
งานแสดงสินคาเกษตรและอาหารในงาน Thai Festival 2009 
ระหวางวันท่ี 14-19 พฤษภาคม 2552 

ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

*********************** 
ขอมูลการจัดงาน 
  วัตถุประสงค 
     1. เพื่อประชาสัมพันธและสรางโอกาสการขยายตลาดผลไมไทยสูประเทศญ่ีปุน 
     2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรโดยเนนผูนาํกลุมเกษตรกรใหสามารถขยายผลการผลิตไมผลคุณภาพดีสู
เกษตรกรชาวสวนผลไมท่ีเปนสมาชิกกลุมใหสามารถสงออกประเทศญ่ีปุนไดมากข้ึน 
     3. เพื่อเพ่ิมพนูทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตไมผลคุณภาพดีแกผูนําเกษตรกร 
     4. เพื่อรับทราบขอมูลความตองการบริโภคผลไมไทยของผูบริโภคในญี่ปุนและนําขอมูลมาใช
พัฒนาการผลิตไมผลของไทยใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

  เน้ือหา 
   กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับสํานักงานท่ีปรึกษาการตางประเทศประจํากรุงโตเกียว เขารวมงาน

เทศกาลไทย คร้ังท่ี 10 (Thai Festival 2009) ระหวางวันท่ี 14-19 พฤษภาคม 2552 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ 
เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไมไทย สรางโอกาสการขยายตลาดผลไม
ไทยสูประเทศญ่ีปุน พัฒนาเกษตรกรใหสามารถขยายผลการผลิตไมผลคุณภาพดีสงออกประเทศญ่ีปุนเพิ่ม
มากข้ึน รวมท้ังรับทราบขอมูลความตองการการบริโภคผลไมไทยของผูบริโภคในญ่ีปุน เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการพัฒนาการผลิตไมผลของไทยใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน 

การเตรียมการ 
    กอนท่ีจะเขารวมงานเทศกาลไทยคร้ังท่ี 10 ซ่ึงจัดโดย คณะกรรมการจดังานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 10 
โดยมีเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงโตเกยีว เปนประธานกรรมการ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนภาคเอกชนไทยในญี่ปุนรวมเปนคณะกรรมการ นั้น สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ
ประจํากรุงโตเกียว ไดรวมกบักรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการ Just in Time ในไมผล 2 ชนิดข้ึนใน
ประเทศไทย ในชวงป 2551 (ไมผลท้ังสองชนิดนั้นคือ มะมวงและมังคุด ซ่ึงเปนไมผลท่ีมีศักยภาพสูงในการ
สงไปตลาดญ่ีปุน) เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหสามารถผลิตมะมวงและมังคุดคุณภาพดีสงไปประเทศญ่ีปุน
ไดทันเวลาท่ีผูบริโภคตองการ ในสภาพผลไมท่ีใหมสดและมีคุณภาพดี การดําเนนิโครงการมีท้ังการจัดการ
สัมมนา การประชุมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะมวงและมังคุด การถายทอดเทคโนโลยี และการเตรียมความ
พรอมในการผลิตมะมวงและมังคุดคุณภาพดีสงออกเพ่ือจาํหนายในประเทศญ่ีปุน ในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 
10 (Thai Festival 2009) ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ีประเทศญ่ีปุนในเดอืนพฤษภาคม 2552 โดยมีผูแทนเกษตรกรไปเปนผู
จําหนายผลผลิตดวยตนเอง  
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   Just in Time แปลวาสงมอบทันเวลา เปนแนวคิดและเปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนในแวดวงอุตสาหกรรม
ของญ่ีปุน เนื่องจากญ่ีปุนตองการหาทางลดตนทุนการผลิตและบริหารจัดการสินคาลงอยางมาก เพื่อให
สินคาของญ่ีปุนสามารถแขงขันกับสินคาของประเทศอ่ืนได เม่ือมีการวเิคราะหกระบวนการผลิตตลอด
เสนทางจากโรงงานจนถึงผูบริโภค พบวาการท่ีผูผลิตไมตองกักตุนวัตถุดิบไวในปริมาณมาก หรือตองสราง
โกดัง หรือเชาโกดังขนาดใหญเพื่อจัดเก็บวตัถุดิบและสินคาสําเร็จรูปนั้น จะสามารถลดตนทุนไดมาก จึงเกดิ
แนวคิด Just in Time ข้ึน สรุปแลว Just in Time หมายถึงการผลิตและการสงมอบแบบทันเวลา ถูกตอง 
ครบถวนในสภาพท่ีสมบูรณ ถูกสถานท่ี ตรงความตองการ ภายใตตนทุนท่ีแขงขันได 

   ในการเขารวมงานคร้ังนี ้มีบุคคลท่ีเขารวมงานท้ังส้ิน 16 คน แบงเปน 4 กลุมตามแหลงงบประมาณคือ 
  1.กลุมขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร ท่ีใชงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร 3 คนคือ 

  1.1 นายชวลิต หุนแกว  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา 
ทําหนาท่ีหวัหนาคณะผูเขารวมงาน 
  1.2 นายสมเกยีรติ แจมฟา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

1.3 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
2.กลุมขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร และผูนํากลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรประจํากรุงโตเกียว 6 คนคือ 
2.1 นายดนัย ปญจพิทยากุล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตร

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
2.2 นางสาวเสาวคนธ นุสติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตร

จังหวดัจันทบุรี 
2.3 นายวฒุิพงษ รัตนมณฑ ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวดัตราด 
2.4 นายพฤหสั พรเจีย  ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวดัพิษณุโลก 
2.5 นายลง ทองสามสี  ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวดัราชบุรี 
2.6 นายวีระเดช ไชยอนงคศักดิ ์ ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวดันครราชสีมา 

  3.กลุมผูนํากลุมเกษตรกร ท่ีใชงบประมาณสวนตัวในการเดินทาง 6 คนคือ 
3.1 นายศิลปชัย ตระกูลทิพย จากจังหวดัพิษณุโลก 
3.2 นางอารีย ตระกูลทิพย จากจังหวดัพิษณุโลก 
3.3 นายสายนัต บุญยิ่ง  จากจังหวดัพิจติร 
3.4 นายพรนภิา บุญยิ่ง  จากจังหวดัพิจติร 
3.5 นางระเวง ภิบาลจันทร จากจังหวดัจันทบุรี 
3.6 นายอุดม เปรมพูนสวัสดิ ์ จากจังหวดัราชบุรี 

  4.ขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาพนัธชาวสวน
มะมวงแหงประเทศไทย 

นายมนู โปสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมผล 
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งานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 10 (Thai Festival 2009) เปนงานใหญท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ประจํากรุงโตเกียวรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไทยจัดข้ึน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ประเทศไทย ท้ังดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและสินคาไทยใหรูจักแพรหลายในประเทศญ่ีปุน 
มีการแสดงตางๆท่ีเกี่ยวกับวฒันธรรมประเพณีตางๆมากมาย การแสดงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ การออก
รานจําหนายสินคาเกษตรและอาหารทุกชนิด ใชพืน้ท่ีในการจัดงานกวา 5 ไร มีรานคาเขารวมงานประมาณ
200 รานคา ซ่ึงในปนี้มีการทดลองใหผูนาํเกษตรกรไทย นําผลไมไทยท่ีเขารวมโครงการ Just in Time มา
จําหนายโดยตรงดวย 

การดําเนินงาน 
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํากรุงโตเกียว ไดจัดคูหาสําหรับจัดแสดง

นิทรรศการผลไมไทยและจําหนายผลไมไทยท่ีกลุมเกษตรกรนําไปจําหนายรวม 4 คูหา ผลไมสดท่ีนําไปจัด
นิทรรศการประกอบดวย มะมวง มังคุด ทุเรียนและมะพราวออน สวนผลไมแปรรูปท่ีนําไปจัดนิทรรศการ
คือ ทุเรียนทอด ทุเรียนอบกรอบ มะมวงอบ และลําไยอบแหงเนื้อสีทอง สวนผลไมสดท่ีนําไปจําหนายมี 4 
ชนิดคือ มะมวง 2 ตัน มังคุด ทุเรียนและมะพราวออน อยางละ 1 ตัน โดยกรมสงเสริมการเกษตร ประสาน
เกษตรกรและบริษัทสงออก นําผลผลิตจัดสงไปยังประเทศญ่ีปุน โดยมะมวงและมะพราวออน จดัสงไปทาง
เรือลวงหนากอนวันจัดงานประมาณ 15 วนั (สงวันท่ี 30 เมษายน 2552) สวนทุเรียนและมังคุดจัดสงไปทาง
เคร่ืองบินกอนการจัดงานประมาณ 7 วัน (สงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2552)  

ชวงเวลาเตรียมการ 
การจัดแสดงนทิรรศการ กรมสงเสริมการเกษตรเปนผูดําเนินการจดัแสดงนิทรรศการ

สงเสริมการบริโภคผลไมไทยเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไมไทยทั้งผลไมสดและผลไมแปรรูปใหเปนท่ี
รูจักของผูบริโภคชาวญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึน มีการสาธิตการปอกผลไมและแจกชิมผลไมท้ังสดและแปรรูป 
รวมท้ังการประเมินผลการเขาชมนิทรรศการและชิมผลไมจากผูเขาชมงานชาวญ่ีปุนตลอดระยะเวลาการจัด
งานดวย 

การจําหนายผลไมโดยผูนําเกษตรกร ไดกาํหนดราคาจําหนายไวดังนี ้
 มะมวง ผลละ   500 เยน 
 มังคุด ผลละ   100 เยน 
 ทุเรียน ผลละ   3,000 เยน 
  กรณีท่ีปอก เมล็ดละ 500 เยน 
 มะพราวออน ผลละ  500 เยน 
พิธีเปดงานจดัข้ึนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2552 โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (นายชาติชาย พุคยาภรณ) เปนประธานเปดงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
ในภาพรวมของงานมีผูเขารวมงานประมาณ 200,000 คน และมีผูเขารวมชมนิทรรศการ

และชิมผลไมในคูหาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการและจําหนายผลไมประมาณ 50,000 คน สวน
การจําหนายผลไม สามารถจําหนายไดท้ังหมด  เปนเงิน 3,431,700 บาท ดังนี ้

-  มะมวง ท้ัง 2 วนัจําหนาย ไดเงินท้ังส้ิน                    1,476,000 บาท 
 มังคุด จําหนายหมดภายในคร่ึงวันแรก ไดเงินท้ังส้ิน  553,500 บาท 

ทุเรียน ท้ัง 2 วนั จําหนาย ไดเงินท้ังส้ิน          664,200 บาท  
 มะพราวออน ท้ัง 2 วัน จําหนาย ไดเงินท้ังส้ิน         738,000 บาท 
  ในระหวางการจัดงานมีสถานีโทรทัศน NHK จากประเทศญ่ีปุน มาทําขาวประชาสัมพันธ
ผลไมไทยใหชาวญ่ีปุนไดทราบ พรอมสัมภาษณเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง และผูอํานวยการกลุม
สงเสริมการผลิตไมผลดวย รวมท้ังมีสถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธไปทําขาว
ประชาสัมพันธการจัดงานเพื่อเผยแพรใหชาวไทยไดทราบดวยเชนกัน 
  กรมสงเสริมการเกษตรไดทําการประเมินผลการเขาชมนิทรรศการสงเสริมการบริโภค
ผลไมไทยและชิมผลไมจากผูเขาชมนิทรรศการชาวญ่ีปุน โดยใชลามภาษาไทย-ญ่ีปุน จํานวน 4 คน 
สัมภาษณผูเขาชมนิทรรศการตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนด จํานวน 608 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตริอยละ
และคาเฉล่ีย ผลการประเมินปรากฏ ดังนี ้
  ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 77.96 เปนหญิง รอยละ 39.47 
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการสงเสริมการบริโภคผลไมไทย
ดวยเหตุผลท่ีวาอยากรูจักผลไมไทยมากข้ึน โดยท่ีรอยละ 93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมากอนแลว 
ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ มีความพึงพอใจในความสวยงามของนิทรรศการท่ีจัด
ในระดบัมาก (x = 3.32) และพึงพอใจในสาระความรูทางวิชาการท่ีไดรับจากนิทรรศการและทําเลท่ีตั้งของ
นิทรรศการในระดับปานกลาง (x = 3.11 และ 3.16 ตามลําดับ) สวนความพึงพอใจเกี่ยวกับรสชาติความอรอย
ของผลไมไทยนั้น ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในระดับ อรอยมากกับไมผล 
3 ชนิดคือ มะมวง มังคุด และทุเรียน (x = 3.79, 3.55, และ 3.45 ตามลําดับ) และพึงพอใจในระดับอรอยกับ
มะพราวออน (x = 3.00)  

สําหรับประโยชนท่ีไดรับจาการชมนิทรรศการ ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบ
สัมภาษณรอยละ 42.76 ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความเช่ือม่ันท่ีจะบริโภคผลไมไทย
เพิ่มมากข้ึน และรอยละ 26.97 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากข้ึน (รายละเอียดตามผลประเมินการเขาชมนิทรรศการ
สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง ณ งานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 10 (Thai 
Festival 2009) ระหวางวันท่ี 14-19 พฤษภาคม 2552 ท่ีแนบมาพรอมนี้)  
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การเจรจาแลกเปลี่ยนองคความรูในดานการจัดการผลผลิต และการจําหนายผลไมกับภาคเอกชนญ่ีปุน 
คณะท่ีไปรวมจัดนิทรรศการสงเสริมการบริโภคผลไมไทย ไดไปเจรจาแลกเปล่ียนองค

ความรูในดานการจัดการผลผลิตและการจาํหนายผลไมกบัภาคเอกชนญี่ปุนโดยไปเจรจากับสหกรณผูผลิต
แคนตาลูปคุณภาพดีเกี่ยวกับการผลิต การจัดการผลผลิต การบรรจุหีบหอ และการจําหนายแคนตาลูป ซ่ึง
เปนผลไมสําคัญชนิดหนึ่งของญ่ีปุน ทําใหไดประสบการณเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตผลไม 
(แคนตาลูป) ตลอดท้ังหวงโซอุปทาน นอกจากนี้ยังเปนการนํารองเพือ่ใหเกดิการประสานเช่ือมโยงเครือขาย 
ระหวางสถาบันเกษตรกรรมไทยกับสถาบันเกษตรกรญี่ปุนตอไปในอนาคตดวย 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1.ผูเขาชมนิทรรศการชาวญ่ีปุนรูจักผลไมไทยมากข้ึน รูถึงรสชาติ และคุณคาทาง

โภชนาการของผลไมไทยซ่ึงเปนการสรางโอกาสการขยายตลาดผลไมไทยสูประเทศญ่ีปุนเพิ่มมากขึ้น 
2.ผูนํากลุมเกษตรกรผูผลิตผลไมไทย (มะมวง มังคุด ทุเรียน และมะพราวน้ําหอม) ไดรับ

ความรูและประสบการณตรงเกี่ยวกับการนําผลผลิตผลไมไทยไปจําหนายในประเทศญ่ีปุน และการจําหนาย
ผลไมไทยใหแกผูบริโภคชาวญ่ีปุน รวมท้ังไดเรียนรูความตองการและรสนิยมในการบริโภคผลไมไทยของ
ผูบริโภคชาวญ่ีปุน ซ่ึงสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปพฒันาตนเอง พฒันาสมาชิกกลุม และ
พัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไมไทยใหสามารถผลิตผลไมคุณภาพตามทีป่ระเทศญ่ีปุนตองการไดเปนอยางด ี

3.เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและผูนํากลุมเกษตรกรผูผลิตผลไมไทยไดเพิ่มพูนความรู
และประสบการณในการบริหารจัดการการผลิตผลไมตลอดท้ังหวงโซอุปทาน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการการผลิตผลไมไทยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนได 

ปญหา/อุปสรรค 
  ไมมี 

ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะเก่ียวกับผลไมท่ีนําไปจําหนาย 
  จากการสังเกตและพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่นําผลผลิตไปจําหนาย (ท้ังผลไมและ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ) รวมท้ังจากผลการสอบถามรสนิยมการบริโภคผลไมไทยของชาวญ่ีปุน พบวาผลไมสดไทย
ท่ีนําไปจําหนายในครั้งนี้ (มะมวง มังคุด ทุเรียน และมะพราวออน) ผูบริโภคชาวญ่ีปุนชอบเปนอยางมาก แต
ยังมีขอจํากดับางประการในผลไมแตละชนิดซ่ึงหากมีการปรับปรุงแกไขจะเกิดประโยชนตอการสงผลไม
ไทยไปจําหนายในประเทศญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึน เชน 
  มะมวงน้ําดอกไม พบวา มะมวงน้ําดอกไมท่ีสงไปทางเรือจะมีปญหาการสุกงอม
เกินไป มีจุดดาํเกิดข้ึนท่ีผิว และบางผลเนาเสีย ความสด สวย และรสชาติสูมะมวงท่ีสงตรงทางอากาศไมได 
ฉะนั้นการปรับปรุงระบบการขนสงใหเหมาะสม หรือการแกไขปญหาที่เกิดกับการขนสงผลไมทางเรือใหคง
คุณภาพดีอยูได จะชวยใหการจําหนายมะมวงน้ําดอกไมในประเทศญ่ีปุนดียิ่งข้ึน 
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  มังคุด มีขอจํากัดสําคัญคือตองอบไอน้ําจึงจะสามารถสงเขาญ่ีปุนได ซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพของมงัคุดทําใหเนื้อมังคุดฟูและดไูมสวยเทากับมังคุดท่ีไมไดอบไอน้ํา หากสามารถเจรจากับทางการ
ของญ่ีปุนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ได จะชวยใหมังคุดคุณภาพสามารถเขาไปจําหนายในญ่ีปุนไดเพิ่มข้ึน สวนเร่ืองการ
บรรจุจําหนาย หากบรรจุจําหนายแพ็คละ 1 กิโลกรัม จะเปนขนาดท่ีมากเกินไปสําหรับชาวญ่ีปุน เพราะชาว
ญ่ีปุนนิยมซ้ือผลไมและบริโภคทันทีในปริมาณท่ีไมมากนัก ไมนยิมถือกลับบาน ฉะนั้นการจําหนายเปนผล 
หรือจําหนายเปนแพ็ค แพ็คละคร่ึงกิโลกรัม นาจะชวยใหสามารถจําหนายมังคุดไดมากและรวดเรว็กวาการ
จําหนายเปนแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม และไดกําไรมากกวาดวย 
  ทุเรียน ยังมีปญหาเร่ืองกล่ินกับผูบริโภคบางสวน หากหาพันธุทุเรียนท่ีไมมีกล่ิน
รุนแรง หรือสรางคานิยมในการบริโภคทุเรียนไมสุกงอมเกินไป (ทุเรียนหามซ่ึงมีกล่ินนอย) ใหแกผูบริโภค
ชาวญ่ีปุน กจ็ะชวยใหความนยิมบริโภคทุเรียนของชาวญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึน 
  มะพราวออน ผูบริโภคชาวญ่ีปุนยังไมรูจกับริโภคเนื้อมะพราวออน สวนใหญบริโภค
น้ํามะพราวหมดแลวก็ท้ิงผลไป หากมีการประชาสัมพันธ หรือสอนใหผูบริโภคชาวญ่ีปุนรูจักการบริโภค
เนื้อมะพราวออน พรอมแจกอุปกรณการบริโภคเนื้อมะพราวออนควบคูไปกับผลมะพราวออนท่ีจําหนาย
ดวย จะชวยใหความนยิมการบริโภคมะพราวออนเพิ่มมากข้ึน 
  สวนผลไมแปรรูปท่ีนําไปจดันิทรรศการและใหลองชิม (ทุเรียนทอด ทุเรียนอบกรอบ 
มะมวงอบและลําไยอบแหงเนื้อสีทอง) หากมีการเขารวมงานคร้ังตอไป ควรมีการนําไปจําหนายดวย 
เนื่องจากมีผูสนใจที่จะซ้ือไปบริโภคมาก ทําใหโอกาสการขยายตลาดผลไมแปรรูปในญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึนดวย 
  2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเขารวมงาน 
  การเขารวมงานเทศกาลไทยท่ีประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนงานใหญท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป 
เปนส่ิงท่ีดีและทุกฝายท่ีเกีย่วของควรเขารวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูนําเกษตรกรนําผลผลิตผลไม
คุณภาพไปจําหนายดวยตนเอง เปนส่ิงท่ีควรกระทําอยางตอเนื่อง แตควรจัดระบบการเขารวมงานใหชัดเจน 
ดังนี ้

1. ประชุมหารือรวมกันระหวางทุกฝายท่ีเกีย่วของใหรับทราบและเขาใจรายละเอียด
ท้ังหมดเกี่ยวกบัการจัดงานและการเขารวมงาน 

2. จัดทํารายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติในการเขารวมงาน ตลอดจนคาใชจายและ
ผลตอบแทนท่ีผูเขารวมงานจะไดรับใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของทราบ 

3. รับสมัครเกษตรกรและผูนําเกษตรกรเขารวมงาน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมงานอยางชัดเจน 

4. มีระบบตรวจสอบคุณภาพผลไมของเกษตรกรท่ีจะนําไปจําหนายกอนการสงผล
ผลิตไปจําหนายอยางรัดกุม 

5. มีการจัดนิทรรศการแนะนําสงเสริมการบริโภคผลไมไทยโดยภาครัฐควบคูกับ
การจําหนายผลไมไทยของภาคเกษตรกรและผูนําเกษตรกร 
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6. มีการเจรจาซ้ือขายผลไมอยางตอเนื่อง ระหวางเกษตรกรและผูนําเกษตรกรไทย
กับผูนําเขาผลไมไทยของประเทศญ่ีปุน 

7. มีการสนับสนุนคาใชจายบางสวนตอเกษตรกรและผูนําเกษตรกรในชวงแรกของ
การดําเนนิการ (3ปแรก) กอนที่จะใหเกษตรกรและผูนําเกษตรกรรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด อยางนอย
ควรสนับสนุนพื้นท่ีใหเกษตรกรและผูนําเกษตรกรไปจําหนายผลไมไดโดยไมคิดมูลคา 
 
 
 
 
ผูรายงาน 
 นายชวลติ หุนแกว  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา 
 นายสมเกียรติ แจมฟา  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
 กรมสงเสริมการเกษตร 
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 
นายชาติชาย พุคยาภรณ ประธานในพิธีเปดงาน
เทศกาลไทย ครั้งท่ี 10 วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2552 ณ 
สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เย่ียม
ชมนิทรรศการผลไมไทย 

โดยเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร 

ผลไมแปรรูป เชน ลําไยอบแหงสีทอง ทุเรียนทอดกรอบ  
กลวยตาก  ฯลฯ 

ผลไมสดท่ีคัดเลือกจากสวนคุณภาพดีมาจัดนิทรรศการ 
เชน ทุเรียน มะพราวออน มังคุด ทุเรียน 

แสดงเอกลักษณ ความรูทางวิชาการ การผลิตตาม
กระบวนการ GAP การสงมอบทันเวลา (Just in time) 

นิทรรศการผลไมไทย 
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ผลไมสดจากเกษตรกรผูนําท่ีถูกจัดสงทันเวลา  
ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน  

 ผอ.กลุมสงเสริมการผลิตไมผล บรรยายวิชาการ สาธิต
การคัดเลือก และปอกทุเรียนตอชาวญี่ปุน 

 ชาวญี่ปุนจํานวนมากใหความสนใจสอบถามและชิม
ผลไมไทยทั้งสดและแปรรูป เชน ทุเรียน และลําไย
อบแหงสีทอง 
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 แปลงปลูกแคนตาลูปคุณภาพของสหกรณผูผลิตและ 
คัดแยกแคนตาลูป  

 การคัดแยกแคนตาลูปคุณภาพดีจากการนําสงผลผลิต
ของเกษตรกร ในโรงงานคัดแยก ของสหกรณผูผลิต
แคนตาลูปและคัดแยก จํากัด 

 เสวนาแลกเปล่ียนความรูเรื่องเก่ียวกับการผลิต 

แคนตาลูปคุณภาพดีและการบริหารจัดการกับประธาน
สหกรณ ผูผลิตและคัดแยกแคนตาลูป จํากัด 
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ผลประเมิน การเขาชมนิทรรศการ สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไปรวม
จัดแสดง ณ งานเทศกาลไทย (Thai Festival 2009) ณ สวนสาธารณะ โยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว  

ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2552 
 
1. วัตถุประสงคของการประเมิน 

- เพื่อทราบถึงประโยชนของการจัดนิทรรศการ การสงเสริมการบริโภคผลไมไทยท่ีมีตอ
ผูบริโภคชาวญ่ีปุน 

- เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูบริโภคชาวญ่ีปุนท่ีมีตอผลไมไทย 4 ชนิดคือ มะมวง 
มังคุด ทุเรียน และมะพราวออน 

2. วิธีการประเมิน 
- ใชลามภาษาไทย-ญ่ีปุน จํานวน 4 คน เปนผูประเมินตามแบบสัมภาษณซ่ึงเปนภาษาญ่ีปุน

โดยใหผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมท้ัง 4 ชนิด แลวสอบถามตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนด 
รวบรวมแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถรวบรวมแบบสัมภาษณได 608 ชุด 
วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละและคาเฉล่ีย 

3. ผลประเมินปรากฏวา 
- ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ สวนใหญหรือรอยละ 77.96 เปนหญิง 

รอยละ 39.47 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการ
สงเสริมการบริโภคผลไมไทยดวยเหตุผลท่ีวาอยากรูจักผลไมไทยเพ่ิมมากข้ึน และรอยละ 
93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมากอนแลว 

- ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ มีความพึงพอใจในความสวยงามของ
นิทรรศการที่จัดในระดับมาก (x = 3.32) และพึงพอใจในสวนความรูทางวิชาการที่ไดจาก
นิทรรศการ และทําเลที่ตั้งของนิทรรศการในระดับปานกลาง  (x = 3.11 และ 3.16 
ตามลําดับ) สวนความพึงพอใจเกี่ยวกับรสชาติความอรอยของผลไมไทยน้ัน ผูเขาชม
นิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในระดับ อรอยมาก กับผลไม 3 ชนิด
คือ มะมวง มังคุด และทุเรียน (x = 3.79, 3.55 และ 3.45 ตามลําดับ) และพึงพอใจในระดับ 
อรอย กับมะพราวออน (x = 3.00) 

- สําหรับประโยชนท่ีไดรับจากการชมนิทรรศการ ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบ
แบบสัมภาษณ รอยละ 42.76 ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความเชื่อม่ัน
ท่ีจะบริโภคผลไมไทยเพิ่มข้ึน และรอยละ 26.97 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากข้ึน 
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รายละเอียด 
ผลประเมิน การเขาชมนิทรรศการ สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง 
ณ งานเทศกาลไทย (Thai Festival 2009) ณ สวนสาธารณะ โยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน  

ระหวางวันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2552 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 134 22.04 
หญิง 474 77.96 
รวม 608 100.00 

 
 จากการสอบถาม พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 77.96 เปน
หญิง รอยละ 22.04 เปนชาย 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  

อาชีพ จํานวน รอยละ 
พนักงานบริษทั/ลูกจางเอกชน 240 39.47 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 5.26 

นักเรียน/นักศึกษา 6 0.99 
ธุรกิจสวนตัว 24 3.95 

แมบาน 186 30.59 
อ่ืนๆ 120 19.74 
รวม 608 100.00 

 
 จากการสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองอาชีพ พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสอบ
สัมภาษณ รอยละ 39.47 ประกอบอาชีพ เปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 30.59 เปนแมบาน รอยละ 
19.74 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 5.26 เปนขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.95 ประกอบอาชีพทํา
ธุรกิจสวนตัว และรอยละ 0.99 เปนนักเรียน/นักศึกษา 
 
 



 13

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามเหตุผลท่ีมาเขาชมนิทรรศการ (ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ) 

          N = 608 
เหตุผลท่ีมาชมนิทรรศการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ทางผานและแวะมาชม 136 22.37 
อยากรูจักผลไมไทยเพิ่มมากข้ึน 408 67.10 
ตั้งใจมาหาความรู 114 18.75 
ทราบขาวจากการประชาสัมพันธ 18 2.96 
อ่ืนๆ 36 5.92 
 
 จากการสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีมาชมนิทรรศการ พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบ
แบบสัมภาษณ รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการ เพราะอยากรูจักผลไมไทย รอยละ 22.37 เขาชมนิทรรศการ 
เพราะเปนทางผานเลยแวะมาชม รอยละ 18.75 เขาชมนิทรรศการ เพราะต้ังใจจะมาหาความรูเกี่ยวกับผลไมไทย 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามผูท่ีเคยรับประทานผลไมไทย  
 

การเคยรับประทานผลไมไทย จํานวน (ราย) รอยละ 
เคย 566 93.09 

ไมเคย 32 5.26 
ไมตอบ 10 1.65 
รวม 608 100.00 

 
 จากการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ การบริโภคผลไมไทย พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม
และตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมาแลว รอยละ 5.26 ไมเคยรับประทาน
ผลไมไทย 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความพึงพอใจตอการเขาชมนิทรรศการ
ในประเด็นตางๆ 
                  N = 608 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย ไมพอใจ ไมตอบ 
ประเด็น 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

- ความสวยงาม 256 42.11 282 46.38 48 7.89 8 1.32 14 2.30 
- สาระความรูทาง
วิชาการ 

178 29.28 294 48.35 98 16.12 8 1.32 30 4.93 

- ทํ า เ ล ท่ี ตั้ ง ขอ ง
นิทรรศการ 

196 32.24 280 46.05 92 15.13 4 0.66 36 5.92 

 
 จากการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นความสวยงามของนิทรรศการ พบวา ผูท่ีเขาชม
นิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 46.38 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 42.11 พึง
พอใจในระดับมาก สวนประเด็นเกี่ยวกับสาระความรูทางวิชาการท่ีไดจากการชมนิทรรศการ รอยละ 48.35 
พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 29.28 พึงพอใจในระดับมาก สําหรับประเด็นทําเลท่ีตั้งของนิทรรศการ 
รอยละ 46.05 พึงพอใจในระดับปานกลาง และรอยละ 32.24 พึงพอใจในระดับมาก 
 ถากําหนดคะแนนให พอใจมาก = 4, พอใจปานกลาง = 3, พอใจนอย = 2, ไมพอใจ = 1 และไมตอบ = 0 
จากนั้นหาคาคะแนนเฉล่ีย เพื่อวัดระดับความพอใจโดยกําหนดให  

คาเฉล่ียท่ีได  3.26-4.00 = พอใจมาก 
  2.51-3.25 = พอใจปานกลาง 
  1.76-2.50 = พอใจนอย 
  1.00-1.75 = ไมพอใจ 

ระดับความพึงพอใจท่ีไดจะเปนไปตามตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการเขาชมนิทรรศการ 
                  N = 608 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

ไม
พอใจ 

รวม
ผูตอบ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ ประเด็น 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

  จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

 
 

- ความสวยงาม 256 282 48 8 594 1,974 3.32 พอใจมาก 
- สาระคว ามรู
ทางวิชาการ 

178 294 98 8 578 1,798 3.11 พอใจปาน
กลาง 

- ทําเลที่ตั้งของ
นิทรรศการ 

196 280 92 4 572 1,812 3.16 พอใจปาน
กลาง 

 
จากการหาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการเขาชมนิทรรศการของผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม

และตอบแบบสัมภาษณ พบวา ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในความ
สวยงามของนิทรรศการในระดับมาก (x = 3.32 สวนสาระความรูทางวิชาการที่ไดจากนิทรรศการ และทําเล
ท่ีตั้งของนิทรรศการนั้น พึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 3.11 และ 3.16 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามระดับความอรอยของผลไมไทย 
                  N = 608 

ระดับความอรอย 

อรอยมาก อรอย ธรรมดา ไมอรอย ไมตอบ 
ชนิดผลไม 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

มะมวง 474 77.96 100 16.45 10 1.64 0 0 24 3.95 
ทุเรียน 220 36.18 164 26.97 78 12.83 24 3.95 1.22 20.07 
มังคุด 300 49.34 130 21.38 38 6.25 0 0 140 23.03 
มะพราวออน 136 22.37 166 27.30 98 16.12 18 2.96 190 31.25 
  
 จากการสอบถามถึงความอรอยของผลไมไทยท่ีชิม พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบ
สัมภาษณ รอยละ 77.96 บอกวา มะมวงอรอยมาก รอยละ 49.34 บอกวามังคุดอรอยมาก รอยละ 36.18 บอกวา
ทุเรียนอรอยมาก ขณะที่ รอยละ 22.37 บอกวามะพราวอรอยมาก 
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 ถากําหนดให อรอยมาก = 4, อรอย = 3, ธรรมดา = 2, ไมชอบ = 1, ไมตอบ = 0 จากนัน้หาคาเฉล่ีย
เพื่อจัดระดับความอรอยโดยกําหนดให 

คาเฉล่ียท่ีได 3.26-4.00 = อรอยมาก 
  2.51-3.25 = อรอย 
  1.76-2.50 = ธรรมดา 
  1.00-1.75 = ไมอรอย 

 ระดับความอรอยท่ีไดจะเปนไปตามตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 คาเฉล่ียระดับความอรอยในการบริโภคผลไมไทยของผูตอบแบบสัมภาษณ 

N = 608 
ระดับความอรอย 

อรอยมาก อรอย ธรรมดา ไมอรอย รวม
ผูตอบ 

 
 

ชนิดผลไม คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

 
- มะมวง 474 100 10 0 584 2,216 3.79 อรอยมาก 
- ทุเรียน 220 164 78 24 486 1,678 3.45 อรอยมาก 
- มังคุด 300 130 38 0 468 1,666 3.55 อรอยมาก 
- มะพราวออน 136 166 98 18 418 1,256 3.00 อรอย 

 
 จากการหาคาเฉล่ียระดับความอรอยในการบริโภคผลไมไทย ของผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม
และตอบแบบสัมภาษณ พบวาผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในความอรอย
ของผลไมไทย 3 ชนิด ในระดับ อรอยมาก คือ มะมวง มังคุด และทุเรียน (x = 3.79, 3.55 และ 3.45 
ตามลําดับ) สวนมะพราวออน พึงพอใจความอรอยในระดับ อรอย (x = 3.00) 
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ตารางท่ี 9 จํานวนแลละรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามประโยชนท่ีไดรับจากการชม
นิทรรศการ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

N = 608 
ประโยชนท่ีไดรับ จํานวน รอยละ 

ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย 260 42.76 

รูจักผลไมไทยเพิ่มมากข้ึน 164 26.97 
มีความเช่ือม่ันท่ีจะบริโภคผลไม
ไทยเพิ่มข้ึน 

194 31.91 

อ่ืนๆ 32 5.26 
 
 จากการสอบถามเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการชมนิทรรศการ พบวา ผูท่ีเขาชมนิทรรศการ ชิม
ผลไมและตอบแบบสอบสัมภาษณ รอยละ 42.76 ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความ
เช่ือม่ันท่ีจะบริโภคผลไมไทยเพิ่มข้ึนและรอยละ 26.94 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากข้ึน 


