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เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท B. J. Orchids, Inc. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 โดยน าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย (Dendrobium) จาก
ประเทศไทยประมาณร้อยละ 90 ของการน าเข้าดอกไม้ทั้งหมด บริษัทฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของตลาดดอกไม้ใน
ตัวเมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Downtown Los Angeles Flower Market, California) ซี่งมี       
ห้องเย็นอุณหภูมิ 45o F หรือประมาณ 7o C ส าหรับเก็บดอกไม้เพ่ือรอการจ าหน่าย บริษัทฯ น าเข้ากล้วยไม้จาก
ฟาร์มของบริษัทหุ้นส่วนของตนเองในประเทศไทยและจากฟาร์มทั่วไป โดยมีโรงรมสารก าจัดศัตรูพืช 
(Fumigation) ของตนเอง และเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาตรวจสอบการรมดอกไม้ก่อนการส่งออก 
บริษัทฯ เป็นผู้ขายส่งอย่างเดียว ไม่มีหน้าร้าน โดยจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกรัฐทางรถบรรทุก
หรือเครื่องบิน หรือลูกค้าเป็นผู้จัดส่งรถบรรทุกมารับเอง 

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

1. บริษัทฯ น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากฟาร์มกล้วยไม้ในอ าเภอนครไชยศรี อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
รวมทั้งจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นหลัก ส่วนกล้วยไม้จากเขาใหญ่ พบว่ากลีบดอกบางและไม่คงทน 

2. ดอกไม้ที่น าเข้ามาก ได้แก่ กล้วยไม้ชนิด Sonia Dendrobium สีที่นิยมมากที่สุดคือ สีขาวและสีม่วง          
ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้ตลอดปี 

3. บริษัทฯ น าเข้ากล้วยไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วส าหรับผู้จบการศึกษาในวันรับปริญญาด้วย ฤดูกาล
รับปริญญาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จะอยู่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน โดยมีการสร้างค่านิยมให้
บัณฑิตต้องสวมพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ และสามารถย้อมสีกล้วยไม้ตามสีประจ ามหาวิทยาลัยได้ด้วย ทั้งนี้ 
พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ถือเป็นจุดแข็งของสินค้าไทย เนื่องจากน าเข้าจากไทยเกือบทั้งหมด มีการน าเข้าจาก
มาเลเซียบ้าง แต่มาเลเซียมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การปลูกท่ีเหมาะสมซึ่งมีน้อยกว่าไทย 
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4. บริษัทฯ เคยเข้าร่วมงานแฟร์หรืองานแสดงดอกไม้ระดับประเทศหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลส าเร็ จ เนื่องจาก   
ผู้ที่มาเที่ยวชมงานคือผู้ที่อยู่ภายในรัฐนั้นหรือรัฐใกล้เคียงกับที่จัดงาน เช่น ไมอามี่ นิวยอร์ค แอตแลนต้า     
หากสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ต้องขนส่งสินค้าไปจากลอสแอนเจลิส ซึ่งไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายสูงกว่า อีกทั้ง    
เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ เป็นแหล่งน าเข้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ บริษัทฯ จึงเน้นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับขายปลีกหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตภายในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งประสบความส าเร็จในการได้ลูกค้าหรือได้รับค าสั่งซื้อมากกว่า 

5. บริษัทฯ เคยประสบปัญหาสินค้าดอกกล้วยไม้ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีหอยทากติดมา ซึ่งหอยทากขนาดเล็ก
เหล่านี้เป็นศัตรูพืชต้องห้ามท่ีส าคัญของสหรัฐฯ การรมสารก าจัดศัตรูพืชไม่สามารถก าจัดได้เนื่องจากหอยทาก
มีเปลือก จึงสามารถคลานเพ่ือหลบอยู่ตามซอกหลืบของกลีบดอกไม้ เห็นควรเพ่ิมความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบก่อนการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกในช่วงฤดูฝน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัทฯ 

1. กระทรวงเกษตรฯ ควรให้ค าแนะน าความรู้ทางด้านวิชาการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรของไทย
ด้านการปลูกดอกไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ให้มีหลากสี  

2. ภาครัฐควรด าเนินงานวิจัยเพ่ือยืดอายุให้กล้วยไม้ตัดดอกมีความคงทนมากขึ้น ในปัจจุบัน  นับจากวันที่ขนส่ง
ออกจากไทยมายังสหรัฐฯ จนถึงวันที่วางตลาดจะใช้เวลารวม 3 วัน และดอกไม้จะต้องอยู่ได้อีกอย่างน้อย   
15 วัน ส าหรับการขนส่งและจัดวางแสดง โดยบริษัทฯ สังเกตว่า กล้วยไม้สกุลหวายจากสิงคโปร์จะมีความ
คงทนกว่ากล้วยไม้ของไทยราว 5-6 วัน ซึ่งคาดว่ามีเทคนิคในการปลูกและการดูแลรักษาที่แตกต่างจากไทย 

3. บริษัทเห็นว่าดอกไม้ที่น่าจะมีศักยภาพอีกชนิดคือ ดอกหน้าวัว (Anthurium) โดยพบว่าขณะนี้มีผู้ปลูกอยู่ที่   
สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม ต้องมีการทดสอบว่ามีความคงทนระหว่างการขนส่งจากประเทศไทยมายังสหรัฐฯ 
เพียงใด และต้องคงความสดอยู่ได้อีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจ าหน่าย อีกทั้งราคาต้องสามารถแข่งขันได้กับ
ดอกหน้าวัวของฮาวายหรือคอสตาริกา เนื่องจากเมืองและประเทศเหล่านี้มีระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่าไทยมาก  
จ าเป็นต้องมีทดลองน าเข้าเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะทราบผล บริษัทฯ 
ประสงค์หาแหล่งดอกหน้าวัวเพ่ิมเติมในประเทศไทยด้วย เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอส าหรับการส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้สนใจส่งออกดอกหน้าวัวมาสหรัฐฯ สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

  
ดอกหน้าววั (Anthurium) ดอกไม้ทีม่ศัีกยภาพการน าเข้าจากไทย 

 

 
ห้องเยน็อุณหภูม ิ7oC ส าหรับเกบ็รักษาดอกไม้เพือ่รอการจ าหน่าย 

 



4. ภาพรวมการน าเข้าดอกไม้ของบริษัทฯ พบว่าลดลงประมาณร้อยละ 25-50 คาดว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยของของสหรัฐฯ เอง หรืออาจเป็นเพราะมีจ านวนผู้น าเข้าดอกไม้เพ่ิมมากขึ้น และเห็นว่าผู้ส่งออก
กล้วยไม้ของไทยควรหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสหรัฐฯ ด้วย เช่น จีน หรืออินเดีย อย่างไร    
ก็ตาม การใช้ดอกไม้ของสหรัฐฯ ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถจ าหน่ายได้ตลอดเวลาตามลักษณะของวัฒนธรรม 
และปริมาณการน าเข้าจะไม่ลดลงไปกว่าปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

ลอสแอนเจลิสเป็นแหล่งน าเข้าท่ีส าคัญที่สุดทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยมีการน าเข้ากว่าร้อยละ 90 กระทรวง
เกษตรฯ ควรให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามหลากหลาย ศึกษาวิจัย
เพ่ือให้ดอกไม้มีความคงทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาแนวทางการก าจัดหอยทากขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้สินค้ากล้วยไม้ของไทยถูกปฏิเสธ รวมทั้งเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบก่อนการ
ส่งออก นอกจากนี้ เห็นควรสนับสนุนให้มีการส่งออกดอกไม้ชนิดอ่ืนนอกเหนือไปจากกล้วยไม้ ซึ่งพบว่าดอกหน้าวัว 
น่าจะเป็นดอกไม้ที่มีศักยภาพอีกชนิดหนึ่ง การเข้าร่วมงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมจะช่วยให้กล้วยไม้จาก
ไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และควรพิจารณาการจัดท า Pre-clearance Program กับ US Department 
of Agriculture (USDA) ของสหรัฐฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้ากล้วยไม้  ตัดดอกและต้นกล้าไม้ใน
โอกาสต่อไป 

 
 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มกราคม 2557 

 
กลบีดอกช ้าเป็นข้อบกพร่องทีม่กัพบในกล้วยไม้น าเข้าจากไทย 

 

 
Downtown Los Angeles Flower Market, California 

 


