
 
 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจตลาด
ดอกไม้ Los Angeles (L.A.) Flower Market ซึ่งเป็นตลาดค้าไม้ตัดดอก ใบไม้ตกแต่ง ต้นดอกไม้ และอุปกรณ์จัดดอกไม้
ขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าพบหารือกับผู้ประกอบการหลักที่น าเข้าสินค้ากล้วยไม้สดจากไทย (รวมถึง 
ต้น ไม้ตัดดอก และมาลัยคล้องคอ) โดยสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์
     (1) เพ่ือติดตามสถานการณ์ปัญหาการน าเข้าสินค้าต้นกล้วยไม้และกล้วยไม้ตัดดอกจากไทย (ได้แก่ การพบสิ่ง
แปลกปลอม เช่น หอยทาก ติดไปกับต้นกล้วยไม้ เชื้อราในรากกล้วยไม้) ซึ่งได้รวบรวมและจัดท าสรุปสถานการณ์เสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเมื่อปี 2557 รวมทั้งส ารวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์และราคาจ าหน่ายสินค้ากล้วยไม้
ตัดดอกในปัจจุบัน  
     (2) เพ่ือประเมินสถานการณ์การน าเข้าสินค้ากล้วยไม้จากไทยในอนาคต อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่สหรัฐฯ ได้
ทบทวนและตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (Generalized System of Preferences: GSP ) ส าหรับสินค้าดอกกล้วยไม้สดจากไทย 
โดยส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ผู้น าเข้าดอกกล้วยไม้สดจากไทยจะต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 
6.4 จากเดิมทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี 

2. ภาพรวมตลาด Los Angeles (L.A.) Flower Market  
ตลาด Los Angeles (L.A.) Flower Market เป็นตลาดขายส่งดอกไม้สดในอาคารขนาดใหญ่ที่สุดและประสบ

ความส าเร็จมากที่สุดในสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2464 ในบริเวณย่านธุรกิจใจกลางนครลอสแอนเจลิส โดย 
American Florist Exchange ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าชาวยุโรปที่อพยพเข้ามาอาศัยและด าเนินธุรกิจค้า
ดอกไม้สดกับเกษตรกรและผู้ค้าส่งต่างๆ ในนครลอสแอนเจลิส ในปัจจุบันตลาด L.A. Flower Market กลายเป็น
ศูนย์กลางส าคัญของธุรกิจค้าขายดอกไม้สดระหว่างบริษัทค้าส่ง จัดหา ขนส่ง ร้านดอกไม้ และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกที่
สามารถตัดดอกไม้จากฟาร์มและน ามาส่งจ าหน่ายที่ตลาดทุกคืน รวมถึงการซื้อเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อในมลรัฐเท็กซัส มลรัฐ
มิชิแกน และมลรัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โดยช่วงเวลาเปิดท าการ ได้แก่ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 02.00 - 08.30 น. 
อังคารและพฤหัสบดี เวลา 05.00 - 06.00 น. และปิดท าการในวันอาทิตย์   

ลักษณะที่ตั้งของตลาดอยู่ภายในอาคารขนาด 2 ชั้น เลขที่ 754 - 755 ของทั้งสองฝั่งถนน Wall โดยภายใน
ชั้นแรกของอาคารฝั่งหนึ่งจัดให้เป็นร้านค้าปลีกจ าหน่ายดอกไม้สดทั้งที่ปลูกในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ และ
ชั้นสองนอกจากจะจัดพ้ืนที่เป็นร้านจ าหน่ายดอกไม้และอุปกรณ์การจัดตกแต่งดอกไม้แล้ว ยังมี พ้ืนที่ส านักงานให้เช่า
ส าหรับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจค้าส่งดอกไม้ด้วย ส าหรับอาคารหลังที่สองของอีกฝั่งถนนนั้น เปิดใช้งานในชั้นแรกโดยจัดเป็น
พ้ืนที่ร้านค้าปลีก ร้านอุปกรณ์และภาชนะส าหรับจัดดอกไม้ประดับตกแต่ง และร้านบริการจัดดอกไม้ ทั้งนี้ ภาพรวมของ
อาคารทั้งสองฝั่งภายในตลาด L.A. Flower Market และบริเวณค้างเคียง พบว่ามีร้านค้าปลีกดอกไม้และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กว่า 300 ร้าน  

  

รายงานสถานการณ์สินค้ากล้วยไม้ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา 
เดือนพฤศจิกายน 2561 
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จากการส ารวจพบว่าไม้ตัดดอกที่วางจ าหน่ายในตลาดมีทั้งสีธรรมชาติและย้อมสี อาทิ กุหลาบ เบญจมาศ ลิลลี่ 
เยอร์บีร่า โคลเวอร์ ไฮเดรนเยีย เป็นต้น และไม้ใบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ ส าหรับ
กล้วยไม้ที่วางจ าหน่ายในตลาดสามารถจ าแนกสกุลและประเทศแหล่งก าเนิด ดังนี้ 

สกุล ประเทศแหล่งก าเนิด ประเภท 
ฟาแลนนอปซิส ไต้หวัน ทั้งต้น 
ซิมบิเดียม  เนเธอร์แลนด์ ตัดดอก 
หวาย มอคคารา แวนดา ออนซิเดียม  ไทย ตัดดอกและมาลัยคล้องคอ 
กล้วยไม้อ่ืนๆ  กัวเตมาลา และเอกวาดอร์ ตัดดอก 

 
3. ผลการเยี่ยมพบและหารือผู้ประกอบการ 
 การน าเข้าต้นกล้วยไม้และกล้วยไม้ตัดดอกจากไทยมีรูปแบบธุรกิจการน าเข้าและกระจายสินค้า 2 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) ธุรกิจด าเนินการทั้งส่งออกและน าเข้ากล้วยไม้เอง โดยกระจายสินค้าให้กับร้านขายส่ง/ขายปลีก และมีเพียง
ส านักงานติดต่อโดยไม่มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าหน้าร้าน เช่น บริษัท Flower Impression ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในอ าเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม และบริษัท B.J. Orchids Inc. ซึ่งมฟีาร์มและเครือข่ายฟาร์มกล้วยไม้ของตนในไทย 

(2) ธุรกิจด าเนินการน าเข้าจากผู้จัดหาสินค้าในไทยและกระจายสินค้าให้กับร้านขายส่ง/ร้านขายปลีก โดยมีพ้ืนที่
หน้าร้านจ าหน่ายสินค้าของตนเอง เช่น บริษัท Orchid Man Bangkok Botanical Garden และบริษัท Divine Orchids & 
More Inc. 

ธุรกิจรูปแบบที่ 1  
 บริษัท Flower Impression 

บริษัท Flower Impression มีส านักงานด าเนินธุรกิจน าเข้าไม้ตัดดอกและไม้ใบของไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีบริษัทแม่ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้จัดหาและส่งออกสินค้าให้
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทในประเทศไทยเปิดด าเนินการมากว่า 18 ปี และเป็นผู้ส่งออกไม้ตัดดอกและไม้ใบอันดับต้นๆ ของไทยที่
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพสินค้า จึงมีฐานลูกค้าประจ าในหลายประเทศ อาทิ อิตาลี รัสเซีย (มอสโก) สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) และสหรัฐฯ ทั้งนี้ สินค้าไม้ตัดดอกและไม้ใบที่ส่งออกและได้รับความนิยม ได้แก่ กล้วยไม้ ไม้ดอกสกุล
ขมิ้น ไม้ดอกสกุลขิง ดอกบัว เฮลิโคเนีย ใบพลูฉีก ใบเตยด่าง ไผ่กวนอิม เป็นต้น 

ส าหรับในตลาดสหรัฐฯ บริษัท Flower Impression นับว่าเป็นหนึ่งในผู้น าเข้ารายใหญ่ที่จัดส่งกล้วยไม้ของ
ไทย ทั้งในรูปแบบตัดดอก เด็ดดอก และมาลัยคล้องคอให้กับตลาด ร้านค้าส่ง และร้านซูเปอร์มาร์เก็ต mainstream ที่มี
สาขาทั่วสหรัฐฯ โดยบริษัทมีฐานลูกค้าประมาณ 50 ราย ในนครลอสแอนเจลิส เมืองลาสเวกัส เมืองซีแอทเติล เมืองพอร์ต
แลนด์ มลรัฐอริโซนา มลรัฐมิชิแกน มลรัฐนิวยอร์ก มลรัฐอลาสกา และมลรัฐเท็กซัส  

ในประเด็นปริมาณและมูลค่าการน าเข้า พบว่าบริษัทน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 120 
- 150 กล่องๆ ละ 400 ก้าน หรือคิดเป็นเดือนละประมาณ 600 กล่อง มูลค่าประมาณ 140,000 เหรียญสหรัฐ/เดือน 
ส าหรับมาลัยคล้องคอจะน าเข้าปริมาณมากและเป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลจบการศึกษา (เมษายน - มิถุนายน) โดยน าเข้า
ประมาณ 200,000 พวง/ปี ทั้งนี้ กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายสีม่วงได้รับความนิยมและจ าหน่ายในปริมาณมากแต่ราคาต่อ
หน่วยต่ า ในขณะที่สกุลมอคาราและแวนดาแม้จ าหน่ายในปริมาณไม่มากเท่าและนิยมน าไปประดับตกแต่งในงานต่างๆ เช่น 
งานฉลองสมรส หากแต่มีราคาต่อหน่วยที่สูงกว่า จึงเป็นสินค้าหลักท่ีท าก าไรให้กับบริษัท ส าหรับไม้ใบของไทยนั้น ด้วย
ต้นทุนสินค้าและการขนส่งที่สูงกว่ามาก จึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับไม้ใบจากประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ได้ ส่งผลไม้ใบ
สร้างรายได้ให้กับบริษัทคิดเป็นเพียงไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  
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ตัวอย่างสินค้าของบริษัท Flower Impression ที่ประกาศจ าหน่ายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ 
กล้วยไม้ตัดดอกสีธรรมชาติ ย้อมสี กล้วยไม้สกุลมอคารา มาลัยสามชั้นแบบพิเศษ ไม้ดอกสกุลขมิ้น  
ไม้ดอกสกุลขิง ดอกบัว เฮลิโคเนีย ใบพลูฉีก (ตามล าดับจากซ้ายไปขวา) 
 
เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งในประเด็นคุณภาพกล้วยไม้ตัดดอกที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงมีมาตรการ

ควบคุมและคัดดอกไม้ก่อนการส่งออกท่ีค่อนข้างเข้มงวด โดยเน้นใช้กล้วยไม้ตัดดอกจากฟาร์มในเครือข่ายที่ด าเนินธุรกิจ
ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ อาจพบปัญหาการติดมาของศัตรูพืช เช่น เพลี้ย เพียง 2 - 5 รอบการขนส่ง/ปี และหาก
ตรวจพบ บริษัทจะต้องเลือกรมสารก าจัดศัตรูพืชดังกล่าว หรือ เผาท าลาย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมักจะเลือกการรมสารก าจัด
ศัตรูพืชและบริจาคกล้วยไม้ตัดดอกดังกล่าวให้กับชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสต่อไป  

นอกจากนี้ บริษัทยังแจ้งประเด็นปัญหาเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่  
(1) ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหากล้วยไม้ตัดดอกสีต่างๆ ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละ

ฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - ธันวาคม) นิยมสีเหลือง ในขณะที่กล้วยไม้สีเหลืองของไทยจะออกดอกและมี
ปริมาณมากในช่วงเดือนเมษายนและกันยายน ส าหรับฤดูหนาว (มกราคม - มีนาคม) นิยมสีแดง เป็นต้น  

(2) ผู้น าเข้าและจ าหน่ายกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายด าเนินธุรกิจโดยเน้นปริมาณและตัดราคาจ าหน่ายแบบค้าส่ง 
จึงท าให้ราคาโดยรวมของกล้วยไม้ตัดดอกไทยไม่เพ่ิมสูงขึ้นมากนัก  

(3) ไม้ใบของไทยไม่สามารถแข่งขันกับไม้ใบจากประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ได้ เนื่องจากมีต้นทุนสินค้าและการ
ขนส่งที่สูงกว่ามาก  

(4) เนื่องจากต้นทุนกล้วยไม้ตัดดอกจากไทยมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ต้องลดปริมาณการน าเข้าลง
ในบางช่วงและแบกรับภาระราคาต้นทุน ส่งผลให้ในภาพรวมปริมาณผลประกอบการ/ปี ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ลดลงถึงร้อยละ 20  

(5) ยังขาดความช านาญในการขนส่งเพ่ือกระจายสินค้าไปยังมลรัฐอ่ืน 
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ผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิ GSP  
      แม้ว่ากล้วยไม้ตัดดอกของบริษัทจะเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในคุณภาพอย่างมากในตลาดสหรัฐฯ หากแต่ 
เมื่อสหรัฐฯ ทบทวนและประกาศยกเลิกสิทธิ GSP ส าหรับกล้วยไม้ตัดดอกของไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ท าให้บริษัทแจ้งปรับราคาจ าหน่ายขึ้นตามอัตราภาษีร้อยละ 6.4 ส่งผลให้ลูกค้า 10 ราย จากทั้งหมด 50 ราย 
แจ้งเบื้องต้นว่าอาจไม่สามารถรับราคาดังกล่าวได้และประสงค์พิจารณาทบทวนการต่อสัญญาซื้อ-ขายกล้วยไม้ตัดดอกใน
ปีต่อไป ทั้งนี้ แม้ว่าชาวอเมริกันจะชื่นชอบกล้วยไม้อย่างมาก แต่หากกล้วยไม้ตัดดอกของไทยยังคงต้องจ่ายภาษีน าเข้าใน
อัตรานี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการน าเข้าและการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 

 บริษัท B.J. Orchids Inc  
บริษัท B. J. Orchids, Inc. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 โดยน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของไทยประมาณ

ร้อยละ 90 ของการน าเข้าดอกไม้ทั้งหมด ส านักงานของบริษัทตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของตลาดดอกไม้ Los Angeles 
Flower Market โดยมีห้องเย็นส าหรับเก็บดอกไม้เพ่ือรอการจ าหน่ายที่อุณหภูมิ 45 องศาฟาเรนไฮ หรือประมาณ 7 
องศาเซลเซียส บริษัทฯ น าเข้ากล้วยไม้จากฟาร์มของบริษัทหุ้นส่วนของตนและจากฟาร์มทั่วไปในไทย (อ าเภอนครไชย
ศรี อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นหลัก ส่วนกล้วยไม้จากเขาใหญ่ 
พบว่ากลีบดอกบางและไม่คงทน) ทั้งนี้ บริษัทมีโรงรมสารก าจัดศัตรูพืช (Fumigation) ของตนเอง และเชิญเจ้าหน้าที่
จากกรมวิชาการเกษตรมาตรวจสอบการรมดอกไม้ก่อนการส่งออก ทั้งนี้ บริษัทด าเนินธุรกิจน าเข้าเพ่ือขายส่งมีลูกค้าใน
ตลาด Los Angeles Flower Market ประมาณ 40 - 50 ราย และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 
มลรัฐทางรถบรรทุก หรือเครื่องบิน หรือลูกค้าเป็นผู้จัดส่งรถบรรทุกมารับเอง โดยที่ไม่มีหน้าร้าน  

กล้วยไม้สกุลหวายเป็นดอกไม้ที่น าเข้ามากที่สุด สัปดาห์ละ 
2 รอบการขนส่งทางอากาศ โดยสีที่นิยมมากที่สุดและสามารถจ าหน่าย
ได้ตลอดป ีได้แก่ สีขาวและสีม่วง นอกจากนี้ ยังน าเข้ากล้วยไม้ที่ร้อยเป็น
มาลัยคล้องคอส าหรับผู้จบการศึกษาในวันรับปริญญาด้วย (เดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน) โดยสหรัฐฯ ได้สร้างค่านิยมให้บัณฑิตต้อง 

สวมมาลัยดอกกล้วยไม้ และสามารถย้อมสีกล้วยไม้ตามสี
ประจ ามหาวิทยาลัยได้ด้วย ทั้งนี้  มาลัยดอกกล้วยไม้ดังกล่าวถือเป็น
สินค้าเด่นของบริษัทและของไทย เนื่องจากในตลาดที่วางจ าหน่ายน าเข้าจากไทยเกือบทั้งหมด แม้ว่าจะน าเข้าจาก
มาเลเซียบ้าง แตก็่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 
เพาะปลูกท่ีเหมาะสมซึ่งมีน้อยกว่าไทย อนึ่ง ในช่วงระหว่างปี บริษัทจะ 
ประสบปัญหาการติดมาของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย และหอยทากซึ่งเป็นศัตรูพืชต้องห้ามของสหรัฐฯ  ในบางครั้งจึง
จ าเป็นต้องเผาท าลายสินค้าที่ตรวจพบปัญหาดังกล่าว 

ผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิ GSP 
      บริษัทแจ้งว่ายังไม่ได้เริ่มปรับราคากล้วยไม้ตัดดอกและมาลัยแต่อย่างใด เนื่องจากเพ่ิงรับทราบข้อมูลภาษีที่
ต้องจ่าย ณ ด่านน าเข้า จึงต้องประเมินสถานการณ์และค านวณต้นทุน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบร้อยที่สุดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทอาจมีนโยบายปรับขึ้นราคาอีกเล็กน้อยเพ่ือให้เหมาะสม
กับตลาดสหรัฐๆ  

 
 
 

ตัวอย่างพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ย้อมส ี
ที่ทางบริษัทฯ น าเข้าในช่วงรับปริญญา 
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ธุรกิจรูปแบบท่ี 2 
 บริษัท Orchid Man Bangkok Botanical Garden  

ในปี 2557 บริษัทแจ้งว่าน าเข้ามาลัยกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ชนิดต่างๆ โดยน าเข้าทั้งต้นอ่อนและต้นที่
ออกดอกแล้วจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และ เม็กซิโก นอกจากนี ้ยังมฟีาร์มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
อยู่ที่เมือง Temecula ซึ่งห่างออกไปจากนครลอสแอนเจลิสประมาณ 86 ไมล์ ทั้งนี้ บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้ขายส่ง
และขายปลีกโดยมีหน้าร้านตั้งอยู่ในตลาดดอกไม ้L.A. Flower Market  

ปัจจุบัน บริษัทยุติการน าเข้าต้นกล้วยไม้สกุลแวนดาจากไทย เนื่องจากประสบปัญหาตรวจพบเชื้อราในใบ
และพบหอยทากที่บริเวณรากของต้นกล้วยไม้บ่อยครั้ง จึงท าให้ต้องเผาท าลายสินค้าติดต่อกันกว่า 4 รอบการขนส่ง
สินค้าในหนึ่งปี ส่งผลให้ได้รับความเสียหายทางธุรกิจจ านวนมาก ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงน าเข้าต้นพันธ์กล้วยไม้จาก
ไทย ทั้งนี้ บริษัทจึงหันมาน าเข้ากล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสจากไต้หวันมากที่สุด เนื่องด้วยไต้หวันจะส่งออกต้นกล้วยไม้
ขนาดสูงประมาณ 6 นิ้ว บรรจุในกระถางพลาสติกใส ไม่ใช้กาบมะพร้าวเหมือนไทย จึงไม่พบปัญหาศัตรูพืชและเชื้อรา 
และกล้วยไม้ในไต้หวันจะเพาะเลี้ยงในเรือนกระจก ท าให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้
ถุงพลาสติกท าให้ไม่ต้องรื้อรากออกมาเหมือนเช่นของไทย จึงใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงต่ออีกประมาณ 6 เดือน ก็สามารถ
ให้ดอกและจ าหน่ายได้ทันที ในขณะที่ต้นกล้วยไม้จากไทยต้องรื้อรากออกจากกาบมะพร้าว และใช้เวลาพักฟ้ืนรากอีก
รวมแล้วประมาณ 1 ปี จึงจะให้ดอกและจ าหน่ายได้ นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้จัดท าโครงการตรวจปล่อยสินค้าจาก
ประเทศต้นทาง (Pre-clearance Program) ร่วมกับกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้น าเข้าสินค้ากล้วยไม้จากไต้หวันเป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มน าต้นกล้วยไม้ที่ออกดอกแล้วมาจ าหน่าย แม้ว่าราคาจะแพงกว่าต้นที่ยังไม่มีดอกถึง 
5 เท่าก็ตาม เนื่องจากต้นกล้วยไม้ออกดอกไม่ทันต่อความต้องการของผู้ซื้อ รวมถึงยังคงน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกประเภท
แบบที่ร้อยเป็นมาลัยในปริมาณไม่มากในช่วงเทศกาลส าคัญๆ  

ผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิ GSP 
บริษัทคาดว่าไมไ่ด้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันได้ยุติการน าเข้าต้นกล้วยไม้จากไทย อีกทั้งกล้วยไม้ตัดดอก

และมาลัยก็น าเข้าในปริมาณไม่มาก 
 

     
บรรยากาศภายในร้าน The Orchid Man Bangkok Botanical Garden  

ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณชั้น 1 ของ L.A. Flower Market 
    ต้นกล้วยไม้จากไต้หวัน 
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 บริษัท Divine Orchids & More  
บริษัทด าเนินธุรกิจน าเข้าดอกไม้จากประเทศต่างๆ โดยมีหน้าร้านจ าหน่ายสินค้าในตลาดดอกไม้  L.A. 

Flower Market ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีเจ้าของเป็นชาวเม็กซิกัน แต่มีเครือข่ายผู้จัดหาและคัดเลือกกล้วยไม้ในไทยเพ่ือส่งออก
ให้แก่บริษัท เนื่องจากได้แยกตัวจากผู้น าเข้ารายใหญ่ของไทยรายหนึ่งซึ่ง
ปัจจุบันมิได้ด าเนินธุรกิจนี้แล้ว สินค้าที่บริษัทน าเข้า เช่น ดอกไม้ต่างๆ 
กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสจากเนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ รวมทั้งไม้ใบต่างๆ 
จากประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ เช่น กัวเตมาลา เอกวาดอร ์
 สินค้าไทยที่บริษัทน าเข้า ได้แก่ กล้วยไมต้ัดดอกสกุลหวาย (โดย
สีขาวเป็นสีที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุด โดยที่สีม่วงอยู่ในอันดับ
รองลงมา) กล้วยไม้สกุลแวนดา มอคารา และออนซิเดียม โดยน าเข้า 3 ครั้ง/
สัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ คิดเป็นมูลค่าการน าเข้าประมาน 
14 ,000 เหรียญสหรัฐ/สัปดาห์  มาลัยคล้องคอซึ่ งรับสั่ งตามฤดูกาล 
นอกจากนี้ ยังน าเข้าฝักบัวและใบลิ้นมังกรจากไทยในปริมาณเล็กน้อยอีกด้วย 
 

                  
 
 
 

 

 

บริษัท Divine Orchids & More 

Mr. Fred เจ้าของบริษัท Divine 
Orchids & More หารือกับ 

ฝ่ายการเกษตรฯ 

ผักบัว และดอกกล้วยไม้สกุล  
ออนซิเดียมจากไทย 

กล้วยไม้สกุลหวายสีขาวจากไทยที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด 
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ส าหรับปัญหาคุณภาพของสินค้ากล้วยไม้ตัดดอกจากไทยนั้น บริษัทแจ้งว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสินค้าของ
บริษัทตรวจพบแมลง จ านวน 3 - 4 ครั้ง/ปี ท าให้ต้องรมสารก าจัดศัตรูพืชส่งผลให้กล้วยไม้ที่ผ่านการรมมีอายุการใช้งาน
สั้นลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่เคยพบปัญหาหอยทากติดมากับกล้วยไม้ จึงไม่ต้องเผาท าลายและยังไม่กระทบต่อธุรกิจ
มากนัก 

ผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิ GSP 
 ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของไทยยังคงได้รับความ
นิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกล้วยไม้ในรูปแบบมาลัยคล้องคอจากไทยจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง
เทศกาลจบการศึกษา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวโน้มจะปรับราคาข้ึนอีกเล็กน้อย โดยราคาขายส่งในปัจจุบันของกล้วยไม้
ตัดดอกตระกูลหวายสีขาวอยู่ที่ห่อละ 9 เหรียญ ส าหรับกล้วยไม้ตัดดอกตระกูลหวายสีม่วงอยู่ที่ห่อละ 8 เหรียญ ปริมาณ 
1 ห่อมี 10 ก้าน และในอนาคตอาจปรับขึ้นอีกห่อละ 1 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในระยะยาวหากกล้วยไม้จากไทยยังไม่ได้รับ
การคืนสิทธิ์ GSP หรือสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเพ่ิมสูงขึ้นอีก บริษัทก็มีความจ าเป็นต้องปรับราคาสูงขึ้นอีก ซึ่งอาจส่งผลให้
ลูกค้าหันไปซื้อดอกไปชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาถูกกว่าทดแทนได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

4. ข้อมูลสถิติการน าเข้าสินค้ากล้วยไม้ของสหรัฐฯ 
      เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมสถานการณ์ของสหรัฐฯ ในการน าเข้ากล้วยไม้จากทุกประเทศทั่วโลก ฝ่ายการเกษตรฯ 
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์สถิติโดยละเอียด ได้แก่ ต้นกล้วยไม้ และกล้วยไม้ตัดดอกทุกชนิด กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย 
กล้วยไม้ตัดดอกสกุลอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกุลหวาย โดยมีรายละเอียดทั้งประเทศผู้ส่งออกหลัก คู่แข่งและสัดส่วนการครอง
ตลาด และด่านน าเข้าส าคัญของสหรัฐฯ ดังนี้ 

 

กล้วยไม้จากเนเธอร์แลนด์ กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายที่น าเข้าจากไทย 


