
ประสบการณแ์ละบทเรียนของ  

” “สยามไทโย”กบัการเตรียมพรอ้ม 

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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โดย ว่าท่ีรอ้ยตรชีชัวาลย ์เกตแุกว้ 

บรษิทั สยามไทโยฟารม์ จ ากดั 



30/1 Moo. 5 Nongnukkhai ,  
Krathumbaen , Samutsakhon   
Phone : +6634-499-512 
Fax : + 6634-499-513 
Contact : Chatchawan   
Katekaew 
Mobile : + 6681-868-2973 
siamtaiyoo@hotmail.com 

Siamtaiyoo Farm Co.,Ltd. 

サイアムタイヨウファーム株式会社 

Den.Anna Brige (New) 
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ครอบครัวยุวเกษตร 
(เกษตรกรรุ่นที่ ๔) 
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ปริมาณการส่งออก สยามไทโย  
(12 ล้านช่อต่อ ปี ) 



ลักษณะตลาด ดอกกล้วยไม้(สยามไทโย) 
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Dendrobium  Sonia (พันธ์ุยอดนิยมทั่วโลก) 



Dendrobium  Sonia 

Dendrobium  Sonia (พันธ์ุยอดนิยมทั่วโลก) 
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Dendrobium  Anna  (ญ่ีปุ่นยอดนิยม) 
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Dendrobium   Sanand White 



MOKARA  HYBRID 
13 



14 

Dendrobium   Lucy Pink 



Dendrobium   Momo 

Dendrobium   Dimond Peach 
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Vanda  Blue 
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ขัน้ตอนการส่งออก ดอกกล้วยไม้ 
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การเข้า ช่อ 18 



การแพค็ ดอกกล้วยไม้ลงกล่อง  
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รสนิยมพฤตกิรรมการบริโภค 
ดอกกล้วยไม้ (สี,ขนาด) 

จีน ： ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู ขนาด 
สัน้ , ยาว , พเิศษ 

อินเดีย：  ม่วงเข้ม,ขาว,ขาวย้อม,
ชมพขูนาด พเิศษ,ยาว, สัน้ 
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เวียดนาม ：  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู 
ขนาด สัน้ , ยาว , พเิศษ 

พม่า ：  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู 
ขนาด สัน้ , ยาว , พเิศษ 

สิงคโปร์ ：  ชมพ,ู ม่วงเข้ม,ขาว, 
ขนาด สัน้ , ยาว , พเิศษ 
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มาเลเซีย ：  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู 
ขนาด สัน้ , ยาว , พเิศษ 

กัมพชูา ：  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู 
ขนาด สัน้ , ยาว , พเิศษ 

ลาว ：  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพ ู ขนาด 
สัน้ , ยาว , พเิศษ 
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ญ่ีปุ่น： ชมพอู่อน,ขาว,ม่วงเข้ม 
ขนาด ยาว , สัน้ , พเิศษ 

อเมริกา:  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพู
อ่อน ขนาด พเิศษ , ยาว, สัน้ 

กลุ่มยุโรป:  ม่วงเข้ม,ขาว,ชมพู
อ่อน ขนาด สัน้ , พเิศษ , ยาว 
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กลุ่มตะวันออกกลาง:  ขาว
,ม่วงเข้ม,ชมพ ูขนาด พเิศษ,

ยาว,สัน้ 

กลุ่มตลาด พวงมาลัย :   
สีม่วงเข้ม,สีชมพ ูและ 

พวงมาลัยกล้วยไม้ประดษิฐ์  
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ความตอ้งการดอกกลว้ยไม ้

ของตลาดตา่งประเทศ 

๑. คุณภาพและปริมาณ ของ

ดอกบานในช่อสม า่เสมอตลอดปี 
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๒. มีความคงทนในการปักแจกนั 

ไดน้านมากข้ึน 



๓.  ตอ้งการ ดอกใหญข้ึ่น 

และช่อดอกท่ียาวข้ึน 
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๔. ปลอดภยัจากสารเคมี

ตกคา้ง มากข้ึน 

๕. ราคาเหมาะใชก้บัประเทศนั้น 
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การเคล่ือนตวัของสินคา้

เกษตร สูอ่าเซียน“ 

๑. เคล่ือนตวั อยา่งไรข้อบเขต  

๒. เคลื่อนตวั อยา่งไรผ้ลิตภณัฑ ์
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๓. เคล่ือนตวั อยา่งหลากหลาย

ชนิดพนัธุ“์ 

๔. เคลื่อนตวั อยา่งหลากหลาย

การลงทุน 

๕. เคลื่อนตวั อยา่งหลากหลาย

รูปแบบและช่องทาง 40 
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โอกาสและการปรบัตวั  

ของเกษตรไทยกบัการเขา้ 

สูป่ระชาคมอาเซียน“ 

๑. สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ ์ขายดีข้ึน 

๒. สินคา้ท่ีมีคณุภาพขายไดดี้ข้ึน 
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๓. สินคา้ท่ีตอ้ยคณุภาพ ขายดีข้ึน 

๔. เกษตรกรตอ้งปรบัระบบการ

ผลิตสินคา้ใหเ้หมาะสม 

๕. เกษตรกรที่มีอาชีพเดี่ยวกนั 

ตอ้งรวมกนัเพื่อขายเพื่อตอ่รอง 
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๖. ผูส้ง่ออกตอ้งเพิ่ม รูปแบบการ

และช่องทางน าเสนอ และการขาย 

๘. ภาครฐั ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

,ผ่อนบนระเบียบที่ไม่อ  านวย 

๗. ผูส้่งออกตอ้ง สรา้งพนัธมิตร

อาเซียนเพิ่ม 
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จดุอ่อนจดุแข็ง ของสยามไทโย 

เพื่อการกา้วขา้มผ่าน 

ประชาคมอาเซียน “ 

๒. มีสายพนัธุท์ี่ดิดคน้เอง 

๑. สายเลือดเกษตรรุน่ที่ ๔ 
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๕. มีการศึกษาวิจยั อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

๓. ผลิตเอง สง่เอง ขายเอง 

๔. มีแบรนดท์ี่เป็นที่ยอมรบั 
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๗. มีระบบบริหารขอ้มูลท่ี

ทนัสมยั  

๖. มีการท าธุรกิจเชิงรุก 

(กลว้ยไมถึ้งหนา้บา้น) 

๘. มีเครือข่ายใตา่งประเทศ 



๑๑. มีขบวนการผลิตสินคา้ เชิง

อนุลกัษณนิ์ยมที่ชดัเจน  

๙. มีสินคา้ที่มีความหลากหลาย

เรื่องคุณภาพอยา่งชดัเจน 

๑๐. มีการตอ่ยอดสินคา้ ในเชิง

เอกลกัษณใ์หม่ๆอยา่งตอ่เน่ือง 

49 



50 



51 Dendrobium   Taiyoo White 
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หวายสายพันธ์ุใหม่ 

หวายสายพันธ์ุใหม่ 

“สามสี” ในดอกเดี่ยวกัน 54 



(ค าขวญั ก่อนเริ่มงาน สยามไทโย)   

ดอกกลว้ยไมคื้อชีวิต   ส่ิงประดิษฐจ์ากมือเรา 

  เอาใจใสค่วามสวยสด   สุดดจุใจเหมือนใชเ้อง 

  เกสรด าหรือไมเ้ปียก    เป็นท่ีรงัเกลียดของพวกเรา 

  เจา้นอ้งฮวบและ เจห้อย    ก็มิปล่อยไปปลายทาง 

  เรารวมใจใหเ้ป็นหน่ึง        

 เพื่อความมัน่คงของไทย “ไทโย”   
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ระยะทางอนัแสนไกลน้ี  

“ สยามไทโย และขา้พเจา้ มาถึงวนัน้ีได ้ 

ขอขอบพระคณุ และตอ้งใหค้วามส าคญั  

กบัทุกภาคสว่น ไม่ว่าจะเป็น เกษตร ต าบล ,  

เกษตรอ าเภอ , เกษตรจงัหวดั ,หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

คุณพ่อคณุแม่และบรรพบรุษท่ีเครารพเป็นอยา่งยิ่ง 

 จากหวัใจ  สยามไทโยและ ขา้พเจา้ 
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