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สรปุ  

ยทธศาสตร์ุ การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 

1.หลักการเหตผล ุ / ความสําคัญ 

  ในยามวิกฤตทีประเทศชาติประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันทังสภาวะเศรษฐกิจตกตํา  และ 

ปัญหาภายในประเทศ แต่ประเทศไทยย ังมีสิงดี ๆ ทีสวยงาม คือ “กล้วยไม”้ ซึ งเป็นสินค้าทมีีความ

สวยงามโดดเด่น มีเสถียรภาพ มีมูลค่าสูง และจัดเป็นสินค้าประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) โดยอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยสามารถสร้างรายได้นําเงินเข้าสู่ประเทศได้เป็นจํานวน

มาก ในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ คิดเป็นมูลค่า 2,738.82 ล ้านบาท โดย

ส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อนมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด และส่งออกต้นกล้วยไม ้

เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศไต้หวัน ซึงการส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ของประเทศ

ไทยทีผ่านมาในอดีตมีอัตราเติบโตเฉลีย ร้อยละ 10-15 ต่อปี และย ังมีโอกาสพัฒนาให้สามารถขยาย

ตลาด ทํารายได้เข ้าประเทศได้อีกมาก  

นอกจากนัน หากส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นดินแดนแห่ง

กล้วยไม้ (Land of  Orchids) จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศไทย และ

เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลตามมา จากการทีนักท่องเทียวเข้ามาชมกล้วยไม้

และมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเพิมมากขึน และทําให้เกิดความต้องการกล้วยไม้จากประเทศไทย

เพิมมากขึน นอกจากนัน ทําให้เกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยไม้ทีมีอยู่ประมาณกว่า 3,000 ราย ได้รับผลประโยชน์

โดยตรง มีความมันคงในอาชีพ รวมทังธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกล้วยไม้หลายภาค

ส่วนจะได้รับผลประโยชน์เพิมมากขึนตามมา 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกทีตกตํ าเรือยมาตังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ส่งผลกระทบต่อการขยายมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทย ประกอบกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของ

ไทยย ังคงเผชิญปัจจัยเสียงหลายประการ ทังด้านการผลิตและการตลาด โดยมีอุปสรรคสําคัญจากปัญหา

ราคาปัจจัยการผลิต ต้นทุนค่าขนส่งทีเพิมขึน ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที

ประเทศคู่ค ้านํามาบังคับใช้ในการนําเข้าสินค้าเข ้าไปในประเทศของตน ประกอบกับต้องเผชิญกับการ

แข่งขันทีรุนแรงมากยิงขึนในตลาดโลก ดังนัน จําเป็นต้องเร่งเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ

รักษาตลาดคู่ค ้าเดิม และเร่งขยายตลาดใหม่ เพือรักษาระดับความเป็นผู ้นําในการส่งออกอันดับ 1 ของ

โลกต่อไป 
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  ดังนัน เพือช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไมข้องไทย ให้สามารถรักษา

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างย ังยืน  คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ จึงเสนอ 

“ยุทธศาสตร์การแข่งข ันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559” เพือขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และขออนุมัติงบประมาณเพือสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล 

2. วสัิยทัศน์ 

 เป็นผ้นําในการู ส่งออกกล้วยไม้ของโลก  

3. พันธกิจ 

 1) ผลักดันใหมี้การส่งออกกล้วยไม้เพิมมากขึน 

 2) ส่งเสริมการผลิตกล้วยไมที้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการส่งออก 

 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคลัสเตอร์กล้วยไมท้ีเข้มแข็ง  

 4) พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวตักรรมกล้วยไม้ ศูนย์กลางข้อมูลและตลาดข้อมูล

กล้วยไม้ระดับโลก (World Orchid Net)  

 5) ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้มากขึนในการประดับตกแต่งทังในประเทศและต่างประเทศ 

4. วัตถประสงค์ุ  

 1) เพือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนากล้วยไม้ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเป็นระบบ ท ําให้เกดิ 

ข ้อได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสําเร็จในเวทีการค้าไม้ดอกไม้ประดับของโลก   

 2) เพือเพิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดการส่งออก 

5. เป้าประสงค์ 

1) เพิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไมโ้ดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก เฉลีย

ร้อยละ 19.24 ต่อปี (ดอกกล้วยไม้ ร้อยละ 19.09 และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 25.31) โดยมีเป้าหมายการ

ส่งออกมูลค่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 ตารางที 1 

2) ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้ไทยอย่างแพร่หลายมากขึนและเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม

การท่องเทียวของประเทศไทย 

3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ 
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ตารางที 1 แสดงอัตราเพิมของมลค่าการส่งออกกล้วยไม้ ู  ปี 2552 – 2559                    หน่วย : ล้านบาท 

 

ปี ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ รวม 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2,411 

2,550 

3,000 

3,400 

4,000 

4,980 

5,900 

7,200 

8,500 

423 

450 

500 

600 

700 

870 

1,150 

1,300 

2,500 

2,835 

3,000 

3,500 

4,000 

4,700 

5,850 

7,050 

8,500 

10,000 

อัตราเพิม (%) 19.09 25.31 19.24 

ในการพิจารณาข ้อมูลมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ เพือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การ

แข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก เพือผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ให้ได้มูลค่า 10,000  ล้านบาท ในปี 

2559 โดยใช้ข ้อมูลปี 2552 เป็นฐาน (มูลค่าการส่งออกประมาณ 3,000  ล้านบาท) พบว่ามูลค่าการ

ส่งออกกล้วยไม้ในช่วงปี 2552 – 2559 มีอัตราเพิมเฉลียต่อปีร้อยละ 19.24 โดยจะพิจารณาใน 3 

ระยะเวลาดังนี 

 ระยะที 1 ช่วงปี 2552 – 2554 มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้มีอัตราการขยายตัวเฉลียต่อปี ร้อยละ 

15.47 โดยเพิมจาก 3,000 ล ้านบาท ในปี 2552 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี 2554 เนืองจากคาดว่าช่วง

ดังกล่าว เศรษฐกิจเริมฟืนตัวจากภาวะตกตํ าในปี 2551 ท ําให้ปริมาณการใช้ดอกไม้ ซึงถือว่าเป็นสินค ้า

ฟุ ่ มเฟือยเริมปรับตัวดีขึน 

 ระยะที 2 ช่วงปี 2554 – 2557 คาดว่าอัตราการขยายต ัวของมูลค่าการส่งออกจะปรับต ัวดีขึนจาก

เดิม โดยอยู่ในอัตราเฉลียต่อปี ร้อยละ 21.16 เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศ 

คาดว่าจะขยายตัวเพิมขึน ส่งผลให้ความต้องการใช้ดอกไม้เพือการประดับตกแต่งเพิมขึนด้วย ประกอบ

กับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายใต้โครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ช่วงปี 2554 – 

2559 ซึงผลจากการดําเนินงานจะช่วยส่งเสริมให้การส่งออกสามารถขยายต ัวได้เพิมขึน  

 ระยะที 3 ช่วงปี 2557 – 2559  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกจะปรับลดลงเล็กน้อย แต่

ก็ย ังอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราเฉลียต่อปีร้อยละ 19.10 โดยเพิมจาก 7,050 ล้านบาท ในปี 
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2557 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 ซึงระยะเวลานับตังแต่เริมโครงการเป็นต้นมา  คาดว่าจะเพียง

พอทีจะทําให้กลยุทธ์ต่างๆ สามารถผลักดันให้การส่งออกบรรลุเป้าหมายได้ 

 สรุปอัตราเพิมของมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้ในช่วงปี  2552 -  2559  มีอัตรา

เพิมเฉลียต่อปี ร้อยละ 19.09 และร้อยละ 25.31 ตามลําดับ โดยมีสัดส่วนการส่งออกดอกกล้วยไม้

ประมาณร้อยละ 85 และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 15 ของมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ทังหมด ทังนีใช้

โปรแกรมการคํานวณหาอัตราการเติบโต p = a x ert 

(p = มูลค่า ,a = ค่าคงที ,e=exponential, function, r=growth rate, t=time) 

6. กลยทธ์ุ  

 กลยุทธ์ที 1 เพิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก 

 กลยุทธ์ที 2 ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 

 กลยุทธ์ที 3 พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที 4 พัฒนาองค์กร 

 กลยุทธ์ที 5 ส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก 

7. งบประมาณ 

 งบประมาณรวมทังสิน 328.472   ล้านบาท 

งบประมาณ (ล้านบาท) กลยทธ์ุ  

รวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. เพิมศักยภาพการแข่งขันด้าน

การตลาดส่งออก 
177.13 36.828 33.164 29.164 26.664 24.664 26.646 

2. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

คุณภาพ 
19.8 5.1 5.2 5.0 2.9 0.8 0.8 

3. พัฒนาและสร้างสรรค์

นว ัตกรรม 
82.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 

4. พัฒนาองค์กร 43.15 9.029 7.067 6.695 7.099 6.827 6.433 

5. ส่งเสริมการใช้และ

สนับสนุนการส่งออก 
- - - - - - - 

6. บริหารจัดการโครงการ 5.592 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 
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8. กลไกการขับเคลือนยทธศาสตร์ุ  
 1) คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ กํากับดูแลงานวิจัย พ ัฒนา ส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาการ

ตลาด และระบบโลจิสติกส์กล้วยไม้ ตลอดจนแผนงานโครงการเกียวกับกล้วยไม้ ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ตามทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหา อุปสรรคทีเกียวข้องกับสินค้ากล้วยไม้ 
 2) การบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับในแต่ละสายงาน และทําให้เกิดความ

เชือมโยง เพือให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

9. ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  
1) ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกล้วยไม้เพิมขึน 

2) เกษตรกรผู ้ผลิตกล้วยไม้ มีรายได้เพิมขึน และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

3) ธุรกิจทีเกียวข้องหลายภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ได้รับผลประโยชน์ที

เกียวเนืองจากอุตสาหกรรมกล้วยไม้เพิมมากขึน 

4) มีรายได้จากนักท่องเทียวต่างชาติเพิมขึนจากการเข้ามาเทียวชมความสวยงามของกล้วยไม้ใน

ภาพลักษณ์ทีประเทศไทยเป็น Land of Orchids 

10.แผนงาน/โครงการ 
     ประกอบด้วย  5 แผนงาน 9 โครงการ 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนนุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

1.แผนงานเพิมศักยภาพการแข่งขันด้าน

การตลาดส่งออก 

1.1 โครงการสร้างตลาดเชิงรุก 

      1) ขยายช่องทางการตลาด 

          1.1) ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนว

ทางการขยายตลาดในตลาดใหม่ 

          1.2) ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการส่งออกใน

ตลาดคู่ค ้าเดิม 

          1.3) โครงการนําร่องจากผล

การศึกษาแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการ

ส่งออก 

       2) รณรงค์ประชาสัมพันธ ์

            2.1) การจัดงานในประเทศ 

 

            2.2) เข ้าร่วมงานแสดงสินค้าและ/

หรือจัดคณะผู ้แทนการค้าไปเจรจาการค ้า

 

 

 

 

สศก./กรมส่งเสริม

การส่งออก  

กรมส่งเสริม    

การส่งออก 

 

 กรมส่งเสริม   

การส่งออก  

 

 

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการ

ส่งออก  

 

 

 

 

กสก. อตก. 

สมาคม

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

 

กสก. สศก. อตก. 

สมาคม 

 

 

ททท. กทม. 

สมาคม 

กสก. อตก. กสส.

สมาคม 

36.828 

 

31.828 

12.108 

12.0 

 

0.108 

 

 

- 

 

 

19.4 

1.4 

 

5.0 

 

33.164 

 

28.164 

13.554 

12.0 

 

0.054 

 

 

1.5 

 

 

14.4 

1.4 

 

5.0 

 

29.164 

 

27.164 

10.554 

9.0 

 

0.054 

 

 

1.5 

 

 

16.4 

1.4 

 

7.0 

 

26.664 

 

26.664 

9.054 

9.0 

 

0.054 

 

 

- 

 

 

17.4 

1.4 

 

10.0 

 

24.664 

 

24.664 

6.054 

6.0 

 

0.054 

 

 

- 

 

 

18.4 

1.4 

 

12.0 

 

26.646 

 

26.646 

6.036 

6.0 

 

0.036 

 

 

- 

 

 

20.4 

1.4 

 

14.0 

 

177.13 

 

165.13 

57.36 

54.0 

 

0.36 

 

 

3.0 

 

 

106.4 

8.4 

 

53.0 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนนุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ในต่างประเทศ 

            2.3) จ ัดแสดงศักยภาพกล้วยไม้

ไทยในการแสดงกล้วยไม้ระดับนานาชาติ

(WOC , APOC , EOS , Floriade) 

            2.4) การจัดทําสือประชาสัมพันธ์ 

 

        3) ส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ทีมี

คุณภาพได้มาตรฐานการส่งออกและ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการส่งออกและโลจิสติกส ์

      1) ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหา

และลดต้นทุนโลจิสติกส ์

      2) โครงการนําร่องจากผลการศึกษา

แก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร  

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

กรมส่งเสริม

การเกษตร  

 

 

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

กรมส่งเสริม

การเกษตร  

 

ททท. 

 

 

อตก. ททท. 

สมาคม 

มกอช. กวก. 

สมาคม 

 

 

 

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

 

3.0 

 

 

10.0 

 

0.32 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

- 

 

 

3.0 

 

 

5.0 

 

0.21 

 

 

5.0 

 

- 

 

5.0 

 

 

3.0 

 

 

5.0 

 

0.21 

 

 

2.0 

 

- 

 

2.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

0.21 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3.0 

 

 

2.0 

 

0.21 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3.0 

 

 

2.0 

 

0.21 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

18.0 

 

 

27.0 

 

1.37 

 

 

12.0 

 

5.0 

 

7.0 

 

2.แผนงานส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

คณภาพุ  

 

 

 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.0 

 

2.9 

 

0.8 

 

0.8 

 

19.8 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนนุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

2.1 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้

มีความหลากหลาย 

 

2.2 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ทีมี

คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก 

     2.2.1 ส่งเสริมการจัดทําสวน GAP 

     2.2.2 พัฒนาโรงงานคัดแยกบรรจุหีบ

ห่อและโรงรมให้ไดม้าตรฐาน GMP 

     2.2.3 การออกให้การรับรองสวน GAP 

และโรงงาน GMP 

กรมส่งเสริม

การเกษตร  

 

 

 

มกอช.  

กรมวิชาการ

เกษตร 

กรมวิชาการ

เกษตร           

กวก. มกอช. 

สถาบันการศึกษา 

สมาคม 

 

 

กสก. กวก. 

มกอช. 

 

มกอช. 

0.8 

 

 

4.3 

 

1.2 

0.1 

 

3.0 

0.8 

 

 

4.4 

 

1.2 

0.2 

 

3.0 

0.8 

 

 

4.2 

 

1.2 

- 

 

3.0 

 

0.8 

 

 

2.1 

 

0.6 

- 

 

1.5 

0.8 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

0.8 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

4.8 

 

 

15.0 

 

4.2 

0.3 

 

10.5 

 

3. แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

    3.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเชิง 

บูรณาการระหว่างเกษตรกร 

ผู ้ประกอบการและนักวิจัย 

    3.2 โครงการจัดประกวดนวัตกรรม 

 

 

 

วช. / 

กรมวิชาการ

เกษตร 

วช. 

 

 

 

สวก. 

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

13.8 

 

8.0 

 

 

0.7 

 

82.8 

 

48.0 

 

 

4.2 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนนุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

    3.3 โครงการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้

นานาชาติ 

กรมส่งเสริม

การเกษตร   

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

30.6 

4. แผนงานพัฒนาองค์กร 

4.1 โครงการส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์

กล้วยไม้ทีเข ้มแข็ง 

4.2 โครงการสร้างศูนย์กลางการ

ให้บริการกล้วยไม้แบบเบ็ดเสร็จ 

     1) จดัสร้างระบบเครือข่ายข้อมูล

กล้วยไม้ระดับโลก (World Orchid Net) 

 

     2) จ ัดตังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ฝึกอาชีพกล้วยไม ้

     3) จ ัดตังศูนย์บริการด้านการตลาด

กล้วยไม ้

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

 

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

อตก. 

 

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

 

 

อตก. 

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

กวก. มกอช. อตก. 

 

คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติ 

9.029 

0.65 

 

8.379 

 

3.764 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

7.067 

0.41 

 

6.657 

 

2.042 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

6.695 

0.87 

 

5.825 

 

1.21 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

7.099 

0.542 

 

6.557 

 

1.942 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

6.827 

0.936 

 

5.891 

 

1.276 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

6.433 

0.608 

 

5.825 

 

1.21 

 

 

1.275 

 

3.34 

 

43.15 

4.016 

 

39.134 

 

11.444 

 

 

7.65 

 

20.04 

 

5. แผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนนุ

การส่งออก 

   5.1 ส่งเสริมการใช้กล้วยไม้

- 

 

ทุกหน่วยงาน 

- 

 

ทุกหน่วยงาน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนนุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ภายในประเทศอย่างแพร่หลายให้ประเทศ

ไทยเป็น Land of Orchids 

   5.2 ให้การสนับสนุนและผลักดันการใช้

และส่งออกกล้วยไม้ตามภารกิจและ

ศักยภาพ 

   5.3 ใช้กล้วยไม้ทีมีคุณภาพเป็นหลักใน

การประดับตกแต่งสถานที และงานพิธี 

งานประชุมสัมมนาทังในและต่างประเทศ 

 

 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

6. บริหารจัดการโครงการ - - 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 5.592 

รวม   65.689 60.163 55.591 51.395 47.023 48.611 328.472 

 

หมายเหตุ 

สศก. = สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร         กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร    มกอช. = สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    

กวก. = กรมวิชาการเกษตร         กสส. = กรมส่งเสริมสหกรณ์   วช. = สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     

สวก. = สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร    กทม. = กรุงเทพมหานคร       อตก. = องค์การตลาดเพือเกษตรกร    

ททท. = การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

    



 
สารบัญ 

 
หลักการเหตุผล / ความสําคัญ         1 

การทบทวนปัจจัยแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินงานพัฒนากล้วยไม้     2 

 ข ้อมูลทัวไปเกียวกับกล้วยไม้        2 

 สถานการณ์กล้วยไม้โลก         4 

 สถานการณ์กล้วยไม้ภายในประเทศ       6 

 การส่งออกกล้วยไม้ของไทย        8 

 สภาพปัญหา          10 

 การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ของไทย    12 

การศึกษาวิเคราะห์  SWOT         15 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ ว ัตถุประสงค์ / เป้าประสงค ์       17 

กลยุทธ์ / กลไกการขับเคลือนยุทธศาสตร์ / ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ    19 

แผนงาน / โครงการ          20 

แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ          28 

สรุปแผนผังยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไมไ้ทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559   34 

Strategy Map ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559   35 

ภาคผนวก           37 



ยทธศาสตร์ุ การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 

…………………………………. 

1. หลักการเหตผลุ  / ความสําคัญ 

 ในยามวิกฤตทีประเทศชาติประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันทังสภาวะเศรษฐกิจตกต ํ า  และปัญหา

ภายในประเทศ แต่ประเทศไทยยังมีสิงดี ๆ ทีสวยงาม คือ “กล้วยไม”้ ทังทีพบสวยงามตามธรรมชาติ 

และจากฝีมือการผลิตของเกษตรกรไทย ทีมีประสบการณ์มากว่า 40 ปี 

กล้วยไม้จัดเป็นสินค้าไม้ดอกไม้ประดับซึงเป็นทีนิยมสูงในตลาดโลก และเป็นสินค ้า Product  

Champion ทีสําคัญของไทย มีความสวยงามโดดเด่น มีเสถียรภาพ มีมูลค่าสูง และจัดเป็นสินค้าทีอยู่ใน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยสามารถสร้างรายได้นํา

เงินเข้าสู่ประเทศได้เป็นจํานวนมาก ในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ คิด

เป็นมูลค่า 2,738.82 ล้านบาท ซึงเป็นอันดับ 1 ในบรรดาไม้ดอกไม้ประดับทีส่งออก โดยเป็นผูส่้งออก

ดอกกล้วยไม้เขตร้อนมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด และส่งออกต้นกล้วยไมเ้ป็น

อันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศไต้หว ัน ซึงการส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ของประเทศ

ไทยทีผ่านมาในอดีตมีอัตราเติบโตเฉลีย ร้อยละ 10-15 ต่อปี และย ังมีโอกาสพัฒนาให้สามารถขยาย

ตลาด ทํารายได้เข ้าประเทศได้อีกมาก เนืองจากมูลค่าการซือขายไม้ดอกไม้ประดับของตลาดโลกมีสูงถึง

ประมาณห้าแสนล้านบาทต่อปี  

นอกจากผลประโยชน์โดยตรงจากรายได้จากตัวสินค้าเองแล้ว ย ังสามารถใช้กล้วยไม้เป็นจุด

ขายดึงดูดนักท่องเทียวให้เข ้ามาชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทย ซึงการบินไทยใช้ดอกกล้วยไม้เป็น

สัญลักษณ์ งานว ันครูก็ใช้กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ ซึ งหากประเทศไทยนํากล้วยไม้ มาเชิดชูให้เป็น

สัญลักษณ์ของประเทศไทยโดยทําให้เกิดเป็นภาพของดินแดนแห่งกล้วยไม้ (Land of Orchids)  จะช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึนในสายตาของชาวโลก ซึ งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลตามมา โดยเฉพาะในด้านการท่องเทียว ทําให้นักท่องเทียวต่างชาติ

อยากเข้ามาท่องเทียวประเทศไทยเพือชมความงดงามของกล้วยไม้ไทย และเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน

ประเทศไทยเพิมมากขึน และทําให้เกิดความต้องการกล้วยไม้จากประเทศไทยเพิมมากขึน นอกจากนัน 

ทําให้เกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยไม้ทีมีอยู่ประมาณ 3,000 ราย ได้รับผลประโยชน์โดยตรง มีความมันคงใน

อาชีพ รวมทังธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกล้วยไม้หลายภาคส่วนจะได้รับ

ผลประโยชน์เพิมมากขึน 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกทีตกตํ าเรือยมาตังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันส่งผล

กระทบต่อการขยายมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทย ประกอบกับการอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทย
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ย ังคงเผชิญปัจจัยเสียงหลายประการ ทังด้านการผลิตและการตลาด โดยมีอุปสรรคสําคัญจากปัญหาราคา

ปัจจัยการผลิต ต้นทุนค่าขนส่งทีเพิมขึน ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที

ประเทศคู่ค ้านํามาบังคับใช้ในการนําเข้าสินค้าเข ้าไปในประเทศของตน ประกอบกับต้องเผชิญกับการ

แข่งขันทีรุนแรงมากยิงขึนในตลาดโลก ทังจากประเทศทีเป็นคู่แข่งมานาน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน 

สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมทังคู่แข่งใหม่ เช่น เวียดนาม และนิวซีแลนด์ โดยประเทศคู่แข่งเหล่านี ต่าง

เร่งพ ัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเพือมุ่งเพิมคุณภาพดอกกล้วยไม้และต ้นกล้วยไม้ การคิดค้น

พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ๆ ทังในด้านสีสันและรูปทรง เพือให้มีความหลากหลาย เน้นการตอบสนอง

ความต้องการของตลาดทีต้องการของใหม่ เพิมมากขึน ตลอดจนการพัฒนาด้านการขนส่ง เพือเจาะ

ตลาดส่งออกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศไทย ซึงทําให้การส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทยอยู่ใน

สภาวะทีบรรดาผู ้ เกียวข้องต้องเร่งปรับตัว เพือรักษาตลาดคู่ค้าเดิม และเร่งขยายตลาดใหม่ เพือรักษา

ระดับความเป็นผู ้นําในการส่งออกอันดับ 1 ของโลกต่อไป 

  ดังนัน เพือช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยทีสร้างรายได้ให้แก่

ประเทศในแต่ละปี เป็นจํานวนมาก ให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่าง

ย ังยืน  คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ จึงเสนอ “ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 

2554-2559” เพือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และขออนุม ัติงบประมาณเพือสนับสนุนการ

ดําเนินงานจากรัฐบาล 

2. การทบทวนปัจจัยแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินงานพัฒนากล้วยไม้  

1. ข้อมลทัวไปเกียวกับกล้วยไมู้  

  1.1 การจําแนกกล้วยไม้ มีหลายหลักเกณฑข์ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจําแนก ได้แก่ 

    1. จําแนกตามอนุกรมวิธาน เป็นการจําแนกตามหลักสรีรวิทยาของกล้วยไม้ 

โดยใช้ชือสกุลเป็นตัวจําแนก เช่น สกุลหวาย (Dendrobium) สกุลออนซิเดียม (Oncidium) สกุลแวนดา 

(Vanda) เป็นต้น 

    2. จําแนกตามลักษณะของระบบรากและวัสดุปลูก ได้แก่  กล้วยไม้ดิน

(Terrestrial orchid) กล้วยไม้รากอากาศ (Epiphytic orchid) กล้วยไม้รากกึงต้น (Semi-terrestrial 

orchids) และกล้วยไม้กึงรากอากาศ (Semi-epiphytic orchids) 

    3. จําแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตและรูปทรง ได้แก่ ประเภทลําต้นเดียว 

(Monopodial) และประเภทแตกกอ (Sympodial) 
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    4. จําแนกตามถินกําเนิด ได้แก ่กล้วยไม้เขตร้อน (Tropical orchid) กล้วยไม้

เขตกึงร้อน (Sub-tropical orchid) กล้วยไม้เขตอบอุ่น (Temperate orchid) และกล้วยไม้เขตหนาว (Cold 

climate orchid) 

  การจําแนกกล้วยไม้ตามถินกําเนิด เป็นการจําแนกโดยยึดสภาพภูมิอากาศในพืนทีพบกล้วยไม้ 

ชนิดนัน ๆ เจริญเติบโตอยู่ตา มธรรมชาติ ประโยชน์ของการจําแนกวิธีนี  ทําให้สามารถเลือก

สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับการปลูกกล้วยไม้แต่ละประเภท  เช่น อุณหภูมิ ความชืน โดยสามารถ

จําแนกประเภทกล้วยไม้ตามถินกําเนิดตามเขตภูมิศาสตร์ของโลกทีแบ่งโดยใช้เส้นรุ้ง ออกไดเ้ป็น 4 

ประเภท คือ  

   1. กล้วยไม้เขตร้อน (Tropical orchid) เป็นกล้วยไม้ทีมีถินกําเนิดอยู่ในเขตร้อนหรือ

บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก คือ บริเวณตังแต่ 12 องศาเหนือ ถึง 12 องศาใต้ ซึ งมีอุณหภูมิกลางวนัไม่   

ตํ ากว่า 21 องศาเซลเซียส และกลางคืนไม่ตํ ากว่า 18 องศาเซลเซียส ต ัวอย่างเช่น กล้วยไมส้กุลหวาย 

(Dendrobium) สกุลมอคคารา (Mokara) และแวนดา (Vanda) 

  2. กล้วยไม้เขตกึงร้อน (Sub-tropical orchid) เป็นกล้วยไม้ทีมีถินกําเนิดอยู่ในบริเวณที

มีอุณหภูมิเย็นกว่าเขตร้อน คือ กลางว ันอยู่ระหว่าง 18-21 องศาเซลเซียส กลางคืน 15.5-18 องศาเซลเซียส 

ตัวอย่างเช่น กล้วยไมส้กุลแคทลียา (Cattleya) ออนซิเดียม (Oncidium)  

3. กล้วยไม้เขตอบอุ่น (Temperate orchid) เป็นกล้วยไม้ทีมีถินกําเนิดอยู่ในบริเวณที

ค่อนข้างเย็น คือ อุณหภูมิกลางวันอยู่ระหว่าง 14.5-15.5 องศาเซลเซียส กลางคืน 12.5-14.5 องศาเซลเซียส 

ตัวอย่างเช่น สกุลมิลโทเนีย (Miltonia) และ ออดอนโทกลอสซัม (Odontoglossum) 

 4.กล้วยไม้เขตหนาว (Cold climate orchid) เป็นกล้วยไม้ทีมีถินกําเนิดอยู่ในบริเวณที 

หนาวเย็น คือ อุณหภูมิกลางว ัน 12.5-14.5 องศาเซลเซียส กลางคืน 10-12.5 องศาเซลเซียส กล้วยไม้

ประเภทนี ได้แก่ สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) 

 1.2 ชนิดของสินค้ากล้วยไม้ทผีลิตและส่งออก  มี 2 ล ักษณะหลัก ๆ คือ ดอกกล้วยไม ้หรือ

กล้วยไม้ตัดดอก (Cut Orchids) ในเอกสารฉบับนีจะใช้ค ําว่า ดอกกล้วยไม้ และต ้นกล้วยไมห้รือกล้วยไม้

กระถาง (Orchid Plants) ในเอกสารนีจะใช้ค ําว่า ต้นกล้วยไม้ ซึ งการส่งออกกล้วยไมน้อกจากส่งออกใน 

2 ลักษณะคือ ในลักษณะดอกกล้วยไมแ้ต่ละช่อ ซึ งในการส่งออกจะเสียบหลอดนํายายืดอายุ การปัก

แจกันทีโคนก้านช่อ และในลักษณะต้นกล้วยไม้แล้ว นอกนนัย ังมีสินค้ากล้วยไม้ทีส่งออกในลักษณะอืน 

ๆ อีกทีกําลังมีความสําคัญเพิมมากขึน เช่น 

 1. ช่อบูเก้ต์ (Bouquet) คือ จัดรวมดอกกล้วยไม้และใบไม้ให้เห็นเป็นช่อแล้วมัดรวมเป็นกํา 

ปกติแต่ละกําใช้ดอกกล้วยไม้ 3-5 ช่อ 
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 2. พวงมาลัย (Lei) มีการร้อยพวงมาลัยหลายแบบ ได้แก่ พวงมาลัยสายยาวสําหรับคล้องคอ 

ร้อยดอกเรียงหน้าเดียว (Single Lei) พวงมาลัยคล้องคอสายยาว ร้อยเรียงดอกเป็น 2 หน้า (Double Lei) 

พวงมาลัยทีร้อยเฉพาะกลีบดอกหรือปาก (Fancy Lei) พวงมาลัยสําหรับคล้องบนศีรษะ (Kaku Head 

Lei) และพวงมาลัยคล้องข ้อมือ (Thai Lei หรือ Handle Lei) 

 3. ช่อดอกกล้วยไม้สําหรับติดเสือ (Corsage) เด็ดแต่ละดอกรวมกับใบไม้ ส่วนใหญ่ใช้ใบ

โปร่งฟ้า มัดรวมกันแล้วหุ้มโคนด้วยแผ่นฟอยล์ติดเข็มกลัด แล้วผูกโบว์ นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ 1-3 ดอก 

ขึนกับขนาดดอกหรือขนาดช่อทีต้องการ 

        4. กล้วยไม้เด็ดดอก (Orchid loose bloom หรือ Orchid loose flower) โดยเด็ดดอกแต่ละ

ดอกจากช่อบนต้นในสวน ไม่ใช้ดอกร่วง เพราะต้องการดอกคุณภาพดี บานทน ปัจจุบันส่งออกขาย

หลายชนิด เช่น ดอกหวายลูกผสมสีต่าง ๆ และดอกมอคคารา 

                      5. กล่องของขวัญ (Gift box) เป็นกล่องบรรจุดอกกล้วยไม้หลายชนิด หลายสี ออกแบบ

กล่องให้งดงาม ถือไปได้ง่ายเพือให้ผู ้ ซือนําไปมอบให้เป็นของขวัญ 

2. สถานการณ์กล้วยไม้โลก 

  2.1 แหล่งผลิตกล้วยไม้ของโลก 

แหล่งผลิตกล้วยไม้ทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่

ผลิตดอกกล้วยไม้ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลมอคคารา และสกุลแวนดา  ประเทศไต้หว ัน ส่วนใหญ่

ผลิตดอกกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม และต้นกล้วยไมส้กุลฟาแลนอปซิส  ประเทศโคลมัเบีย คอสตาริกา และ

ปานามา ผลิตดอกกล้วยไม้สกุลหวาย  ประเทศเนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ส่วนใหญผ่ลิตกล้วยไมส้กุล

ซิมบิเดียม ประเทศญีปุ ่ น ผลิตดอกกล้วยไม้ทังสกุลหวาย และสกุลซิมบิเดียม  

  2.2 ตลาดโลก 

       2.2.1 ตลาดดอกกล้วยไม้ 

ในปี 2552 ทัวโลกมีการซือขายดอกไม้ระหว่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ  

50,000 ล้านบาท โดยเป็นการซือขายดอกกล้วยไมป้ระมาณ 30,000 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้

เขตร้อนสกุลหวาย โดยมีตลาดรับซือประมาณ 84 ประเทศ ทีสําค ัญ ได้แก ่ญีปุ ่ น อิตาลี ฝรังเศส เยอรมนี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และ รัสเซีย ลักษณะของการใช้ประโยชน์

ส่วนใหญ่นําไปใช้ประดับอาคารสถานที โรงแรม ใชต้กแต่งในพิธีการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานสังสรรค์

ต่าง ๆ งานวันสําเร็จการศึกษา งานเปิดร้านใหม่ งานวันไหว้บรรพบุรุษ งานศพ และใช้ในงานต่าง ๆ 

รวมทังเป็นของขวัญ เช่น ว ันคริสมาร์ต ว ันปีใหม่  ว ันแม่  ว ันพระ วันเช็งเม้ง นอกจากนัน การใช้

ประดับจานอาหารตามร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นทีนิยมมากขึน โดยเฉพาะทีประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน การค้าดอกกล้วยไม้ในระยะ 3 ปีทีผ่านมา มีปริมาณค่อนข้างคงที เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจ

โลกตกตาํ แต่มีแนวโน้มทีผู ้บริโภค ต้องการดอกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพ และกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ๆ ในปริมาณ

ทีเพิมขึน 

   ประเทศส่งออกดอกกล้วยไม้ทีสําคัญ   

   ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศทีส่งออกดอกกล้วยไม้มากเป็นอันดับ 1 ของ

โลก ในปี 2551  มีมูลค่าการส่งออกถึง 3,614 ล ้านบาท ซึงส่วนมากจะเป็นดอกกล้วยไมเ้ขตหนาว ได้แก่ 

สกุลซิมบิเดียม และประเทศรับซือทีสําคัญอยู่ในทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศฝรังเศส อิตาลี เยอรมนี และ

อังกฤษ   

   ประเทศไทย ส่งออกดอกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ แต่ส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในประเภทกล้วยไม้เขตร้อน ได้แก่ สกุลหวาย สกุล 

มอคคารา และสกุลออนซิเดียม โดยในปี 2552 มีปริมาณการส่งออกดอกกล้วยไม้ 24,614.41 ตัน และมี

มูลค่าการส่งออก ประมาณ 2,368.09 ล ้านบาท ประเทศรับซือสําคัญได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน ญีปุ ่ น  สหรัฐอเมริกา อิตาลี อินเดีย ไต้หว ัน เนเธอร์แลนด์และเวียดนาม 

    ประเทศนําเข้าดอกกล้วยไม้ทีสําคัญ  

   ประเทศญีป่นุ  เป็นประเทศทีนําเข ้าดอกกล้วยไม้มากทีสุดในโลก คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 1,830 ล้านบาท ในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 10 เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก

ตกตํ า โดยนําเข ้าจากประเทศไทยมากทีสุดร้อยละ 58  ลักษณะตลาดส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เป็นตลาดขาย

ฝาก หรือตลาดประมูล ผู ้ ส่งออกของไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือการเข้าประมูล ประมาณร้อยละ 30 

ต่อช่อ สําหรับตลาดขายส่งตรงมีเพียง ร้อยละ 5 เป็นการขายส่งตรงไปย ังผู ้บริโภค เช่น ร้านดอกไม้  หรือ

ส่งตรงไปทีบ้าน ซึงจะได้ราคาทีแน่นอนกว่า  คู่แข่งทีสําคัญของไทย คือ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย 

ไต้หวัน กับมาเลเซีย เป็นคู่แข่งทีสําคัญ เพราะเน้นจําหน่ายสินค้าในตลาดทีต้องการสินค้าคุณภาพสูง 

   ตลาดสหภาพยโรปุ  ตลาดทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศอิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

ฝรังเศส อังกฤษ โดยสัดส่วนการนําเข ้ากล้วยไม้จากไทย ร้อยละ 50 ทีเหลือนําเข ้าจากในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปเอง โดยนําเข ้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหลัก คู่แข่งทีสําคัญของไทย คือ  มาเลเซีย เอกวาดอร์ 

และแอฟริกาใต้  

   ตลาดสหรัฐอเมริกา มีการนําเข ้าดอกกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ จากทัวโลกเป็น

จํานวนมาก ปริมาณนําเข ้าจากไทย คิดเป็นร้อยละ 54 ของทังหมด โดยนําเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเป็น

หลัก  นอกนันเป็นสกุลอืน ๆ ได้แก่ มอคคารา อแรนดา และออนซิเดียม นอกจากนันมีการนําเข ้า

กล้วยไม้จากประเทศอืน ๆ ได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์  ส่วนใหญ่ผู ้นําเข ้าเป็น
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ผู ้ค ้าส่ง หรือผู้กระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าดอกไม้ย่อย รัฐปลายทางทีสําค ัญ คือ นิวยอร์ค ชิคาโก      

ซานฟรานซิสโก  บอสตัน ไมอามี ลอสแองเจลลิส ซีแอตเติล ดัลลัส ฮิวส์ต ัน และฮอนโนลูลู คู่แข่งที

สําคัญของไทย ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

   ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2551 มีการนําเข ้าเพิมขึนจากปี 2550 ร้อย

ละ 14.34 โดยนําเข ้าดอกกล้วยไม ้คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของการนําเข้าดอกไม้ชนิดอืนทงัหมด และ

นําเข ้าดอกกล้วยไม้จากประเทศไทยมากทีสุด ร้อยละ 99.96 โดยคิดเป็นมูลค่า 506.64 ล้านบาท ทีเหลือ

นําเข ้าจาก มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก  

   ตลาดอาเซียน ตลาดทีมีศักยภาพในกลุ่มนี คือ ประเทศเวียดนาม ซึงมีความ

ต้องการไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศเพิมขึนอย่างต่อเนืองทังเพือการส่งออก และการจําหน่าย

ภายในประเทศเอง ทําให้เวียดนามมีแนวโน้มความต้องการนําเข ้ากล้วยไม้จากไทยเพิมขึน อีกทังภาครัฐ

ของเวียดนามได้ตังเป้าหมายเพิมการส่งออกดอกไม้นานาชนิดทังดอกกุหลาบ เบญจมาศ และดอก

กล้วยไม้ให้ได้จํานวน 1 พันล้านดอก ภายในปี 2553 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2551) 

    2.2.2 สภาพการค้าต้นกล้วยไม้ของโลก 

ปัจจุบันประเทศไต้หวันส่งออกต้นกล้วยไม้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 

มูลค่า 1,897.3 ล้านบาท โดยส่งออกไปประเทศญีปุ ่ นมากทีสุด รองลงมาได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี โดยส่วนใหญ่เป็นกล้วยไมส้กุลฟาแลนอปซิส ซึงเป็นกล้วยไม้

กระถางทีเป็นทีนิยมทัวโลก ในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกต้นกล้วยไม้ เป็นอันดับที 2 ของโลก รอง

จากประเทศไต ้หวัน ส่วนใหญ่ เป็นต้นกล้วยไม้สกุลหวาย รองลงมาได้แก่ ฟาแลนนอปซิส แวนดา  

ออนซิเดียม และแคทลียา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 370.73 ล้านบาท ในปี 2552 ตลาดทีสําคัญ ได้แก่ 

ประเทศญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

3. สถานการณ์กล้วยไม้ภายในประเทศ  

  3.1 ดอกกล้วยไม้ (ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2550-2551) 

พืนทีปลูก  ปี 2551 พืนทีปลูก ประมาณ 21,602ไร่ เพิมขึนจากปี 2550 ซึงมีพืนทีปลูก 

20,746 ไร่ และคาดการณ์ว่า ปี 2552 พืนทีปลูกจะเพิมขึนเป็น 22,042 ไร่ พืนทีเพาะปลูกตังแต่ปี 2542-

ปัจจุบัน มีอัตราเพิมขึนประมาณ ร้อยละ 4.4 ต่อปี 

แหล่งผลิต  มีการปลูกกระจายอยู่ทวัประเทศ แต่แหล่งผลิตสําค ัญส่วนใหญ่ คือ 

จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดทีมีพืนทีปลูกมากกว่า 200 ไร่ มี 10 จังหวัด พืนทีปลูก

มากทีสุด คือ จังหวัดนครปฐม ข้อมูลปี 2551 พืนทีปลูก 7,648 ไร่ โดยมีพืนทีปลูกหนาแน่นที อําเภอ

สามพราน รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร (5,068 ไร่) โดยมีพืนทีปลูกหนาแน่นที อําเภอกระทุ่มแบน 
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กรุงเทพมหานคร (2,839 ไร่) ราชบุรี (1,943 ไร่) นนทบุรี (1,118 ไร่) นครราชสีมา (657 ไร่) 

พระนครศรีอยุธยา (648 ไร่) กาญจนบุรี (596 ไร่) ปทุมธานี (425 ไร่) และชลบุรี (227 ไร่)  

สกุลทีปลูกมากทีสุด  ได้แก่ สกุลหวายมีพืนทีปลูกประมาณ ร้อยละ 80 โดยพันธุ์ทีปลูก

มาก ได้แก่ โจแดง บอม17 เอียสกุล แอนนา ซากุระ ขาว 5N ขาวสนาน รองลงมาเป็นสกุลมอคคารา 

ออนซิเดียม และแวนดา  

  ต้นทุนการผลิต ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ต้นทุนทังหมด 110,358.60 บาท/ไร่ (ต้นทุน

ต่อกิโลกรัม 49.82 บาท ต้นทุนต่อช่อ 1.51 บาท)  
ผลผลิต  ปี 2551 ผลผลิต 51,834 ตัน เพิมขึนจากปี 2550 ซึงได้ผลผลิต 48,639 ตัน โดย

มีอัตราเพิมขึน ร้อยละ 6.57 และคาดการณ์ว่า ปี 2552 ผลผลิตจะเพิมขึน เป็น 52,923 ตัน  

ผลผลิตเฉลีย ปี 2551 ผลผลิตเฉลีย 2,400 กิโลกรัมต่อไร่ เพิมขึนจากปี 2550 ซึงมี

ผลผลิตเฉลีย 2,345 กิโลกรัมต่อไร่ 

สัดส่วนการใช้ประโยชน ์ เมือพิจารณาผลผลิตกล้วยไม้ในช่วง ปี 2547 – 2551 พบว่า

ปริมาณผลผลิตทีผลิตได้ทังหมดในช่วง 5 ปีทีผ่านมานําไปใช้ภายในประเทศและส่งออกในสัดส่วนที

ใกล้เคียงกัน ซึงผลผลิตทีผลิตเพือการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 49 ของปริมาณผลผลิตทังหมด ส่วนทีเหลือ

อีกร้อยละ 51 เป็นการผลิตเพือใช้ภายในประเทศ ซึงเป็นดอกกล้วยไม้ทีผลิตได้เกินความต้องการของผู้

ส่งออก หรือมีคุณภาพตํ ากว่ามาตรฐานการส่งออก 

ราคาดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ปี 2551 ราคาส่งออก (FOB) เฉลีย 95.86 บาทต่อกิโลกรัม 

(1 กิโลกรัมประมาณ 33 ช่อ) ราคาเฉลียต่อช่อ 5.43 บาท (ก้านช่อยาว 35-40 เซนติเมตร) 4.44 บาท (ก้าน

ช่อยาว 40-50 เซนติเมตร) 4.66 บาท (ก้านช่อยาว 55-60 เซนติเมตร) ช่วงฤดูร้อนผลผลิตน้อยจะมีราคา

สูงเฉลียต่อช่อ 5-8 บาท ช่วงฤดูหนาวราคาเฉลียต่อช่อ 3-5 บาท และช่วงฤดูฝนราคาตําสุด เฉลียต่อช่อ 1-

2 บาท 

ฤดูการเก็บเกียว ตลอดปี แต่ช่วงเดือนทีผลผลิตสูง คือ เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ช่วง

เดือนทีผลผลิตน้อย คือ มีนาคม-พฤษภาคม 

เกษตรกรผู ้ปลูก  ปี 2551 จํานวนเกษตรกรทีปลูกดอกกล้วยไม้ 2,960 ราย สามารถ

จําแนกตามขนาดพืนทีปลูกเป็น 3 กลุ่ม คือเกษตรกรรายย่อย พืนทีปลูก 5-10 ไร่ เกษตรกรขนาดกลาง

พืนทีปลูก 20-40 ไร่ และขนาดใหญ่ พืนทีปลูกมากกว่า 100 ไร่ โดยค่าเฉลียพืนทีปลูกแต่ละครัวเรือน

ประมาณ 7.6 ไร่ (วิเคราะห์ข้อมูลจาก ทบก. 01 กรมส่งเสริมการเกษตร : ข ้อมูล ณ วันท ี8 มกราคม 

2553)  
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3.2 ต้นกล้วยไม้ (ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริม 

การเกษตร, 2551)) 

พืนทีปลูก  ปี 2551 พืนทีปลูกประมาณ 1,200 ไร่  

แหล่งผลิต  ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี  

นครราชสีมา และเชียงใหม่  

สกุลทีปลูกมากทีสุด ได้แก่ สกุลหวาย รองลงมาเป็น สกุลแวนดา สกุลแคทลียา  

สกุลฟาแลนนอปซิส และสกุลออนซิเดียม  

ผลผลิต  ปี 2551 ประมาณ 48 ล้านต้น เพิมขึนจากปี 2550 ซึงมีผลผลิต 46 ล้านต้น 

สัดส่วนการใช้ประโยชน ์ประมาณร้อยละ 63 สําหรับส่งออก และ จําหน่ายใน 

ประเทศ ร้อยละ 37 

ราคา เฉลียส่งออก ตลอดปี  9.25 บาท/ต้น (การส่งออกลักษณะต้นเล็ก และต้นย ังไม่ 

มีดอก) 

  ฤดูการเก็บเกียว ตลอดปี 

เกษตรกรผู ้ปลูก ประมาณ 500 ราย   

4. การส่งออกกล้วยไม้ของไทย 

  การส่งออกกล้วยไม้ของไทย ตังแต่ปี 2540-2551 มีอัตราการเติบโตเฉลีย ร้อยละ 11.9 

ต่อปี แยกเป็นดอกกล้วยไม้  ร้อยละ 11.8 และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 13.8 ในปี 2552 ประเทศไทยส่งออก

กล้วยไม ้คิดเป็นมูลค่า 2,738.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 3.38 สาเหตุสําคัญทีทําให้มูลค่าการ

ส่งออกยังอยู่ในสภาวะทีถดถอยลง เนืองจากกล้วยไม้เป็นสินค้าฟุ ่ มเฟือย ในขณะทีย ังอยู่ในช่วงสภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ าทัวโลก แต่คาดว่าในปี 2553 เศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศเริมฟืนต ัว การส่งออกสินค้า

กล้วยไม้ น่าจะปรับตัวดีขึน การส่งออกสินค้ากล้วยไมใ้นลักษณะต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี 

4.1 ดอกกล้วยไม้ 

มูลค่า  ในปี 2552 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,368.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.78   

เมือเปรียบเทียบกับ ปี 2551 ซึงมีมูลค่าการส่งออก 2,411.07 ล้านบาท ทังนีเนืองจากตลาดคู่ค ้าทีสําคัญ

ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต ํ า จึงทําให้การนําเข ้าสินค้ากล้วยไม้ทีจัดเป็นสินค้าฟุ ่ มเฟือยลดลง 

ปริมาณ   ปี 2552 มีปริมาณการส่งออกดอกกล้วยไม ้24,614.41 ตัน ลดลงจากปี 2551  

ร้อยละ 2.14 โดยปริมาณการส่งออกดอกกล้วยไม้ในปี 2551 เท่ากับ 25,152.02 ตัน 

ประเทศคู่ค้า เดิมทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศญีปุ ่ น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน 
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ประเทศทีเป็นตลาดใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย โรมาเนีย เวียดนาม สหรัฐอาหรับอิมิเรต ์

ปี 2552 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศต่าง ๆ 84 ประเทศ โดย 10 อันดับ

แรก ได้แก่ ประเทศญีปุ ่ น มูลค่าสูงทีสุด 740.46 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 445.85 ล้าน

บาท อิตาลี  232.73 ล ้านบาท สาธารณรัฐประชาชนจีน 232.17 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์  83.05 ล้านบาท 

ไต้หว ัน 68.68 ล้านบาท อินเดีย 67.42 ล้านบาท  รัสเซีย 46.39 ล้านบาท เวียดนาม 41.22 ล้านบาท และ

โรมาเนีย 41.08 ล้านบาท  

ในเชิงปริมาณ ปี 2552 ประเทศทีไทยส่งดอกกล้วยไมอ้อกไปปริมาณมากกว่า 1 ล้าน 

ตัน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มากทีสุด ปริมาณ 7,493,037 ต ัน รองลงมาคือ ญีปุ ่ น 

4,307,213 ตัน สหรัฐอเมริกา 2,891,567 ต ัน อิตาลี 2,395,415 ตัน และอินเดีย 1,829,951 ตัน  

ในปี 2552 ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญทีมีมูลค่าการนําเข ้าดอกกล้วยไม้จากไทยเพิมขึน

จากปี 2551 ไดแ้ก่ ประเทศญีปุน่ อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิมขึนร้อยละ 2.84 , 2.22 

และ 11.02 ตามลําดับ 

ในปี 2552 ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญทีมีมูลค่าการนําเข ้าดอกกล้วยไม้จากไทยลดลงจาก

ปี 2551 ได้แก่ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โดยลดลงร้อยละ 18.44 ,14.19 และ7.07 ตามลําดับ 

ประเทศคู่แข่งทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์  

ชนิดดอกกล้วยไม้ทีส่งออก ส่วนใหญ่ คือ ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ดอกกล้วยไมส้กุล

มอคคารา อะแรนดา และออนซิเดียม  

4.2 ต้นกล้วยไม้ 

มูลค่า ในปี 2552 มูลค่าการส่งออก 370.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.45 เมือเปรียบ 

เทียบกับ ปี 2551 ซึงมีมูลค่าการส่งออก 423.44 ล้านบาท ทังนีเนืองจากตลาดคู่ค ้าทีสําคัญประสบภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ า จึงท ําให้การนําเข ้าสินค้ากล้วยไม้ทีจัดเป็นสินค้าฟุ ่ มเฟือยลดลง ซึงแสดงให้เห็นว่าการ

ส่งออกต้นกล้วยไม้เข ้าสู่ภาวะวิกฤตทีทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันข ับเคลือนและผลักดันในเรืองกล้วยไม้

เพือรักษาตลาดคู่ค ้าเดิม และขยายการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ เพือให้ประเทศไทยสามารถรักษาระดับความ

เป็นผู ้นําในการส่งออกกล้วยไมใ้นระดับโลก 

ปริมาณ  ในปี 2552 ปริมาณการส่งออก 30.793 ล้านต้น ลดลงร้อยละ 21.04 เมือ 

เปรียบเทียบกบัปี 2551 ซึงมีปริมาณการส่งออก 38.997 ล้านต้น 

ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

สาธารณรัฐเกาหลี 
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ประเทศทีเป็นตลาดใหม่ เช่น เวียดนาม เกาะเรอุนยอง (ประเทศฝรังเศส) บราซิล 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ 

ในปี 2552 ประเทศไทยส่งต้นกล้วยไม้ไปประเทศต่าง ๆ จํานวน 100 ประเทศ สําหรับ

ประเทศทีส่งออกไปมูลค่าสูงกว่า 5 ล ้านบาท รวม 10 ประเทศ โดยส่งออกไปยังประเทศญีปุ ่ น คิดเป็น

มูลค่าสูงทีสุด 83.50 ล ้านบาท รองลงมาได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 56.18 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 47.15 ล้าน

บาท เยอรมนี 34.58 ล้านบาท สาธารณรัฐเกาหลี 32.82ล้านบาท เวียดนาม 28.40 ล้านบาท เกาะเรอุนยอง 

(ประเทศฝรังเศส) 14.80 ล้านบาท บราซิล 10.12 ล้านบาท สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 6.62 ล้าน

บาท และสิงคโปร์ 6.03 ล้านบาท 

ในเชิงปริมาณ ในปี 2552 ประเทศไทยส่งต้นกล้วยไม้ไปประเทศต่าง ๆ มากกว่า 1 

ล้านต้น รวม 7 ประเทศ โดยส่งไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกาปริมาณมากทีสุด 6.92 ล้านต้น รองลงมา

ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 5.26 ล้านต้น สาธารณรัฐเกาหลี 3.89 ล้านต ้น เวียดนาม 3.36 ล้านต้น ญีปุ ่ น 3.15

ล้านต้น เยอรมนี 1.95 ล้านต้น และไต้หวัน 1.24 ล ้านต ้น 

ในปี 2552 ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญทีมีมูลค่าการนําเข ้าดอกกล้วยไม้จากไทยเพิมขึน

จากปี 2551 ได้แก่ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 238.2 และ 0.9 ตามลําดับ 

ในปี 2552 ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญทีมีมูลค่าการนําเข ้าดอกกล้วยไม้จากไทยลดลงจาก

ปี 2551 ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ญีปุน่ และเนเธอร์แลนด ์ร้อยละ 38.0, 33.7 และ 23.6 ตามลําดับ  

ประเทศคู่แข่งทีสําคัญ  ประเทศไต้หวัน     

ต ้นกล้วยไม้ทีส่งออกมากทีสุด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย รองลงมาได้แก่ ฟาแลน

นอปซิส แวนดา ออนซิเดียม และแคทลียา  

  4.3 สินค้ากล้วยไม้ทีส่งออกในลักษณะอืน ๆ  

  ขอ้มูลจากกลุ่มบริการส่งออกสินค้า เกษตร กรมวิชาการเกษตร (ข ้อมูลถึงเดือน

พฤศจิกายน 2552) ปี 2552 สินค้ากล้วยไม้ทีส่งออกในลักษณะอืน ๆ ได้แก่ พวงมาลัย ปริมาณ  

2,642,101 ชิน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 46.09 ล้านบาท จัดช่อบูเก้ ปริมาณ 46,294 บูเก ้ คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 0.47 ล้านบาท และดอกไม้ติดเสือ (corsages) ปริมาณ 24,812 อัน คิดเป็นมูลค่า 0.21 ล ้านบาท 

 5. สภาพปัญหา  

  5.1 ด้านการผลิต  

   1. การใช้สารป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชย ังไม่ถูกต้องและเหมาะสม 

   2. ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้

สมําเสมอและยืดอายุการเก็บรักษา รวมทังการเพิมผลผลิต 
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   3. ขาดการพัฒนาพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือง  

   4. ปริมาณผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เนืองจากโดย

ธรรมชาติในช่วงฤดูฝน กล้วยไม้สกุลหวายให้ดอกมาก ทําให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกตํา แต่ในช่วง

ฤดูแล้งผลผลิตไม่เพียงพอสําหรับ ความต้องการของผู ้บริโภคในต่างประเทศ 

   5. ต้นทุนการผลิตสูงขึน เนืองจากปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ ๋ ย สารเคมี

ป้องกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาสูงขึนมากในขณะทีราคาผลผลิตคงที หรือตํ าลง และบางครังคุณภาพของ

สารเคมีไม่ได้ตามมาตรฐาน 

   6. ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทีมีท ักษะในการดูแลรักษากล้วยไม้

ได้อย่างถูกต้อง 

   7. แหล่งผลิตบางส่วนมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทังปัญหานําท่วม มลพิษ

จากโรงงาน อุตสาหกรรมทังนําเสียและมลพิษทางอากาศ ทําให้กล้วยไม้เติบโตช้า ต้นไม่สมบูรณ ์ให้

ผลผลิตตํ า สวนทีอยู่ใกลชุ้มชนไม่สามารถใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้อย่างเต็มที 

  5.2 ด้านการแปรรปู  

   1. ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการประดิษฐ์และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทีทํา

ให้มีมูลค่าสูงขึน 

  5.3 ด้านการตลาด 

   1. ขาดตลาดกลางกล้วยไม้ทีมีมาตรฐานทําให้ดอกกล้วยไม้เสือมคุณภาพเร็ว มี

ผลทําใหร้าคาตํ า 

   2. ขาดข้อมูลความต้องการของตลาดในเชิงลึก ทําให้ไม่สามารถกําหนดแนว

ทางการพัฒนาตลาดใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. ขาดการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศอย่างจริงจัง และย ังไม่มี

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในตลาดคู่ค ้าเดิม 

   4. ระวางขนส่งทางเครืองบินในช่วงเทศกาลทีต่างประเทศต้องการใช้กล้วยไม้

มาก มีไม่เพียงพอ ท ําให้เสียโอกาสในการส่งออก และค่าระวางขนส่งของไทยมีราคาแพง ทําให้ต้นทุน

การส่งออกเพิมขึน 

   5. การรมสารเคมีก่อนการส่งออก มีผลทําให้ดอกกล้วยไม้บางพันธุ์มีคุณภาพ

ตํ าลง เมือถึงมือผู ้บริโภค 

  5.4 ด้านการส่งออก 

  1. ประเทศคู่ค ้าใช้มาตรการกีดกันทางการค้า 
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    2. ปัญหาดอกกล้วยไม้ทีได้รับแจ้งจากประเทศปลายทาง 

   ข ้อมูลจากกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร (พฤศจิกายน

2552) ปัญหาการส่งออกดอกกล้วยไม้ทีได้รับแจ้งจากประเทศปลายทาง ปี 2550-2552 พบปัญหา ดังนี 

ปัญหา ศัตรพืชู  ซกซ่อนุ  ระบข้อความุ  

ไม่ถกต้องู  

อืน  ๆ รวม 

ปี 2550 26 8 6 - 40 

ปี 2551 45 31 5 - 81 

ปี 2552 53 45 3 1 102 

6. การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ของไทย  

Model การจัดทําคลัสเตอร์ จากแนวคิดของ Michael E. Porter ทีวางระบบคลัสเตอร์ไว้   

โดยได้แยกหมวดหมู่เชิงอุตสาหกรรม ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. Initial Industry 

2. Supporting Industry/Institution 

3. Customer Service 

ซึงได้นํามาประยุกต์ในอุตสาหกรรมการผลิตกล้วยไม้ และแจกแจงรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ที

เกียวข้อง ทําการวิเคราะห์ในแต่ละหมวดหมู่ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ดังนี 

1.Initial Industry หรือผู ้ผลิต และองค์ประกอบเบืองต้นในการผลิตกล้วยไม้ของ

ประเทศไทย ได้แก่ นักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ เกษตรกรผู ้ปลูกเลียงกล้วยไม ้ซึ งสถานะภาพของ

เกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยไม้ (ทังดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้) มีรายละเอียดดังนี 

   1.1  การรวมกล่มุ  เกษตรกรผู ้ปลูกดอกกล้วยไม้ รวมต ัวกันเป็นกล่มผ้ปลกุ ู ู

เลียงกล้วยไม้ รวม 58 กลุ่ม (จังหวัดนครปฐม 18 กลุ่ม สมุทรสาคร 21 กลุ่ม กรุงเทพมหานคร 16 กลุ่ม 

พระนครศรีอยุธยา 1 กลุ่ม นนทบุรี 1 กลุ่ม ราชบุรี 1 กลุ่ม) วิสาหกิจชมชนุ  (ทังดอกและต้นกล้วยไม้) 37 

วิสาหกิจ (กรุงเทพมหานคร 1 นนทบุรี 2 พระนครศรีอยุธยา 1 อ่างทอง 2 ราชบุรี 1 สมุทรสาคร 2 

นครปฐม 2 ชลบุรี 1 จ ันทบุรี 1 กาญจนบุรี 1 นครราชสีมา 1 บุรีรัมย์ 1 ศีรษะเกษ 2 อุบลราชธานี 7 ชัยภูมิ 

2 หนองคาย 1 นครศรีธรรมราช 1 สงขลา 1 เชียงใหม่ 1 ลําพูน 1 ลําปาง 1 เชียงราย 1 สุโขทัย 2 

พิษณุโลก 1 วิสาหกิจชุมชน) 

   1.2 การได้การรับรองสวน GAP ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ตัดยอด 

21 มกราคม 2553 จํานวนเกษตรกรทีได้รับการรับรอง GAP ในปี 2552 รวม 135 ราย (กรุงเทพมหานคร 

8 ราย ชลบุรี 8 ราย ราชบุรี 3 ราย พระนครศรีอยุธยา 9 ราย นครปฐม 34 ราย สมุทรสาคร 73 ราย)  
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นอกจากนันย ังมีการรวมตัวของเกษตรกรเป็นสมาคม ชมรม ต่าง ๆ  

2. Supporting Industry/Institution หรือองค์กรสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร  

และธุรกิจต่าง ๆ ทีสนับสนุนตังแต่ขบวนการผลิตจนถึงการจําหน่ายและส่งออกกล้วยไม้ ประกอบด้วย 

     2.1 ธุรกิจเพาะเลียงเนือเยือ 

     2.2 ธุรกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในขบวนการผลิตและจําหน่ายกล้วยไม้ 

  2.2.1 ธุรกิจผลิตภาชนะและวัสดุปลูก 

  2.2.2 ธุรกิจผลิตและจําหน่ายปุ ๋ ย สารเคมี และสารป้องกันกําจัด 

ศัตรูพืช 

  2.2.3 ธุรกิจผลิตวัสดุเพือบรรจุหีบห่อ 

    2.3 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงเรือน บ่อนํา  ระบบนํา  และผู ้ผลิตอุปกรณ ์

ก่อสร้าง 

     2.4 ธุรกิจโรงรมและบรรจุหีบห่อสําหรับส่งต่อให้ผู ้ส่งออกหรือการค้าใน

ประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงรมประมาณ 80 โรง  

     2.5 ธุรกิจขนส่งสินค้า 

     2.6 ธนาคาร/สถาบันการเงิน 

     2.7  ธุรกิจส่งออกกล้วยไม ้จํานวนผ้ส่งออกกล้วยไม้ในปัจจบัน ประมาณ ู ุ 717 

ราย (ข้อมูลจาก Orchid Net) 

     2.8 หน่วยงานของรัฐและหน่วยสนับสนุนอืน ๆ 

2.8.1 หน่วยงานรัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 

        1) กรมวิชาการเกษตร ดําเนินงานวิจัย การจดทะเบียน 

คุ ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ การจดทะเบียนผู ้ส่งออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช การออกหนังสือ

อนุญาต CITES และขึนทะเบียนสถานทีเพาะเลียงพืชอนุรักษ์เพือการค้า 

                                                        2) กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

         3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การตลาด 

                      4) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจัดท ํา

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
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        5) องค์การตลาดเพือเกษตรกร ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาและ 

บริหารตลาดกลาง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดหา จําหน่ายผลผลิต และปัจจัยการผลิต สร้างช่องทางการ

จําหน่ายสินค้า สร้างระบบสารสนเทศเพือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและภาคอืนของสังคม  

      2.8.2 หน่วยงานรัฐและหน่วยสนับสนุนอืน ๆ แบ่งเป็น 

 1. หน่วยงานทีเกียวข้องกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์  

ได้แก่ 

   1) การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

   2) กรมส่งเสริมการส่งออก 

   3) กรมการค้าภายใน 

   4) กรุงเทพมหานคร 

   5) จังหวัดท ัวประเทศ 

   6) หอการค ้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

   7) สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

   8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จําก ัด 

   9) องค์การสวนพฤกษศาสตร์และอุทยานต่าง ๆ    

               10) อืน ๆ 

                2. หน่วยงานทีเกียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

1) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัวประเทศ 

2) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

   3) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

4) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

   5) สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย 

   6) อืน ๆ  

                3. หน่วยงานทีเกียวข้องกับโลจิสติกส์ 

   1) กระทรวงคมนาคม 

   2) บริษัท การบินไทย จําก ัด (มหาชน) 

   3) สมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทย 

   4) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 

   5) อืน ๆ  
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3. Customer Service หรือลกค้าและตลาดกล้วยไม้ของไทยู  

3.1 ดอกกล้วยไม้ 

ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศญีปุ ่ น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน 

ประเทศทีเป็นตลาดใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย โรมาเนีย เวียดนาม สหรัฐ 

อาหรับอิมิเรต ์

3.2 ต้นกล้วยไม้ 

ประเทศคู่ค ้าเดิมทีสําคัญ ได้แก่ ประเทศญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา  

เยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศทีเป็นตลาดใหม่ เช่น เวียดนาม เกาะเรอุนยอง (ประเทศฝรังเศส)  

บราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ 

3. การศึกษาวิเคราะห์  SWOT 

ไดจ้ัดทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของทัง 3 หมวดหมู่ 

ข้างต้น โดยจัดทําแบบสอบถามผู ้ ส่งออก และผู ้ผลิตกล้วยไม้ และได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

รวมทังสิน 40 ราย ได้ดําเนินการสรุปรวมคําถามในแตล่ะหัวข้อของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ

คุกคาม ทีสามารถรวมกันได้ใหเ้ป็นประเด็นใหญ่ทีมีความชัดเจน เพือง่ายต่อการวิเคราะห์ และจัดอันดับ

ในบรรดาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม โดยดําเนินการประเมินค่าความสําคัญของปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และภาวะ

คุกคาม) ของทัง 3 หมวดหมู่ ด้วยวิธี Likert scale จากทีให้ผู ้ตอบค ําถามระบุระดับว่าเห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วยกับประโยคข ้อความทีสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ เช่น คําถามว่า “ประเทศไทยเป็นผู้นํา

ตลาดกล้วยไม้เมืองร้อน มีส่วนแบ่งตลาดมากทีสุดในตลาดโลก” หากตอบเห็นด้วย ให้ผู ้ตอบให้ 

คะแนนกํากับด้วย ว่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งระดับเป็น 1) เห็นด้วยอย่างยิง (คะแนน 5 หรือ 

100%) 2) เห็นด้วยอย่างมาก (คะแนน 4 หรือ 80%) 3) เห็นด้วย (คะแนน 3 หรือ 60%) 4) เห็นด้วย

บางส่วน (คะแนน 2 หรือ 40%) 5) เห็นด้วยน้อย (คะแนน 1 หรือ 20%)  รวมทังการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

และวิเคราะห์แมทริกซ์ TOWS เพือหาทางเลือกยุทธศาสตร์ และ Boston Consulting Group Matrix : 

BCG  เพือวิเคราะห์หาส่วนครองตลาดเชิงเปรียบเทียบ และแนวโน้มการเจริญเติบโตของสินค้ากล้วยไม้

ไทยในตลาดโลก ซึงจากการวิเคราะห์ทังหมดนําไปสู่การจัดทํา “ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทย

ในตลาดโลก พ.ศ.  2554-2559” เพือให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์ทีตังไว ้ (ผลการวิเคราะห์

ปรากฏในภาคผนวก) โดยสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ได้ดังนี 
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จดแข็ง ุ (Strength : S) 

1. ไทยเป็นผู ้นําการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้เขตร้อนเป็นอันดับ 1 ของโลก 

2. แหล่งเพาะปลูกตังอยู่ในพืนทีทีมีศักยภาพและเหมาะสม 

3. เกษตรกรมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปลูกเลียงกล้วยไม้เป็นอย่างดี 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/รวมต ัวกันเป็นสมาคมต่าง  ๆ

5. มีกลุ่มธุรกิจทีเกียวข้องกับการผลิตต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิตอย่างครบครัน  

6. มีช่องทางตลาดใหม่ในการส่งออก เช่น กล้วยไม้เด็ดดอก พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ ฯลฯ 

จดอ่อน ุ (Weakness : W) 

1. กล้วยไม้เป็นสินค้าทีต้องการความรวดเร็วและความระมัดระวังในการขนส่ง 

2. ราคาผันผวนตามฤดูกาล 

3. เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้าในประเทศ

ปลายทาง 

4. ขาดการจัดการทีมีประสิทธิภาพในระดับสวนและคลังสินค้า 

5. ขาดการเชือมโยงระหว่างผู ้ผลิต องค์กรสนับสนุนและกลุ่มลูกค้า 

6. ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือง(การพัฒนาพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยี 

การวิจัยตลาด ฯลฯ) 

7. ผู ้ ส่งออกมีการตัดราคาส่งออกเพือต้องการส่วนแบ่งในตลาดทําให้ราคาส่งออกตํ าลง 

8. ระวางเครืองบินราคาสูงและขาดอํานาจต่อรองในการจัดสรรพืนทีระวางทําให้เสียโอกาส

ทางการตลาด 

โอกาส (Opportunity : O) 

1. มีโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปีละ 10,000 ล้านบาท และ Orchid Net รวมทังการ 

ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้เป็นทีรู้จักและเกิดความต้องการทัวโลก ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 

2. ตลาดต่างประเทศบางแห่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  

รัสเซีย 

ภาวะคกคามุ  (Threat :T) 

1. วิกฤตเศรษฐกิจของโลกส่งผลทําให้ความต้องการกล้วยไม้ลดลง 

2. ลูกค้าต่างประเทศบางรายไม่ชําระค่าสินค้าทําให้เกิดปัญหากับการส่งออกเป็นอย่างมาก 

3. มีภาวะการแข่งขันของไม้ดอก (Cut flower )ในตลาดโลกสูงขึน 
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4.   ประเทศปลายทางทีเป็นตลาดหลักหรือตลาดคู่ค้าเดิม ใช้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและ

กฎระเบียบต่างๆ เพือกีดกันการนําเข ้าเพิมมากขึน 

4. วิสัยทัศน์ 

 เป็นผ้นําในการู ส่งออกกล้วยไม้ของโลก  

5. พันธกิจ 

 1) ผลักดันใหมี้การส่งออกกล้วยไม้เพิมมากขึน 

 2) ส่งเสริมการผลิตกล้วยไมที้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการส่งออก 

 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคลัสเตอร์กล้วยไมท้ีเข้มแข็ง  

 4) พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมกล้วยไม้ ศูนย์กลางข้อมูลและตลาดข้อมูล

กล้วยไม้ระดับโลก (World Orchid Net)  

 5) ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้มากขึนในการประดับตกแต่งทังในประเทศและต่างประเทศ 

6. วัตถประสงค์ุ  

 1) เพือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนากล้วยไม้ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเป็นระบบ ทําให้เกิด

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และประสบความสําเร็จในเวทีการค้าไม้ดอกไม้ประดับของโลก   

 2) เพือเพิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดการส่งออก 

7. เป้าประสงค์ 

1) เพิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไมโ้ดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก เฉลีย

ร้อยละ 19.24 ต่อปี (ดอกกล้วยไม้ ร้อยละ19.09 และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 25.31) และมีเป้าหมายการ

ส่งออกมูลคา่ 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 ตารางที 1 

2) ส่งเสริมใหมี้การใชก้ล้วยไม้ไทยอย่างแพร่หลายมากขึนและเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม

การท่องเทียวของประเทศไทย 

3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ 
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ตารางที 1 แสดงอัตราเพิมของมลค่าการส่งออกกล้วยไม้ ู  ปี 2552 – 2559                    หน่วย : ล้านบาท 

 

ปี ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ รวม 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2,411 

2,550 

3,000 

3,400 

4,000 

4,980 

5,900 

7,200 

8,500 

423 

450 

500 

600 

700 

870 

1,150 

1,300 

2,500 

2,835 

3,000 

3,500 

4,000 

4,700 

5,850 

7,050 

8,500 

10,000 

อัตราเพิม (%) 19.09 25.31 19.24 

ในการพิจารณาข ้อมูลมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ เพือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การ

แข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก เพือผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ให้ได้ปีละ 10,000  ล้านบาท ในปี 

2559 โดยใช้ข ้อมูลปี 2552 เป็นฐาน (มูลค่าการส่งออกประมาณ 3,000  ล้านบาท) พบว่ามูลค่าการ

ส่งออกกล้วยไม้ในช่วงปี 2552 – 2559 มีอัตราเพิมเฉลียต่อปีร้อยละ 19.24 โดยจะพิจารณาใน 3 

ระยะเวลาดังนี 

 ระยะที 1 ช่วงปี 2552 – 2554 มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้มีอัตราการขยายตัวเฉลียต่อปี ร้อยละ 

15.47 โดยเพิมจาก 3,000 ล ้านบาท ในปี 2552 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี 2554 เนืองจากคาดว่าช่วง

ดังกล่าว เศรษฐกิจเริมฟืนตัวจากภาวะตกตํ าในปี 2551 ท ําให้ปริมาณการใช้ดอกไม้ ซึงถือว่าเป็นสินค ้า

ฟุ ่ มเฟือยเริมปรับตัวดีขึน 

 ระยะที 2 ช่วงปี 2554 – 2557 คาดว่าอัตราการขยายต ัวของมูลค่าการส่งออกจะปรับต ัวดีขึนจาก

เดิม โดยอยู่ในอัตราเฉลียต่อปี ร้อยละ 21.16 เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศ 

คาดว่าจะขยายตัวเพิมขึน ส่งผลให้ความต้องการใช้ดอกไม้เพือการประดับตกแต่งเพิมขึนด้วย ประกอบ

กับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายใตยุ้ทธศาสตร์การแข่งข ันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก 

ช่วงปี 2554 – 2559 ซึงผลจากการดําเนินงานจะช่วยส่งเสริมให้การส่งออกสามารถขยายตัวได้เพิมขึน  

 ระยะที 3 ช่วงปี 2557 – 2559  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกจะปรับลดลงเล็กน้อย แต่

ก็ย ังอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราเฉลียต่อปีร้อยละ 19.10 โดยเพิมจาก 7,050 ล้านบาท ในปี 
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2557 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 ซึงระยะเวลานับตังแต่เริมโครงการเป็นต้นมา  คาดว่าจะเพียง

พอทีจะทําให้กลยุทธ์ต่างๆ สามารถผลักดันให้การส่งออกบรรลุเป้าหมายได้ 

 สรุปอัตราเพิมของมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้ในช่วงปี 2552-2559 มีอัตราเพิม

เฉลียต่อปี ร้อยละ 19.09 และร้อยละ 25.31 ตามลําดับ โดยมีสัดส่วนการส่งออกดอกกล้วยไม้ประมาณ

ร้อยละ 85 และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 15 ของมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ทังหมด ทังนีใช้โปรแกรมการ

คํานวณหาอัตราการเติบโต p = a x ert 

(p = มูลค่า ,a = ค่าคงที ,e=exponential, function, r=growth rate, t=time) 

8. กลยทธ์ุ  

 กลยุทธ์ที 1 เพิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก 

 กลยุทธ์ที 2 ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 

 กลยุทธ์ที 3 พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที 4 พัฒนาองค์กร 

 กลยุทธ์ที 5 ส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก 

9. กลไกการขับเคลือนยทธศาสตร์ุ  
 1) คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ก ํากับดูแลงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาการ

ตลาด และระบบโลจิสติกส์กล้วยไม้ ตลอดจนแผนงานโครงการเกียวกับกล้วยไม้ ของหน่วยงานต่าง ๆ  
ตามทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเกียวข้องกับสินค้ากล้วยไม้ 
 2) บูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับในแต่ละสายงาน และทําให้เกิดความ

เชือมโยง เพือให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

10. ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  
1) ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกล้วยไม้เพิมขึน 

2) เกษตรกรผู ้ผลิตกล้วยไม้ มีรายได้เพิมขึน และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

3) ธุรกิจทีเกียวข้องหลายภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ได้รับผลประโยชน์ที

เกียวเนืองจากอุตสาหกรรมกล้วยไม้เพิมมากขึน 

4) มีรายได้จากนักท่องเทียวต่างชาติเพิมขึนจากการเข้ามาเทียวชมความสวยงามของกล้วยไม้ใน

ภาพลกัษณ์ทีประเทศไทยเป็น Land of Orchids  
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11. แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน / โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชีวัด 

1. แผนงานเพิม

ศักยภาพการ

แข่งขันด้าน

การตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 โครงการสร้างตลาดเชิงรกุ  

1.1.1 ขยายช่องทางการตลาด 

1) ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนวทางการขยายตลาดใน

ตลาดใหม่ เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง อาเซียน 

อเมริกาใต ้ ออสเตรเลีย โดยทําการศึกษาประวัติศาสตร์ 

เศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคดอกไม้ แนวโน้มการ

เติบโต ช่องทางการจําหน่าย แนวทางการเจาะตลาด

หรือกระตุ ้นตลาด เงือนไขและกฎระเบียบการนําเข ้า 

แนวทางการลดต ้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเผยแพร่ผล

การศึกษาวิเคราะห์ให้ผู ้ ส่งออกนําไปใช้ประกอบเป็น

แนวทางในการวางแผนการเจาะตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิมมากขึน 

2) ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาอปสรรคทีมีต่อการุ

ส่งออกในตลาดค่ค้าเดิม ู เช่น ญีปุน่ สาธาณรัฐ

ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อิตาลี 

เยอรมนี โดยจัดตังคณะอนุกรรมการประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ทีเกียวข ้อง และผู้

ส่งออกในแต่ละตลาด ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

และหาแนวทางในการเร่งกําจัดหรือบรรเทาปัญหาอัน

เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก รวมทังการเจรจากับ

ประเทศคู่ค้าทีมีปริมาณการนําเข้ากล้วยไม้ของไทย

ลดลงอย่างจริงจัง เพือให้ผู ้ส่งออกสามารถส่งออก

สินค้าได้เพิมขึน 

3) โครงการนําร่องจากผลการศึกษาเพือแก้ไขปัญหา

อปสรรคทีมีต่อการส่งออกในตลาดค่ค้าเดิมุ ู  ด ําเนินการ

เพือเป็นโครงการนําร่องตามแนวทางทไีด้มีการศึกษา

วิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และติดตามผลเพือ

1. สามารถรักษาตลาด

คู่ค้าเดิมไว้ไดแ้ละสร้าง

มูลค่าการส่งออก

เพิมขึน 

2. สามารถขยาย

ปริมาณและมูลค่าการ

ส่งออกไปสู่ตลาด   

ใหม่ ๆ ได้เพิมมากขึน 

3. กล้วยไม้ ส่งออกทีมี

คุณภาพและได้

มาตรฐานการส่งออกมี

ปริมาณเพิมสูงขึน  

4. มีการสร้างระบบที

สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ว่าเป็น

ผลผลิตจากผู ้ผลิตและผู ้

ส่งออกรายใด 

5. ได้แนวทางและการ

ทดลองปฏิบั ติในการ

แก้ไขปัญหาและลด

ต้นทุนโลจิสติกส์ให้

เป็นรูปธรรม 
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แผนงาน / โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายผลการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ 

1.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย 

1)สนับสนนการจัดงานแสดงกล้วยไมุ้  ในประเทศ และ

การเข ้าร่วมงานแสดงสินค้าและ/หรือ จัดคณะผู ้แทน

การค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ โดยนําผู ้ผลิต ผู ้

ส่งออก ทีผลิตและส่งออกกล้วยไม้ทีได้คุณภาพและ

มาตรฐาน ไปร่วมงานจัดแสดงสินค้ากล้วยไม้และ

เจรจาธุรกิจ ในงานทีจัดขึนในประเทศต่าง ๆ และหรือ

ร่วมเป็นคณะไปเจรจาการค ้าในต่างประเทศ เพือสร้าง

ภาพลักษณ์และความเชือมันในการเป็นประเทศผู ้

ส่งออกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 

โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าเช่าพืนที 

ค่าจัดตกแต่งบูธ และนิทรรศการ ค่าจ้างล่าม ค่าพาหนะ

ในการศึกษาดูงาน  

2) จัดทําสือประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ ให้กล้วยไม้ไทย

เป็นทีรู้จ ักในตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวางใน

รูปแบบต่าง ๆ ทังโปสเตอร์ ซีดี เอกสารเผยแพร่ 

เอกสารวิชาการ และสนับสนุนให้สถานทูตทังในและ

ต่างประเทศ สํานักงานทีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

สํานักงานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ นําไปใช้

ประกอบการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยผ่านสือ    

ต่าง ๆ อย่างต่อเนือง  

1.1.3 ส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ทีมีคณภาพไดุ้

มาตรฐานการส่งออกและตรวจสอบย้อนกลับได้ โดย

จัดประชุมเชือมโยงให้เกษตรกรทีได้รับการรับรอง

สวน GAP ได้พบปะเจรจากับผู ้ ส่งออก เพือให้

เกษตรกรได้รับราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพและ
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แผนงาน / โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชีวัด 

มาตรฐาน และร่วมกันวางแผนการผลิตและส่งออก

กล้วยไม้ทีมีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งออกและ

สร้างระบบให้มีการตรวจสอบย ้อนกลับได้ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการ

ส่งออกและโลจิสติกส์ 

1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาและลดต้นทนุ    

โลจิสติกส์  

โดยจัดตังคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาศึกษาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาค่าระวาง เพือลดต้นทุนค่าระวางใน

การขนส่ง จัดหาทีระวางเพือให้เพียงพอและสะดวกใน

การขนส่งกล้วยไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือลด

ขันตอนและระยะเวลาขนส่งให้ถึงมือผู ้บริโภคในเวลา

ทีรวดเร็ว คงสภาพทีดี ต้นทุนตํา รวมทังเพิมทางเลือ

การขนส่ง กล้วยไม ้ทีช่วยลดต้นทุนให้ตํ าลง 

1.2.2 โครงการนําร่องจากผลการศึกษาเพือแก้ไขปัญหา

และลดต้นทนโลจิสติกส์ุ  

ดําเนินการเพือเป็นโครงการนําร่องตามแนวทางทีได้มี

การศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาและลดต้นทุน     

โลจิสติกส์ และติดตามผลเพือขยายผลการดําเนินงานที

มีประสิทธิภาพ 

2. แผนงานส่งเสริม

การผลิตกล้วยไม้

คณภาพุ  

2.1 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความ

หลากหลาย 

ดําเนินการพัฒนาให้มีศูนย์รวบรวมและบริหารจัดการ

เชือพันธุ์กล้วยไม้จากแหล่งต่าง ๆ ทัวโลก ทีสามารถ

ให้บริการเชือพันธุ์แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยรวบรวมพ่อแมพ่นัธ์ุ จัดทําฐานข ้อมูลพ่อแม่พันธุ์

1. มีศูนย ์รวบรวมและ

บริหารจัดการเชือพันธุ์

กล้วยไม้จากแหล่ง  

ต่าง ๆ ทีสามารถ

ให้บริการเชือพันธุ์แก่

เกษตรกรเพือการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุ์
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แผนงาน / โครงการ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชีวัด 

ทงัชนิด คุณลักษณะ ช่วงเวลาการออกดอก และ

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบอย่างทัวถึง เพือให้

เกษตรกรได้นําเชือพันธุ์ไปใช้ปรับปรุงพันธ์ุใหม่ ๆ 

เพือให้ประเทศไทยมีฐานพันธุกรรมทีกว ้างขวางยิงขึน

และผลิตกล้วยไม้ให้มีความหลากหลายตอบสนอง

ความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างต่อเนือง 

2.2 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ทีมีคณภาพตามุ

มาตรฐานการส่งออก 

โดยส่งเสริมการจัดทําสวน GAP และ โรงงาน GMP 

โดยออกให้คําปรึกษา และให้การรับรองสวน GAP 

และศึกษาพัฒนาโรงคัดแยกและบรรจุหีบห่อตัวอย่าง 

และโรงรมให้ได้มาตรฐาน GMP และให้การรับรอง 

GMP 

ใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จํานวน 

1 ศูนย ์

2. สินค้ากล้วยไม้มี

ความหลากหลาย

เพิมขึน 

3. สวนกล้วยไม้จ ํานวน 

3,500 สวน (ราย) 

ได้รับการรับรอง GAP  

4.โรงงานคัดแยก บรรจุ

หีบห่อและโรงรม 

จํานวนอย่างน้อย 30 

โรง ได้มาตรฐาน GMP 

3. แผนงานพัฒนา

และสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

 

3.1  โครงการส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง

เกษตรกร ผ้ประกอบการู และนักวิจัย เพือให้สอดคล้อง

กับความต ้องการของเกษตรกร และผู ้ประกอบการทีจะ

นําไปสู่ภาคปฏิบัติ และก่อให้เกิดการพัฒนาต่อ

อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยอย่างแท้จริง โดย

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน เสนอหัวข้อการวิจัย

ให้คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติพิจารณาอนุมั ติ 

และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร สนับสนุนการวิจัยทีได้รับการอนุมัติ 

3.2 โครงการจัดประกวดนวัตกรรม โดย

ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษา สถาบันเกษตรกร 

และภาคเอกชน ส่งนวัตกรรมทีเกียวข้องกับกล้วยไม้ ที

ได้ผลสําเร็จแล้ว และมีการเผยแพร่ผลงานหรือจําหน่าย

1. มีนวัตกรรม

เกียวข้องกับ

อุตสาหกรรมกล้วยไม้

เกิดขึนมากมาย 

2. เป็นผู ้นําและ

ศูนย์กลางจัดงาน

นวัตกรรมกล้วยไม้ของ

โลก 
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ในท้องตลาดไม่เกิน 1 ปี เข ้าประกวดตามหัวข้อที

กําหนด โดยคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติเป็นผู้

พิจารณาตัดสิน ผู ้ได้รับการตัดสินให้ชนะการประกวด

ในแต่ละด้านจะได้รับโล่และเงินรางวัลจาก

คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ และเผยแพร่ผลงานให้

สาธารณชนได้รับทราบเพือนําไปสู่การพัฒนา

อุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยให้ก้าวหน้า และย ังยืน 

เป็นทียอมรับว่าเป็นผู ้นํานวัตกรรมกล้วยไม้ของโลก 

3.3 โครงการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาต ิโดย

สนับสนุนให้มีการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ 

ขึนทีประเทศไทยเป็นประจําทุกปี เพือแสดงศักยภาพ

ในการเป็นผู ้นําด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

ของไทยในระดับโลก ซึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมทังอุตสาหกรรม

กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับของไทย ให้เป็นทีรู้จัก

และยอมรับ ทําให้สามารถขยายตลาดออกไป

กว้างขวางมากยิงขึน 

4. แผนงานพัฒนา

องค์กร 

 

4.1 โครงการส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์กล้วยไม้ที

เข้มแข็ง โดยสํารวจและค ัดเลือกกลุ่มเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชน ทีมีศักยภาพ มีหน่วยงานราชการ 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน มูลนิธิ 

สมาคม ชมรม ทีเกียวข้องในท้องถิน สรรหาผู้นํา (ผู ้

ประสานงานการพัฒนา คลัสเตอร์ ; Cluster 

Development Agent หรือ CDA) และส่งเสริมให้เกิด

การสร้างเครือข่ายเป็นคลัสเตอร์กล้วยไม้ สร้าง

กิจกรรมและเวทีต่าง ๆ ให้เกิดการพบปะแลกเปลียน

ความรู้ ข้อมูล ความคิดเห็น และประโยชน์ซึงกันและ

กันในคลัสเตอร์ เพือรวมตัวกันสร้างความรู้ พัฒนา

1. มีคลัสเตอร์กล้วยไม้

ทีเข ้มแข็งเกิดขึนอย่าง

น้อย 15 คลัสเตอร์  

2. มีระบบบริการให้

ข ้อมูลทีเป็นปัจจุบัน

ด้านกล้วยไม้ และการ

ซือขายกล้วยไม้และ

ปัจจัยการผลิตที

เกียวข้องกับกล้วยไม้

ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อมูลกล้วยไม้ใน
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เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาท้องถิน ก ําหนดกลยุทธ์เพือ

การพัฒนา ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้า เพิม

มูลค่าผลผลิต เพือทําให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

รวมทังสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึนอย่างต่อเนือง และมี

การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานและ

ความก้าวหน้าของแต่ละคลัสเตอร์เป็นประจําทุกปี 

4.2 โครงการสร้างศนย์กลางการให้บริการกล้วยไม้แบบู

เบ็ดเสร็จ 

4.2.1 จัดสร้างระบบเครือข่ายข้อมลกล้วยไม้ระดับโลก ู

(World Orchid Net) เพือเป็นศูนย์รวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แลกเปลียนข้อมูลทุกด้านเกียวกับกล้วยไม้ 

และผู ้ ทีเกียวข้องกับวงการกล้วยไม้ทังหมด (Initial 

Industry , Supporting Industry /Institution และ 

Customer Service) เพือเป็นช่องทางให้ผู ้บริโภคทัว

โลกเข้าถึงตลาดกล้วยไม้ของไทยและเกิดการเจรจาซือ

ขายผ่านศูนย ์เครือข่ายข ้อมูลกล้วยไม้ 

4.2.2 จัดตังศนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพู

กล้วยไม้ เพือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกียวกับ

กล้วยไม้ เป็นจุดเรียนรู้ ดูงาน และฝึกอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้อย่างครบวงจร โดยมีจุด

สาธิตการผลิตกล้วยไม้ทีใช้เทคโนโลยีทันสมัย มี

ห้องสมุดกล้วยไม้ มีการกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

ทีแน่ชัดตลอดทังปี เพือให้เกษตรกรทังรายเดิม และผู ้ ที

เข ้าสู่วงการใหม่ทีต ้องการปลูกกล้วยไม้เป็นอาชีพ 

สามารถเข ้ารับการอบรมทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างต่อเนือง 

รวมทังการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องกับ

กล้วยไม้และผู ้ประกอบการในเทคโนโลยีเฉพาะด้าน 

ระดับโลก (World 

Orchid Net) จํานวน 1 

ระบบ 

3. มีศูนย ์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและฝึก

อาชีพกล้วยไม้ จํานวน 

3 ศูนย์ (ศูนย์หลัก 1 

ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 2 

ศูนย)์ 

4. มีศูนย ์บริการด้าน

การตลาดกล้วยไม้ 

จํานวน 1 ศูนย ์

5. เกษตรกรและ

ผู ้ประกอบการได้รับ

การพัฒนาความรู้ด้าน

การผลิตทีทันสมัยและ

การแลกเปลียนเรียนรู้

ด้านการตลาดกล้วยไม ้
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4.2.3 จัดตังศนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไมู้  เพือเป็น

ศูนย์กลางประสานงานและบริการความรู้และข ้อมูล

ด้านการตลาด ให้แก่ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ มีห้อง

แสดงตัวอย่างผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ มี

การจัดกิจกรรมเพือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กล้วยไม้ 

เช่น การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้อย่างต่อเนือง มี

การจัดให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการตลาด

กล้วยไม้ทังในและต่างประเทศ บริการจําหน่ายสินค้า

กล้วยไม้ทีได้รับ Phytosanitary certificate เพือให้

ผู ้บริโภคทัวไปสามารถซือหาเป็นของขว ัญของฝาก

และนําเข้าไปย ังประเทศต่างๆ ได้อย่างถูกต ้องซึงเป็น

การประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของไทยให้ผู ้บริโภคใน

ต่างประเทศได้รู้จักและเกิดความตอ้งการอย่าง

กว้างขวางมากขึนอีกทางหนึง 

5. แผนงานส่งเสริม

การใช้และ

สนับสนนการุ

ส่งออก 

 

5.1 กําหนดนโยบายให้ทกภาคส่วนสนับสนนกล้วยไมุ้ ุ

ตามภารกิจและศักยภาพ โดยใช้อํานาจคณะรัฐมนตรี

กําหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกล้วยไม้ตาม

ภารกิจและศักยภาพ ในฐานะทีกล้วยไม้เป็นสินค้าที

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยให้รัฐบาล

เห็นชอบกําหนดเป็นนโยบาย ดังนี 

    1) ส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ภายในประเทศอย่าง

แพร่หลายเพือให้ประเทศไทยเป็น Land of Orchids  

และเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเทียวของ

ประเทศไทย 

    2) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนที

เกียวข ้องให้การสนับสนุนและผลักดันการใช้และ

1. มีการใช้กล้วยไม้ใน

ประเทศเพิมมากขึน 

2. สถานทีสําคัญทีเป็น

ประตูทางเข้าของ

ประเทศไทย ได้แก่ 

สนามบินนานาชาติ 

ได้รับการตกแต่งด้วย

กล้วยไมอ้ย่างถาวรเพือ

ย ําภาพลักษณ์การเป็น 

ดินแดนแห่งกล้วยไม้ 

(Land of Orchids) ของ

ประเทศไทย  
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ส่งออกกล้วยไม้ตามภารกิจและศักยภาพทีมีอยู่ 

    3) ให้ใช้กล้วยไม้ทีมีคุณภาพเป็นหลักในการประดับ

ตกแต่งสถานที ได้แก่ สนามบินนานาชาติ 

สวนสาธารณะ โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานทังราชการ

และเอกชน รวมทัง การจดังานพิธี การจดัประชุม 

สัมมนาต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ 

3. มีการประดับตกแต่ง

สถานทีต่าง ๆ 

ด้วยกล้วยไม้เพิมมาก

ขึน เช่น สวนสาธารณะ 

โรงแรม รีสอร์ท 

6. บริหารจัดการ

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จ ัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ทีปรึกษา 

และคณะทํางานทีเกียวข้อง 

2. ประสานงานการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที

เกียวข ้อง 

3. ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ความเคลือนไหวของ

สถานการณ์กล้วยไม้เพือรายงานให้คณะกรรมการ

กล้วยไม้แห่งชาติทราบและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปความก้าวหน้าผลการ

ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้คณะกรรมการกล้วยไม้

แห่งชาติทราบ 

5. จ ัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

เผยแพร่แก่สาธารณชน 

 

1. มีการจัดประชุม

คณะกรรมการกล้วยไม้

แห่งชาติ เพือติดตาม 

กํากับดูแลงานวิจัย 

พัฒนา ส่งเสริมเผยแพร่ 

และพัฒนาการตลาด 

และระบบโลจิสติกส์ 

ตลอดจนแผนงาน

โครงการเกียวกับ

กล้วยไม้ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้

ในยุทธศาสตร์เพือ

ขับเคลือนยุทธศาสตร์

และแก้ไขปัญหา

อุปสรรคทีมีผลกระทบ

ต่อการส่งออกกล้วยไม ้
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 12. แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

รวมงบประมาณทังสิน (บาท)

รวมงบประมาณ (บาท) (65,689,000 บาท) (60,163,000 บาท) (55,591,000 บาท) (51,395,000 บาท) (47,023,000 บาท) (48,611,000 บาท)

1. แผนงานเพิมศักยภาพการแข่งขันด้าน

การตลาดส่งออก

(36,828,000 บาท) (33,164,000 บาท) (29,164,000 บาท) (26,664,000 บาท) (24,664,000 บาท) (26,646,000 บาท)

1.1 โครงการสร้างตลาดเชิงรกุ (31,828,000 บาท) (28,164,000 บาท) (27,164,000 บาท) (26,664,000 บาท) (24,664,000 บาท) (26,646,000 บาท)

(12,108,000 บาท) (13,554,000 บาท) (10,554,000 บาท) (9,054,000 บาท) (6,054,000 บาท) (6,036,000 บาท)

4 ตลาด 4 ตลาด 3 ตลาด 3 ตลาด 2 ตลาด 2 ตลาด

(12,000,000 บาท) (12,000,000 บาท) (9,000,000 บาท) (9,000,000 บาท) (6,000,000 บาท) (6,000,000 บาท)

6 ครัง 3 ครัง 3 ครัง 3 ครัง 3 ครัง 2 ครัง

(108,000 บาท) (54,000 บาท) (54,000 บาท) (54,000 บาท) (54,000 บาท) (36,000 บาท)

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

1) ขยายชองทางการตลาด่

     1.1) ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนวทางการ

ขยายตลาดในตลาดใหม่

    1.2) ศึกษาวิเคราะห์เพือแกไขปัญหา้

อุปสรรคทีมีตอการสงออกในตลาดคูค้าเดิม่ ่ ่

แผนงาน / โครงการ
หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

สศก./กรมสงเสริม      ่

การสงออก ่ (กสก. อตก. 

สมาคม)

กรมสงเสริมการสงออก ่ ่

(คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )
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เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

1 โครงการ 1 โครงการ

(1,500,000 บาท) (1,500,000 บาท)

(19,400,000 บาท) (14,400,000 บาท) (16,400,000 บาท) (17,400,000 บาท) (18,400,000 บาท) (20,400,000 บาท)

 7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด

 (1,400,000 บาท)  (1,400,000 บาท)  (1,400,000 บาท)  (1,400,000 บาท)  (1,400,000 บาท)  (1,400,000 บาท)

 2 ครัง  2 ครัง  3 ครัง  4 ครัง  5 ครัง  6 ครัง

 (5,000,000 บาท)  (5,000,000 บาท)  (7,000,000 บาท)  (10,000,000 บาท)  (12,000,000 บาท)  (14,000,000 บาท)

 1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง

 (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)

 (10,000,000 บาท)  (5,000,000 บาท)  (5,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (2,000,000 บาท)  (2,000,000 บาท)

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(ททท.)

     2.2) เข้ารวมงานแสดงสินค้าและ่ /หรือจัด

คณะผู ้แทนการค้าไปเจรจาการค้าในตางประเทศ่

    1.3) โครงการนํารองจากผลการศึกษาแกไข่ ้

ปัญหาอุปสรรคทีมีตอการสงออก่ ่

     2.3) จัดแสดงศักยภาพกล้วยไม้ไทยในการ

แสดงกล้วยไม้ระดับนานาชาติ (WOC , APOC ,

 EOS , Floriade)

     2.1) การจัดงานในประเทศ

2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย

จังหวัด/กรมสงเสริม่

การเกษตร (ททท. กทม.

 สมาคม)

     2.4) การจัดทําสือประชาสัมพันธ์

กรมสงเสริมการสงออก ่ ่

(กสก. อตก. กสส. 

สมาคม)

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(อตก. ททท. สมาคม)

กรมสงเสริมการสงออก ่ ่

(กสก. สศก. อตก. 

สมาคม)
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เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

 7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด  7 จังหวัด

 (320,000 บาท)  (210,000 บาท)  (210,000 บาท)  (210,000 บาท)  (210,000 บาท)  (210,000 บาท)

1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน

การส่งออกและโลจิสติกส์

 (5,000,000 บาท)  (5,000,000 บาท)  (2,000,000 บาท)

1) ศึกษาวิเคราะห์เพือแกไขปัญหาและลด้

ต้นทุนโลจิสติกส์

1 เรือง

 (5,000,000 บาท)

 1 โครงการ  1 โครงการ

 (5,000,000 บาท)  (2,000,000 บาท)

2.แผนงานส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

คณภาพุ

 (5,100,000 บาท)  (5,200,000 บาท)  (5,000,000 บาท)  (2,900,000 บาท)  (800,000 บาท)  (800,000 บาท)

 1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์

 (800,000 บาท)  (800,000 บาท)  (800,000 บาท)  (800,000 บาท)  (800,000 บาท)  (800,000 บาท)

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(มกอช. กวก. สมาคม)

2.1 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มี

ความหลากหลาย

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(กวก. มกอช. 

สถาบันการศึกษา 

สมาคม)

3) สงเสริมการสงออกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพได้่ ่

มาตรฐานการสงออกและตรวจสอบย้อนกลับได้่

2) โครงการนํารองจากผลการศึกษาแกไข่ ้

ปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )
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เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

 (4,300,000 บาท)  (4,400,000 บาท)  (4,200,000 บาท)  (2,100,000 บาท)

 1,000 ราย  1,000 ราย  1,000 ราย  500 ราย มกอช. (กสก. กวก.)

 (1,200,000 บาท)  (1,200,000 บาท)  (1,200,000 บาท)  (600,000 บาท)

 10 โรง  20 โรง     กรมวิชาการเกษตร      

(มกอช.)

 (100,000 บาท)  (200,000 บาท)

 1,000 ราย  1,000 ราย  1,000 ราย  500 ราย

 (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (3,000,000 บาท)  (1,500,000 บาท)

3. แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์

นวัตกรรม

 (13,800,000 บาท)  (13,800,000 บาท)  (13,800,000 บาท)  (13,800,000 บาท)  (13,800,000 บาท)  (13,800,000 บาท)

 (8,000,000 บาท)  (8,000,000 บาท)  (8,000,000 บาท)  (8,000,000 บาท)  (8,000,000 บาท)  (8,000,000 บาท)

 1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง

 (700,000 บาท)  (700,000 บาท)  (700,000 บาท)  (700,000 บาท)  (700,000 บาท)  (700,000 บาท)

2.2 โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ทีมี

คณภาพตามมาตรฐานการส่งออกุ

3.2 โครงการจัดประกวดนวัตกรรม

3.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเชิงบรณาการู

ระหว่างเกษตรกร ผ้ประกอบการและนักวิจัยู

วช. (คณะกรรมการ

กล้วยไม้แหงชาติ่ )

      2.2.1 สงเสริมการจัดทําสวน ่ GAP

      2.2.2 พัฒนาโรงงานคัดแยกบรรจุหีบหอ่

และโรงรมให้ได้มาตรฐาน GMP

      2.2.3 การออกให้การรับรองสวน GAP และ

โรงงาน GMP

 วช./กวก. (สวก. 

คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )

     กรมวิชาการเกษตร    

(มกอช.)
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เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

 1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง  1 ครัง

 (5,100,000 บาท)  (5,100,000 บาท)  (5,100,000 บาท)  (5,100,000 บาท)  (5,100,000 บาท)  (5,100,000 บาท)

4. แผนงานพัฒนาองค์กร  (9,029,000 บาท)  (7,067,000 บาท)  (6,695,000 บาท)  (7,099,000 บาท)  (6,827,000 บาท)  (6,433,000 บาท)

 5 คลัสเตอร์  5 คลัสเตอร์  10 คลัสเตอร์  10 คลัสเตอร์  15 คลัสเตอร์  15 คลัสเตอร์

 (650,000 บาท)  (410,000 บาท)  (870,000 บาท)  (542,000 บาท)  (936,000 บาท)  (608,000 บาท)

 (8,379,000 บาท)  (6,657,000 บาท)  (5,825,000 บาท)  (6,557,000 บาท)  (5,891,000 บาท)  (5,825,000 บาท)

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

 (3,764,000 บาท)  (2,042,000 บาท)  (1,210,000 บาท)  (1,942,000 บาท)  (1,276,000 บาท)  (1,210,000 บาท)

 3 ศูนย์  3 ศูนย์  3 ศูนย์  3 ศูนย์  3 ศูนย์  3 ศูนย์

 (1,275,000 บาท)  (1,275,000 บาท)  (1,275,000 บาท)  (1,275,000 บาท)  (1,275,000 บาท)  (1,275,000 บาท)

 1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์  1 ศูนย์

 (3,340,000 บาท)  (3,340,000 บาท)  (3,340,000 บาท)  (3,340,000 บาท)  (3,340,000 บาท)  (3,340,000 บาท)

3.3 โครงการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้

นานาชาติ

3) จัดตังศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ อตก. (คณะกรรมการ

กล้วยไม้แหงชาติ่ )

4.1 โครงการส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์

กล้วยไม้ทีเข้มแข็ง

4.2 โครงการสร้างศนย์กลางการให้บริการู

กล้วยไม้แบบเบ็ดเสร็จ

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(อตก. คณะกรรมการ

กล้วยไม้แหงชาติ่ )

2) จัดตังศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพ่

กล้วยไม้

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(กวก. มกอช. อตก.)

1) จัดสร้างระบบเครือขายข้อมูลกล้วยไม้ระดับ่

โลก (World Orchid Net)

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )

กรมสงเสริมการเกษตร ่

(คณะกรรมการกล้วยไม้

แหงชาติ่ )



 ปี 2554 ปี2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

328,472,000 บาท

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงินแผนงาน / โครงการ

หน่วยงานหลัก 

(หน่วยงานสนับสนนุ )เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

5. แผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนนการุ

ส่งออก
 -  -  -  -  -  -  -

5.1 สงเสริมการใช้กล้วยไม้ภายในประเทศ่

อยางแพรหลายให้ประเทศไทยเป็น ่ ่ Land of 

Orchids

 -  -  -  -  -  - ทุกหนวยงาน่

5.2 ให้การสนับสนุนและผลักดันการใช้และ

สงออกกล้วยไม้ตามภารกจและศักยภาพ่ ิ
 -  -  -  -  -  - ทุกหนวยงาน่

5.3 ใช้กล้วยไม้ทีมีคุณภาพเป็นหลักในการ

ประดับตกแตงสถานที และงานพิธี งาน่

ประชุมสัมมนาทังในและตางประเทศ่

 -  -  -  -  -  - ทุกหนวยงาน่

6. บริหารจัดการโครงการ  (932,000 บาท)  (932,000 บาท)  (932,000 บาท)  (932,000 บาท)  (932,000 บาท)  (932,000 บาท) กรมสงเสริมการเกษตร่

วช. = สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    สวกํ . = สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร    กทมํ . = กรุงเทพมหานคร    อตก. = องค์การตลาดเพือเกษตรกร   ททท. = การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

สศก. = สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร     กสกํ . = กรมสงเสริมการเกษตร    มกอช่ . = สานักงานมาตรฐานสนค ้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ํ ิ    กวก. = กรมวิชาการเกษตร    กสส. = กรมสงเสริมสหกรณ์่



สรปแผนผังยทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลกุ ุ  พ.ศ. 2554-2559

เป้าประสงค์ : 1. เพิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไม ้โดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี ร้อยละ 19.24 และมีเป้าหมายการส่งออกมูลค่า  10,000 ล้านบาท ในปี 2559

2. ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้ไทยอย่างแพร่หลายมากขึนและเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศไทย

3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นว ัตกรรมทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้

1. โครงการสร้างตลาดเชิงรกุ

1.1 ขยายช่องทางการตลาด

-ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนวทางการขยายตลาด

ในตลาดใหม่

-ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีมีต่อ

การส่งออกในตลาดคู่ค้าเดิม

- โครงการนําร่องจากผลการศึกษาเพือแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ทีมีต่อการส่งออกในตลาดคู่ค้าเดิม

1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย

1.3 ส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

การส่งออกและตรวจสอบย้อนกลับได้

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการส่งออกและ

โลจสิติกส์

2.1 ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

2.2 โครงการนําร่องจากผลการศึกษาแก้ไขปัญหาและลด

ต้นทุนโลจิสติกส์

แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์

นวัตกรรม

1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเชิง

บรณาู การระหว่างเกษตรกร

ผ้ประกอบการและนักวิจัยู

2. โครงการจัดประกวดนวัตกรรม

3. โครงการจัดงานนวัตกรรม

กล้วยไม้นานาชาติ

แผนงานพัฒนาองค์กร

งบประมาณรวม: 328.472 ล้านบาท 

1. โครงการส่งเสริมการสร้าง

คลัสเตอร์กล้วยไม้ทีเข้มแข็ง

2. โครงการสร้างศนย์กลางู

การให้บริการกล้วยไม้แบบเบ็ดเสร็จ

2.1 จัดสร้างระบบเครือข่ายข้อมูล

กล้วยไม้ระดับโลก (World Orchid 

Net)

2.2 จัดตังศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและฝึกอาชีพกล้วยไม้

2.3 จัดตังศูนย์บริการด้าน

การตลาดกล้วยไม้

แผนงานเพิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก

วิสัยทัศน์ : เป็นผู ้นําในการส่งออกกล้วยไม้ของโลก 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

ให้มีความหลากหลาย

2. โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

ทีมีคณภาพตามมาตรฐานการส่งออกุ

2.1 ส่งเสริมการจัดทําสวน GAP

2.2 พัฒนาโรงงานคัดแยกบรรจุ

หีบห่อและโรงรมให้ได้มาตรฐาน 

GMP

2.3 การออกให้การรับรองสวน 

GAP และโรงงาน GMP

แผนงานส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คณภาพุ

แผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนนการส่งออกุ

1. ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้ภายในประเทศอย่างแพร่หลายเพือให้ประเทศไทยเป็น Land of Orchids และเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเทียวในประเทศไทย

2. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้องให้การสนับสนุนและผลักดันการใช้และการส่งออกกล้วยไม้ตามภารกิจและศักยภาพทีมีอยู่

3. ให้ใช้กล้วยไม้เป็นหลักในการประดับตกแต่งสถานที ได้แก่ สนามบินนานาชาติ สวนสาธารณะ โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานราชการ เอกชน รวมทังการจัดงานพิธี

 การจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
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Strategy MapStrategy Map  ยทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลกุยทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลกุ   พพ..ศศ.. 25542554--25592559

StrategyStrategy ActivityActivity OutputOutputInputInput

OutcomeOutcome

เพิมศักยภาพการ

แข่งขันด้านการตลาด

ส่งออก

พัฒนาองค์กร

พัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม

1.เพิมมลค่าการส่งออกกล้วยไมู้  อัตราเติบโตเฉลียต่อปี ร้อยละ 19.24 โดยมีเป้าหมายการส่งออก 10,000 ล้านบาท ในปี 2559

2 มีการใช้กล้วยไม้ไทยอย่างแพร่หลายมากขึนในประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศไทย

3. เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีเกียวข้องกับอตสาหกรรมกล้วยไมุ้  และเป็นศนย์กลางนวัตกรรมกล้วยไม้ของโลกู

1. การสร้างตลาดเชิงรุก

1.1 ขยายช่องทางการตลาด

-ศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนวทางขยายตลาดในตลาดใหม่

-ศึกษาวิเคราะห์เพือแก ้ ไขปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการส่งออกในตลาดคู่คา้เดิม

-โครงการนําร่องจากผลการศึกษาเพือแก ้ ไขปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการ

ส่งออกในตลาดคู่ค้าเดิม

1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย

1.3 ส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออกและ

ตรวจสอบย้อนกลับได้

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใน

การส่งออกและโลจิสติกส์

2.1 ศึกษาวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหา

และลดต้นทุนโลจิสติกส์

2.2 โครงการนําร่องจากผลการศึกษา

แก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

2. จัดประกวดนวัตกรรม
1. ส่งเสริมงานวิจ ัยเชิง

บูรณาการระหว่างเกษตรกร

ผู ้ประกอบการและนักวิจ ัย

2. สร้างศูนย์กลางการให้บริการกล้วยไม้แบบเบ็ดเสร็จ

2.1 จัดสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ระดับโลก (World Orchid Net)

2.2 จัดตังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพกล้วยไม้

2.3 จัดตังศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้        

1. ส่งเสริมการสร้าง

คลัสเตอร์กล้วยไม้ที

เข้มแข็ง        

3. จ ัดงานนว ัตกรรม

กล้วยไม้นานาชาติ

1.สามารถรักษาตลาดคู่ค ้าเดิม

2.ขยายการส่งออกสู่

ตลาดใหม่

3.ส่งออกกล้วยไม้ทีมีคุณภาพ

ได้มาตรฐานตรวจสอบย ้อนกลับได้

4.มูลค่าการส่งออกเพิมขึน 

30% (500 ล้านบาทต่อปี)

1.สินค้ากล้วยไม้มีความ

หลากหลาย

2.สวนกล้วยไม้และโรงงานได้รับ 

GAP และ GMP

3.มูลค่าการส่งออกเพิมขึน

20% (333.3 ล้านบาทต่อปี)

ส่งเสริมการผลิต

กล้วยไม้คณภาพุ

2. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ทีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ส่งออก

2.1 ส่งเสริมการจัดทําสวน GAP

2.2 พัฒนาโรงงานคัดแยกบรรจุหีบห่อและโรงรมให้ได้

มาตรฐาน GMP

2.3 การออกให้การรับรองสวน GAP และโรงงาน GMP

1. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความ

หลากหลาย

1.มีคลัสเตอร์ทีเข้มแข็ง

2.ผู ้ เก ียวข้องได้พัฒนาความรู้

3.มีศูนย์ให้บริการข้อมูลและการซือขาย

4.มูลค่าการส่งออกเพิมขึน 

20% (333.3 ล้านบาทต่อปี)

1.มีนว ัตกรรมเกิดมากขึน

2.มูลค่าการส่งออกเพิมขึน 20%

(333.3 ล้านบาทต่อปี)

177.13

ล้านบาท

43.15

ล้านบาท

82.8

ล้านบาท

19.8

ล้านบาท

ส่งเสริมการใช้และ

สนับสนนการส่งออกุ

ไมใช้่

งบประมาณ

1. ส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ

อย่างแพร่หลาย (Land of 

Orchids)

2. ทุกหน่วยงานให้การ

สนับสนุนและผลักดันการใช้

และส่งออกตามภารกิจและ

ศักยภาพ

3. ใช้กล้วยไม้ทีมีคุณภาพเป็นหลักในการ

ประดับตกแต่งสถานที เช่น สนามบิน

นานาชาติ สวนสาธารณะ งานพิธีต่าง ๆ

1.มีการใช้กล้วยไม้ในประเทศ

เพิมขึน

2.ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นดินแดน

แห่งกล้วยไม ้(Land of Orchids)

3.มูลค่าการส่งออกเพิมขึน 

10% (166.7 ล้านบาทต่อปี)
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ตารางที 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ประเมินค่าคะแนนความสําคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ด้วยวิธี Likert scale 

สภาพแวดล้อมภายใน คะแนน 

จดแข็ง ุ (Strength : S) 

1. ไทยเป็นผู ้นําการผลิตและการส่งออกกล้วยไมเ้ขตร้อนเป็นอันดับ 1 ของโลก 

2. แหล่งเพาะปลูกตังอยู่ในพืนทีทีมีศักยภาพและเหมาะสม 

3. เกษตรกรมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปลูกเลียงกล้วยไม้เป็นอย่างดี 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/รวมต ัวกันเป็นสมาคมต่าง  ๆ

5. มีกลุ่มธุรกิจทีเกียวข้องกับการผลิตต้นพนัธุ์และปัจจัยการผลิตอย่างครบครัน 

6. มีช่องทางตลาดใหม่ในการส่งออก เช่น กล้วยไม้เด็ดดอก พวงมาลัยดอก

กล้วยไม้ ฯลฯ 

จดอ่อน ุ (Weakness : W) 

1. กล้วยไม้เป็นสินค้าทีต้องการความรวดเร็วและความระมัดระวังในการขนส่ง 

2. ราคาผันผวนตามฤดูกาล 

3. เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้าใน

ประเทศปลายทาง 

4. ขาดการจัดการทีมีประสิทธิภาพในระดับสวนและคลังสินค้า 

5. ขาดการเชือมโยงระหว่างผู ้ผลิต องค์กรสนับสนุนและกลุ่มลูกค้า 

6. ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือง(การพัฒนาพันธ์ุใหม่ 

เทคโนโลยี การวิจัยตลาด ฯลฯ) 

7. ผู ้ส่งออกมกีารตัดราคาส่งออกเพือต้องการส่วนแบ่งในตลาดทําให้ราคา

ส่งออกตํ าลง 

8. ระวางเครืองบินราคาสูงและขาดอํานาจต่อรองในการจัดสรรพืนทีระวางทําให้

เสียโอกาสทางการตลาด 

 

5 

4 

4 

3 

3 

4 
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4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 
 

หมายเหตุ : จําแนกระดับคะแนนด้วยวิธี Likert Scale ดังนี 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกล้วยไม้ส่งออก สรุปได้ว่า กล้วยไม้ ส่งออกมีจุดแข็ง

ส่วนใหญ่ในระดับคะแนน 4  และมีจุดอ่อนอยู่ในระดับคะแนน 4 เช่นกัน หมายถึง กลุ่มผู ้ส่งออกดอก

กล้วยไม้ให้ความสําคัญกับจุดแข็งและจุดอ่อนของกล้วยไม้ส่งออกในระดับมาก 

ตารางที 2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis การประเมินค่าคะแนนความสําคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี Likert scale 

สภาพแวดล้อมภายนอก คะแนน 

โอกาส (Opportunity : O) 

1. มีโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปีละ 10,000 ล้านบาท และ Orchid Net 

รวมทังการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้เป็นทีรู้จักและเกิดความต้องการทัว

โลก ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 

2. ตลาดต่างประเทศบางแห่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึน เช่น จีน รัสเซีย 

ภาวะคกคาม ุ (Threat :T) 

1. วิกฤตเศรษฐกิจของโลกส่งผลทําให้ความต้องการกล้วยไม้ลดลง 

2. ลูกค้าต่างประเทศบางรายไม่ชําระค่าสินค้าทําให้เกิดปัญหากับการส่งออก

เป็นอย่างมาก 

3. มีภาวการณ์แข่งขันไม้ดอก (Cut flower) ในตลาดโลกสูงขึน 

4. ประเทศปลายทางทีเป็นตลาดหลักใช้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและ

กฎระเบียบต่างๆ เพือกีดกันการนําเข ้าเพิมมากขึน 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

 
 

หมายเหตุ : จําแนกระดบัคะแนนด้วยวิธี Likert Scale ดังนี 

 

 

 

 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกล้วยไม้ส่งออก สรุปได้ว่า กล้วยไม้ส่งออกมี

โอกาสอยู่ในระดับคะแนน 3  และมีภาวะคุกคามอยู่ในระดับคะแนน 4  หมายถึง กลุ่มผู ้ส่งออกดอก

กล้วยไม้ให้ความสําคัญต่อโอกาสของกล้วยไม้ส่งออกทีมีในระดับปานกลาง แต่ให้ความสําค ัญต่อภาวะ

คุกคามในระดับมาก 
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ตารางที 3 การวิเคราะห์เชิงกลยทธ์ ุ (Strategic Analysis) แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor 

Evaluation Matrix : IFE Matrix) 

ปัจจัยภายในทีสําคัญ ถ่วง

นําหนัก 

คะแนน คะแนนถ่วง

นําหนัก 

จดแข็ง ุ (Strength : S) 

1. ไทยเป็นผู ้นําการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้

เขตร้อนเป็นอันดับ 1 ของโลก 

2. แหล่งเพาะปลูกตังอยู่ในพืนทีทีมีศักยภาพและ

เหมาะสม 

3. เกษตรกรมีประสบการณ์และองค์ความรู้ใน

การปลูกเลียงกล้วยไม้เป็นอย่างดี 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/รวมต ัวกันเป็นสมาคม

ต่างๆ 

5. มีกลุ่มธุรกิจทีเกียวข้องกับการผลิตต ้นพันธุ์

และปัจจัยการผลิตอย่างครบครัน 

6. มีช่อง ทาง ตลา ดใ หม่ในกา รส่งออก เ ช่น 

กล้วยไม้เด็ดดอก พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ ฯลฯ 

 

0.095 

 

0.081 

 

0.080 

 

0.070 

 

0.068 

 

0.055 
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4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

0.48 

 

0.33 

 

0.32 

 

0.21 

 

0.20 

 

0.22 

 0.449  1.75 

จดอุ่ อน (Weakness : W) 

1. กล้วยไม้เป็นสินค้าทีต้องการความรวดเร็วและ

ความระมัดระวังในการขนส่ง 

2. ราคาผันผวนตามฤดูกาล 

3. เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด

และ ความ ต้องกา รของลูกค้าใ นประเทศ

ปลายทาง 

4. ขาดการจัดการทีมีประสิทธิภาพในระดับสวน

และคลังสินค้า 

5. ขา ดกา รเ ชือมโยงระหว่า งผู ้ผลิต  อง ค์กร

สนับสนุนและกลุ่มลูกค้า 
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0.24 
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ปัจจัยภายในทีสําคัญ ถ่วง

นําหนัก 

คะแนน คะแนนถ่วง

นําหนัก 

6. ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนือง (การพัฒนาพันธ์ุใหม่ เทคโนโลยี 

การวิจัยตลาด ฯลฯ) 

7. ผู ้ส่งออกมีการตัดราคาส่งออกเพือต้องการ

ส่วนแบ่งในตลาดทําให้ราคาส่งออกตํ าลง 

8. ระวางเครืองบินราคาสูงและขาดอํานาจต่อรอง 

ในการจัดสรรพืนทีระวางทําให้เสียโอกาส 

              ทางการตลาด 

0.066 

 

 

0.080 

 

0.065 

4 

 

 

4 

 

4 

 

0.27 

 

 

0.32 

 

0.26 

 0.551  2.21 

รวม 1.00  3.96 

 

ตารางที 4 การวิเคราะห์เชิงกลยทธ์ ุ (Strategic Analysis) แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายนอก 

(External Factor Evaluation Matrix : EFE Matrix) 
 

ปัจจัยภายในทีสําคัญ ถ่วง

นําหนัก 

คะแนน คะแนนถ่วง

นําหนัก 

โอกาส (Opportunity : O) 

1. มีโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปีละ 

10,000 ล้านบาท และ Orchid Net 

2. ตลาดต่างประเทศบางแห่งมีแนวโน้มการ

เติบโตสูงขึน เช่น จีน รัสเซีย 

 

0.186 

 

0.184 

 

3 

 

3 

 

 

0.56 

 

0.55 

 0.370  1.11 

ภาวะคกคาม ุ (Threat :T) 

1. วิกฤตเศรษฐกิจของโลกส่งผลทําให้ความ

ต้องการกล้วยไม้ลดลง 

2. ลูกค้าต่างประเทศบางรายไม่ชําระค่าสินค้าทํา

ให้เกิดปัญหากับการส่งออกเป็นอย่างมาก 
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4 

 

0.59 

 

 

0.70 
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ปัจจัยภายในทีสําคัญ ถ่วง

นําหนัก 

คะแนน คะแนนถ่วง

นําหนัก 

3. มีภาวการณ์แข่งขันไมด้อก (Cut flower) ใน

ตลาดโลกสูงขึน 

4. ประเทศปลายทางทีเป็นตลาดหลักใช้มาตรการ

ด้านสุขอนามัยพืชและกฎระเบียบต่างๆ เพือ

กีดกันการนําเข ้าเพิมมากขึน 

 

0.126 

 

0.183 

 

4 

 

4 

 

0.51 

 

0.73 

 0.630  2.52 

รวม 1.00  3.63 

 

การวิเคราะห์แมทริกซ์ TOWS เพือหาทางเลือกยทธศาสตร์ุ  

 หลังจากวิเคราะห์ด้วย SWOT แล้ว ไดน้ําแต่ละรายการของ SWOT มาทําการวิเคราะห์เพือหา

ยุทธศาสตร์ด้วย TOWS ซึงเป็นกรอบแนววิเคราะห์ในยุทธศาสตร์ ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน คือ 

จุดแข็ง (S-Strength) และจุดด้อย (W-Weakness) กับปัจจัยภายนอก คือ ภาวะคุกคาม (T-Threats) และ

โอกาส (O-Opportunity) ซึ งจากผลการวิเคราะห์แมทริกซ์ TOWS ได้คะแนนถ่วงนําหนักของปัจจัย

ดังนี 

 

                                     TOWS MATRIX 
 

จุดแข็ง (Strength : S)  จุดอ่อน (Weakness : W) 

SO 

 

WO 

ST WT (2.21,2.52) 

* กล้วยไม้ส่งออก * 

 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง     1.75  

คะแนน 

จุดด้อย            2.21   คะแนน รวม   3.96   คะแนน 

สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

โอกาส     1.11   

คะแนน 

ภาวะคุกคาม   2.52   คะแนน รวม   3.63   คะแนน 

โอกาส (Opportunity : O) 

อุปสรรค (Threat :T) 
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 พบว่าแมทริกซ์ TOWS อยู่ในตําแหน่ง WT คือ จุดด้อยและภาวะคุกคาม ดังนันยุทธศาสตร์ที

ควรดําเนินการ คือ ยุทธศาสตร์ทีบรรเทาจุดด้อยและหลีกเลียงภาวะคุกคาม หรือเรียกว่า “ Mini-Mini ” 

Strategy  

Boston Consulting Group Matrix : BCG 

 เป็นการวิเคราะห์เพือหาส่วนครองตลาดเชิงเปรียบเทียบ และแนวโน้มการเจริญเติบโตของ

สินค้ากล้วยไม้ไทยในตลาดโลก โดยประมาณจากมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ (060313) ของไทย 

และประเทศสําคัญในตลาดโลก ใช้ข ้อมูลปี 2550 และ 2551 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี 

060313 (ดอกกล้วยไม้) 

มลค่าส่งออกู   

2550 2551 

GR. Market Share Relative 

โลก 221,052,000 235,825,000 6.68   

เนเธอร์แลนด์ 109,133,000 109,471,000 0.31 46.42 1.12 

ไทย 73,823,000 72,463,000 -1.84 30.73 0.89 

สิงค์โปร์ 16,125,000 21,156,000 31.20 8.97 0.57 

นิวซีแลนด์ 14,793,000 15,343,000 3.72 6.51 0.49 
 
 
 

                       Stars 
 
 
 
 
 

              Question Marks 

                Cash Cows 
 
 
 
 
 

                     Dogs 

 
 
 
 
แกน Y แสดงอัตราการเติบโตของตลาด ( Market Growth Rate ) 
แกน X แสดงส่วนครองตลาดเชิงเปรียบเทียบ ( Relative Market Share) 

13.36 

6.68 

  0 

M
arket G

row
th R

ate 

Relative Market Share 

-1 

-2 

1 x 0 x 10 x 
* เนเธอร์แลนด์ (0.31,1.12) 

* ไทย (-1.84,0.89) 

* สิงค์โปร (31.20,0.57) 

* นิวซีแลนด์ (3.72,0.49) 
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คําอธิบาย 
  

Question Marks : ตลาดมีความเจริญเติบโตสูง แต่มีส่วนครองตลาดตํ า 
Stars : ตลาดมีความเจริญเติบโตสูง และมีส่วนครองตลาดสูง 
Cash Cows : ตลาดมีความเจริญเติบโตตํ า แต่มีส่วนครองตลาดสูง 
Dogs : ตลาดมีความเจริญเติบโตตํ า และมีส่วนครองตลาดตํ า 

 
 ผลการวิเคราะห์ BCG Matrix ของช่วงปี 2550-2551 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราส่วนครองตลาด

โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก 0.89 เท่า และมีอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 

1.84 ซึงอยู่ในช่วงตําแหน่งของ Dogs อธิบายได้ว่าในช่วงปี 2550-2551 ตลาดส่งออกดอกกล้วยไม้ของ

ไทยมีความเจริญเติบโตลดลงและมีส่วนครองตลาดต ํ า ดังนันจึงควรนํากลยุทธ์ทีบรรเทาจุดด ้อยและ 

หลีกเลียงภาวะคุกคาม โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสทีมีอยู่มาสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพือพลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับสินค้ากล้วยไม้ 
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ปริมาณ มลค่าู ปริมาณ มลค่าู ปริมาณ มลค่าู

ญีปุ ่ น 4,604.19 831.59 4,333.87 719.98 4,307.21 740.46

สหรัฐอเมริกา 3,609.20 568.81 3,322.31 519.57 2,891.57 445.85

อิตาลี 2,728.30 228.97 2,601.63 227.67 2,395.42 232.73

สาธารณรัฐประชาชนจีน 7,179.12 222.76 7,625.99 209.12 7,493.04 232.17

เนเธอร์แลนด์ 647.16 83.28 762.43 89.37 688.84 83.05

ไต้หวัน 1,148.42 84.23 1,225.15 81.76 982.73 66.68

อินเดีย 1,149.39 94.44 1,503.31 93.04 1,829.95 67.42

สหภาพโซเวียต(รัสเซีย) 99.71 27.89 161.43 45.54 198.95 46.39

โรมาเนีย 94.24 32.38 110.95 31.9 147.37 41.08

สหรัฐอาหรับ 269.37 36.02 320.91 41.89 280.69 37.31

เวียดนาม 252.17 15.01 524.54 20.08 792.68 41.22

สหราชอาณาจักร 155.36 15.16 244.9 20.89 234.69 33.97

ออสเตรเลีย 433.37 34.21 330.58 37.79 199.29 30.26

ซาอุดิอาระเบีย 125.7 22.99 157.08 28.09 173.41 29.53

สิงคโปร์ 263 22.94 157.38 14.42 278.87 27.89

แคนาดา 214.23 26.15 227.02 26.3 214.09 24.29

ฮ่องกง 340.85 28.68 299.25 23.66 287.42 21.55

เลบานอน 37.57 7.52 69.25 13.9 92.03 17.69

เยอรมนี 203.26 31.65 172.24 25.76 116.62 17.26

สาธารณรัฐเกาหลี 124.04 21.39 131.54 22.12 126.71 17.24

โปแลนด์ 75.31 12.29 87.34 12.4 81.94 11.38

อิหร่าน 40.05 6.52 61.7 11.37 98.36 12.51

คูเวต 80.63 9.91 83.74 11.33 88.0 11.79

กาตาร์ 60 6.59 79.77 8.67 77.17 9.61

สาธารณรัฐเช็ก 77.78 9.69 73.87 9.13 62.71 7.4

สเปน 63.61 7.3 72.65 7.68 56.29 5.84

บาห์เรน 27.27 5.58 30.82 6.62 27.86 6.48

จอร์แดน 25.32 2.79 36.51 3.27 56.24 5.97

ฝรังเศส 11.19 3.61 25.47 5.34 22.32 5.45

ฟิลิปปินส์ 59.93 4.14 77.63 5.53 65.06 3.86

กวม 12.37 3.51 11.34 3.85 13.77 3.83

อินโดนีเซีย 19.57 2.97 26.28 5.06 17.0 3.57

อืนๆ 335.27 34.44 203.16 28 216.11 26.36

รวม 24,566.93 2,545.40 25,152.02 2,411.07 24,614.41 2,368.09

ตารางที 5 ปริมาณและมลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยรายประเทศ ปี ู 2550 ถึงปี 2552

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ประเทศ
2550 2551 2552
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทย ปี 2552 ไปยังตลาดต่าง ๆ 10 อันดับแรก

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปี 2552 ปริมาณการส่งออกรวม = 24.61 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกรวม = 2,368.09 ล้านบาท

ปี 2552 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศต่าง ๆ จํานวน 84 ประเทศ

ตลาดคู่ค้าเดิม ตลาดใหม่
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ปี 2551
ปี 2552

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกดอกกล ้วยไม ้ ปีปี  25512551-- 25522552  ไปยังประเทศต่างๆไปยังประเทศต่าง  ๆ 1010  ลําดับแรกล ําดับแรก

--14.19%14.19%

+11.02%+11.02%

+28.78%+28.78%
--27.54%27.54% --7.07%7.07% --18.44%18.44% --10.93%10.93%

+2.84%+2.84%

+2.22%+2.22%

+1.87%+1.87%

 มูลค่าการส่งออกลดลงในประเทศคู ่ค้าเดิม (สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน) และตลาดใหม่ (อินเดีย สหรัฐอาหรับอิมิเรต์)

 มูลค่าการส่งออกเพิมขึนในประเทศคู่ค้าเดิม (ญีปุ ่ น อิตาล ีจีน) และตลาดใหม่ (โรมาเนีย รัสเซีย)
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกต้นกล้วยไม้ของไทย ปี 2552 ไปยังตลาดต่าง ๆ 10 อันดับแรก

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ล้านต้น)

ปี 2552 ปริมาณการส่งออกรวม = 30.79 ล้านต้น มูลค่าการส่งออกรวม ปี 2552 = 370.73 ล้านบาท

ปี 2552 ประเทศไทยส่งออกต้นกล้วยไม้ไปประเทศต่าง ๆ  จํานวน 100 ประเทศ

ตลาดคู ่ค้าเดิม ตลาดใหม่
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+17.7%+17.7%+165.8%+165.8%

+239.2%+239.2%+8%+8%

--38%38%+0.9%+0.9%

--23.6%23.6%

--33.7%33.7%

+46.5%+46.5% --35.3%35.3%

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกต้นกล้วยไม้เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกต้นกล้วยไม ้ ปีปี  25512551--25522552  ไปยังประเทศต่างๆไปยังประเทศต่าง  ๆ 1010  ลําดับแรกลําดับแรก

 มูลค่าการส่งออกลดลงในประเทศคู่ค้าเดิม (ญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ เกาหลี) และตลาดใหม่ (จีน)

 มูลค่าการส่งออกเพิมขึนในประเทศคู ่ค้าเดิม (สหรัฐอเมริกา เยอรมัน) และตลาดใหม่ (เวียดนาม บราซิล      

เกาะเรอุนยอง สิงคโปร์)

 
 

(ญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ เกาหล)ี 

(สหรัฐอเมริกา เยอรมนี) 

(จีน) 

(เวียดนาม บราซิล 

เกาะเรอุนยอง สิงคโปร์) 
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สรุปแนวโน้มมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้สรุปแนวโน้มมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม ้ ปีปี  25522552 ((ล้านบาทล้านบาท))สรุปแนวโน้มการส่งออกดอกกล้วยไม้สรุปแนวโน้มการส่งออกดอกกล้วยไม ้ ปีปี  25522552

-2.32+9.0ร้อยละอัตราการเติบโต 
(เปรียบเทียบ ปี 52 กับ 47-51*)

2,368.0924,614.412552
2,424.4122,580.36ค่าเฉลียมูลค่า (ปี 47-51*)

-1.78-2.14ร้อยละอัตราการเติบโต 
(เปรียบเทียบ ปี 52 กับ 51)

2,411.0725,152.022551
2,545.4024,566.932550
2,490.9523,348.402549
2,538.5921,207.272548
2,136.0618,627.172547

มูลค่า(ล ้านบาท)ปริมาณ(ตัน)ปี

 
 

 

สรุปแนวโน้มมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้สรุปแนวโน้มมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม ้ ปีปี  25522552 ((ล้านบาทล้านบาท))สรุปแนวโน้มการส่งออกต้นกล้วยไม้สรุปแนวโน้มการส่งออกต้นกล้วยไม้  ปีปี  25522552

370.7330,793.092552
409.1233,132.45ค่าเฉลียมูลค่า (ปี 47-51*)

-9.38-7.06ร้อยละอัตราการเติบโต 
(เปรียบเทียบ ปี 52 กับ 47-51*)

-12.45-21.04ร้อยละอัตราการเติบโต 
(เปรียบเทียบ ปี 52 กับ 51)

423.4438,997.472551
400.4235,731.752550
430.4434,154.822549
446.6730,402.182548
344.6226,376.032547

มูลค่า(ล ้านบาท)ปริมาณ(พันต ้น)ปี
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Confidential 
คาดการณ์อัตราเพิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ปี 2552-2559 

ปี ดอกกล้วยไม ้ ต้นกล้วยไม ้ รวม 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2,411 

2,550 

3,000 

3,400 

4,000 

4,980 

5,900 

7,200 

8,500 

423 

450 

500 

600 

700 

870 

1,150 

1,300 

2,500 

2,835 

3,000 

3,500 

4,000 

4,700 

5,850 

7,050 

8,500 

10,000 

อัตราเพิม (%) 19.09 25.31 19.24 

 

 

1.การผลิต 

ดอกกล้วยไม ้

- พืนทีผลิต ปี 2552 ประมาณ 22,042 ไร่ เพิมขึน 2.04 % จากปี 2551 

- แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี ราชบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 

- ผลผลิต ปี 2552 เท่าก ับ 52,923 ตัน ผลผลิตเฉลีย 2,401 ก.ก./ไร่ เพิมขึน 

2.1 % จากปี 2551 

- 95% เป็นสกุลหวาย เช่น พันธุ์โจแดง บอม 17 เอียสกุล ขาว 5 N ขาว

สนาน รองลงมา ได้แก่ สกุลมอคคารา ออนซิเดียม และแวนดา 

ต้นกล้วยไม ้

- พืนทีผลิตประมาณ 1,200 ไร่ 

- แหล่งผลิตทีสําคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี 

กาญจนบุรี เป็นต้น 

- ผลผลิตปี 2552 เพิมขึนประมาณ 10 % จากปี 2551 ส่วนใหญ่เป็น          

ต้นกล้วยไม้ขนาดเล็ก 

- สกุลหวาย มากทีสุด รองลงมาเป็น สกุลแวนดา แคทลียา ฟาแลนนอปซิส 

และออนซิเดียม 

(ข้อมูลประมาณการจากกรมส่งเสริมการเกษตร) 

2.การตลาด 

ราคาดอกกล้วยไมที้เกษตรกรขายได้ทีไร่นา เฉลียทุกขนาดต่อช่อ 

                   บาท/ช่อ 

ปี/เดือน ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. เฉลีย 

2551 3.61 4.58 3.28 2.67 3.54 

2552 3.42 3.72 2.56 2.97 3.18 

2553 2.54 2.75 - - 2.65 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

ข้อมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ต้นกล้วยไม ้ไม่มีการเก ็บข้อมูลราคาผลผลิต 

 

 

ดอกกล้วยไม ้

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นแหล่งผลิตและส่งออกอันดับหนึงของโลกซึง 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตหนาว สกุลซิมบิเดียม ส่วนประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและ 

ส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อนอันดับหนึงของโลก 

ตน้กล้วยไม ้

ประเทศไต้หวันเป็นแหล่งผลิตและส่งออกต้นกล้วยไม้ สกุลฟาแลนนอปซิสมาก

เป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศไทยส่งออกต้นกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก  

ส่วนใหญ่เป็นสกุลหวาย 

 

 

ดอกกล้วยไม ้

- มูลค่า ปี 2552 มูลค่าการส่งออก 2,368 ล้านบาท ลดลง 1.78% จากปี 2551  

- ปริมาณ ปี 2552 ปริมาณ 24,614.41 ตัน ลดลง 2.14% จากปี 2551 

- ตลาดหลัก ญีปุ ่ น อเมริกา อิตาลี จีน เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน 

- ตลาดใหม่ อินเดีย รัสเซีย โรมาเนีย เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรต ์

- ชนิดทีส่งออก สกุลหวาย มอคคารา อแรนดา ออนซิเดียม 

- คู่แข่งสําคัญ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ต้นกล้วยไม ้

- มูลค่า ปี 2552 มูลค่าการส่งออก 370.73 ล้านบาท ลดลง 12.45% จากปี 2551 

- ปริมาณ ปี 2552 ปริมาณการส่งออก 30.793 ล้านต้น ลดลง 21.04% จากปี 2551 

- ตลาดหลัก ญีปุ ่ น เนเธอร์แลนด์ อเมริกา เยอรมนี เกาหลี 

- ตลาดใหม่ เวียดนาม ฝรังเศส บราซิล จีน สิงคโปร์ 

- ชนิดทีส่งออก สกุลหวาย ฟาแลนนอปซิส แวนดา ออนซิเดียม แคทลียา 

- คู่แข่งทีสําคัญ คือ ไต้หวัน 

ราคาส่งออก FOB 

ปี 
ชนิดกล้วยไม ้

2551 2552 2553 

ดอกกล้วยไม้ (บาท/ก.ก.) 95.86 99.40 94.51* 

ต้นกล้วยไม้ (บาท/ต้น) 10.86 12.04 6.41* 

*ข้อมูลกรมศุลกากร (ม.ค.-พ.ค. 53)               1 ก.ก. ประมาณ 33 ช่อ 

 

 

- คุณภาพผลผลิตไม่สมํ าเสมอมีศัตรูพืชปะปน 

- ขาดการพัฒนาพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือง 

- ขาดข้อมูลความต้องการตลาดในเชิงลึก 

- ขาดการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศอย่างจริงจัง 

- ขาดการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในตลาดคู่ค้าเดิม 

- ค่าระวางขนส่งทางเครืองบินราคาแพงและไม่เพียงพอในช่วงเทศกาลที

ต่างประเทศต้องการ 

 

 

เพือเพิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้อัตราเติบโตเฉลีย 19.24% ต่อปี และส่งออกมูลค่า 

10,000 ล้านบาท ในปี 2559 ต้องดําเนินการ 5 แผนงาน ประกอบด้วย 

1. เพิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาด 

2. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 

3. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. พัฒนาองค์กร 

5. ส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์โลก 

การส่งออกกล้วยไม้ของไทย 

ปัญหาอุปสรรค 

ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 

Executive Summary 
สินค้ากล้วยไม้ 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ  กรมส่งเสริมการเกษตร กรกฎาคม 2553 
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