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สรุปสภาวะตลาดสหรัฐฯสินค้ากล้วยไม ้
 

1. ตลาดการบริโภค  
 1.1  สายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่นิยมบริโภคในตลาดสหรัฐฯ   
 กล้วยไม้ในตลาดสหรัฐฯมีหลากหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่เป็นที่นิยมบริโภคและมีวางจ าหน่ายแพร่หลายจน
อาจเรียกได้ว่าเป็น mass market orchid หรือ supermarket orchid (คือกล้วยไม้ที่ supermarket ชอบวาง
จ าหน่าย) มีอยู่ 3 สายพันธุ์คือ 
   

(1) กล้วยไม้ตระกูล Dendrobium  

  

 

      กล้วยไม้ตัดดอกหรือมัดช่อท่ีวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯมีหลาย
พันธุ์ แต่ที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือสายพันธุ์ Dendrobium ทั้งที่เป็นสีชมพู 
สีม่วง และสีขาว ระดับราคาจะแตกต่างกันไปตามความเข้มของสี (สี
ม่วงหรือ Purple Dendrobium จะมีราคาดีท่ีสุด) ขนาดของดอก 
จ านวนดอกต่อก้าน และความยาวของก้าน กล้วยไม้ประเภทนี้นิยม
บริโภคในลักษณะมัดเป็นช่อหรือร้อยเป็นมาลัยคล้องคอ (lei) ใช้ใน
งานพิธีส าเร็จการศึกษา พิธีต้อนรับและพิธีแต่งงานตามธรรมเนียม
ฮาวาย ดังนั้นฤดูกาลขายส าคัญจึงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดปีการศึกษา และฤดูใบไม้ผลิส าหรับฤดูกาล
แต่งงานในฮาวาย และ ฤดูร้อนส าหรับฤดูการท่องเที่ยวของฮาวาย 
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  (2) กล้วยไม้ตระกูล Phalaenopsis 

  

 

    เกินกว่าร้อยละ 90 ของต้นกล้วยไม้ในกระถางที่วาง
จ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯเป็นต้นกล้วยไม้ตระกูล 
Phalaenopsis เนื่องจากเป็นต้นกล้วยไม้ที่ปลูกง่าย ไม่
ค่อยมีโรค มีดอกและใบท่ีสวยงาม มีอายุการบานนาน
เป็นเดือน เหมาะส าหรับเป็นต้นกล้วยไม้ปลูกในบ้าน 
(houseplants) และมีราคาขายปลีกไม่แพงเกินไป 
(ราคาขายปลีกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเริ่มต้นที่ประมาณ 
15 เหรียญฯขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสี จ านวนก้าน/ดอก ขนาด
ของดอก ความสมบูรณ์ของต้นความแปลกของดอกและ
สี วิธีการจัดลงในกระถาง และประเภทของร้านค้าปลีก) 
ต้นกล้วยไม้สายพันธุ์ Phalaenopsis จึงเหมาะส าหรับ
ผู้บริโภคท่ัวไปและได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสหรัฐฯ 
มีวางจ าหน่ายแพร่หลาย มีหลากสีและหลากหลายสาย
พันธุ์ ที่เป็นที่นิยมและมีวางจ าหน่ายมากที่สุดคือ สีขาว 

สีชมพู และสีม่วง ที่เป็นสีเดียว ส่วนใหญ่วางจ าหน่ายในกระถาง มีทั้งที่เป็นถ้วยพลาสติกสีขาวขนาดประมาณ 2 นิ้ว 
กระถางดินเผา และกระถางเซรามิก ขนาดกระถางที่นิยมคือ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว  ฤดูขายส าคัญคือ
ประมาณต้นฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงที่กล้วยไม้ก าลังออกดอกงาม ผู้บริโภคนิยมซื้อไปแต่งบ้านและให้
เป็นของขวัญ กล้วยไม้ Phalaenopsis ในกระถางถือได้ว่าเป็น “corporate gifts” อันดับหนึ่งที่บริษัทธุรกิจใน
สหรัฐฯนิยมใช้เป็นของขวัญให้แก่ลูกค้าอย่างแพร่หลาย และเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมบริโภคสูงสุดในตลาด
ธุรกิจตกแต่งภายในบ้าน 
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  (3) ต้นกล้วยไม้พันธุ์  cymbidiums  

 

      ปกติแล้วตลาด cymbidiums ของสหรัฐฯอยู่ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ) ในบางพ้ืนที่ตลาด
จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม (ฤดูหนาว) ที ่cymbidiums ก าลัง
ออกช่องาม ตลาดสหรัฐฯนิยม cymbidiums ทั้งที่เป็นดอก
ใหญ่และท่ีเป็นดอกเล็ก (miniature cymbidiums) เป็น 
กล้วยไม้กระถางที่วางจ าหน่ายแพร่หลาย ราคาจ าหน่ายปลีก
ต่อกระถางในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มต้นที่ประมาณ 20 เหรียญฯ
ขึ้นไปทั้งข้ึนอยู่กับจ านวนช่อ ดอก สี ขนาดของดอก ความ
สมบูรณ์ของต้นและประเภทของร้านค้าปลีกที่วางจ าหน่าย 
นอกจากจะจ าหน่ายเป็นต้นแล้ว cymbidiums ยังเป็นกล้วย 
ไม้ตัดดอกท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในงานแต่งงานโดยมัดเป็นช่อ
ส าหรับเจ้าสาวถือ ใช้ประดับตกแต่งในงานแต่งงานหรือแม้  

กระทั่งประดับบนเค๊ก นอกจากนี้ ยังใช้เป็นดอกไม้ส าหรับท าเป็นที่ใส่ข้อมือ (wrist corsage) 
ส าหรับใช้ในวันแม่หรือวันแต่งงาน และในการตกแต่งในช่วงเทศกาลอีสเตอร์   

 
 
  (4) ต้นกล้วยไม้พันธุ์ Onicidum  

 

       เป็นต้นกล้วยไม้ที่นิยมบริโภคในลักษณะ houseplant เนื่อง 
จากปลูกง่าย ลักษณะของ Onicidum ที่เป็นกล้วยไม้ที่มีช่อยาว มี
ดอกจ านวนมากและมีสีแปลกๆที่ไม่เหมือนกล้วยไม้อ่ืน ท าให้นิยมใช้
เป็นไม้ตัดดอกน าไปมัดเป็นช่อจัดแจกันเป็น center pieces บนโต๊ะ
อาหารในงานเลี้ยงหรืองานแต่งงาน Onicidum ในตลาดสหรัฐฯมี
หลายสีด้วยกันแต่ท่ีมีวางจ าหน่ายแพร่หลายมากที่สุดคือสีเหลืองหรือ
ที่เรียกว่า “Dancing Ladies” สีแดงผสมขาวหรือ “Sherry Baby” 
และสีแดงเข้มออกน้ าตาล “Chocolate” นอกจาก Onicidum แท้
แล้วในตลาด สหรัฐฯยังมีกล้วยไม้อ่ืนๆที่เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง 
Onicidum และกล้วยไม้สายพันธุ์อ่ืนที่ให้ดอกท่ีมีรูปร่างใกล้เคียงกับ 
Onicidum วางจ าหน่ายแพร่หลายด้วยเช่นกัน ราคาขายปลีกในรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะเริ่มต้นที่ประมาณกระถางละ 15 เหรียญฯขึ้นไปขึ้น 
อยู่กับความสมบูรณ์ของต้น จ านวนกิ่ง จ านวนดอก สี และประเภท
ของร้านค้าปลีกที่วางจ าหน่าย 
        ฤดูหลักของการจ าหน่าย Onicidumคือฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบ 
ไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงที่กล้วยไม้ก าลังออกดอกมากท่ีสุด 
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        นอกจากกล้วยไม้ท้ังสี่สายพันธุ์ข้างต้นแล้ว ยงัมีอีกสามสายพันธุ์ท่ีมีวางจ าหนา่ยแพร่หลายรองลงมาในตลาด
สหรัฐฯคือ  

(5) Cattleya  

 

  มีจ าหน่ายทุกฤดูกาล เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ท าเป็น 
wrist corsage มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
รับประกาศนียบัตรหรือเลี้ยงงานฉลองส าเร็จการ 
ศึกษา(prom night) ของนักเรียนมัธยมปลาย 

 
(6) ltonia หรือ Pansy Orchid  ฤดูกาลขายคือฤดูใบไม้ผลิต เป็นกล้วยไม้ที่ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิม

มากขึ้นเรื่อยๆ  

  

 



ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ นครลอสแอนเจลิส     กมุภาพนัธ์ 2556     หนา้   5 

 

(7)  Paphiopedilum (lady slipper orchid)  

  
  

1.2  แหล่งบริโภคหลักและพฤติกรรมการบริโภค 
  ตลาดส าคัญของการบริโภคต้นกล้วยไม้ในสหรัฐฯคือรัฐทางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ของสหรัฐฯซึ่ง
เป็นแหล่งรวมหนาแน่นของความต้องการบริโภคและมีอัตราการบริโภคต่อคนต่อปีของสินค้าดอกไม้และต้นไม้ใน
ระดับสูง มีประมาณการณ์ว่ามูลค่าตลาดค้าส่งกล้วยไม้ในเขตนี้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าค้าส่งกล้วยไม้
ทั่วสหรัฐฯ 
  ในระยะสิบปีที่ผ่านมาความนิยมบริโภคกล้วยไม้ในสหรัฐฯจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กว่าครึ่งหนึ่ง
ของผู้บริโภคสหรัฐฯที่ซื้อต้นกล้วยไม้ไม่รู้จักชื่อของกล้วยไม้ที่ตนซื้อ 
  ราคาเป็นเงื่อนไขส าคัญสูงสุดของการตัดสินใจซื้อสินค้า รองลงมาคือขนาดของดอก และสายพันธุ์  
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบกล้วยไม้ที่มีหลากสี สีแปลกๆและท่ีเป็นสีเข้ม ผู้บริโภคจะไม่ซื้อกล้วยไม้ที่มีดอกตูมยังไม่บาน
จ านวนมาก 
 ฤดูกาลที่ผู้บริโภคสหรัฐฯนิยมซื้อดอกไม้/ต้นไม้ (ซึ่งรวมถึงกล้วยไม้) ไปใช้มากท่ีสุดเรียงตามล าดับคือ   
   (ก) Christmas/Hanukkah    

(ข) Mother’s Day  
   (ค)  Valentine’s Day    
   (ง)  Easter/Passover 
   (จ) Thanksgiving 
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2.      สถานการณ์ราคาสินค้า 
 2.1  สินค้ากล้วยไม้ตัดดอกในตลาดสหรัฐฯมีระดับราคาที่คงที่มาโดยตลอด ตัวอย่างราคาสินค้าที่ตลาดซื้อ
ขายเมืองบอสตัน (Boston Ornamental Terminal) เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2013 คือ 
(หมายเหตุ: NL = เนเธอร์แลนด์, NZ = นิวซีแลนด์, SG = สิงค์โปร์ และ TL = ประเทศไทย) 
สินค้า ประเภท/ขนาด ราคา (เหรียญฯ)/หน่วย 
Cymbidium NL Miniature Large 6.50/spray (ช่อ) 
 NL Standard Ex-large 18.50 – 26.00/spray 

(ส่วนใหญ่ = 22.00/spray) 
 NL Standard Large 13.50 – 14.00/spray 
 NZ Standard Large 20.00/spray 
 SG Standard Ex-Large 24.00 – 28.00  
Vanda NL Long 14.50- 15.00/bunched 
Mokara 5s NZ large Assorted Colors Ex-long fine appear 17.50/bunched 
 SG Assorted Colors short 8.75 – 10.00/bunched 
 SG Large Assorted Colors Ex-long fine appear 15.00/bunched 
 TL Large Assorted Colors Ex-Long fine appear 17.50/bunched 
Dendrobium 10s HI White Ex-Long 38.00 
 SG long 18.00 
 SG medium 16.00 
 SG short 12.00 
 SG white Ex-Long 20.00 
Oncidium SG Long 18.50 
Denddrobium TL, Long 15.00 – 16.00 
 TL, White Ex-long 18.00 
 TL, Assorted Colors Ex-Long 16.00 – 16.50 
  (ส่วนใหญ่ 16.00) 
 TL, Assorted Color Long 15.00 
Oncidium Long 18.50 
 Short  12.00 
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 2.2  ราคาขายส่งต้นกล้วยไม้ (เหรียญฯ/ต่อหนึ่งกระถาง) ในปี 2011 เปรียบเทียบกับปี 2010 แยก
ตามขนาดของต้น และมลรัฐท่ียอมเปิดเผยตัวเลข 
 ขนาดสั้นกว่า 5 นิ้ว ขนาดยาวกว่า 5 นิ้ว 
รัฐ 2010 2011 2010 2011 
แคลิฟอร์เนีย 7.40 6.30 12.72 12.38 
ฟลอริด้า 4.41 6.01 8.54 9.35 
ฮาวาย 6.61 6.37 8.89 8.97 
ทั่วสหรัฐฯ 7.10 6.78 9.71 10.19 

3.  สรุปสภาวะการณ์โดยทั่วไปของตลาดแยกตามประเภทของสินค้า 
 ตลาดกล้วยไม้ของสหรัฐฯก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประมาณการณ์ว่าตลาดกล้วยไม้สหรัฐฯปัจจุบันมี
มูลค่าเกินกว่า 160 ล้านเหรียญฯต่อปี  อย่างไรก็ดีสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯปัจจุบันก าลังเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้การ
ขยายตัวของตลาดกล้วยไม้สหรัฐฯชะลอตัวลง 
 

 3.1. สรุปสถานะการณ์ทั่วไปของตลาดต้นกล้วยไม ้
  ต้นกล้วยไม้ในกระถางเป็นสินค้าต้นไม้ (nursery products) ที่ก าลังอยู่ในสมัยนิยมในปัจจุบัน
ได้รับความนิยมบริโภคมากท่ีสุดเป็นอันดับสองรองจากต้น poinsettias (อันดับที่ 3 คือ chrysanthemums) มี
อัตราการขยายตัวของตลาดรวดเร็วที่สุดในกลุ่มสินค้าต้นไม้ทั้งหมด แม้ว่าจะมีราคาต่อต้นสูงสุด ราคาขายส่งในปี 
2011 อยู่ระหว่างต้นละ 7 - 10 เหรียญฯ  ในแต่ละปียอดจ าหน่ายกล้วยไม้กระถางเป็นรองเฉพาะยอดจ าหน่ายต้น 
poinsettiasในกระถางเท่านั้น  
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯประมาณการณ์ว่าในปี 2011 สหรัฐฯมีผู้ผลิตต้นกล้วยไม้รวมทั้งสิ้นไม่ต่ า
กว่า 168 ราย ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากในบางรัฐผู้ผลิตไม่เปิดเผยข้อมูลจ านวนผู้ผลิต ในปี 2011 มีการผลิต
ต้นกล้วยไม้ออกวางจ าหน่ายประมาณ 24 ล้านกระถาง ประมาณ 15 ล้านอยู่ในกระถางขนาดเล็กกว่า 5 นิ้ว 
ประมาณ 9 ล้านอยู่ในกระถางขนาดตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป ราคาขายส่งเฉลี่ยกระถางขนาดเล็กกว่า 5 นิ้ว ราคา
ประมาณ 7 เหรียญฯ กระถางขนาดตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไปราคาประมาณ 10 เหรียญฯต่อกระถาง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
98 ของต้นกล้วยไม้ที่ผลิตได้จะขายเข้าสู่ตลาดค้าส่งก่อนเข้าสู่ตลาดค้าปลีก มูลค่าตลาดค้าส่งประมาณ 191 ล้าน
เหรียญฯ   

  

 3.2   สรุปสถานะการณ์ตลาดกล้วยไม้ตัดดอกของสหรัฐฯ 
    ส่วนใหญ่ของกล้วยไม้ตัดดอกในตลาดสหรัฐฯมาจากการน าเข้าจากประเทศในเอเซียและจากรัฐ
ฮาวาย ยอดจ าหน่ายในสหรัฐฯตกประมาณปีละ 9 ล้านเหรียญฯ เนื่องจากกล้วยไม้ตัดดอกเป็นสินค้าที่บอบบาง
และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายในระหว่างการขนส่งในระดับสูงและจ าเป็นต้องมีความระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิใน
การขนส่งและการเก็บรักษาท าให้เป็นสินค้าท่ีมีราคาแพงและผู้ค้าส่งส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงที่จะเก็บสต๊อกกล้วยไม้
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ตัดดอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสินค้าน าเข้าจากเอเซียเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องสินค้าน่าเสีย ราคาขายปลีก
กล้วยไม้ตัดดอกในตลาดสหรัฐฯจึงอยู่ในระดับสูง ราคา Dendrobium (ที่ส่วนใหญ่จะมาจากรัฐฮาวาย) อาจจะสูง 
ระหว่าง 3.50 – 10.00 เหรียญฯต่อช่อ จากเหตุผลดังกล่าวแล้วท าให้การบริโภคกล้วยไม้ตัดดอกในสหรัฐฯมี
สัดส่วนในการบริโภคไม้ตัดดอกในสหรัฐฯไม่ถึงร้อยละ 1   
 

4.  แหล่งที่มาของสินค้า 
4.1  การผลิตในประเทศสหรัฐฯ 

      การผลิตต้นกล้วยไม้ในสหรัฐฯมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกือบจะท้ังสิ้นของต้นกล้วยไม้ในตลาด
สหรัฐฯมาจากการผลิตภายในประเทศ มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของการผลิตต้นกล้วยไม้ในสหรัฐฯเป็นผลสืบ 
เนื่องมาจากสหรัฐฯผ่อนผันเรื่องการกักกันพืชบางข้อและยอมให้กล้วยไม้บางส่วนสามารถเข้าสหรัฐฯได้โดยปลูกใน 
growing media ที่สหรัฐฯยอมรับ ท าให้ผู้ผลิตสหรัฐฯสามารถน าเข้าหน่อกล้วยไม้ได้สะดวกขึ้น รัฐผู้ผลิตกล้วยไม้
ส าคัญของสหรัฐฯมี 15 มลรัฐ คือ แคลิฟอร์เนีย ฟลอริด้า ฮาวาย นิวยอร์ค อิลินอยส์ แมรี่แลนด์ มิชิแกน นิวเจอร์ซี่ 
นิวยอร์ค นอร์ทแคโรไลน่า โอไฮโอ โอเรกอน เพนซิลวาเนีย เซ้าท์ แคโรไลน่า เท๊กซัส และวอชิงตัน แหล่งผลิต
ส าคัญของสหรัฐฯเรียงตามล าดับคือ แคลิฟอร์เนีย ฟลอริด้า และฮาวาย ซึ่งมีมูลค่าการผลิตรวมกันคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 94 ของมูลค่าการผลิตรวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ มีประมาณการณ์ว่าในปี 2011 มีผู้ผลิตกล้วยไม้ทั่วสหรัฐฯไม่
ต่ ากว่า 168 รายสามารถผลิตกล้วยไม้ในกระถางออกวางตลาดค้าส่งไดป้ระมาณ 24 ล้านกระถาง คิดเป็นมูลค่า
ขายส่ง 191 ล้านเหรียญฯ ส่วนใหญ่ของกล้วยไม้ที่ผลิตส าหรับขายในตลาด mass market ของสหรัฐฯคือ 
phalaenopsis 
   รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ การผลิตกล้วยไม้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นการปลูกใน greenhouse ส่วนใหญ่เป็นการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ มูลค่าตลาดขายส่งต้นกล้วยไม้ของรัฐ
แคลิฟอร์เนียในปี 2011 เท่ากับประมาณ 93 ล้านเหรียญฯ แหล่งผลิตส าคัญในรัฐคือบริเวณท่ีเรียกว่า California 
Orchid Trail หรือเมืองต่างๆท่ีตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา Santa Ynez ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนกลางด้านติดฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิค (เมือง Santa Barbara, Carpinteria, Oxnard, Malibu และ บริเวณเมือง Salinas ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็น“orchid valley”) และพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลทางด้านใต้ของรัฐ (เมือง San Diego และเมืองใกล้เคียง) ส่วนใหญ่
ของกล้วยไม้ที่ผลิตในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นต้นกล้วยไม้และเป็นสายพันธุ์ Phalaenopsis และ cymbidiums 
ผู้ผลิตในรัฐแคลิฟอร์เนียนิยมน าเข้าต้นกล้วยไม้ (liner และ ต้นที่โตได้ที่แล้ว) เพ่ือน าเข้าสู่ขบวนการเร่งบังคับให้
ออกดอก California Agricultural Resource ระบุว่าในปี 2011 รัฐแคลิฟอร์เนียมี 

1. ผู้ผลิตกล้วยไม้ตัดดอก(เฉพาะที่ท ารายได้เกินกว่า 100,000 เหรียญฯขึ้นไป) มีประมาณ 
15 ราย ร้อยละ 99 ของผลผลิตทั้งหมดเข้าสู่ตลาดค้าส่ง ยอดค้าส่งในปี 2010 ประมาณ 
4 ล้านเหรียญฯ 

2. ผู้ผลิตต้นกล้วยไม้(เฉพาะที่ท ารายได้เกินกว่า 100,000 เหรียญฯขึ้นไป) มีประมาณ 41 
ราย  ร้อยละ 98 ของผลผลิตถูกส่งเข้าสู่ตลาดค้าส่ง ยอดค้าส่งในปี 2010 ประมาณ 
93 ล้านเหรียญฯ 
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 บริษัทผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกและของสหรัฐฯในปัจจุบัน คือ Matsui Nursery, Inc. 
(www.matsuinursery.net) ตั้งอยู่ในบริเวณนี้คือ Salinas Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย มีประมาณการณ์ว่าหนึ่งในสี่
ของกล้วยไม้ในตลาดสหรัฐฯมาจากบริษัท Matsui Nursery Inc. (บริษัทเป็นลูกค้าน าเข้า cloned plants จาก
ประเทศไทย) นอกจาก Matsui Nursery, Inc. แล้ว ในบริเวณ  California Orchid Trail มีบริษัทผู้ปลูกกล้วยไม้
รายใหญ่รวมตัวกันอยู่ 7 บริษัทคือ 

1. Cal-Orchid Inc. (www.calorchid.com), 1251 Orchid Dr. Santa Barbara 
2. Santa Barbara Orchid Estate (www.sborchid.com), 1250 Orchid Dr. 
 Santa Barbara 
3. Gallup & Stribling Orchids (www.gallup-stribling.com), 3450 Via Real, 
 Carpinteria 
4. Orchid Royale, 5902 Via Real, Carpinteria 
5. Westerlay Orchids (www.westerlayorchids.com), 3504 Calle Real, 

Carpinteria 
6. Hatfield Orchids (www.hatfieldorchids.com), 3793 Dufau Rd., Oxnard 
7. Zuma Canyon Orchids (www.zumacanyonorchids.com) , 5949 Bonsall Dr. 
 Malibu 

  
  รัฐฟลอริด้า  มีประมาณการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมต้นกล้วยไม้ของรัฐฟลอริด้าปีละเกินกว่า 23 
ล้านเหรียญฯ แหล่งผลิตส าคัญคือบริเวณ South Florida (Miami Dade County) ฟลอริด้าผลิตกล้วยไม้ทั้งท่ีอยู่
ในกระถางและท่ีเป็นไม้ตัดดอกใน greenhouse ตลาดหลักของกล้วยไม้จากรัฐฟลอริด้าคือรัฐในเขต 
southeastern ของสหรัฐฯ ในปี 2005 มูลค่าตลาดค้าส่งต้นกล้วยไม้ของรัฐฟลอริด้าประมาณ 47 ล้านเหรียญฯ
เปรียบเทียบกับในปี 2001 ที่มีมูลค่าค้าส่งประมาณ 26.8 ล้านเหรียญฯ ผลผลิตของรัฐฟลอริด้าไม่สม่ าเสมอมี
จ านวนผลผลิตที่ขึ้นลงแตกต่างกันในแต่ละปี และไม่มีการเก็บสถิติอุตสาหกรรมกล้วยไม้ที่แยกออกจากการ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต้นไม้ดอกไม้อ่ืนๆ 
   
  รัฐฮาวาย การผลิตกล้วยไม้ของรัฐฮาวายส่วนใหญ่เป็นการผลิตนอก greenhouse เป็นการผลิต
ของผู้ผลิตรายย่อย กว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตกล้วยไม้ของฮาวายมาจาก Big Island หรือท่ีถูกเรียกว่าเป็น “Orchid 
Isle” ฮาวายปลูกกล้วยไม้เพ่ือการค้าหกสายพันธุ์หลักคือ dendrobiums (ผลผลิตส่วนใหญ่), phalaenopsis, 
cattleyas,vandas, cymbidiums และ oncidiums กล้วยไม้จากฮาวายวางตลาดทั้งในรูปของกล้วยไม้กระถาง
และกล้วยไม้ตัดดอกแต่ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้กระถาง ในปี 2011 ฮาวายมีผู้ผลิตกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ 30 ราย
และผู้ผลิตกล้วยไม้กระถางประมาณ 59 ราย  ในปี 2011 ตลาดค้าส่งกล้วยไม้ของฮาวายมีมูลค่า 14 ล้านเหรียญฯ 
ส่วนใหญ่ของกล้วยไม้ฮาวายจะถูกส่งไปขายบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯโดยจะใช้เวลาเดินทางจากฮาวายไม่เกินสองวัน

http://www.matsuinursery.net/
http://www.calorchid.com/
http://www.sborchid.com/
http://www.gallup-stribling.com/
http://www.westerlayorchids.com/
http://www.hatfieldorchids.com/
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ท าการ (working days) dendrobiums ฮาวายจะถูกส่งไปขายบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯในราคาไม่ต่ ากว่า 3 – 4 
เหรียญฯต่อช่อ 
 

5.   การน าเข้าของสหรัฐฯ 
5.1   ต้นกล้วยไม้  

        (1) มูลค่าน าเข้า  สหรัฐฯเป็นตลาดน าเข้ากล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในระยะห้าปีที่ผ่านมา (2005-
2011) มูลค่าน าเข้าต้นกล้วยไม้ของสหรัฐฯขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการน าเข้าในระยะ 11 เดือนแรกของปี 
2012 ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2011 ประมาณร้อยละ 5.15   
         (2) แหล่งอุปทานน าเข้าส าคัญ แหล่งอุปทานน าเข้าสูงสุดของสหรัฐฯคือประเทศไต้หวัน ถือครอง
ส่วนแบ่งตลาดน าเข้าไว้เกินกว่าร้อยละ 70  มูลค่าน าเข้าสหรัฐฯขยายตัวเพิ่มข้ึนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 1996 ซ่ึง
เป็นปีแรกที่สหรัฐฯเริ่มเก็บสถิติการน าเข้าต้นกล้วยไม้ ประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์เคยเป็นแหล่งอุปทาน
น าเข้าส าคัญรองจากไต้หวัน จนถึงปี 2007 เมื่อการน าเข้าจากคานาดาขยายตัวขึ้นเป็นแหล่งอุปทานน าเข้าส าคัญ
อันดับสองรองจากไต้หวัน (การขยายตัวของการน าเข้าจากคานาดาสันนิษฐว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตราย
ใหญ่ของไต้หวันย้ายฐานการผลิตเข้าไปยังคานาดาเพ่ิมมากข้ึนและจัดส่งสินค้าของตนจากคานาดาเข้าสหรัฐฯ )         
อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาการน าเข้าจากคานาดาลดลงอย่างมาก ขณะที่การน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์
เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆและกลับมาเป็นแหล่งอุปทานอันดับที่ ๒ ของสหรัฐฯ และประเทศไทยกลับมาเป็นแหล่งอุปทาน
อันดับที่ 3 
 มีประมาณการณ์ว่าในปี 2010 ไต้หวันส่งออก phalaenopsis (Moth Orchids) ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 
40 ฟุต จ านวน 400 ตู้ไปยังสหรัฐฯ ปัจจุบันสินค้าน าเข้าจากไต้หวันจะอยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับให้ออกช่อ (spices) 
ในระหว่างการเดินทางในทะเลผ่านทางการขนส่งที่มีระบบการให้แสง LED แก่ต้นไม้ เมื่อสินค้าเดินทางถึงประเทศ
สหรัฐฯจะช่วยลดระยะเวลาการผลิตในสหรัฐฯให้สั้นลง ส่วนใหญ่ของสินค้าน าเข้าจากไต้หวันจะถูกส่งให้แก่เล้า
กล้วยไม้ที่เป็นคู่ค้าในสหรัฐฯในราคาขายส่ง เพื่อปลูกและขายต่อให้แก่ผู้ค้าปลีก อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ไต้หวันประสบ
ความส าเร็จในการเจรจาให้สหรัฐฯยอมให้ไต้หวันส่งต้นกล้วยไม้ที่ปลูกใน growing media ที่สหรัฐฯยอมรับเข้า
ประเทศสหรัฐฯได้ ท าให้ผู้ผลิตไต้หวันสามารถส่งสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯโดยไม่จ าเป็นต้องผ่านผู้
ปลูกในสหรัฐฯอีกต่อไป  ทั้งนี้ การส่งสินค้าต้นกล้วยไม้สายพันธุ์ Phalaenopsis ที่ปลูกใน growing media จาก
ไต้หวันเข้าไปยังสหรัฐฯสามารถกระท าได้เฉพาะผู้ส่งออกท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  APHIS ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 89 บริษัทและมีรายชื่อระบุไว้ใน APHIS Approved Facilities 
Authorized to Export Phalaenopsis spp. in Growing Media from Taiwan to the U.S.  ปัจจุบันผู้ผลิต
ไต้หวันก าลังด าเนินนโยบายเข้าไปเป็นผู้ค้าส่งและผู้กระจายสินค้าของตนเองในตลาดสหรัฐฯและคานาดา มีผู้ผลิต
ไต้หวันหลายรายได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจและขออนุญาตใช้ผืนดินเพื่อท าธุรกิจปลูกต้นกล้วยไม้ในสหรัฐฯ
และคานาดา รวมถึงการพยายามขออนุญาตซื้อที่ดินใน New Jersey เพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจปลูกต้นกล้วยไม้เพ่ือ
กระจายในเขตฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ 
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   สถิติมูลค่าการน าเข้าสหรัฐฯ (ล้านเหรียญฯ) 
ประเทศ 2010 2011 % ส่วน

แบ่งตลาด 
2011 

%เปลี่ยน 
แปลง
11/10 

มค – พย 
2012 

มค - พย 
2010 

%ส่วน
แบ่งตลาด 

2012 

%เปลี่ยน 
แปลง
09/10 

ทั่วโลก 58.66 69.40 100 18.33 63.15 59.90 100 -5.15 
ไต้หวัน 41.49 49.32 71.06 18.86 44.08 44.10 73.62 0.05 
เนเธอร์แลนด์ 8.14 12.67 18.26 55.61 11.96 9.06 15.13 -23.57 
ประเทศไทย 2.85 2.66 3.83 -6.63 2.60 2.65 4.42 2.02 
จีน 1.06 1.49 2.14 39.71 1.42 0.98 1.64 -30.80 
เกาหลีใต้ 1.11 1.12 1.61 1.33 1.12 1.00 1.60 -14.35 
คานาดา 3.12 1.10 1.57 -65.11 1.05 1.00 1.60 -8.39 
   

สถิติปริมาณการน าเข้าสหรัฐฯ (กิโลกรัม) 
ประเทศ 2010 2011 % เปลี่ยน 

แปลง 
11/10 

มค - พย 
2011 

มค - พย 
2012 

%
เปลี่ยนแปลง 

11/12 
ทั่วโลก 4,707,880 5,598,802 18.92 5,051,671 4,864,936 -3.70 
ไต้หวัน 4,091,554 4,840,733 18.31 4,312,637 4,191,949 -2.80 
ประเทศไทย 192,486 224,887 16.83 221,51 209,585 -5.39 
เนเธอร์แลนด์ 106,547 166,338 56.12 155,439 120,411 -22.53 
คานาดา 171,782 147,882 -13.91 144,647 122,296 -15.45 
เกาหลีใต้ 62,326 104,782 68.12 104,782 64,669 -38.28 
คอสตาริก้า 43,115 28,684  -33.47 28,684 89,250 211.15 
  

(3) ด่านน าเข้าส าคัญของสินค้าต้นกล้วยไม้คือ ด่านศุลกากรนครลอสแอนเจลิส ด่านศุลกากร 
นครซานฟรานซิสโก และด่านศุลกากรนครไมอามี่ ในระยะสองสามปีที่ผ่านมาการน าเข้าที่ด่านศุลกากรนคร  
ซานฟรานซิสโกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ประมาณสองในสามของสินค้าผ่านเข้าสหรัฐฯทางเรือ หนึ่ง
ในสามผ่านเข้าสหรัฐฯทางอากาศ 

(4) ด่านน าเข้าส าคัญในการน าเข้าทางเรือเรียงตามล าดับมูลค่าน าเข้าในปี 2011คือ ประมาณ 
ร้อยละ 47ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนครลอสแอนเจลิส ประมาณร้อยละ 34 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนคร      
ซานฟรานซิสโก และประมาณร้อยละ 17 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรไมอามี่   
 
 



ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ นครลอสแอนเจลิส     กมุภาพนัธ์ 2556     หนา้   12 

 

(5) ด่านน าเข้าส าคัญในการน าเข้าทางอากาศเรียงตามล าดับมูลค่าน าเข้าในปี 2011 คือ  
ประมาณร้อยละ 40 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรไมอามี่  ร้อยละ 33 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนครนิวยอร์ค และ
ประมาณร้อยละ 22 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนครซานฟรานซิสโก  การน าเข้าผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนคร     
ซานฟรานซิสโกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

(6) ด่านน าเข้าส าคัญของสินค้าต้นกล้วยไม้จากประเทศไทย ส่วนใหญ่ผ่านเข้าทางด่าน 
ศุลกากรนครซานฟรานซิสโก และด่านศุลกากรไมอามี่ นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาการขนถ่ายสินค้าที่ด่าน
ศุลกากรซานฟรานซิสโกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สินค้าต้นกล้วยไม้จากประเทศไทยน าเข้าสหรัฐฯผ่านทาง
อากาศและทางเรือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือประมาณครึ่งต่อครึ่ง    

 

5.2  กล้วยไม้ตัดดอก 
  มูลค่าน าเข้า สหรัฐฯเริ่มเก็บสถิติการน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกในปี 2007 ที่มีมูลค่าน าเข้ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 11 ล้านเหรียญฯ  มูลค่าน าเข้าในปี 2008 - 2011 คือ 13 ล้านเหรียญฯ 11.24 ล้านเหรียญฯ 14.02 
ล้านเหรียญฯ และ 13.55 ล้านเหรียญฯตามล าดับ การน าเข้า Dendrobium มีอัตราการเติบโตสูงสุดประมาณ 
ร้อยละ 9.2 ต่อปี ในขณะที่การน าเข้าดอกกล้วยไม้อ่ืนๆมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ต่อปี    

สถิติมูลค่าการน าเข้าสหรัฐฯ ล้านเหรียญฯสหรัฐฯ 
ประเทศ 2010 2011 % 

ส่วน
แบ่ง
ตลาด  
2011 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
11/10 

มค -พย 
2011 

มค-พย 
2012 

% 
ส่วน
แบ่ง
ตลาด 
2012 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
12/11 

ทั่วโลก 14.02 13.55 100 -3.36 12.54 14.61 100 16.52 
ประเทศไทย 7.81 6.63 48.95 -15.11 6.21 8.46 57.91 36.38 
เนเธอร์แลนด์ 4.46 4.86 35.87 9.04 4.35 4.31 29.52 -0.76 
นิวซีแลนด์ 0.85 0.90 6.61 5.60 0.90 0.80 5.50 -10.28 
มาเลเซีย 0.53 0.69 5.10 31.36 0.65 0.61 4.18 -5.36 
เวียดนาม 0.25 0.19 1.38 -25.77 0.17 0.14 0.95 -15.76 
ไต้หวัน 0.03 0.14 1.00 343.76 0.14 0.11 0.78 -15.65 
    

สถิติปริมาณ “หน่วย” การน าเข้าสหรัฐฯ 
ประเทศ 2010 2011 % 

เปลี่ยน 
แปลง 
11/10 

มค –พย 
2010 

มค-พย  
2011 

% 
เปลี่ยนแปลง 

11/10 
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ทั่วโลก 54,187,606 56,140,555 3.60 53,249,638 70,446,135 32.29 
ประเทศไทย 51,700,205 51,225,787 -0.92 48,649,188 67,025,036 37.77 
เนเธอร์แลนด์ 1,172,283 2,392,561 104.09 2,156,342 2,027,024 -6.00 
มาเลเซีย 937,861 1,156,643 22.90 1,076,917 1,021,353 -5.16 
นิวซีแลนด์ 162,587 1,164,985 616.53 1,164,985 200,835 -82.76 
ปานามา 0 4,620 0 4,620 64,641 1,299.16 
สิงค์โปร์ 57,824 14,090 -75.63 14,909 51,052 262.33 
เวียดนาม 44,068 38,209 -13.30 35,836 19,320 -46.09 
ไต้หวัน 14,683 24,935 69.82 24,935 13,136 -47.32 
    

(1) แหล่งอุปทานน าเข้าส าคัญสูงสุดของสหรัฐฯคือประเทศไทย ในแต่ละปีประเทศไทยถือครอง  
ตลาดน าเข้าสหรัฐฯไว้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง แหล่งอุปทานน าเข้าส าคัญรองจากประเทศไทยคือประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ถือครองตลาดน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกของสหรัฐฯไว้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 
80 
  (2) ประเภทของดอกกล้วยไม้น าเข้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆที่มีมูลค่าน าเข้าใกล้เคียงกัน คือ 

(2.1) กล้วยไม้ทั่วไปที่ไม่ใช่  Dendrobium ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ถือครอง
ตลาดน าเข้าไว้เกินกว่าครึ่งหนึ่งรองลงมาคือนิวซีแลนด์และประเทศไทย 

ประเทศ 2010 2011 % 
ส่วน
แบ่ง
ตลาด  
2011 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
11/10 

มค -พย 
2011 

มค-พย 
2012 

% 
ส่วน
แบ่ง
ตลาด 
2012 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
12/11 

ทั่วโลก 6.90 7.31 100 5.83 6.72 6.60 100 -1.78 
เนเธอร์แลนด์ 4.29 4.44 60.73 3.49 3.95 4.07 61.62 2.83 
นิวซีแลนด์ 0.85 0.89 12.20 5.37 0.89 0.80 12.15 -10.07 
ประเทศไทย 0.91 0.85 11.56 -6.67 0.81 0.78 11.78 -3.83 
มาเลเซีย 0.52 0.69 9.46 33.02 0.65 0.60 9.09 -7.07 
เวียดนาม 0.25 0.19 2.56 -25.77 1.67 0.14 2.11 -15.76 
ไต้หวัน 0.03 0.13 1.81 335.69 0.13 0.11 1.72 -14.09 
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 (2.2)  กล้วยไม้พันธุ์  Dendrobium เกือบจะท้ังสิ้นหรือเกินกว่าร้อยละ 90 เป็นการน าเข้าจากประเทศ 
ไทย 

ประเทศ 2010 2011 % 
ส่วน
แบ่ง
ตลาด  
2011 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
11/10 

มค -พย 
2011 

มค-พย 
2012 

% 
ส่วน
แบ่ง
ตลาด 
2012 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 
12/11 

ทั่วโลก 7.22 6.24 100 -12.27 5.82 8.01 100 37.65 
ประเทศไทย 6.91 5.79 92.71 -16.22 5.40 7.69 95.90 42.40 
เนเธอร์แลนด์ 0.17 0.42 6.76 150.06 0.39 0.25 3.09 -36.95 
สิงค์โปร์ 0.02 0.01 0.17 -29.89 0.01 0.02 0.26 96.84 
คานาดา 0.004 0.007 0.11 90.47 0.007 0 0 -100.00 
นิวซีแลนด์ 0.002 0.004 0.07 83.66 0.004 0.002 0.03 -53.18 
ปานามา 0 0.004 0.07 0 0.004 0.04 0.50 878.38 

 
  (3)  ลักษณะการน าเข้า มีทั้งที่เป็นการน าเข้าเป็นช่อเดี่ยวและการจัดมัดรวมเป็นช่อตามจ านวน
ที่ผู้น าเข้าสหรัฐฯต้องการ 
  (4)  เส้นทางการขนส่งเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯของกล้วยไม้ตัดดอก ทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสหรัฐฯทาง
อากาศ ด่านน าเข้าส าคัญเรียงตามล าดับคือ 

4.1. ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไปผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนคร
ลอสแอนเจลิส  

4.2 ประมาณร้อยละ 20  -30  ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนิวยอร์ค  
   4.3 ประมาณร้อยละ 15 – 20 ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรฮอนโนลูลู 

4.4      ประมาณร้อยละ 10 – 15  ผ่านเข้าทางด่านศุลกากรไมอามี่ 
4.5 ด่านน าเข้าอ่ืนๆที่มีสินค้าผ่านเข้าประปรายคือ ด่านน าเข้าชิคาโก  

ซานฟรานซิสโก ดัลลาส/ฟอร์ทเวิท บอสตัน วอชิงตัน ดีซี นิวออร์ลีน และ 
ซีแอตเติล  

   ด่านน าเข้าส าคัญกล้วยไม้ที่ไม่ใช่ Dendrobium เรียงตามล าดับคือ ด่านศุลกากรนครนิวยอร์ค  
ด่านศุลกากรนครลอสแอนเจลิส ด่านศุลกากรนครไมอามี่ ด่านศุลกากรนครชิคาโก ด่านศุลกากรนครซานฟรานซิส
โก และด่านศุลกากรนครดัลลาส/ฟอร์ทเวิท 
     ด่านน าเข้าส าคัญกล้วยไม้สายพันธุ์  Dendrobium เรียงตามล าดับคือ ด่านศุลกากรนครฮอน
โนลูลู ด่านศุลกากรนครลอสแอนเจลิส ด่านศุลกากรนครไมอามี่ ด่านศุลกากรนครนิวยอร์ค และด่านศุลกากรนคร
ซานฟรานซิสโก 
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  (5)   ด่านน าเข้าส าคัญสินค้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทยคือด่านศุลกากรนครลอสแอนเจลิส 
และด่านศุลกากรฮอนโนลูลู มูลค่าน าเข้าท่ีผ่านเข้าท้ังสองด่านนี้รวมกันประมาณกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าน าเข้า
รวมทั้งสิ้น และผ่านเข้าทางด่านศุลกากรนิวยอร์คประมาณร้อยละ 14 ที่เหลือผ่านเข้าทางด่านศุลกากรไมอามี่ 
ซานฟรานซิสโก และชิคาโก ตามล าดับ   
 

6. ระบบการกระจายสินค้า 
 6.1. ช่องทางการจ าหน่าย 
  สหรัฐฯไม่มีระบบการประมูลดอกไม้ โดยปกติแล้วผู้ผลิตรายใหญ่บนแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯจะขาย
ตรงให้แก่ตลาดค้าปลีก โดยจัดส่งเข้าสู่ร้านค้าปลีกโดยตรง ในขณะที่ผู้ผลิตจากฮาวายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตราย
เล็กจะขายให้แก่คนกลางซึ่งอาจจะป็นผู้ปลูกกล้วยไม้บนแผ่นดินใหญ่ซึ่งอาจจะขายสินค้าต่อโดยทันทีหรือน าไป
บรรจุตกแตใ่หม่ในกระถางก่อนวางจ าหน่าย หรืออาจจะใช้ brokers ช่วยขายสินค้าให้ ผู้ผลิตรายย่อยๆอ่ืนๆส่วน
ใหญ่จะขายให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อยน าไปจ าหน่ายตามงานเทศกาลหรือในระหว่าง farmer markets ต่างๆที่มี
แพร่หลายไปท่ัวสหรัฐฯ  
  ส่วนใหญ่สินค้าต้นกล้วยไม้ที่น าเข้าสหรัฐฯจะอยู่ในรูปของเง้า (bare rooted plants)ที่ส่งเข้าไป
ยังผู้ปลูกในสหรัฐฯเพ่ือน าไปเพาะปลูกลงในกระถางที่กระท ากันเป็น mass production ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 4 
– 6 เดือนกว่าจะออกดอกพร้อมที่จะจ าหน่าย จึงส่งจ าหน่ายในตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีกท่ีขายสินค้าทั่วๆไป และ
ตลาดที่เป็น specialty stores ต่างๆ  ในกรณีที่เป็นการน าเข้าใน growing media ที่สหรัฐฯยอมรับยอมรับเช่น 
เฟิร์น หรือ ในกากมะพร้าว หรือเส้นใยต่างๆ อาจจะขายส่งให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อยได้เลยโดยตรง   
  สินค้าน าเข้าที่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก มีท้ังการน าเข้าเป็นดอก เป็นกิ่ง หรือเป็นสินค้าส าเร็จรูปเช่น
ร้อยเป็นมาลัย (lei)  

 6.2. ลักษณะการบรรจุสินค้า  
   กระท าทุกรูปแบบแล้วแต่ผู้ซื้อสั่ง สินค้าที่ส่งภายในประเทศจะมีตั้งแต่บรรจุรวมลงในกล่อง 
(boxed cased) หรือในถาด (open tray) หรือแยกเป็นต้น เป็นช่อแยกเดี่ยวในกล่องที่สวยงามพร้อมวางจ าหน่าย
ได้เลย ในกรณีที่เป็นต้นกล้วยไม้จะมีการเสริมกิ่งดอกอย่างดีกันดอกหัก   
  สินค้าน าเข้าที่เป็นไม้ตัดดอก เป็นกิ่ง หรือเป็นสินค้ามาลัย การบรรจุจะกระท าตามท่ีผู้ซื้อสั่ง ใน
กรณีท่ีเป็นดอก อาจจะเป็นดอกเดี่ยวๆใส่ในถุงพลาสติก หรือวางเรียงซ้อนกันในกล่อง ในกรณีที่เป็นช่อจะมัดเป็น
ช่อแยกตามชนิดของกล้วยไม้ ในกรณีที่เป็นมาลัยจะร้อยแยกออกเป็นมาลัยชั้นเดียวหรือมาลัยซ้อน นับจ านวนใน
แต่ละถุง แต่ละกล่อง แต่ละช่อตามที่ลูกค้าต้องการ  

 6.3. การขนส่ง 
  ผู้ผลิตบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯจะขนส่งสินค้าทางรถทรัค ราคาค่าขนส่งเฉลี่ยในปี 2005 ประมาณ
ต้นละ 50 เซ็นต์ขึ้นไป ผู้ผลิตในฮาวายจะจัดส่งสินค้าทางอากาศเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ซึ่งราคาค่าขนส่งจะเฉลี่ย
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ประมาณต้นละ 1.15 – 2.00 เหรียญฯ ไม่มีสถิติราคาค่าขนส่งในปัจจุบันแต่ประมาณการณ์ได้ว่าจะสูงกว่าราคาใน
ปี 2005 ไม่ต่ ากว่าหนึ่งเท่าตัว 

 6.4. แหล่งจ าหน่ายส่งและจ าหน่ายปลีกส าคัญบนฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ 
  4.1 Los Angeles Flower District (www.laflowerdistrict.com) เป็นตลาดค้าส่ง 
   ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯตั้งอยู่ที่ 766 Wall Street และพ้ืนที่ระหว่าง 6th  Street  

และ 8th Street บน Wall Street  เป็นแหล่งที่ตั้งของร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และ ร้าน 
ขายอุปกรณ์ส าหรับการจัดดอกไม้ 

  4.2 San Francisco Wholesale Flower Mart (www.sfflmart.com) ตั้งอยู่ที่ 
   640 Brannan Street, San Francisco, CA 
  4.3 The Connection Wholesale Florist       
   (www.theconnectionwholesaleflorist.com) ตั้งอยู่ที่ 2733 W. 7th St., 
   Fort Worth, Texas  
  4.4 Portland Flower Market (www.pdxflowermarket.com) ตั้งอยู่ที่ 3624 N. 
   Leverman, Portland, Oregon 
  4.5 San Diego International Floral Trade Center     
   (www.floraltradecenter.com) ตั้งอยู่ที่ 5600 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 
 

7.  โอกาส ปัญหาและอุปสรรคอุตสาหกรรมการผลิตและตลาดการค้ากล้วยไม้สหรัฐฯ  
7.1 โอกาส  เงื่อนไขท่ีสนับสนุนโอกาสการขยายตัวของตลาดต้นกล้วยไม้ของสหรัฐฯคือ  

(1)     ผู้บริโภคสหรัฐฯมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกล้วยไม้มากยิ่งขึ้น การเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ได้  
เป็นเรื่องยากอีกต่อไป  

 (2) ปัจจุบันมีการผสมปรุงแต่งสายพันธุ์ให้เกิดเป็นต้นกล้วยไม้ที่แข็งแรงกว่าเดิมและมีดอก  
และสีสวยงามมากยิ่งข้ึนและมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนสามารถตอบสนองความ
ต้องการบริโภคสินค้าใหม่ๆของผู้บริโภคได้หลายกลุ่มหลายวัตถุประสงค์ 

  (3)     ปัจจุบันต้นกล้วยไม้มีวางจ าหน่ายทั้งปีและแพร่หลายในตลาดค้าปลีกท่ัวไปทั้งท่ีเป็น 
ตลาด supermarket แบบปกติ ตลาด mass market และ  discount market ต่างๆ 
นอกเหนือไปจากร้านค้าปลีกสินค้าต้นไม้(nursery) และร้านขายดอกไม้ (flower 
shops) 

(4) ราคาต้นกล้วยไม้ลดต่ าลงจนผู้บริโภคท่ัวไปสามารถหาซื้อได้โดยสะดวกใจเมื่อ  
เปรียบเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมาท่ีต้นกล้วยไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงส าหรับ  
ผู้บริโภคในตลาดระดับบนเท่านั้น 

(5) ต้นกล้วยไม้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยที่จะใช้เป็นของขวัญ  
ส าหรับโอกาสต่างๆ 

http://www.laflowerdistrict.com/
http://www.sfflmart.com/
http://www.theconnectionwholesaleflorist.com/
http://www.pdxflowermarket.com/
http://www.floraltradecenter.com/
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(6) ผู้บริโภคสหรัฐฯมีทัศนคติว่าต้นกล้วยไม้เป็นสินค้าที่มี  value สูงคือ สวยงามและมีความ 
คงทานสามารถบานอยู่ได้เป็นเดือนนานกว่า ต้นไม้ชนิดอื่นๆ 

  

  7.2. ปัญหาและอุปสรรค ปัจจุบันตลาดกล้วยไม้สหรัฐฯก าลังประสบปัญหาส าคัญคือ  
(1) ปัจจุบันตลาดการบริโภคก าลังอ่อนตัวลงอย่างมากตามสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

   สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้าหลายรายการที่ไม่จ าเป็นต่อ 
การด ารงชีวิต รวมถึงการบริโภคกล้วยไม้ และการเดินทางท่องเที่ยว (ส่งผลต่อกล้วยไม้ 
ตัดดอกท่ีท าเป็นมาลัยคล้องคอในธุรกิจท่องเที่ยวของฮาวาย)  

(2) มีแนวโน้มว่ามีการผลิตกล้วยไม้ออกวางจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากผู้เพาะ
กล้วยไม้รายย่อยมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (สาเหตุหนึ่งคือกล้วยไม้สามารถสร้างรายได้
ให้ระหว่าง 60 – 200 เหรียญฯ ต่อหนึ่งตารางฟุตของพ้ืนที่ปลูก เปรียบเทียบกับการ
ปลูกต้นไม้อ่ืนๆขายเช่น poinsettias สร้างรายได้ให้เพียง 5 เหรียญฯต่อหนึ่งตารางฟุต) 
ผลผลิตจ านวนมากส่งผลกระทบท าให้ราคาจ าหน่ายในตลาดตกต่ าลง เมื่อกลางปี 2007 
เกิดเหตุการณ์กล้วยไม้กระถางที่สายพันธุ์ Phalaenopsis สีขาวดอกใหญ่จากผู้ผลิตในรัฐ
แคลิฟอร์เนียไหลบ่าเข้าสู่ตลาดเป็นจ านวนมากจนท าให้ราคากล้วยไม้ดอกใหญ่ใน
กระถางในตลาดตกลงถึงร้อยละ 30  

  (3) ต้นทุนการผลิตและราคาขนส่งกล้วยไม้เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจาก  
การผลิตกล้วยไม้เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากและพ้ืนที่ปลูกขนาด
ใหญ่ ซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการในสหรัฐฯมีค่าใช้จ่ายในการจัดหามาและรักษาไว้สูงมาก 

  ( 4) มีแนวโน้มว่าคนอเมริกันให้ความส าคัญต่อการแต่งงานอย่างมีพิธีรีต รองน้อยลงทั้งด้วย 
เหตุผลที่เป็นค่านิยมส่วนบุคคลและเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ การจัดพิธีแต่งงานจึงมี
แนวโน้มที่จะลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการปิดก้ันช่องทางหนึ่งของโอกาสการขายสินค้า
ดอกกล้วยไม้ในตลาดงานแต่งงาน 

  ( 5) การแข่งขันอย่างรุนแรงของกล้วยไม้น าเข้าจากต่างประเทศ  
  (6) ปัญหาของผู้ส่งออกไทยกับระบบการตรวจสินค้าส่งออก และระบบการขนส่งสินค้าของ  

สายการบินที่ท าให้สินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่งเข้าไปยังประเทศสหรัฐฯ 
(7)      ปัญหาเรื่องความถี่ในการตรวจพบแมลงศัตรูพืชท าให้ภาพพจน์สินค้าไทยในหมู่นักธุรกิจ  

ผู้น าเข้าเป็นไปในทางลบและสร้างปัญหาในการประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องของการเสีย  
เวลาในการจัดการแก้ไขปัญหา เสียลูกค้าเนื่องจากไม่สามารถส่งสินค้าได้ตาม  
ก าหนดเวลา และต้นทุนที่ถูกท าให้เพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องเสียไปเพ่ือแก้ไข  
ปัญหาหรือท่ีขาดหายไปเนื่องจากไม่สามารถขายสินค้าได้ 
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8.  กฎระเบียบการน าเข้า 
8.1 ด่านน าเข้ากล้วยไม้ 

      ต้นพืชหรือเมล็ดพืชที่น าเข้าสหรัฐฯส่วนใหญ่แล้วจะต้องผ่านเข้าที่ด่านน าเข้าท่ีมี Plant Inspection 
Station คือมีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯประจ าอยู่เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ในสหรัฐฯมี Plant Inspection Station อยู่รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง
คือที่  
รัฐ/เขตปกครอง ด่านศุลกากร หมายเหตุ 

อริโซน่า Nogales  
แคลิฟอร์เนีย Hawthorne,  

South San Francisco,  
San Diego 

 

ฟลอริด้า Miami 
Orlando 

 

จอร์เจีย Atlanta  
กวม Tiyan Barrigada  
ฮาวาย Honolulu  
หลุยเซียน่า Kenner  
แมรี่แลนด์ Beltsville เป็นสถานีเดียวที่ถูกออกแบบเพื่อการตรวจสายพันธุ์พืชที่มี 
  การน าเข้าสหรัฐฯในจ านวนเล็กน้อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
  เพาะพันธุ์หรือการวิจัยเท่านั้น และการน าเข้าที่มีใบอนุญาต 
  น าเข้าที่ออกให้โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
นิวเจอร์ซี่ Linden  
นิวยอร์ค   
ปัวโตริโก้   
Jamaica   
Carolina   
เท็กซัส Los Indios   
 Humble  
วอชิงตัน SeaTac  

  
 การตรวจที่  Plant Inspection Station นอกจากจะกระท าตามกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯที่รวมถึง Lacey Act และ Endangered Species Act แล้วยังรวมถึงกฎระเบียบของ the 
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Convention on International Traded in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ที่
ห้ามการค้ากล้วยไม้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะสูญพันธุ์ อย่างไรก็ดี สหรัฐฯยอมให้น าเข้ากล้วยไม้ที่มีความเสี่ยงที่
จะสูญพันธุ์ในระดับต่ าเข้าไปเพาะพันธุ์และจ าหน่ายได้โดยต้องมีเอกสารก ากับ 
  

 8.2   กฎระเบียบการน าเข้าสหรัฐฯต้นกล้วยไม ้
  8.2.1 ภาษีน าเข้า การน าเข้าต้นกล้วยไม้ ระหัสศุลกากร 0602.90.20.00 ไม่ต้องเสีย  
   ภาษีน าเข้า 
  8.2.2 ข้อบังคับการน าเข้า  
   (1) ต้นกล้วยไม้นั้นจะต้องปลอดจากทราย ดิน และแมลงศัตรูพืช ดังนั้น    
    ต้นกล้วยไม้ที่น าเข้าสหรัฐฯจะมาในลักษณะ bare rooted เพื่อน าไป  
    ปลูกลงในกระถางในสหรัฐฯ 
   (2) สหรัฐฯยอมให้น าเข้าสินค้าต้นกล้วยไม้ที่อยู่ในสิ่งรองรับ (growing   
             media) ได้แต่ต้องเป็น growing media ที่สหรัฐฯยอมให้ใช้ได้เท่า   
    นั้น คือ ต้นเฟริน์ (tree fern slabs) กากมะพร้าว (coconut husks) ใย 
    มะพร้าว  (coconut fiber) กระถางดินเผาที่เป็นกระถางใหม่ (new clay  
    pots) ตระกร้าท าด้วยไม้ที่เป็นของใหม่ (new wooden baskets)ใน  
    กรณีหลังนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่  
    ท าจากไม้ด้วย การน าเข้าในลักษณะนี้สหรัฐฯจะอนุญาตให้เฉพาะบริษัท 
    ผู้ผ ลิตเฉพาะรายที่สหรัฐฯรับรองเท่านั้น 
    (3) กฎหมาย  Lacey Act และ Endangered Species Act ก าหนดว่าต้องมี 
    ป้ายหรือเอกสารก ากับที่ระบุ    

   (ก) ชื่อทางพฤษศาสตร์หรือสายพันธุ์ (genus หรือ species)  
    (ข) ต้นก าเนิดสินค้า  (สถานที/่แหล่งปลูก มิใช่ท่าหรือด่าน น าเข้า/  
     ส่ งออก) 
    (ค) จุดหมายปลายทางของสินค้า (อาจจะไม่ใช่ที่ด่านน าเข้า) ชื่อ/  
     ที่อยู่ของผู้รับ 
    (ง) ขนาดและชนิดของการจัดส่งสินค้า (ระบุว่าเป็นการจัดส่งเพื่อ  
     การค้า หรือ ไม่ใช่เพื่อการค้า) 
    (จ) มีหรือไม่มีเอกสารใบอนุญาตน าเข้าและประกาศนียบัตร  
     สุขลักษณะของพืชของประเทศต้นก าเนิด (foreign    
     phytosanitary certificates) 

  (ฉ) แบบฟอร์มก่อนการปล่อยผ่านสินค้า  (preclearance form –  
   PPQ Form 203) 
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    (ช)      วัตถุประสงค์/ความตั้งใจที่จะใช้สินค้า  
   (4) เอกสารอ่ืน เช่น ใบอนุญาตของ  CITES ถ้าจ าเป็นต้องมี เป็นต้น  
   (5) ผู้น าเข้าต้องแจ้งศุลกากรสหรัฐฯถึงก าหนดเวลาที่สินค้าเดินทางถึงสหรัฐฯ  

 8.3. กฎระเบียบการน าเข้าสหรัฐฯกล้วยไม้ตัดดอก 
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯจัดระดับความเสี่ยงของศัตรูพืชของกล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศต่างๆไว้ 
2 ระดับคือ “Low” และ “High” กล้วยไม้ตัดดอกของไทยอยู่ในระดับ “High” เช่นเดียวกับกล้วยไม้ตัดดอกของ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงค์โปร์ กล้วยไม้ตัดดอกจากเนเธอร์แลนด์อยู่ในระดับ Low  
  8.3.1   อัตราภาษีน าเข้า  กล้วยไม้ตัดดอก ระหัสศุลกากร 0603.13.00 น าเข้าสหรัฐฯจาก 

ประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า 
8.3.2 เอกสารก ากับ สหรัฐฯถือว่าดอกกล้วยไม้เกือบจะท้ังสิ้นมาจากต้นกล้วยไม้ที่ถูกผสม  

พันธุ์ขึ้นมาไม่ใช่กล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติจึงไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ 

   8.3.3 ขั้นตอนการการตรวจกล้วยไม้ตัดดอกน าเข้า 
   (1) สินค้าน าเข้าที่เดินทางไปถึงท่าน าเข้าสหรัฐฯต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่ APHIS ที่ 

ด่านตรวจ และจะต้องอยู่ที่ด่านน าเข้าจนกระทั่งได้รับค าสั่งปล่อยหรือค าสั่งให้
เคลื่อนย้ายจากผู้ตรวจสินค้า 

     ขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ APHIS 
      ขั้นที่ 1  ตัดสินว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าต้องห้าม  
        สินค้าทีไ่ม่ต้องห้าม หรอืเป็นสินค้าที่   
        precleared มาแล้ว 
      ขั้นที่ 2  ตัดสินว่าจะต้องต้องตรวจหรือสั่งย้าย 
        ไปยงัสถานทีอ่ื่น  
      ขั้นที่ 3  พิจารณาว่าสินค้าดังกล่าวจะต้องมี  
        ใบอนุญาตน าเข้าหรือไม่ 
      ขั้นที่ 4  ระบุระดับของความเสี่ยงของแมลง  
        ศัตรูพืช 
      ขั้นที่ 5  ตัดสินปริมาณของสินค้าที่จะต้องถูก 
        สุม่ตรวจ  
      ขั้นที่ 6  ตรวจสินค้า  
      ขั้นที่ 7  ด าเนินการที่จ าเป็นหลังการตรวจทั้งนี้ 
        ขึน้อยู่กับผลของการตรวจ  
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(2) ในกรณีที่ผู้ตรวจสินค้าพบว่าสินค้ามีแมลงติดมาด้วยหรือมีโรค ผู้ตรวจสินค้า 
จะแจ้งผู้น าเข้าหรือเจ้าของสินค้าด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(ก) เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ก าหนดเพื่อท าการแก้ไขสินค้าให้ 
ถูกต้องโดยการฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ท าความสะอาด 
หรือ จัดการ treatment  สินค้าใหม่ตามท่ีผู้ตรวจสินค้า
ก าหนด เมื่อกระท าการแก้ไขเสร็จแล้วต้องส่งสินค้ากลับไปให้
ตรวจใหม่ หากไม่กระท าการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้ตรวจสินค้าจะสั่งท าลายสินค้า 

     (ข) ให้ส่งสินค้าออกไปนอกประเทศสหรัฐฯ  
     (ค) ให้ท าลายสินค้าทิ้งในประเทศสหรัฐฯ 
   (ง) ในกรณีที่พบว่ามีแมลง agromyzids ติดมาด้วย สินค้าจะต้อง 

ถูกรมควัน (fumigation) ด้วย methyl bromide  
  8.3.4. สถานที่การตรวจสินค้า  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯก าหนดไว้ดังนี้ 
   (1) โต๊ะส าหรับใช้ตรวจสินค้าจะน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดไม่ได้นอกจากการ  

ตรวจสินค้า และตั้งอยู่นอกเส้นทางการจราจรในโกดังเก็บสินค้า 
   (2) สถานที่ตั้งโต๊ะตรวจสินค้าต้องมีอากาศถ่ายเท  
   (3) พื้นผิวโต๊ะต้องเรียบ สะอาด และแห้ง  พ้ืนผิวต้องเป็นสีขาว  
   (4) ต้องมีแสงที่สว่างมากๆ ควรเป็นแสงนีออน และอาจจะต้องมีไฟตั้งโต๊ะที่มี  

แว่นขยายด้วย ถ้าจ าเป็น 
(5) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ แอลกอฮอล์ ถุงกระดาษสีน้ าตาล แปรงเล็กๆส าหรับ

เก็บแมลง ไฟฉาย ถุงมือ เลนส์ที่ถือด้วยมือ มีด ที่หนีบกระดาษ ขวดแก้วเล็กๆ 
ตรายาง เพ่ือระบุการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ด้วยค าสั่งว่าให้ Hold, Released, 
Treated & Released, Authorize Shipment to ...., Released for 
Export หรือ Inspected & Released) 

(6) ผู้ตรวจจะจับกล้วยไม้เป็นช่อหรือเป็นก าสั่นหรือฟาดกับโต๊ะแรงพอที่จะท าให้  
แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่ติดอยู่หลุดออกมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสินค้าในระหว่าง
การตรวจหรือในระหว่างการแก้ไขสินค้าตามค าสั่งของผู้ตรวจสินค้า 

   

9.  งานเทศกาลกล้วยไม ้
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 Santa Barbara International Orchid Show (www.sborchidshow.com) เป็นงานแสดงสินค้า
กล้วยไม้ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีที่ Earl Warren Show Grounds, 3400 Calle 
Real, Santa Barbara, CA ก าหนดการจัดงานครั้งต่อไป วันที่ 8  – 10 มีนาคม 2513 
 
 

10.  ข้อคิดเห็นแนวทางการขยายตลาด 
 การวางนโยบายขยายตลาดกล้วยไม้ในสหรัฐฯควรจะเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคสุดท้าย ผู้น าเข้าและผู้ผลิตใน
สหรัฐฯมิใช่ผู้บริโภคสุดท้ายในตลาดค้าปลีก เนื่องจากลักษณะการบริโภคสินค้าต้นไม้ดอกไม้ของผู้บริโภคท่ัวไปใน
สหรัฐฯ เงื่อนไขส าคัญสูงสุดในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือราคาและคุณภาพความสวยงามสมบูรณ์ของตัวสินค้า 
ประเทศแหล่งที่มาไม่เคยเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาซื้อสินค้า ส าหรับผู้บริโภคท่ีสนใจในเรื่องกล้วยไม้อย่างมากๆ
จะให้ความสนใจถึงแหล่งที่มาท่ีเป็นบริษัทผู้ผลิตและ/หรือผู้ปลูกในสหรัฐฯที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย  
 กลยุทธต่างๆที่อาจจะน าไปพิจารณาใช้  

1. อาจจะด าเนินรอยตามกลยุทธ์ของประเทศไต้หวันที่ประสบผลส าเร็จมาแล้วในการขยาย  
ตลาดต้นกล้วยไม้ของตนในสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ 
1.1. การ lobby ให้หน่วยงาน APHIS กระทรวงเกษตรสหรัฐฯยอมให้ประเทศไทย 

ส่งต้นกล้วยไม้ใน growing media เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯได้เช่นเดียวกับประเทศ
ไต้หวัน ซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งของไทยสามารถส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
ได้มากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น และท ารายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพราะไม่จ าเป็นต้องผ่านคน
กลางอีกต่อไป 

1.2. การให้การสนับสนุนผู้ผลิตไทยรายใหญ่ๆในการขยายฐานการผลิตเข้าไปยัง 
สหรัฐฯตามนโยบาย internationalization ของกระทรวงพาณิชย์ โดยอาจจะ
เป็นการร่วมผลิตกับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐฯหรือการลงทุนตั้งแหล่งผลิตเองใน
สหรัฐฯ แม้ว่ากลยุทธ์นี้จ าเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนจ านวนมาก แต่ผลที่จะได้
คือ  
- จะช่วยลดปัญหาสินค้าเสียหายในระหว่างการส่งสินค้าออกจากประเทศ

ไทยซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  
- ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างประเทศท่ีนับวันจะแพงมากขึ้น

เรื่อยๆ  
- ลดปัญหาในเรื่องการน าเข้าสหรัฐฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงสูงในการ

ตรวจพบแมลงศัตรูพืช  
- สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่ต่างๆที่มีอยู่ในสหรัฐฯมา

พัฒนาสินค้าได้โดยง่าย  

http://www.sborchidshow.com/
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- สามารถใช้ประโยชน์จาก incentives ต่างๆที่สหรัฐฯมีให้ในการประกอบ
ธุรกิจ  

- เป็นการเปิดช่องทางในการขยายตลาดออกไปยังประเทศต่างๆในทวีป
อเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคานาดาซึ่งเป็นตลาดที่มี  

         ศักยภาพสูงให้สามารถกระท าได้โดยง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบ 
         ของประเทศเหล่านี้ในเรื่องของการน าเข้าสินค้าจากประเทศสหรัฐฯ 
         ไม่เข้มงวดเท่ากับการน าเข้าจากประเทศในเอเซีย 

2. จัดท ากลยุทธ์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้มีจุดยืนที่เด่นชัดในตลาดโลก  
เป้าหมายก็เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตกล้วยไม้ชั้นน าของโลก  
ตามข้ันตอนดังนี้คือ 

    2.1 ให้การสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่  
มีอยู่แล้วให้มีคุณลักษณะในระดับท่ีสูงมากยิ่งข้ึน และการพัฒนาสาย  
พันธุ์ใหม่ๆท่ีหายากหรือที่แปลกออกไปจากที่มีอยู่ในตลาด  

2.2 คัดเลือกสินค้าที่มีคุณลักษณะเด่นมากๆส่งเข้าประกวดและ/หรือน า
ออกแสดงในงานแสดงสินค้ากล้วยไม้ในสหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง 

  3. ให้ความสนับสนุนผู้ผลิตไทยในเรื่องการท าการศึกษาวิจัยค้นคว้าสร้างกล้วยไม้สายพันธุ์  
ใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับการบริโภคของผู้บริโภคท่ัวไปออกสู่ตลาดสหรัฐฯ เป้าหมายก็เพ่ือ
สร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าดอกกล้วยไม้ไทยในตลาดดอกกล้วยไม้ของสหรัฐฯซึ่ง
ปัจจุบันก าลังมีแนวโน้มเป็นตลาด mass production มากขึ้นเรื่อย สินค้ากล้วยไม้ที่มี
ความพิเศษแปลกออกไปจากสินค้าทั่วไปในตลาดจะมีโอกาสทางตลาดสูงกว่า  

4.  ศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลผู้ผลิตไทยที่มีฐานการผลิตในสหรัฐฯอยู่แล้วและผู้น าเข้าที่ 
เป็นนักธุรกิจคนไทยเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการขยายตลาดและการติดต่อท าธุรกิจ
กับผู้ผลิตในประเทศไทย รวมถึงให้การสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์
สินค้ากล้วยไม้ไทยของตนในงานแสดงสินค้าต่างๆท่ีเป็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 
กลุ่มธุรกิจตกแต่ง ภายใน กลุ่มโรงแรม เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางและสามารถเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้น 

 5. สนับสนุนให้มีการส่งออกจากประเทศไทยกล้วยไม้ตัดดอก/ตัดช่อสายพันธุ์อ่ืน  
นอกเหนือไปจาก Dendrobiums ให้มากยิ่งข้ึน 

6.      หาทางแก้ปัญหาอย่างจริงจังให้แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยในเรื่องแมลงศัตรูพืชและความ 
     ล่าช้าในการตรวจสินค้าและการขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทยที่จ าเป็นต้องมีการร่วม   
     มือกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
1. International Commercial Orchid Growers Organization 
2. U.S. Department of Agricultural 
3. HortTechnology 
4.       Agricultural Communications, Texas A & M University System, Agricultural Program 
5.      Hawaii Department of Agricultural, Agricultural Development Division 
6.      California Orchid Trail 
7.      U.S. Department of Commerce 
8.       World Trade Atlas 
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