รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
****************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
1. นายนาชัย พรหมมีชัย
2. นายณัฐภูมิ สุขมล
3. นายสุวรรณ สุวรรณา
4. นายสาเนียง กรมธรรมา
5. นายปรารภ คันธวัน
6. นายสุจิตร วุฒิศักดิ์
7. นายสมชัย วิสารทพงศ์
8. นางสาววัลภา ปันต๊ะ
1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
เลขานุการกรม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรอาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
เกษตรอาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน The 24th China
Harbin International Economic & Trade Fair

1.3 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป*
 ประชุม
 สัมมนา
 ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย
 ดูงาน
 ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (จัดประชาสัมพันธ์ผลไม้)
1.4 แหล่งให้ทุน
ประเภทของแหล่งทุน *
 ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด
 ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

 ทุนของหน่วยงานอื่นๆ
 ทุนส่วนตัว

1.5 ประเทศที่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ)*
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองฮาร์บิน
1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง*
งบประมาณ 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จากวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
1.7 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตการผลิตสินค้า
เกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

-21.8 งบประมาณ
จานวน 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ชื่อโครงการ การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน The 24th China Harbin
International Economic & Trade Fair
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ)
2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร*
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
งานแสดงสินค้า The 24th China Harbin International Economic & Trade Fair ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมือง
ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าด้าน
ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องประดับ และหั ตถกรรมต่างๆ ของไทยโดยร่วมกับประเทศต่างๆ
ในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศจีน
เพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตผลไม้ที่ได้ม าตรฐานของไทย ระบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรไทย
และการเจรจาธุรกิจ การเข้าร่วมจัดงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการผลไม้ การจัดชิม การ
เจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ และสารวจตลาดผลไม้ไทย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมชมงานเพื่อรับทราบ
ความต้องการผลไม้ไทยของผู้บริโภคและผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาใช้
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยิ่งขึ้น
การจัดงานแสดงนิทรรศการผลไม้สด โดยจัดโชว์ผลไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออก 6 ชนิด เช่น
มะม่วง ทุเรียน มังคุด ส้มโอ ลาไย และกล้วยไข่ โดยพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน The 24th China Harbin International Economic & Trade Fair ในวันที่ 15 มิถุนายน
2556 เวลา 08.30 น. โดยในงานมีการจัดชิมและสาธิตการปอกผลไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักวิธีการ
บริโภค รสชาติ มีการเตรียมผลไม้พร้อมรับประทาน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม จากการประเมินผลการจัดงาน
โดยสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมงานและชิมผลไม้ไทยวันละ 30 ราย รวม 150 รายพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ
61.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 42.0 เป็นผู้บริโภค สาหรับความพึง
พอใจในผลไม้ไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 ชอบทุเรียน รองลงมาร้อยละ 67.3 มะม่วงน้าดอกไม้ ร้อย
ละ 64.0 มังคุด ร้อยละ 63.3 กล้วยไข่ ร้อยละ 60.0 ส้มโอ ร้อยละ 40.0 ลาไย และร้อยละ 34.7 เงาะ
ตามลาดับ สาหรับการเจรจาธุรกิจของผู้ ประกอบการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสร่วมเจรจาการค้ากับ
บริ ษั ท ไป่ ต้ า กวาง ซึ่ ง บริ ษั ท ดั ง กล่ า วมี กิ จ การค้ า ข้ า วที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของจี น โดยมี สั ด ส่ ว นการค้ า ข้ า ว 3%
และสารวจตลาดผลไม้ไทยใน ตลาด Sunyuanli market ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณเมืองปักกิง่

ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบตั ิการวิจัย และการ
ไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศ
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการขยายโอกาสตลาดสินค้าเกษตรสดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไปยังกลุ่ม
ประเทศในแถบทวีปเอเชีย (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยให้ตลาดกลุ่มประเทศในแถบทวีปเอเชีย (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

-33) เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ และนาข้อมูลมาใช้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร
3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 1
หน้ากระดาษ A4
จัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานแสดงสินค้า The 24th China
Harbin International Economic & Trade Fair ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าชมงานวันละประมาณ 4,500 คน ระหว่างเวลา 08.30 18.00 น. มีผู้เข้าชมงาน 5 วัน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 22,500 คนรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงสินค้าผลไม้ โดยจัดโชว์ตัวอย่างของจริง ผลไม้หลักที่
เป็น Hi-light และมีศักยภาพในการส่งออกของไทยจานวน 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้ ส้มโอ ทุเรียน
มังคุด ลาไย และกล้วยไข่
๒. การจัดชิม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก วิธีการบริโภคผลไม้ไทยอย่างถูกวิธี ให้รู้ถึงคุณค่า
ทางอาหารของผลไม้ไทย และสอบถามความพึงพอใจในรสชาติผลไม้ โดยการเตรียมผลไม้พร้อมรับประทานให้
ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิมทั้งผลไม้สด และผลไม้แปรรูปของไทย เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มาบริโภคผลไม้ไทย
มากขึ้น

บรรยากาศการจัดผลไม้ให้ผู้เข้าชมงานชิม

-43. การเจรจาธุ ร กิ จ โดยการจั ด เวที ใ ห้ ผู้ ป ระกอบไทยการพบปะผู้ ป ระกอบการชาวจี น
ที่ส นใจจะซื้อผลไม้ไทย ได้พบปะพูดคุย ตกลงซื้อกัน เปิดการเจรจา โดยผู้ประกอบการโดยตรง โดยมีล่ าม
ชาวจีน และล่ามเมืองฮาร์บินที่พูดภาษาไทยช่วยเหลือในการต่อรองเจรจา

การเจรจาธุรกิจการค้า ณ บริษัทไป่ต้ากวาง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารเป็นประธานการเจรจาการค้า ซึ่งฝ่ายไทยประกอบด้วย ทูต
เกษตร ทูตพาณิชย์ และ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจากรุงปักกิ่ง ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี
กิจการค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีสัดส่วนการค้าข้าว 3%

-54. การประชาสัมพันธ์
- กรมส่งเสริมการเกษตรส่งจดหมายไปยังสถานทูตไทยประจากรุง ปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อขอการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมาเยี่ยมชมคูหาของกรมส่งเสริมการเกษตร
- ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นฐานข้ อ มู ล ของส านั ก ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมคูหา
5. พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.– 10.00 น โดย
นายนาชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้แทนประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และ
ผู้ว่าการเมืองฮาร์บิน มณพลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด
งานอย่างเป็นทางการ อาทิ นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ (อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร) นายไพจิตร วิบูลย์
ธนสาร (อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์) และนายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ (อัครราชทูตที่ปรึกษาสานักงานส่งเสริมการ
ลงทุน) ร่วมงาน

บรรยากาศพิธีเปิดงาน การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน
The 24th China Harbin International Economic & Trade Fair

-66. ผลการจัดกิจกรรม
ผลการจั ด งานโดยใช้ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็ น
เกี่ยวกับรสชาติและความนิยมผลไม้ไทยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีการสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมงานและชิมผลไม้
ไทยวันละ 30 ราย รวม 150 รายพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้ อยละ 61.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 42.0 เป็นผู้บริโภค สาหรับความพึงพอใจในผลไม้ไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ
89.3 ชอบทุเรียน รองลงมาร้อยละ 67.3 มะม่วงน้าดอกไม้ ร้อยละ 64.0 มังคุด ร้อยละ 63.3 กล้วยไข่ ร้อย
ละ 60.0 ส้มโอ ร้อยละ 40.0 ลาไย และร้อยละ 34.7 เงาะ ตามลาดับ เหตุผลในการเข้าชมงาน ร้อยละ
53.5 ตอบว่าการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โดยผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่ และผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่รู้จัก
ผลไม้ไทย ร้อยละ 78.๓ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับดีมาก ร้อยละ 63.4 ได้รับสาระ
ความรู้ผลไม้ไทย ร้อยละ 54.0 มีทาเลที่ตั้งที่ดี ร้อยละ ๗3.0 เจ้าหน้ามีความรอบรู้ในการให้ข้อมูล ร้อยละ
70.2 ควรให้มีการจัดอีกในครั้งต่อไป ร้อยละ ๖๕.๕ ประโยชน์ที่
ผู้บริโภคได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ รู้จักประโยชน์ของผลไม้ไทยมากขึ้น รู้จักวิธีการบริโภค รู้จักรสชาติ
และมีความเชื่อมั่นในการบริโภคผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น
จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลไม้ไทยและศึกษาตลาด ณ เมืองฮาร์บินในครั้ง
นี้ ทาให้ทราบว่า ปัจจัยที่จะทาให้การขยายตลาดประสบความสาเร็จได้นั้นมี ๔ ประการ หรือ ๔ P คือ (๑)
product (๒) promotion (๓) price (๔) place กล่าวคือ ต้องมีสินค้าหรือผลไม้คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย
เนื่ องจากประเทศไทยมีชื่อเสีย งและเป็ นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพของผลไม้อยู่แล้ว จากนั้นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีเข้าถึงสื่อ
ราคาจาหน่ายที่ต้องสมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีทาเลที่ดีหรือเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมก็จะไม่
ประสบความสาเร็จ

-76.1 การศึก ษาวิ ถี ตลาดและช่ อ งทางการขยายตลาดผลไม้ใ นสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน โดยได้เยี่ยมชม ตลาด Sunyuanli market ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองปักกิ่ง พบว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นตลาดผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่มีความต้องการผลไม้จากไทยสูง ผู้บริโภคมีความเชื่อถือว่าผลไม้
ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงในการนาเข้า ชาวจีนมีทัศนคติที่ดีต่อผลไม้ไทยเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีของประทศไทยที่จะขยาย
ตลาดในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยเฉพาะเมื อ งฮาร์ บิน ที่ เ ป็น เมื องเอกของมณฑลเฮยหลงเจี ยง ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสาคัญสาหรับตลาดผลไม้ไทย

การสารวจตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ตลาด Sanyuanli Market
6.2 การขนส่งผลไม้ในการจัดงาน การขนส่งผลไม้ ไปร่วมงานในครั้งนี้ ได้ขนส่งผ่าน
บริษัทที่จัดจ้าง โดยขนส่งทางเครื่องบินถึงสถานที่จัดงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้ขายได้ดาเนินการบรรจุหีบห่อ
พร้อมดาเนินการพิธีการขนส่งผลไม้ถึงสถานที่จัดงาน The 24th China Harbin International Economic &
Trade Fair เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนาไปจัดนิทรรศการและจัดชิม

-87. สถานการณ์ผลไม้ไทยในจีน
ประเทศไทยมีสัดส่วนเรื่องการส่งออกผลไม้และสินค้าแปรรูปจากผลไม้ไปประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการนาเข้าผลไม้ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลกโดย
ในปี 2555 มีการนาเข้าผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง รวมมูลค่า 11,787.0 ล้านบาท ดังนี้ผลไม้สด
มูลค่า 9,224.2 ล้านบาท ผลไม้แช่แข็ง มูลค่า 159.4 ล้านบาท ผลไม้แห้ง มูลค่า 2,375.0 ล้านบาท และ
ผลไม้อื่น ๆ มูลค่า 28.4 ล้านบาท
ผลไม้ที่ส่งออกไปจีนมีดังนี้ ผลไม้สด เช่น ลาไย ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ กล้วย ส้ม เงาะ
มังคุด สับปะรด และผลไม้สดอื่น ๆ ผลไม้แช่แข็ง เช่น สับปะรด ทุเรียน ลาไย และผลไม้อื่น ๆ ผลไม้แห้ง เช่น
ลาไยแห้ง และผลไม้แห้งอื่น ๆ ผลไม้อื่น ๆ
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของคนจีน คนจีนนิยมบริโภคผลไม้จากประเทศไทย
และมีความเชื่อว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมากที่สุดของผู้บริโภคชาวจีน
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลาไย กล้วยไข่ มะม่วง เงาะ ส้มสายน้าผึ้ง และมะขามหวาน
8. ปัญหาอุปสรรคเรื่องการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน
การส่งออกผลไม้ไปจีนประสบปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนที่มี
ราคาสูงเนื่องจากการประเมินราคาผลไม้ที่สูงของศุลกากรจีน
9. การเตรียมความพร้อมเรื่องการขยายการส่งออก
ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ส่งออกผลไม้ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
ส่งออก ดังนี้
1. ผลไม้ที่ผลิตต้องมีคุณภาพผ่านการรับรอง GAP
2. ระบบการผลิต การตลาด และความต้องการผลไม้ของประเทศจีน ตลอดจน
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ผลไม้ที่จะนาเข้าต้องปราศจากโรคและแมลง เศษกิ่ง ก้าน ใย และดิน และ
ต้องไม่มีสารตกค้างเกินกว่าปริมาณที่กาหนด
2.2 ต้องขออนุญาตนาเข้า ซึ่งใบอนุญาตจะเป็นใบอนุญาตเฉพาะเพียงสินค้าเดียว
3. ระบบการกระจายสินค้าไปตามเส้นทางต่าง ๆ เช่น R3 , R9 ฯลฯ ไปยังประเทศจีน
กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง ผลิตตามมาตรฐาน GAPเทคโนโลยีการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน โดยจัดตั้ง
คณะทางานพิจารณาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วม เพื่อให้การจัดทาข้อมูลด้านราคาผลไม้ที่
จะส่งให้ศุลกากรจีนสามารถนาไปใช้ในการกาหนดราคาประเมินสาหรับการจัดเก็บภาษีให้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและหน่วยงาน
3.2.๑ เกิดการสร้างเครือข่ายตลาดผลไม้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้ผู้บริโภค รู้จักผลไม้
ไทยชนิดอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษาผลไม้ทั้งผลไม้สดและแปรรูป
3.2.๒ มองเห็นช่องทางและโอกาสการส่งเสริมและทาตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.2.๓ ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลไม้ไทย ทาให้
สามารถวิเคราะห์ตลาดได้

-93.2.๔ ทาให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูง
ในการนาเข้า
3.2.๕ การได้พบปะกับผู้ประกอบการ พบว่า มีผู้ประกอบการแสดงความประสงค์ที่จะนาผลไม้
ไทยไปจาหน่ายช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น มะม่วงน้าดอกไม้ ทุเรียน มังคุด ลาไย
อบแห้ง กล้วยไข้ส้มโอ ฯลฯ
3.2.6รับทราบแนวทางในการขยายลู่ทางการตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการระบายผลไม้ไทยช่วงที่มีผลผลิตออกมากได้

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหา/อุปสรรค
4.1.1 ปัญหาเรื่องการสื่อสาร คนจีนส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น มีการใช้ภาษาอังกฤษน้อย
มาก จึงมีปัญหาในการอธิบายรายละเอียดของผลไม้แต่ละชนิด เนื่องจากล่ามที่จ้างยังไม่เข้าใจรายละเอียดของ
ผลไม้ไทย
4.1.2 ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการซื้อผลไม้จากประเทศไทยมากกว่าการชิม การนาผลไม้
ไปจัดชิมต้องมีส่วนหนึ่งที่สามารถนาไปจาหน่ายได้
4.1.3 การเจรจาธุรกิจ ( Business Matching) ผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชน
ทั่วไปผู้ประกอบการ ที่ไปชมงานมีน้อย และไม่มีผู้ส่งออกผลไม้ของไทยที่ไปร่วมติดต่อเจรจาการค้า
4.1.4 ผลไม้สดที่นาไปประชาสัมพันธ์ มีปัญหาในการขนส่งไปสถานที่จัดงาน เนื่องจากระยะ
ทางไกลเกิดการกระแทกทาให้ผลผลิตเน่าเสีย เช่น มะม่วงน้าดอกไม้ กล้วยไข่ และความสุกแก่ยังไม่พร้อม
สาหรับบริโภคในวันจัดกิจกรรม เช่น ทุเรียนที่ยังไม่แก่เต็มที่ มังคุดบางส่วนยังอ่อนและเปลือกแข็ง ส้มโอบางผล
ยังมีรสเปรี้ยว
4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.2.1 ในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ควรเน้นการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญ ผู้ประกอบการ ผู้
ส่งออก เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้นาเข้าในต่างประเทศร่วมกิจกรรม
4.2.2 การสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญมาก ต้องอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย
ให้ล่ามเข้าใจ เพื่อให้สามารถสื่อสารชี้แจงให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้า และ
จ้างล่ามที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นให้เพียงพอกับปริมาณผู้เข้าชมงาน
4.2.3 ศึกษาขั้นตอนการนาเข้าผลไม้เข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ต้นทางไปถึง
ปลายทาง และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้ส่งออกผลไม้ไทย เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่มีผู้นาเข้าผลไม้ของ
ต่างประเทศสนใจจะติดต่อทาธุรกิจการค้าผลไม้ไทยต่อไป
4.2.4 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลไม้ไทยในต่างประเทศ ควรเน้นประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก
ผลไม้ไทย ในเรื่องคุณค่าทางอาหาร วิธีการบริโภค การเก็บรักษา ที่สอดคล้องกับนิสัยการบริโภค วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมจัดงานศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยให้เข้าใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิธีการปอกผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด ฯลฯ
4.2.5 ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยแปรรูปเป็นอีกทางเลือกที่ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการตลาดในต่างประเทศ

-104.2.6ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตรายี่ห้อ “Brand” ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็จทางการตลาด จะช่วยให้แยกแยะสินค้าของเราออกจากผู้อื่น ผู้บริโภคจะจาได้ว่าประทับใจสินค้าใด
ซึ่งจะมีผลต่อการกลับมาหาซื้อซ้า เช่น การติดสติ๊กเกอร์ที่ผลของผลไม้ที่ใช้โลโก้ที่บ่งบอกว่าผลิตจากประเทศ
ไทย
ลงชื่อ…………………………………………………………...
ตาแหน่ง ..............................................................
ลงวันที่ ................................................................
4.4 ผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล วัลภา ปันต๊ะ.
โทรศัพท์ 02 - 9406127
e-mail. Wanlapa_p@hotmail.com

