
 

ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
................................................. 

  กรมสงเสริมการเกษตรไดเขารวมงานจัดแสดงสนิคาผักและผลไมไทย งาน Asia Fruit  

Logistica 2009 ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2552 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสนิคาเกษตรของไทยในตางประเทศแกผูที่เขารวมชมงาน 

จากทั่วโลก งบประมาณดําเนินการ จํานวน 900,000 บาท  คณะเจาหนาทีผู่รับผิดชอบการดําเนินงาน  

จํานวน 4 คน ดังนี้ 

  1. นายอภิชยั  จึงประภา   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ฝายบริหาร 

   2. นายสุพงศ  สินธุรัตน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน  

  3. นางสุนิสา  ประไพตระกูล  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ        

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  4. นายสมเกียรติ  วิจิตรประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

  สํานักพัฒนาเกษตรกร   
การจัดแสดงสินคา  

  1. สถานทีจ่ดัแสดงสินคา  ศูนยแสดงสินคา  Hong Kong Convention & Exhibition 

Center  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนศูนยแสดงสินคาของฮองกง (เทียบได

กับเมืองทองธานีของไทย ) ใชเปนสถานท่ีจัดงานแสดงสนิคาตางๆ  กรมสงเสริมการเกษตรเชาพื้นที่จัด

แสดงสนิคา 18  ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

  

 
                       การจัดแสดงสินคาในภาพรวมของประเทศไทย 
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  2. ระยะเวลาจัดนิทรรศการ  3 วัน  ระหวางวันที ่2-4 กันยายน 2552 

  3. รูปแบบในการจัดแสดงนิทรรศการ กรมสงเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการรวมกับกรม

วิชาการเกษตร เชาพื้นทีห่นวยงานละ 18 ตารางเมตร  รวม 36 ตารางเมตร จัดในภาพรวมของประเทศ

ไทยแบงเปน  4  สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการ ( Exhibition )โดยกรมวิชาการเกษตร แสดงศักยภาพ 

การผลิตผัก - ผลไมของไทย  แสดงขอมูลทางวิชาการ  ดานการบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินคาเกษตร แสดงระบบความปลอดภัยดานอาหาร (Food safety) การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

และแสดง GAP แตละชนดิสินคา  

  สวนที่ 2  จัดแสดงสินคา ( Display ) โดยกรมสงเสริมการเกษตร แสดงสนิคาผักและ

ผลไมสด  และผลิตภัณฑแปรรูป   โดยจัดโชวตัวอยางของจริงผัก-ผลไมสด  ผลิตภัณฑแปรรูป   

การบรรจุหีบหอ  ดังนี ้     

   1)  ผลไมหลกัที่เปน Hi-light และมีศกัยภาพในการสงออกของไทย จํานวน   

6 ชนิด ไดแก มะมวง  มังคุด  ลําไย มะพราวออน  สมโอ และเงาะ     

   2)  พืชผักทีมี่ศักยภาพในการผลิตและสงออก  ไดแก  ขาวโพดออน  หนอไมฝร่ัง    

พริก  และผกัอินทรีย  ( คะนา  กวางตุง  ผักบุงจนี  ผักกาดขาว ) 

   3 ) ผลผลิตแปรรูป ไดแก ทุเรียนแผน  ลําไยอบแหง  พรอมทั้งจัดแสดงกลวยไมไทย 

ที่มีการสงออก  โดยการจัดแจกันต้ังโตะ และจัดบนชั้นวางเพ่ือเพิ่มสีสันใหสวยงาม   

   สวนที่ 3  การจัดชิม  สาธิตการเตรียมผลไมเพ่ือรับประทาน ใหผูเขารวมชมงานไดชิมผลไม

สดและผลไมแปรรูปไทย  แจกเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ( Exporter List)  แผนพับ Fruit in Thailand  

และโบชัวรของภาคเอกชนที่ไปรวมเจรจธุรกิจในคูหาของประเทศไทย 

   

 

 

 

 

            การจัดชิมและสาธิตการเตรียมผลไมไทยเพื่อรับประทาน  
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  สวนที่ 4 พบปะผูสงออก  ไดพบปะผูคาที่สนใจสินคาเกษตรไทย ประสานงาน จัดใหมีการ

พบปะระหวางภาคเอกชนผูสงออกผัก - ผลไมไทย กับนักธุรกิจและผูคาประเทศตางๆที่เขารวมงาน  ซึ่งมี

ภาคเอกชนของไทยเจรจาธุรกิจ จํานวน 5 บริษัท ไดแก บริษัท สวิฟท จํากัด. บริษัท ไชนโฟรท จํากัด   

บริษัท ไบเออรไทย จํากัด   บริษทัวัชมนฟูด จํากัด   บริษทั ยเูนี่ยนเพรสติสอะโกร จํากัด   

  

  

 
 
 
  
  
    ผูสงออกไทยพบปะกับผูคาจากประเทศตางๆ 
 
 การเก็บขอมูล    เก็บขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและความพึงพอใจตอสินคาเกษตร

และผลผลิตแปรรูปของไทย โดยใชแบบสัมภาษณจากผูเขารวมชมงาน จาํนวน 100 คนที่เขาชมและชิม

สินคาของไทยพบวา เปนผูคาปลีกและคาสง ผูนําเขา สงออก ผูจัดหาและใหบริการที่เก่ียวของในธุรกิจ

การคาผัก-ผลไมสดจากทวีปตางๆจากทั่วโลก  รอยละ 53.8  มาจากทวีปเอเซีย รองลงมาจากยุโรป   

รอยละ 19.2   ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด รอยละ 8.5  อเมริกาเหนือ รอยละ 7.6 อัฟริกา รอยละ 5.2  

ตะวันออกกลาง รอยละ 3.5  และอเมริกาใต รอยละ 2.2  จากการสํารวจพบวารอยละ 85.1 มีบทบาท 

ในการสั่งซื้อสินคาของบริษัท  รอยละ 95.2 รูสึกประทับใจในงานแสดงสนิคาของไทย  รอยละ 85.5  

เห็นวาเอกสารและขอมูลที่ไดรับดีมาก ผลไมทีช่อบไดแก มะมวง มังคุด สมโอ ลําไย มะพราวออน และ

เงาะ  ผลไมแปรรูป ทุเรียนแผน และลาํไยอบแหง ผักที่สนใจไดแกพริกขี้หนู หนอไมฝร่ังและขาวโพดออน

และเคร่ืองตมยํา ( ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริกขี้หน ูมะนาว )  ตามลําดับ 

 สํารวจตลาดสินคาเกษตรไทยในฮองกง  ฮองกงเปนตลาดนาํเขาสินคารายใหญจากประเทศ

ไทย เปนอันดับ 6 รองจากอเมริกา ญ่ีปุน จนี สงิคโปร และมาเลเซีย  คนฮองกงมีกําลังซือ้สูง นิยมของดีมี

คุณภาพ  พรอมจะจายในราคาสูง ขอใหสินคาคุณภาพดี  สนิคาที่ชาวฮองกงสนใจมากคือ มะมวง

น้ําดอกไมสีทอง มังคุด  สมโอ  สําหรับมะมวงนั้นในฮองกงสวนใหญ จะนาํเขาจากประเทศฟลิปปนส  

ซึ่งคุณภาพจะดอยกวาของไทย  ทเุรียนที่วางจําหนายในตลาดฮองกง ราคากิโลกรัมละ 16.50 ดอลลาร 

ฮองกง หรือ กิโลกรัมละ 75.00 บาท สวนผักที่ไดรับความสนใจ คือพริกขี้หนู หนอไมฝร่ังและขาวโพด

ออนและเคร่ืองตมยํา ( ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริกขีห้น ูมะนาว ) 
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ไทยสงออกผกัและผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแหงไปยังฮองกงเฉลี่ย ปละประมาณ 44  ลาน 

เหรียญสหรัฐฯ   ฮองกงเปนประตูการคาสําหรับสนิคาไทยไปสูประเทศจนี โดยขนสงสินคาจากไทย  

ใชเสนทางจากแหลมฉบงัผานทะเลจนีใตไปยังฮองกง ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 วัน จากนั้น กระจาย

สินคาไปเมืองตาง ๆ ของมณฑลกวางตุงและมณฑลอ่ืน ๆเชน เซี่ยงไฮ ปกก่ิง และเซียะเหมิน  ฯลฯ 

 

 
 
 
  
   
      
                               ผักและผลไมไทยที่วางขายในหางสรรพสินคา 
   
 ผูเขารวมจดังาน   มีผูเขารวมจัดงานจากบริษัทและองคกรตางๆ  จํานวน 219 ราย จาก 33 

ประเทศ ไดแก จีน อังกฤษ สเปน อิตาลี  อินโดนีเซีย อาเจนตินา  อิสราเอล  เกาหล ี อัฟริกาใต   ไตหวัน  

อียิปต   อเมริกา นิวซีแลนด โคลัมเบยี  ไทย  เนเธอรแลนด มาเลเซีย  ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส  เปรู  กรีซ  

สหรัฐอเมริกา ชิล ีเยอรมัน  ฟลิปปนส  เบลเยี่ยม  บราซิล   สิงคโปร   ญ่ีปุน   ตุรกี  กานา อเมริกาใต   

สหรัฐอาหรับอิมิเรท พื้นที่จัดแสดง รวมทั้งสิ้น  3,500  ตารางเมตร 

 ผูเขาชมงาน  การจัดงาน  Asia Fruit Logistica  มีผูเขาชมงานที่เปนผูคาปลีกและสง ผูนําเขา 

สงออก ผูจัดหาและใหบริการที่เก่ียวของในธุรกิจการคาผัก-ผลไมสดจากทวีปตางๆจากทั่วโลก  จํานวน  

3,514 คน จาก 56 ประเทศ  จากการสํารวจพบวาสี่ในหาคน หรือรอยละ 85.1 มีบทบาทในการสั่งซือ้

สินคาของบริษัท  และผูเขารวมชมงานมากกวา รอยละ 90 รูสกึประทับใจในงานแสดงสินคาในคร้ังนี้   

( ขอมูลจาก Closing Report ของ บริษัท GPE Global Produce Events ) 

 การประชุม Asiafruit  Congress   มีการประชุมดานธุรกิจผกัและผลไม มีผูเขารวมประชุม  

650 คน จาก 45ประเทศ  มีการประชุม 3 วัน โดยจัดประชุมในชวงเชาของทุกวัน  ดําเนินการบรรยาย

โดยคณะผูเชี่ยวชาญจากบริษัทและองคกรจากทั่วโลก ซึ่งเปนผูคาผักและผลไมสดในภูมิภาค รวมถึง

กลุมซุปเปอรมารเก็ตชั้นนาํของเอเชีย 
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 ประโยชนที่ไดรับในการเขารวม งาน Asia Fruit Logistica  2009 
  1. ไดประชาสัมพันธสินคาผักและผลไมของไทยแกนักธุรกิจและผูเขารวมงานจากทั่วโลก

ไมต่ํากวา 3,514 คน จาก 56 ประเทศ   สรางความเช่ือม่ันในระบบการผลติสินคาที่ไดมาตรฐานและ

ความปลอดภัยในระดับสากล สามารถขยายโอกาสสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ไดรับความสนใจจากผูคา 

ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย นวิซีแลนดและทวีปอ่ืนๆเปนอยางมาก  

  2. ไดพบปะกลุมลูกคารายใหมๆที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ จากหลายประเทศทั่วโลก 

ผูประกอบธุรกิจดานผักและผลไมของไทยที่ไปรวมงาน (จากการสํารวจพบวาสี่ในหาคนของผูเขา 

รวมงาน หรือรอยละ 85.1 มีบทบาทในการสั่งซื้อสนิคา) ผูสงออกผักและผลไมไทยไดพบปะลูกคา 

ไมต่ํากวา 20 ราย/วัน ไดแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดและขอมูลตางๆ    

  3. ไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและขอคิดเห็นตางๆเก่ียวกับผัก-ผลไมไทย ทาํ

ใหสามารถวิเคราะหตลาดใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได 
 ขอเสนอแนะ 
 1. การเพิ่มโอกาสทางการตลาดผัก-ผลไมเมืองรอนของไทยไปสูภูมิภาคตางๆทั่วโลก ยังมีอนาคต 

ที่สดใส การประชาสัมพนัธใหผูบริโภคไดรูจักผกัและผลไมของไทยอยางกวางขวางทั้งตลาดในเอเชยี ยุโรป 

และทวีปอ่ืนๆ เปนอีกชองทางหนึ่งทีท่ําใหผักผลไมของไทยสงออกไดมากข้ึน  การเขารวมจัดงาน Asia 

Fruit Logistica 2009 ซึ่งเปนเวทีโลกทีจ่ะพบปะกับนักธุรกิจจากทั่วโลก ควรเขารวมจัดแสดงสินคา 

อยางตอเนื่อง 

 2. จากการเขารวมจัดงานในฮองกงในคร้ังนี้ ทําใหทราบวาผูบริโภคฮองกงมีกําลังซื้อสงูมาก 

ตองการซื้อสินคาที่มีคุณภาพดี  พรอมจะจายในราคาสูงได  ดงันั้นสนิคาเกษตรไทยที่สงออก ตองมี

คุณภาพดีตามความตองการของตลาด  และฮองกงเปนประตูการคาสําหรับสินคาไทยไปสูประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนีซึ่งมีประชากร 1,300 ลานคน  มีกําลังการซื้อมาก  ควร ประชาสัมพนัธสนิคา

เกษตรไทยใหชาวจีนรูจกัและไดชิมผลไมไทยใหมากขึ้น  โดยอาจพิจารณาจัดงานตามเมืองใหญของจีน  

หรือตามมณฑลตาง  ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

--------------------------------------------------------------------  

นางสุนิสา  ประไพตระกูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอก ไมประดับ และพืชสมุนไพร 
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร 


