
รายงานสถานการณต์ลาดกล้วยไม้ในฮ่องกง 
 

ไทยเป็นหนึ่งในแหล่งน ำเข้ำกล้วยไม้ที่ส ำคัญของฮ่องกง  ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ไทยส่งออก
ดอกกล้วยไม้ (Hs code:  060313, cut flowers and buds)  ไปฮ่องกง มูลค่ำ 510,469 เหรียญสหรัฐ มีส่วน
แบ่งตลำดร้อยละ 26.97  รองลงมำจำกไต้หวัน  (อันดับ 1 คิดเป็นส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 33.54)  เนเธอร์แลนด์ 
(อันดับ 3 ร้อยละ 23.42) เคนยำ (อันดับ 4 ร้อยละ 7.54)  นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ตำมล ำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้ำประเภทต้นไม้น ำเข้ำ 5 อันดับแรกของฮ่องกง   ได้แก่ ไม้ตัดดอก (Cut flower) ต้นไม้มีชีวิต  
(Live plants) ต้นไม้/พุ่มไม้ (Trees/bushes) ช่อดอกไม้ส ำหรับประดับตกแต่ง (Bouquets/ornamental purposes) และ
กล้วยไม้ (Orchids) 

Commodity : 06 Hong Kong Import Statistics From World  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commodity: 060313, Fresh Cut Orchids And Buds 
Year Ending: November 

 

Partner Country 
United States Dollars % Share % 

Change 
2018/2017 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

World 1,453,924  1,886,312  1,892,580  100.00 100.00 100.00 0.33 

Taiwan 364,994  594,792  634,807  25.10  31.53  33.54  6.73  

Thailand 491,117  555,077  510,469  33.78  29.43  26.97  - 8.04  

Netherlands 395,102  421,555  443,214  27.17  22.35  23.42  5.14  

Kenya 69,581  139,553  142,697  4.79  7.40  7.54  2.25  

New Zealand 71,033  90,452  74,920  4.89  4.80  3.96  - 17.17  

Japan 51,114  52,803  48,178  3.52  2.80  2.55  - 8.76  

Source of Data: Hong Kong Census & Statistics Department  

 

 

Commodity Description 
United States Dollars % Share % 

Change 
2018/2017 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0603 
Cut Flowers & Buds 
For Bouquets Etc., 
Prepared 

33,993,318  33,548,916  42,732,819  62.42  61.41  62.67  27.37  

0602 
Live Plants Nesoi, 
Cuttings Etc.; 
Mushroom Spawn 

18,421,979  19,148,719  23,678,972  33.83  35.05  34.73  23.66  

0601 
Bulbs, Tubers Etc; 
Chicory Plants & 
Roots Nesoi 

926,301  1,061,889  1,068,933  1.70  1.94  1.57  0.66  

0604 
Foliage, Grasses 
Etc For Bouquets 
Etc, Prepared 

1,119,093  873,689  702,581  2.05  1.60  1.03  - 19.58  

Source of Data: Hong Kong Census & Statistics Department  
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ตลาดดอกไม้ (Flower Street at Prince Edward )  

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลำงตลำดน ำเข้ำดอกไม้จำกทั่วโลก และศูนย์กลำงค้ำส่ง ร้ำนค้ำปลีกดอกไม้ และ 

สินค้ำที่เกี่ยวข้องต้นไม ้ ได้แก่ เครื่องมือท ำสวนอุปกรณ์ ปุ๋ย เมล็ดพันธ์พืช ยำฆ่ำแมลง ดิน อุปกรณ์ตกแต่งสวน เป็นต้น    
ถนนตลำดดอกไม้ตั้งอยู่ในย่ำน Prince Edward เชื่อมติดกับย่ำน Mong Kok  มีร้ำนขำยดอกไมร้ะดับ 

ล่ำง -ระดับบน มีจ ำหน่ำยดอกไม้หลำกหลำย เปิดท ำกำรประมำณ 7 โมงเช้ำ เป็นช่วงเวลำส ำคัญ เพรำะมีกำร
ขำยส่งและขำยปลีกสลับกันตลอดจนถึงเวลำ 19.00 น.  

ตลำดดอกไม้ และกล้วยไม้ (Prince Edward) 

                 
            

           
           กล้วยไม้น ำเข้ำ (ต้น)                     กล้วยไม้ไทย (ต้นละ $HK48 )        กล้วยไทย (เป็นช่อละ  $HK15)  

  
ร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์  

ร้ำนดอกไม้ระดับพรีเมี่ยมในฮ่องกงมีช่องทำงกำรตลำด ได้แก่ ร้ำนค้ำทั่วไป และร้ำนค้ำออนไลน์ มี
สินค้ำจ ำหน่ำยดอกไม้ทุกชนิด อุปกรณ์ดอกไม้ ตกแต่งดอกไม้ส ำหรับบ้ำนและส ำนักงำน ตลอดจนกระเช้ำของขวัญ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน ำเข้ำจำกอเมริกำและฮอลแลนด์ เคนยำ เป็นต้น  
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จุดแข็งของกล ้วยไม้ไทยในฮ ่องกง 
 

- มีภำพลักษณ์เป็นผู้ผลิตกลว้ยไม ้ดอก 

- มีฐำนผ ู้ซือ้/ผู้ใช ้ ที่ร ู้จักกล้วยไม้ไทยแล้วในระดับหนึ่ง เนื่องจำกไทยเป็นแหล่งน ำเขำ้อ ันดับต้นๆ ของฮ ่องกง 

- มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรสั่งซื้อ เนื่องจำกระยะทำงไม่ไกล มีสำยกำรบินหลำยสำย/เที่ยวต่อวันให้บริกำรด้ำนขนส่ง 

ดอกไม้แบบช่อ ขายบน Online ระดบั พรีเม่ียม ดอกไม้ส าหรับงานพิธีงานตา่งๆ จดัสง่ถึงสถานท่ี  

 
ราคา 

$700 HK 

ราคา 

$600 HK 

ราคา 
$1,000  

 

ราคา 

$1,500 

ตวัอย่างดอกไม้หลายพนัธ์ตามค าสัง่ซือ้สนิค้า
ทางออนไลน์ 

ร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์  
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จุดออ่นของกล ้วยไม ้ไทยในฮ ่องกง 

- บรรจุภ ัณฑ์ของกล้วยไม ้ตัดดอกจะไม ่สะดุดตำ นิยมขำยเป็นก ำ ในขณะที่ไม้ดอกที ่มีรำคำแพงจะขำยเป็นต้น
(โดยเฉพำะเทศกำลปีใหม่ และตรุษจีน) 

- ภำพลักษณ ์/ต ำแหน่งในทำงตลำด ถูกมองว่ำเป็นดอกไม้ที่มีรำคำถกูเมื่อเทียบกับดอกไม้จำกยโุรปหรือนิวซีแลนด์ 
- สีสันและขนำดยังไม่สอดคล้องกับรสนิยมผู้บริโภคฮ ่องกง ซ่ึงชอบสีสดใส โทนเหลือง แดง ใบและดอก ขนำด

ใหญ ่ล ำต้นแข ็งแรง  
- ฮ่องกงนิยมเชื่อว่ำกล้วยไม้ที่เป็นต้น น ำมำประดับเพื่อควำมสวยงำมและเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นที่นิยมกล้วยไม้

ปลูกเป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกล้วยไม้จำกไต้หวัน และจีน เนื่องจำกรำคำถูก ต้นอยู่ได้ทนนำน(ประมำณ 6 
เดือน ถึง 2 ปี)  มีหลำกหลำยสี    

- ตลำดดอกไม้ จำกกำรส ำรวจพบว่ำร้ำนค้ำขำยกล้วยไม้จำกไทย เป็นกำรจ ำหน่ำยช่อกล้วยไม้ สีดอกสีม่วง เป็น
หลัก เพียง 1 ร้ำน โดยร้ำนสั่งซื้อตรงมำทำงอำกำศ มีอำทิตย์ละ 2 วัน ปกติจะสั่งเป็นหลังใหญ่ประมำณ 500 
ช่อขึ้นไปแล้วแต่ค ำสั่งซื้อ และเก็บรักษำในห้องแอร์ของร้ำน   

- จำกกำรส ำรวจพบร้ำนขำยกล้วยไม้ไทยจ ำนวนน้อย เนื่องจำกพนักงำนขำยมักจะสับสน ว่ำสินค้ำต้นกล้วยไม้
เป็นกำรน ำเข้ำจำกประเทศจีน หรือประเทศไทย   

 

ข้อจ ากัดและอ ุปสรรค 

- ตลำดฮ่องกงเป็นตลำดเล ็ก ประชำกรประมำณ 7 ล้ำนคน 
- ควำมตอ้งกำรมีจำกัด เนื่องจำกคนฮ ่องกงไม่นิยมซ้ือดอกไม้บ่อยๆ ไม่ว่ำจะเพ ื่อใช้ในกำรประดับบ้ำนหรือ 
  โต๊ะท ำงำน เนื่องจำกสถำนที่ค ับแคบ เป็นภำระในกำรซื้อและกำรทิ้ง ทั้งนี้ จะนิยมซื้อดอกไม้ส ำหรับใช้ใน 
  เทศกำลต่ำงๆ เช่น ตรุษจีน วำเลนไทน ์เปิดร้ำนใหม่ หรือแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆ โดยสำหรับตึกและ 
  อำคำรต่ำงๆ นิยมใช้ไม้ต้นเนื่องจำกอยู ่ได้นำน 
- กล้วยไม้ที่ขำยทั้งต้นจะมีรำคำแพงกว่ำ โดยน ำเข้ำจำกไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่  

 
โอกาสทางการตลาด 

- ผู้ซื้อ/ผู้ใช ้มคีวำมค ุ้นเคยก ับกล ้วยไม ้ไทยเป็นอย่ำงดีมำเป็นเวลำนำน 

- ระบบโลจิสติกส ์ในกำรส่งดอกไม้จำกแหล่งผลิตในจีนมำฮ ่องกงย ังไม่ค ุ้ม หำกเทียบกับส่งจำกไทย ท ำใหฮ้ ่องกง 
 น ำเข้ำกล้วยไม้จำกจ ีนน้อย 
- ข้อจำกัดด้ำนควำมต้องกำรตลำดทีม่ ีน ้อย และรำคำท ี่ไม่สำมำรถตั้งได้สูงได้มำกนัก ทำให้แหล่งผลิตกล้วยไม ้ที่

ส ำคัญทำงยุโรปและอ ื่นๆ หนัไปสนใจตลำดจีนที่ใหญ่กว่ำ 
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เทศกาลที่นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ของฮ่องกง 

- เทศกำลตร ุษจีนช่วงต้นปีระหว่ำงเดือนมกรำคม-กุมภำพ ันธ์ของท ุกปี ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับบนโต๊ะ       
ส ีที่ นิยมได้แก่ ดอกกล้วยไม้สีม่วง เหลือง ยกเว้นส ีขำว  
- งำนแต่งงำน งำนเลี้ยง Reception ประดับผมเป็นช ่อๆ จะนิยมดอกกล้วยไม ้สีม่วงหรอืดอกส ีอ ่อนๆ 
- พ ิธีเปิดสถำนทีท่ ำงำน รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ลักษณะเป็นแจกันหรือกระถำงเล็กๆ ตั้งโต ๊ะ กล้วยไม ้ดอก  
  ใหญ่สีที่นิยมให้ สีม่วง เหลือง ยกเว้นสีข ำว 

- งำนจบกำรศึกษำ ช่วงเดือนกันยำยนถึงสิ้นปี โดยจะนิยมดอกขนำดเล็กส ำหรับติดเสื้อ 
- ใช้ตกแต่งประดับบ้ำนหร ือไหว ้พระ 
- ใช้ประดับตกแต่งงำนศพ โดยจะนิยมเป็นพวงหรีดใช้ดอกกล้วยไม ้สีขำวเป็นส่วนใหญ่ 

กฏ ระเบียบการน าเข้าต้นไม้และกล้วยไม้  

กฏระเบียบฝ่ายไทย:  
1. ผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกรำชอำณำจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ไว้ต่อกรม 

วิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่กรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด และกรมวิชำกำร
เกษตรแจ้งบัญชีรำยชื่อและหมำยเลขทะเบียนผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ให้กรมศุลกำกรทรำบเพ่ือประกอบกำรส่งออก 

2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ำยหรือฉลำกหรือประทับข้อควำม โดยระบุข้อควำมต่อไปนี้  
2.1 ชื่อและหมำยเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
2.2 ชื่อพืชและพันธุ์ 
2.3 ชั้นและจ ำนวนช่อหรือน้ ำหนักของสินค้ำ และ  
2.4 ประเทศผู้ผลิต 

3. ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จำกกรมวิชำกำรเกษตรแสดงต่อพนักงำน 
ศุลกำกรในกำรส่งออกด้วย  

4. ผู้ส่งออกรำยงำนกำรส่งดอกไม้ออกไปนอกรำชอำณำจักรต่อกรมวิชำกำรเกษตร ทีก่รมวิชำเกษตรก ำหนด 
5. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีน ำติดตัวออกไปเพ่ือใช้เฉพำะตัว หรือกำรส่งออกโดยมิใช่กำรค้ำหรือเพ่ือเป็นตัวอย่ำง 

ในปริมำณท่ีสมควร 

 กฏระเบียบฝ่ายฮ่องกง:  
  กำรน ำเข้ำกล้วยไม้เป็นก้ำน ดอก สำมำรถน ำเข้ำมำได้โดยปกติ ยกเว้นเป็นต้นที่มีกำกพันธ์พืชหรือดินติดมำกับต้น 

จะต้องขออนุญำตน ำเข้ำไปยังฮ่องกงก่อน โดยระเบียบภำยใต้กฏหมำย “the Protection of Endangered Species 
of Animals and Plants Ordinance, Cap.586”  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถตรวจสอบกฏระเบียบกำรน ำเข้ำเพ่ิมเติมได้ที่ web site of this Department 
(http://www.afcd.gov.hk) หรือ email: (plantlic@afcd.gov.hk)   

mailto:plantlic@afcd.gov.hk
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 1. กลยุทธ์ในการขยายตลาดกล้วยไม้ 

- ควรมีกำรวิจัยพัฒนำพ ันธุ์ใหม่ๆ ที่มีส ีสัน รูปแบบที่สะดุดตำและเข้ำก ับ Lifestyle ของคนฮ ่องกง 

- ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนรำคำของสินค ้ำที่ออกมำใหม่ เพ ื่อไม่ให้เป็นกำรขำยต ัดรำคำกันเอง 

- น ำเสนอกำรใช้กล้วยไม ้ในวำระต่ำงๆ โดยมีเรื่องรำวประกอบกำรขำย เช ่น ช่วยส่งเสริมควำมร่ ำรวย มั่งค ั่ง      

  อำยุยืน เงนิทองไหลมำเทมำ มีสุขภำพแข ็งแรง โชคดีในกำรงำน ช่วยเสริมฮวงจุ้ย ฯลฯ หรือตั้งชื่อพ ันธุ์หรือชื่ 

ชื่อเรยีกทำงกำรค ้ำที่มีคำพ ้องหรือควำมหมำยดีๆ 

- พ ัฒนำบรรจุภัณฑ ์เพ ื่อเพ ิ่มม ูลค่ำ 

- ขำยเป็นต้นเพ่ือให ้อยู่ได้นำนคุม้ค่ำเงิน 

- เพ ิ่มผลผล ิตตอ่ไร่ให ้มำกข้ึน ส ำหรับกล้วยไม ้ที่ม ีขำยอยู่ในตลำดแล้ว คงยำกท ี่จะเพ ิ่มม ูลค่ำ เนื่องจำกผูซ้ื้อ 
ทรำบรำคำแล้ว และส่วนใหญ่จะเป ็นกำรซื้อไปประกอบเป็นช ่อหรือใช้ตกแต่งต่ำงๆ ดังนั้น ควรจะเป็นกำร
พยำยำมรักษำตลำดเด ิมที่ม ีอยู่และเพ ิ่มผลผล ิตต่อไร ่ (productivity) ให้มำกขึ้น เพ ื่อลดต้นทุนและเพ ิ่ม
กำไร เพรำะเมือ่พ ิจำรณำกล้วยไม ้ที่นำเข้ำจำกประเทศท ี่มรีะยะทำงไล่เล ี่ยกับไทย เช่น ไตห้วัน พบว่ำ 
กล้วยไม ้จำกไต้หวันมีรำคำ  ถูกกว่ำไทยในปัจจุบัน 

- กำรส่งเสริมกล้วยไม้ไทยในต่ำงประเทศ อำทิ  งำนดอกไม้ที่มีประจ ำทุกปีของหน่วยงำนรัฐฮ่องกง  
   (Leisure and Cultural Services Department)  เป็นผู้จัด  Hong Kong Flower Show 2019   
    ระหว่ำงวันที่  15- 24 มีนำคม 2562 (ข้อมูล www.lcsd.gov.hk)    

 2. แนวโน้มของตลาดกล้วยไม้ไทย  

- อำจมีแนวโน้มเปลี่ยนไปนิยมกล้วยไม้ระดับ Premium มำกขึ้น (Premium grand orchid) และมี 
ควำมแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น ขนำดของดอก สี และควำมหอม  

- กำรสั่งดอกไม้แบบออนไลน์จะได้รับควำมนิยมมำกข้ึน 

 
-------------------------------------- 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ ฯ ณ เมืองฮ่องกง 

มกรำคม 2562 
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