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ดอกไม้ประดิษฐ์จำกต้นโสน
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ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย และเป็นสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 
หลายกลุ่ม โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการรวมกลุ่มกันท าเป็นอาชีพเสริมจากการท านา วัตถุดิบที่
น ามาใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ คือ ต้นโสนซึ่งสามารถหาได้จากท้องนา ชาวนาบางรายปลูกต้นโสนในผืนนาเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่ใช้วัตถุดิบและแรงงานของท้องถิ่นจึงเป็นสินค้าที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในประเทศไทยมีการน าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมาใช้จัดตกแต่งในสถานที่หรือท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการน าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมาใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะน ามา
จัดช่อจ าหน่ายในลักษณะของขวัญของช าร่วย หรือน ามาใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ aroma diffuser เพ่ิมความสวยงาม
ให้กับสินค้าและดึงดูดสายตาผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าเหล่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติของดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่เป็น
วัตถุดิบจากธรรมชาติและมีความทนทานกว่าดอกไม้สด มีคุณสมบัติในการดูดซับท าให้เหมาะกับการน ามาท าเป็น 
aroma flower ราคาที่ย่อมเยา และคุณภาพของสินค้าที่มีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต ท าให้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
แพร่หลายมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและมีจ าหน่ายตามเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ทั่วไป นอกจากน ามาผลิตเป็น
สินค้าแล้ว ที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการน าเข้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดดอกไม้ หรือที่เรียกว่า 
Flower Arrangement และน ามาประกอบการสอนจัดดอกไม้ ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่น มีการ
จัดสอบวัดระดับ มอบใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่สอบผ่าน มีการจัดตั้งสมาคมดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ท าให้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น 

นอกจากนี้ ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนซึ่งมีแหล่งผลิตที่มาจากชุมชนท้องถิ่น ท าให้สินค้ามีเรื่องราวที่สามารถ
น ามาเล่าเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการท าการตลาดในญี่ปุ่นในปัจจุบันที่การกระตุ้นให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก หากสินค้ามีเรื่องราวก็จะท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น เช่น การแนะน าว่า
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมีแหล่งผลิตในประเทศไทย ตลอดจนถึงวิธีการผลิตบนเว็บไซต์ญี่ปุ่น ก็จะท าให้เป็นที่สนใจ
มากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : http://www.displaymuseum.co.jp/product/muku_aboutmuku.html

http://www.displaymuseum.co.jp/product/muku_aboutmuku.html
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ดอกไม้ประดิษฐ์จำกต้นโสนที่จ ำหน่ำยท่ัวไปในตลำดญี่ปุ่น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน เช่น Aroma Diffuser, wreath (พวงหรีด) ที่จ าหน่ายใน
เว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ Rakuten ซึ่งเป็นเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของญี่ปุ่น จ าหน่ายใน
ราคาตั้งแต่ 2,000 เยน ถึง 5,000 เยน (550–1,500 บาท) ตามขนาดของสินค้า หรือแยกจ าหน่ายเป็นดอกๆ 
เพ่ือให้น าไปประกอบเป็นช่อด้วยตนเอง

ที่มา : เว็บไซต์ Rakuten https://www.rakuten.co.jp/shop/ ร้าน flower kitchen, ร้าน fleur bazar, ร้าน 

https://www.rakuten.co.jp/shop/
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กำรยกระดับสินค้ำดอกไม้ประดิษฐ์จำกต้นโสนเพื่อขยำยช่องทำงและเพิ่มโอกำส
แม้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในตลาดญี่ปุ่น แต่ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่ใช้

ประกอบผลิตภัณฑ์ Aroma Diffuser และท าเป็นของขวัญของช าร่วย หากเราต้องการเพ่ิมช่องทางและโอกาสของ
สินค้าชนิดนี้เพ่ือขยายสู่อุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากของขวัญของช าร่วยแล้ว จ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานสินค้า
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ซึ่งคงต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมคุณภาพสินค้าและศักยภาพในการผลิตสินค้า

หลายปีที่ผ่านมา สินค้าประเภท Preserved Flowers เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการประมาณการ
มูลค่าตลาดของ Preserved Flowers เท่ากับ 10,000 ล้านเยน (หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท) แต่กระแสความ
นิยม Preserved Flowers เริ่มแผ่วลง และคนญี่ปุ่นเริ่มหันมาสนใจดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมากขึ้น ซึ่งนับเป็น
โอกาสที่ดีของสินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่จะสามารถขยายตลาดได้ แต่จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้
สินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมีความสวยงามเช่นเดียวกับ Preserved Flowers

ส า นั ก ง านส่ ง เ ส ริ มก า รค้ า ในต่ า งป ระ เทศ  ณ 
กรุงโตเกียว ได้มีโอกาสหารือกับ บริษัท Amino Co.,Ltd. ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ก่อตั้งโรงเรียนสอนจัดดอกไม้ โดยมี
หลักสูตรสอนจัดดอกไม้ต่างๆ รวมถึงหลักสูตรการสอนจัด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ที่มีการน าเข้าวัตถุดิบจาก
ประเทศไทยทั้งหมด อีกทั้งยังตีพิมพ์หนังสือที่รวบรวมสไตล์
การจัดดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนต่างๆ เพ่ือเผยแพร่และ
แนะน าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนของไทยให้เป็นที่รู้จักใน
ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : หนังสือที่รวบรวมสไตล์การจัดดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน 
“Sola Flowers Basics + Practical Use”จัดพิมพ์โดย Amino 
Co.,Ltd.

สินค้าแล้ว ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนมีโอกาสและศักยภาพสามารถก้าวข้ามอุตสาหกรรมนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมดอกไม้  เช่น การน ามาท าเป็นเครื่องประดับการแต่งกายในอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือแม้แต่การน ามาใช้
ในอุตสาหกรรมงานวิวาห์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกมากมายตามความต้องการของดีไซเนอร์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ง
การที่จะผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่มีคุณภาพและมีความสวยงามเหมาะกับการน ามาใช้ในการจัดดอกไม้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการฝานแผ่นโสนให้บางสม่ าเสมอและอยู่ได้ยาวนานไม่แห้งกรอบเร็ว ซึ่งทางบริษัทฯได้คิดค้นเครื่องจักร
และน้ ายาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่น 

บริษัทฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพ
ของดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนของประเทศไทย
ว่า หากสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน



แนวโน้มมูลค่าตลาดสินค้าประเภทของขวัญ
(ร้อยล้านเยน)

เปรียบเทียบกับปีก่อน
คาดการณ์ คาดการณ์

ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019
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ตามท่ีได้กล่าวแล้วว่า การน าเข้าสินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ส่วนใหญ่น ามาใช้กับสินค้าไลฟ์สไตล์และ
การจัดช่อเพ่ือเป็นของขวัญของช าร่วย ลองมาดูมูลค่าตลาดของขวัญของช าร่วยโดยรวมของญี่ปุ่นว่า มีขนาดมูลค่า
และแนวโน้มตลาดเป็นอย่างไร

มูลค่ำตลำดของขวัญของช ำร่วย

มูลค่าตลาด

จากรายงานการส ารวจตลาดสินค้าประเภทของขวัญของสถาบันวิจัยยาโนะ (Yano Research Institute 
Ltd.) พบว่า ในปี 2017 มูลค่าตลาดสินค้าของขวัญภายในประเทศญี่ปุ่น (ค านวณจากมูลค่าจ าหน่ายปลีก) ขยายตัว
ขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีมูลค่าเท่ากับ 10.443 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท) ) โดยมี
แนวโน้มมอบของขวัญประเภท Casual Gift ที่มอบให้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันผู้สูงอายุ และของขวัญ
ที่มอบให้กับผู้ใหญ่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก สาเหตุมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ประชากรที่เป็นผู้รับ
ของขวัญมีจ านวนเพิ่มขึ้น อีกท้ังกลุ่มผู้ให้ก็มีอายุที่สูงขึ้นท าให้มีการใช้จ่ายในการซื้อของขวัญต่อชิ้นสูงขึ้น

ตลาดของขวัญของช าร่วยในประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีมูลค่าสูงและมีแนวโน้มขยายตัวทุกปี 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่ส่วนใหญ่น ามาใช้ในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ จึงมีโอกาสเติบโตหากสามารถขยายตลาดใน
กลุ่มตลาดนี้และผลิตสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคญี่ปุ่นได้

ที่มา : หนังสือที่รวบรวมสไตล์การจัดดอกไม้
ประดิษฐ์จากต้นโสน “Sola Flowers Basics + 
Practical Use”จัดพิมพ์โดย Amino Co.,Ltd.

ที่มาข้อมูล : รายงานการส ารวจตลาดประเภทของขวญั Yano Research Institute Ltd.
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ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนยังมีช่องทางและโอกาสในอุตสาหกรรมสอนจัด
ดอกไม้ โดยจากการส ารวจพบว่า สมาคม Nippon Flower Designers' Association
ซึ่งเป็นสมาคมที่เผยแพร่การจัดดอกไม้และผลิตบุคลาการในด้านนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก
สมาคม 20,453 คน และมีผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคลากรผู้สอน 9,639 คน นอกจากนี้ 
ยังมีโรงเรียนสอนจัดดอกไม้และห้องเรียนสอนจัดดอกไม้จ านวนมากทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งหากสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ ก็จะท าให้ปริมาณความต้องการดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ต้นโสนในประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน  

ที่มา : หนังสือที่รวบรวมสไตล์การจัดดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน “Sola Flowers Basics + Practical Use”จัดพิมพ์โดย Amino Co.,Ltd.

นอกจากอุตสาหกรรมสอนจัดดอกไม้ ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ คือ อุตสาหกรรม Material ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมที่ก าลังได้รับความสนใจในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีการก่อสร้างอาคาร เช่น 
โรงแรม ฯลฯ จ านวนมาก เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคในปี 2020 อีกทั้งยังมีหลายเขตพ้ืนที่ที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ (redevelopment) เช่น เขตชิบูยา เป็นต้น 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งโครงการ Material Thai to Japan เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าประเภท Material ของไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Life x Design ภายในงาน Tokyo International Gift 
Show Autumn 2019 ในส่วนของพ้ืนที่จัดแสดงโซน “SOZAI” โดยหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ได้ลองใช้วัตถุดิบธรรมชาติซึ่งรวมถึงวัตถุดิบจากต้นโสนมา
พัฒนาในรูปแบบสินค้า Material เพ่ือขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น การตกแต่งภายใน เป็นต้น 

ภาพการจัดแสดงสินค้า Material ของไทยในโซนแสดงสินค้า SOZAI 
และการจัดแสดงสินค้า Material ของผู้ประกอบการดอกไม้ประดิษฐ์
จากต้นโสน
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำดอกไม้ประดิษฐ์จำกต้นโสน
หากต้องการส ารวจมูลค่าการน าเข้าสินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนของประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจสามารถ

อ้างอิงได้จากการตรวจสอบสถิติการน าเข้าสินค้าในหมวด “ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว รวมทั้งของท าด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม ที่ท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ” (HS Code 6702.90) 
ซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรนี้ 

% Share % Change
Rank Country 2016 2017 2018 2016 2017 2018 - 18/17  -

1 China                    59.8832 56.8386 58.8753 96.74 96.32 96.83 3.58
2 Thailand                 0.8478 0.8424 0.7425 1.37 1.43 1.22 -11.86
3 Taiwan                   0.1748 0.3597 0.3564 0.28 0.61 0.59 -0.91
4 India                    0.0376 0.2125 0.2048 0.06 0.36 0.34 -3.63
5 Korea, South             0.2173 0.1710 0.1628 0.35 0.29 0.27 -4.78
6 Vietnam                  0.2897 0.1840 0.1253 0.47 0.31 0.21 -31.91
7 Philippines              0.1239 0.1299 0.1088 0.20 0.22 0.18 -16.27
8 Cambodia                 - 0.0222 0.0602 0.00 0.04 0.10 170.94
9 United Kingdom           0.0053 - 0.0460 0.01 0.00 0.08 0
10 United States            0.1613 0.0644 0.0274 0.26 0.11 0.05 -57.45

พิกัดอัตราศุลกากร : 6702.90
มูลค่าการน าเข้า หน่วย : Millions of US Dollars

ที่มาข้อมูล : Japan Customs (World Trade Atlas)

จะเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นน าเข้าสินค้าประเภท “ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว รวมทั้งของท าด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม ที่ท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ” จากประเทศจีนเป็นอันดับ 
1 รองลงมาคือประเทศไทย และประเทศไต้หวันตามล าดับ โดยน าเข้าจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.83
ในปี 2018

จากตารางจะเห็นว่า แม้การน าเข้าสินค้าประเภทนี้จากประเทศไทยมีมูลค่าไม่สูงมากนัก และมูลค่าการน าเข้า
สินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสินค้าในหมวดนี้เท่านั้น แต่ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
ซึ่งก าลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคญี่ปุ่น จึงท าให้สินค้านี้มีโอกาสในตลาดญี่ปุ่นในหลายอุตสาหกรรมและมีแนวโน้ม
ขยายตัวในอนาคต อีกทั้งการส่งเสริมการส่งออกสินค้าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนซึ่งเป็นสินค้าของท้องถิ่นที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือท าให้ชุมชนท้องถิ่นพ่ึงตนเองได้ สอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลปัจจุบันและนโยบาย Local to Global ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลอีกด้วย   


