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หนังสือวิชา การผลิตไมดอกไมประดับ รหัสวิชา 20501–2204 เลมน้ี จัดทําข้ึนเพื�อใชประกอบการเรียน

การสอน    มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชา

เกษตรกรรม กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเกษตรศาสตร เน้ือหาประกอบดวย พ้ืนฐานความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับไมดอกไมประดับ ความสําคัญของการตลาดและการตลาดเก่ียวกับไมดอกไมประดับ มาตรฐานการผลิต

ไมดอกไมประดับตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) การจําแนกประเภทของไมดอกไมประดับ ปจจัยสภาพ

แวดลอมท่ีเก่ียวของกับการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนผลิตไมดอกไมประดับ การเก็บเก่ียวและการจัดการ

หลังการเก็บเก่ียวไมดอกไมประดับ

หนังสือ ๑ สี    จำนวน    202   หน้า
 ๒ สี    จำนวน            หน้า
 ๔ สี    จำนวน            หน้า
กระดาษ ปอนด์
ความหนา กระดาษปก 230 แกรม 
 กระดาษเนื�อใน    70 แกรม

ประวัติผูเขียน     สุทัศน ลิมป�ยประพันธ  

การศึกษา
•  วท.ม. (พืชศาสตร) M.Sci. (Plant Production) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

    วิทยาเขตหาดใหญ

•  ทษ.บ. (พืชศาสตร) B.Sci. (Ornamental Horticulture)

    สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ เชียงใหม

•  ปวส. (พืชกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

•  ปวช. (เกษตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

•  ม.ศ. 5 (ค.ม.ส. เกษตรกรรม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

การทํางาน
•  อดีตอาจารยประจําคณะวิชาพืชศาสตร วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ผลงานวิชาการ
•  หนังสือ กลวยไม ระดับ ปวส.
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.	 เข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและกระบวนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	

2.	 สามารถวางแผน	 เตรียมการและด�าเนินการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างมีระบบตาม 

หลักการและกระบวนการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(GAP)	

3.	 มเีจตคตแิละกจินสิยัทีด่ต่ีอการผลติไม้ดอกไม้ประดบั	ท�างานด้วยความรบัผดิชอบ	รอบคอบ	

ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1.	 แสดงความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไม้ดอกไม้ประดบัตามหลกัการและกระบวนการการปฏบิตัิ

ทางการเกษตรที่ดี	(GAP)

2.	 วางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามความต้องการของตลาดและสภาพพื้นที่

3.	 เตรยีมพืน้ที	่เคร่ืองมือ	อปุกรณ์และพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบัตามหลกัการและกระบวนการ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(GAP)

4.	 ปลกู	ดแูลรกัษาไม้ดอกไม้ประดบัตามหลกัการและกระบวนการการปฏบิตัทิางการเกษตร

ที่ดี	(GAP)

5.	จัดการผลิตผลไม้ดอกไม้ประดับตามหลักการ	กระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว

6.	เพิ่มมูลค่าของไม้ดอกไม้ประดับตามหลักการและกระบวนการ

7.	จัดจ�าหน่ายและท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	

ค�าอธิบายรายวิชา

ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบั	ความส�าคญัและการตลาดไม้ดอกไม้ประดบั	มาตรฐานการผลติไม้

ดอกไม้ประดับตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(GAP)	การจ�าแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ	

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	การวางแผนการผลิต	การขยายพันธุ์	การปลูกและ

การปฏบิตัดิแูลรกัษา	การเกบ็เกีย่วและการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว	การเพิม่มลูค่าของผลติผล	การ

จัดจ�าหน่ายและท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย

(3)



(5)

ไมดอกไมประดบัจดัเปนพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศที่ไดรบัความนยิม

มากที่สุดชนิดหนึ่ง เกษตรกร ประชาชนผูปลูกเล้ียงทั่วไป รวมถึงนักลงทุนปลูก

เปนการคาและสงออกสูตลาดโลกในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโนมที่จะเพิ่ม

มูลคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเปนศูนยกลาง

การผลติและจ�าหน่ายของภมูภิาคนี ้เนื่องจากมศีกัยภาพในการปรบัปรงุและพฒันา

พันธุ ตั้งแตการรวบรวมสะสมพันธุ การคัดเลือกพันธุทั้งลูกผสมและพันธุป่าจาก

แหลงตางๆ การขยายพนัธุ การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ การปลกูเลีย้งไมดอกไมประดบั

ระยะตางๆ การเลี้ยงตนกลาจนกระทั่งใหดอก การตัดดอก การบรรจุหีบหอ การ

ตลาด และสงออกจ�าหน่ายอยางครบวงจร

 การผลิตไมดอกไมประดับ รหัสวิชา 20501-2204 เลมนี้ จัดท�าขึ้น 

เพื่อใชประกอบการเรียนวชิา การผลติไมดอกไมประดบั ระดบัชัน้ประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร และผูสนใจทั่วไป ผูเขียนได

รวบรวม ปรับปรุง พัฒนา และสอดแทรกขอมูลเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัย 

ซึ่งประกอบดวย บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ บทที่ 2 การ

จ�าแนกประเภทของไมดอกไมประดับ บทที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 

กับการผลิตไมดอกไมประดับ  บทที่ 4 การวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ  

บทที่ 5 มาตรฐานการผลิตไมดอกไมประดับตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practice; GAP) บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ บทที่ 7 ความส�าคัญของการตลาดและการตลาด

เกี่ยวกับไมดอกไมประดับ

ค�ำน�ำ
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 ผู เขียนหวังวาหนังสือเลมนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคที่มุ งเนนใหขอมูล

ประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรส�าหรับการน�าไปประกอบอาชีพไดจริง และน�า
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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

สาระส�าคัญ

ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะรูปร่าง สีสันของกิ่ง ก้าน ล�าต้น ใบ  

ดอก และผล มีความสวยงาม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับเพื่อประดับตกแต่ง

อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับจัดเป็นพืช

เศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศไทย เกษตรกรผูป้ลกูเลีย้งลงทนุผลติเป็นการค้าสามารถ

จ�าหน่ายได้ตลอดเวลา 

จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ

2. เพื่อให้มคีวามรูค้วามเข้าใจการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) ในการผลติไม้ดอกไม้

ประดับของประเทศไทย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความหมาย ความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับได้

2. ระบุประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับได้

3. อธิบายคุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ดอกไม้ประดับ

เนื้อหาสาระ

1. ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ 

2. ความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ

3. ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับ

4. คุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ดอกไม้ประดับ

5. สรุปท้ายบท
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จงเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. ข้อใดคือไม้ดอกไม้ประดับ

ก. เฟื่องฟ้า  ข. โกสน

ค. กุหลาบ  ง. มะลิ

จ. บานไม่รู้ โรย

 2. ข้อใดคือไม้ดอก

ก. เฟื่องฟ้า  ข. โกสน

ค. สับปะรดสี  ง. เงินไหลมา 

จ. เฟิร์นก้านด�า

 3. Horticulture หมายถึงข้อใด

ก. ไม้ดอก  ข. ไม้ประดับ

ค. ไม้ผล  ง. พืชสวน 

จ. พืชไร่

 4.  ข้อใดเป็นความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับทางสังคม

ก. เป็นอาหารประจ�าวันของมนุษย์

ข. จัดประดับตกแต่งในงานกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

ค. เป็นที่อยู่อาศัย

ง. เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า

จ. เป็นยาสมุนไพร

 5.  พืชในข้อใด มีประโยชน์ต่อการผลิตผ้าเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม

ก. สับปะรด ข. ยางพารา

ค. ย่านลิเพา ง. ไผ่

จ. หญ้าแฝก

แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
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 6.  ข้อใดไม่ใช่ยาสมุนไพรที่ปรุงจากพืชสมุนไพร

ก. ยาหม่องตราลิงถือลูกท้อ ข. ยาหม่องตราห้าเจดีย์

ค. ยาเม็ดลูกกลอนขมิ้นชัน ง. ยาดองเหล้าตราเสือ 11 ตัว

จ. ยาแก้ไข้พาราเซตามอล

 7.  ข้อใดเป็นไม้ ในร่ม

ก. บานชื่น  ข. มะลิ

ค. สาวน้อยประแป้ง  ง. พุดจีบ 

จ. พุดศุภโชค

 8.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัสดุองค์ประกอบของการจัดสวน

ก. ตอไม้ ข. แผ่นพื้น

ค. กรวด ง. ดินร่วน

จ. ก้อนหิน

 9.  ข้อใดเป็นไม้ ในร่มทั้งหมด

ก. หน้าวัว เดหลี ผกากรอง

ข. เขียวหมื่นปี เฟิร์น พุดจีบ

ค. พิโลเดนครอน พลูด่าง ไผ่ฟิลิปินส์

ง. พลูฉลุ พุดศุภโชค เล็บครุฑ ตีนตุ๊กแก

จ. เฟิร์นใบมะขาม มอส โมก

 10.  ข้อใดเป็นไม้กลางแจ้งทั้งหมด

ก. ปีบ จันผา หน้าวัว

ข. พิโลเดนครอน หมากแดง ประดู่

ค. ไทรเกาหลี สับปะรดสี เฟิร์นก้านด�า

ง. โมก ไทรเกาหลี ประดู่

จ. เฟิร์นใบมะขาม เฟิร์นก้านด�า เฟิร์นข้าหลวง
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 11.  ข้อใดไม่ใช่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในเขตกรุงเทพฯ

ก. ตลาดนัดจตุจักร

ข. ตลาดต้นไม้เทเวศร์

ค. ตลาดต้นไม้วงแหวนกาญจนาภิเษก

ง. ตลาดต้นไม้ คลอง 15

จ. ตลาดต้นไม้กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

 12.  ตลาดนัดสวนจตจุกัรมนีดัจ�าหน่ายเฉพาะไม้ดอกไม้ประดบัและพนัธุ์ไม้อื่นๆ ในวนัใดของ

สัปดาห์

ก. วันจันทร์  ข. วันอังคาร

ค. วันพุธ  ง. วันเสาร์ 

จ. วันอาทิตย์

 13.  โดยทั่วไปไม่ควรจัดวางต้นไม้ ในห้องใดของบ้าน

ก. ห้องรับแขก ข. ห้องนอน 

ค. ห้องน�้า ง. ห้องครัว

จ. บนดาดฟ้า

 14.  พืชต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่พืชสมุนไพรที่น�ามาปรุงยากิน

ก. สาวน้อยประแป้ง ข. เตยหอม

ค. ชุมเห็ดเทศ ง. ดองดึง

จ. พลับพลึง

 15.  ข้อใดหมายถึงไม้ดอก 

ก. Horticulture ข. Flower Plants

ค. Ornamental Plants ง. Agricultural Plants

จ. Dry Crop
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ไม้ดอกไม้ประดับจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย เกษตรกรผู้ปลูกเล้ียง

ลงทุนผลิตเป็นการค้าสามารถจ�าหน่ายได้ตลอดเวลา และสามารถท�าได้อย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน รวมทั้งการส่งจ�าหน่ายออกสู่ตลาดโลกในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ประเทศไทย

เป็นศนูย์กลางการผลติไม้ดอกไม้ประดบัและเป็นศนูย์กลางความหลากหลายของชนดิพนัธุพ์ชื 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจ�าหน่ายของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้สภาพภูมิประเทศของไทยอยู่ในเขตป่า

ฝนร้อนชื้น (Tropical Rain Forest) ซึ่งมีความหลากหลายพันธุกรรมที่สูงมาก การคัดเลือก

พันธุ์ทั้งลูกผสมและพันธุ์ป่าจากแหล่งต่างๆ ตามธรรมชาติ การขยายพันธุ์ด้วยเทคนิควิธี

การที่หลากหลาย การปลูกเลี้ยงในระยะต่างๆ ตั้งแต่ต้นกล้าขนาดเล็กจนกระทั่งให้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การตลาด และส่งออกจ�าหน่ายอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตาม 

การให้ความรูเ้กีย่วกบัการผลติ การปลกูเลีย้ง การปฏบิตับิ�ารงุดแูลรกัษา เป็นสิง่ทีค่วรปฏบิตัิ

อย่างต่อเนื่องและถกูวธิ ีเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ในการผลติไม้ดอกไม้ประดบัในอนาคตต่อไป

1.1 ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ 
ไม้ดอกไม้ประดับมีความหมายตามการแยกประเภท ดังนี้ 

พืชสวน (Horticulture) หมายถึง ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับที่หมาย 

รวมถึง ศิลปะการปลูก ปฏิบัติบ�ารุงรักษาพืชเหล่านี้ด้วย

ไม้ดอก (Flower Plants) หมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามของดอก มี

รูปทรงดอกสวยงาม สีสันสดใสหรือแปลกตา ใช้ประโยชน์เป็นไม้ดอกกระถาง ไม้ตัดดอก

เพื่อประดับตกแต่งภายใน และส�าหรับปลูกเป็นไม้ดอกประดับแปลงภายนอกอาคารสถานที่ 

ไม้ประดับ (Ornamental Plants) หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีรูปร่าง กิ่งก้าน ล�าต้น ใบ 

ดอก และผลสวยงามหรอืดแูปลกตา ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ทางด้านความสวยงามและ

ประโยชน์ใช้สอย ประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสถานที่

ไม้ดอกไม้ประดบั หมายรวมถงึพนัธุ์ไม้ทีม่ลีกัษณะรปูร่าง สสีนัของกิง่ ก้าน ล�าต้น ใบ 

ดอก และผล มีความสวยงาม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับเพื่อประดับตกแต่งอาคาร

สถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงาม ดังในรูปที่ 1.1
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รูปที่ 1.1 ไม้ประดับที่ใช้ประโยชน์ทางด้าน 
ความสวยงามและประดับตกแต่งอาคารสถานที่

1.2 ความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ

ความส�าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ สามารถแบ่งได้โดยทั่วไป 2 ทางคือ

1.2.1 ความส�าคัญทางสังคม

ไม้ดอกไม้ประดับได้ ให้ประโยชน์และมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษยชาติ 

ทั้งในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรมทางเทศกาล การแสดง และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ทั้งใน

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังในรูปที่ 1.2

    

         (ก)        (ข)

รูปที่ 1.2 ความส�าคัญและประโยชน์ของไม้ประดับในงานเทศกาลต่างๆ
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