รายงาน Business Creation and Networking
สคต. ไมอามี ประเทศ สหรัฐฯ
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ
ชื่อ คุณ Smiley Promsurin (ปล้อง)
ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ
บริษัท/องค์กร Smiley Orchids
ที่อยู่ 6836 Green Swamp Rd. Clermont FL
รหัสไปรษณีย์ 34714
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ 352- 241-6166 ,
โทรศัพท์ 407- 497-7682
Email smileyorchids@yahoo.com
Website www.smileyorchids.com
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
2.2) ประวัติความเป็นมา
คุณปล้อง เจ้าของ Smiley Orchids เป็นตัวอย่างของคนไทยสู้ชีวิตคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จและ
ก้าวเดินตามความฝันจนสาเร็จในที่สุด ประวัติของคุณปล้องหลังจบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
และเดินทางมาสหรัฐฯ เพื่อมาอาศัยอยู่กับ น้าในรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐฯ ในช่วงต้นคุณปล้องเริ่มทางานจากการเป็น
พนักงานในร้านกาแฟ ร้านแม็คโดนัล ซึ่งความเป็นอยู่ค่อนข้างลาบากเพราะสื่อสารภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยดี แต่จาก
ความเป็นคนสู้ชีวิตและรักการเรียนรู้ทาให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งสามารถเข้าทางานในตาแหน่ง Merchandise
Trainer ที่ดูแลเรื่องสินค้าต่าง ๆ ที่ขายใน Disney World ล่าสุดได้รับตาแหน่ง Customer Relation Training แล้ว
การเริ่มเลี้ยงกล้วยไม้ของคุณปล้องเกิดจากในวัยเด็ก คุณปล้องมีความประทับใจเมื่อครั้งเดินทางไป
เยี่ยมคุณป้าที่มีสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ที่บ้าน ทาให้มีความฝันว่าเมื่อโตขึ้นจะทาฟาร์มกล้วยไม้ โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้
ที่มีกลิ่ น หอม ในปี พ.ศ. 2543 เมื่อเริ่ มมีฐ านะมั่นคงจึง ตัดสิ นใจมาซื้อ ที่ดินเพื่อ ปลู กบ้านในเมื อง Clermont รัฐ
ฟลอริดา และเริ่มทาฟาร์ม แรกเริ่มลงทุนซื้อต้นกล้วยไม้มาลง 5,000 ต้น แต่เกิดพายุเข้า โรงเลี้ยงกล้วยไม้พังพินาศ
เกือบหมดตัว แต่ยังสู้ต่อและเลี้ยงกล้วยไม้จนสามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ระยะแรกขายแบบ
Wholesale ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายที่มารับซื้อถึงฟาร์ม แต่พบว่าโดนกดราคาและผู้จัดจาหน่ายบางรายไม่ยอมชาระเงิน
ตามกาหนด จนในที่สุดจึงเปลี่ยนวิธีทาตลาด โดยหันมาเน้นการออกงานแสดงสินค้าทั่งสหรัฐฯ ขายตรงให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง
2.3) รูปแบบของการดาเนินธุรกิจ
โรงเพาะเลี้ยงผู้ผลิต

ผู้จัดจาหน่าย

ผู้ขายส่ง

ผู้ขายปลีก

2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร
กล้วยไม้ตระกูลหวาย (Dendrobium) รองเท้านารี (Paphiopedilum หรือ Venus Slipper) สาว
น้อยเริงระบาหรือกระโปรงแหม่ม (Oncidium หรือ Dancing-lady Orchids) รวมไปถึงไม้ป่าตระกูลที่หายากของไทย
ไม้หอมนานาพันธุ์และต้นไม้สมุนไพรนานาชนิด
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3. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ
3.1 กล้วยไม้และต้นไม้ที่โรงเพาะเลี้ยงนาเข้าจากประเทศไทย เวียดนามและไต้หวัน โดยจะนาเยื่อไม้มาเพาะเลี้ยงจน
มีลักษณะที่ดีสวยงามแล้วจึงนาไปขายโดยตรงกับผู้ซื้อผ่านงานแสดงต้นไม้และกล้วยไม้ต่าง ๆ เป็นหลัก ในแต่ละปีจะออก
งานแสดงสินค้าประมาณ 18 งานทั่วสหรัฐฯ และบางครั้งมีลูกค้าประจาเดินทางมาซื้อเองจากฟาร์ม โดยซื้อจานวนมาก
และขนส่งกลับไปเอง ลูกค้าที่ซื้อกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะชื่นชอบกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม ราคาค่อนข้างสูง
เนื่องจากเป็นของหายากและต้องเลี้ยงเป็นด้วย ลูกค้าจะมาจากทาง Midwest หรือทางเหนือ โดยซื้อไปประดับบ้าน
3.2 กล้วยไม้ส่วนใหญ่แต่เดิมสั่งซื้อมาจากเมืองไทยเป็นหลัก แต่ในระยะหลังแม้กล้วยไม้ไทยจะราคาไม่แพงมากแต่
ค่าขนส่งสูงถึงกล่องละ 300 เหรียญสหรัฐฯ และโรคต้นไม้ที่ทาให้ไม่ค่อยผ่านด่าน FDA ได้ บางครั้งขาดทุนเพราะต้อง
เผาทิ้งทั้งล๊อต จึงทาให้ต้องเริ่มมองหาจากแหล่งอื่น ได้แก่เวียดนามและไต้หวัน (ไต้หวันคิดค่าส่งต้นและ 1 เหรียญฯ)
ซึง่ เป็นทีน่ ่าสังเกตว่ากล้วยไม้ที่สั่งมาจากไต้หวันมักจะผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินได้ง่ายกว่ามาจากแหล่งอื่น
3.3 นอกจากกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม ฟาร์มยังปลูกพืชสมุนไพรไทยด้วย เช่น ต้นแป๊ะตาตึง ต้นย่านาง ใบเตย หญ้า
ปักกิ่ง ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากคุณปล้ องมีความสนใจในเรื่องแพทย์แผนไทยตารับหมอเขียว และได้ไปศึกษาหลั ก สู ตร
วิเคราะห์โรคจากเลนส์แก้วตา (Ophthalmology) เพื่อประกอบการให้คาแนะนาในการดูแลรักษาร่างกายด้ว ยวิธี
ธรรมชาติ พร้อมทั้งใช้เวลาว่างในการจัดทาค่ายวิถีธรรมของหมอเขียวเพื่ออบรมและให้ความรู้เรื่องสมุนไพรด้วย ซึ่ง
ได้รับการยอมรับในหมู่คนไทยในสหรัฐฯ และเริ่มได้รับความสนใจจากชุมชนเอเชียและอเมริกันบางส่วนแล้ว
4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
4.1 ตลาดกล้วยไม้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีคนไทยและชุมชนเอเชียอื่น
ที่มาตั้งรกรากในฟลอริด้าหันมาทาฟาร์มกล้วยไม้มากขึ้น เนื่องจากรัฐฟลอริด้ามีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับไทยและตลาด
ผู้บริโภคเริ่มขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้กล้วยไม้ป่า เป็นไม้หายากและมีมูลค่าเพิ่มสูง หากเป็นพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุม
ระดับนานาชาติ จึงเป็นตลาด niche market ที่น่าสนใจส่งเสริมตลาดให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้า
กล้วยไม้จากประเทศคู่แข่งอื่น แม้จะบารุงรักษายากกว่าแต่หากผู้ขายเชี่ยวชาญและให้คาแนะนาที่ถูกต้องในการดูแล
รักษาแล้ว ก็น่าจะเป็นสินค้าอีประเภทที่มีศักยภาพในการทารายได้เข้าประเทศอย่างดี
4.2 อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคในการนาเข้ากล้วยไม้ คือ ต้นทุนราคาค่าขนส่ง กล้วยไม้จากไทยที่สูง
กว่าประเทศอื่น เป็นประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินจากผู้ค้ากล้วยไม้รายอื่นมาก่อนจึงน่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็น
ปัญหาต่อผู้ค้ารายอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพราะการจัดเตรียมกล้วยไม้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมส่งมาจาหน่ายในสหรัฐฯ
และผ่านการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่ก็เป็นอุปสรรคสาคัญอยู่แล้ว หากยังมีปัญหาเรื่องราคาขนส่งจนทาให้เกิดข้อ
เสียเปรียบในการแข่งขันกับแหล่งกล้วยไม้จากประเทศอื่นย่อมจะส่งผลร้ายต่อการจาหน่ายกล้วยไม้จากประเทศไทย
โดยรวมได้
4.3 ตลาดสมุนไพรไทยกาลังเติบ โตขึ้น ทั้งนี้การสร้างตลาดดังกล่ าวจะต้องเริ่มจากการสร้า งพื้น
ฐานความรู้ความเข้าใจและสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ซึ่งคุณปล้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องพืชผักที่เป็นอาหารและยา
การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของไทยจนเป็นที่ยอมรับในสังคมคนต่างชาติในสหรัฐฯ
สามารถถ่ายทอดได้เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับความน่าเชื่อถือ เนื่องจากจบหลักสูตรใบรับรองด้านวิเคราะห์โรคจาก
เลนส์ แก้ว ตาจากมหาวิทยาลั ย ในสหรัฐ ฯ ขณะนี้คุณปล้ องจัดค่ายวิถีธ รรมของหมอเขียวสั ญจรมาหลายปีแล้ ว ซึ่ง
นอกจากจะอบรมผู้สนใจรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติที่เป็น คนไทย บางครั้งมีการนานักเรียนแพทย์/พยาบาลใน
สหรัฐฯ ที่เป็นชาวอเมริกันมาร่วมเข้าค่ายเพื่อศึกษาแนวทางใหม่นี้ด้วย ในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกาลังสาคัญใน
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การเจาะตลาดสมุนไพรไทย รวมถึงตลาดพืชผักผลไม้ไทยที่นามาปรุงอาหารไทยที่มีสรรพคุณทางยาเพื่อการบารุงรักษา
สุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม และแพทย์ทางเลือกแผนไทย ซึ่งจะสร้างรากฐานการนาเข้าสินค้าและบริการของไทย
เช่น สมุนไพรไทยทั้งกลุ่มเครื่องสาอางและเวชภัณฑ์ เนื่องจากคนหันมานิยมวิถีธรรมชาติมากขึ้น ไม่กินอาหารหรือใช้
สิ่งของที่มีสารเคมีปะปน การกินอาหารออแกนนิคจึงได้รับความนิยมมากขึ้น จนกระทั่งเพิ่มความนิยมในธรรมชาติมาก
ขึ้นด้วยการหันมากินอาหาร plant-based การรักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติจึงเป็นแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในเวลา
อันใกล้นี้
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
สคต. ไมอามี
14 พฤษภาคม 2562
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รูปภาพประกอบการเยี่ยมพบ

คุณปล้ อง – Smiley Orchids, น.ส. นิธิมา ศิริโภคากิจ – ผอ. สคต. ไม คุณปล้ อง พา ผอ. สคต. ไมอามี เดินชมโรง
อามี และ Mr. Martin Gutierrez – เจ้ าหน้ าที่ สคต. ไมอามี
เพาะเลี ้ยงกล้ วยไม้ และพันธุ์ไม้ สมุนไพร

กล้ วยไม้ หลากหลายสายพันธุ์ ทังสวยงาม
้
หายากและมีกลิน่ หอม
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กล้วยไม้
ไม้ป่า
ไม้หอม
หลากหลา
ยสายพันธุ์
หาดูได้ยาก

รองเท้ านารี (Oncidium) หลากหลายรูปแบบและสีสนั

พืชสมุนไพร

พื ้นที่โล่งหน้ าบ้ านใช้ สาหรับอบรม

ป้ายม้ วนแสดงคาแนะนาทางการแพทย์ตามแนวทางหมอเขียว

ป้ายม้ วนแนะนาพืชผักและประโยชน์ตา่ ง ๆ
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