
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
และการปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

**************************** 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  

1. นายเฉลิมศักดิ์  ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายสมนึก  เหมมณี เกษตรจังหวัดนครราชศรีธรรมราช 
3. นายส าเริง  วงษ์ป้อม เกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
4. นางถาวร  ภู่ขาว เกษตรอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
5. นางเกษร  วรรณลา เกษตรอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
6. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ปรีชา นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
7. นางสาวอรวรรณ  คงอภิรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  
 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
8. นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์สารสนเทศ 
9. นางสาววัลภา  ปันต๊ะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  
 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 

1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน  
Asia Fruit Logistica 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง. 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการเดนิทางไป* 

    ประชุม   สัมมนา    ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย
    ดูงาน     ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (จัดประชาสัมพันธ์ผลไม้) 
 

1.4 แหล่งใหทุ้น 
  ประเภทของแหล่งทุน * 
   ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด     ทุนของหน่วยงานอื่นๆ   
   ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ    ทุนส่วนตัว 
 

1.5 ประเทศที่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ)* 
    เขตบริหารพิเศษฮ่องกง. 
 

1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง* 
    งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
    จากวันที่ 2 กันยายน  ถึงวันที่ 7 กันยายน  2556 
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 1.7 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน  
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรา้งมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตการผลิต

สินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการตลาดสินคา้
เกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
ส่วนที่ 2  บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ) 

2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร*  
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดงานการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Asia Fruit 

Logistica 2013  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง. ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2556 ซ่ึงเป็นการจัดแสดงสินค้า
ด้านผัก และผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร โดยร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย 
และยุโรป เช่น เยอรมัน นิวซแีลนด์ อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เวียดนามเป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรสดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไปยังกลุ่มประเทศในแถบทวีปเอเชีย (เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
และระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยให้ตลาดกลุ่มประเทศในแถบทวีปเอเชีย (เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง) และเพ่ือรับทราบข้อมูลความต้องการด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ และน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร การเข้าร่วม
จัดงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการผัก และผลไม้ไทย การจัดชิม การเจรจาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ และส ารวจตลาดผลไม้ไทย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมชมงานเพื่อรับทราบความต้องการ
ผลไม้ไทยของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในแถบภูมิภาคเอเชีย และยุโรป ซึ่งสามารถน าขอ้มูลมาใช้พัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดยิ่งขึ้น 

การจัดงานแสดงนิทรรศการผัก ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยจัดโชว์ผลไม้ที่มีศักยภาพใน
การส่งออก 18 ชนิด เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย ทุเรียน มังคุด ส้มโอ ล าไย เงาะ มะพร้าว
อ่อน ลองกอง  หน่อไม้ฝรั่ง  ข้าวโพดฝักอ่อน  พริกข้ีหนู  กระเจี๊ยบเขียว  ทุเรียนทอดกรอบ ล าไยอบแห้งสีทอง  
มะขามหวานแกะเมล็ด  มะม่วงอบแห้ง และกล้วยไม้ไทย โดยพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Asia 
Fruit Logistica 2013  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง. ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. โดยในงานมีการ
จัดชิมและสาธิตการปอกผลไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักวิธีการบริโภค รสชาติ มีการเตรียมผลไม้พร้อม
รับประทาน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม จากการประเมินผลการจัดงานโดยสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้ง
ผู้ประกอบการส่งออก น าเข้า และผู้บริโภค ในการชิมผลไม้ไทยวันละ 50 ราย รวม 153 รายพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.4 สัญชาติอ่ืน ๆ ได้แก่ เยอรมัน เกาหลี บรูไน สิงคโปร์ 
เวียดนาม นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เป็นต้น ร้อยละ 64.1 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 
35.9 เป็นผู้น าเข้าผลไม้ ส าหรับความพึงพอใจในผลไม้ไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบทุเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.37) 
รองลงมา เงาะ (ค่าเฉลี่ย 3.35) มังคุด (ค่าเฉลี่ย 3.28)  มะขามหวาน (ค่าเฉลี่ย 3.25)  มะม่วงเขียวเสวย 
(ค่าเฉลี่ย 3.16) มะม่วงน้ าดอกไม้ (ค่าเฉลี่ย 3.08)  มะม่วงอบแห้ง (ค่าเฉลี่ย 3.06) ส้มโอ (ค่าเฉลี่ย 2.92) 
ล าไยอบแห้ง (2.77) มะพร้าวอ่อน (ค่าเฉลี่ย 2.37) และทุเรียนทอดกรอบ (ค่าเฉลี่ย 2.27) ตามล าดับ 
ส าหรับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการนับได้ว่า บูธของกรมส่งเสริมการเกษตรมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ
ในการชิมผลไม้ไทย และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออก และผู้น า
เข้าผลไม้ของไทย และส ารวจตลาดผลไม้ไทยในตลาดฮ่องกง  
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบตัิการวิจัย และ
การไปปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

3.1 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเป็นการขยายโอกาสตลาดสินค้าเกษตรสดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไปยังกลุ่มประเทศ

ในแถบทวีปเอเชีย (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
2) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และ

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยให้ตลาดกลุ่มประเทศในแถบ
ทวีปเอเชีย (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 

3) เพ่ือรับทราบข้อมูลความต้องการด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ และน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร 
 

3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่า 1 
หน้ากระดาษ A4  
 จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในงาน Asia Fruit Logistica 2013  ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2556  มีผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ค้า และผู้สนใจเข้าชมงานวันละประมาณ 
4,000 คน ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. มีผู้เข้าชมงาน 3 วัน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 12,000 คน
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงสินค้าเกษตรไทย โดยจัดโชว์ตัวอย่างของจริง ผลไม้หลักที่
เป็น Hi-light และมีศักยภาพในการส่งออกของไทยจ านวน 18  ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง มะม่วง
เขียวเสวย ทุเรียน มังคุด ส้มโอ ล าไย เงาะ มะพร้าวอ่อน ลองกอง  หน่อไม้ฝรั่ง  ข้าวโพดฝักอ่อน  พริกขี้หนู  
กระเจี๊ยบเขียว  ทุเรียนทอดกรอบ ล าไยอบแห้งสีทอง  มะขามหวานแกะเมล็ด  มะม่วงอบแห้ง และกล้วยไม้ไทย 

๒. การจัดชิม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักวิธีการบริโภคผลไม้ไทยอย่างถูกวิธี ให้รู้ถึงคุณค่า       
ทางอาหารของผลไม้ไทย และสอบถามความพึงพอใจในรสชาติผลไม้ โดยการเตรียมผลไม้พร้อมรับประทานให้
ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิมทั้งผลไม้สด และผลไม้แปรรูปของไทย เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มาบริโภคผลไม้ไทย
มากข้ึน 

3. การเจรจาธุรกิจ โดยการจัดเวทีให้ผู้ประกอบไทยการพบปะผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ได้แก่ 
จีน เยอรมัน เกาหลี บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เป็นต้น ที่สนใจจะซื้อ
ผลไม้ไทย ได้พบปะพูดคุยตกลงซื้อกัน เปิดการเจรจา โดยผู้ประกอบการโดยตรง โดยมีล่ามชาว จีนที่พูด
ภาษาไทยช่วยเหลือในการต่อรองเจรจา  

4. การประชาสัมพันธ์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตรส่งจดหมายไปยังกงสุลใหญ่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อขอการ

สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมาเยี่ยมชมคูหาของกรมส่งเสริมการเกษตร 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านกงสุลใหญ่ในเขตบริหารพิเศษ และผู้จัดงาน เพื่อเชิญชวนประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมชมคูหา 
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บรรยากาศการจัดผลไม้ให้ผู้เข้าชมงานชิม 
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บรรยากาศภายในงานและบูธของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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5. พิธีเปิดงาน 
พิธีเปิดงานในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น โดยบูธของกรมส่งเสริมการเกษตร

ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรารถนา อุดมมงคลกูล กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ในฐานะตัวแทนกงสุลใหญ่ไทยในเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมบูธของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ประกอบการไทยที่ไปร่วมจัด
นิทรรศการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิญชิมผลไม้ไทยให้ต่างชาติได้ทดลองชิม  

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณลิลิน ก่อวุฒิกุลรังสี กงสุลฝ่ายพาณิชย์ประจ าเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงร่วมเป็นเกียรติ  เยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมเชิญชิมผลไม้ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยากาศการเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน   
Asia Fruit Logistica 2013  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
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6. ผลการจัดกิจกรรม 
ผลการจัดงานโดยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติ

และความนิยมผลไม้ไทยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีการสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมงานและชิมผลไม้ไทยวันละ 50 
ราย รวม 153 รายพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.4 สัญชาติอ่ืน ๆ ได้แก่ 
เยอรมัน เกาหลี บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เป็นต้น ร้อยละ 64.1 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 35.9 เป็นผู้น าเข้าผลไม้ ส าหรับความพึงพอใจในผลไม้ไทยผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ชอบทุเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.37) รองลงมา เงาะ (ค่าเฉลี่ย 3.35) มังคุด (ค่าเฉลี่ย 3.28)  มะขามหวาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.25)  มะม่วงเขียวเสวย (ค่าเฉลี่ย 3.16) มะม่วงน้ าดอกไม้ (ค่าเฉลี่ย 3.08)  มะม่วงอบแห้ง 
(ค่าเฉลี่ย 3.06) ส้มโอ (ค่าเฉลี่ย 2.92) ล าไยอบแห้ง (2.77) มะพร้าวอ่อน (ค่าเฉลี่ย 2.37) และทุเรียนทอด
กรอบ (ค่าเฉลี่ย 2.27) ตามล าดับ เหตุผลในการเข้าชมงาน ร้อยละ 64.5  ตอบว่าการประชาสัมพันธ์จากผู้จัด
งานทั้งทางโทรทัศน์ ทางเว็บไซต์ ทางอีเมล์ และหนังสือเชิญ  โดยผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่รู้จักผลไม้ไทย ร้อย
ละ 78.๓ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับดีมาก ร้อยละ 63.4 ได้รับสาระความรู้ผลไม้
ไทย ร้อยละ 57.0  มีท าเลที่ตั้งที่ดี ร้อยละ ๗5.0 เจ้าหน้ามีความรอบรู้ในการให้ข้อมูล ร้อยละ 68.0 ควรให้มี
การจัดอีกในครั้งต่อไป ร้อยละ ๖7.๕ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ รู้จักประโยชน์ของ
ผลไม้ไทยมากข้ึน  รู้จักวิธีการบริโภค รู้จักรสชาติ และมีความเชื่อม่ันในการบริโภคผลไม้ไทยมากยิ่งข้ึน  

ส าหรับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการนับได้ว่า บูธของกรมส่งเสริมการเกษตรมี
ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการชิมผลไม้ไทย และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเจรจา
การค้าระหว่างผู้ส่งออก และผู้น าเข้าผลไม้ของไทย และส ารวจตลาดผลไม้ไทยในตลาดฮ่องกง  

จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยและศึกษาตลาด ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ปัจจัยที่จะท าให้การขยายตลาดประสบความส าเร็จได้นั้นมี ๔ ประการ หรือ 4P  
คือ (๑) product  (๒) promotion (๓) price (๔) place  กล่าวคือ ต้องมีสินค้าเกษตรหรือผลไม้คุณภาพดี 
สะอาด ปลอดภัย เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพของผลไม้อยู่แล้ว 
จากนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเข้าถึงสื่อ และราคาจ าหน่ายที่ต้องสมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มี
ท าเลที่ดีหรือเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมก็จะไม่ประสบความส าเร็จ  

6.1 การศึกษาวิถีตลาดและช่องทางการขยายตลาดผลไม้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดย
ได้เยี่ยมชมตลาดค้าผลไม้สดซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานพบว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นตลาด
ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่มีความต้องการผลไม้จากไทยสูง ผู้บริโภคมีความเชื่อถือว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งใน
สินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงในการน าเข้า ชาวจีน (ฮ่องกง) มีทัศนคติที่ดีต่อผลไม้ไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 
เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีของประทศไทยที่จะขยายตลาดในแถบ
เอเชีย และยุโรป โดยเฉพาะเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของชาว
ต่างประเทศ และนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับตลาดผลไม้ไทย 

6.2 การขนส่งผลไม้ในการจัดงาน การขนส่งผลไม้ไปรว่มงานในครั้งนี้ ผู้ขายไดด้ าเนินการ
บรรจุหีบห่อ  พร้อมด าเนินการพิธีการขนส่งผลไม้ถึงสถานที่จัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน  Asia Fruit 
Logistica 2013  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพ่ือน าไปจัดนิทรรศการและจัดชิม  
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การส ารวจตลาดผลไม้ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
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7. สถานการณ์ผลไม้ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
  ฮ่องกงถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดที่ส าคัญอันดับสองของไทย รองจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในปี 2555 ไทยส่งออกมาฮ่องกง เป็นมูลค่า 122.53 ล้านเหรียญฮ่องกง ลดลงร้อยละ 14.41 สินคา้
ส่งออกส าคัญได้แก่ ล าไย ทุเรยีน กล้วย มังคุด มะม่วง มะพร้าวน้ าหอม 

การน าเข้าผลไม้สดจากไทย จะเป็นไปตามฤดูกาลของผลผลิตในประเทศไทย ทุเรียน
หมอนทองเป็นที่นิยมมากที่สุด ปัจจุบันทุเรียนจากมาเลเซียพยายามเข้ามาท าตลาดในฮ่องกงแต่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จนัก การแข่งขันในตลาดฮ่องกงมีค่อนข้างสูง ทั้งจากผลไม้ประเภทเดียวกันและผลไม้ประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ผลไม้แปลกๆ จากประเทศต่างๆ นิยมมาทดสอบตลาดในฮ่องกง  

 
8. ปญัหาอุปสรรคเรื่องการส่งออกผลไม้ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  

ไม่มีปัญหาเนื่องจาก ฮ่องกงเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
และของโลก ซึ่งท าให้ฮ่องกงเป็นศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากท่ัวทุกมุมโลกและมีวิถีชีวิตที่เป็น
สากล  และด้วยจุดเด่นเหล่านี้ท าให้ฮ่องกงมีจุดแข็งและศักยภาพที่ชัดเจนในฐานะของเวทีผลักดันสินค้าไทยสู่
ตลาดโลกได้เป็นอย่างด ี ไทยสามารถใช้ศักยภาพของฮ่องกงเป็น “Food outlet” เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย
และเพิ่มระดับความนิยมสินค้าผลไม้ไทยในตลาดโลก  การมีสินค้าเกษตรไทยวางขายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เกต
ของฮ่องกงเสมือนการโฆษณาสินค้าและการเสริมสร้างความนิยมสินค้าไทยในหมู่ผู้บริโภคนานา
ประเทศ  ยิ่งกว่านั้น ความได้เปรียบของฮ่องกงซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า
นานาชาติ มีที่ตั้งไม่ไกลจากไทยมาก นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาต ิ โดยใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากและสามารถประเมินผลตอบแทนเชิงธุรกิจในระดับสูงได้ 

นอกจากนี้  ความโดดเด่นเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของฮ่องกงซึ่งเป็นสะพานสู่จีนและ
เชื่อมจีนกับนานาชาติ รวมถึงการที่ชาวฮ่องกงเริ่มคุ้นเคยกับกฏระเบียบของจีนและมีระบบโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพ ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยเสริมความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดจีนที่มีก าลังซื้อ
และการบริโภค 

 
9. การเตรียมความพร้อมเรื่องการขยายการส่งออก 

ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ส่งออกผลไม้ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องการส่งออก 
ดังนี้ 

9.1 ผลไม้ที่ผลิตต้องมีคุณภาพผ่านการรับรอง GAP 
9.2 ระบบการผลิต การตลาด และความต้องการผลไม้ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ 

ประเทศจีน ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) ผลไม้ที่จะน าเข้าต้องปราศจากโรคและแมลง เศษกิ่ง ก้าน ใย และดิน และ 

ต้องไม่มีสารตกค้างเกินกว่าปริมาณท่ีก าหนด  
2) ต้องขออนุญาตน าเข้า ซึ่งใบอนุญาตจะเป็นใบอนุญาตเฉพาะเพียงสินค้าเดียว  

9.3 ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทยใส่ใจกับปัจจัยบางประการที่ตอบรับกับแนวโน้มความนิยมของ
ผู้บริโภคต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตก โดยเฉพาะการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ย่อยสลายได้ง่าย 
(bio-packaging) และพร้อมน าออกวางจ าหน่ายได้ทันที  

9.4 การมีมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ เครื่องหมาย 
“Q” ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง ผลิตตามมาตรฐาน GAPเทคโนโลยีการเพิม่
มูลค่าผลผลิต การเก็บเก่ียว การขนส่ง การตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 
 
 3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและหน่วยงาน 
  3.3.๑ เกิดการสร้างเครือข่ายตลาดผลไม้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศต่าง ๆ ในแถบ
เอเชียและยุโรป ท าให้ผู้บริโภค รู้จักผลไม้ไทยชนิดอื่น ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษาผลไม้
ทั้งผลไม้สดและแปรรูป 
  3.3.๒ มองเห็นช่องทางและโอกาสการส่งเสริมและท าตลาดผลไม้ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีน 
และนานาประเทศ 
  3.3.๓ ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลไม้ไทย ท าให้
สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ 
  3.3.๔ ท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูง 
ในการน าเข้า 
  3.3.๕ การได้พบปะกับผู้ประกอบการ พบวา่ มีผู้ประกอบการแสดงความประสงค์ที่จะน าผลไม้
ไทยไปจ าหน่ายช่วงเทศกาลต่าง ๆ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีน และประเทศต่างๆ  เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 
มะม่วงเขียวเสวย ทุเรียน มังคุด ล าไยอบแห้ง ส้มโอ เงาะ  ฯลฯ  
  3.3.6รับทราบแนวทางในการขยายลู่ทางการตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการระบายผลไม้ไทยช่วงที่มีผลผลิตออกมากได้ 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปญัหา/อุปสรรค  
  ไม่มี 
 
 4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ในการประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทย ควรเน้นการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญ ผู้ประกอบการ ผู้
ส่งออก เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้น าเข้าในตา่งประเทศร่วมกิจกรรม  

4.2.2 การสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญมาก ต้องอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ผลไมไ้ทยให้
ล่ามเข้าใจ  เพื่อให้สามารถสื่อสารชี้แจงให้ชาวตา่งชาติเข้าใจได้ตามวัตถุประสงค์ในการจดัแสดงสินค้า และจา้ง
ล่ามที่สามารถสื่อสารภาษาทอ้งถิ่นให้เพียงพอกับปริมาณผู้เข้าชมงาน  

4.2.3  ศึกษาข้ันตอนการน าเข้าผลไมข้องเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีน และนานาประเทศ ตั้งแต่
ต้นทางไปถึงปลายทาง และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้ส่งออกผลไม้ไทย เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่มีผู้
น าเข้าผลไม้ของต่างประเทศสนใจจะติดต่อท าธุรกิจการค้าผลไม้ไทยต่อไป 

4.2.4 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลไม้ไทยในต่างประเทศ ควรเน้นประชาสัมพันธ์ให้รู้จักผลไม้
ไทย ในเรื่องคุณค่าทางอาหาร วิธีการบรโิภค การเก็บรักษา ที่สอดคล้องกับนิสัยการบริโภค วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ไปรว่มจัดงานศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยให้เข้าใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิธีการปอกผลไม้ชนดิต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด ฯลฯ 

4.2.5 ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยแปรรูปเป็นอีกทางเลือกที่ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการตลาดในต่างประเทศ 
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4.2.6 ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งตรายี่ห้อ “Brand” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จทางการตลาด จะช่วยให้แยกแยะสินค้าของเราออกจากผู้อ่ืน ผู้บริโภคจะจ าได้ว่าประทับใจสินค้าใด  
ซึ่งจะมีผลต่อการกลับมาหาซื้อซ้ า เช่น การติดสติ๊กเกอร์ที่ผลของผลไม้ที่ใช้โลโก้ท่ีบ่งบอกว่าผลิตจากประเทศ
ไทย  
   
 
       ลงชื่อ…………………………………………………………... 
 
       ต าแหน่ง .............................................................. 
 
       ลงวันที่ ................................................................ 
 
 4.4 ผู้ประสานงาน  
  ชื่อ-นามสกุล วัลภา  ปันต๊ะ. 
  โทรศัพท์  02 - 9406127 
  e-mail. wanlapa_p@hotmail.com  


