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เกี่ยวกับบริษัท                                                                                                     

บริษัท Royal Orchid Imports ซึ่งมีคุณกิ่งกาญจน์ สมิตามร ชาวไทยเป็นเจ้าของบริษัทฯ     
น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทย บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนครซานฟรานซิสโก กล้วยไม้น าเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
กล้วยไม้สกุลหวายหรือ Dendrobium และสกุล Phalaenopsis จัดจ าหน่ายให้แก่ร้านขายส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 
ร้านอาหาร โรงแรม รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะน าเข้าเฉพาะส่วนดอก เพ่ือวางในถาดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย การส่งกล้วยไม้ช่อเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ซุปเปอร์มาเก็ตจะขายผ่านนายหน้าเสมอ เนื่องจากผู้น าเข้า     
แต่ละรายมักน าเข้าดอกไม้เฉพาะชนิด แต่ซุปเปอร์มาเก็ตต้องการดอกไม้หลากหลายเพื่อจ าหน่าย  

ข้อคิดเห็นของบริษัทฯ 

1. กล้วยไม้ที่น าเข้าจากไทยจะต้องผ่านการรม (Fumigate) ทุกครั้ง ซึ่งท าให้คุณภาพของ
ดอกไม้ด้อยลงไป แม้กระนั้นก็ยังพบว่ามีแมลงและหอยทากติดมา ท าให้กล้วยไม้น าเข้าจากไทยถูกเผาท าลาย       
ปี 2556 กล้วยไม้น าเข้าจากประเทศไทยของบริษัทฯ ถูกเผาท าลายจ านวน 4 รุ่น เนื่องจากมีแมลงที่มีชีวิตติดมา         
โดยทางการสหรัฐฯ มีวิธีจัดการสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้เลือก 3 แนวทางคือ รมควันซ้ า ส่งกลับไปยังประเทศ       
ต้นทาง หรือเผาท าลาย โดยการเผาท าลายมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดคือประมาณ 500 – 600 เหรียญสหรัฐฯ/รุ่น ทั้งนี้ 
หากเป็นตรวจพบหอยทาก แม้เจอเพียงเปลือกหอยและไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็จะต้องถูกเผาท าลาย 
เนื่องจากการรมด้วยสารเคมีไม่สามารถก าจัดหอยทากที่ติดมาได้แม้จะเป็นเพียงหอยทากขนาดเล็ก การน าเข้า
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือ CBP (Customs and Border Protection Agency) โดยเชื่อว่าการตรวจ
ปล่อยสินค้าที่ด่านสนามบินลอสแอนเจลิสมีความเข้มงวดน้อยกว่าด่านที่ซานฟรานซิสโกมาก การที่สินค้าถูกเผา
ท าลายนอกจากสูญเสีญรายได้แล้ว ยังท าให้สูญเสียลูกค้า เนื่องจากสามารถหาสินค้าที่มีปัญหาน้อยกว่าได้จาก
ประเทศอ่ืนมาทดแทน โดยเฉพาะประเทศในแถบอเมริกากลาง 

2. กล้วยไม้ของไทยมีศักยภาพในการส่งออกมายังสหรัฐฯ สูง แต่มักมีปัญหาด้านคุณภาพ 
เนื่องจากปลูกอยู่ภายนอก (Open air) ท าให้มีแมลงศัตรูพืชติดมามากโดยเฉพาะเพลี้ย สาเหตุที่ไม่สามารถปลูกใน
โรงเรือน (Greenhouse) ได้ บริษัทฯ ให้ความเห็นว่าเนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่าย เพราะต้องควบคุมทั้งแสงและ
อุณหภูมิ ถึงแม้ดอกกล้วยไม้ที่ได้จากการปลูกในโรงเรือนจะมีดอกขนาดใหญ่ สวย และกลีบดอกแข็ง แต่ราคาแพง 
อย่างไรก็ตาม กล้วยไม้ของไทยยังมรีาคาถูกกว่ากล้วยไม้จากฮาวาย 
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3. บริษัทฯ ต้องการน าเข้าดอกบัว (Water Lily) จากไทย แต่พบว่ามักมีแมลงซ่อนอยู่ใน       
กลีบดอกมาก ท าให้ขณะนี้ยังไม่สามารถน าเข้าได้ ส าหรับความเป็นไปได้ในการน าเข้าดอกหน้าวัว  (Anthurium) 
จากไทย บริษัทฯ เห็นว่าราคาแพงกว่าดอกหน้าวัวที่ผลิตได้ภายในประเทศสหรัฐฯ เอง อีกทั้งคอสตาริกาและ
เอกวาดอรก์็เริ่มปลูกกล้วยไม้และดอกหน้าวัวแล้ว 

4. ช่วงฤดูกาลทีส่หรัฐฯ ต้องการใช้ดอกกล้วยไม้มากคือช่วงวันวาเลนไทน์ แต่ประเทศไทยตรง
กับช่วงหน้าแล้ง ในขณะที่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูฝนของไทย มีดอกไม้ออกมาก แต่ความต้องการใน
สหรัฐฯ กลับลดลง 

5. ดอกกล้วยไม้ที่น าเข้าถ้าลักษณะเป็นช่อจะไม่มีการน ามาประดับจานอาหาร แต่ถ้าเป็น
เฉพาะดอกกล้วยไม้ซึ่งส่งจ าหน่ายให้ร้านอาหารไทย หน่วยงาน US FDA (Food and Drug Administration) จะ
สุ่มตรวจสอบสารเคมีตกค้างในร้านอาหารด้วย จึงควรเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องสารเคมีตกค้าง 

6. บริษัทฯ ประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาปุ๋ยธรรมชาติ และให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากได้ทราบมาว่า ผู้ปลูกกล้วยไม้ใน
ประเทศไทยรายหนึ่งได้พัฒนาและทดลองใช้พบว่าได้ผลดี ไม่มีแมลงมารบกวน และหากไม่มีแมลงก็ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้การรม นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การใช้ปุ๋ยเคมีท าให้แมลงมีความต้านทานต่อการรมควันมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
สารเคมียังตกค้างในดินและไหลลงสู่ทางน้ าสาธารณะ 

7. บริษัทฯ จะเข้าร่วมงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่ไกลจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียมากนัก เช่น 
ไม่เกินจากมลรัฐโคโรลาโด หรือเท็กซัส เนื่องจากในงานที่จัดไกลกว่ามลรัฐเหล่านี้ หากมีลูกค้าบริเวณนั้นสั่งซื้อ     
จะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าสูงมากจนไม่คุ้มค่าทางการค้า 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

ปัญหาด้านแมลงมีชีวิตและหอยทากติดมากับกล้วยไม้ที่น าเข้าจากไทยยังคงมีอยู่ และท าให้สินค้า
จากไทยยังถูกเผาท าลายเป็นครั้งคราว ส่งผลให้ผู้น าเข้าเกิดความเสียหายทางธุรกิจและอาจต้องหากล้วยไม้จาก
แหล่งอื่นมาทดแทน ทั้งนี้ กล้วยไม้ของไทยยังมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดภายในสหรัฐฯ อยู่มาก ภาครัฐ
ควรให้ความสนใจในการให้ความรู้กับเกษตรกรเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปลูก ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบก่อน
การส่งออกที่เข้มงวด และศึกษาวิจัยการปลูกกล้วยไม้ใน Greenhouse ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและ               
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 
ดอกกล้วยไม้ Phalaenopsis 

 

 
จากซ้ายไปขวา นางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ชว่ยด าเนนิการด้านการเกษตร       

คณุกิ่งกาญจน ์สมิตามร เจ้าของบรษิทั Royal Orchid Imports                 
และ นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) 

 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กุมภาพันธ์ 2557 

 


