สินค้ากล้วยไม้
สถานการณ์กล้วยไม้โลก
- ตลาดกล้วยไม้โลกมีมูลค่าประมาณ 400 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ส่ว นใหญ่เป็ นกล้ วยไม้เขตร้อน
โดยมี ต ลาดรั บ ซื้ อ กว่ า 84 ประเทศที่ ส าคั ญ
ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อิตาลี จีน และเวียดนาม
- เนเธอร์แลนด์เป็นแหล่งผลิตและส่งออกอันดับ
1 ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตหนาว
- ส่ ว นไทยเป็ น ผู้ผ ลิ ตและส่ งออกดอกกล้ ว ยไม้
เขตร้อนอันดับ 1 (Tropical orchid) ของโลก
- แหล่งผลิตกล้วยไม้โลกที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่
นิ ว ซี แ ลนด์ ไต้ ห วั น ไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์
และญี่ปุ่น
การผลิตกล้วยไม้ของประเทศไทย
กล้ ว ยไม้ถื อเป็ น หนึ่ ง ในสิ น ค้า ที่เป็ น สั ญ ลั กษณ์
ของไทย พั น ธุ์ ที่ ส่ ง ออก ได้ แ ก่ สกุ ล หวาย
มอคคารา และแวนดา
ช่วงผลผลิตสูง 2 ช่วง คือ เดือน ก.พ. - มี.ค.
และเดือน ส.ค.-ก.ย.
แหล่งผลิต (5 อันดับแรก) : นครปฐม
สมุทรสาคร กทม. ราชบุรี นนทบุรี
ผลผลิตกล้วยไม้ไทย : ผลผลิตที่ผลิตเพื่อส่งออก
ประมาณ 40% ส่วนอีก 60% เป็นการผลิตเพื่อ
ใช้ในประเทศ (เป็นกล้วยไม้ที่มีคุณภาพต่ากว่า
มาตรฐานการส่ ง ออก) มี จ านวนผู้ ส่ ง ออก
กล้วยไม้ไทยประมาณ 100 รายและเกษตรกร
ผู้ปลูกกล้วยไม้ประมาณ 3,000 ราย
สถานการณ์การส่งออก ปี 2559
การส่ ง ออกเดื อน ม.ค.-ก.พ. 2560 มี ป ริ มาณ
8, 6 06 เ ม ต ริ ก ตั น คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า 12. 51
ล้านเหรีย ญสหรัฐ ฯ อัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้น
9.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เมื่ อ พิ จ ารณาแยกเป็ น รายประเภทพบว่ า
สินค้าดอกกล้วยไม้มีมูลค่าการส่งออกเท่ากันกับ
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 9.68
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนสินค้าต้นกล้วยไม้มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 63.58% โดยมีมูลค่า
2.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คู่ค้าสาคัญ :
- ดอกกล้วยไม้ : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน
และอินเดีย
- ต้นกล้วยไม้ : ญี่ปุ่น เยอรมนี เวียดนาม
เนเธอร์แลนด์ และบราซิล

สถานการณ์การผลิตดอกกล้วยไม้ของประเทศไทย
ปี 2559 คาดการณ์ปี 2560 อัตราขยายตัว %
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 20,703
20,629
-0.36
ผลผลิต (ตัน)
46,375
47,137
1.64
ที่มา: สานักเศรษฐกิจการเกษตร

ตลาดส่งออกสาคัญ
มูลค่า : M USD อัตราขยายตัว %
ประเทศ
1. ญี่ปุ่น
2. สหรัฐอเมริกา
3. เนเธอร์แลนด์
4. จีน
5. อินเดีย
6. อิตาลี
7. เวียดนาม
8. เยอรมนี
9. ออสเตรเลีย
10. บราซิล
รวม 10 ประเทศ

อื่น ๆ
มูลค่ารวม

สัดส่วน %

2559
2560 2559
2560 2559
2560
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ก.พ.)

21.58
16.35
2.77
4.78
3.55
5.14
4.16
0.63
1.62
0.29
60.87
11.79
72.66

2.57
2.45
1.65
0.80
0.75
0.62
0.61
0.35
0.26
0.24
10.30
2.21
12.51

4.05
14.98
-64.53
1.49
-12.35
14.22
17.18
-79.61
-6.90
-86.88
-8.63
-11.22
-9.06

-10.45
22.50
106.25
-2.44
-12.79
14.81
-3.17
2.94
-10.34
14.29
10.04
7.80
9.64

29.70
22.50
3.81
6.58
4.89
7.07
5.73
0.87
2.23
0.40
83.77
16.23
100.00

20.54
19.58
13.19
6.39
6.00
4.96
4.88
2.80
2.08
1.92
82.33
17.67
100.00

ภาวการณ์ส่งออกสินค้าดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้
มูลค่า: M USD

อัตราขยายตัว สัดส่วน
%
%
สินค้า
2559 2560 2559 2560 2560
ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก..พ.
ดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ 72.66 12.51 -9.06 9.64 100.00
1. ดอกกล้วยไม้
66.01
9.68 7.02
0.00 77.38
2. ต้นกล้วยไม้
6.65
2.83 -63.50 63.58 22.62

คู่แข่งที่สาคัญ :
- ดอกกล้วยไม้ สิงคโปร์ มาเลเซีย
- ต้นกล้วยไม้
ไต้หวัน
จุดแข็ง
1. ไทยเป็นผู้นาการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้
เมืองร้อน
2. แหล่งเพาะปลูกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม
ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้า และน้าเค็มรุกพื้นที่
การผลิตกล้วยไม้
2. ราคากล้วยไม้ตกต่าในช่วงผลผลิตออกมาก
กระจุกตัวระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
3. คุณ ภาพกล้ว ยไม้ตัด ดอกไม่ไ ด้ม าตรฐาน/
ไม่สม่าเสมอ
4. พ่อค้าจีนมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง
ที่ส วน โดยไม่ผ ่า นผู ้ป ระกอบการหรือ กลุ ่ม
ผู้ รวบรวม ทาให้กลไกตลาดกล้วยไม้บิดเบือนไป
จากเดิม
5. อั ตราค่า ระวางการส่ งออกทางเครื่ องบิ น มี
ราคาสูง /พื้นที่ระวางไม่เพียงพอในช่วงเทศการ
ที่ต้องการสินค้ามาก
กลยุทธ์
1. สนั บสนุ น/ส่ งเสริ มการสร้ างผลิ ตภั ณฑ์ จาก
กล้วยไม้ และสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยไม้ให้มากขึ้น
2. เร่งกระจายผลผลิตกล้วยไม้ทั้งตลาดภายในและ
ส่งออกต่างประเทศให้มาก
3. อบรมให้ ความรู้ เทคโนโลยี การผลิ ตกล้ วยไม้
คุณภาพ
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
แนวโน้มการส่งออก
- มู ล ค่ า กา รส่ ง ออก สิ น ค้ า กล้ ว ยไม้ เดื อ น
ม.ค.-ก.พ. 2560 เพิ่มขึ้น 9.64% เมื่อเทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เริ่ ม มี ค าสั่ ง ซื้ อ จาก
ประเทศคู่ ค้ า หลั ก ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า และ
ญี่ปุ่น ทาให้มูลค่าการส่งออกสินค้าดอกกล้วยไม้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้ากล้วยไม้
พบว่ า ปั จ จุ บั น นี้ ผู้ บ ริ โ ภคยั ง คงมี ต้ อ งการ
ดอกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพและกล้วยไม้ สายพันธุ์
ใหม่ๆ ทีม่ ีความหลากหลาย

มาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง:
- กรมวิชาการเกษตรกาหนดให้สินค้ากล้วยไม้ต้องผ่านการรมสารเมทิลโบรไมด์
และขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate หรือ PC) กากับไป
กับสินค้ากล้วยไม้ตัดดอก
- มกอช.กาหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมาตรฐานเลขที่ 5001-2552

กราฟการส่งออกสินค้ากล้วยไม้
(มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มีนาคม 2560
ปณิธิ ยองประยูร 02-5078327

