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กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 
 
พรรณไม้น้ำสวยงาม เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีการ

เก็บรวบรวมจากธรรมชาติจนใกล้สูญพันธุ์ และมีการนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมาขยายพันธุ์เพ่ือการค้าที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการรุกรานต่อชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย ปัจจุบันการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ 
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้โดยทำการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต การพัฒนาสินค้า การแก้ไขปัญหา     
ด้านการส่งออก และศึกษาต้นทุนผลตอบแทนเพ่ือเป็นข้อมูลในการนำไปใช้ลงทุนสร้างอาชีพ  การวิจัยเรื่องนี้ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ส่วนที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการผลิตเพ่ือการส่งออก การตลาด ต้นทุน/ผลตอบแทน และ ส่วนที่ 3  ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) วิธีดำเนินการศึกษา ดำเนินการด้วยระเบียบวิธีวิจัยจาก      
2 แหล่ง แหล่งของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร รายงานจากหน่วยงานราชการ และ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เป็นบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ผลิต  
และผู้ส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม ผู้มีอาชีพในการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม โดยใช้แบบสอบถาม การประชุม
ร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ แบบ Group discussion การสำรวจเก็บข้อมูลในฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ 
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำเพ่ือการส่งออก สรุปผลการศึกษาดังนี้ ส่วนที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย จากข้อมูลการศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย 
พรรณไม้น้ำสวยงามของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการส่งออก ชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์  และ   
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งข้อมูลจากสถิติการส่งออกพรรณไม้น้ำไปต่างประเทศ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตพรรณไม้น้ำในประเทศไทย สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศ
ไทย ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมือง เพ่ือการค้าและเพ่ือการส่งออก 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
ประกอบด้วย 4 แนวทาง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Aliens species) ประกอบด้วย        
2 แนวทาง ส่วนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการผลิตเพ่ือการส่งออก การตลาด ต้นทุน/ผลตอบแทน จากข้อมูล
การส่งออก แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix  
ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก ได้เป็น 4 กลยุทธ์ 
จากนั้นทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดสินค้าพรรณไม้น้ำที่มีมูลค่าการส่งออกสูง โดยใช้ BCG Matrix 
ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม Star (กลุ่มดาวรุ่ง) เป็นพรรณไม้น้ำ
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง ได้แก่ Anubias, Microsorium, Nymphaea และ 
Elodea สินค้าในกลุ่ม Cash Cows (กลุ่มทำเงิน) เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง แต่มีอัตรา        
การเจริญเติบโตต่ำ ได้แก่ Echinodorus สินค้าในกลุ่ม Question marks เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดต่ ำ แต่ มี อั ตราการเจริญ เติบ โตสู ง ได้ แก่  Cryptocoryne, Bucephalandra Vesicularia, 
Vallisneria และ Alternanthera สินค้าในกลุ่ม Dogs เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำ และอัตรา
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การเจริญ เติบโตต่ำ  ได้แก่  Cabomba, Hygrophila, Ludwigia, Seleginella  และ Ophiopogon โดย
กำหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามดังกล่าว ได้ 10 แนวทาง สำหรับการศึกษาต้นทุน  และ
ผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ ในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. 
พบว่า มีต้นทุนคงที่ 68,332.95 บาท/ปี ต้นทุนผันแปร 454,909.81 บาท/ปี รวมต้นทุนทั้งหมด 523,242.76 บาท/ปี 
ต้นทุนต่อต้น 2.18  บาท/ต้น ราคาผลผลิตที่จำหน่ายได้ 5 บาท/ต้น ปริมาณผลผลิต 240,000 ต้น/ปี รายได้
รวม 1,200,000 บาท/ปี ได้กำไรสุทธิ 676,241.22 บาท/ปี ผลตอบแทนต่อการลงทุน 142.20 เปอร์เซ็นต์ และ 
ส่วนที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ผู้ที่มีอาชีพ
ในการรับจัดตู้พรรณไม้น้ำ และผู้ผลิตพรรณไม้น้ำในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถกำหนดกลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ได้ 3 แนวทาง  

 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด พรรณไม้น้ำ พรรณไม้น้ำสวยงาม การส่งออก ทรัพยากร  
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
*ผู้รับผิดชอบ : กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : arunee_fish33@hotmail.com 
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Abstract 
 

Aquarium plants are becoming one of the most important economic plant in 
Thailand as their exporting value are continue increasing. Sources for exporting had come 
from both collecting of wild plant until their population was reaching nearly extinction 
status, while the rapid growing of exotic species had accidentally leaked to natural habitats 
until becoming a potential invasive alien species. However, increasing of exporting demand 
make shortage of whole country production of aquarium plants. In order to increase of 
production of native aquarium plants with sustainable responsibility. The government of 
Thailand had launched a plan to promote new farmers along with conducting of researches 
in order to boosting potential in aquarium plants production, development of new plant 
varieties along with unlocking the limitation on exporting procedure along with trial to find 
new technique that can reduce investment cost while gaining the highest benefits in 
aquarium plants business. Therefore, topics in this study would divided into 3 parts which 
comprising of 1) Strategic for management of aquarium plants resources in Thailand,            
2) strategic for management on production for exporting purpose, marketing and capital and 
return of investment, and 3) strategic for value added under Creative Economy concepts.  

Data for analysis in this study come from 2 sources a) secondary data gained 
from the research articles related to aquatic plants in Thailand and b) primary data gained 
from interviewing of stakeholder who participated with ornamental plant business such as 
farmers, exporters, and the  aquatic plant keepers. Interviewing was performing both 
individual and group interviewing and data also come from co-meeting with farmer and 
retailers.  And some data come from survey of famers and tissue culture laboratory who 
produce aquarium plants for exporting purpose. Results were summarized as followed; 

Section 1 : Data was obtained from both primary and secondary data which can 
revealed total species of aquatic plants of Thailand, species that had potential to be 
propagated for exporting purpose, rare and near extinction species, and exotic species that 
related to aquarium plants exporting industry. Depiction from data had leaded to establish 
strategy for aquarium plants conservation plan and sustainable utilization with 4 measures 
including strategic plan for management of invasive alien species with 2 measures. Section 2 : 
Data was compiling from questionnaires and interviewing with exporters along with TOWS 
matrix analysis which leaded to establish strategic to enhancing the potential in aquarium 
plants production which comprising with 4 strategies. The situation on marketing of aquarium 
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plants were analyzed by BCG Matrix which can be classified into 4 groups of exporting 
aquatic ornamental plants which comprising of the rising star (high growth rate and high 
marketing share) such as   Anubias, Microsorium, Nymphaea and Elode. The cash cows group 
(high marketing share but had slower growth rate plants) such as Echinodorus. The question 
marks group (low market share with higher growth rate plants) such as Cryptocoryne, 
Bucephalandra, Vesicularia, Vallisneria and Alternanthera. The Dogs group (low market share 
and slower growth rate plant such as Cabomba, Hygrophila, Ludwigia, Seleginella and 
Ophiopogon. This section contained 10 measures. Analysis of capital and returning income in 
aquarium plants tissue culture laboratory which focusing on Anubias spp had revealed the 
fixed cost was 68,400.34 Baht/year and variable cost 455,354.44 Baht/year, total cost equal 
to 523,758.78 Baht/year and cost per plant was 2.18 Baht. Retailing price equal to 5.00 
Baht/plant and total production was 240,000.00 plants/year, so the total revenue equal to 
1,200,000 Baht/year so the total benefit was 676,241.22 Baht/year and return on investment 
142.20 %. Section 3 : Data which compiling from questionnaires on professional aquascaping 
and tissue culture based aquarium plants producers had leaded to 1 strategic plan with 3 
measures for increasing of value added on aquarium plants business.    
 
Keywords : management,  marketing,  production,  aquatic plants, aquarium plants,  exported,  resources,  
sustainable, creative economy 
*Corresponding auther : Department of fisheries, Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900  
 Email : arunee_fish33@hotmail.com 
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บทนำ 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ของ สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ได้มียุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 
2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และในยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน นั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดพรรณไม้น้ำสวยงามในประเทศไทย เพ่ือการ
ส่งออก และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพ่ือนำผลการวิจัยนำไปสร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
และยกระดับการแข่งขันสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในตลาดโลก และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพรรณไม้น้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

ประเทศไทยมีชนิดพรรณพืชอยู่ประมาณ 15,000 ชนิด ปัจจุบันการนำพรรณไม้น้ำของไทยบางชนิด
ที่มีความสวยงามเมื่ออยู่ใต้น้ำมาประดับตู้ปลา พรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยมีหลากหลายชนิด บางชนิด
ขยายพันธุ์ได้ง่าย และมีปริมาณมากในธรรมชาติ บางชนิดขยายพันธุ์ได้ยาก เจริญเติบโตช้า และมีปริมาณน้อย
ในธรรมชาติ เมื่อมีการเก็บรวบรวมพรรณไม้น้ำเหล่านี้ในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือการค้า ทำให้ปริมาณใน
ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น พรรณไม้น้ำสกุล Cryptocoryne ซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการนำมา
ประดับตู้ปลา และสามารถส่งออกขายต่างประเทศ แม้ว่าจะสามารถเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อได้ แต่เนื่องจากมีการเจริญเติบโตช้าในแปลงที่ปลูกจึงยังมีการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลาย
ความหลากหลายทางธรรมชาติของพรรณไม้น้ำ     ทางหนึ่ง นอกจากนี้จากความนิยมนำพรรณไม้น้ำมาประดับ
ตู้ปลาเพ่ือความสวยงามดังกล่าว ทำให้มีการนำเข้าพรรณไม้น้ำจากต่างประเทศหลายชนิด เพ่ือนำมา         
เพาะขยายพันธุ์แล้วจำหน่ายและส่งออกขายตลาดต่างประเทศ เมื่อมีการเพาะเลี้ยงในปริมาณมากจึงมีส่วนหนึ่ง
ที่แพร่พันธุ์ลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทย เช่น สาหร่ายคาบอมบ้า Cabomba caroliniana กระจับญี่ปุ่น 
Ludwigia sedioides  เดนซ่า Egeria densa  และสาหร่ายญี่ปุ่น  Myriophylum brasiliense  ซึ่งพรรณไม้น้ำ
ดังกล่าวสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศของไทยได้ดี จึ งแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม (อรุณี และคณะ, 2547) ซึ่งมีฟาร์มเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอยู่ 
จึงอาจมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำและชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยในอนาคตได้   

ด้านการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการค้า ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรพบว่าปริมาณและ
มูลค่ าการส่ งออกสินค้าพรรณไม้น้ ำสวยงาม ในปี  พ .ศ. 2557  - 2561 มีปริมาณรวม 9,185,066/ 
9,707,473/11,852,634/11,619,169 และ12,693,360 ต้น/ชิ้น  ตามลำดับ มีมูลค่ารวม 35,515 ,499/ 
36,904,493/ 41,006,394/49,863,605 และ 46,094,540 บาท ตามลำดับ จะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มูลค่าของพรรณไม้น้ำจะคล้ายกับปลาสวยงาม คือมูลค่าที่แท้จริงจะสูงกว่าที่มีรายงาน ซึ่ง   
ในกรณีของพรรณไม้น้ำสวยงามนั้น บางชนิดมีมูลค่าในตลาดสูง เช่น Anubias, Bucephalandra เป็นต้น และ
ประเทศท่ีนำเข้าพรรณไม้น้ำจากประเทศไทยมีถึง 109 ประเทศ ชนิดพรรณไม้น้ำที่ส่งออกมีมากถึง 114 ชนิด 
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าในอนาคตตลาดพรรณไม้น้ำสวยงามของไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง หาก
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถให้ลูกค้า
เข้าถึงสินค้าได้โดยง่ายในตลาดแบบออนไลน์  

งานวิจัยเรื่องนี้จะทำการศึกษาภาพรวมของธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการศึกษาวิจัยเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย จะนำข้อมูลจากงานวิจัยการสำรวจชนิดและการ
กระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
การอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ การป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งแนวทางการนำ
ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย มาพัฒนาด้านการขยายพันธุ์ ในเชิงการค้าเพ่ือทดแทนการเก็บ
รวบรวมจากธรรมชาติ ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการผลิตเพ่ือการส่งออก โดยจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ รวมทั้งนำข้อมูลชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการผลิต
ให้สินค้าพรรณไม้น้ำให้มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เพ่ือ
กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าเพ่ือขยายตลาดการค้าท้ังในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รวมทัง้วิเคราะห์
ต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนสำหรับเกษตรกรรายใหม่ 
และ ส่วนที่ 3 ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นรูปแบบการนำ
สินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามมาใช้ประโยชน์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม การสร้าง
แบรนด์สินค้า ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ที่สร้างรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

 
วัตถุประสงค ์

 
1. รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ การป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งแนวทางการนำชนิดพันธุ์ที่มี
อยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย มาพัฒนาด้านการขยายพันธุ์ในเชิงการค้า เพ่ือทดแทนการเก็บรวบรวมจาก
ธรรมชาติ 

2. ศึกษาข้อมูลมูลค่าและปริมาณการส่งออกของพรรณไม้น้ำสวยงาม นำมาวิเคราะห์แนวทาง   
การขยายตลาด ยกระดับการแข่งขัน สร้างมาตรฐานสินค้า และ กำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต   
กลยุทธ์ด้านการตลาด และ กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามของประเทศไทย  

3. วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
4. ศึกษาข้อมูลเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

พรรณไม้น้ำสวยงาม นำมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า และ สร้างอาชีพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
1. เกษตรกรผู้เพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำสวยงาม ผู้ประกอบธุรกิจการจัดตู้พรรณไม้น้ำ และ 

ธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
2. ผู้ค้า และผู้ส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม  
3. มหาวิทยาลัย วิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงาม 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำ     
ในประเทศไทย จะนำข้อมูลจากงานวิจัยมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากร กำหนดแนวทางในการ
อนุรักษ์ การป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งแนวทางการนำชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติของ
ประเทศไทย มาพัฒนาด้านการขยายพันธุ์ในเชิงการค้า เพ่ือทดแทนการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติ ส่วนที่ 2 
เกี่ยวกับการผลิตเพ่ือการส่งออก นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ ในการผลิตให้สินค้าพรรณไม้น้ำให้มี
มาตรฐาน   ตรงตามความต้องการของตลาด วิเคราะห์สินค้าที่มีปริมาณ และมูลค่าในการส่งออกสูง เพ่ือ
กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าเพ่ือขยายตลาดการค้าทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการคิด
ต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตสินค้า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน ส่วนที่ 3 ศึกษารูปแบบธุรกิจที่        
สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในรปูแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นรูปแบบ
การนำสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามมาใช้ประโยชน์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้สูง  
 

วิธีดำเนินการ 
 

1. การวิจัยเชิงสังเคราะห์จากข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน
ผลการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์ และจัดระเบียบเป็นขั้นตอน
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการนำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ เป็นภาพองค์รวม
ของการศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประชุม เสวนา แล้ว
ประเมินสถานการณ์ทั้งระบบ ดังนี้  

2.1  เก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ ชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำ
ในแหล่งน้ำของประเทศไทย และมูลค่าทางธุรกิจการค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในประเทศไทย โดยดำเนินการด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยจาก 2 แหล่ง ดงันี้ 

2.1.1 แหล่งข้อมลูทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร รายงานจาก 
        หน่วยงานราชการ ได้แก่ 

- งานวิจัยเกี่ยวกับชนิดและการกระจายพันธุ์ ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย  
- ชนิดพันธุ์ต่างถิน่ที่มีรายงานการรุกรานในแหล่งน้ำของประเทศไทย  
- ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก 
- ชนิดพรรณไม้น้ำต่างประเทศท่ีมีการนำเข้ามาเพ่ือผลิต และจำหน่ายทั้งตลาดใน 
   ประเทศ และส่งออกขายตลาดต่างประเทศ 
- ข้อมลูสถติิมูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ปี 2557 - 2561 

2.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เป็นบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก ่
- การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามจำหน่ายต่างประเทศ และ

ผู้ประกอบการรวบรวมพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก โดยแบบสอบถาม 
และสอบถามโดยตรง จำนวน 10 ราย 

- การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือประกวด ทั้งการ
ประกวดภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถาม และสอบถาม
โดยตรง จำนวน 10 ราย 
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- การประชุมหารือเพ่ือรวบรวบรวมขอ้มูลภาพรวมธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงาม จาก
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ แบบ Group discussion จำนวน 1 ครั้ง 

- การออกไปสำรวจข้อมูลจริงจากฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ 3 แห่ง ผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 แห่ง ผู้จัดตู้พรรณไม้น้ำประกวดในการประกวดงานประมง
น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์การคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

ข้อ 2.1.2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ต้องอาศัยความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
ของผู้วิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling  รวมทั้งการเชิญ
ผู้ประกอบการร่วมประชุมหารือ โดยเชิญตัวแทนผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 
เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น  

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
2.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ชนิดพรรณไม้น้ำสวยงามที่สำรวจพบมีกระจายพันธุ์ใน

ประเทศไทยชนิดพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการส่งออก 
นำมาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในการ
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์  การสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ
สวยงาม ทดแทนการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการ
ปฎิบัติ ได้แก่ 

- แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองใน
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนและกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์  

- แนวทางการป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในประเทศ ไม่ให้มี
การรุกรานในแหล่งน้ำของประเทศไทย 

2.2.2  นำข้อมูล ชนิด ปริมาณ และมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามที่มีศักยภาพในการ
ส่งออกจากเอกสารรายงานของกรมวิชาการเกษตร และจากการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการขยายพันธุ์จากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้ง
ผู้ส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม มาทำการวิเคราะห์ ดังนี้ 

- วิ เคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) และ กลยุทธ์ของธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือ
ส่งออก  

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ
อุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค (TOWS Matrix) 
เพ่ือสร้างกลยุทธ์ของธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำเพ่ือการส่งออก  

- สร้างกลยุทธการตลาด (Marketing strategy) แบบ 4P, 8P และ 4C 
2.2.3 นำข้อมูลชนิดพรรณไม้น้ำที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูง 15 อันดับ 

(ข้อมูลการส่งออกพรรณไม้น้ำ ปี 2557 – 2561 ) มาวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาดโดยใช้  BCG Matrix (Boston Consulting Group) เพ่ื อ
วางแผนในการจัดการการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ เพ่ือขยายตลาดการส่งออก 
พร้อมวางแผนกลยุทธ์ของสินค้า นั้น  
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2.2.4 นำข้อมูลจากการผลิตสินค้าจริง มาวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนในการ
ผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจลงทุน ผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก 

2.2.5 นำข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ผู้ส่งประกวดตู้พรรณไม้น้ำ 
และผู้ที่ขายพรรณไม้น้ำออนไลน์ มาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในรปูแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

2.3 สรุปผล   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
แนวทางในการอนุรักษ์ และแนวทางในการป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก ด้านการพัฒนา
คุณภาพสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม และ กลยุทธ์ด้านการตลาด 

3. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ เพ่ือ เป็นข้อมูล
ประกอบการลงทนุสำหรับเกษตรกรรายใหม่ 

4. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงามในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)  

 

 ผลการศึกษา 
 

ส่วนที ่1 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย 
 

   ในส่วนที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการสำรวจชนิด และการกระจายพันธุ์ของ
พรรณไม้น้ำในประเทศไทย และองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยมาใช้ประโยชน์ทาง
การค้า มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ การป้องกันการ
รุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งการนำชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย มาพัฒนาด้านการ
ขยายพันธุ์ ในเชิงการค้าเพ่ือทดแทนการเกบ็รวบรวมจากธรรมชาติ ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ด้านชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้นำ้ในประเทศไทย  
จากชุดโครงการวิจัย การศึกษาชนิดและการกระจายพนัธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย  

(อรุณ ีและคณะ 2559 ) ที่ทำการสำรวจช่วง เดือนตุลาคม 2548 - กันยายน 2554 ได้ผลการศึกษา ดังนี้  
1.1  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคกลางตอนบน 
     การสำรวจชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคกลางตอนบน 17 

จังหวัด ได้แก่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี และสระบุรี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 202 ชนิด (Species) ใน 70 ครอบครัว 
(Family) ครอบครัวที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมา คือ Poaceae, Canthaceae, 
Asteraceae, Araceae และ Hydrocharitaceae โดยพบจำนวน 33 , 19 , 8 , 7 , 7 , 7  ชนิด ตามลำดับ      
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบกระจายในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยพบ 23 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.39 
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พรรณไม้น้ำไทยหายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมี 6 ชนิด 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 2.97 พรรณไม้น้ำ
ไทยสวยงามพบ 26 ชนิด คิดเปน็ร้อยละ 12.87 ของพรรณไม้น้ำทั้งหมด  

1.2  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออก 
สำรวจพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออกของประเทศไทย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 241 ชนิด (Species) ใน 83 ครอบครัว 
(Family) โดยครอบครัวที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมาคือ Poaceae  และ Araceae  
โดยพบจำนวน 35, 17, 8 ชนิด ตามลำดับ พรรณไม้น้ำที่สำรวจพบแยกเป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง 217 ชนิด 79 ครอบครัว 
คิดเปน็ร้อยละ 90.04 ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินพบ 24 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 9.96 ชนิดพรรณไม้น้ำไทย
ที่หายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พบ 12 ชนิด 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.98 ชนิดพรรณไม้น้ำไทย
สวยงามพบ 33 ชนิด ใน 17 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 13.69 และชนิดพรรณไม้น้ำชายเลนพบ 55 ชนิด ใน 33 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 22.82 ของพรรณไม้น้ำที่พบทั้งหมด 

1.3  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคเหนือ 
การสำรวจพรรณไม้น้ำในภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย 

เชียงใหม่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำพูน ลำปาง และตาก ระยะเวลาที่สำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 – 
กันยายน 2551 พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 225 ชนิด (Species) ใน 72 ครอบครัว (Family) โดยครอบครัวที่พบ
จำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมาคือ Poaceae, Asteraceae, Nymphaeaceae, Polygonaceae 
และ Scrophulariaceae โดยพบจำนวน 43, 17, 8, 7, 7, 7 ชนิด ตามลำดับ พรรณไม้น้ำที่สำรวจพบ        
เป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง 201 ชนิด 69 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 89.33 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพบ 24 ชนิด ใน 16 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.67 พรรณไม้น้ำไทยหายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พบ 10 ชนิด 7 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.44 พรรณไม้น้ำไทยสวยงามพบ 34 ชนิด ใน 17 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของ
พรรณไม้น้ำที่พบทั้งหมด 

1.4  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
การสำรวจพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และเลย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2551 – กันยายน 2552 พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 267 ชนิด (Species) ใน 77 ครอบครัว (Family) โดย
ครอบครัวที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมาคือ Poaceae, Araceae, Lentibulariaceae , 
Scrophulariaceae, Eriocaulaceae, Asteraceae และ Hydrocharitaceae โดยพบจำนวน 44, 20, 9, 9, 9, 
9, 8, และ 8 ชนิด ตามลำดับ พรรณไม้น้ำที่สำรวจพบแยกเป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง 245 ชนิด 76 ครอบครัว     
คิดเป็นร้อยละ 91.76 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพบ 22 ชนิด ใน 15 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.24  พรรณไม้น้ำไทย   
หายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพบ 18 ชนิด 11 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 6.74 และพรรณไม้น้ำไทย
สวยงามพบ 78 ชนิด ใน 37 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของพรรณไม้น้ำที่พบทั้งหมด 

1.5  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
การสำรวจพรรณไม้น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 12 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553 พบพรรณไมน้้ำทั้งหมด 268 ชนิด 
(Species) ใน 74 ครอบครัว (Family) ครอบครัวที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae  รองลงมาคือ 
Poaceae,  Eriocaulaceae, Lentibulariaceae โดยพบจำนวน 44 , 20 , 17 และ 9  ชนิด ตามลำดับ    
พรรณไม้น้ำที่สำรวจพบ เป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง 246 ชนิด  74  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 91.79 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพบ 
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22 ชนิด ใน 15 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.21 พรรณไม้น้ำไทยหายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพบ 13 
ชนิด 9 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.85 และชนิดพรรณไม้น้ำไทยสวยงามพบ 71 ชนิด ใน 36 ครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 26.49  ของพรรณไม้น้ำที่พบทั้งหมด 

1.6  การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคใต้ 
การสำรวจพรรณไม้น้ำในภาคใต้  14 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดชุมพร ระนอง 

สุราษฏร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554 พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 338 ชนิด (Species) ใน            
99 ครอบครัว (Family) ครอบครัวที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมา คือ Poaceae, Araceae, 
Scrophulariaceae, และ Rhizophoraceae โดยพบจำนวน 47, 20, 17,10 และ 9 ชนิด ตามลำดับ พรรณไม้น้ำที่
สำรวจพบ เป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง 313 ชนิด 97 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 92.60 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพบ 25 ชนิด 
ใน 18 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.40 พรรณไม้น้ำไทยหายากในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพบ 17 ชนิด 8 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 5.03 และชนิดพรรณไม้น้ำไทยสวยงามที่นิยมนำมาใช้ประดับตู้ปลาพบ 36 ชนิด     
ใน 16 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 10.65 ของพรรณไม้น้ำที่พบทั้งหมด 

จากผลการศึกษาชนิด และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2548 - กันยายน 2554 จะพบว่าชนิด และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคใต้ มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ (Biodiversity) มากที่สุด โดยพบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 338 ชนิด ใน 99 ครอบครัว 
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (268 ชนิด ใน 74 ครอบครัว)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (267 ชนิด ใน 77 ครอบครัว) และภาคตะวันออก (241 ชนิด ใน 83 ครอบครัว) ทั้งนี้เนื่องจาก ภาคใต้
มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ เพราะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทำให้น้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้สภาพพ้ืนที่มีความหลากหลาย ทั้งพ้ืนที่ภูเขาที่มี     
ลำธาร พ้ืนราบที่มีแหล่งน้ำทั้งห้วย หนอง คลอง บึง และมีพ้ืนที่ที่ เป็นป่าชายเลน รวมทั้งป่าพรุ ทำให้มี       
ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำสูง นอกจากนี้  ยังมีพืชน้ำเฉพาะถิ่นที่มีความสำคัญ เช่น พลับพลึงธาร      
Crinum thaianum บอนแดง Cryptocoryne cordata เป็นต้น 
    สำหรับชนิดพรรณไม้น้ำไทยสวยงาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบปริมาณ
มากที่สุด (78  ชนิด ใน 37 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของพรรณไม้น้ำที่พบทั้ งหมด) รองลงมาได้แก่            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (71 ชนิด ใน 36 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 26.49) และภาคใต้ (36 ชนิด ใน 
16 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของพรรณไม้น้ำที่พบทัง้หมด) เนื่องจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีพ้ืนที่บึงน้ำที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ที่สำคัญที่มีความหลากหลายของพรรณไม้น้ำสวยงาม เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบึงโขงหลง หนองหาร หนองหานกุมภวาปี เป็นต้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ที่อยู่ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับนานาชาติ หรือ แรมซาร์ ไซด์ (Ramsar site) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)  

2. ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก  
     สำหรับข้อมูลชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก ได้ทำ

การรวบรวมข้อมูลจากผู้ส่งออก 5 ราย ได้แก่ บริษัท White Crane Aquatic Plants, บริษัท Aquatic plants 
centre, บรษิัท B & B Aquarium, Siam Aquarium Fish and Plants และฟาร์มไมน้้ำภูเก็ต มีดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก 
 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ว่านน้ำ Acorus calamus  
ชบาน้ำ Aponogeton undulatus   
ชบาแดง Aponogeton rigidifolia  
พรหมมิ Bacopa monnieri 
สันตะวาใบข้าว เทปเล็ก Blyxa echinosperma 
ไส้ปลาไหล Braclaya longifolia  
รากดำใบใหญ่ Bolbitis  heteroclita  
หอมน้ำ  Crinum thaianum 
ใบพายเขาใหญ ่ Cryptocoryne balansae  
ผมหอม คริป Cryptocoryne tonkinensis  
คลิปอัลบิดา Cryptocoryne albida 
บอนแดง Cryptocoryne cordata 
คลิปรีโทรสไปราลิส Cryptocoryne retrospiralis 
หญ้าหัวไม้ขีด Eriocaulon cinereum  
สาหร่ายหัวไม้ขีด Eriocaulon setaceum 
หญ้าหัวไม้ขีด Eriocaulon truncatum 
ขาไก ่ Hygrophila polysperma 
หางนกยงูใบยาว Hygrophila angustifolia  
หางนกยูงใบสั้น Hygrophila stricta  
สาหรา่ยฉัตร Limnophila heterophylla 
รากดำใบยาว Microsorium  pteropus  
สาหร่ายแดง สาหร่ายขนนก Myriophylum tetandrum 
บัวสาย Nymphaea lotus  
ดาวน้อย Pogostermon helferi 
โรทาล่า ทับทิม Rotala rotundifolia  
สาหร่ายแปรงล้างขวด  Rotala wallichii  
ริคเซีย Riccia fluitans 
เทปเล็ก Vallisneria spiralis  
เทปยักษ์ Vallisneria gigantea 
มอสน้ำ Vesicularia dubyana 
 
   การศึกษาชนิด และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย (อรุณี และคณะ 2559) 
ที่ทำการสำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2548 - กันยายน 2554 ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองในประเทศไทยที่มีการ
เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และมีโอกาสสูญพันธุ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ชบาน้ำ Aponogeton undulatus        
ชบาแดง Aponogeton rigidifolia ไส้ปลาไหล Braclaya longifolia ใบพายเขาใหญ่ Cryptocoryne balansae 
ผมหอม Cryptocoryne tonkinensis คลิปอัลบิดา Cryptocoryne albida บอนแดง Cryptocoryne cordata 
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หางนกยูงใบยาว Hygrophila angustifolia หางนกยูงใบสั้น Hygrophila stricta สาหร่ายฉัตร Limnophila heterophylla 
โรทาล่าทับทิม Rotala rotundifolia ดาวน้อย Pogostermon helferi หอมน้ำ Crinum thaianum และ 
ริคเซีย Riccia fluitans ซึ่งชนิดที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพรรณไม้น้ำสวยงามที่นิยมนำมาประดับตู้ปลา และมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงถูกบุกรุกจากที่อยู่อาศัยของชุมชน 
และการเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือทำการเกษตรอ่ืน และการทำฝายชะลอน้ำเพ่ือนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ทำให้พรรณไม้น้ำ
ในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพรรณไม้น้ำที่อาศัยในลำธารที่มี
น้ำไหล เช่น พรรณไม้น้ำในสกุล Cryptocoryne, Braclaya, Aponogeton และ Crinum เมื่อสภาพน้ำใน   
ลำธารทีอ่าศัยเปลี่ยนไปเป็นน้ำนิ่ง พรรณไม้น้ำเหล่านี้จะหายไปจากธรรมชาติ   

  อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาโดยนำมาขยายพันธุ์ทั้ งวิธีปักชำ และเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ           
จนสามารถเก็บรักษาพันธุ์ไว้ได้ ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 และตารางที่ 3   

 
 

ตารางที่ 2 ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทย ที่มีการผลิตและขยายพันธุ์ เพ่ือการส่งออก  
 
 

 ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ การผลิตและการขยายพันธุ์ 
ว่านน้ำ Acorus calamus  ปักชำในแปลงดิน 
ชบาน้ำ Aponogeton undulatus   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ชบาแดง Aponogeton rigidifolia  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ไส้ปลาไหล Braclaya longifolia  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
รากดำใบใหญ่ Bolbitis  heteroclita  ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
หอมน้ำ  Crinum thaianum ปักชำในน้ำ 
ใบพายเขาใหญ ่ Cryptocoryne balansae  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ผมหอม คริป Cryptocoryne tonkinensis  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
คลิปอัลบิดา Cryptocoryne albida เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
บอนแดง Cryptocoryne cordata เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ใบพายเรโทรสไปราลิส Cryptocoryne retrospiralis เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ใบพายกริฟฟิทธิไอ Cryptocoryne griffithii เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เก็บจากธรรมชาติ 
ขาไก่ด่าง Hygrophila polysperma ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
หางนกยูงใบยาว Hygrophila angustifolia  ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
หางนกยูงใบสั้น Hygrophila stricta  ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
สาหร่ายฉัตร Limnophila heterophylla ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
รากดำใบยาว Microsorium  pteropus  ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
สาหร่ายแดง สาหร่ายขนนก Myriophylum tetandrum ปักชำในน้ำ 
ดาวน้อย Pogostermon helferi ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
โรทาล่า ทับทิม Rotala rotundifolia  ปักชำในแปลงดินและปักชำในน้ำ 
ริคเซีย Riccia fluitans ปักชำในน้ำ 
เทปเล็ก Vallisneria spiralis  ปักชำในน้ำ 
เทปยักษ์ Vallisneria gigantea ปักชำในน้ำ 
มอสน้ำ Vesicularia dubyana ปักชำในน้ำ 
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ตารางท่ี 3 ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทย ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 

ชนิดพรรณไม้น้ำ เอกสารอ้างอิง 
ใบพายผมหอม Cryptocoryne tonkinensis กาญจนรี, 2542 
บอนแดง Cryptocoryne blassii วันเพ็ญ, 2547 
อะโกลนีม่า Aglaonema simplex นงนุช และคณะ, 2548 
หอมน้ำ Crinum thaianum Schulze วรรณดา และคณะ, 2551 
รากดำใบยาว Microsorium pteropus รัฐภัทร, 2553 
ใบพายเรโทรสไปราลิส Cryptocoryne retrospiralis กาญจนรี และคณะ, 2557 
ดาวน้อย Pogostemon helferi มณีรัตน์ และคณะ, 2554 

 
ตารางท่ี 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มรีายงานการรุกราน หรือ มีแนวโน้มว่าจะมีการรุกราน ในแหล่งน้ำของไทย  
 

 

ชื่อไทย/ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพ และ การกระจายพันธุ์ 

ไมยราบยักษ ์  
Mimosa pigra L. 
 
 

สันนิษฐานว่านำเข้ามาจากอินโดนีเซีย ประมาณปี พ.ศ. 2490 เพ่ือเป็น
พืชอาศัยของครั่งแทนต้นจามจุรี หรือเป็นไม้ยึดฝั่งป้องการพังทะลายของ
ฝายน้ำ มีการระบาดรุนแรงในภาคเหนือและภาคกลาง ขยายพันธุ์ทาง
เมล็ดได้ดี เมล็ดสามารถพักตัวเป็นเวลาหลายปีเพ่ือรอสิ่งแวดล้อมเหมาะสม 
มักขึ้นปกคลุมแน่นทึบ ทำให้พืชดั้งเดิมสูญหายไป 
 

จอกหูหนูยักษ์ 
Salvinia molesta  
D. S. Mitchel 
ชื่อสามัญ African payal,  
giant salvinia, Kariba weed, 
salvinia, water fern,  salvinia 

ประเทศไทยได้มีการประกาศให้จอกหูหนูยักษ์เป็นสิ่งต้องห้าม มิให้มี
การนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับที่ 14   ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2521  โดย
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ใช้ชื่อว่าเฟิร์นน้ำ
ซาลวิเนีย เนื่องจากเป็นพืชที่มิได้มีอยู่ในประเทศไทย และหากให้
นำเข้ามาอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ พระราชบัญญัติ
กักพืชนี้ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และเพ่ิมบทลงโทษมากขึ้น 
ผู้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ทำลาย และหากเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำลาย  
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของได้ และผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขัดขืน ขัดขวาง การกระทำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจำไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ แล้วแต่ฐานความผิด ปัจจุบันพบจำหน่ายหรือปลูกเป็นไม้
ประดับโดยไม่ทราบว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  
 

ผักเป็ดน้ำ 
Alternanthera philoxeroides  
 

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ขึ้นปกคลุมผิวน้ำแน่นทำให้แสงไม่สามารถ    
ส่องผ่านลงไปใต้ท้องน้ำได้ ทำให้พืชใต้น้ำและสัตว์น้ำอ่ืน ๆ  ตายลง     
การควบคุมใช้ด้วงผักเป็ด Agesides hygrophila จัดเป็นพืชที่มีการ
ระบาดน้อยถึงปานกลาง 
 

 
 
 

 

http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/researcher/researchDetail/fec867213ec0af6ecdb7d98bcf17768c
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ตารางที ่4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีรายงานการรุกราน หรือ มีแนวโน้มว่าจะมีการรุกราน ในแหล่งน้ำของไทย (ต่อ) 
 
 

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพ และ การกระจายพันธุ์ 

จอก  
Pistia strayiotes L. 

เป็นพืชพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกากลางขยายพันธุ์รวดเร็ว ขึ้นปกคลุม      
ผิวน้ำแน่นทำให้แสงไม่สามารถส่องผ่านลงไปใต้ท้องน้ำได้ ทำให้พืชใต้น้ำ
เช่น สาหร่ายต่าง ๆ หรือพืชผิวน้ำ เช่น บัวสาย ขาดแสงจึงตายและหายไป
จากแหล่งน้ำนั้น และซากจอกที่ตายทับถมทำให้น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ  
ตายลง ต่ างประเทศใช้ แมลง  Proxenus hennia และ  Nymphula 
responsalis ในการควบคุม จัดเป็นพืชที่มีการระบาดปานกลางในภาค
กลาง และทำลายระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด 
 

อเมซอน 
Echinodorus sp. 
 

  มีถ่ินกำเนิดในอเมริกาใต้ นำเข้าเพ่ือปลูกประดับตู้ปลา และสวนน้ำ มีกาi
ผลิตและส่งออกขายต่างประเทศ  มีการกระจายพันธุ์ในภาคกลาง แต่ยัง
ไม่อยู่ในระดบัที่จะรบกวนพืชพ้ืนเมืองมาก 

 

แว่นแก้ว 
Hydrocotyle umbellata  L. 

  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ขยายพันธุ์ได้เร็ว ทั้งที่แห้งและชื้นแฉะ มีการศึกษา 
พบว่าในช่วงหนึ่งใบของแว่นแก้วสามารถสร้างใบใหม่ได้ 173 ใบ ในเวลา 3 เดือน   
ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในภาคกลาง เช่น จังหวัดกรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

 

กระดุมทองเลื้อย/เบญจมาศเครือ 
edelia trilobata (L.) Hitch 

  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ นำเข้าเพ่ือปลูกประดับริมน้ำ สวนน้ำต่าง ๆ      
ในธรรมชาติขยายพันธุ์ได้ในวงกว้าง และในปริมาณรวดเร็ว มีแนวโน้มแพร่
พันธุ์มากขึ้นหากขาดการจัดการที่ดี 

 

สาหร่ายญี่ปุ่น 
Myriophyllum brasiliense  
Cambess 

  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้  มีการผลิตและส่งออกขายต่างประเทศ 
ขยายพันธุ์ง่ายโดยการปักชำ 

 
 
 

ธูปฤๅษี 
Typha angustifolia L 

  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาและยุโรป  แพร่กระจายทั่วทุกภาคของไทยทั้งในน้ำ
จืดและน้ำเค็ม เป็นวัชพืชรุกรานในแหล่งน้ำ ปกคลุมเนื้อท่ีได้มากทำให้รก 
เป็นที่อาศัยของโรค แมลง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน เกิดการเน่าเสียของน้ำ 
พืชด้ังเดิมหลายชนิดได้รับผลกระทบสูญหายไป 

 

กระจับญี่ปุ่น  
Ludwigia sedioides Humb. & 
Bonpl. 
 

  มีถ่ินกำเนิดในตอนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป นำเข้ามาในประเทศไทย
เพ่ือปลูกประดับสวนน้ำ มีดอกสีเหลืองสวยงาม แต่เมื่อมีการหลุดไปใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น บึงน้ำ หรือลำคลองที่มีน้ำไหลเอ่ือย ๆ จะมีการ
แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ เนื่องจากขึ้นปกคลุมผิวน้ำแน่นทำให้แสง
สว่างไม่สามารถส่องผ่านลงไปใต้ท้องน้ำได้ ทำให้พืชใต้น้ำและพืชผิวน้ำไม่
สามารถเจริญต่อไปได้ ซากท่ีตายลงทับถมทำให้น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ  
ตายลง 
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ตารางท่ี 4 ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินทีม่ีรายงานการรุกราน หรือ มีแนวโน้มว่าจะมีการรุกราน ในแหล่งน้ำของไทย (ต่อ) 
 

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพ และ การกระจายพันธุ์ 

ผักตบชวา 
Eichornia crassipes  
(Mart) Solms 

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2444 จากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย แพร่พันธุ์รวดเร็ว ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ง
น้ำของไทย เนื่องจากขึ้นปกคลุมผิวน้ำแน่น ทำให้แสงสว่างไม่สามารถ
ส่องผ่านลงไปใต้ท้องน้ำได้ ทำให้พืชใต้น้ำและพืชผิวน้ำไม่สามารถ
เจริญต่อไปได ้ซากทีต่ายลงทับถมทำให้น้ำเน่าเสีย  
 

สาหร่ายคาบอมบ้า, สาหร่ายบัว  
Cabomba caroliniana  
Cabomba aquatica 
Cabomba piauhyensis 
(Cabomba, Fanwort)  

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ ในธรรมชาติพบบริเวณ
สระน้ำ หรือริมลำธาร มีการนำมาเพ่ือใช้ประดับตู้ปลา จนมีการหลุด
รอดลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และแพร่กระจายพันธุ์ได้ดี มีการเติบโตได้
รวดเร็วมาก เมื่อเจริญเต็มที่จะเกิดรากฝอย แตกออกตามข้อ การ
ขยายพันธุ์ทำได้โดยตัดลำต้นไปปักชำในพ้ืนดนิโคลนใต้น้ำ 

 
  จากการศึกษาชนิด และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย (อรุณี และคณะ 

2559) ที่ทำการสำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2548 - กันยายน 2554 พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยภาคใต้พบมากที่สุด 
25 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.40 รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก (24 ชนิด ใน 18  ครอบครัว คิดเป็น
รอ้ยละ 9.96) ภาคเหนือ (24 ชนิด ใน 16 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.67) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(22 ชนิด ใน 15 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.24) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (22 ชนิด ใน 15 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 8.21) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบ ส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำที่เคยเข้ามา และมีการรุกรานเดิมอยู่
แล้ ว เช่น  จอก Pistia strayiotes ไมยราบยักษ์  Mimosa pigra บั วฝรั่ ง Nymphaea spp. อ้อหลวง     
Arundo dunax หญ้าคา Imperata cylindrica ผักตบชวา Eichornia crassipes หญ้าโขย่ง Rottboellia cochinensis 
ธูปฤๅษี Typha angustifolia พุทธรักษาอินเดีย Canna indica เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ ในปัจจุบันเป็นวัชพืชที่
ก่อให้เกิดปัญหารุกรานในแหล่งน้ำ เช่น จอก ผักตบชวา ไมยราบยักษ์  เป็นวัชพืชในที่ชื้นแฉะทั่วไป เช่น       
อ้อหลวง หญ้าคา หญ้าโขย่ง และที่นำมาเป็นไม้ประดับ เช่น พุทธรักษาอินเดีย และบัวฝรั่ง ส่วนชนิดพันธุ์     
ต่างถิ่นที่เข้ามาเพ่ือเป็นพรรณไม้น้ำสวยงามประดับสวนน้ำ เช่น กกราชินี Cyperus involucatus กกอียิปต์ 
Cyperus papyrus  กก อียิ ป ต์ แค ระ  C. prolifer คล้ าน้ ำช่ อตั้ ง  Thalia dealbata คล้ าน้ ำช่ อห้ อ ย              
T. geniculata กระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata ซึ่งยังไม่ถือว่ามีการแพร่กระจายจนเกิดการรุกราน      
ในแหล่งน้ำมากโดยเฉพาะ กกราชินี ปัจจุบันในภาคอีสาน ชาวบ้านจะปลูกเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือนำมาใช้ในการทำ
เครื่องใช้ เครื่องจักสาน เช่น กระเป๋า เสื่อ เป็นต้น เนื่องจากปริมาณที่ขึ้นในแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการนำมาใช้ 
ส่วนชนิดที่นำเข้ามาเพ่ือใช้ในการจัดตู้ปลาสวยงาม และประดับสวนน้ำ เช่น สาหร่ายคาบอมบ้า Cabomba caroliniana 
อเมซอน Echinodorus sp.แว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata สาหร่ายญี่ปุ่น Myriophyllum brasiliense 
กระจับญี่ปุ่น Ludwigia sedioides ช่อครามน้ำ Pontederia cordata บอนดำ Colocasia esculenta    
ยังถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการรุกรานมากในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะต้นอเมซอน ปัจจุบันยังมีการนำเข้ามา
หลากหลายชนิด (species) เพราะเป็นสินค้าส่งออก ส่วน แว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata ปัจจุบันเป็น
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พรรณไม้น้ำที่มีการปลูกขยายพันธุ์เพ่ือจำหน่ายประดับสวนน้ำ และสาหร่ายญี่ปุ่น Myriophyllum brasiliense 
เป็นพรรณไม้น้ำที่ขยายพันธุ์ในฟาร์มเพ่ือส่งออก  
   จากข้อมูลในตารางที่ 4 พรรณไม้น้ำที่นำเข้ามาเพ่ือตกแต่งตู้ปลา และสวนน้ำ เพ่ือความ
สวยงามแต่มีการรุกรานในแหล่ งน้ ำธรรมชาติ  ได้แก่  จอกหูหนูยักษ์  Salvinia molesta อเมซอน 
Echinodorus sp. แว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata  กระดุมทองเลื้ อย Wedelia trilobata สาหร่ายญี่ ปุ่ น 
Myriophyllum brasiliense  กระจั บญี่ ปุ่ น  Ludwigia sedioides และ ส าหร่ ายคาบอมบ้ า  Cabomba 
caroliniana  สำหรับจอกหูหนูยักษ์พบว่ามีหลายที่ที่มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว จนมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ 
สัตว์น้ำ และการคมนาคมทางน้ำ คล้าย ๆ กับผักตบชวา เช่น ที่เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง (ภาพที่ 1) ส่วน    
อเมซอน แว่นแก้ว สาหร่ายญี่ปุ่น จากรายงานจากการสำรวจ ยังไม่พบการรุกรานที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ 
สำหรับกระจับญี่ปุ่น พบแพร่กระจายพันธุ์ได้เร็วคลุมพ้ืนผิวน้ำในบึง ได้เร็ว แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะแก่และ   
เน่าตาย ถึงแพร่กระจายไม่เป็นวงกว้าง แต่จะมีผลต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเมื่อพรรณไม้น้ำดังกล่าว    
เน่าสลาย ทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ส่วนสาหร่ายคาบอมบ้า พบแพร่กระจายใน
แหล่งน้ำแถบจังหวัดราชบุรี นครปฐม บางแหล่ง และมีเกษตรกรไปเก็บเกี่ยวมาจำหน่ายอยู่เรื่อย ๆ สาหร่าย   
คาบอมบ้าถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมือง เช่น สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายฉัตร 
สาหร่ายหางกระรอก ที่เคยขึ้นอยู่เมื่อสาหร่ายคาบอมบ้าแพร่ขยายพันธุ์ก็จะหายไปจากแหล่งน้ำนั้น  

 

  
 
ภาพที่ 1 การแพร่พันธุ์ของจอกหูหนูยักษ์ ที่ เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง (ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ 
           วันที่ 26 มีนาคม 2558) 
 
ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทย 

การศึกษาชนิด และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย (อรุณี และคณะ 2559)  
สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรพรรณไม้น้ำพื้นเมืองของไทย ดังนี้ 

1. ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองในประเทศไทยที่มีการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติเพ่ือการค้า และมี
โอกาสสูญพันธุ์ ได้แก่ ชบาน้ำ Aponogeton undulatus ชบาแดง A. rigidifolia ไส้ปลาไหล 
Braclaya longifolia  ใบพายเขาใหญ่ Cryptocoryne balansae ผมหอม Cryptocoryne 
tonkinensis ใบพายเรโทรสไปราลิส Cryptocoryne retrospiralis ใบพายกริฟฟิทธิไอ 
Cryptocoryne griffithii เป็นต้น 

2. ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองในประเทศไทยที่มีปริมาณในธรรมชาติลดลง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม เช่น แหล่งอาศัยในธรรมชาติถูกบุกรุก
จากที่อยู่อาศัยของชุมชน หรือการเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตรอ่ืนที่ต้องใช้น้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติ จึงมีการทำฝายชะลอน้ำเพ่ือนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ส่งผลให้พรรณไม้น้ำใน
ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชอบอาศัยในแหล่งน้ำไหล ได้แก่ชนิด ไส้ปลาไหล  
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Braclaya longifolia คลิปอัลบิดา Cryptocoryne albida หางนกยูงใบยาว Hygrophila 
angustifolia หางนกยู งใบสั้ น Hygrophila stricta สาหร่ายฉัตร Limnophila heterophylla  
หอมน้ำ Crinum thaianum  เป็นต้น ซ่ึงในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
พรรณไม้น้ำที่อาศัยในลำธารที่มีน้ำไหลเหล่านี้ เมื่อสภาพน้ำในแม่น้ำลำธารที่อาศัย
เปลี่ยนไปเป็นน้ำนิ่ง พรรณไม้น้ำเหล่านี้จะหายไปจากธรรมชาติ เกือบหมดสิ้น  

3. ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองที่พบน้อยในธรรมชาติหรือพบเฉพาะแหล่ง ทำให้มีโอกาสสูญพันธุ์ 
หากระบบนิเวศของแหล่งน้ำเปลี่ยนสภาพไป เช่น ดาวน้อย Pogostermon helferi และ 
ริคเซีย Riccia fluitans บอนแดง Cryptocoryne cordata หอมน้ำ Crinum thaianum   

4. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Aliens species) ที่นำเข้ามาเพ่ือตกแต่งตู้ปลาและสวนน้ำเพ่ือ       
ความสวยงาม  และพบว่ามีการรุกรานในแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ จอกหูหนูยักษ์  
Salvinia molesta อ เมซอน  Echinodorus sp. แว่ นแก้ ว Hydrocotyle umbellata  
กระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata สาหร่ายญี่ปุ่น Myriophyllum brasiliense  กระจับ
ญี่ปุ่น Ludwigia sedioides และ สาหร่ายคาบอมบ้า Cabomba caroliniana ซึ่ ง    
บางชนิดหากกระจายพันธุ์ในแหล่งน้ำใด จะเจริญเติบโตรวดเร็วจนแย่งพ้ืนที่พรรณไม้น้ำ
พ้ืนเมอืงของไทย จนทำให้พรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองหายไปจากแหล่งน้ำนั้น เช่น สาหร่ายคาบอมบ้า 
บางชนิด เช่น สาหร่ายญี่ปุ่น จอก และ จอกหูหนูยักษ์ เจริญเติบโตกระจายพันธุ์คลุมผิวน้ำ
ในแหล่งน้ำ บดบังแสงที่จะส่องลงไปในน้ำ จนทำให้พรรณไม้น้ำที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ หรือ   
แพลงก์ตอนพืช ที่เป็นอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำตายลง พรรณไม้น้ำต่างถิ่นเหล่านี้ เมื่อ
เติบโตจนแน่นจนถึงระยะเวลาหนึ่งจะตายเน่าสลายไป ทำให้น้ำเสีย ส่งผลต่อสัตว์น้ำ      
ที่อาศัยในแหล่งน้ำนั้น  

5. การขุดลอกแหล่งน้ำของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์
พ้ืนเมืองในแหล่งน้ำธรรมชาติ จนเกือบจะสูญพันธุ์ เช่น แหล่งอาศัยของหอมน้ำ ที่จังหวัด
ระนอง เป็นต้น 

6. งานวิจัยของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองบางชนิดที่
มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการส่งออก ยังไม่มีภาคเอกชนนำองค์ความรู้ไปใช้ เนื่องจาก
การเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติสามารถลดต้นทุนและได้พรรณไม้น้ำที่มีขนาดใหญ่ สวยงาม
กว่าที่ขยายพันธุ์ในฟาร์มที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการขยายพันธุ์ 

7. ชนิดพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก ตามตารางที่ 1 
ภาครัฐควรมีงานวิจัยรูปแบบการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางการตลาดใหสู้งขึ้น  

 

จากปัญหาดังกล่าว การจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทย และการจัดการชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ควรจะกำหนดกลยุทธและแนวทางในการปฎิบัติ ดังนี้  
 
กลยุทธ์ในการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรพรรณไม้น้ำพื้นเมืองของไทยอย่างยั่งยืน  

จากข้อมูลการศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย พรรณไม้น้ำ
สวยงามของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการส่งออก ชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ และ ชนิดพันธุ์     
ต่างถิ่นที่นำเข้ามาเพ่ือขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออก รวมทั้งข้อมูลจากสถิติการส่งออกพรรณไม้น้ำไปต่างประเทศ 
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตพรรณไม้น้ำในประเทศไทย สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการ
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บริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
ได้ 2 กลยุทธ์ 6 แนวทาง และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 1 กลยุทธ์ 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้  

1. กลยุทธ์ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำพื้นเมืองทางการค้าและเพื่อการส่งออก 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง  

1) ภาครัฐมีการศึกษาวิจัยด้านชนิดพันธุ์พรรณไม้น้ำสวยงามพ้ืนเมืองของไทย ที่ได้รับความนิยม
ให้นำมาใช้ในการประดับตู้ปลา การพัฒนาสายพันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
พรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์ ได้แก่พรรณไม้น้ำชนิด  ชบาน้ำ  ชบาแดง ไส้ปลาไหล รากดำใบใหญ่ รากดำใบยาว 
หอมน้ำ  ใบพายเขาใหญ่ ผมหอม คลิปอัลบิดา บอนแดง ใบพายเรโทรสไปราลิส ใบพายกริฟฟิทธิไอ ดาวน้อย 
โรทาล่า ริคเซีย เป็นต้น  

2) ภาครัฐมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร และทดแทนการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ สามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถส่งออกขายทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

2. กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พรรณไม้น้ำชนิด
หายาก และมีโอกาสจะสูญพันธุ์เนื่องจากการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติเพ่ือการค้า รวมทั้งสภาพแวดล้อมถ่ินอาศัย
มีการเปลี่ยนแปลง และถูกรุกราน นั้น ภาครฐัควรมีแนวทางในการอนุรักษ์ 4 แนวทาง ดังนี้ 

1) ภาครัฐมีระบบจัดการแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
ชนิดพันธุ์ของพรรณไม้น้ำที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ เช่น การห้ามสร้างฝายกั้นลำน้ำ เนื่องจากระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไป 
ทำให้พรรณไม้น้ำที่อาศัยในแหล่งน้ำไหลลดลง และอาจจะสูญพันธุ์ได้ เช่น ชบาน้ำ ชบาแดง ไส้ปลาไหล ใบพาย
เขาใหญ่ ผมหอม สาหร่ายฉัตร และ หอมน้ำ 

2) ภาครัฐถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยการอนุรักษ์ควบคู่   
ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์หอมน้ำ หรือพลับพลึงธาร Crinum thaianum          
ที่ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ร่วมกันฟ้ืนฟูทรัพยากร อนุรักษ์แหล่งอาศัย และชุมชนได้
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
   ตัวอย่างการอนุรักษ์ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม : การอนุรักษ์หอมน้ำ Crinum thaianum     
ตามโครงการ “อนุรักษ์พรรณไม้น้ำพลับพลึงธารเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพ้ืนที่คลองนาคา 
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง” (ภาพที่ 2) โดยมีหน่วยงานของกรมประมง เช่น สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงาม
และพรรณไม้น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ประมงอำเภอสุขสำราญ และหน่วยปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนาคา ชมรมเพลินไพรศรี ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าเลน
คลองม่วงกลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และโรงเรียนในพ้ืนที่เขตการศึกษาระนอง ร่วมกัน
ดำเนินการโดยเน้นให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำพลับพลึงธาร ร่วมกัน
ฟ้ืนฟูทรัพยากร อนุรักษ์แหล่งอาศัย และชุมชนได้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   ทั้งนี้ การอนุรักษ์ทรัพยากรให้ยั่งยืน นั้น ต้องมีการบูรณาการหน่วยงาน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ให้มี
ส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำท้องถิ่น ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เยาวชน และชุมชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำ
แผนต่าง ๆ ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วม  
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ภาพที่ 2 ต้นพลับพลึงธารในถิ่นอาศัยในธรรมชาติ บริเวณคลองนาคาและสาขา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
(ภาพโดย ผศ.ดร.พงษ์เชฐฐ์ พิชิตกุล) 
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ภาพที่ 3  กลุ่มนักเรียน เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ ร่วมปลูกต้นพันธุ์พลับพลึงธาร ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์

ทดแทนต้นพันธุ์ในถิ่นอาศัยในธรรมชาติ บริเวณคลองนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นต้นพลับพลึงธาร
ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ โดยวิธีการผ่าแบ่งหัว และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และโรงเรือนปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ำ ของกลุ่มงานวิจัยพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ
สวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง และนำต้นพันธุ์ไปปลูกคืนถิ่น จำนวน 3,000 ต้น 

 

3) ด้านวิชาการ ภาครัฐมีการศึกษาวิจัยวิธีการเก็บรักษาพันธุ์พืช เพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำ
ที่หายาก และมีโอกาสสูญพันธุ์จากแหล่งธรรมชาติ แล้วนำไปปลูกคืนในแหล่งอาศัยเดิม หรือแหล่งอาศัยที่มี
ระบบนิเวศคล้ายคลึงกันทีส่ามารถควบคุมดูแลไม่ให้มีการรบกวนต่อไปได้ เช่น ในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกบัการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ำในประเทศไทย เช่น  
- การเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ำไทยสกุล Cryptocoryne 3 ชนิด โดยวิธีการใช้เทคนิค

เมล็ดเทียม (วรรณดา และคณะ, 2562) ได้ศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Sodium alginate ในการทำเมล็ด
เทียมเพ่ือเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ำไทยสกุล Cryptocoryne 3 ชนิด ได้แก่ Cryptocoryne balansae 
Gagnepain (ใบพายมวกเหล็ก) Cryptocoryne blassii De wit (บอนแดง) และCryptocoryne tonkinensis 
Gagnepain (ผมหอม) ในสภาพปลอดเชื้อ 

- เทคนิคการทำเมล็ดเทียมเพ่ือการเก็บรักษาพรรณไม้นำ้สกุลใบพาย (มณรีัตน์ และคณะ, 2551) 
- การเก็บรักษาพันธุกรรมพรรณไม้น้ำไส้ปลาไหลของไทยโดยวิธีการทำเมล็ดเทียม       

(มณีรัตน์  และคณะ, 2561)  
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4) ด้านการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ภาครัฐมีการ
ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดตั้งกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในองค์กรภาครัฐ และ
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เข้มแข็ง 

 

3. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Aliens species) ประกอบด้วย 2 แนวทาง 
1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการรุกราน หรือมีแนวโน้มที่จะรุกราน ภาครัฐควรมีแนวทางในการบริหาร

จัดการ เช่น การกำหนดชนิดที่ห้ามนำเข้า หรือนำเข้าแบบมีเงื่อนไข อาจจะกำหนดให้เป็นพืชควบคุม ให้มีการ
ขยายพันธุ์เฉพาะในฟาร์มเพ่ือการส่งออกเท่านั้น สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีรายงานว่าเป็นชนิดที่มีการแพร่พันธุ์
รวดเร็วจนเป็นอันตรายก็ควรจะประกาศให้เป็นพืชต้องห้ามมิให้มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยออกเป็น
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในการควบคุม 

2) ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการแพร่พันธุ์รวดเร็ว
จนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ แนะนำวิธีการทำลายที่ถูกต้อง และรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  

ตัวอย่าง เช่น ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศให้จอกหูหนูยักษ์เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้มีการ
นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 14 ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 15 
ธันวาคม 2521 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ใช้ชื่อว่าเฟิร์นน้ำซาลวิเนีย เนื่องจาก
เป็นพชืที่มิได้มีอยู่ในประเทศไทย และหากให้เข้ามาอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ พระราชบัญญัติ
กักพืชนี้ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และเพ่ิมบทลงโทษมากขึ้น ผู้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ทำลาย และหาก
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำลาย สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของได้  และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขัดขืน 
ขัดขวาง การกระทำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่ฐานความผิด  ในปัจจุบันพบจำหน่าย หรือปลูกเป็นไม้ประดับ โดยไม่ทราบว่าเป็น   
สิ่งผิดกฎหมาย และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  
 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการด้านการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก  
การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาด 

 

ในส่วนนี้จะนำข้อมูลสถิติ ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก จากกลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และข้อมูลจากผู้ประกอบการผลิตและส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม     
ในประเทศไทย มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการผลิตให้สินค้าพรรณไม้น้ำให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งนำข้อมูลชนิดพรรณไม้น้ำที่มีการส่งออกอันดับต้น ๆ มาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เพ่ือกำหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าเพ่ือขยายตลาดการค้าทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก สำหรับเกษตรกรรายใหม่อีกด้วย  

ในวงจรธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก จะมีความเชื่อมโยงทั้งพรรณไม้น้ำ
พ้ืนเมืองของไทย พรรณไม้น้ำที่นำเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออก ผู้ผลิตที่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดใหญ่   
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่อาจจะรวมระบบการเลี้ยงแบบโฮโดรโปนิกส์ หรือไม่รวม ผู้ส่งออกที่ส่งออกอย่างเดียว 
หรือเป็นทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และส่งออกด้วย ไปจนถีงผู้นำเข้าและร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วน     
จะเชื่อมโยงกันตามภาพที่ 4 เราจะนำข้อมูลทั้งจากผู้ผลิต ผู้ส่งออก ข้อมูลสถิติการส่งออกจากหน่วยงาน
ราชการ มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการผลิตและพัฒนาสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4 แผนผังแสดงวงจรธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงาม ในประเทศไทย 
 
 

ตารางที่ 5 มูลคา่และปริมาณการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ปี 2557-2561 (เฉพาะที่มใีบรับรองสุขอนามัยพืช) 
 

ปี ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 
2557 9,185,066 35,515,499 
2558 9,707,473 36,904,493 
2559 11,852,634 41,006,394 
2560 11,619,169 49,863,605 
2561 12,693,360 46,094,540 
 
ตารางที่ 6 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2557 (เฉพาะที่มี

ใบรับรองสุขอนามัยพืช) 
 

ลำดับที่  ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

1 JAPAN 839,743 9,325,421 
2 UNITED STATES OF AMERICA 5,280,777 7,529,444 
3 RUSSIA 1,125,449 7,297,654 
4 UNITED KINGDOM 389,046 2,728,989 
5 GERMANY 231,180 2,485,840 
6 POLAND 480,002 1,070,412 
7 SINGAPORE 31,786 497,930 
8 TURKEY 142,782 460,874 
9 CZECH REPUBLIC 105,141 361,200 
10 REPUBLIC OF KOREA 29,695 346,882 
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ตารางที่ 7 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2558 (เฉพาะที่มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช) 

 

ลำดับที ่ ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

1 UNITED STATES OF AMERICA 5,952,032 9,289,720 
2 JAPAN 779,032 9,093,073 
3 RUSSIA 916,251 4,998,481 
4 GERMANY 258,425 3,181,507 
5 UNITED KINGDOM 311,647 2,215,147 
6 POLAND 417,762 1,166,665 
7 TURKEY 149,548 942,824 
8 CZECH REPUBLIC 147,942 478,480 
9 SWITZERLAND 43,990 453,802 
10 CANADA 73,222 452,706 
 
ตารางที่ 8 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2559 (เฉพาะที่มี

ใบรับรองสุขอนามัยพืช) 
 

ลำดับที ่ ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

1 UNITED STATES OF AMERICA 7,408,771 11,507,772 
2 JAPAN 872,618 8,574,346 
3 RUSSIA 987,829 5,125,981 
4 GERMANY  179,050 2,230,472 
5 UNITED KINGDOM 315,002 2,167,496 
6 POLAND 364,835 1,111,123 
7 THE NETHERLANDS 215,527 1,091,079 
8 TURKEY 120,018 877,573 
9 CZECH REPUBLIC 326,826 747,898 
10 CANADA 86,553 656,806 
 

ตารางที่ 9 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2560 (เฉพาะที่มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช) 

ลำดับที ่ ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

1 UNITED STATES OF AMERICA 7,612,594 14,303,136 
2 JAPAN 830,223 8,941,521 
3 RUSSIA 1,057,905 7,097,208 
4 UNITED KINGDOM 253,100 3,654,781 
5 THE NETHERLANDS  196,835 2,092,169 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2560 ฯ (ต่อ) 
 

ลำดับที ่ ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

6 POLAND 451,514 1,453,250 
7 GERMANY 54,564 1,298,810 
8 CZECH REPUBLIC  255,600 1,273,603 
9 TURKEY 92,758 1,212,656 
10 ITALY 75,175 898,051 
 
ตารางที่ 10 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 10 อันดับ ปี 2561 (เฉพาะที่มี

ใบรับรองสุขอนามัยพืช) 
 

ลำดับที ่ ประเทศ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

1 UNITED STATES OF AMERICA 8,824,671 13,218,250 
2 JAPAN 1,185,334 11,254,483 
3 UNITED KINGDOM  241,783 3,731,664 
4 RUSSIA 708,231 3,293,664 
5 POLAND 498,995 1,764,490 
6 THE NETHERLANDS 172,265 1,445,524 
7 TURKEY 108,051 1,344,596 
8 CZECH REPUBLIC 216,635 1,337,058 
9 ITALY 127,650 1,251,475 
10 GERMANY 34,089 979,249 

 
จากข้อมูล มูลค่าการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ในปี พ.ศ. 2557-2561 มีมูลค่ารวม 35,515,499 / 

36,904,493/41,006,394/49,863,605 และ 46,094,540 บาท ตามลำดับ จะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลค่าของพรรณไม้น้ำจะคล้ายคลึงกับปลาสวยงาม คือ มูลค่าที่แท้จริงจะสูงกว่าที่มีรายงาน 
ซึ่งในกรณีของพรรณไม้น้ำสวยงาม นั้น บางชนิดมีมูลค่าในตลาดสูง เช่น Anubias, Nymphaea, Echinodorus 
และ Bucephalandra ประเทศที่นำเข้าพรรณไม้น้ำจากประเทศไทย มีถึง 109 ประเทศ ชนิดพรรณไม้น้ำที่
ส่งออกมีมากถึง 114 ชนิด จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าในอนาคตตลาดพรรณไม้น้ำสวยงามของไทยสามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน สินค้าตรงกับความต้องการ
ของตลาด และสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้โดยง่ายในตลาดแบบออนไลน์  

สำหรับประเทศที่นำเข้าพรรณไม้น้ำจากประเทศไทย อันดับต้น ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเยอรมนี รองลงมาได้แก่ โปแลนด์ สิงคโปร์ ตุรกี  สาธารณรัฐเช็ก 
สาธารณรัฐเกาหลี สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน โดยแนวโน้มตลาดที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูง ยังคงเป็น 5 ประเทศ 
ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเยอรมนี ตลาดญี่ปุ่นยังคงเน้นส่งเข้าร้าน Pet mart, 
Pet Store แต่ในทางกลับกันตลาดอเมริกาท่ีกำลังเติบโต คือ ตลาดออนไลน์ 
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ตารางที่ 11  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2557 
 

ลำดับที ่ ชนิดพรรณไม้น้ำ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 

1 ANUBIAS 956,515 8,146,583 
2 NYMPHAEA 355,299 5,400,181 
3 ECHINODORUS 792,542 2,912,168 
4 HYGROPHILA 1,010,890 2,469,842 
5 CABOMBA 624,562 2,106,634 
6 MICROSORIUM 305,069 1,759,285 
7 ELODEA 1,722,011 1,690,892 
8 LUDWIGIA 303,011 1,325,934 
9 CRYPTOCORYNE 168,250 833,142 
10 VALLISNERIA 194,366 881,421 
11 SELEGINELLA 716,570 782,249 
12 VESSICULARIA 49,953 736,064 
13 OPHIOPOGON 311,116 666,475 
14 BACOPA 147,067 516,155 
15 ALTERNANTHERA 105,579 368,575 
16 APONOGETON 469,927 366,048 
17 AMMANIA 72,946 349,613 
18 NOMAPHILA 64,191 345,912 
19 MICRANTHEMUM 44,488 290,377 
20 ROTALA 93,163 290,030 
 

 
ตารางท่ี 12  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2558 
 

ลำดับที ่ ชนิดพรรณไม้น้ำ ปรมิาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 

1 ANUBIAS 967,328 8,882,660 
2 NYMPHAEA 325,295 5,581,333 
3 HYGROPHILA 1,225,337 2,683,276 
4 ECHINODORUS 683,444 2,504,085 
5 ELODEA 2,413,119 2,109,899 
6 CRYPTOCORYNE 344,270 1,640,045 
7 MICROSORIUM 270,386 1,582,623 
8 CABOMBA 503,612 1,337,990 
9 LUDWIGIA 263,612 1,125,206 
10 VALLISNERIA 189,575 796,772 
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ตารางท่ี 12  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2558 (ต่อ) 
 

ลำดับที ่ ชนิดพรรณไม้น้ำ ปรมิาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 

11 APONOGETON 520,476 780,210 
12 BUCEPHALANDRA 8,022 637,625 
13 SELAGINELLA 563,996 584,731 
14 OPIHOPOGON 205,924 509,732 
15 VESICULARIA 58,615 461,237 
16 AMMANIA 86,898 429,650 
17 BACOPA 120,571 399,237 
18 MICRANTHEMUM 48,627 376,838 
19 LILAEOPSIS 47,810 315,370 
20 ALTERNANTHERA 80,389 272,616 
 
ตารางท่ี 13  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2559 
 

ลำดับที ่ ชนิดพรรณไม้น้ำ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 

1 ANUBIAS 637,211 8,244,489 
2 NYMPHAEA 319,926 3,779,980 
3 ECHINODORUS 300,374 2,437,232 
4 CRYPTOCORYNE 337,071 2,094,541 
5 MICROSORIUM 201,882 1,799,724 
6 ELODEA 807,201 1,584,048 
7 CABOMBA 523,190 1,350,373 
8 HYGROPHILA 1,765,719 3,620,142 
9 LUDWIGIA 220,500 974,553 
10 VALLISNERIA 233,792 766,356 
11 VESICULARIA 49,805 705,375 
12 BUCEPHALANDRA 23,761 493,619 
13 AMMANIA 90,846 475,420 
14 OPIHOPOGON 585,520 449,177 
15 AGLAONEMA 62,561 445,390 
16 MICRANTHEMUM 46,545 365,029 
17 BACOPA 85,339 354,737 
18 ALTERNANTHERA 81,539 325,363 
19 CERATPHYLLUM 206,461 304,194 
20 OPIHOPOGON 81,823 229,311 
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ตารางท่ี 14  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2560 
 

ลำดับที ่ พรรณไม้น้ำ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 

1 ANUBIAS 1,085,928 12,192,676 
2 NYMPHAEA 410,225 5,083,239 
3 HYGROPHILA 1,954,915 4,210,846 
4 ECHINODORUS 671,140 3,464,159 
5 MICROSORIUM 391,267 3,109,229 
6 CRYPTOCORYNE 336,201 2,826,383 
7 ELODEA 3,080,461 2,580,654 
8 VALLISNERIA 301,753 1,313,131 
9 VESICULARIA 68,728 1,308,371 
10 CABOMBA 515,327 1,303,511 
11 LUDWIGIA 264,410 1,255,841 
12 ALTERNANTHERA 177,992 1,144,359 
13 BUCEPHALANDRA 28,127 794,227 
14 APONOGETON  500,601 580,694 
15 SELAGINELLA  381,274 547,144 
16 OPIHOPOGON 131,605 532,588 
17 MICRANTHEMUM 90,200 512,528 
18 ELEOCHARIS  57,082 472,862 
19 BACOPA 111,766 461,948 
20 BOLBITIS  32,967 427,321 

 
ตารางท่ี 15  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2561 
ลำดับที ่ พรรณไม้น้ำ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 
1 ANUBIAS 1,314,219 13,009,999 
2 NYMPHAEA 420,983 5,810,405 
3 MICROSORIUM 639,600 3,575,372 
4 ELODEA 3,933,735 2,916,149 
5 ECHINODORUS 557,005 2,838,453 
6 CRYPTOCORYNE 298,661 2,428,771 
7 HYGROPHILA 1,964,193 1,747,415 
8 CABOMBA 683,087 1,668,449 
9 VESICULARIA 85,762 1,234,731 
10 VALLISNERIA 285,777 1,103,685 
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ตารางท่ี 15  ชนิด ปริมาณและมูลค่า พรรณไม้น้ำสวยงามส่งออก 20 อันดับ ปี 2561 (ต่อ) 
 

ลำดับที ่ พรรณไม้น้ำ ปริมาณ (ต้น / ชิ้น) มูลค่า(บาท) 
11 LUDWIGIA 271,384 1,014,620 
12 BUCEPHALANDRA 55,376 1,090,282 
13 ALTERNANTHERA 137,302 577,610 
14 ELEOCHARIS  95,212 466,785 
15 OPIHOPOGON 455,159 455,159 
16 HEMIANTHUS  25,000 442,197 
17 BACOPA 120,453 407,995 
18 MICRANTHEMUM 54,863 372,015 
19 STAUROGYNE  60,005 346,798 
20 LILAEOPSIS  31,934 280,244 
 

สำหรับชนิดพรรณไม้น้ำที่ส่งออก อันดับต้น ๆ ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ได้แก่ พรรณไม้น้ำในสกุล  
Anubias, Nymphaea, Echinodorus, Cryptocoryne, Microsorium, Elodia, Cabomba, Hygrophila, 
Ludwigia, Valissneria, Vessicularia, Bucephalangra, Ammania, Ophiopogon, Aglaonema, Micranthemum, 
Bacopa, Alternanthera, Ceratphyllum, Opihopogon และ Rotala ซึ่ งพรรณไม้น้ำ สกุล Anubias, Cryptocoryne 
และ Echinodorus เป็นชนิดที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ (Varieties) สูง ได้รับความนิยมเพราะเจริญเติบโตช้า
ในตู้ ทำให้ไม่ต้องมีการตัดแต่งบ่อย ซึ่งการขยายพันธุ์สามารถทำได้ทั้งการขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ หรือ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ (Tissue culture) พรรณไม้น้ ำในสกุล  Cryptocoryne ที่พบในประเทศไทย เช่น 
Cryptocoryne balansae, C. albida,  C. cordata, C. tonkinensis ผู้ประกอบการจะเก็บจากธรรมชาติ
ส่วนหนึ่ง และนำมาขยายพันธุ์เองส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นพรรณไม้น้ำที่เจริญเติบโตช้า จึงนิยมเก็บจากธรรมชาติ
แล้วส่งออก ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วนำมาเพาะขยายพันธุ์ เพ่ือจำหน่ายและส่งออก เช่น 
Cryptocoryne becketii, C. nurii, C. parva, C. retrospiralis และ C. wendtii สำหรับพรรณไม้น้ำในสกุล 
Elodia, Cabomba, Hygrophila, Ludwigia, Valissneria, Vessicularia, Ammania, Micranthemum, 
Bacopa, Alternanthera, Ceratphyllum, Nomaphila และ Rotala ส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์โดยการปักชำ 
และชำน้ำ ในสกุลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไม้ข้อ เจริญเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ง่าย ราคาไม่สูงมาก แต่มีการส่งออก
ในปริมาณมาก  

พรรณไม้น้ำในสกุล Bucephalandra เป็นชนิดที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด 
เนื่องจากมีความหลากหลายของสายพันธุ์ และสีสันสวยงาม เจริญเติบโตช้า ทำให้ไม่ต้องตัดแต่งบ่อย ในต่างประเทศ
ได้รับความนิยมสูง แต่การผลิตยังคงต้องใช้เวลาเนื่องจากโตช้า และสามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และการแตกหน่อ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ประเทศไทยยังมีกำลังผลิต
ได้น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ การเพาะขยายพันธุ์ต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดโรค 
จึงจะได้รับความนิยม หากดูในมูลค่าการส่งออกจะเห็นว่ายังไม่สูงมากนัก เนื่องจากเพ่ิงจะมีการนำเข้ามาเพ่ือ
ผลิตในรูปแบบฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งหากผู้ผลิตสามารถผลิตได้ปริมาณมาก และคุณภาพตรงตามมาตรฐาน      
ที่ลูกค้าต้องการจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ผลิตได้ให้ข้อมูลว่า ยังขาดความรู้ด้าน
การจำแนกสายพันธุ์ ทำให้มีปัญหาในการส่งออกที่ต้องให้ตรงกับรายชื่อที่ผู้ซื้อต้องการ จึงต้องการให้ภาครัฐ  
เข้ามาช่วยเหลือด้านวิชาการในการจำแนกชนิดพันธุ์ให้ถูกต้อง 
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ภาพที่ 5  พรรณไม้น้ำสวยงามชนิดที่มีปริมาณและมูลค่าในการส่งออกสูง    
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ตารางที่ 16 ปริมาณและมูลค่ารวม พรรณไม้น้ำสวยงามนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 
(ข้อมูลจากกลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร) 

 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ก.ก.) มูลค่า (บาท) 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 (เดือน ม.ค.- 15 ก.ย.) 

745 
1,032 
1,221 

693 
629 

353,771 
443,648 
504,779 
412,951 
387,567 

 
ตารางที ่17 ปริมาณและมูลค่าพรรณไม้น้ำสวยงามนำเข้า จากประเทศต่าง ๆ 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558– 2562 
 

ปี พ.ศ. ประเทศ ปริมาณ (ก.ก.) มูลค่า (บาท) 
2558 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

แคเมอรูน 
สาธารณรัฐอินเดีย 

253 
307 
42 

143,233 
127,015 
83,523 

2559 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
แคเมอรนู 
สาธารณรัฐอินเดีย 

307 
240 
36 

119,359 
213,869 
59,363 

2560 สาธารณรัฐสิงคโปร ์
แคเมอรูน 
มาเลเซีย 

141 
90 

365 

156,509 
95,924 
82,191 

2561 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอินเดีย 
แคเมอรูน 

404 
76 
99 

172,822 
172,822 
78,992 

2562 
(เดือน ม.ค. -  
15 ก.ย.) 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอินเดีย 
ออสเตรีย 

458 
170 

1 

232,629 
144,798 

8,080  
 

ชนิดพรรณไม้น้ำ ที่มีการนำเข้าสูงสุด (ปี 2558 – 2562) จากประเทศต่าง ๆ ดังนี้ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ได้แก่ Echinodorus spp. Cryptocoryne spp. Anubias spp. Microsorum spp. Cabomba spp. 
สาธารณรัฐ อิน เดีย  ได้ แก่  Rotala spp. Cryptocoryne spp. Anubias spp. Lagenandra keralensis 
Eleocharis spp. Ludwigia spp. Bolbitis spp. Glossostigma spp. Ludwigia spp. Hemianthus spp. 
แคเมอรูน ได้แก่ Bolbitis spp. สาธารณรัฐสิงคโปร ์ได้แก ่Echinodorus spp. Alternanthra spp. Vesicularia spp. 
Lilaeopsis spp. มาเลเซีย ได้แก่ Echinodorus spp. Cabomba sp. สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่  Glossostigma spp. 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ Hydrocotyle spp. ออสเตรีย ได้แก่ Aponogeton fenestralis  
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ในส่วนข้อมูลที่ได้จากภาคเอกชน เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออก
พรรณไม้น้ำสวยงาม จำนวน 10 ราย ได้แก่  

- บริษัท White Crane Aquatic Plants (บริษัทส่งออก และฟาร์ม) 
- บริษัท Aquatic plants center (บริษัทส่งออก และฟาร์ม) 
- ร้านปราณี  (ผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ)  
- บริษัท B & B Aquarium (บริษัทส่งออก และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 
- บริษัท Siam Aquarium Fish and Plants (บริษัทส่งออก) 
- ฟาร์มไม้น้ำภูเก็ต (บริษัทส่งออก และฟาร์ม) 
- AM Lab (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 
- คุณกฤษณา (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 
- ฟาร์ม เล็ก ไม้น้ำ จ.ระยอง (ฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ) 
- ร้าน Atlantic 

ซึ่งผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม จำนวน 10 ราย ได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 18 ชนิดพรรณไม้น้ำต่างประเทศ ที่มีการนำเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออกและจำหน่ายในประเทศ   

 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ผักเป็ดน้ำ Alternanthera reineckii Briquet 
ผักเป็ด  Alternanthera  reineckii ‘rosaefolia’ 
แอมแมนเนียเล็ก Ammannia gracilis Guill. and Perr. 
แอมแมนเนียแดง Ammannia senegalensis Lam 
อนูเบียส Anubias barteri var. barteri Engler 
อนูเบียสใบกว้าง Anubias barteri ‘Broad leaf’ 
อนูเบียส Anubias barteri‘Wrinkled Leaf’ 
อนูเบียสแคระ Anubias barteri var. nana Engler 
อนูเบียส Anubias barteri ‘Coffeefolia’ 
อนูเบียส Anubias congensis N.E. Brown 
อนูเบียส Anubias minima Chevalier 
อนูเบียส Anubias lanceolata Schott 
ชบาน้ำ  Aponogeton crispus Thunb. 
ชบาน้ำ Aponogeton madagascariensis (Mirbel) van Baker 

ผักกาดน้ำ Armoracia aquatic (Eaton) Wieg. 

ลานไพลิน Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. 

บาโคป้า Bacopa lannigera  (C.&S.)  Wettst. 
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ตารางท่ี 18 ชนิดพรรณไม้น้ำต่างประเทศ ที่มีการนำเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออกและจำหน่ายในประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

บัลบิทิส Bolbitis sp. 

บูเซป Bucephalandra sp. 

บัวสาหร่าย สาหร่ายคาบอมบ้า  Cabomba carolininia A. Gray                               

สาหร่ายคาบอมบ้าแดง    Cabomba piauhyensis Gardner 

ใบพายเบคแคททิอิ    Cryptocoryne becketii Thwaites ex 

ใบพายคริป             Cryptocoryne nurii Furtado 

คริปพาวา              Cryptocoryne parva de Wit 

ใบพายเรโทรสไปรอลลิส    Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) Fischer                              

ใบพายศรีลังกา        Cryptocoryne wendtii de Wit 

อเมซอนรูบิ้น          Echinodorus sp. “Rubin” 

อเมซอนโอเซลอต     Echinodorus sp. “Ozelot” 

อเมซอนโรส            Echinodorus sp. “Rose” 

อเมซอนใบด่าง        Echinodorus cordifolius  “Marble queen” 

อเมซอนฮอร์มานิอิ      Echinodorus horemanii Rataj 

อเมซอนฮอร์ริซอนทอลลิส  Echinodorus horizontalis Rataj 

อเมซอนแดง        Echinodorus osiris Rataj 

อเมซอนแคระ     Echinodorus quadricostatus Fasset 

อเมซอนซลูเทอริ    Echainodorus schlueteri Rataj 

หญ้าเตี้ย      Echinodorus tenellus (Mart.) Buch. 

สาหร่ายเดนซ่า    Egeria densa Planch. 

ฮุสเทอรอลลิส     Eusteralis stellata(Lour.) panigrahi 

กลอสโซสติกมา     Glossostigma elantinoides Benth. 

จิมโนโคโรนิส        Gymnocoronis spilanthoides 

แว่นแก้ว   Hydrocotyle sp. 

โลบเิลีย Lobilia cardinalis L. 

ลัดวิเจียเล็ก               Lugwigia arcuata Walter 

ลัดวิเจียพาลัสทรีส       Lugwigia palustris (L.) Elliott 
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ตารางท่ี 18 ชนิดพรรณไม้น้ำต่างประเทศ ทีม่ีการนำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ลัดวิเจียแดง              Lugwigia perennis L. 

ใต้ใบแดง                  Lugwigia repens J.R. Forst. 

ลัดวิเจีย “ไดมอนด์”     Lugwigia repems “Diamond” 

เกล็ดปลาใหญ่            Lysimachia  nummularia L. 

มายาค่า                   Mayaca fluviatilis Aublet 

ไมแครนทิมัม        Micranthemum micranthemoides (Nutt.) Wettst 

เกล็ดปลาเล็ก          Micranthemum umbrosum 

บัวสวรรค์ บัวญี่ปุ่น    Nuphar japonica DC. 

บัวไทเกอร์             Nymphae lotus “Zenkeri” 

บัวกล้วย       Nymphoides aquatica (Walt.) O.Kuntze 

ดีปลีน้ำ                Potamogeton mucronatus Presl 

โรทาล่ามาครานดา    Rotala macranda Koehne 

แซกจิททาเรีย  Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G.SM. 

หญ้าน้ำ               Sagittaria subulata(L.) Buch. 

ยูตริคูลาเรีย          Utricularia graminifolia Vahl 

เทปเกลียว           Vallisneria spiralis Miki 

เทปใหญ่           Vesicularia duyana (C.Mull) Broth. 
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ตารางท่ี 19 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีการขยายพันธุ์ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของภาคเอกชน  
 

รายช่ือพรรณไม้น้ำ แหล่งที่มาของข้อมูล 

Acorus pusillus APC Tissue Culture 
Alternanthera lilacina APC Tissue Culture 
Alternanthera reineckii APC Tissue Culture 
Alternanthera rosaefolia APC Tissue Culture 
alternanthera sessilis red APC Tissue Culture 
Ammoricia aquatica APC Tissue Culture 
Anubias barteri APC Tissue Culture /AM Lab/ B & B Aquarium /กฤษณา 
Anubias barteri (broad leaf) APC Tissue Culture /AM Lab/ B & B Aquarium /กฤษณา 
Anubias congensis APC Tissue Culture /AM Lab/ B & B Aquari m /กฤษณา 
Anubias minima APC Tissue Culture /AM Lab/ B & B Aquarium /กฤษณา 
Anubias nana  AM Lab/กฤษณา 
Anubias nana 'gold' APC Tissue Culture /AM Lab/กฤษณา 
Anubias nana marble  APC Tissue Culture/กฤษณา / B & B Aquarium  
Anubias nana mini 'White' APC Tissue Culture/กฤษณา/ B & B Aquarium 
Anubias nana 'pinto' APC Tissue Culture/AM Lab/B & B Aquarium/กฤษณา 
Anubias nana thick leaf' APC Tissue Culture/กฤษณา/ B & B Aquarium 
Anubias stardust  APC Tissue Culture/กฤษณา/ B & B Aquarium 
Bucephalandra APC 'marble' APC Tissue Culture 
Bucephalandra Black Carpet APC Tissue Culture 
Bucephalandra brownie phoenix (red) APC Tissue Culture 
Bucephalandra brownie  
phoenix green 

APC Tissue Culture 

Bucephalandra Cascade King (CK) APC Tissue Culture 
Bucephalandra Catherine Red APC Tissue Culture 
Bucephalandra Velvet (Crocodile) APC Tissue Culture 
Bucephalandra dark skeleton king (BS) APC Tissue Culture 
Bucephalandra green wavy APC Tissue Culture 
Bucephalandra kedagang AM Lab 
Bucephalandra kedagang Japan APC Tissue Culture 
Bucephalandra kedagang round APC Tissue Culture 
Bucephalandra red mini APC Tissue Culture 
 
 
 
 
 



36 
 

ตารางท่ี 19 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีการขยายพันธุ์ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของภาคเอกชน (ต่อ)  
 

รายช่ือพรรณไม้น้ำ แหล่งที่มาของข้อมูล 

Cardamine lyrata sp. (Vietnam) APC Tissue Culture 
Cryptocoryne affinis APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne albida brown APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne albida green APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne albida red APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne balansae APC Tissue Culture /AM Lab/กฤษณา 
Cryptocoryne becketii APC Tissue Culture /AM Lab/กฤษณา 
Cryptocoryne blassii APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne broad Dwarf APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne Flamingo APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne lucens APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne lutea APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne mioya APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne nevillii APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne nurii APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne parva APC Tissue Culture /AM Lab 
Cryptocoryne petchii APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne retrospiralis 'red' APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne retrospiralis 'green' APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne timahensis APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne tropica APC Tissue Culture /AM Lab 
Cryptocoryne walkeri APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne usteriana green (Philippines) APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne wallisii APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne wendtii 'Brown' APC Tissue Culture /AM Lab 
Cryptocoryne wendtii brown [Indonesia] APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne wendtii 'Green' APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne wendtii green gekco APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne wendtii pink APC Tissue Culture/กฤษณา 
Cryptocoryne willisii APC Tissue Culture /AM Lab 
Cryptocoryne yujii APC Tissue Culture/กฤษณา 
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ตารางท่ี 19 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีการขยายพันธุ์ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของภาคเอกชน (ต่อ)  
 

รายช่ือพรรณไม้น้ำ แหล่งที่มาของข้อมูล 

Crytocoryne spiralis [Indonesia] APC Tissue Culture/กฤษณา 
Crytocoryne hudoroi APC Tissue Culture/กฤษณา 
Didiplis Diandra APC Tissue Culture 
Echinodorus aflame APC Tissue Culture /AM Lab 
Echinodorus americanus APC Tissue Culture 
Echinodorus bleheri APC Tissue Culture 
Echinodorus diamond red APC Tissue Culture 
Echinodorus hadi red pearl APC Tissue Culture 
Echinodorus ozelot 'Red' APC Tissue Culture 
Echinodorus horemanii 'Red' APC Tissue Culture 
Echinodorus madalengensis APC Tissue Culture 
Echinodorus Rose APC Tissue Culture 
Echinodorus Small Bear APC Tissue Culture 
Echinodorus schlueteri APC Tissue Culture 
Echinodorus tenellus APC Tissue Culture /AM Lab 
Echinodorus uruguayensis APC Tissue Culture 
Echinodorus gabriell APC Tissue Culture 
Elatine hydropiper APC Tissue Culture /AM Lab 
Elatine orientalis APC Tissue Culture /AM Lab 
Eleocharis sp. AM Lab 
Eleocharis parvulus AM Lab 
Eleocharis parvulus mini APC Tissue Culture 
Eriocaulon cinereum APC Tissue Culture 
Eustralis stellata APC Tissue Culture 
Glossostigma elatinoides APC Tissue Culture 
Gratiola viscidula APC Tissue Culture 
Hedyotis salzmannii APC Tissue Culture 
Hemianthus callitrichoides APC Tissue Culture /AM Lab 
Hemianthus callitrichoides 'Cuba' APC Tissue Culture 
Homalomena sp. Sekadau South APC Tissue Culture 
Hottonia Inflate APC Tissue Culture 
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ตารางท่ี 19 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีการขยายพันธุ์ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของภาคเอกชน (ต่อ)  
 

รายช่ือพรรณไม้น้ำ แหล่งที่มาของข้อมูล 

Hydrocotyle tripartita APC Tissue Culture 
Hygrophila sp. Tiger APC Tissue Culture 
Isoetes vetata varsicula APC Tissue Culture 
Juncus repens APC Tissue Culture 
Lagenandra meeboldii red long APC Tissue Culture 
Lagenandra meeboldii red round APC Tissue Culture 
Lilaeopsis novaezelandiae APC Tissue Culture 
Micranthemum Monte Carlo APC Tissue Culture /AM Lab 
Microcarpea minima APC Tissue Culture /AM Lab 
Myriophllum elafinoides 'mini' APC Tissue Culture 
Myriophyllum matogrossense Red  APC Tissue Culture 
Nymphoides hydrophylla 'Taiwan'  APC Tissue Culture 
Pogostemon helferi AM Lab 
Piptospatha ridleyi (aglao army) APC Tissue Culture 
Rotala indica ‘Bonsai’ AM Lab 
Staurogyne repens AM Lab 
Utricularia graminifolia AM Lab 

 
ตารางที ่20 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

 

รายชื่อ เอกสารอ้างอิง 

ใบพายผมหอม Cryptocoryne tonkinensis กาญจนรี, 2542 
ใบพายเขาใหญ่ Cryptocoryne balansae มณีรัตน์, 2546 
อนูเบียส Anubias nana กาญจนรี, 2547 
บอนแดง Cryptocoryne blassii วันเพ็ญ, 2547 
แอมมาเนีย Ammannia senegalensis สุรียา และคณะ, 2547 
อะโกลนีม่า Aglaonema simplex นงนุช และคณะ, 2548 
หอมน้ำ Crinum thaianum Schulze วรรณดา และคณะ, 2551 
รากดำใบยาว Microsorium pteropus รัฐภัทร, 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/researcher/researchDetail/fec867213ec0af6ecdb7d98bcf17768c
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ตารางท่ี 20 รายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ต่อ) 
 

รายชื่อ เอกสารอ้างอิง 

คลิปอัฟฟินิส Cryptocoryne affinis กาญจนรี, 2554 
ดาวน้อย Pogostemon helferi มณีรัตน์ และคณะ, 2554 
อเมซอนแดง Echinodorus osiris กาญจนรี และคณะ, 2555 
ใบพายกริฟฟิทธิไอ Cryptocoryne griffithii กาญจนรี และคณะ, 2557 
ใบพายเรโทรสไปราลิส Cryptocoryne retrospiralis กาญจนรี และคณะ, 2557 

 
   จากข้อมูลด้านการส่งออก บริษัท White Crane Aquatic Plants พบว่า ในปี  2559 - 2561    
มีการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำไปประเทศญี่ปุ่น 30 % ทุกสัปดาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา 30 % 
ทุกสัปดาห์ ประเทศรัสเซีย 20 % เดือนละสองครั้ง ประเทศโซนยุโรป (เดนมาร์ค โปแลนด์ รองลงมาคือ สเปน 
ไซปรัส สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก และโครเอเชีย) 20 % ทุกสัปดาห์ 
ส่วนอเมริกาใต้ส่งออกในปริมาณไม่มากแต่เฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง คือ ประเทศเปรู รียูเนี่ยน หมู่เกาะแกวนดาลูป 
และคอสตาริกา ในส่วนของการผลิตฟาร์ม White Crane Aquatic Plants ก่อตั้งประมาณ ปี 2518 เริ่ม
ส่งออก ปี 2521 โดยส่งไปที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรก พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 115 ไร่ แต่ 60-70% ของพ้ืนที่ทั้งหมดใช้ปลูก 
สาหร่ายฉัตร เดนซ่า และเทป ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่จำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งใช้สำรองน้ำในหน้าแล้ง จำนวนชนิด
ที่มีจำหน่ายประมาณ 200 ชนิด โดยมีทั้งผลิตเอง และสั่งจากซับพลายเออร์ 
   บริษั ท  Aquatic plants center เป็ นฟาร์มพรรณ ไม้น้ ำขนาดใหญ่  ตั้ งอยู่ ที่ จั งห วัด
นครราชสีมา พรรณไม้น้ำส่วนใหญ่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งลักษณะเด่นของฟาร์มนอกจากผลผลิตที่ขยายตัว 
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนขยายฟาร์ม และเครือข่ายในหลาย ๆ ประเทศ ในส่วนของการตลาดนั้น 
เจ้าของบริษัทและทีมงาน ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้ งงาน Interzoo,           
งาน Aquarama รวมทั้งเดินทางไปพบปะลูกค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต การส่งออก การแลกเปลี่ยน 
และนำสายพันธุ์ใหม่เข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกอย่างสม่ำเสมอ ด้านการตลาดปัญหาที่มีผลกระทบมากท่ีสุดของ
การส่งออกปัจจุบันคือ เรื่องศัตรูพืช ได้แก่ ไส้เดือนฝอย เนื่องจากไม่สามารถกำจัดได้เพราะการใช้สารเคมี  
ศัตรูพืชมีการดื้อยา และต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำเข้าสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืช  
   บริษัท Siam Aquarium Fish and Plants ส่วนใหญ่มีฐานลูกค้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และ
อิตาลี ส่วนใหญ่จะซื้อพรรณไม้น้ำจากบริษัท Aquatic plants center  ซึ่งทางบริษัท Siam Aquarium Fish 
and Plants มีความต้องการพรรณไม้น้ำจากลูกค้าเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สามารถหาพรรณไม้น้ำส่งตามความต้องการ
ของลูกค้าได้ และมีความต้องการซื้อพรรณไม้น้ำจากผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานการส่งออก  
   ฟาร์ม เล็กไม้น้ำ จ.ระยอง เป็นฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำที่ขายส่งในประเทศ ส่วนใหญ่จะส่งขาย
ทีต่ลาดจตุจักร และร้านค้าที่ติดต่อซื้อขายในประเทศ สำหรับตลาดต่างประเทศมีลูกค้าติดต่อมาบ้างไม่มาก แต่
ยังติดปัญหาเรื่องขั้นตอนการส่งออก ตรวจโรค ทางฟาร์มยัง ไม่มีความพร้อมในการจัดการ จึงเน้นตลาด
ภายในประเทศ 
   ฟาร์มไม้น้ำภูเก็ต เป็นฟาร์มที่ผลิตพรรณไม้น้ำจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่ง
ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีสินค้าพรรณไม้น้ำมากกว่า 80 ชนิด รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปุ๋ย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงพรรณไม้น้ำ และยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ 
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   ร้าน Atlantic และร้านปราณี เป็นร้านจำหน่ายพรรณไม้น้ำ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทย และ
นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปลาสวยงาม และสัตว์เลี้ยง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด มีการ
ขายออนไลน์ และผ่าน Application ส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ 
   บริษัท B & B Aquarium, AM Lab และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคุณกฤษณา เป็นรูปแบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือส่งให้บริษัทใหญ่ที่ส่งออกขายต่างประเทศ ไม่มีปัญหาเรื่องการผลิต และจำหน่าย แต่ต้อง
ผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่ผู้ส่งออกต้องการ ปัจจุบันยังผลิตไม่พอส่งขายเนื่องจากขาดแรงงานที่มีคุณภาพ และ     
การผลิตพรรณไม้น้ำในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังมีต้นทุนที่สูงเกี่ยวกับค่าแรง และค่าสาธารณูปโภค  

 
สรุปปัญหาในการผลิตพรรณไม้น้ำเพ่ือการส่งออก  
  จากการสัมภาษณ์และการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและส่งออกพรรณไม้น้ำ
สวยงาม สามารถสรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้  

  1. ด้านศัตรูพืช เมื่อปี 2550 - 2551 กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าพรรณไม้น้ำและ     
ไม้ประดับจากประเทศไทย ได้ตรวจพบไส้เดือนฝอย 2 สกุล ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันติดไปกับพรรณไม้น้ำ และ
พรรณไม้น้ำของไทยถูกระงับการนำเข้า ณ ด่านตรวจพืชของ EU และถูกเผาทั้งหมดที่ตรวจพบ จากนั้นมา EU 
เพ่ิมมาตรการเข้มงวดในการสุ่มตรวจมากขึ้น และมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง EU เริ่มสุ่มตรวจการนำเข้า
พรรณไม้น้ำ ในปี 2550 ตรวจพบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกันอยู่ในรากไม้น้ำที่ส่งเข้าไป ประมาณ 5 ครั้ง ปี 2551 
พบ 11 ครั้ง EU ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินพรรณไม้น้ำในประเทศไทย และเตือนให้เราหาวิธีการแก้ปัญหา
ไม่ให้มีไส้เดือนฝอยปนเปื้อนไปโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นจำเป็นจะต้องสั่งห้ามนำเข้าพรรณไม้น้ำ ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้า
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอียูได้เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบ และควบคุมการนำเข้าสินค้าพรรณไม้น้ำ     
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเกรงว่าจะมีไส้เดือนฝอยศัตรูพืชติดไปกับรากพรรณไม้น้ำที่นำเข้า และไปแพร่ระบาด
ทำลายพืชปลูกในอียู ซึ่งหากตรวจพบว่ามีไส้เดือนฝอยศัตรูพืชปนเปื้อน สินค้าจะถูกตีกลับ หรือถูกเผาทำลาย
ทิ้งทันที กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพ่ือการ
ส่งออก เพื่อยกระดับการผลิตพรรณไม้น้ำของไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า โดยได้พัฒนาชุดตรวจ
ไส้ เดือนฝอยภาคสนาม หรือ NEMA KIT ใช้ตรวจแยกไส้ เดือนฝอยซึ่ งเป็นศัตรูพืชในกลุ่ม Migratory 
endoparasite เป็นชุดเครื่องมือตรวจแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพรรณไม้น้ำที่มีขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง Mini 
microscope กำลังขยาย 50 เท่า ตรวจหาไส้เดือนฝอยที่แยกจากรากได้ทันที ซึ่งเกษตรกรสามารถพกพาไปใช้ใน
แปลงปลูกพืชที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนไส้เดือนฝอยในระบบรากได้ โดยหลักการทำงานของชุดตรวจไส้เดือนฝอย
ภาคสนาม เป็นกระบวนการแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืชด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค ที่ความถี่ 40 
กิโลเฮิรตซ์ ผลักดันให้ไส้เดือนฝอยที่อาศัยอยู่ภายในรากเคลื่อนที่ออกมา โดยมีน้ำเป็นตัวกลางส่งคลื่นความถี่     
สู่รากพืชมีผลทำให้โมเลกุลของของเหลวเกิดการบีบอัด และคลายตัวเป็นจังหวะ เกิดเป็นฟองอากาศขนาดเล็กๆ 
ที่มีพลังงานแฝง ซึ่งสามารถเข้าซอกซอนในระบบราก และรบกวน หรือขับไล่ไส้เดือนฝอยให้เคลื่อนที่ออกมาสู่
น้ำ โดยใช้เวลาตรวจเพียง 20 นาที ก็ทราบผล และตรวจได้ครั้งละ 2 ตัวอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้
เครื่องพ่นหมอก (นุชนารถ และ วานิช, 2552) 

  2. ด้านการลงทุน เนื่องจากการผลิตเพ่ือการส่งออกที่ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการผลิตให้มีทั้ง
คุณภาพ และปริมาณต้องใช้โรงเรือนเพาะพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่จึงต้องลงทุนสูง เป็นปัญหาด้านการลงทุน และการ
แข่งขันกับผู้ค้าจากประเทศต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถขายในราคาสูงได้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการ
ขยายตัวการผลิตเพ่ิมข้ึนแต่มีต้นทุนที่ตำ่กว่า 

  3. ด้านแรงงาน ปัจจุบันแรงงานที่จ้างค่อนข้างจะต้องใช้ค่าจ้างที่สูงแต่ไม่มีคุณภาพ และมีการ
เปลี่ยนงานบ่อย ต้องจ้างคนใหม่ ต้องฝึกงานใหม่ ทำให้การผลิตที่มีคุณภาพไม่ต่อเนื่อง 
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  4. องค์ความรู้ด้านงานวิจัย ปัจจุบันผู้ประกอบการให้ข้อคิดเห็นว่างานวิจัยที่นำไปสู่เกษตรกร
หรือผู้ผลิตยังมีน้อย รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพรรณไม้น้ำยังไม่ตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้ประกอบการ เช่น ด้านการป้องกัน และกำจัดโรค และศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการส่งออกพรรณไม้น้ำ   
ไปยังประเทศกลุ่ม EU และสหรัฐอเมริกา 

  นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง 
กับผู้ประกอบการผลิต และส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม ได้มีคำถามไปถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่          
กลุม่บริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้รับคำตอบ ดังนี้  
ถาม  ข้อห้ามของ EU ไม่ให้มีไส้เดือนฝอย 3 ชนิด ที่เป็นศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าพรรณไม้น้ำ แต่ทำไมในทาง
ปฏิบัติจริงดูเหมือนมีข้อห้ามมากกว่า 3 ชนิด 
ตอบ  จาก COUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC พบว่ามีไส้เดือนฝอยมากกว่า 15 ชนิดที่เป็นข้อห้ามของ EU 
ในกรณีของพรรณไม้น้ำในทางปฏิบัตินั้นมีไส้เดือนฝอยที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ Hirschmanniella  และ 
Radopholus ซึ่งมีประวัติถูกสกัดกั้นการนำเข้าพรรณไม้น้ำจากประเทศสมาชิก EU เพราะตรวจพบไส้เดือนฝอย
ดังกล่าวนี้ จึงได้เน้นการห้ามปรากฎไส้เดือนฝอย 2 สกุลนี้เป็นพิเศษ และไส้เดือนฝอยอ่ืนๆ  ก็พิจารณาเป็นราย
กรณีไป  
 

ถาม  ค่าใช้จ่ายในการตรวจไส้เดือนฝอย ส่วนราชการสามารถลดราคาได้หรือไม่  
ตอบ  ค่าใช้จ่ายในการตรวจไส้เดือนฝอยนั้นไม่สามารถลดได้แล้ว เมื่อพิจารณาตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง อัตราค่าตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจ ประกาศเมื่อ 15 ปี
ที่แล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าเป็นอัตราค่าตรวจที่ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถเทียบอัตราค่าตรวจไส้เดือนฝอยได้กับภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถลดราคาได้ แต่     
กรมวิชาการเกษตร ยังไม่มีนโยบายที่จะเพ่ิมราคาค่าตรวจไส้เดือนฝอยแต่อย่างใด 
 

ถาม  การกำจัดไส้เดือนฝอยมีงานวิจัยใหม่ออกมาหรือไม่  
ตอบ  มี แต่คำถามนี้กว้างเกินกว่าจะตอบได้ ขอให้ผู้ประกอบการถามให้แคบกว่าเดิม เช่น เดิมผู้ประกอบการ 
กำจัดไส้เดือนฝอยอย่างไร ได้ผลหรือไม่ได้ผล แล้วอยากจะปรับปรุงจะทำอย่างไร จะช่วยให้สามารถตอบได้ตรง
ประเด็นกว่า 
ถาม สารเคมีที่ใช้กำจัดไส้เดือนฝอยที่ห้ามนำเข้า หรือ ถูกสั่งแบนแล้ว ถ้าจะขอนำเข้ามาเพ่ือใช้จะได้หรือไม่ 
(เพราะใช้ได้ผลดีในการกำจัดไส้เดือนฝอย) 
ตอบ  ไม่แนะนำ เพราะสารเคมีที่ ใช้กำจัดไส้เดือนฝอยที่ห้ามนำเข้า หรือแบนแล้ว จัดเป็น “วัตถุอันตราย” 
ชนิดที่ 4 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณี เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การขออนุญาต 
การอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ
ระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้มีไว้ในครอบครองปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

ถาม  เนื่องจากสภาวะ Climate change อยากให้กรมวิชาการเกษตร เข้าไปสำรวจโรคใหม่ เพ่ือทำงานวิจัย
ร่วมกันกับฟาร์มที่ผลิตพรรณไม้น้ำ จะได้หรือไม่ 
ตอบ  กรมวิชาการเกษตร ยินดีให้ความร่วมมือกบัผู้ประกอบการทุกท่าน  
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   จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร พบว่า พรรณไม้น้ำเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งของไทย       
ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะพรรณไม้น้ ำสกุล Anubias ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 50 ล้านบาท ที่ผ่านมาการส่งออก
สินค้าพรรณไม้น้ำมีปัญหาไส้เดือนฝอย ศัตรูพืชติดไปกับสินค้าทำให้ประเทศผู้นำเข้าปลายทางเพ่ิมความเข้มงวด
ในการตรวจสอบสินค้ามากยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิจัย และพัฒนาการผลิต
พรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอย ศัตรูพืชเพ่ือการส่งออก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาไส้เดือนฝอยในสินค้าพรรณไม้น้ำ
ได้สำเร็จ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้สินค้าพรรณไม้น้ำของไทยมีทิศทางสดใสในตลาดโลก  
   ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ      
กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า พรรณไม้น้ำเป็นสินค้าที่ไทยมีการส่งออกมาเกือบ 20 ปี โดยส่งออกควบคู่ไปกับ
ปลาสวยงาม แต่ที่ผ่านมาประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะ EU ได้เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุม  
การนำเข้าสินค้าพรรณไม้น้ำเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเกรงว่าจะมีไส้เดือนฝอยศัตรูพืชติดไปกับรากพรรณไม้น้ำ     
ที่นำเข้า และไปแพร่ระบาดทำลายพืชปลูกใน EU ซึ่งหากตรวจพบว่ามีไส้เดือนฝอยศัตรูพืชปนเปื้อน สินค้าจะ
ถูกตีกลับหรือถูกเผาทำลายทิ้งทันที กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ำ  
ปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพ่ือการส่งออก” เพ่ือยกระดับการผลิตพรรณไม้น้ำของไทย และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประเทศคู่ค้าโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หรือ สวก. ได้พัฒนาชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม หรือ NEMA KIT ใช้สำหรับตรวจแยกไส้เดือนฝอยซึ่งเป็น
ศัตรูพืชในกลุ่ม Migratory endoparasite เป็นชุดเครื่องมือตรวจแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพรรณไม้น้ำที่มี
ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง Mini microscope กำลังขยาย 50 เท่า ใช้ส่องตรวจหาไส้เดือนฝอยที่แยกจากรากได้
ทันที ซึ่งเกษตรกรสามารถพกพาชุดตรวจสอบดังกล่าวไปใช้ในแปลงปลูกพืชที่ประสบปัญหาการปนเปื้อน
ไส้เดือนฝอยในระบบรากได้ อาทิ พรรณไม้น้ำ กล้วยไม้ หน้าวัว ฟิโลเดนดรอน กวักมรกต และไม้ประดับอ่ืน ๆ 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไส้เดือนศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง จะสามารถป้องกันกำจัดในแหล่งผลิตได้
ทันท่วงที  
   นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตรยังได้วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มพรรณไม้น้ำ ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบปลูกแบบใช้ดินซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนไส้เดือนฝอยสูง สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด
ไส้เดือนฝอยในฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ มีดังนี้  
   1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุปลูก ได้แก่ ดิน ทรายหยาบ เม็ดกรวดขนาดเล็ก จากแหล่งที่อาจมี
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชระบาด หากไม่ทราบแหล่งที่มาของวัสดุปลูกควรเผาด้วยความร้อน โดยการใช้แกลบเผา
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือตากแดดจัด 2 - 3 แดด กอ่นนำมาปลูก  
   2. ทำความสะอาดบ่อปลูก สำหรับบ่อปลูกใหม่ควรล้างเศษดินออกให้หมด ตากทิ้งไว้แห้งสนิท 
หรืออาจใช้ไอร้อน หรือน้ำร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส เทราดในบ่อแล้วปล่อยให้แห้งสนิท ส่วน
บ่อปลูกเก่าควรล้างทำความสะอาดทุก 1 - 2 ปี โดยเฉพาะบ่อปลูกต้นแม่พันธุ์ของพรรณไม้น้ำ โดยเทคลอรีน 
10 – 40 % แช่กรวด หรือทรายหยาบในบ่อปลูกทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ปล่อยให้กรวด
หรือทรายหยาบในบ่อแห้งสนิทก่อนย้ายต้นพืชลงปลูก  
   3. น้ำที่ใช้เพาะปลูกพรรณไม้น้ำต้องมาจากแหล่งน้ำที่สะอาด ควรมีระบบพักน้ำที่ใช้เพาะปลูก
ในถังกักเก็บน้ำทรงสูง หรือถังเก็บน้ำที่มีความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ลิตร เพ่ือให้ไส้เดือนฝอยที่อาจ
ปนเปื้อนมากับน้ำตกตะกอนที่ก้นถัง และใช้น้ำส่วนเหนือก้นถังประมาณ 50 เซนติเมตร 
   4. ไม่นำต้นพันธุ์พรรณไม้น้ำจากแหล่งผลิตที่ เคยตรวจพบไส้ เดือนฝอยศัตรู พืชกักกัน 
Radopholus และ Hirchmanniella หรือไม่นำพรรณไม้น้ำจากต่างถ่ินเข้ามาในฟาร์มเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
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   5. ก่อนย้ายปลูกพรรณไม้น้ำในบ่อใหม่ควรตัดรากส่วนปลายออกเหลือรากติดหน่อประมาณ 1 นิ้ว 
และนำรากแช่ในสารกำจัดศัตรูพืช ได้แก่  ฟิโปรนิล อะบาเม็กติน หรืออิมิดาโคลพริด ความเข้มข้น 0.3 %    
นาน 30 นาที หรือแช่รากในสารกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวร่วมกับการใช้คลื่นเสียง Ultrasonic เป็นเวลา 5 นาที 
ค่อยย้ายต้นลงปลูกในบ่อสะอาดจะสามารถกำจัดไส้เดือนฝอยได้ 90 - 100%  
   6. ควรติดตามเฝ้าระวังการระบาดของไส้เดือนฝอยในฟาร์ม โดยสังเกตอาการของพืชในบ่อปลูก 
หากพบว่าพืชเจริญเติบโตช้า ใบเหี่ยวเหลือง หรือใบสลด ควรสุ่มตรวจรากโดยใช้ชุดตรวจสอบไส้เดือนฝอย
ภาคสนาม หรือส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการเกษตรได้ ซึ่งงานวิจัยและ
พัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพ่ือการส่งออกนี้ สามารถใช้ได้ผลจริงและเกษตรกร      
ให้การยอมรับ อนาคตคาดว่าจะมีการขยายผลงานวิจัยสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย  

     (ข่าวธุรกิจพรรณไม้น้ำ: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) 
   สำหรับขั้นตอนการส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม ผู้ส่งออกจะต้องติดต่อตามขั้นตอน ที่         
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามข้อกำหนดของผู้ ค้า
ปลายทาง ในส่วนของไส้เดือนฝอย การขอใบรับรองจะต้องมีการตรวจรับรองสินค้า โดยเจ้าหน้าที่จะไปสุ่ม
ตรวจที่ฟาร์มเพ่ือให้การรับรอง เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจได้อย่างละเอียด ส่วนศัตรูพืชอ่ืน ๆ 
เช่น เชื้อรา แมลง และไข่ศัตรูพืชต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้แว่นขยาย สามารถส่งสินค้าไปที่
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ (ภาพที่ 6 ก) เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าพรรณไม้น้ำว่าตรงกับใบขออนุญาตหรือไม่ (ภาพที่ 6 ข) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
นำสินค้าไปห้องตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช (ภาพที่ 6 ค) ซึ่งจะมีนักวิชาการด้านกีฏวิทยาตรวจสอบโดยใช้แว่นขยาย 
10 เท่า หรือหากต้องการดูละเอียดขึ้น สามารถดูผ่านเครื่องไมโครสโคป (Microscope) (ภาพที่ 6 ง-จ) หากพบ
ศัตรูพืช เจ้าหน้าที่จะส่งคืนสินค้าแก่ผู้ส่ง เพื่อนำไปทำความสะอาดกำจัดศัตรูพืช หากไมพ่บศัตรูพืชเจ้าหน้าที่จะ
ออกใบรับรองสุขอนามัยที่ส่วนบริการส่งออกสินค้าเกษตร ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ภาพที่ 6 ฉ)  
แล้วสินค้าจะนำไปบรรจุในกล่องสินค้า และผ่านเครื่องเอ๊กซเรย์ เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยปลอดภัย      
ก่อนนำขึ้นเครื่องส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากเกษตรกร    
มีระบบการผลิตที่สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่หากระบบ   
การผลิตไม่มีมาตรฐานในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ก็จะทำให้สินค้าดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองสุขอนามัย
ตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลายทาง หรือหากออกไปจากประเทศไทยแล้ว มีการสุ่มตรวจพบที่ประเทศปลายทาง 
สินค้าจะถูกทำลายเพ่ือป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชที่ติดไปแพร่ระบาดในประเทศนั้นได้ นอกจากนี้ประเทศปลายทาง
จะแจ้งเตือนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ผลิตทราบ เพ่ือทำการแกไ้ขปรับปรุงการผลิต
สินค้านั้น หากไม่ทำการแก้ไขให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ประเทศผู้ค้าต้องการ ผู้ผลิตรายดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่นในระบบการผลิตอีกต่อไป   
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 (ก)   (ข) 

 (ค)  (ง) 

 (จ)  (ฉ) 
 

 

ภาพที่ 6  ขั้นตอนการส่งออกพรรณไม้น้ำสวยงาม ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ก) สินค้านำมาส่ง
ที่ห้องตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช (ข) เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจะเปิดกล่องตรวจเช็คชนิดและปริมาณ 
(ค) จากนั้นนักวิชาการด้านกีฎวิทยาจะตรวจหาศัตรูพืชที่ ติดมากับต้นไม้น้ำผ่านแว่นขยาย (ง-จ) 
จากนั้นจะนำสินค้าไปบรรจุหีบห่อ และออกไปรับรองที่ส่วนงานบริการส่งออกสินค้าเกษตร (ฉ) 
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ข้อมูลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำมาวิเคราะห์วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือสร้างกลยุทธ์ของธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือส่งออก และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค 
หรือที่เรียกว่า TOWS Matrix ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก 
จากข้อมูลการส่งออก และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ 

เพ่ือการพัฒนาธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงาม โดยการวิ เคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
และกลยุทธ์ของธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือส่งออก เพ่ือประเมินภาพรวมของธุรกิจ มีดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. พรรณไม้น้ำสวยงามเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวของตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีตลาดรองรับ ซ่ึงการผลิตในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ 
2. ประเทศไทยมีพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองที่มีศักยภาพนำมาผลิตเพ่ือการส่งออก เพ่ือเพ่ิม         

ความหลากหลายของสินค้า  
3. ผู้ผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในประเทศไทย สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมี

กระบวนการผลิตตามมาตรฐานการส่งออก  
4. ภาครัฐให้การรับรองกระบวนการผลิต (มาตรฐานฟาร์ม) และให้บริการทุกขั้นตอนของการ

ส่งออก เช่น การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certifucate : PC) การตรวจสอบคุณภาพการผลิต 
(ศัตรูพืช) เป็นต้น  

5. ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ      
เช่น งานประมงน้อมเกล้า ฯ งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย งานนครปฐม ฟิชแฟร์ งานปลาสวยงาม
ภาคอีสาน งานปลาสวยงามภาคเหนือ เป็นต้น และการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และเจรจา
การค้าในต่างประเทศ เช่น งาน Aquarama (สาธารณรัฐสิงคโปร์) งาน Interzoo (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) 
งาน Interpets Asia Pacific (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น  

6. ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ โดยจัดประชุมหารือ และจัดฝึกอบรมด้านการเพาะ
ขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ การผลิตเชิงพาณิชย์ (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเลี้ยงระบบไฮโดรโปนิกส์) การป้องกัน
กำจดัศัตรู กฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก การจัดตู้พรรณไม้น้ำ เป็นต้น  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาด้านโรคและศัตรูพืชที่ติดไปกับพรรณไม้น้ำ ซึ่งเป็นชนิดที่กำจัดได้ยาก ทำให้มีปัญหาใน

ผลผลติทีส่่งออกโดยเฉพาะตลาดประเทศกลุ่มยุโรป 
2. ปัญหาด้านความหลากหลายของสินค้าชนิดพันธุ์ส่งออก เนื่องจากชนิดพันธุ์ที่ตลาดมีความ

ต้องการสูง จะต้องนำเข้ามาเพาะขยายพันธุ์เพ่ือผลิตและส่งออก ส่วนชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย บางชนิดตลาด
มีความต้องการแต่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอ 

3. ผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน ขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ 
ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

4. ผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือการส่งออก 
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5. ปัญหาด้านแรงงานที่มีความรู้ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ระบบการผลิตแบบเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (Tissue culture) การผลิตแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) และการผลิตแบบการปลูกในแปลงทราย
ที่มีคุณภาพ 

6. งานวิจัยของภาครัฐยังไม่ลงไปถึงผู้ปฏิบัติที่แท้จริง งานวิจัยยังไม่ตอบโจทย์ที่ผู้ผลิตต้ องการ 
เช่น ด้านโรค และศัตรูพืช และยังไมม่ีการดำเนินงานวิจัยแบบ On farm ที่นำไปใช้ได้อย่างแท้จริง 

7. ผู้ประกอบการในประเทศไทย ขาดการรวมกลุ่มในลักษณะสมาคม หรือสมาพันธ์ ที่ช่วย
สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สินค้าในต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ปัจจุบันผู้ผลิต และผู้ค้าสามารถติดต่อซื้อขาย ประชาสัมพันธ์สินค้าในอินเตอร์เนต ทั้ง เว็บไซต์ 

เฟสบุ๊ค ไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ ทำให้การติดต่อซื้อขายได้ง่ายขึ้น 
2. มาตรฐานการผลิตของประเทศไทย ได้รับการยอมรับ ภาครัฐสามารถออกใบรับรอง       

ปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certifucate : PC) ให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้แกลู่กค้าต่างประเทศ 
3. การแข่งขันภายในประเทศด้านการผลิตเพ่ือการส่งออกยังมีไม่มาก เนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยราย 

โอกาสในการขยายผลผลิตเพื่อส่งออกยังมีสูง  
4. ประเทศไทยมีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามได้ทั้งปี 

ไม่มีช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็นเป็นเวลานานถือเป็นข้อได้เปรียบ 
อุปสรรค (Threats) 
1. ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรป มีความเข้มงวดในการตรวจสอบโรคและศัตรูพืช 

ซึ่งศัตรูพืชบางชนิดยากในการกำจัด ทำให้เกิดปัญหาในการส่งออก 
2. การนำเข้าพรรณไม้น้ำยังต้องมีการเสียภาษนีำเข้า ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึน้ 
3. การประชาสัมพันธ์สินค้าในต่างประเทศ และการเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ค้าในต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องอาศัยภาครัฐสนับสนุน แต่ภาครัฐมีปัญหาด้านนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้    
ไม่สามารถนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความเสียเปรียบกับประเทศคู่แข่ง ที่สามารถเข้า
ร่วมเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส 
และจุดอ่อนกับอุปสรรค หรือที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลของแต่ละคู่ 
ทำให้เกดิกลยุทธ์ของธุรกจิการผลิตพรรณไม้น้ำเพ่ือการส่งออก สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  
1. ภาคเอกชนมีการรวมตัวสร้างเครือข่ายการผลิตในลักษณะ Contract farming หรือ

รูปแบบครัสเตอร ์(Aquatic plants Cluster) เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานและปริมาณเพียงพอในการส่งออก 
2. ภาครัฐมีการศึกษาวิจัยวิธีการขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการผลิต

เพ่ือการส่งออก นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ผลิต เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการส่งออก  

3. ภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผู้ผลิต
และผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากตลาดยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และการผลิตเพ่ือการส่งออกยังไม่
เพียงพอ  

4. ภาครัฐ และเอกชนร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
เช่น การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ นิทรรศการ เพ่ือกระตุ้นให้มกีารขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง 

5. ภาครัฐมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการส่งออกให้และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. ภาครัฐเร่งทำงานวิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการป้องกัน รักษาโรค และศัตรูพืชที่มีอยู่ใน

ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการส่งออกท่ีผู้ส่งออกต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงผู้ผลิตอย่างทันท่วงที  

2. ภาครัฐมีมาตรการในการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าในฟาร์ม โดยการตรวจรับรองฟาร์ม
ที่ผลิตได้มาตรฐานปราศจากศัตรูพืช โดยเข้าไปให้คำแนะนำในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง 

3. ภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือในการวางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น การเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า และเจรจาการค้าในต่างประเทศ โดยนำสินค้าที่มีคุณภาพไปจัดแสดง และเจรจาการค้า โดยรัฐ
จัดหางบประมาณในการจัดพ้ืนทีแ่สดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

4. ภาครัฐให้การสนับสนุนขั้นตอนการนำเข้าต้นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือส่งออก หรือมี
มาตรการยกเลิกภาษีการนำเข้าต้นพันธุ์เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า  

5. ภาครัฐมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้สู่ผู้ผลิต เช่น การจัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือเรื่อง
โรค ศัตรูพืช รวมทั้งหลักเกณฑ์ระเบียบการนำเข้า – ส่งออกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการส่งออก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. ภาครัฐเร่งทำงานวิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการป้องกันรักษาโรค และศัตรูพืชที่มีอยู่ใน

ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการส่งออกท่ีผู้ส่งออกต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ถึงผู้ผลิตอย่างทันท่วงที  

2. ผู้ผลิตมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานในการส่งออก 
โดยมีภาครัฐสนับสนุนให้คำแนะนำเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพ และมีปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ 

3. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการนำเข้าต้นพันธุ์ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตเพื่อการส่งออก เพ่ือให้มีความหลากหลายของสินค้า 

4. ปัญหาด้านแรงงานที่มีคุณภาพ รัฐควรช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี เพ่ือนำมาใช้ทดแทนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น การพัฒนาศักยภาพการผลิตพรรณไม้น้ำ
ต้นทุนต่ำโดยการนำระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว มาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการเพาะปลูก
ระดับอุตสาหกรรมส่งออก  

5. ภาครัฐเร่งสนับสนุนเกษตรกร หรือผู้ผลิตรายใหม่ โดยการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตลาด และการส่งออก เนื่องจากตลาดยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง        
แต่กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอ  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. ปัญหาด้านการส่งออกเก่ียวกับศัตรูพืช ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ค้าในประเทศ ในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืช  
2. ภาครัฐจัดหางบประมาณในการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยจัดหาพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการนำ

สินค้าท่ีมีคุณภาพไปจัดแสดง และเจรจาการคา้ ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างช่องทางตลาดใหม่ในโลกออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ซื้อสามารถติดต่อซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์สินค้ากันได้ง่ายขึ้น 
4. ภาครัฐเร่งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่     

มีคุณภาพ มคีวามหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
 



48 
 

กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) ของสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม  

กลยุทธ์การตลาด คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ เป็นกลไกที่องค์กรธุรกิจใช้
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จนตัดสินใจซื้อสินค้า
อย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม จากข้อมูลที่ได้จากภาครัฐ และภาคเอกชน นำมาวิเคราะห์
รวมกัน จะสามารถสร้างกลยุทธ์แบบ 4P ที่โดดเด่น หรือกลยุทธ์สมัยใหม่แบบ 8P ที่นักธุรกิจจากท่ัวโลกต่างให้
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการตลาดที่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน หรือจะสร้างกลยุทธ์แนวใหม่ในยุคที่
มีการอินเทอร์เน็ตในการทำการตลาดทีเ่รียกว่า กลยุทธ์แบบ 4C ดังนี้ (Am2b Marketing, 2562) 

กลยุทธ์การตลาด แบบ 4P ประกอบไปด้วย  

 

ภาพที่ 7  แผนผังแสดงกลยุทธ์การตลาด แบบ 4P 
 

1. Product Strategy (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์) จุดเด่นของสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามของไทย 
คือ มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่ (พรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองของไทยบางชนิด) ภาครัฐมีการรับรองคุณภาพในการ
ส่งออก และสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี เพราะประเทศไทยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ   
พรรณไม้น้ำที่ได้เปรียบประเทศทางโซนยุโรปที่มชี่วงอากาศหนาวที่ยาวนาน 

2. Pricing Strategy (กลยุทธ์ด้านราคา) สินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามของไทย ได้เปรียบในเรื่อง
ต้นทุนที่ต่ำกว่า ทั้งด้านการลงทุนเรื่องสถานที่ตั้งฟาร์ม ค่าแรงงาน ทำให้สามารถตั้งราคา ให้ลูกค้ายอมรับได้ง่าย 

3. Place Strategy (กลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจำหน่าย) หมายถึงสถานที่จำหน่ายสินค้า 
เนื่องจากสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามของไทย ในปัจจุบันผลิตไม่พอจำหน่ายในบางชนิด และบริษัทส่งออกจะมี
ลูกค้าที่ติดต่อเจ้าประจำ แล้วนำสินค้าไปกระจายในต่างประเทศต่อ ดังนั้น หากมีสินค้าใหม่ที่สามารถผลิตได้ 
ตลาดใหญ่คือการนำสินค้าเสนอให้ผู้ส่งออกนำไปประชาสัมพันธ์ต่อกับลูกค้าต่างประเทศ หากต้องการ          
ทำการตลาดเอง ปัจจุบันลูกค้านิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม
ร้านค้าออนไลน์ หรือทางเฟสบุ๊คเพจ สามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4. Promotion Strategy (กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย) การทำโปรโมชั่นจะช่วยดึงดูดให้
ลูกค้าอยากซื้อสินค้าของเรามากขึ้น อีกทั้ งช่วยให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
การตลาดพรรณไม้น้ำสวยงาม สามารถทำได้เช่นกัน  
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กลยุทธ์การตลาด แบบ 8P  นอกจากจะมีกลยุทธ์ที่เหมือนกับแบบ 4P ทั้ง 4 ข้อแล้ว ก็ยังมีส่วน
ที่เพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งได้แก่ 

 

ภาพที่ 8  แผนผังแสดงกลยุทธการตลาด แบบ 8P 
 

5. Packaging Strategy (กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์) เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของ
สินค้า เป็นด่านแรกที่จะดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของคุณ ซึ่งการมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
และโดดเด่นกว่าคู่แข่งก็จะยิ่งทำให้สินค้าของเราได้เปรียบทางด้านการตลาดมากขึ้น สำหรับสินค้าพรรณไม้น้ำ
สวยงามเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ลูกค้าจะสนใจ
ความสวยงามภาพรวมทั้งหมด พรรณไม้น้ำบางชนิดลูกค้าเมื่อเห็นสินค้าอาจจะจินตนาการไม่ออกว่า เมื่อมันอยู่
ในตู้ปลาจะมีความสวยงามแบบไหน ดังนั้นการจัดแสดงให้เห็นภาพจริง หรือภาพบนบรรจุภัณฑ์ จะช่วยดึงดูด
ลูกค้าให้สนใจในตัวสินค้ามากขึ้น  

6. Personal Strategy (กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย) กลยุทธที่สามารถจูงใจลูกค้าให้สนใจใน
ตัวสินค้า และตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด นั้น สินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามที่ผู้ขายสามารถให้รายละเอียดทั้งเรื่องชนิด
ต้นไม้ วิธีการดูแลพรรณไม้น้ำ เทคนิคการนำไปใช้ในการจัดตู้ รวมทั้งการบริการหลังการขาย ในเรื่องวิชาการที่
เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องได้   

7. Public Relation Strategy (กลยุทธ์การให้ข่าวสาร) ปัจจุบันเป็นยุคไร้พรมแดน การสื่อสาร  
ที่ดีย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้ และการใช้กลยุทธ์ทางด้านข่าวสารสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า
และองค์กรอีกด้วย การตลาดของพรรณไม้น้ำสวยงาม บางครั้งต้องมีการสร้างแบรนด์เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า 
และการให้ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า เช่น ผลิตในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากภาครัฐ หรือ 
ได้รับการรับรองการปลอดโรคจากภาครัฐ สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าและองค์กร อีกด้วย   

8. Power Strategy (กลยุทธ์การใช้พลัง) หมายถึงพลังอำนาจในการต่อรอง และการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ทางด้านการค้า เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ตรงนี้จะสัมพันธ์กับการสร้างความ
เข้มแข็งหรือการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ตลาด เนื่องจากผู้ซื้อรายใหญ่หรือผู้นำเข้าสินค้า    
พรรณไม้น้ำในปัจจุบัน ต้องการสินค้าที่มีความหลากหลาย มีสินค้าแปลกใหม่ และสามารถหาซื้อได้ที่จุดเดียว 
ดังนั้นการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าให้มีสินค้าที่หลากหลายชนิด การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความแปลกใหม่
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ของสินค้า เช่น การนำพรรณไม้น้ำไปผ่านการฉายรังสีเพ่ือให้เกิดลักษณะหรือสีแบบใหม่ สามารถสร้างพลัง
อำนาจในการต่อรองทางการค้าได้ 

 

กลยุทธ์การตลาด แบบ 4C  เป็นการนำอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้การตลาดแข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดแบบ 4P ได ้ดังนี้  

 

ภาพที่ 9  แผนผังแสดงกลยุทธ์การตลาด แบบ 4C 
 

1. Consumer Strategy กลยุทธ์ที่เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก พรรณไม้น้ำสวยงาม
ของไทยในปัจจุบันจะผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก คือผลิตตามรายการที่ลูกค้าสั่ง จึงไม่มีปัญหา
ด้านตลาดมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตควรทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ เช่น ลูกค้าจะ
นิยมพรรณไม้น้ำ ที่มีความแปลกใหม่ สามารถสร้างจุดสนใจ ดูสบายตาเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริง ๆ 
เจริญเติบโตช้า ดูแลง่าย ดังนั้น จึงต้องผลิตสินค้าเหล่านี้สู่ตลาด 

2. Cost Strategy คือกลยุทธ์ที่ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาต่ำที่สุด เพ่ือที่จะกำหนดราคาขายไม่ให้
แพงจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเรื่องราคากับคู่แข่ง ปัจจุบันการนำเทคโนโลยี  
มาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในเรื่องแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด เช่น การใช้
เทคนิคไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor) แบบจมชั่วคราวมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ เป็นต้น       
ซึ่งผู้ผลิตสามารถดัดแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ในพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด มาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ต่อไป 

3. Convenience Strategy คือช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ต้องทำให้
ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากที่สุด โดยการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ปัจจุบันลูกค้านิยมสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ หรือ หรือทางเฟสบุ๊คเพจ 
สามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลาดในประเทศของไทยปัจจุบัน ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเฟสบุ๊คเพจ 
แล้วให้ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทรับส่งสินค้า เช่น เคอรรี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นความสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้อง
เดินทาง หาที่จอดรถ หาร้านค้า ที่จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ต่อไปร้านสะดวกซื้อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็น
ช่องทางจำหน่ายสินค้าท่ีคนในประเทศเข้าถึงได้ง่าย  

4. Communications Strategy คือการสื่อสารกับลูกค้าที่จะต้องสะดวก ง่าย รวดเร็ว และ
สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่งกลยุทธ์ข้อนี้ก็จะรวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์        
การส่งเสริมการขาย  
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จากข้อมูลการส่งออกพรรณไม้น้ำ ปี 2557 – 2561 (ตารางที่ 11-15) เมื่อนำพรรณไม้น้ำชนิดที่มี
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูง 15 อันดับ นำมาแสดงในรูปแบบกราฟ เพ่ือให้เห็นภาพการเติบโตของตลาด
พรรณไม้น้ำที่สำคัญ ดังนี้  

 

  

  

  

  
 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกพรรณไม้น้ำแต่ละชนิด  
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกพรรณไม้น้ำแต่ละชนิด (ต่อ) 
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จากข้อมูลการส่งออก ปี 2557 – 2561 (ตารางที่ 11-16) พรรณไม้น้ำที่มีปริมาณ และมูลค่า   
การส่งออกสูง 15 อันดับ นำมาวิเคราะห์สถานการณท์างการตลาด โดยใช้ BCG Matrix (Boston Consulting Group) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำเพ่ือขยายตลาดการส่งออก พร้อมวางแผนกลยุทธ์ของ
สินค้านั้น ๆ ซึ่งในการนำ BCG Matrix มาใช้ครั้งนี้เป็นการนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากเราไม่สามารถหามูลค่า
รวมของพรรณไม้น้ำแต่ละชนิดในตลาดโลก ดังนั้นเราจึงใช้มูลค่ารวมของการส่งออกเป็นมูลค่ารวมทั้งตลาดแทน
ตามสูตร ดังนี้ 

 
1. ส่วนแบ่งการตลาด (Relative Market Shares)  

= ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ (ของพรรณไม้น้ำแต่ละชนิด) 
มูลค่ารวมทั้งตลาด 

2. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ (Market Growth Rate %) 

 = ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ปีปัจจุบัน - ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ปีท่ีผ่านมา 
   ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ปีที่ผ่านมา 
 

3. จากนั้นจัดกลุ่มแบ่ง Rating จากค่าส่วนแบ่งการตลาด (Market Shares) และอัตราการเติบโต
ของตลาด (Market Growth) ว่าสินค้าตัวไหน ควรจะเป็น ดาวเด่น (Stars), สินค้าทำเงิน (Cash Cows), 
สินค้าท่ีมีปญัหา (Question Marks) หรือสินค้าตกต่ำ (Dogs) 
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ตารางท่ี 21  การวิเคราะห์สัดส่วนมูลค่าการส่งออกและอัตราการการขยายตัวของพรรณไม้น้ำ (ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูง 15 อันดับ) ต่อมูลค่ารวมของการส่งออก 
 

สินค้าพรรณไม้น้ำ 
มูลค่า (บาท) สัดส่วน (%) อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ย 
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 

มูลค่ารวม 35,515,499 36,904,493 41,006,394 49,863,605 46,094,540 100 100 100 100 100 3.9 11.1 21.6 -7.6 7.3 

ANUBIAS 8,146,583 8,882,660 8,244,489 12,192,676 13,009,999 22.9 24.1 20.1 24.5 28.2 9.0 -7.2 47.9 6.7 14.1 

ECHINODORUS 2,912,168 2,504,085 2,437,232 3,464,159 2,838,453 8.2 6.8 5.9 6.9 6.2 -14.0 -2.7 42.1 -18.1 1.8 

CRYPTOCORYNE 833,142 1,640,045 2,094,541 2,826,383 2,428,771 2.3 4.4 5.1 5.7 5.3 96.9 27.7 34.9 -14.1 36.4 

NYMPHAEA 5,400,181 5,581,333 2,437,232 5,083,239 5,810,405 15.2 15.1 5.9 10.2 12.6 3.4 -56.3 108.6 14.3 17.5 

MICROSORIUM 1,759,285 1,582,623 1,799,724 3,109,229 3,575,372 5.0 4.3 4.4 6.2 7.8 -10.0 13.7 72.8 15.0 22.9 

ELODEA 1,690,892 2,109,899 1,584,048 2,580,654 2,916,149 4.8 5.7 3.9 5.2 6.3 24.8 -24.9 62.9 13.0 18.9 

CABOMBA 2,106,634 1,337,990 1,350,373 1,303,511 1,668,449 5.9 3.6 3.3 2.6 3.6 -36.5 0.9 -3.5 28.0 -2.8 

HYGROPHILA 2,469,842 2,683,276 3,620,142 4,210,846 1,747,415 7.0 7.3 8.8 8.4 3.8 8.6 34.9 16.3 -58.5 0.3 

LUDWIGIA 1,325,934 1,125,206 974,553 1,255,841 1,014,620 3.7 3.0 2.4 2.5 2.2 -15.1 -13.4 28.9 -19.2 -4.7 

VALLISNERIA 881,421 796,772 766,356 1,313,131 1,103,685 2.5 2.2 1.9 2.6 2.4 -9.6 -3.8 71.3 -16.0 10.5 

VESSICULARIA 736,064 461,237 705,375 1,308,371 1,234,731 2.1 1.2 1.7 2.6 2.7 -37.3 52.9 85.5 -5.6 23.9 
SELEGINELLA 782,249 584,731 553,846 547,144 320,756 2.2 1.6 1.4 1.1 0.7 -25.3 -5.3 -1.2 -41.4 -18.3 

OPHIOPOGON 666,475 509,732 449,177 580,694 455,159 1.9 1.4 1.1 1.2 1.0 -23.5 -11.9 29.3 -21.6 -6.9 

BUCEPHALANDRA 0 637,625 493,619 794,227 1,090,282 0.0 1.7 1.2 1.6 2.4  -22.6 60.9 37.3 18.9 

ALTERNANTHERA 368,575 272,616 325,363 1,144,359 577,610 1.0 0.7 0.8 2.3 1.3 -26.0 19.3 251.7 -49.5 48.9 

อื่น ๆ  5,436,054 6,194,663 13,170,324 8,149,141 6,302,684 15.3 16.8 32.1 16.3 13.7 14.0 112.6 -38.1 -22.7 16.4 

54 
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ตารางที่ 22 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อมูลค่ารวม และอัตราการการขยายตัวของพรรณไม้น้ำ ที่มีมูลค่า     

การส่งออกสูง 15 อันดับ 
 

สินค้าพรรณไม้น้ำ share Growth rating 
ANUBIAS 28.2 14.1 Star 
ECHINODORUS 6.2 1.8 Cash Cow 
CRYPTOCORYNE 5.3 36.4 Question Marks 
NYMPHAEA 12.6 17.5 Star 
MICROSORIUM 7.8 22.9 Star 
ELODEA 6.3 18.9 Star 
CABOMBA 3.6 -2.8 Dogs 
HYGROPHILA 3.8 0.3 Dogs 
LUDWIGIA 2.2 -4.7 Dogs 
VALLISNERIA 2.4 10.5 Question Marks 
VESSICULARIA 2.7 23.9 Question Marks 
SELEGINELLA 0.7 -18.3 Dogs 
OPHIOPOGON 1.0 -6.9 Dogs 
BUCEPHALANDRA 2.4 18.9 Question Marks 
ALTERNANTHERA 1.3 48.9 Question Marks 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงพรรณไม้น้ำที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูง 15 ชนิด ในตาราง BCG Matrix 
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4. วางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนและการตลาด โดยนำข้อมูลจากการกำหนด Rating 
    และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ (ปญัหา อุปสรรค และ แนวทาง ในการ 
    ปฏิบัติงานจริง) 

 
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนและการตลาดพรรณไม้น้ำที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออก 15 ชนิด 

โดยนำข้อมูลจากการกำหนด Rating และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ มาใช้ใน
การกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้  

1. สินค้าในกลุ่มกลุ่มดาวเด่น (Star) กลุ่มนี้เป็นพรรณไม้น้ำที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมี
ส่วนแบ่งการตลาดสูง ได้แก่ Anubias, Microsorium, Nymphaea และ Elodea 

Anubias 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค ได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

มีความหลากหลายของสินค้า สามารถอยู่ในตู้ได้นานมากกว่าชนิดอ่ืน และสามารถปลูกให้รากเกาะติดวัสดุต่าง ๆ ได้
เช่น ขอนไม้ ก้อนหิน ทำให้นำไปประดับตกแต่งตู้ปลาได้หลากหลายรูปแบบ ขยายพันธุ์ในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อแล้วนำไปเลี้ยงต่อในโรงไฮโดรโปนิกส์ ทำให้ป้องกันศัตรูพืชได้ดี ถ้ามีการจัดการโรงเรือนที่ดี หรือขยายพันธุ์
โดยการแตกหน่อในโรงเรือนที่มีการพรางแสงที่เหมาะสม  ปัญหาด้านการผลิตเพ่ือการส่งออก คือ ศัตรูพืช 
ไส้เดือนฝอย ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถกำจัดได้ 100 % ผู้ผลิตได้แก้ไขปัญหาโดยการตัดรากทิ้งให้เหลือรากส่วน
โคนเพราะไส้เดือนจะอาศัยอยู่ในรากเป็นส่วนใหญ่  

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Anubias มีส่วนแบ่งในการตลาดสูง แต่มีการผลิตได้มาก       
ในหลายประเทศ เราจึงต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ลักษณะแปลกใหม่ออกมา 
เช่น วิธีการฉายรังสี เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแบบใหม่ เช่น ต้นแคระ (นิยมใช้ในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก 
หรือ Nano Aquarium) แบบที่มีใบด่าง หรือให้มีสีสันใหม่ ๆ นอกจากนี้ ต้องมีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เช่น นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรือรูปแบบการเลี้ยงที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
หรือรูปแบบการเลี้ยงที่สามารถป้องกันศัตรูพืชพวกไส้เดือนฝอยได้ จะสามารถขยายตลาดไปได้อีกเป็นจำนวนมาก 
เพราะปัจจุบันไม่ใช่แค่ยุโรป สหรัฐอเมริกา เท่านั้นที่มีข้อกำหนดพรรณไม้น้ำส่งออกต้องปลอดจากไส้เดือนฝอย 
แม้แต่ญี่ปุ่น ฮาวาย ก็เพ่ิมข้อกำหนดขึ้นมา  

Microsorium 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค ได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ     

อยู่ในตู้ได้นาน และสามารถปลูกให้รากเกาะติดวัสดุต่าง ๆ ได้ เช่น ขอนไม้ ก้อนหิน ทำให้นำไปประดับตกแต่ง
ตู้ปลาได้หลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันขยายพันธุ์ในโรงเรือน และในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่มิดชิดสามารถป้องกัน
ศัตรูพืชได้ และไม่นิยมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้า ปัญหาในการผลิตส่วนใหญ่เป็นโรคพืช 
เช่น เชื้อรา ใบจุด ใบไหม้ แตโ่รคพืชเหล่านี้ก่อนส่งออกสามารถตัดแต่งใบที่เสียออกไปได้  

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Microsorium มีส่วนแบ่งในการตลาดสูง มีอัตราการขยายตัว
ของตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องรักษาคุณภาพของสินค้า และลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ เช่น นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรือรูปแบบการเลี้ยงที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ผู้ผลิตของไทย 
ยังได้เปรียบในเรื่องสภาพภูมิอากาศ จึงควรรักษาส่วนแบ่งของตลาดโดยการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

 

Nymphaea 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค มีความหลากหลายของสินค้าในตลาดโลก ผู้ผลิตของไทย

จะนำสายพันธุ์ต่างประเทศมาผสมกับสายพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย แล้วขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออก การผลิตส่วนใหญ่
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ทำเป็นนาบัว ปลูกขยายพันธุ์แล้วส่งออกเป็นหัวหรือเหง้า เพ่ือให้ลูกค้านำไปปลูกชำใต้น้ำให้แตกใบก่อนนำไป
ปลูกประดับในตู้ต่อไป ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและศัตรูพืชเหมือนพรรณไม้น้ำชนิดอื่น เนื่องจากส่งออกแบบหัว 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Nymphaea เป็นพรรณไม้น้ำที่ตลาดมีความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
หากจะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดจะต้องมีการนำเข้าสายพันธุ์ที่แปลกใหม่ ที่ได้รับความนิยมนำมาผสมข้ามพันธุ์ (โดยวิธี
นำเกสรมาผสม) และขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า 
และเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดเพิ่มสูงขึ้น 
 

Elodea 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นไม้ข้อได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมริกามีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะใช้ทดแทนสาหร่ายคาบอมบ้าซ่ึงเป็นชนิดที่ห้ามนำเข้า) 
แต่เป็นไม้โตเร็วจึงต้องคอยตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ำ หากการจัดการ
คุณภาพน้ำ และวัสดุปลูกไม่ดีจะมีปัญหาด้านศัตรูพืชในการส่งออก เช่น ไส้เดือนฝอย โดยปัญหาไส้เดือนฝอย 
ในการส่งออกผู้ผลิตจะแก้ปัญหาโดยการเด็ดยอดจำหน่าย เนื่องจากไส้เดือนฝอยจะอยู่ในรากพรรณไม้น้ำ     
แต่ความต้องการของลูกค้าจะนำส่วนยอดไปปลูก  

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Elodea มีส่วนแบ่งในตลาดสูง สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายและโตเร็ว 
แต่เนื่องจากไม้ข้อกลุ่มนี้ ขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ำก่อนส่งออก หากการจัดการคุณภาพน้ำ และวัสดุปลูกไม่ดี 
จะมีปัญหาด้านศัตรูพืชในการส่งออก เช่น ไส้เดือนฝอย ผู้ผลิตต้องการองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถกำจัด
ศัตรูพืชให้ได้ผล หรือองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม และวัสดุปลูกให้สามารถป้องกันศัตรูพืชได้  ดังนั้น 
ภาครัฐจะต้องมีงานวิจัยเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับศัตรูพืช จึงจะสามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้เพ่ิมข้ึน 
 

2. สินค้าในกลุ่มทำเงิน (Cash Cows) กลุ่มนี้เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง   แต่มี
อัตราการเจริญเติบโตต่ำ ได้แก่ Echinodorus 

Echinodorus 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค ได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ      

มีความหลากหลายของสายพันธุ์ อยู่ในตู้ได้นาน สามารถขยายพันธุ์ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วนำไปเลี้ยงต่อ
ในโรงไฮโดรโปนิกส์ แต่วิธีนี้ต้นทุนจะสูง เนื่องจากเป็นพรรณไม้น้ำที่สามารถขยายพันธุ์ ได้ง่าย จึงนิยม
ขยายพันธุ์ในโรงเรือนโดยให้มีการแตกต้นใหม่ตามก้านดอกแล้วแยกต้นอ่อนมาเลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีต้นทุน  
ในการผลิตต่ำ ปัญหาที่ที่ผู้ผลิตพบคือ ต้นพันธุ์ที่ปลูกไว้ไม่ออกดอก หรือมีดอกน้อย ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย    
ทั้งที่มีความต้องการของตลาดสูง ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากต้นพันธุ์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์หรือ
จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันไทยเรายังนำเข้า Echinodorus จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพ่ือนำมาขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออก 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Echinodorus มีส่วนแบ่งในการตลาดสูง แต่มีอัตราการเจริญเติบโตต่ำ 
จึงต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ลักษณะแปลกใหม่ออกมา เช่น วิธีการฉายรังสี 
หรือผสมข้ามพันธุ์ เพ่ือให้ได้ลักษณะแปลกใหม่ เช่น ต้นแคระ (นิยมใช้ในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก หรือ Nano 
Aquarium) แบบที่มีใบด่าง หรือให้มีสีสันใหม่ ๆ จากปัญหาผลผลิตที่ได้น้อยลง ทั้งที่ปริมาณความต้องการสูงนั้น 
ผู้ผลิตจะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ หรือหาวิธีการที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่จะให้ต้นพันธุ์มีดอก ทั้งนี้ ภาครัฐควรมี
งานวิจัยที่นำมาแก้ไขปัญหา เช่น การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์ที่มีดอก หรือมีงานทดลอง
สูตรปุ๋ยที่สามารถเพ่ิมปริมาณดอกของต้นพันธุ์ได้ ซึ่งหากมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ที่มีลักษณะแปลกใหม่ 
และแก้ไขปัญหาต้นพันธุ์ที่มีดอกในปริมาณน้อยได้ จะสามารถพัฒนาสินคา้เป็น Star ได้ เพราะเป็นพรรณไม้น้ำ
ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว ต้นทุนต่ำ 
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3. สินค้าในกลุ่มมีปัญหา (Question marks) กลุ่มนี้เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำ 
แต่มี อัตราการเจริญ เติบโตสู ง ได้ แก่  Cryptocoryne, Bucephalandra Vesicularia, Vallisneria และ 
Alternanthera 

Cryptocoryne 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค ได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ      

มีความหลากหลายของสายพันธุ์ อยู่ในตู้ได้นาน สามารถขยายพันธุ์ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วนำไปเลี้ยงต่อ
ในโรงไฮโดรโปนิกส์ สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ดี ถ้ามีการจัดการโรงเรือนที่ดี ปัจจุบันไทยเรายังนำเข้า 
Cryptocoryne จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือนำมาขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออก     
ปัญหาในการผลิตเพ่ือการส่งออกของไทย คือ ปริมาณไม่เพียงพอต่อการส่งออก เนื่องเป็นพืชที่โตช้า และ
ปัญหาเรื่องมาตรฐานสินค้า เนื่องจากบางครั้งฟาร์มผลิตไม่ได้ตามที่ผู้ค้าต้องการ ส่วนปัญหาเรื่องโรคและ
ศัตรูพืช พบน้อยเพราะส่วนใหญ่เป็นต้นที่ได้จากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  นอกจากนี้ สายพันธุ์ที่มีอยู่ในแหล่ง
ธรรมชาติของไทยมีน้อยลง เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเดิมผู้ผลิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากแหล่งน้ำธรรมชาติได้บางส่วน  

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Cryptocoryne มีส่วนแบ่งในการตลาดต่ำ แต่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
เนื่องจากตลาดมีความต้องการเพ่ิมขึ้น แต่การขยายพันธุ์ใช้ระยะเวลานาน เพราะเจริญเติบโตช้า แนวทางใน
การกระตุ้นตลาด ควรมีการพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่ตลาดต้องการ และมีการ
ปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการฉายรังสี เพ่ือได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแบบใหม่ เช่น ต้นแคระ (นิยมใช้ใน
ตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก หรือ Nano Aquarium) หรือแบบที่มีใบด่าง หรือให้มีสีสันใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรือรูปแบบการเลี้ยงที่สามารถเพ่ิมกำลังการผลิตได้ 
Cryptocoryne ที่เป็นชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองไทยมีหลากหลายชนิด เช่น C. balansae, C. tonkinensis, C. albida, 
C. cordata หากเรานำมาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย จะเป็นอีกแนวทางที่เพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ขึ้นได้ หรือมีการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ แล้วให้มีการเก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพ่ิมมูลคา่ทางการค้าได้  

 

Bucephalandra 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค ได้รับความนิยมสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ       

มีความหลากหลายของสายพันธุ์ อยู่ในตู้ได้นาน และสามารถปลูกให้รากสามารถเกาะติดวัสดุต่าง ๆ ได้ เช่น 
ขอนไม้ ทำให้สามารถนำไปประดับตกแต่งตู้ปลาได้หลากหลายรูปแบบ สามารถขยายพันธุ์ในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และโรงเรือนที่มีการจัดการที่ดี ปัญหาของผู้ผลิตของไทยคือ ขาดความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ที่ผลิต ทำให้
มีปัญหาในการส่งออก ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า (ยกเว้น APC ฟาร์ม สามารถผลิตได้คุณภาพดี ตรงตามสายพันธุ์ 
และปรมิาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอ) 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Bucephalandra มีส่วนแบ่งในการตลาดต่ำ เพราะกำลังผลิตยัง
มีน้อยไม่เพียงพอในการส่งออก แต่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 - 2562 จากการ
สำรวจที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศ (ตลาดจตุจักร และการขายออนไลน์) จะพบว่าส่วนใหญ่จะนำเข้ามา
จากต่างประเทศ ส่วนการผลิตเพ่ือส่งออก มีเพียงฟาร์มใหญ่ฟาร์มเดียว คือ APC ฟาร์ม ที่ผลิตได้ปริมาณและ
คุณภาพส่งออกขายต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นพรรณไม้น้ำชนิด
เดียวที่ตลาดยังมีการเติบโตสงูและราคาขายสูง ดังนั้น ควรเพ่ิมกำลังการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาด โดยอาจจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการจำแนกชนิดพันธุ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาการส่งสินค้าไม่ตรงตามสายพันธุ์ Bucephalandra เป็นพรรณไม้น้ำประเภทดาวรุ่ง ที่หากมีการผลิต
ที่มคีุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด สามารถจะเป็นสินค้าประเภท Star ได ้

 



59 
 

Vesicularia 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพืชชั้นต่ำกลุ่มมอส และเฟิร์น ที่ได้รับความนิยมใน

ตลาดสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นิยมนำมาปลูกบนขอนไม้ หรือวัสดุปลูกหลาย ๆ รูปแบบ ทำให้เกิดความสวยงาม
หลากหลาย นิยมนำไปตกแต่งในตู้ไม้น้ำขนาดเล็ก (Nano Aquarium) หรือตู้ที่จัดแบบ Nature Aquarium 
ปัจจุบันยังมีการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติแล้วนำมาจำหน่ายยังไม่สามารถผลิตตามความต้องการตลาดได้ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า กลยุทธ์ในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ของ Vesicularia  
ต้องมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เพ่ือให้ได้ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 
รวมทั้งรูปแบบการสร้างมูลค่าแบบ Creative economy เช่น การนำมาพันกับวัสดุเป็นก้อนกลม หรือวัสดุที่มี
รูปร่างหลากหลายรูปแบบ จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

Vallisneria 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพรรณไม้น้ำที่สามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำใต้น้ำ

ให้มีการแตกต้นอ่อน หรือไหลเพ่ือให้ได้ต้นใหม่ จึงมีวิธีการขยายพันธุ์ที่ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้พ้ืนที่ที่เป็นบ่อชำน้ำ 
และต้องมีการจัดการวัสดุปลูกให้ดีเพ่ือป้องกันศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นปัญหาในการส่งออก 
Vallisneria ที่ผลิตเพ่ือส่งออกของไทย มีทั้งสายพันธุ์พ้ืนเมืองไทย และสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
ปัญหาในการผลิตเพ่ือส่งออก คือ ศัตรูพืชชนิดไส้เดือนฝอย ที่อาศัยอยู่ ในรากที่อยู่ในวัสดุปลูก แต่ผู้ผลิต
แก้ปัญหาโดยการแยกต้นอ่อนที่แตกออกมา (แตกไหลออกมา) แล้วต้นอ่อนนั้นแตกอยู่ในน้ำไม่อยู่ในวัสดุปลูก 
แล้วนำไปขายพันธุ์จำหน่ายต่อไป 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Vallisneria มีส่วนแบ่งในการตลาดต่ำ เนื่องจากไม้ข้อกลุ่มนี้ 
ขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ำก่อนส่งออก หากการจัดการคุณภาพน้ำ และวัสดุปลูกไม่ดี จะมีปัญหาด้าน
ศัตรูพืชในการส่งออก เช่น ไส้เดือนฝอย ซึ่งทำให้ปริมาณการส่งออกไม่เพ่ิมขึ้นมาก กลยุทธ์ในการเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดต้องมีงานวิจัยด้านการกำจัดศัตรูพืชให้ได้ผล (ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดไส้เดือนฝอย ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ) จึงจะสามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้เพ่ิมขึ้น หรือมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงที่
สามารถป้องกันศัตรูพืชดังกล่าว ได้ 

 

Alternanthera 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพรรณไม้น้ำที่มีสีสันสวยงาม ขยายพันธุ์ได้ง่ายใน

แปลงดิน แต่การจำหน่ายในตลาด จะต้องมีการนำมาชำใต้น้ำเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงของใบให้มีสีสันสวยงาม 
การขยายพันธุ์ในแปลงดินต้องมีการจัดการวัสดุปลูกให้ดี และมีโรงเรือนที่มิดชิด ป้องกันศัตรูพืชได้ ศัตรูพืชที่
พบส่วนใหญ่ คือ หนอนชอนใบต่าง ๆ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า  Alternanthera หากมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้
ลักษณะแปลกใหม่ออกมา เช่น วิธีการฉายรังสี ที่ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแบบใหม่ หรือให้มีสีสันใหม่ ๆ จะ
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดเพ่ิมสูงขึ้นได้ และต้องมีการจัดการรูปแบบการขยายพันธุ์ ที่ไม่ให้มีศัตรูพืชที่เป็น
ปัญหาในการส่งออก 

 
4. สินค้าในกลุ่มตกต่ำ (Dogs) กลุ่มนี้เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำ และอัตราการเจริญ 

เติบโต ต่ำ ได้แก่ Cabomba, Hygrophila, Ludwigia, Seleginella  และ Ophiopogon 

Cabomba 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นไม้ข้อ ได้รับความนิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

แต่เป็นไม้โตเร็วจึงต้องคอยตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์ง่ายโดยการปักชำในน้ำ ปัญหาในการ
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ส่งออก คือศัตรูพืชชนิดไส้เดือนฝอย ผู้ผลิตจะแก้ปัญหาโดยการเด็ดยอดจำหน่าย เนื่องจากไส้เดือนฝอยจะอยู่
ในรากพรรณไม้น้ำ ปัจจุบันไทยเรายังนำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมาเลเซีย นำมาขยายพันธุ์เพ่ือการส่งออก 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า ตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการ Cabomba  อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น แต่ตลาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาถือว่า Cabomba เป็นวัชพืช จึงห้ามนำเข้า สำหรับประเทศไทย 
การผลิต Cabomba มีข้อควรระวังเพราะมันเป็นสาหร่ายที่ปรับตัวได้ดี และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำ
ทั่วทุกภูมิภาคของไทยถือว่าเป็น Aliens species ที่ก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำ ดังนั้นทำให้สาหร่ายพันธุ์พ้ืนเมือง
ของไทยหายไป เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการขอความร่วมมือไม่ให้มีการนำไปทิ้งลงในแหล่งน้ำ เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองในแหล่งน้ำของไทย หากยังคงให้เป็นสินค้าส่งออกควรบริหารจัดการให้
สาหร่าย Cabomba เป็นพืชที่ควบคุมการผลิตให้อยู่เฉพาะฟาร์มปิด หรือประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อแหล่งน้ำ และพืชพันธุ์พ้ืนเมืองในแหล่งน้ำของไทยแล้ว เห็นว่าไม่คุ้มค่าอาจจะต้องมีมาตรการ      
ห้ามการนำเข้า - ส่งออก ต่อไป 

 

Hygrophila 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค  เป็นพรรณไม้น้ำที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายในแปลงดิน แต่การ

จำหน่ายในตลาดจะต้องมีการนำมาชำใต้น้ำเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงของใบให้มีสีสันสวยงาม การขยายพันธุ์ใน
แปลงดิน ต้องมีการจัดการวัสดุปลูกให้ดี และมีโรงเรือนทีม่ิดชิดสามารถป้องกันศัตรูพืชได้ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Hygrophila หากมีการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้
ลักษณะแปลกใหม่ออกมา เช่น วิธีการฉายรังสี ที่ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแบบใหม่ เช่น มีใบด่าง หรือให้มีสีสัน
ใหม่ ๆ จะสามารถขยายส่วนแบ่งของตลาด หรือ มีมูลค่าทางการตลาดเพ่ิมสูงขึ้นได ้

Ludwigia 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพรรณไม้น้ำที่มีสีสันสวยงาม ขยายพันธุ์ได้ง่ายใน

แปลงดิน แต่การจำหน่ายในตลาดจะต้องมีการนำมาชำใต้น้ำเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงสีสันของใบให้สวยงาม 
การขยายพันธุ์ในแปลงดินต้องมีการจัดการวัสดุปลูกให้ดี และมีโรงเรือนที่มิดชิดสามารถป้องกันศัตรูพืชได้   
การส่งออกของพืชชนิดนี้ และHygrophila มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 การจำหน่ายแบบต้นที่ปลูกชำน้ำแล้ว    
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ต้องการนำต้นไม้ที่สวยแล้วไปปลูกในตู้ได้เลย เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือกลุ่มลูกค้าที่นำไป
จัดตู้พรรณไม้น้ำได้เลย แบบที่ 2 คือ ลูกค้าโซนยุโรปจะซื้อแบบต้นบกซ่ึงต้นและใบจะมีความทนทานมากกว่า
สามารถขนส่งระยะทางที่ไกล และใช้ระยะเวลานานซึ่งสินค้าแบบนี้ผู้ค้าในต่างประเทศต้องนำต้นไปชำน้ำอีก
ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะจำหน่ายให้ผู้ค้ารายย่อยได้ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า Ludwigia หากมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ลักษณะ
แปลกใหม่ออกมา เช่น วิธีการฉายรังสี ที่ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแบบใหม่จะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาด  
เพ่ิมสูงขึน้ได ้และต้องมีการจัดการรูปแบบการขยายพันธุ์ไม่ให้มีศัตรูพืชที่เป็นปัญหาในการส่งออก 

 

Seleginella 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพืชชั้นต่ำกลุ่มมอสและเฟิร์นที่ได้รับความนิยม     

ในตลาดที่มีการจัดตู้แบบ Terrarium ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไม้ประดับตามสวนมากกว่าที่จะ
นำมาปลูกในตูไ้ม้นำ้ ปัญหาในการผลิตมีน้อยแต่ปริมาณความตอ้งการน้อยไมส่ม่ำเสมอ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า  Seleginella เป็นพรรณไม้ที่มีการขยายพันธุ์ได้น้อย ปัจจุบันยัง
มีการเก็บเกี่ยวพันธุ์จากธรรมชาติแล้วนำมาจำหน่าย แต่ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ผลิตอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอ่ืนที่ตลาดมีความต้องการมากกว่าหรือผลิตเพ่ือให้สินค้าส่งออกมี     
ความหลากหลาย 
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Ophiopogon 
จุดเด่น/จุดด้อย/ปัญหาและอุปสรรค เป็นพรรณไม้น้ำที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการแตกหน่อ  

ในโรงเรือนที่เป็นแปลงดินหรือทราย ปัญหาในการผลิตมนี้อยแต่ปริมาณความต้องการน้อยไม่สม่ำเสมอ 
กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ผู้ผลิตอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอ่ืนที่ตลาดมีความต้องการมากกว่า หรือผลิตเพ่ือให้สินค้าส่งออกมีความ
หลากหลาย 

สำหรับพรรณไม้น้ำสวยงาม ที่มีการนำเข้าสูงสุด (ปี 2558 – 2562) จากประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ Echinodorus spp. Cryptocoryne spp. Anubias spp. Microsorum spp. 
Cabomba spp. สาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่ Rotala spp. Cryptocoryne spp. Anubias spp. Lagenandra keralensis 
Eleocharis spp. Ludwigia spp. Bolbitis spp. Glossostigma spp. Ludwigia spp. Hemianthus spp. 
แคเมอรูน  ได้ แก่  Bolbitis spp. สาธารณ รัฐสิ งคโปร์  ได้ แก่  Echinodorus spp. Alternanthra spp. 
Vesicularia spp. Lilaeopsis spp. ม าเล เซี ย  ได้ แก่  Echinodorus spp. Cabomba sp. ส าธารณ รั ฐ
ประชาชนจีน ได้แก่  Glossostigma spp. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ Hydrocotyle spp. ออสเตรีย 
ได้แก่ Aponogeton fenestralis  

นอกจากการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าและการพัฒนาสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม ให้มี
มาตรฐานตามที่ผู้ค้าต้องการแล้ว การส่งเสริมด้านการตลาด เป็นสิ่งทีส่ำคัญอย่างยิ่ง หากเรามีสินค้าที่ดีแต่ขาด
การประชาสัมพันธ์ไปสู่ลูกค้าทั่วโลก (ภาพผนวกที่ 8) โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ที่ผลิตมา
จากแหล่งผลิตที่ดีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากภาครัฐและองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นโอกาสที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าแก่ผู้ค้าทั่วโลกได้ ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชน(ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า) ควร
มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจ ดังนี้  

 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจและการตลาดสินค้าพรรณไม้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ประกอบด้วย 4 
แนวทาง ดังนี้ 

1. ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกจิสินค้าพรรณไม้น้ำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การนำผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพ่ือให้มีการเจรจาการค้า และเปิดตัวสินค้าใหม่ สินค้าที่มีคุณภาพ     
แก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งงานแสดงสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ เช่น งาน Interzoo (ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี) งาน China International Pet Show (CIPS) (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) งาน Interpet 
Asia Pacific (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการรวมตัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเจรจา
ธุรกิจร่วมกับภาครฐั เนื่องจากทีผ่่านมานโยบายในการส่งเสริมธุรกิจของภาครฐัยังไม่ต่อเนื่อง  

2. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานการส่งออก โดย
ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ค้าทั่วโลกในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและได้รับการรับรองโดยภาครัฐ 

3. ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาในการส่งออก ได้แก่ปัญหาด้านศัตรูพืช  โดยเร่งทำการศึกษาวิจัย 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ผลิต  อย่างทันเหตุการณ ์

4. ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตสินค้า และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  
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ตน้ทุน และผลตอบแทน ในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงาม 

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าเพ่ิมขึ้น แต่ผู้ผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำที่ผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ายังมีน้อยโดยเฉพาะพรรณไม้น้ำที่มีราคาสูงผลิตจากห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อยังเป็นสินค้าที่ขาดตลาด ปัจจุบันมีผู้ส่งออกมากกว่า 10 ราย ที่ต้องการต้นพรรณไม้น้ำที่ผลิตจาก    
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือส่งออกขายให้ลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังมีผู้ผลิตน้อยรายทำให้ผลิตไม่ทัน ไม่เพียงพอ
ตามความต้องการของตลาด นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำเป็นอาชีพ ดังนั้น การคิดต้นทุน
และผลตอบแทนในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการ
ทำอาชีพนี้นำไปใช้ประกอบข้อมูลในการลงทุน ซึ่งการลงทุนรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่   
ที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการไม่มาก สามารถดัดแปลงห้องในบ้าน หรือต่อเติมบริเวณบ้าน เพ่ือผลิตสินค้า
พรรณไม้น้ำเพ่ือส่งให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกที่มีลูกค้าและกำลังซื้ออยู่ในมืออยู่แล้ว หรือผู้ผลิตสามารถ
ดำเนินการในการส่งออกเองถ้าสามารถทำได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตพรรณไม้น้ำสวยงาม ส่วนใหญ่จะผลิต
เพ่ือส่งสินค้าให ้ ผู้ส่งออกตามการสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งผลผลิตที่ได้จะขายไดห้มดเกือบ 100 % 

ตัวอย่างข้อมูลจากเอกชนที่ผลิตพรรณไม้น้ำส่งให้กับผู้ส่งออก คือ AM Lab ต้นพรรณไม้น้ำจาก
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำหน่ายราคาต้นละประมาณ 5 บาท บางชนิดอาจจะราคาสูง เช่น ต้นบูเซปสายพันธุ์
ใหม่ ๆ อาจจะได้ราคาต้นละ 30 บาท การผลิตแบบนี้จะต้องเป็นพรรณไม้น้ำที่มีคุณภาพจึงจะส่งออก
ต่างประเทศได้ ส่วนที่ไม่มีคุณภาพในการส่งออกจะนำไปจำหน่ายทางอินเตอร์เนต ขายส่งภายในประเทศ หรือ 
ถ้าผู้ประกอบการมีพ้ืนที่สามารถสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์เพ่ือรองรับต้นพรรณไม้น้ำที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ 
นำมาเลี้ยงต่อเพ่ือจำหน่ายตลาดในประเทศต่อไป หลักการบริหารธุรกิจที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารคนให้
ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงสูง ส่วนวัตถุดิบบางตัวไม่ต้องใช้เกรด
ห้องปฏิบัติการก็สามารถทำกิจการได้ ส่วนอุปกรณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่ง 4 
ตำแหน่ง สามารถหาซื้ออุปกรณ์มือสองในอินเตอร์เนต อาหารเลี้ยงต้นพันธุ์อาจจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาใช้ก่อน 
ในช่วงแรก เพ่ือลดต้นทุน การลงทุนรูปแบบนี้ต้องมีห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงต้นไม้น้ำ 
ห้องตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ สำหรับห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 5 x 4 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 120,000 
- 150,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 12,000 - 15,000 บาท ในช่วงแรกของการลงทุน 6 เดือน      
ถึงจะเริ่มได้เงินครั้งแรกจึงควรมีเงินทุนสำรองในช่วงของการลงทุนครั้งแรกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่
ต้องการทำเป็นอาชีพท่ีปัจจุบันยังเป็นสินค้าท่ีตลาดมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

การวิจัยครั้ งนี้  ได้นำข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ ได้จากการสัมภาษณ์  และข้อมูลจาก
ห้องปฎิบัติการของกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    
กรมประมง มาคิดต้นทุนการผลิตในรูปแบบการผลิตแบบห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้ตัวอย่างพรรณไม้น้ำ
ชนิด Anubias spp. ทั้งนี้  วิธีการคิดต้นทุนผลตอบแทน วิเคราะห์ตามวิธีการของ สมศักดิ์ (2530) และ     
Kay (1986) ตามรายละเอียดในภาคผนวก ผลการศึกษาสามารถคำนวณต้นทุน ผลตอบแทน ไดด้ังนี้ 
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ตารางที่ 23  ต้นทุนคงที่ ในการผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คิดจำนวน

รอบการผลิต 60 วัน/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี  ได้ผลิตได้ 8,000 ขวด/รอบ) 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน ค่าเสื่อม
อุปกรณ์ 

(ปี) 

ราคา/ปี 
(บาท) 

1 ปรับปรุงห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Culture 
room) ขนาดพ้ืนที่ 50 ตร.ม 

1 155,000 155,000 30 5,166.67 

2 ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร (Media 
preparation room) ขนาดพ้ืนที่ 25 
ตร.ม และห้องตัดเนื้อเยื่อ (Transfer 
room) ขนาดพ้ืนที่ 25 ตร.ม 

2 77,500 155,000 30 5,166.67 

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 
BTU  ในห้องเตรียมอาหาร และห้อง
ตัดเนื้อเยื่อ  

1 20,000 20,000 10 2,000 

4 เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 30,000 
BTU ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

2 50,000 100,000 10 10,000 

5 ชั้นวางเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ (Culture 
shelves) ขนาด 50x100x200 ซม. 
พร้อมชุดไฟ 40 ชุดๆ ละ 3 ชั้น วาง
ชั้นวางละ 100 ขวด เลี้ยงเนื้อเยื่อได้
ประมาณ 12,000 ขวด 

40 2,900 116,000 15 7,733.33 

6 หม้อนึ่งความดนัไอน้ำ 1 150,000 150,000 20 7,500 
7 ตู้ปลอดเชื้อ (lamina air-flow cabinet) 1 12,000 12,000 10 1,200 
8 ตู้อบความร้อนแห้ง hot air oven** 1 50,000 50,000 20 2,500 
9 ตู้เย็น 1 5,000 5,000 20 250 

10 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 5,000 5,000 10 500 
11 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 5,000 5,000 10 500 
12 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 1 7,000 7,000 2 3,500 
13 เตาหลอมอาหาร 1 3,000 3,000 10 300 
14 ตู้เก็บสารเคมี 1 5,000 5,000 20 250 
15 ตู้เก็บเครื่องแก้ว 1 5,000 5,000 20 250 
16 โต๊ะสำหรับเตรียมสารอาหาร 2 900 1,800 10 180 
17 หม้อต้ม 2 500 1,000 15 66.67 
18 อ่างล้างอุปกรณ์ 2 5,000 10,000 15 666.67 
19 เก้าอ้ีมีพนัก 3 700 2,100 5 420 
20 ขวดอาหาร ขนาด 8 ออนซ์ พร้อมฝา 12,000 5 60,000 4 15,000 
21 กระบอกตวง  10 140 1,400 10 140 
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ตารางที่ 23  ต้นทุนคงที่ ในการผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คิดจำนวน

รอบการผลิต 60 วัน/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี  ได้ผลิตได้ 8,000 ขวด/รอบ) (ต่อ) 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน ค่ า เสื่ อ ม
อุ ป กรณ์  
(ป)ี 

ร า ค า / ปี  
(บาท) 

22 บีกเกอร์  25 120 3,000 10 300 
23 ฟลาสต์รูปชมพู่  10 110 1,100 10 110 

24 ขวดปรับปริมาตร  15 210 3,150 10 315 
25 ขวดแก้ว  20 200 4,000 10 400 
26 ขวด Laboratory  20 170 3,400 10 340 
27 แท่งแก้วคน 10 40 400 10 40 
28 ช้อนตักสาร 10 100 1,000 5 200 
29 ลูกยาง 6 35 210 5 42 
30 ตะแกรงสำหรับวางมีดและปากคบี 1 250 250 10 25 
31 ปากคีบ (forceps) 10 220 2,200 5 440 
32 ด้ามมีดเบอร์ 3 10 120 1,200 5 240 
33 ด้ามมีดเบอร์ 4 1 300 300 5 60 
34 ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลส 1 80 80 5 16 
35 ถาด 1 35 35 10 3.50 
36 รถเข็นสำหรับวางขวดอาหาร 1 1,200 1,200 10 120 
37 ขวดฉีดพ่นบรรจุแอลกอฮอล์ 1 20 20 2 10 
38 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W 45 65 2,925 5 585 
39 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 W 63 66 4,158 6 693 
40 เครื่องควบคุมเวลา (timer) 2 800 1,600 10 160 
 รวมจำนวนเงิน   899,528.00  67,389.50 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน  

(1.5 % ต่อปี) 
    943.45 

 รวมต้นทุนคงท่ี   906,274.46 - 68,332.95 
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ตารางท่ี 24  ต้นทุนผันแปร ในการผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คิดจำนวน

รอบการผลิต 60 วัน/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี  ได้ผลิตได้ 8,000 ขวด/รอบ) 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน ค่าเสื่อม
อุปกรณ์ 

(ปี) 

ราคา/ปี (บาท) 

1 ค่าอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1,500 15.60 23,400 
 

23,400 
2 ค่าแรงงาน (2 คน) 2 12,000 288,000 

 
288,000 

3 ค่าไฟฟ้า 12 7,900 94,800 
 

94,800 
4 ใบมีดเบอร์ 11 1 650 650 

 
650 

5 ใบมีดเบอร์ 23 1 650 650 
 

650 
6 ผ้าปิดปาก 1 100 100 

 
100 

7 ผ้าขนหนู 6 20 120 
 

120 
8 ตะกร้าพลาสติก 10 150 1,500 

 
1,500 

9 ถุงมือ 1 185 185 
 

185 
10 สารเคมีสำหรับฟอกฆ่า

เชื้อ 
1 300 300 

 
300 

11 กระดาษรองตัด
เนื้อเยื่อ ขนาด เอ 4 

10 140 1,400 
 

1,400 

12 อลูมิเนียมฟรอยด์ 6.00 75.00 450 
 

450 
13 น้ำกลั่น 2,250 5 11,250 

 
11,250 

14 แอลกอฮอล์ 95% 4 556 2,224 
 

2,224 
15 ค่าแผ่นกรองและ

บริการ 4,000 บาท/ตู้/ป ี
1 4,000 4,000 

 
4,000 

16 ค่าหลอดไฟยูวีและ
บริการ 4,000 บาท/ตู้/ป ี

1 4,000 4,000 
 

4,000 

17 ค่าน้ำ+ แก๊ส 12 300. 3,600  3,600 
18 ค่าบำรงุรักษา

เครือ่งปรับอากาศและ
บริการ 4,000 บาท/
เครือ่ง/ปี 

3 4,000 12,000  12,000 

 รวมจำนวนเงิน   448,629.00  448,629.00 
 ค่าเสียโอกาสในการ

ลงทุน (1.5 % ต่อปี) 
    6,280.81 

 รวมต้นทุนผันแปร     454,909.81 
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สรุปต้นทุนจากการผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. 
 

1. ต้นทุนคงทีต่่อปี        68,332.95    บาท 
2. ต้นทุนผันแปรต่อปี        454,909.81    บาท 
 รวมต้นทุนทั้งหมด (ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร)   523,242.76    บาท 
 

ปริมาณผลผลิต (ต้น/ปี) ใส่ขวดละ 5 ต้น     240,000.00   
(8,000 ขวด/รอบ) ** 
ราคาผลผลิตที่จำหน่ายได้ (บาท/ต้น)              5.00     
รายได้จากการผลิตต่อปี (บาท)             1,200,000.00 
ต้นทุนผันแปร (บาท/ต้น)       1.90     
ต้นทุนคงที่ (บาท/ต้น)       0.28     
ต้นทนุทัง้หมดต่อต้น (บาท/ต้น) *      2.18     
รายได้สุทธิ (บาท/ต้น)       3.10 
กำไรสุทธิ (บาท/ต้น)       2.82 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์)           142.20 
จุดคุ้มทุนในการขาย       2.18 
 

หมายเหตุ 
* ต้นทุนคิดจากปริมาณผลผลิตในปีที่ 2 เป็นต้นไป 
** จำนวนต้นที่สามารถขายได้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป 
(1 ขวดมีจำนวน 5 ต้น ขายเป็นขวด ผลิตได้ 8,000 ขวด/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี) 
 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คำนวนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.4 บาท (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2562) 
 
ค่าเสื่อมราคา คิดโดยวิธีเส้นตรง โดยกำหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานเฉลี่ย/ปี 
ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ)์ 
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ตารางที ่25 ประมาณการผลผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ปีแรก 

     (คิดจำนวนรอบการผลิต 60 วัน/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี  ได้ผลผลิต 8,000 ขวด/รอบ) 
ปีท่ี 1 

เดือน
ที ่

ผลผลิต 
(ต้น) 

ขวด 
(5 ต้น/
ขวด) 

จำนวน
ขวดที่
ขาย 

จำนวนขวด
ที่เหลือทำ
พ่อแม่พันธุ์ 

ขายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

กำไร (บาท) 

1 1,000 200 - - - - - 
2 3,000 600 - - - -  - 
4 9,000 1,800 - - - - - 
6 27,000 5,400 1,400 - 35,000 15,260 19,740  

20,000 - - 4,000 - - - 
8 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  

20,000 - - 4,000 - - - 
10 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  

20,000 - - 4,000 - - - 
12 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  

20,000 - - 4,000 - - -     
รวม 635,000 276,860 358,140 

 
ตารางที่ 25 ประมาณการผลผลิตพรรณไม้น้ำชนิด Anubias spp. ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ปีแรก        

(คิดจำนวนรอบการผลิต 60 วัน/รอบ ผลิต 6 รอบ/ปี  ได้ผลผลิต 8,000 ขวด/รอบ) 
 

ปีท่ี 2 เป็นต้นไป 
เดือน

ที ่
ผลผลิต 
(ต้น) 

ขวด 
(5 ต้น/
ขวด) 

จำนวน
ขวดที่
ขาย 

จำนวนขวด
ที่เหลือทำ
พ่อแม่พันธุ์ 

ขายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

กำไร (บาท) 

2 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

4 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

6 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

8 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

10 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

12 60,000 12,000 8,000 - 200,000 87,200 112,800  
20,000 - - 4,000 - - - 

รวม 1,200,000 523,200 676,800 
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แนวทางลดต้นทุนการผลิตพรรณไม้น้ำในระบบการเพาะเลี้ยงเนื่อเยือ่ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และจากข้อมูลของการศึกษาวิจัยมีแนวทางในการลดต้นทุน    
ในการผลิตพรรณไม้น้ำในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดังนี้  

1. วัสดุอุปกรณ์บางรายการสามารถใช้ในรูปแบบมือสองได้ ซึ่งจะทำให้ราคาต้นทุนการผลิตถูกลง 
แตย่ังคงความสามารถในการผลิตพรรณไม้น้ำได้เท่าเดิม  

2. การประยุกต์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีราคาถูก เช่น หม้อนึ่งไอน้ำ และเตาไมโครเวฟ มาใช้    
ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทดแทนการใช้หม้อนึ่งความดันที่มีราคาสูง (กิตติศักดิ์, 2559) 

3. ขนาดของห้องปฏิบัติการสามารถปรับลดหรือเพ่ิมได้ตามพ้ืนที่ที่มีอยู่แล้วเพ่ือไม่ให้มีต้นทุนสูง 
4. อาหารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถลดต้นทุนด้วยการไม่ใช้ชนิดที่เป็นเกรดเดียวกับห้องปฏิบัติการ

ของภาครัฐ 
5. กรณีที่พรรณไม้น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น เชื้อราหรือ

จุลินทรีย์ ไม่สามารถจำหน่ายเป็นต้นในขวดเนื้อเยื่อได้ เพื่อไม่ให้ต้องทิ้งสามารถนำไปเลี้ยงต่อในระบบการเลี้ยง
แบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือระบบการปลูกพืชแบบไร้ดิน ซึ่งจะได้ต้นพรรณไม้น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ทำให้สามารถนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ส่งออก หรือร้านค้าที่ต้องการต้นขนาดใหญ่ สามารถนำไปปลูกประดับในตู้
พรรณไม้น้ำหรือตู้เลี้ยงปลาได้เลย เป็นการเพ่ิมรายได้อีกช่องทางหนึ่งหากมีพ้ืนที่เพียงพอ 

6. การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีประหยัด เช่น หลอดไฟ LED จะทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้  
7. ปัจจุบันการใช้กระปุกพลาสติก หรือถุงพลาสติก ในขบวนการผลิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ 

ไดร้ับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถประหยัดพ้ืนที่ (ใช้พ้ืนที่น้อยแต่ได้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าการใช้แบบขวด) 
รวมทั้งลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย นอกจากนี้การขนส่งถึงมือลูกค้ายังเป็นการประหยัดพ้ืนที่   
ทำให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วย 

8. การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดต้นทุน เช่น เทคนิคไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor)     
แบบจมชั่วคราว ซึ่งสามารถผลิตได้ปริมาณมาก แต่ใช้พ้ืนที่น้อยลง ใช้แรงงานน้อย และลดตันทุนวัสดุบางอย่าง
ลงได้ (กาญจน, 2549) 

ระบบไบโอรีแอคเตอร์  (Bioreactor) คือ เครื่องมือชนิดหนึ่ งซึ่ งเป็นที่ รู้จักกันดี ในหมู่              
นักจุลชีววิทยา และนักเภสัชวิทยา เดิม Bioreactor ถูกนํามาใช้เพ่ิมปริมาณสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรยี์ให้มีจํานวน
มากขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น ในแง่ของเภสัชวิทยา การเพ่ิมปริมาณของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวจะช่วยให้มนุษย์ได้รับ  
สารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในทางยาได้เร็วและมากยิ่งขึ้น  Bioreactor เริ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ    
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) แต่เริ่มจะเป็นที่รู้จัก เนื่องจากสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ เมื่อปี         
พ.ศ. 2543 ประเทศที่นําระบบ Bioreactor เข้ามาใช้กับการขยายพันธุ์พืชเป็นการค้าและเปิดตัวไปแล้วคือ 
บราซิล พืชหลักที่นํามาเข้าระบบนี้ ได้แก่ กาแฟ สับปะรด และกล้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยกัน
ทั้งสิ้น สําหรับประเทศไทยบริษัท เทพวงศ์ฯ นํามาทดสอบในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือการผลิตต้นกล้ากล้วยไม้      
ฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis) ส่งออกไปญี่ปุุน และสหรัฐอเมริกา การขยายพันธุ์พืชด้วยระบบของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบ Conventional Solid Culture มีข้อดีตรงที่เนื้อเยื่อพืชจะไม่ค่อย 
เกิดความเสียหายจากปัญหาการฉ่ำน้ำ (Hyperhydricity) แต่มีข้อเสียคือ ต้นพืชโตช้าและจะต้องเปลี่ยนอาหาร
ใหม่โดยการย้ายเนื้อเยื่อจากขวดเก่าไปยังขวดใหม่ (Subculture) เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดการ
ปนเปื้ อน (Contamination) จึงมี เปอร์เซ็นต์สูงมากสํ าหรับการขยายพันธุ์ ด้วยระบบ Conventional       
ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ Liquid Culture มีข้อดีกว่าระบบการเพาะเลี้ยงแบบแรกตรงที่พืชจะโตได้เร็ว

http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2559/KC5301039.pdf%20%20กิตติ
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กว่าแต่มีข้อเสียตรงที่เนื้อเยื่อพืชมักเกิดปัญหาฉ่ำน้ำบ่อยครั้ง เพราะต้องแช่ในอาหารเหลวตลอดเวลา สําหรับ
ปัญหาการปนเปื้อนก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเช่นกัน  ข้อดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระบบ TIB (Temporary 
Immersion Bioreactor) มีดังนี้ (กาญจน, 2549) 

1. สามารถเพ่ิมปริมาณพืชได้จํานวนมาก  
2. โอกาสรอดของการเพาะเลี้ยงแบบเป็นต้นกลุ่มจะมีมากกว่าการเลี้ยงแบบต้นเดี่ยว และการ 

ปนเปื้อนเกิดได้น้อยกว่า  
3. เป็นวิธีที่ทําได้สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนอาหารทําได้ง่าย ลดขั้นตอนการ 

Subculture ไปได้เลย โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนก็จะลดลงทันท ี 
4. ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงไปได้มาก สําหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช “ค่าแรง” ถือเป็น

ต้นทุนที่สูงที่สุดตกประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด  
5. ลดพ้ืนที่ ในห้องเพาะเลี้ยง (Culture Room) ลงไปได้ เกือบ 80 เปอร์ เซ็นต์ เพราะการ       

ปลูกเลี้ยงให้พืชเติบโตในแนวตั้งใช้เนื้อที่น้อยกว่าการปลูกเลี้ยงพืชซึ่งเติบโตในแนวนอนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันใน 
ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบดั้งเดมิ  

6. ลดต้นทุนสําหรับวัสดุที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงได้หลายชนิด เช่น ไม่ต้องใช้เครื่องเขย่า (Shaker) 
อีกต่อไป ใช้ขวดน้อยลง ไม่ต้องใช้วุ้นเป็นส่วนประกอบของอาหาร  
 
 

   
 
ภาพที่ 12 การใช้กระปุกพลาสติก หรือ ถุงพลาสติก ในขบวนการผลิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ทดแทน  
             การใช้ขวดแก้ว 
 

   
 
ภาพที ่13 การนำต้นพรรณไม้น้ำจากระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงต่อในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์  
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ภาพที ่14 การใช้เทคนิคไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor) แบบจมชั่วคราว ในเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและพรรณไม้น้ำ 
 

ส่วนที ่3 การสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในธุรกิจธุรกิจพรรณไม้น้ำสวยงาม 
 

ปัจจุบันธุรกิจที่เก่ียวข้องในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต และผู้ที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ธุรกิจการจัดตู้ไม้น้ำ และ
การจำหน่ายสินคา้ออนไลน์ 

ในประเทศไทยมีผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับจัดตู้ไม้น้ำตามสถานที่ต่าง ๆ มากกว่า 20 ราย 
โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพดังกล่าว ได้แก่ การจัดประกวดตู้ไม้น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้  
เพ่ิมการขยายตัวของตลาดรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการมีกิจกรรมประกวด และ
กิจกรรมจัดแสดงตู้ไม้น้ำในงานต่าง ๆ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำธรรมชาติใต้น้ำเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ ตัว 
เมื่อผู้คนได้เห็นความสวยงามของตู้ไม้น้ำ และมีความต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะธรรมชาติ
ใต้น้ำที่มีชีวิตชีวา ทำให้ธุรกิจการรับจัดตู้เริ่มเป็นที่รู้จัก และมีความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

เมื่อมีความต้องการของลูกค้ามากข้ึน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องขยายตัว ได้แก่ พรรณไม้น้ำที่นิยมใช้
ในการจัดประดับในตู้ไม้น้ำ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตู้ กรองในตู้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ (เครื่องควบคุมเวลาปิดเปิดไฟ
อัตโนมัต ิหลอดไฟ และขาไฟ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิในตู้ ถัง และอุปกรณ์เพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ ดิน ปุ๋ย เป็นต้น  

นอกจากนี้  การขายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งพรรณไม้น้ ำผ่านระบบโซเชียล (Social 
Network) และค้าขายออนไลน์ก็ตามมา เนื่องจากได้รับความสะดวกในการค้าขายเพราะสินค้าต่าง ๆ มักจะมี
ความหลากหลายให้เลือกจะอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เป็นต้น 

ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้มีการเก็บข้อมูลร้านค้าในตลาดจตุจักร และสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มการขยายตัวของตลาด    
ในอนาคต 

สำหรับรูปแบบการจัดตู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้  
1. แบบ Nature เป็นการจัดตู้เลียนแบบธรรมชาติ โดยจัดสภาพแวดล้อมใต้น้ำให้ใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติ มองดูแล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ เน้นพรรณไม้น้ำที่มีสีสันสวยงามและมีความสมบูรณ์ 
อาจจะประดับตกแต่งด้วยขอนไม้ หรือก้อนหินทีจ่ัดวางเลียนแบบธรรมชาติ 
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ภาพที่ 15 การจดัตู้พรรณไม้น้ำแบบ Nature เลียนแบบธรรมชาติ (ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย) 
 

2. แบบ Landscape เป็นการจัดตู้ไม้น้ำในลักษณะเน้นภาพวิวทิวทัศน์ เลียนแบบทิวทัศน์ที่เป็น
ภูเขา น้ำตก โดยนำก้อนหิน กรวด ทราย เข้ามาประดับตกแต่ง โดยใช้พรรณไม้น้ำที่มีขนาดเล็ก เจริญเติบโตช้า 
หากมีพรรณไม้น้ำที่มีรูปร่างแปลกตา จะสามารถสร้างจุดเด่นให้กับตู้ได้ ส่วนใหญ่การจัดรูปแบบนี้ผู้จัดมักจะใช้
จินตนาการเลียนแบบสถานที่ที่ประทับใจ 

 

 
 

  
 
 

ภาพที่ 16 การจัดตู้พรรณไม้น้ำแบบ Landscape เลียนแบบทิวทัศน์ (ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย) 
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3. แบบ Forest scape/Jungle เป็นการจัดตู้ไม้น้ำที่มีการเลียนแบบป่าที่มีความหลากหลายของ
ไม้น้ำ บรรยากาศดูลึกลับมีมิต ิ

 

  
 

  
 

ภาพที่ 17 การจัดตู้พรรณไม้น้ำแบบ Forest scape/Jungle เลียนแบบป่า (ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย) 
 

        4. แบบ Iwakumi เป็นการจัดตู้ที่เน้นความโดดเด่นของหิน คำว่า Iwakumi เป็นคำที่ใช้ในการ
จัดสวนแบบญี่ปุ่นทีใ่ช้หินเป็นจุดดึงดูดสายตาเป็นโครงสร้างหลักของการจัดสวน ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดแบบตายตัวว่า
จะใช้หินกี่ก้อนจึงจะดีที่สุด การใช้หินยิ่งมากเท่าไหร่ความสลับซับซ้อนจะมากตามไปด้วย ในขณะที่การจัดตู้
โดยใช้หินเพียง 3 ก้อน (ที่เรียกกันว่า Sanzan) ก็สามารถสร้างความเรียบง่าย และดึงดูดสายตาได้เช่นกัน     
นักจัดตู้เก่งๆ ส่วนใหญ่มักแนะนำให้เราใช้หินเป็นจำนวนคี่ เพราะจะสร้างจุดเด่นให้ กับตู้ของเราได้มากกว่า 
(เช่น 3, 5, 7, หรือ 9 ก้อน) เพราะว่าการใช้จำนวนหินเป็นเลขคี่จะทำให้งานที่สร้างสรรค์ออกมาน่าสนใจ และ
ไม่เป็นการสมมาตร ตัวอย่างเช่น การจัดแบบ Sanzon : ใช้หิน 3 ก้อน การจัดแบบนี้จะใช้หินก้อนหลักขนาดใหญ่ 
1 ก้อน และอีก 2 ก้อนที่มีขนาดย่อมลงมาวางเอียงเข้าหาหินก้อนหลัก ในญี่ปุ่นการใช้หิน 3 ก้อนสื่อให้เห็นถึง
ความเรียบง่าย และธรรมชาติของศาสนาพุทธซ่ึงหมายถึงพระรัตนไตร (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์)    
หินแต่ละก้อนมีชื่อเรียก ลักษณะ และวัตถุประสงค์ต่างกัน หลักการข้อแรกคือ ต้องใช้หินชนิดเดียวกันมี 
Texture และสีที่สอดคล้องกลมกลืนกันทั้ง 3 ก้อน หินก้อนหลัก (Oyaishi) เป็นหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีรูปร่าง 
และTexture ที่น่าสนใจที่สุด มีขนาดความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงตู้ (เมื่อวางบนพ้ืนดินหรือทราย) 
เพ่ือให้เมื่อวางแล้วจะอยู่ในตำแหน่งดึงดูดสายตาได้ดีที่สุด (ตามหลักการ Golden Ratio) ในการจัดสวนญี่ปุ่น
หินก้อนนี้จะวางในแนวดิ่งแต่ในการจัดตู้ไม้น้ำหินก้อนนี้จะวางเอียงเพ่ือให้มีความรู้สึกถึงการไหลของกระแสน้ำ
นั่นเอง (หินในแม่น้ำในธรรมชาติที่น้ำไหลแรงๆก้อจะเอียงๆแบบเดียวกัน) หินก้อนรอง (Fukuishi) เป็นหินก้อน
ขนาดรองลงมามักจะเอามาวางข้างๆกับหินก้อนหลักจะทางซ้ายหรือทางขวาก้อได้แล้วแต่ความเหมาะสม    
หินก้อนเล็ก (Soeishi) เป็นหินก้อนเล็กสุดในหินทั้งสามก้อน จะวางอยู่อีกด้านของหินก้อนหลัก ทำหน้าที่
สำคัญในการเสริมให้หินก้อนหลักยิ่งดูแข็งแรง และโดดเด่นยิ่งขึ้น หินประดับ (Suteishi) นอกจากหิน 3 ก้อน
หลักดังกล่าวขา้งต้นแล้ว สามารถใส่หินก้อนเล็กที่ไม่เด่นมากเพ่ิมเข้าไปได้ การให้ตู้ Iwakumi โดดเด่นขึ้นมาคือ
การเลือกใช้ต้นไม้ที่เหมาะสม เช่นด้านหน้าหินเราควรจะปลูกต้นไม้ที่ไม่สูงมากนักหรือบดบังหิน และมันจะ
เสริมความสวยงามและลวดลายของหินด้วย ต้นไม้ที่นิยมได้แก่ แฮร์กลาส หญ้ากระดาษ กลอสโซ่ ตำลึงน้ำ ปริ๊กซ่า 
ด้านหลังก้อนหินสามารถใช้ต้นไม้ที่มีความยาวให้สูงประมาณครึ่งความสูงของหินหรือสูงกว่าหินขึ้นไปก็ได้ (Aqua 
DSign by LAMDA, 2562) 
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ภาพที่ 18  การจัดวางก้อนหินแบบ Iwakumi 
 
 

  
               ภาพโดย Jonathan            ภาพโดย Primitiw 

 ภาพที่ 19 การจัดตู้แบบ Iwakumi (อ้างอิงภาพจาก Aqua DSign by LAMDA, 2562) 
 

4. แบบอ่ืน ๆ เป็นการจัดตู้ที่นอกเหนือจาก 1 - 4 โดยผู้จัดใช้จินตนาการ หรือใช้วัสดุตกแต่งอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดความหมาย และแนวคิดตามท่ีต้องการสื่อความหมาย หรือตามที่ผู้ชมจะจินตนาการ อาจจะเป็นแนว
สมัยใหม่ หรือแบบแฟนตาซี เป็นต้น 

 

  
 

  
 

 
ภาพที่ 20 การจัดตูพ้รรณไม้นำ้แบบอื่น ๆ (ภาพโดย : อรุณี  รอดลอย) 
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จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มผู้ประกอบการจัดตู้พรรณไม้น้ำ และผู้ส่งประกวด      
ตู้พรรณไม้น้ำจำนวน 10 ราย สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้  

1. ผู้ประกอบการจัดตู้พรรณไม้น้ำ และส่งประกวดตู้พรรณไม้น้ำ มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 60 ปี    
มีจำนวนผู้ประกอบการ 90 % ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อีก 10 % การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส 50 % โสด 50 % รายได้รวมอยู่ในช่วง 5,000 – 80,000 บาท/เดือน ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
30,000 บาท/เดือน มจีำนวน 70 % ประสบการณ์การจัดตูไ้ม้น้ำอยู่ในช่วง 2 – 10 ปี 

2. สถานที่ที่ไปจัดตู้ บ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน ปริมาณที่รับจัดตู้ 1 - 5 ครั้ง/เดือน รายได้
จากการจัดตู้ 10,000 - 90,000 บาท/เดือน 

3. ที่มาของพรรณไม้น้ำ ซื้อจากร้านค้า หรือฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ เพาะขยายพันธุ์ด้วยตัวเอง 
และนำเข้าจากตา่งประเทศ  

4. ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพง ทีมงานที่มีประสบการณ์และ      
มีความรับผิดชอบในการทำงาน พรรณไม้น้ำที่ต้องการใช้ขาดตลาด และขาดความหลากหลาย เวลาที่ใช้ทำงาน
มีจำกัด (เพราะทำงานประจำ) และ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (ปัญหาการจราจร) ลูกคา้ขาดความเข้าใจเรื่องตู้ไมน้้ำ 

5. แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เรื่องจัดตู้พรรณไม้น้ำ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากอินเตอร์เนต สอบถาม 
เรียนรู้จากมืออาชีพ และจากการจัดอบรมสัมมนาโดยภาครัฐ 

6. การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ 60% เข้าร่วมทุกครั้ง อีก 40% เขา้ร่วมเป็น
บางครั้ง และ 70% ต้องการให้มีกิจกรรมการประกวด 1 - 2 ครั้ง/ปี อีก 30% ต้องการให้มีมากกว่า 3 ครั้ง/ปี 
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คือ ได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึน ทำให้คนหันมาสนใจตู้พรรณไม้น้ำมากขึ้น และ 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนที่สนใจได้มากข้ึน  

7. สิ่งที่ต้องการจากภาครัฐ จัดงานประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดตู้
พรรณไม้น้ำอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจ หาแหล่งต้นพันธุ์ที่มีราคาถูก และมีความ
หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดตู้ และ หาช่องทางขยายตลาดในต่างประเทศ รวมทั้ง ลดภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ใน
การจัดตู้พรรณไม้น้ำ 

ปัจจุบันผู้ที่มีอาชีพให้บริการจัดตู้พรรณไม้น้ำในประเทศไทยถือว่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลก 
เพราะมีการส่งประกวดการจัดตู้ และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก ส่งผลให้
วงการจัดตู้พรรณไม้น้ำได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพรับจัดตู้พรรณไม้น้ำมีความต้องการที่จะให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ เพ่ือให้เกิดการสร้างอาชีพให้แก่
ผู้สนใจ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้เห็นความสวยงาม ความมีเสน่ห์ของสวนใต้น้ำที่สามารถจะนำไปจัด
ประดับตกแต่งในบ้าน ห้องรับแขก สำนักงานต่าง ๆ นอกจากนี้การขยายตัวของอาชีพนี้จะส่งผลไปถึงธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายพรรณไม้น้ำ ร้านขายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (ตู้ เครื่องกรองน้ำในตู้ เครื่องเพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ 
สารเคมีปรับสภาพน้ำ ปุ๋ยไม้น้ำ ดินปลูก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งมือใหม่ที่
ต้องการมีอาชีพที่สร้างรายได้สูงจากการให้บริการจัดตู้พรรณไม้น้ำจะต้องศึกษาข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ ทั้งในเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊คเพจ ช่องยูทูป ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจ แล้วฝึกการจัด การดูแลรักษาเกี่ยวกับชนิดของพรรณไม้น้ำที่ได้รับ
ความนิยม 

ส่วนการขายพรรณไม้น้ำ และอุปกรณ์ออนไลน์ ข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าเช่าร้าน ไม่ต้องจ้างคนขาย 
ติดต่อลูกค้าได้ตลอดเวลา ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาขับรถหรือเดินทางมาซื้อเอง ได้รับความสะดวกทั้ง 2 ฝ่าย แต่
การขายพรรณไม้น้ำออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีความสวยมากกว่าพรรณไม้น้ำ   
ทั่ว ๆ ไป เช่น ต้น Anubias ที่มีใบด่าง หรือสีแตกต่างจากต้นทั่วไปราคาขายจะสูงกว่าต้น Anubias ทั่วไป 
หรือต้น Bucephalandra จะขายหลากหลายชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ คนซื้อต้องการให้พรรณไม้น้ำ
ในตู้มีความหลากหลายของชนิด เป็นลักษณะรวบรวมสายพันธุ์เป็นหลาย ๆ ชนิด ทำให้ของที่ต้องการซื้อ        
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มีราคาที่สูงกว่าต้นที่วางขายในตลาดทั่วไป ดังนั้นการขายพรรณไม้น้ำออนไลน์ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เนื่องจากผู้ขายต้องพยายามแสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงความโดดเด่น หรือความพิเศษของสินค้า (ภาพที่ 21) ซึ่ง
ลักษณะการขายจะคล้ายกับการขายปลากัดออนไลน์ นั่นคือ ผู้ขายจะคัดปลากัดที่มีความโด่นเด่นสะดุดตา    
มาลงขายออนไลน์ และมีการตั้งชื่อหรืออธิบายลักษณะเด่นให้น่าสนใจ เพ่ือดึงความสนใจของลูกค้า ทำให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้านั้นได้  

 

 

   
 

 

   
 

ภาพที ่21  ตัวอย่างการจำหน่ายพรรณไม้น้ำออนไลน์  
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างการจำหน่ายพรรณไม้น้ำออนไลน์ และการจัดส่งทางไปรษณียผ์่านบริษัทเคอรรี่ (Kerry) 
 

 

  
 
 

   
 
ภาพที่ 23 ตัวอย่างเว็บไซต์และเพจ ที่รับจัดและดูแลตู้ไม้น้ำ  
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สำหรับการหาความรู้เกี่ยวกับจัดตู้ และการดูแลรักษาตู้พรรณไม้น้ำ นั้น ปัจจุบันผู้สนใจสามารถ
เข้าไปหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพจ หรือช่องยูทูป ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลจากผู้รู้ที่เป็นคนไทย 
และต่างประเทศ หากมีข้อซักถามสามารถเข้าไปพุดคุยในกลุ่มต่าง ๆ ได้ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพหรือมีความรู้ใน
ประเทศไทยมีหลายท่านที่นำความรู้มาเผยแพร่ (ภาพที่ 24 - 26) แต่ถ้านักจัดตู้พรรณไม้น้ำที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกของต่างประเทศ เช่น Takashi Amano ชาวญี่ปุน่ และ Oliver knott ชาวเยอรมัน (ภาพที่ 27 - 29) เป็นต้น 

 

   
 

 

   
   

ภาพที ่24  เว็บไซต์และเพจ ทีใ่ห้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้น้ำ การดูแลตู้ไม้น้ำ และข่าวสารการฝึกอบรมต่าง ๆ  
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ภาพที ่25 ช่องทางการหาความรู้เกี่ยวกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำของนักจัดตู้ในประเทศไทย ในช่อง Youtube  
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ภาพที่ 26  การหาความรู้เกีย่วกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำของนักจัดตู้ในต่างประเทศ ในช่อง Youtube  
 

ทาคาชิ อามาโน (Takashi Amano) ชาวญี่ปุ่น เดิมเขาเป็นนักปั่นจักรยาน เขาเข้าร่วมการ
แข่งขันการปั่นจักรยานมากมาย เพ่ือสะสมเงินรางวัลในระยะเวลากว่า 20 ปี จนได้รับเงินรางวัลจากการ
แข่งขันจำนวนหนึ่ง เขาใช้เงินทำในสิ่งที่เขารักนั่นคือ การถ่ายภาพ และการจัดตู้ไม้น้ำ เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท 
ADA หรือ Aquarium Design Amano ซึ่งผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวการจัดตู้ไม้น้ำต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
จากคนทั่วโลก เขากลายเป็นต้นตำรับวิธีการจัดตู้ไม้น้ ำเลียนแบบธรรมชาติ หรือที่ เรียกกันว่า Nature 
Aquarium ซึ่งกลายเป็นแบบอย่างในการจัดตู้ไม้น้ำที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เขาได้เขียนหนังสือ Nature 
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Aquarium World และชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำจืด และปลาที่ใช้ในการจัดตู้  นอกจากนี้ 
บทความเก่ียวกับ Nature Aquarium ได้มีการตีพิมพ์ในนิตยสาร Practical Fishkeeping  ในสหราชอาณาจักร 
และ Tropical Fish Hobbyist ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ทาคาชิ อามาโน เสียชีวิตลงด้วยวัย 61 ปี แต่เขาได้ทิ้ง 
Nature Aquarium Gallery ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงการจัดตู้ไม้น้ำให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษา 
ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัด นีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น จนถึงปัจจุบัน (https://en.wikipedia.org/wiki/Takashi_Amano) 

 

 
 

 

ภาพที่ 27 ผลงานการจัดตู้พรรณไม้น้ำของนักจัดตูช้ื่อดัง Takashi Amano ในช่อง Youtube  
 

ส่วน โอลิเวอร์ น็อต (Oliver Knott) เป็นนักจัดตู้ที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันที่มีผลงานโดดเด่น
มากมาย ส่วนใหญ่จะมีการจัดตู้ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ และแบบที่ค่อนข้าง
ทันสมัย แปลกใหม ่เขานำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการวางเป็นองค์ประกอบให้ดูน่าสนใจ เขามีฉายาว่า The Green 
Machine เขาได้รับเชิญให้ไปบรรยายและสาธิตการจัดตู้จากหลาย ๆ ที่ในงานใหญ่ ๆ เช่น งาน Interzoo ที่
ประเทศเยอรมนี Zoomark ที่ประเทศอิตาลี เป็นต้น เขามีรายการที่จัดโชว์ในสื่อต่าง ๆ มากมาย ถือว่าเป็น
ศิลปินด้านการจัดตู้พรรณไม้น้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบัน 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Fishkeeping
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_Fish_Hobbyist
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ภาพที่ 28 ผลงานการจัดตู้พรรณไมน้้ำของนักจัดตู้ชื่อดัง โอลิเวอร์ น็อต ในช่อง Youtube  
 

 
 

 

  
 

ภาพที่ 29 ผลงานการจัดตู้พรรณไม้น้ำของนักจัดตู้ชื่อดัง โอลิเวอร์ น็อต ในงาน Interzoo 2016 ซ่ึงเขาได้รับเชิญ  
 ให้มาสาธิตวิธีการจัดตู้ในงานด้วย (ภาพโดย อรุณี  รอดลอย) 

 
ทัง้ ทาคาชิ อามาโน และ โอลิเวอร์ น็อต เมื่อเป็นผู้ที่ชื่อเสียงที่โด่งดัง สิ่งที่ตามมาคือ เขาสามารถ

ออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำออกมาจำหน่ายในแบรด์ของตัวเอง โดย ทาคาชิ อามาโน จะมี
สินค้าในแบรด์ ADA (Aquarium Design Amano) ออกมาจำหน่าย ถึงแม้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว แต่สินค้าแบรนด์นี้ 
ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักจัดตู้ไม้น้ำคนไทย ส่วน โอลิเวอร์ น็อต จะมีสินค้าในแบรนด์ OLIVER KNOTT ที่มี
จำหน่ายไปท่ัวโลกเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 30)  
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จากตัวอย่างของนักจัดตู้ที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 ท่าน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ 
ให้แก่นักจัดตู้พรรณไม้น้ำในประเทศไทยได้ นั่นคือเมื่อนักจัดตู้พรรณไม้น้ำมีผลงานโดดเด่น เป็นที่รู้จัก เช่น 
ได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ การใช้สื่อในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และให้ความรู้จนมีผู้ติดตาม เมื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ      
จะสามารถสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง ผลิตสินค้าในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของสินค้าออกมาจำหน่าย และสร้างรายได้ต่อไปได้ เช่น การผลิตปุ๋ยพรรณไม้น้ำ ดินปลูกพรรณไม้น้ำ น้ำยา
ปรับคุณภาพน้ำ น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำในตู้ อุปกรณ์ในการจัดตู้ อุปกรณ์ในการปลูกและตัดแต่งพรรณไม้น้ำ เป็นต้น 
 

   

   

 
  

 
ภาพที่ 30 ตัวอย่างสินค้าท่ีเกี่ยวกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำที่เกิดจากการสร้างแบรนด์ของนักจัดตู้ที่มีชื่อเสียง  
    ถือว่าเป็นสินค้าในรูปแบบเศรษบกิจสร้างสรรค์  
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กลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของสินค้าพรรณไม้น้ำ
สวยงามในประเทศไทย  
 

จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม และการประชุมหารือผู้ที่มีอาชีพในการรับจัดตู้พรรณไม้น้ำ 
จำนวน 10 ราย และผู้ผลิตพรรณไม้น้ำในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 5 ราย สามารถกำหนดกลยุทธ์    
การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามได้ 4 แนวทาง ดังนี้  

1. ภาครัฐจัดกิจกรรมส่งเสริม และกระตุ้นให้มีการขยายตัวของตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พรรณไม้น้ำสวยงาม เช่น การจัดประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ การจัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พรรณไม้น้ำ และเทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำและตู้ปลาสวยงามเพ่ือให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการรับจัดตู้
พรรณไม้น้ำเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ และจำหน่ายพรรณไม้น้ำ  

2. ภาครัฐมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตู้พรรณไม้น้ำ การดูแลรักษาตู้    
พรรณไม้น้ำให้สวยงาม และการผลิตพรรณไม้น้ำเพ่ือการค้าเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพทั้งอาชีพเสริม และอาชีพ
ประจำ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจ  

3. ภาครัฐสนับสนุนให้มีการสร้างแบรนด์สินค้า และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของในรูปแบบธุ รกิจ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการค้า และสินค้ารูปแบบใหม่ สร้างรายได้สูงทดแทนการนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
เพราะมีราคาสูง เช่น ตู้พรรณไม้น้ำ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ ในการเพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์                
ในตู้ หลอดไฟสำหรับตู้พรรณไม้น้ำ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับการดูแลพรรณไม้น้ำในตู้ เป็นต้น 

4. ภาครัฐมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าสินค้าในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปุ๋ยพรรณไม้น้ำสูตรต่าง ๆ หลอดไฟที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตสินค้าพรรณไม้น้ำ เป็นต้น 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา ดังนี้  ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรพรรณไม้น้ำในประเทศไทย 
สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองเพ่ือการค้าและการส่งออก           
2 แนวทาง กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้ำและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4 แนวทาง และกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 2 แนวทาง ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการด้านการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงาม
เพ่ือการส่งออก การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาด จากการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix สามารถ  
สร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก ได้ 4 กลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์
การตลาดแบบ 4P และ 8P และแบบ 4C และจากการวิเคราะห์โดยใช้ BCG Matrix สามารถกำหนดแนวทางการ
พัฒนาสินค้าพรรณไม้น้ำสวยงามได้ 10 แนวทาง กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจ และการตลาดสินค้า
พรรณไม้น้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก 3 แนวทาง ในส่วนต้นทุนในการผลิตพรรณไม้น้ำในระบบการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร มีต้นทุนการผลิต 516,000 บาท/ปี ได้กำไร 684,000 บาท/ปี ส่วนที่ 3    
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถสร้างกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพรรณไม้น้ำ
สวยงาม ได้ 4 แนวทาง  

จากผลการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสามารถนำ   
กลยุทธ์และแนวทางที่ได้ศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การพัฒนาสินค้า และการขยายตลาด
ส่งออก ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกในภาพรวมได้ รวมทั้งการนำทรัพยากรพรรณไม้น้ำพ้ืนเมืองมาใช้
ประโยชน์ทางการค้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำข้อมูลต้นทุน/
ผลตอบแทน ไปใช้เป็นประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากตลาดส่งออกพรรณไม้น้ำยังขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึ่งรวมทั้งการต่อยอดสินค้าในรูปแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  รายชื่อผู้ส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำไปต่างประเทศ 
 

ชื่อร้าน / บริษัท ที่อยู ่ ช่องทางการติดต่อซ้ือขาย 

All fish (THAILANDX) 
Co.,Ltd 
 

จตุจักรพลาซ่า โซน D ซอย 10 ห้อง 
D42-44 เขตจตุจักร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Tel: 02-714-7721 
http://www.allfishthailand.com/ 

Aqua Biotech Innovations 
Co.,Ltd 

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี Mobile: 089-897-8896 

Aqua princess co.,Ltd.  เมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี Mobile: 081-817-9342 

Aquatic Plants Cennter Co.,Ltd เขตดอนเมือง  
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile:  02 -928-9798 

Asia Tropic Zone Co.,Ltd อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี 

Mobile:  081-869-2411 

Bankok Aqua Plus Co.,Ltd เขตคลองสามวา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 081-931-7413 
 

Best Aquarium Co.,Ltd เขตหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 02-429-3118 
Mobile:02-814-9851 

Jeda Aquarium Ltd.,Part เขตหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile:02-872-0992 
Mobile: 02-427-3665 

Kian Seng Lee Co., Ltd. เขตบางกอกนอ้ย  
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile:02-418-3555, 
Mobile:02-864-4750 

Mister Aqua   
(Thailand) Co.,Ltd 

เขตบางพลี 
จงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

Mobile: 08-1845-7962 

Mobile: 082-881-8567 

Q.P.S. internationnal 
Aquatic Co.,Ltd 

เขตบางพลี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 085-222-6969 
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ตารางผนวกท่ี 1  รายชื่อผู้ส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำไปต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อร้าน / บริษัท ทีอ่ยู่ ช่องทางการติดต่อซือ้ขาย 

Samitra Aquarium Fish and 
Plants Co., Ltd. 

เขตจตุจักร 
จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

Mobile: 02-583-0582 

Sawadee Gold Fish 
International Farm 

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร Mobile: 086-604-6767 

Siam Aquarium Fish and 
Plants Co.,Ltg 

เขตหลักสี่  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 081-832-1397 

Siam Ornamental Fish Co., 
Ltd 

เขตหนองแขม  
จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

Mobile: 081-824-9046 

Sky Farm อำเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวัดอ่างทอง 

Mobile: 086-306-2762 
Mobile: 097-041-1655 

Suthep and Son Aquarium 
Co.,Ltd 

เขตจตุจักร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 02-538-1524 
Mobile: 02-539-3963 

Thai Qian Hu Co., Ltd. อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี Mobile: 062-516-1155-7 

Thai Top Fish Aquarium 
Co., Ltd. 

คลอง 1 อำเภอคลองหลวง  
จงัหวัดปทุมธานี 

Mobile: 091-116-1135 

White Crane Aquatic 
Plants Co., Ltd 

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Mobile: +6638 -593-111 
www.whitecraneaquaticplants.com 
E-mail :whitecrane@whitecrane 
aquaticplants.com 

Chaka Exports Co .,Ltd. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

Mobile: 081-988-1128 
Mobile: 02-570-5395 

Lim Chareon lmport  
& Export topical fish 
Co.,Ltd. 

เขตดินแดง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

Mobile: 081-700-5788 
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ตารางผนวกที่ 2 รายชื่อฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ/ร้านขายพรรณไม้น้ำ/รับจัดตู้ ภายในประเทศ 
 

ชื่อร้าน รายการจัดจำหน่าย ที่อยู่ร้านค้า/ฟาร์ม วิธีการการสั่งซ้ือ 

ไวท์เครน อะควาติกแพ
ลนท ์

ผลิตพรรณไม้น้ำ
จำหน่ายในประเทศ
และส่งออก
ต่างประเทศ 

11/1 หมู่ 21  
ถนนสุวินทวงศ์  
ตำบลศาลาแดง  
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000  

โทร. 038-593111 ,  
081-611-1120  
แฟกซ์ 038-845224 
www.whitecraneaquaticplants.com 
E-mail:whitecrane@whitecrane 
aquaticplants.com 

Aquatic Plants Center 
Co.,Ltd 

ผลิตพรรณไม้น้ำ
จำหน่ายในประเทศ
และส่งออก
ต่างประเทศ 

209, หมู่ 16 
ตำบลหมูสี  
อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
30130  

โทร. 04429 7236  
Mobile:  08 1619 7075 
Email: apcthai@cscoms.com 

B&B Aquarium 
 

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พรรณไม้น้ำ ผลิต
พรรณไม้น้ำส่งบริษัท
ส่งออก 

6 ซอยลาดพร้าว9  
แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โทร. 08 1988 1128  
 

ฟาร์มไม้นำ้ภูเกต็ ผลิตพรรณไม้น้ำ
จำหน่ายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ ปุ๋ย 
ต้นไม้น้ำในขวดแก้ว 

11/14 หมู่ 5  
ตำบลฉลอง  
อำเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต 83130 

Facebook : ฟาร์มไม้น้ำภูเก็ต  
Line : @mainamfarm 
Mobile : 09 5256 2476 

ฟาร์ม เล็ก ไม้น้ำ  ผลิตพรรณไม้น้ำ
จำหน่ายในประเทศ
และส่งออก
ต่างประเทศ 

70 ม.5  
ตำบลเนินฆ้อ  
อำเภอแกลง  
จงัหวัดระยอง 

โทร. 08 1001 7262 
 

AM Lab  ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พรรณไม้น้ำ ผลิตพรรณ
ไม้น้ำส่งบริษัทส่งออก 
 

1219 มบ.ชมฟ้า  
ซ.6/5 ถ.รังสิต-
นครนายก64  
ตำบลประชาธิปัตย์ 
อำเภอธัญบุรี  
จงัหวัดปทุมธานี 12130   

โทร. 089 206 6561 
 

 
 
 
 
 
 



90 
 
ตารางผนวกท่ี 2 รายชื่อฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ/ร้านขายพรรณไม้น้ำ/รับจัดตู้ ภายในประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อร้าน รายการจัดจำหน่าย ที่อยู่ร้านค้า/ฟาร์ม วิธีการการสั่งซ้ือ 
ร้านผักน้ำจตุจักร รบัจัดตู้ปลา ตู้ไม้น้ำ 

จำหน่ายอุปกรณ์การ
เลี้ยงครบวงจร 

เขตจตุจักร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Facebook : ร้านผักน้ำ 
 Line : @puknum.jj 

PP ไม้น้ำ/PP mainam 
 

อุปกรณ์จัดตู้ไม้น้ำ ตู้
ปลา พร้อมบริการหลัง
การขาย 

อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

www.ppmainam.com 
Mobile : 089-799-1515 
Line : @PPMAINAM 

ไม้น้ำ มอส ปลาสวยงาม ตู้ปลา มอสขนาดเล็ก 
ต้นไม้น้ำ 

เขตดอนเมือง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Facebook : ไม้น้ำ มอส 
ปลาสวยงาม 
Line : Green24Farm 

จดัตู้พรรณไมน้้ำ 
สนามหลวง 2 

รับจัดตู้พรรณไม้น้ำ 
และดูแลรักษา 
อุปกรณ์ รับสั่งตัดตู้  

ตลาดสนามหลวง 2 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile : 089-696-2866 

Aqua.Club.net พรรณไม้น้ำ
หลากหลายชนิดทั้งใน
และต่างประเทศ หินสี 
ทรายเกล็ด พืชน้ำต้นไม้
น้ำทั่วไป 

บอร์ดซื้อขายไม้น้ำ 
Aqua.Club.net 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

wwwAqua.Club.net 
Mobile : 082-322-4827 
 

VARIN Water garden 
Design Solution 

พันธุ์ไม้น้ำพ้ืนถิ่นทั้ง
พันธุ์ไทยตา่งประเทศ 
ไม้น้ำญี่ปุ่นนำเข้าหายาก 

Laddagardenshop .com  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ติดต่อสั่งซื้อผ่าน PayPal 
www.laddagardens 
Mobile : 098-926-9490 

ร้านปราณี ต้นไม้น้ำ อุปกรณ์จัดตู้
ไม้น้ำ อาหารและยา
ของสัตว์น้ำ 

เขตจตุจักร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โทร 098-926-9490 (พ่ีกบ)  
Line : kobaquabox  (พ่ีกบ) 
061-541-5051 อันอะควา
(สนามหลวง2) 
Line : minovaa  (อาย) 

แอตแลนติก  
 Atlantis-JJ 
 

ร้านค้าจัดจำหน่าย
สินค้าและอุปกรณ์สัตว์
เลี้ยงนานาชนิด 
อุปกรณ์สัตว์น้ำ 
แปลกๆ และพรรณไม้
น้ำ หลากหลายชนิด 
คุณภาพเกรดดี เกรด
นำเข้า 

ศูนย์การค้า JJ MALL 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

www.Atlantis-jj.com 
Tel. 08-9129-7438 ต้น 
08-3809-7744 เอ 
Line : Atlantis-JJ 
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ตารางผนวกที่ 2 รายชื่อฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำ/ร้านขายพรรณไม้น้ำ/รับจัดตู้ ภายในประเทศ (ต่อ) 
 

ชื่อร้าน รายการจัดจำหน่าย ทีอ่ยู่ร้านค้า วิธีการการสั่งซ้ือ 

Lazada จำหน่ายออนไลน์ ดิน
ปลูกพรรณไม้น้ำ 
อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา  

 www.lazada.co.th 

Thansai AquaPlant 
Shop 

รบัจัดตู้พรรณไม้น้ำเน้น
ผลิตไม้น้ำคุณภาพ เน้น
บริการหลังการขาย 
มอส เฟิร์น 

ซ้ือ-ขายผ่านบอร์ด 
Thansai AquaPlant 
Shop 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Mobile: 081-9603088  
ID Line : 0819603088 

My Scape  บริการจัดตู้ไม้น้ำ ดูแล
ตู้ไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม 
อุปกรณ์ไม้น้ำ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร www.facebook.com/aqua.myscape 
Mobile: 093-583-2327 

Aqua Living  รับจัดตู้ไม้น้ำ ดูแล 
ตู้ไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม 

กาญจนาภิเษก 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

www.facebook.com/ 
aqualivingroom 
Mobile: 086-531-4000  
ID Line : aqua_living 

The Nature   รบัจัดตู้ไม้นำ้ ดูแล 
ตู้ไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม 

ตลาดปลาJJmall (ลาน
เร่) ห้อง B44, จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

โทร. 086 561 7338 
www.thenature-jj.com 
https://www.facebook.com/The
NatureJJ/ 

MAI Aquaticplants  รับจัดตู้พรรณไม้น้ำ  
ตู้ปลาสวยงาม ฮวงจุ้ยตู้
ปลา รับดูแลตู้ไม้น้ำ ตู้
ปลาสวยงาม 
อุปกรณ์ไม้น้ำ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร. 094 428 9566 
Line ID : mr.mai_aqua 
Facebook page : MR.MAI 
Aquaticplants รับจัดตู้พรรณไม้น้ำ 
ตู้ปลาสวยงาม ฮวงจุ้ยตู้ปลา 

My Scape รับจัดตู้ปลา
สวยงามและตู้พรรณไม้น้ำ 
 
 

บริการจัดตู้ไม้น้ำ ดูแล
ตู้ไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม 
อุปกรณ์ไม้น้ำ จำหน่าย
ตู้ปลาและขา บริการ
ส่งถึงบ้าน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร Tel. 093-583-2327 
Line ID : mildtp 
Facebook page : My Scape รับ
จัดตู้ปลาสวยงามและตู้พรรณไม้น้ำ 

ร้าน เอ สแควร์ส  
(นายณัฏฐ์ พรพระแก้ว)  

พรรณไม้น้ำ และปุ๋ย  6 ซ.นนทบุรี 28 ถ.
สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 

โทร.  098 656 9255 
 

 
 
 

http://www.thenature-jj.com/
https://www.facebook.com/TheNatureJJ/
https://www.facebook.com/TheNatureJJ/
https://www.facebook.com/1621233341538952/photos/1887475924914691/
https://www.facebook.com/1621233341538952/photos/1887475924914691/
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การคิดต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน 
 

วิเคราะห์ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 
 
ต้นทุนการผลิตต่อต้น    =  ต้นทุนทั้งหมด 
                                                    จำนวนพรรณไม้น้ำที่ได้ทั้งหมด 
 
ต้นทุนทั้งหมด   = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
 
ต้นทุนคงท่ี   = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสในการลงทนุ 
 
ต้นทุนผันแปร   = ค่าอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ+สารเคมฟีอกฆ่าเชื้อ + แรงงาน+ไฟฟ้า+ 
                                                    ค่าน้ำและแกส + ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ + ค่าเสียโอกาส 

ในการลงทุน 
 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน  = คำนวนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.4  

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2562) 
 
ค่าเสื่อมราคา   = คิดโดยวิธีเส้นตรง โดยกำหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการ 
                                                    ใช้งาน อายุการใช้งานเฉลี่ย/ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ ์
 
รายได้ท้ังหมด    = จำนวนผลผลิต (ต้น)xราคาผลผลิตที่จำหน่ายได้ (บาท) 
 
รายไดสุ้ทธิ    = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
 
กำไรสุทธิ    = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด 
 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน   = รายได้สุทธิ  x 100  
                                                   ต้นทุนทั้งหมด 
 
จุดคุ้มทุนในการขาย  =          ต้นทุนทัง้หมด 
                                                  จำนวนพรรณไม้น้ำที่ได้ (ที่เหลือรอด) 
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ภาพการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามในประเทศไทย 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพผนวกที่ 1 ฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำแบบแปลงปลูก  
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ภาพผนวกที่ 2 ฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำแบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ 
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ภาพผนวกที่ 3 การผลิตพรรณไม้น้ำรูปแบบห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
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ภาพผนวกที่ 4 ร้านค้าจำหน่ายพรรณไม้น้ำหลากหลายรูปแบบ ที่ตลาดปลาสวยงามจตุจักร 
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ภาพผนวกที ่5 ร้านค้าจำหน่ายพรรณไม้น้ำหลากหลายรูปแบบ ที่ตลาดปลาสวยงามจตุจักร 
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ภาพผนวกที่ 6 การเตรียมพรรณไม้น้ำ ในฟาร์มผลิตพรรณไม้น้ำส่งออก  
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ภาพผนวกที ่7 ภาครัฐมีการสนับสนุนองค์ความรู้ (การฝึกอบรม) การตลาด จัดประกวด จัดนิทรรศการ  
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ภาพผนวกที่ 8 ภาครัฐ มีการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจาจาการค้าในต่างประเทศ เช่น  

งาน Aquarama ทีส่าธารณรัฐสิงคโปร์ และงาน Interzoo ทีส่าธารณรัฐเยอรมนี 
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การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

กรณีตรวจพืช และ/หรือควบคุมการกำจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ให้บริการ โดยสำนักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1. ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0-2940-6467-8 โทรสาร 0-2579-3576 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สถานทีใ่ห้บริการ ด่านตรวจพืชทุกด่านท่ีเปิดทำการ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

กำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ เวลาเปิดทำการของด่านฯ อาจแตกต่างกัน ให้ผู้ยื่นคำขอ
ติดต่อสอบถามด่านฯ ทีป่ระสงค์จะขอใช้บริการ 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับ
การส่งต่อ พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) 

2. ผู้ยื่นคำขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1. นำสำเนาแบบคำขอ พ.ก. 7 (หากไม่มีการแก้ไขเอกสารคำขอ) พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น B/L, Invoice, Letter of Credit เป็นต้น ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ (ช่องหมายเลข 2) เพ่ือเจ้าหน้าที่
จะได้ค้นหารายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากประสงค์จะขอแก้ไขคำขอพ.ก. 7จากเดิมที่ยื่นไว้ให้
จัดเตรียมฉบับแก้ไขมาด้วย 

2.2. รอการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่  หากถูกตรวจพบว่ายังมีการค้ างค่า
ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่จะยังไม่ดำเนินการให้จนกว่าจะจ่ายค่ายานพาหนะให้กับเจ้าหน้าที่ก่อน และรอใบรับเงิน
ค่ายานพาหนะ 

2.3. รอเรียกจากเจ้าหน้าที่ (ช่องหมายเลข 3) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ Draft 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชหากมีอะไรแก้ไข ให้แก้ไขใน Draft ใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วยตนเองพร้อมลงนาม
กำกับ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับสมบูรณ์ให้ หากเกิดความผิดพลาดซ้ำเนื่องจาก
การแก้ไขไม่ครบและไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืช
ฉบับที่ผิดนั้นด้วย 

2.4. ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองสุขอนามัยพืชอีกครั้งและส่งคืนเอกสารทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าทีเ่พ่ือคิดค่าธรรมเนียม 

3. กรณีที่รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปแล้ว และต้องการแก้ไขให้ทำหนังสือขอแก้ไขจาก
ผู้ประกอบการ หรือเขียนคำขอแก้ไขด้วยตนเองพร้อมนำใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับเดิม (ทั้งชุด) มาด้วย เพ่ือ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับใหม่ให้ หากส่งต้นฉบับไปต่างประเทศแล้วให้นำสำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืช
พร้อมหนังสือขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชจากผู้ประกอบการเท่านั้น  มาแสดงเพ่ือออก ใบรับรอง
สุขอนามยัพชืฉบับแก้ไขให้ 

4. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นขอ สามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
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5. ขั้นตอนการดำเนินงามตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครับ
ถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

การต รวจส อบ
เอกสาร 
 

1. ผู้ยื่นคำขอ ยื่นสำเนาแบบ  
คำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม 
(แบบ พ.ก. 7) พร้อมเอกสาร
ประกอบที่เก่ียวข้อง 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำเนา
แบบ พ.ก. 7 กับรายงานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
เอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
 

40 นาที สำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 

สำเนาแบบ 
พ.ก. 7 จะต้อง
ผ่านการอนุมัติ
จากพนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ล้ว 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ พิมพ์ร่างใบรับรอง
สุขอนามัยพืช ให้ผู้ ยื่นคำขอ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

20 นาที สำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 

- 

การพิจารณา 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ พิ ม พ์ ใบ รั บ ร อ ง
สุขอนามัยพืช เพ่ือเสนอผู้มี
อำนาจลงนาม 
 

20 นาที สำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 

- 

ก า ร ล ง น า ม /
คณะกรรมการมี
มต ิ
 

1. ผู้มีอำนาจลงนามใบรับรอง
สุขอนามัยพืช  
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ 
รับ ใบ รับ รองสุ ขอน ามั ย พื ช
พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 
 

20 นาที สำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร 

- 

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการรวม 100 นาท ี 
 
 
 


