารใชสารเคมีมาก 
 โอกาส 
 1. ในชวงฤดแูลงปริมาณผลผลิตยังมีไมเพยีงพอ 
 2. กลวยไมยังเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ 
 3.  มีหนวยงานของรัฐ สถาบัน องคกร สนับสนุน 
 อุปสรรค 
 1. อยูในเขตที่มีการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีเปนพืชอาศัยของศัตรูกลวยไม 
 2. ตนทุนการผลิตสูงข้ึน โดยเฉพาะน้ํามัน ปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 3. แรงงานหายากข้ึนและเปนแรงงานท่ีไมมีความรูเร่ืองกลวยไม 
 4. ลําดับความสําคัญของปญหา 
  ลําดับท่ี 1 ราคาผลผลิตกลวยไมไมแนนอน เนื่องจากผูซ้ือหรือบริษัทสงออก
เปนผูกําหนด โดยราคากลวยไมท่ีเกษตรกรขายไดจะสูงหรือตํ่าข้ึนกับปริมาณผลผลิตและปริมาณ
ความตองการของตลาดในชวงนั้น ๆ 
  ลําดับท่ี 2 ราคาปจจัยการผลิตท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะปุยเคมีและสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เนื่องจากสวนใหญตองนําเขา  และการผลิตกลวยไมเพื่อสงออกในปจจุบันเกษตรกรมีการ
ใชสารเคมีเพื่อควบคุมศัตรูพืชจํานวนมาก 
  ลําดับท่ี 3 การระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกอยูในแหลง
เดียวกับพืชชนิดอ่ืน เชน ฝร่ัง มะมวง ชมพู ซ่ึงมีศัตรูพืชชนิดเดียวกับกลวยไม ทําใหควบคุมไดยาก 
  ลําดับท่ี 4 ผลผลิตกลวยไมตัดดอกนอยในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  
ทําใหมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของบริษัทสงออก  เนื่องจากกลวยไมท่ีปลูกกันมากเปน
พันธุท่ีออกดอกมากในชวงฤดูฝนและออกดอกนอยในฤดูแลง 
  ลําดับท่ี 5 คุณภาพของน้ําเนื่องจากแหลงน้ํามาจากแมน้ําและไหลผานชุมชน
ในนบางฤดูจึงอาจจะมีส่ิงปนเปอนท่ีทําใหไมเหมาะสมท่ีจะใชกับกลวยไม 
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 5.  แนวทางการแกไขปญหา 
 1.  สงเสริมใหสมาชิกกลุมมีการรวมผลผลิตจําหนาย และมีการเช่ือมโยงเครือขาย
กับกลุมกลวยไมอ่ืน เพื่อใหเพิ่มอํานาจในการกําหนดราคาขาย 
 2.  สงเสริมใหสมาชิกมีการปลูกเล้ียงกลวยไมพันธุใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย 
เพื่อไมใหมีผลผลิตกลวยไมพันธุใดพันธุหนึ่งมากเกินความตองการของตลาด 
 3.  ขยายวงเงินกองทุนกลุมท่ีใหสมาชิกกูยืมรวมซ้ือปจจัยการผลิตโดยการขายหุน 
เพื่อใหสามารถซ้ือปจจัยการผลิตไดในปริมาณท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหราคาตํ่าลงและไดของท่ีมี
คุณภาพ 
 4.  ในการประชุมประจําเดือนจัดใหสมาชิกกลุมมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณระหวางกันใหมากข้ึน รวมท้ังจัดใหมีการดูงานสวนสมาชิกและสวนกลวยไมท่ี
ประสบผลสําเร็จในพื้นท่ีอ่ืน ๆ  
 5.  จัดใหมีวิทยากรมาบรรยายในเร่ืองวิชาการที่สมาชิกสนใจหรือมีปญหาในการ
ประชุมประจําเดือน เชน เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การบังคับใหกลวยไมออกดอกในฤดูแลง 
การ ใชสารชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืช 

 จ.  กลุมผูปลูกกลวยไมอางทอง 1 หมูท่ี 12 ตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

 1.  ขอมูลพื้นฐานกลุม 
 1.1  ขอมูลดานสังคม/เศรษฐกิจ 

 เปนแหลงผลิตกลวยไมท่ีมีคุณภาพ ดินมีความอุดมสมบูรณสูง มีแหลงน้ําทาง 
การเกษตรใชไดตลอดป การคมนาคมสะดวก อยูใกลตลาดกลาง (กทม.) มีพืชผลทางการเกษตร 
ท่ีผลิตไดตลอดป  มีการติดตอส่ือสารในระบบ IT ครอบคลุมทุกหมูบาน สมาชิกกลุมกลวยไม
อางทอง 1 จํานวน 25 ราย  พื้นท่ีปลูกกลวยไม  197.5 ไร 

 1.2  ขอมูลการผลิต 
 1)  ผลผลิตเฉล่ีย 85,333 ชอ/ไร/ป  (16,000 ตน x 4 หนอ x 4 ชอ/ 3 ป = 
256,000 ชอ/ไร/ 3 ป 
 2)  ชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด 
 - ปริมาณดอกกลวยไมมากสุด เดือนกนัยายน – ตุลาคม 
 - ปริมาณดอกกลวยไมมาก เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
 - ปริมาณดอกกลวยไมนอย เดือนมกราคม – เมษายน, พฤศจิกายน 
– ธันวาคม 
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 - ปริมาณดอกกลวยไมนอยสุด เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
 1.3  การบริหารจัดการกลุม 
 1)  คณะกรรมการกลุมผูปลูกเล้ียงกลวยไมกลุมอางทอง 1 ประกอบดวย 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก 
 2)  บทบาทของกลุมท่ีมีตอสมาชิก 

 -. ประชุมกลุม มีการประชุมทุกเดือน ณ ท่ีทําการกลุม (บานประธานกลุม)  
 - รวมซ้ือปจจัยการผลิต จากการประชุมท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณ 
ความรูระหวางเกษตรกรดวยกันเอง ทําใหทราบวาปจจัยการผลิตชนิดใดมีคุณภาพดี หรือซ้ือจากราน
ไหนดีจึงเกิดการรวมกลุมกันซ้ือปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี สารเคมี พันธุกลวยไม เปนตน 
 - พัฒนาคุณภาพผลผลิต กลุมฯ มีการรวมกนัพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 - ประสานสวนราชการ 
 - พัฒนาคุณภาพสมาชิก (ความรู) 
 - สังสรรคปใหม  
 -  รวมงานประกวดกลวยไมตามงานท่ีจัดตาง ๆ  

 3)  บทบาทสมาชิก 
 - ใหความรวมมือดําเนินกิจกรรมกลุม 
 - ใหการชวยเหลือระหวางสมาชิกดวยกัน ในเร่ืองความรูการผลิต การใช
สารเคมี  การผลิตเชิงคุณภาพ 
 - พัฒนาทุกดาน เชน ดานบุคคล ดานผลผลิต ดานสังคม 

 2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดกลวยไมของกลุม 
 2.1  การเช่ือมโยงความสัมพันธผูมีบทบาทในกลุม 
 เกษตรกรจะสงดอกกลวยไมจําหนายในประเทศผานพอคาคนกลางท่ี

ปากคลองตลาด  ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดไทย สวนดอกกลวยไมท่ีมีคุณภาพดีจะมีบริษัทผูสงออก
มารับซ้ือไปจําหนายในตลาดยุโรป อเมริกา จีน และญ่ีปุน 
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 2.2  ความตองการของลูกคาและผูบริโภค 

 

เกรด ความยาวชอดอก (ซ.ม.) จํานวนดอก / ชอ จํานวนดอกบาน / ชอ 

1.ซุปเปอร (Extra) ไมนอยกวา 55 ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 7 
2.ยาว (1) ไมนอยกวา 45 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 6 
3.ส้ันสวย (2) ไมนอยกวา 35 ไมนอยกวา 8 ไมนอยกวา 5 
4.ส้ันสุด (3) ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 4 
ชวงเวลาความตองการของลูกคา (บริษัทสงออก) 
 1. สูงสุด เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
 2. มาก  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, เมษายน – พฤษภาคม 
 3. นอย  เดือนกลางเดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม 
 4. ต่ํา  เดือนสิงหาคม – กันยายน 

 3.  ขอมูลกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1 กระบวนการผลิต 

 พันธุกลวยไม 
 เกษตรกรผูปลูกกลวยไมจะวิเคราะหพันธุกลวยไมโดยพิจารณาจากแนวโนม

การตลาด ขอมูลจากบริษัทผูรับซ้ือและจากขอมูลขาวสารทั่วไป เพื่อตอบสนองใหตรงกับความ
ตองการของตลาดตางประเทศ โดยมีแหลงท่ีมาจากการซ้ือและของตนเอง มี 2 ลักษณะ 

 1) พันธุจากการเพาะเนื้อเยื่อ สัดสวนท่ีปลูกประมาณ 50% 
 2) ตัดแยกลํา สัดสวนท่ีปลูกประมาณ 50% 

พันธุกลวยไมตัดดอกท่ีปลูกในปจจุบัน ไดแก ขาวสนาน  ขาว 5N  บอม 17  บอมโจ  บอมโจแดง 
เอียสกุล เปนตน จํานวน 16,000 ตนตอไร 
 การปลูกและการดูแลรักษา 

 1) โรงเรือน  เสาคอนกรีต ซาแลนพรางแสง ประมาณ 50% และ 60% ตาม
สกุลของกลวยไมท่ีปลูก และมีการขึงซาแลนตางระดับเพื่อชวยในการระบายอากาศประมาณ 30% 
(เฉพาะสวนใหญ ๆ) 

 2) วัสดุปลูก กาบมะพราวอัด (กระบะ) และกาบเรือใบ สัดสวนประมาณ 50:50 
 3) อัตราการปลูก ประมาณ 16,000 – 20,000 ตน / ไร 
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 4) การใหน้ํา ใชสายยางรด ประมาณ 40% และระบบสปริงเกลอร ประมาณ 60%
ท้ังนี้การปฏิบัติเกษตรกรไดมีปรับสภาพนํ้าใหมี pH ประมาณ 8-9 จะเหมาะสมบางสวน และ
บางสวนยังไมมีการปรับสภาพน้ําเพื่อใชในแปลงกลวยไม 

 5) การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูกลวยไมจะมีการวิเคราะหศัตรูพืชท่ี
ระบาดท้ังโรคและแมลงโดยการตรวจแปลง ใชตามคําแนะนําในฉลากตามอัตราท่ีกําหนด และมกีาร
สลับกลุมสารเคมีในการปองกันกําจัด 
 การใสปุย 

 1) เร่ิมปลูก – อายุ 1 ป ใชปุยสูตร 3 : 2 : 1 
 2) ระยะเจริญเติบโต – ตัดดอก ใชปุยสูตร 1 : 2 : 3 , 1 : 2 : 2 , 1 : 3 : 1 
 3) ความถ่ีการใสปุย 5-7 วัน / คร้ัง 

 การใชฮอรโมนและอาหารเสริม 
 1) มีการใชฮอรโมนเรงราก เรงดอก 
 2) ใชสาหรายฉีดพน สรางความแข็งแรงของตน 
 3) ใชยูนิเล็ต (อาหารเสริม) ในสกุลม็อคคารา 
 3.2 การเก็บเกีย่ว 

 1) การตัด โดยใชกรรไกร 
 2) บริษัทมารับเอง โดยไมแชน้าํ 
 3)  การตัดดอกบาน  

 - ดอกบาน 4-5 ดอก (ส้ัน) 
 - ดอกบาน 6-8 ดอก (ยาว-พิเศษ) 
 - ดอกบาน 3-4 ดอก (มีนอย) 

 4. ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

 1.  ตลาดมีความตองการผลผลิตมากท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 2.  ผลตอบแทนสูงกวาพืชชนิดอ่ืน 
 3.  เกษตรกรมีความรู ความชํานาญ ประสบการณ ในการผลิตกลวยไม 
 4.  บริษัท / ผูรับซ้ือ บริการดานการขนสง 
 5.  ใกลตลาด ทําเลดี สภาพแวดลอมเหมาะสมในการปลูกกลวยไม 
 6.  เกษตรกรมกีารรวมกลุม / รวมลงหุน การบริหารกลุมดี มีความเขมแข็ง 
 



 159 

 จุดออน 
 1.  เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาได ราคาผลผลิตข้ึนกับฤดูกาลและเทศกาล 
 2.  การลงทุนสูง 
 3.  มีการปลูกหลากหลายสายพันธุ ไมสามารถรวมกันขายผลผลิตได 
 4.  ขาดแคลนแรงงาน 
 5.  ศัตรูพืชระบาด 
 6.  เกษตรกรไมทราบคุณภาพของสารเคมี 
 อุปสรรค 
 1.  คุณภาพน้ําในบางชวงไมด ี
 2.  ศัตรูพืชตานทานตอสารเคมี 
 3. เกษตรกรปลูกกลวยไมหลากหลายสายพันธุ  ทําใหการใชเทคโนโลยี
หลากหลาย 
 โอกาส 
 1.  สภาพภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกกลวยไม 
 5.  แนวทางแกไขปญหา 
 1.  จัดทํากิจกรรมในการพัฒนาการผลิตกลวยไม ไดแก 
 - การสัมมนาเช่ือมโยงการผลิต การตลาดกลวยไมแกเกษตรกรผูปลูกกลวยไม
และผูรวบรวม / ผูสงออกกลวยไม 
 - ใหความรูเร่ืองการปองกันกําจัดโรค แมลง และการพยากรณศัตรูพืช 
 - รวบรวมจัดหาปจจัยการผลิตจากแหลงเช่ือถือได 
 - บริการตรวจสอบคุณภาพสารเคมี 
 - จัดต้ังศูนยรวบรวมผลผลิตในระดับจังหวัด และ สวนกลาง 
 2.  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพปจจัยการผลิตจากบริษัท รานคาและตัวแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง จริงจงั 
 3.  ทางราชการประสานงานและประชาสัมพนัธขอมูลการตลาดและราคาผลผลิต
แกเกษตรกรทราบและเปนปจจุบัน 



 160 

 

 ฉ.  กลุมกลวยไมพัฒนา หมูท่ี  4  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

  1.  ขอมูลพื้นฐานกลุม 

 1.1  ขอมูลดานสังคม/เศรษฐกิจ 
 ประธานกลุมช่ือ นายนาคร วองวัฒนาการ สมาชิกกลุม 20 ราย จํานวนแรงงาน
ของสมาชิกโดยเฉล่ีย 3 ราย แหลงเงินทุนภายนอก ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธนาคารพาณิชย และกองทุนหมูบาน สิทธิการครอบครองพื้นท่ีทําสวน  เกษตรกร เชาท่ีทําสวน
กลวยไม 16 ราย ทําสวนในพื้นท่ีของตนเอง 3 ราย พื้นท่ีของตนเองและเชา 1 ราย 

 1.2  ขอมูลดานการผลิต 

 พื้นที่ปลูกกลวยไมของกลุมรวม 110  ไร พื้นท่ีปลูกสูงสุด  20 ไร  ต่ําสุด   2 ไร  
เฉล่ียเกษตรกรปลูกกลวยไมคนละ 8 ไร  เปนกลุมผลิตกลวยไมตัดดอก สกุลหวาย มีผลผลิตออกสู
ตลาดตลอดป ผลผลิตรอยละ 50 สงออกตางประเทศ และจําหนายในประเทศ รอยละ 50  ผลผลิต
เฉล่ีย 2,400 กํา/ไร/ป  ปริมาณผลผลิตในกลุมประมาณ 264,000 กํา/ไร/ป 

 กลวยไม อายุ 7-12 เดือน  ผลผลิต 300 กํา/ไร/ป 
 กลวยไม อายุ 1-2 ป  ผลผลิต 2,400 กํา/ไร/ป 
 กลวยไม อายุ 2-3 ป  ผลผลิต 3,600 กํา/ไร/ป 
 กลวยไม อายุ 4 ปข้ึนไป ร้ือปลูกใหม 

 1.3  การบริหารจัดการกลุม 
 มีคณะกรรมการและกําหนดบทบาทการบริหารจัดการกลุม ประธานกลุม

เขมแข็งไดรับการยอมรับจากสมาชิกและคนในชุมชน สมาชิกเขารวมดวยความสมัครใจ มีความ
ตองการรวมกลุมกันเพื่อรับการอบรม ถายทอดความรู แกไขปญหาของสมาชิก และเปนศูนยเรียนรู
การกําจัดเพล้ียไฟกลวยไม  มีเงินกองทุนกลุม 100,000 บาท   
 วัตถุประสงคและเปาหมายการรวมกลุม 

 1) ประชุม ช้ีแจง ขอมูลท่ีไดรับมาใหสมาชิก 
 2) ทัศนศึกษา 
 3) สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมจัดหาเงินทุน 
 4) อบรม ถายทอดความรู  แกไขปญหาของสมาชิก 
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 บทบาทของสมาชิก 
 1) เขารวมประชุม ช้ีแจงขอมูลใหกลุมทราบ 
 2) รวมกิจกรรมของกลุม 
 3) เขารับการอบรม ความรูและเทคโนโลยีตาง  ๆ 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 
 1) การผลิตมีการวางแผนการปลูกเพื่อใหออกดอกในชวงท่ีมีราคาสูง 
 2) การจําหนาย เกษตรกรแยกกันจําหนายโดยมีตลาดดอกกลวยไม 2 ประเภท 

 - ตลาดภายในประเทศ (50%) สมาชิกนําผลผลิตของตนไปจําหนายท่ี
ปากคลองตลาด  ราคาผลผลิตข้ึนกับราคาตลาดและคุณภาพผลผลิต ราคาต้ังแต 5-130 บาท/กํา (1 กก.) 
 - ตลาดตางประเทศ (50%) บริษัทสงออกเปนผูรวบรวมผลผลิตเพื่อ
สงออก มีการแจงราคาของดอกกลวยไมใหสมาชิกทราบทาง SMS  บริษัทสงออก ไดแก บริษัท
บางกอกฟลาวเวอรเซ็นเตอร จํากัด  บริษัทกลวยไมไทย จํากัด และบริษัทบางกอกออรคิด จํากัด 
ราคาท่ีขายไดตามคุณภาพ คือ   
 30ซุปเปอร (ชอยาว 60 ซม.ข้ึนไป)  เฉล่ียชอละ 4 บาท  
 31ชอยาว (45-59 ซม.)  เฉล่ียชอละ 3 บาท  
 32ชอส้ันสวย (35-45 ซม.)  เฉล่ียชอละ 2 บาท 
 33ชอส้ันสุด (30-35 ซม.)  เฉล่ียชอละ 1.50 บาท 

  2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 342.1  การเช่ือมโยงความสัมพันธกบัผูมีบทบาทใหญ 
 บุคคลผูมีบทบาทกับเกษตรกรผูปลูกกลวยไม คือ บริษัทผูสงออกกลวยไมเปน
ผูรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร บริษัทปุยและสารเคมีทางการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร เปนแหลงเงินทุน กลุมเครือขายใหขอมูลราคาผลผลิต กรมพัฒนาท่ีดินใหความรู
และเทคโนโลยี ฝายพัฒนาชุมชนและ สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการรวมกลุม
และใหขอมูล 

  3.  การวิเคราะหกระบวนการผลิตและการจัดการ 
 3.1  กระบวนการผลิต 
 การปลูกและพันธุ  ท่ีปลูก คือ พันธุโจแดง  ตนพันธุท่ีใชมี 2 แบบ คือ 

 1)  ตนพันธุจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ (ไมนิ้ว) ราคา 8 บาท/ตน ถาจางปนตาเอง 
ราคา 5 บาท/ตน  อายุตั้งแตปลูกจนเร่ิมออกดอกประมาณ 12-14 เดือน 
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       2)  ตนพันธุท่ีไดจากการผาตา ราคาตนละ  1.5-3.5  บาท/ตน กลวยไมอายุ 8-
13 เดือน  ใหดอก 1-2 ชอ (เกษตรกรบางคนตัดท้ิง)  อายุ 14 เดือน จะใหดอก 3 ชอข้ึนไป 

 การดูแลรักษา 
      1)  การดูแลรักษากลวยไมเล็ก  กลวยไมอายุ 1-8  เดือน ใหปุยเกร็ดละลายน้ํา 
สูตร 20-20-20 สัปดาหละ 2 คร้ัง เพื่อบํารุงตนและใบ การฉีดสารกําจัดโรคพืช (ปองกันเช้ือรา) 
สัปดาหละ 1 คร้ัง และสารกําจัดแมลง 20 วันตอคร้ัง  
      2)  การดูแลรักษากลวยไมโต ชวงอายุประมาณ 8-13 เดือนกลวยไมจะเร่ิม
ออกดอก 1-2 ชอโดยดอกจะออกจากหนอหลัก สวนใหญเกษตรกรจะตัดดอกท้ิงเพ่ือใหตนงาม   
กลวยไมอายุ 8 เดือนข้ึนไป ใหปุยสูตร 10-30-20 หรือ  10-20-30  กลวยไมอายุ 1 ปจะแตกหนอท่ีสอง  
ชวงอายุ 12-14 เดือน กลวยไมหนอท่ีสองเร่ิมออกดอก โดยเฉล่ีย ในปท่ี 2 จะออกดอกประมาณ 3 
ชอตอตน  และในปท่ี 3-4 จะใหดอก 4-5 ชอตอตน  ปท่ี 5 เกษตรกรจะร้ือปลูกใหม (เม่ือผลผลิต
ลดลงมาก) สวนใหญจะร้ือชวงเดือนมีนาคม – เมษายน แลวปลูกใหมเดือนพฤษภาคม 

 การจัดการศัตรูพืช 
       1)  การจัดการศัตรูพืช ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณโรคและ
แมลงในขณะน้ันและการจัดการสวนในแตละสวน ในหนารอนจะมีการระบาดของเพล้ียไฟ จะฉีดพน
สารกําจัดแมลง 5 วันตอคร้ัง 
       2)  กลวยไมอายุอายุ 1-8  เดือน ใชสารเคมีในการกําจัดโรคพืช (แคปแทน) 
เพื่อปองกันโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา สัปดาหละ 1 คร้ัง และสารกําจัดแมลง (ไซเปอเมทรีน) 20 วัน/คร้ัง  
       3) กลวยไมอายุ 9 เดือนข้ึนไป ใชสารกําจัดโรคพืช (แคปแทน) 6 วัน/คร้ัง  
ไมท่ีมีดอกตองฉีดพนสารคารเบนดาซิม หรือแมนโคเซบสลับกับแคปแทน สําหรับสารกําจัดแมลง 
ในฤดูฝน มักจะมีปญหาหนอนแมลงวันเจาะดอก(ไอฮวบ, บ่ัวกลวยไม) ฉีดพนสารไซเปอเมทริน
เพ่ือกําจัดบ่ัวกลวยไม ฯลฯ ทุก 5-7 วัน หรือ 7-10 วัน ในฤดูแลงมักพบปญหาเพล้ียไฟ ใชสารกําจัด
แมลง  เชน อิมิดาครอฟริด  เพื่อกําจัดเพล้ียไฟ ฉีดพนทุก 5-7 วัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ
สถานการณโรคและแมลงในขณะน้ัน 

 การเก็บเกีย่ว 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยางระมัดระวังเพื่อลดความเสียหายตอผลผลิต และ

ผลผลิตอยูในระยะท่ีเหมาะกับการเก็บเกี่ยว 
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 3.2  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
       3 5การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  ไมวาจะเปนการเตรียมการบรรจุหีบหอ การ

ปองกันกําจัดแมลงหลังการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหีบหอ  เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการโดยบริษัทสงออก 
 3.3 การขนสง/ เกบ็รักษา 
   3 6การขนสงและการเก็บรักษามีการกระทําอยางระมัดระวัง  ท่ีเก็บรักษามีการ

ถายเทอากาศดี  สะอาด สามารถปองกันแสงแดด ลม ฝนได ไมมีสัตวเขามาทําลายผลผลิต  ผลผลิต
แยกเก็บเปนสัดสวน  โดยเฉพาะการขนสงผลผลิตมีการสงตรงเวลา 

 3.4  กระบวนการแปรรูป/การจัดจาํหนาย ผูผลิตสงกลวยไมใหบริษัทใหญท่ีมารับซ้ือ 
 3.5  ตนทุนการปลูกกลวยไม 

     ตนทุนการผลิตกลวยไมของกลุมเฉล่ีย ประมาณ 91,100 บาท/ไร/ป  ปแรกตอง
ลงทุน  302,600 บาท/ไร ผลผลิตเฉล่ีย 2,400 กํา (กก.)/ไร  ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 38 บาท/กก.  

  4.   ขอมูลการวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการ 
 1. ปญหาดานการตลาด ไดแก 
 - ฤดูฝนราคาตกตํ่า 
 - ผูผลิตรายยอยมีมาก/ผูซ้ือมีทางเลือกหลายราย 
 - ผูซ้ือมีมาตรฐานการรับซ้ือไมแนนอน 
 - อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 2.  การใชสารเคมีไมถูกตอง ไดแก 
 - มีโรค/แมลงมาก เชน หนอนแมลงวนัเจาะชอดอก (ไอฮวบ, บ่ัวกลวยไม) 
เพล้ียไฟ และโรคพืช 
 - สารกําจัดศัตรูพืชมีราคาแพง 
 - ศัตรูพืชดื้อยา 

 3. ขาดเงินทุนหมนุเวยีนในการปรับปรุงการผลิต 
 4. ขาดแคลนแรงงาน ตองใชแรงงานตางดาว และคาแรงงานสูงข้ึน 
 5. น้ําท่ีใชเร่ิมมีสภาพเนาเสียเน่ืองจากมีน้ําเนาจากหมูบาน 
 6. เกิดภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม/ลมพายุ ทําใหโรงเรือนเสียหาย 

  5.  แนวทางการแกไขปญหา 
 1.  ฟนฟูกระบวนการกลุมใหเขมแข็ง /สรางจุดรวบรวมผลผลิตและรวมกันขาย/

ผลิตสินคาใหมีคุณภาพ/รัฐสนับสนุนการจัดตลาดกลางกลวยไม  
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 2.  ถายทอดความรู/เปดโรงเรียนเกษตรกรกลวยไม/ทดสอบการการปลูกแบบ
กลวยไมในมุง 

 3.  รัฐจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน/สมาคมกลวยไมชวยเหลือประสานงาน 
 4.  ใชแรงงานในครอบครัวใหมากข้ึน/หนวยงานดานแรงงานสนับสนุนจัดระบบ

แรงงานตางดาวใหเพียงพอ 
 5. สงตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะห/ปรับสภาพนํ้ากอนใชในแปลงใหเหมาะสม /

รณรงคชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ํา 
 6.  ปรับปรุง/สรางโรงเรือนใหแข็งแรง มีชองระบายลมไดสะดวก รัฐชดเชย

คาเสียหายใหกรณีเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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แบบสัมภาษณกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยไม 
 

ชื่อกลุม ……………………………………………………………………………………………… 
 

สถานท่ีตัง้กลุม  ……………………………………………………………………………………... 
 

รายชื่อเกษตรกรผูรวมสนทนากลุม 
 

  ชื่อ – สกุล     ตําแหนง 
 

1…………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………...…. 
3…………………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………………… 
7…………………………………………………………………………………………………… 
8....................................................................................................................................................... 
9…………………………………………………………………………………………………… 
10…………………………………………………………………………………………………. 
11…………………………………………………………………………………………………. 
12…………………………………………………………………………………………………. 
13………………………………………………………………………………………………….. 
14………………………………………………………………………………………………….. 
15………………………………………………………………………………………………….. 
16…………………………………………………………………………………………………. 
17…………………………………………………………………………………………………. 
18…………………………………………………………………………………………………. 
19…………………………………………………………………………………………………. 
20…………………………………………………………………………………………………. 
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ประเด็นคําถาม 
 

1.  ขอมูลพื้นฐานของกลุม 
 1.1 ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ 
  - จํานวนสมาชิกกลุม 
  - จํานวนแรงงานของสมาชิก 
  - รายไดครัวเรือน 
  - รายไดของกลุม 
  - เงินกองทุนกลุม 
  - แหลงเงินทุน 
  - สิทธิการครอบครองพ้ืนท่ี 

1.2 ขอมูลดานการผลิต 
  - พื้นที่ปลูก 
  - ผลผลิตเฉล่ีย 
  - ปริมาณผลผลิต 
  - ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกสูตลาด 
  - คุณภาพผลผลิต 
 1.3 ขอมูลศักยภาพการบริหารจดัการกลุม 
  - วัตถุประสงค / เปาหมายของการรวมกลุม 
  - โครงสรางของกลุม / บทบาทของสมาชิกกลุม 
  - การบริหารจดัการธุรกิจของกลุม 
 

2.  ขอมูลผูมีบทบาทในการผลิตและการตลาดของกลุม 
 2.1 การเช่ือมโยงความสัมพนัธ 
  - ความตองการของลูกคาและผูบริโภค 
  - คุณภาพของสินคา 
  - ปริมาณ / ชวงเวลา / ราคาซ้ือขาย 
  - ขอตกลงซ้ือขาย 
  - สัดสวนของผลผลิตท่ีไปสูตลาดตางๆ 
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3.  ขอมูลกระบวนการผลิต และการจัดการของเกษตรกร 
 3.1 กระบวนการผลิต 
  - พันธุ   ปจจยัการผลิต  และแหลงท่ีมา 
  - การเตรียมพ้ืนท่ี 
  - การปลูก / การดูแลรักษา 
  - การจัดการศัตรูพืช 
  - การเก็บเกี่ยว 
 3.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
 3.3 การขนสง / เก็บรักษา 
 3.4 กระบวนการจัดจําหนาย 
 3.5 การจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิต 
 

4. การวิเคราะหปญหาในการผลิตและการจัดการตางๆ 
 

5. แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2550.  โครงการผลักดันการสงออกกลวยไมปละ 10,000 ลานบาท. 
 (อัดสําเนา)  33 หนา 
กรมวิชาการเกษตร.  2545.  เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับกลวยไมตดัดอก.  โรงพิมพชุมนุมสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย.  
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.  2541. ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ 
 ภาคผลิตไทย.  เอกสารนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน 
 ราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุนท่ี 47 ประจําปการศึกษา พ.ศ.2546 – 2547.  
 275 หนา. 
กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ.  2551.  สถานการณกลวยไมของไทย ป 2550 – 2551.  
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร. กรมสงเสริมการเกษตร. (อัดสําเนา)  2 หนา 
 .  2551ก.  ผล/แผนปฏิบัติงานโครงการผลักดันการสงออกกลวยไมป 2551. 

กรมสงเสริมการเกษตร. (อัดสําเนา)  10 หนา 
ครรชิต  ธรรมศิริ.  2550.  เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม.  บริษัท อัมรินทร พร้ินต้ิง แอนดพับลิชช่ิง  
 จํากัด (มหาชน).  กรุงเทพมหานคร.  283 หนา 
งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช.  2549.  สถิติการสงออกพืชป 2549.  สํานักควบคุมพืชและวัสด ุ
 การเกษตร.  กรมวิชาการเกษตร. (อัดสําเนา) 
จิตราพรรณ  พิลึก และคณะ.  2549.  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัดบรรจ ุ
 ดอกกลวยไมเพื่อการสงออก.  รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ การอนุรักษพนัธุกรรมพืช 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : ไมดอก 
 ไมประดับสูอุตสาหกรรมสงออก.  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ.  219 หนา 
จีระศักดิ์  เซะวิเศษ.  2546.  ปญหาการดําเนินงานของผูสงออกกลวยไมในประเทศไทย.   
 วิทยานิพนธมหาบัณฑติ  สาขาวิทยาการจดัการอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  
เฉลิมวุธ  คามาปาน.  2547.  ศึกษาการพยากรณปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 

ไปประเทศสหรัฐอเมริกา.  วทิยานิพนธมหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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ชัชวาลย  เกตุแกว.  2551.  ดอกกลวยไมท่ีตลาดตองการในตลาดญ่ีปุน.  เอกสารประกอบการ 
อบรมสัมมนาผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมเพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขาย  
คร้ังท่ี 2 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)  
วันท่ี 24 เมษายน 2551. 

ทวีพงศ   สุวรรณโร.  2545.  รายงานการศึกษาการใชเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวาย.   

กองสงเสริมพืชสวน  กรมสงเสริมการเกษตร. 

 .  2546. การจําแนกประเภทกลวยไม. เอกสารประกอบการอบรมการผลิตกลวยไม 
 ในเขตภาคใต ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดักระบ่ี.  
 ระหวางวันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2546. (อัดสําเนา) 9 หนา 
 .  2549. เทคโนโลยีการผลิตกลวยไมตัดดอก. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร. (อัดสําเนา) 26 หนา. 

 .  2549ก. การศึกษาทัศนคติ ความรู  และการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิต 

 กลวยไมตัดดอกสกุลหวายท่ีมีคุณภาพ. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร. 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน).  2546. การยกระดับความสามารถในการแขงขันของกลวยไมไทย. 
 เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง การยกระดับความสามารถในการ 
 แขงขันของกลวยไมไทย  1 ต.ค. 46 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. วิทยาเขตกําแพงแสน. 
 46 หนา 
นลินี  โหมาศวิน.  2549.  ตลาดตนและดอกกลวยไมในตลาดโลก.  เอกสารสัมมนาวิชาการในงาน 

มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกยีรติฯ ราชพฤกษ 2549 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว 
ระหวางวันท่ี 22-23 พฤศจิกายน  2549. 

วิกิพีเดีย.  2551. “SWOT Analysis”.  สารานุกรมเสรี.   
 แหลงท่ีมา :http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis / 1 ตุลาคม 2551 
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