งานแสดงสินคาเกษตรและอาหารในงาน Thai Festival 2009
ระหวางวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2552
ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

***********************
ขอมูลการจัดงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธและสรางโอกาสการขยายตลาดผลไมไทยสูประเทศญี่ปุน
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรโดยเนนผูนาํ กลุมเกษตรกรใหสามารถขยายผลการผลิตไมผลคุณภาพดีสู
เกษตรกรชาวสวนผลไมที่เปนสมาชิกกลุม ใหสามารถสงออกประเทศญี่ปุนไดมากขึน้
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตไมผลคุณภาพดีแกผนู ําเกษตรกร
4. เพื่อรับทราบขอมูลความตองการบริโภคผลไมไทยของผูบริโภคในญี่ปุนและนําขอมูลมาใช
พัฒนาการผลิตไมผลของไทยใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป

เนื้อหา
กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับสํานักงานที่ปรึกษาการตางประเทศประจํากรุงโตเกียว เขารวมงาน
เทศกาลไทย ครั้งที่ 10 (Thai Festival 2009) ระหวางวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2552 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ
เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไมไทย สรางโอกาสการขยายตลาดผลไม
ไทยสูประเทศญี่ปุน พัฒนาเกษตรกรใหสามารถขยายผลการผลิตไมผลคุณภาพดีสงออกประเทศญีป่ ุนเพิ่ม
มากขึ้น รวมทัง้ รับทราบขอมูลความตองการการบริโภคผลไมไทยของผูบริโภคในญี่ปุน เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการพัฒนาการผลิตไมผลของไทยใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากขึน้

การเตรียมการ
กอนที่จะเขารวมงานเทศกาลไทยครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 10
โดยมีเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงโตเกียว เปนประธานกรรมการ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนภาคเอกชนไทยในญี่ปุนรวมเปนคณะกรรมการ นั้น สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ
ประจํากรุงโตเกียว ไดรว มกับกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการ Just in Time ในไมผล 2 ชนิดขึ้นใน
ประเทศไทย ในชวงป 2551 (ไมผลทั้งสองชนิดนั้นคือ มะมวงและมังคุด ซึ่งเปนไมผลที่มีศักยภาพสูงในการ
สงไปตลาดญี่ปุน) เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหสามารถผลิตมะมวงและมังคุดคุณภาพดีสงไปประเทศญี่ปุน
ไดทันเวลาที่ผูบริโภคตองการ ในสภาพผลไมที่ใหมสดและมีคุณภาพดี การดําเนินโครงการมีทั้งการจัดการ
สัมมนา การประชุมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะมวงและมังคุด การถายทอดเทคโนโลยี และการเตรียมความ
พรอมในการผลิตมะมวงและมังคุดคุณภาพดีสงออกเพื่อจําหนายในประเทศญี่ปุน ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่
10 (Thai Festival 2009) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุนในเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีผูแทนเกษตรกรไปเปนผู
จําหนายผลผลิตดวยตนเอง
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Just in Time แปลวาสงมอบทันเวลา เปนแนวคิดและเปนศัพทที่บัญญัติขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรม
ของญี่ปุน เนื่องจากญี่ปุนตองการหาทางลดตนทุนการผลิตและบริหารจัดการสินคาลงอยางมาก เพื่อให
สินคาของญี่ปุนสามารถแขงขันกับสินคาของประเทศอื่นได เมื่อมีการวิเคราะหกระบวนการผลิตตลอด
เสนทางจากโรงงานจนถึงผูบริโภค พบวาการที่ผูผลิตไมตองกักตุนวัตถุดิบไวในปริมาณมาก หรือตองสราง
โกดัง หรือเชาโกดังขนาดใหญเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปนั้น จะสามารถลดตนทุนไดมาก จึงเกิด
แนวคิด Just in Time ขึ้น สรุปแลว Just in Time หมายถึงการผลิตและการสงมอบแบบทันเวลา ถูกตอง
ครบถวนในสภาพที่สมบูรณ ถูกสถานที่ ตรงความตองการ ภายใตตนทุนที่แขงขันได
ในการเขารวมงานครั้งนี้ มีบคุ คลที่เขารวมงานทั้งสิน้ 16 คน แบงเปน 4 กลุมตามแหลงงบประมาณคือ
1.กลุมขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร ที่ใชงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร 3 คนคือ
1.1 นายชวลิต หุนแกว ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา
ทําหนาที่หวั หนาคณะผูเขารวมงาน
1.2 นายสมเกียรติ แจมฟา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
1.3 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
2.กลุมขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร และผูนํากลุมเกษตรกรที่ไดรบั การสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานทีป่ รึกษาการเกษตรประจํากรุงโตเกียว 6 คนคือ
2.1 นายดนัย ปญจพิทยากุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2 นางสาวเสาวคนธ นุสติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี
2.3 นายวุฒิพงษ รัตนมณฑ
ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวัดตราด
2.4 นายพฤหัส พรเจีย
ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวัดพิษณุโลก
2.5 นายลง ทองสามสี
ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวัดราชบุรี
2.6 นายวีระเดช ไชยอนงคศกั ดิ์ ผูนํากลุมเกษตรกร จากจังหวัดนครราชสีมา
3.กลุมผูนํากลุมเกษตรกร ที่ใชงบประมาณสวนตัวในการเดินทาง 6 คนคือ
3.1 นายศิลปชัย ตระกูลทิพย จากจังหวัดพิษณุโลก
3.2 นางอารีย ตระกูลทิพย
จากจังหวัดพิษณุโลก
3.3 นายสายันต บุญยิ่ง
จากจังหวัดพิจติ ร
3.4 นายพรนิภา บุญยิ่ง
จากจังหวัดพิจติ ร
3.5 นางระเวง ภิบาลจันทร
จากจังหวัดจันทบุรี
3.6 นายอุดม เปรมพูนสวัสดิ์ จากจังหวัดราชบุรี
4.ขาราชการ กรมสงเสริมการเกษตร ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาพันธชาวสวน
มะมวงแหงประเทศไทย
นายมนู โปสมบูรณ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมผล
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งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 10 (Thai Festival 2009) เปนงานใหญที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจํากรุงโตเกียวรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยจัดขึ้น เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ประเทศไทย ทั้งดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและสินคาไทยใหรจู ักแพรหลายในประเทศญี่ปุน
มีการแสดงตางๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตางๆมากมาย การแสดงแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ การออก
รานจําหนายสินคาเกษตรและอาหารทุกชนิด ใชพนื้ ที่ในการจัดงานกวา 5 ไร มีรานคาเขารวมงานประมาณ
200 รานคา ซึ่งในปนี้มกี ารทดลองใหผูนาํ เกษตรกรไทย นําผลไมไทยที่เขารวมโครงการ Just in Time มา
จําหนายโดยตรงดวย
การดําเนินงาน
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํากรุงโตเกียว ไดจัดคูหาสําหรับจัดแสดง
นิทรรศการผลไมไทยและจําหนายผลไมไทยที่กลุมเกษตรกรนําไปจําหนายรวม 4 คูหา ผลไมสดที่นําไปจัด
นิทรรศการประกอบดวย มะมวง มังคุด ทุเรียนและมะพราวออน สวนผลไมแปรรูปที่นําไปจัดนิทรรศการ
คือ ทุเรียนทอด ทุเรียนอบกรอบ มะมวงอบ และลําไยอบแหงเนื้อสีทอง สวนผลไมสดที่นําไปจําหนายมี 4
ชนิดคือ มะมวง 2 ตัน มังคุด ทุเรียนและมะพราวออน อยางละ 1 ตัน โดยกรมสงเสริมการเกษตร ประสาน
เกษตรกรและบริษัทสงออก นําผลผลิตจัดสงไปยังประเทศญี่ปุน โดยมะมวงและมะพราวออน จัดสงไปทาง
เรือลวงหนากอนวันจัดงานประมาณ 15 วัน (สงวันที่ 30 เมษายน 2552) สวนทุเรียนและมังคุดจัดสงไปทาง
เครื่องบินกอนการจัดงานประมาณ 7 วัน (สงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552)
ชวงเวลาเตรียมการ
การจัดแสดงนิทรรศการ กรมสงเสริมการเกษตรเปนผูดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการ
สงเสริมการบริโภคผลไมไทยเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไมไทยทั้งผลไมสดและผลไมแปรรูปใหเปนที่
รูจักของผูบริโภคชาวญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น มีการสาธิตการปอกผลไมและแจกชิมผลไมทั้งสดและแปรรูป
รวมทั้งการประเมินผลการเขาชมนิทรรศการและชิมผลไมจากผูเขาชมงานชาวญี่ปุนตลอดระยะเวลาการจัด
งานดวย
การจําหนายผลไมโดยผูนําเกษตรกร ไดกาํ หนดราคาจําหนายไวดังนี้
มะมวง ผลละ
500 เยน
มังคุด ผลละ
100 เยน
ทุเรียน ผลละ
3,000 เยน
กรณีที่ปอก เมล็ดละ 500 เยน
มะพราวออน ผลละ
500 เยน
พิธีเปดงานจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (นายชาติชาย พุคยาภรณ) เปนประธานเปดงาน
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ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของงานมีผูเขารวมงานประมาณ 200,000 คน และมีผูเขารวมชมนิทรรศการ
และชิมผลไมในคูหาที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการและจําหนายผลไมประมาณ 50,000 คน สวน
การจําหนายผลไม สามารถจําหนายไดทั้งหมด เปนเงิน 3,431,700 บาท ดังนี้
- มะมวง ทั้ง 2 วันจําหนาย ไดเงินทั้งสิ้น
1,476,000 บาท
มังคุด จําหนายหมดภายในครึ่งวันแรก ไดเงินทั้งสิ้น 553,500 บาท
ทุเรียน ทั้ง 2 วัน จําหนาย ไดเงินทั้งสิ้น
664,200 บาท
มะพราวออน ทั้ง 2 วัน จําหนาย ไดเงินทั้งสิ้น
738,000 บาท
ในระหวางการจัดงานมีสถานีโทรทัศน NHK จากประเทศญี่ปุน มาทําขาวประชาสัมพันธ
ผลไมไทยใหชาวญี่ปุนไดทราบ พรอมสัมภาษณเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง และผูอํานวยการกลุม
สงเสริมการผลิตไมผลดวย รวมทั้งมีสถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธไปทําขาว
ประชาสัมพันธการจัดงานเพื่อเผยแพรใหชาวไทยไดทราบดวยเชนกัน
กรมสงเสริมการเกษตรไดทาํ การประเมินผลการเขาชมนิทรรศการสงเสริมการบริโภค
ผลไมไทยและชิมผลไมจากผูเขาชมนิทรรศการชาวญี่ปุน โดยใชลามภาษาไทย-ญี่ปุน จํานวน 4 คน
สัมภาษณผูเขาชมนิทรรศการตามแบบสัมภาษณทกี่ ําหนด จํานวน 608 ราย วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตริ อยละ
และคาเฉลี่ย ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 77.96 เปนหญิง รอยละ 39.47
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการสงเสริมการบริโภคผลไมไทย
ดวยเหตุผลที่วา อยากรูจักผลไมไทยมากขึ้น โดยที่รอยละ 93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมากอนแลว
ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ มีความพึงพอใจในความสวยงามของนิทรรศการที่จัด
ในระดับมาก (x = 3.32) และพึงพอใจในสาระความรูทางวิชาการที่ไดรับจากนิทรรศการและทําเลที่ตั้งของ
นิทรรศการในระดับปานกลาง (x = 3.11 และ 3.16 ตามลําดับ) สวนความพึงพอใจเกี่ยวกับรสชาติความอรอย
ของผลไมไทยนั้น ผูเ ขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในระดับ อรอยมากกับไมผล
3 ชนิดคือ มะมวง มังคุด และทุเรียน (x = 3.79, 3.55, และ 3.45 ตามลําดับ) และพึงพอใจในระดับอรอยกับ
มะพราวออน (x = 3.00)
สําหรับประโยชนที่ไดรับจาการชมนิทรรศการ ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบ
สัมภาษณรอยละ 42.76 ไดรบั ความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความเชื่อมั่นที่จะบริโภคผลไมไทย
เพิ่มมากขึ้น และรอยละ 26.97 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึน้ (รายละเอียดตามผลประเมินการเขาชมนิทรรศการ
สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง ณ งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 10 (Thai
Festival 2009) ระหวางวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2552 ที่แนบมาพรอมนี้)
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การเจรจาแลกเปลี่ยนองคความรูในดานการจัดการผลผลิต และการจําหนายผลไมกับภาคเอกชนญี่ปุน
คณะที่ไปรวมจัดนิทรรศการสงเสริมการบริโภคผลไมไทย ไดไปเจรจาแลกเปลี่ยนองค
ความรูในดานการจัดการผลผลิตและการจําหนายผลไมกบั ภาคเอกชนญี่ปุนโดยไปเจรจากับสหกรณผูผลิต
แคนตาลูปคุณภาพดีเกี่ยวกับการผลิต การจัดการผลผลิต การบรรจุหีบหอ และการจําหนายแคนตาลูป ซึ่ง
เปนผลไมสําคัญชนิดหนึ่งของญี่ปุน ทําใหไดประสบการณเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตผลไม
(แคนตาลูป) ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน นอกจากนี้ยังเปนการนํารองเพือ่ ใหเกิดการประสานเชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางสถาบันเกษตรกรรมไทยกับสถาบันเกษตรกรญี่ปุนตอไปในอนาคตดวย
ประโยชนทไี่ ดรับ
1.ผูเขาชมนิทรรศการชาวญี่ปนุ รูจักผลไมไทยมากขึ้น รูถงึ รสชาติ และคุณคาทาง
โภชนาการของผลไมไทยซึ่งเปนการสรางโอกาสการขยายตลาดผลไมไทยสูประเทศญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น
2.ผูนํากลุมเกษตรกรผูผลิตผลไมไทย (มะมวง มังคุด ทุเรียน และมะพราวน้ําหอม) ไดรับ
ความรูและประสบการณตรงเกี่ยวกับการนําผลผลิตผลไมไทยไปจําหนายในประเทศญี่ปุน และการจําหนาย
ผลไมไทยใหแกผูบริโภคชาวญี่ปุน รวมทั้งไดเรียนรูความตองการและรสนิยมในการบริโภคผลไมไทยของ
ผูบริโภคชาวญี่ปุน ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสมาชิกกลุม และ
พัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไมไทยใหสามารถผลิตผลไมคุณภาพตามทีป่ ระเทศญี่ปุนตองการไดเปนอยางดี
3.เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและผูนํากลุมเกษตรกรผูผลิตผลไมไทยไดเพิ่มพูนความรู
และประสบการณในการบริหารจัดการการผลิตผลไมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการการผลิตผลไมไทยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได

ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลไมที่นําไปจําหนาย
จากการสังเกตและพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่นําผลผลิตไปจําหนาย (ทัง้ ผลไมและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ) รวมทั้งจากผลการสอบถามรสนิยมการบริโภคผลไมไทยของชาวญีป่ ุน พบวาผลไมสดไทย
ที่นําไปจําหนายในครั้งนี้ (มะมวง มังคุด ทุเรียน และมะพราวออน) ผูบ ริโภคชาวญีป่ ุนชอบเปนอยางมาก แต
ยังมีขอจํากัดบางประการในผลไมแตละชนิดซึ่งหากมีการปรับปรุงแกไขจะเกิดประโยชนตอการสงผลไม
ไทยไปจําหนายในประเทศญีป่ ุนเพิ่มมากขึน้ เชน
มะมวงน้ําดอกไม พบวา มะมวงน้ําดอกไมที่สงไปทางเรือจะมีปญหาการสุกงอม
เกินไป มีจุดดําเกิดขึ้นที่ผวิ และบางผลเนาเสีย ความสด สวย และรสชาติสูมะมวงทีส่ งตรงทางอากาศไมได
ฉะนั้นการปรับปรุงระบบการขนสงใหเหมาะสม หรือการแกไขปญหาที่เกิดกับการขนสงผลไมทางเรือใหคง
คุณภาพดีอยูได จะชวยใหการจําหนายมะมวงน้ําดอกไมในประเทศญี่ปนุ ดียิ่งขึ้น
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มังคุด มีขอจํากัดสําคัญคือตองอบไอน้ําจึงจะสามารถสงเขาญี่ปุนได ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพของมังคุดทําใหเนื้อมังคุดฟูและดูไมสวยเทากับมังคุดที่ไมไดอบไอน้ํา หากสามารถเจรจากับทางการ
ของญี่ปุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได จะชวยใหมังคุดคุณภาพสามารถเขาไปจําหนายในญี่ปุนไดเพิ่มขึ้น สวนเรื่องการ
บรรจุจําหนาย หากบรรจุจําหนายแพ็คละ 1 กิโลกรัม จะเปนขนาดที่มากเกินไปสําหรับชาวญี่ปุน เพราะชาว
ญี่ปุนนิยมซื้อผลไมและบริโภคทันทีในปริมาณที่ไมมากนัก ไมนยิ มถือกลับบาน ฉะนั้นการจําหนายเปนผล
หรือจําหนายเปนแพ็ค แพ็คละครึ่งกิโลกรัม นาจะชวยใหสามารถจําหนายมังคุดไดมากและรวดเร็วกวาการ
จําหนายเปนแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม และไดกําไรมากกวาดวย
ทุเรียน ยังมีปญ
 หาเรื่องกลิ่นกับผูบริโภคบางสวน หากหาพันธุทุเรียนทีไ่ มมีกลิ่น
รุนแรง หรือสรางคานิยมในการบริโภคทุเรียนไมสุกงอมเกินไป (ทุเรียนหามซึ่งมีกลิ่นนอย) ใหแกผูบริโภค
ชาวญี่ปุน ก็จะชวยใหความนิยมบริโภคทุเรียนของชาวญีป่ ุนเพิ่มมากขึน้
มะพราวออน ผูบริโภคชาวญี่ปุนยังไมรูจกั บริโภคเนื้อมะพราวออน สวนใหญบริโภค
น้ํามะพราวหมดแลวก็ทิ้งผลไป หากมีการประชาสัมพันธ หรือสอนใหผูบริโภคชาวญี่ปุนรูจักการบริโภค
เนื้อมะพราวออน พรอมแจกอุปกรณการบริโภคเนื้อมะพราวออนควบคูไ ปกับผลมะพราวออนที่จําหนาย
ดวย จะชวยใหความนิยมการบริโภคมะพราวออนเพิ่มมากขึ้น
สวนผลไมแปรรูปที่นําไปจัดนิทรรศการและใหลองชิม (ทุเรียนทอด ทุเรียนอบกรอบ
มะมวงอบและลําไยอบแหงเนื้อสีทอง) หากมีการเขารวมงานครั้งตอไป ควรมีการนําไปจําหนายดวย
เนื่องจากมีผูสนใจที่จะซื้อไปบริโภคมาก ทําใหโอกาสการขยายตลาดผลไมแปรรูปในญี่ปุนเพิ่มมากขึ้นดวย
2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขารวมงาน
การเขารวมงานเทศกาลไทยที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนงานใหญที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป
เปนสิ่งที่ดีและทุกฝายที่เกีย่ วของควรเขารวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูนําเกษตรกรนําผลผลิตผลไม
คุณภาพไปจําหนายดวยตนเอง เปนสิ่งที่ควรกระทําอยางตอเนื่อง แตควรจัดระบบการเขารวมงานใหชัดเจน
ดังนี้
1. ประชุมหารือรวมกันระหวางทุกฝายที่เกีย่ วของใหรับทราบและเขาใจรายละเอียด
ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดงานและการเขารวมงาน
2. จัดทํารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการเขารวมงาน ตลอดจนคาใชจายและ
ผลตอบแทนที่ผูเขารวมงานจะไดรับใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ
3. รับสมัครเกษตรกรและผูนําเกษตรกรเขารวมงาน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมงานอยางชัดเจน
4. มีระบบตรวจสอบคุณภาพผลไมของเกษตรกรที่จะนําไปจําหนายกอนการสงผล
ผลิตไปจําหนายอยางรัดกุม
5. มีการจัดนิทรรศการแนะนําสงเสริมการบริโภคผลไมไทยโดยภาครัฐควบคูกับ
การจําหนายผลไมไทยของภาคเกษตรกรและผูนําเกษตรกร
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6. มีการเจรจาซื้อขายผลไมอยางตอเนื่อง ระหวางเกษตรกรและผูนําเกษตรกรไทย
กับผูนําเขาผลไมไทยของประเทศญี่ปุน
7. มีการสนับสนุนคาใชจายบางสวนตอเกษตรกรและผูนําเกษตรกรในชวงแรกของ
การดําเนินการ (3ปแรก) กอนที่จะใหเกษตรกรและผูนําเกษตรกรรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด อยางนอย
ควรสนับสนุนพื้นที่ใหเกษตรกรและผูนําเกษตรกรไปจําหนายผลไมไดโดยไมคดิ มูลคา

ผูรายงาน
นายชวลิต หุนแกว ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา
นายสมเกียรติ แจมฟา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
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นิทรรศการผลไมไทย
แสดงเอกลักษณ ความรูทางวิชาการ การผลิตตาม
กระบวนการ GAP การสงมอบทันเวลา (Just in time)
โดยเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
นายชาติชาย พุคยาภรณ ประธานในพิธีเปดงาน
เทศกาลไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ณ
สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เยี่ยม
ชมนิทรรศการผลไมไทย

ผลไมสดที่คัดเลือกจากสวนคุณภาพดีมาจัดนิทรรศการ
เชน ทุเรียน มะพราวออน มังคุด ทุเรียน
ผลไมแปรรูป เชน ลําไยอบแหงสีทอง ทุเรียนทอดกรอบ
กลวยตาก ฯลฯ
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ผลไมสดจากเกษตรกรผูนําที่ถูกจัดสงทันเวลา
ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

ผอ.กลุมสงเสริมการผลิตไมผล บรรยายวิชาการ สาธิต
การคัดเลือก และปอกทุเรียนตอชาวญี่ปุน

ชาวญี่ปุนจํานวนมากใหความสนใจสอบถามและชิม
ผลไมไทยทั้งสดและแปรรูป เชน ทุเรียน และลําไย
อบแหงสีทอง
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เสวนาแลกเปลี่ยนความรูเรื่องเกี่ยวกับการผลิต
แคนตาลูปคุณภาพดีและการบริหารจัดการกับประธาน
สหกรณ ผูผลิตและคัดแยกแคนตาลูป จํากัด

การคัดแยกแคนตาลูปคุณภาพดีจากการนําสงผลผลิต
ของเกษตรกร ในโรงงานคัดแยก ของสหกรณผูผลิต
แคนตาลูปและคัดแยก จํากัด

แปลงปลูกแคนตาลูปคุณภาพของสหกรณผูผลิตและ
คัดแยกแคนตาลูป
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ผลประเมิน การเขาชมนิทรรศการ สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวม
จัดแสดง ณ งานเทศกาลไทย (Thai Festival 2009) ณ สวนสาธารณะ โยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552
1. วัตถุประสงคของการประเมิน
- เพื่อทราบถึงประโยชนของการจัดนิทรรศการ การสงเสริมการบริโภคผลไมไทยที่มีตอ
ผูบริโภคชาวญี่ปุน
- เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูบริโภคชาวญี่ปุนที่มีตอผลไมไทย 4 ชนิดคือ มะมวง
มังคุด ทุเรียน และมะพราวออน
2. วิธีการประเมิน
- ใชลามภาษาไทย-ญี่ปุน จํานวน 4 คน เปนผูประเมินตามแบบสัมภาษณซึ่งเปนภาษาญีป่ ุน
โดยใหผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมทั้ง 4 ชนิด แลวสอบถามตามแบบสัมภาษณที่กําหนด
รวบรวมแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล ซึ่งสามารถรวบรวมแบบสัมภาษณได 608 ชุด
วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละและคาเฉลี่ย
3. ผลประเมินปรากฏวา
- ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ สวนใหญหรือรอยละ 77.96 เปนหญิง
รอยละ 39.47 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการ
สงเสริมการบริโภคผลไมไทยดวยเหตุผลที่วาอยากรูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึ้น และรอยละ
93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมากอนแลว
- ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ มีความพึงพอใจในความสวยงามของ
นิทรรศการที่จัดในระดับมาก (x = 3.32) และพึงพอใจในสวนความรูทางวิชาการที่ไดจาก
นิทรรศการ และทําเลที่ตั้งของนิทรรศการในระดับปานกลาง (x = 3.11 และ 3.16
ตามลําดั บ) สว นความพึ ง พอใจเกี่ย วกับรสชาติค วามอรอยของผลไมไ ทยนั้ น ผู เ ขา ชม
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)
- สําหรับประโยชนที่ไดรับจากการชมนิทรรศการ ผูเขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบ
แบบสัมภาษณ รอยละ 42.76 ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความเชื่อมั่น
ที่จะบริโภคผลไมไทยเพิ่มขึ้น และรอยละ 26.97 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียด
ผลประเมิน การเขาชมนิทรรศการ สงเสริมการบริโภคผลไมไทย ที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง
ณ งานเทศกาลไทย (Thai Festival 2009) ณ สวนสาธารณะ โยโยงิ เขตชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
134
474
608

รอยละ
22.04
77.96
100.00

จากการสอบถาม พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิมผลไมและตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 77.96 เปน
หญิง รอยละ 22.04 เปนชาย
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ
อาชีพ
พนักงานบริษทั /ลูกจางเอกชน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจสวนตัว
แมบาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
240
32
6
24
186
120
608

รอยละ
39.47
5.26
0.99
3.95
30.59
19.74
100.00

จากการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสอบ
สัมภาษณ รอยละ 39.47 ประกอบอาชีพ เปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 30.59 เปนแมบาน รอยละ
19.74 ประกอบอาชีพอื่นๆ รอยละ 5.26 เปนขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.95 ประกอบอาชีพทํา
ธุรกิจสวนตัว และรอยละ 0.99 เปนนักเรียน/นักศึกษา
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามเหตุผลที่มาเขาชมนิทรรศการ (ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ)
N = 608
เหตุผลที่มาชมนิทรรศการ
จํานวน (ราย)
รอยละ
ทางผานและแวะมาชม
136
22.37
อยากรูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึ้น
408
67.10
ตั้งใจมาหาความรู
114
18.75
ทราบขาวจากการประชาสัมพันธ
18
2.96
อื่นๆ
36
5.92
จากการสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่มาชมนิทรรศการ พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบ
แบบสัมภาษณ รอยละ 67.10 เขาชมนิทรรศการ เพราะอยากรูจักผลไมไทย รอยละ 22.37 เขาชมนิทรรศการ
เพราะเปนทางผานเลยแวะมาชม รอยละ 18.75 เขาชมนิทรรศการ เพราะตั้งใจจะมาหาความรูเกี่ยวกับผลไมไทย
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามผูที่เคยรับประทานผลไมไทย
การเคยรับประทานผลไมไทย
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
รวม

จํานวน (ราย)
566
32
10
608

รอยละ
93.09
5.26
1.65
100.00

จากการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ การบริโภคผลไมไทย พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม
และตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 93.09 เคยรับประทานผลไมไทยมาแลว รอยละ 5.26 ไมเคยรับประทาน
ผลไมไทย
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความพึงพอใจตอการเขาชมนิทรรศการ
ในประเด็นตางๆ
N = 608
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
ไมพอใจ
ไมตอบ
ประเด็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
- ความสวยงาม
256 42.11 282 46.38
48
7.89
8
1.32
14
2.30
- สาระความรูทาง 178 29.28 294 48.35
98
16.12
8
1.32
30
4.93
วิชาการ
- ทํ า เลที่ ตั้ ง ของ 196 32.24 280 46.05
92
15.13
4
0.66
36
5.92
นิทรรศการ
จากการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นความสวยงามของนิทรรศการ พบวา ผูที่เขาชม
นิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสัมภาษณ รอยละ 46.38 พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 42.11 พึง
พอใจในระดับมาก สวนประเด็นเกี่ยวกับสาระความรูทางวิชาการที่ไดจากการชมนิทรรศการ รอยละ 48.35
พึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 29.28 พึงพอใจในระดับมาก สําหรับประเด็นทําเลที่ตั้งของนิทรรศการ
รอยละ 46.05 พึงพอใจในระดับปานกลาง และรอยละ 32.24 พึงพอใจในระดับมาก
ถากําหนดคะแนนให พอใจมาก = 4, พอใจปานกลาง = 3, พอใจนอย = 2, ไมพอใจ = 1 และไมตอบ = 0
จากนั้นหาคาคะแนนเฉลี่ย เพื่อวัดระดับความพอใจโดยกําหนดให
คาเฉลี่ยที่ได 3.26-4.00 = พอใจมาก
2.51-3.25 = พอใจปานกลาง
1.76-2.50 = พอใจนอย
1.00-1.75 = ไมพอใจ
ระดับความพึงพอใจที่ไดจะเปนไปตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเขาชมนิทรรศการ
N = 608
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจปาน พอใจ
ไม
รวม คะแนน
ประเด็น
กลาง
นอย
พอใจ ผูตอบ รวม
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ราย) (ราย) (ราย)
(ราย)
(ราย)
- ความสวยงาม
256
282
48
8
594
1,974
- ส า ร ะ ค ว า ม รู
178
294
98
8
578
1,798
ทางวิชาการ
- ทํ า เลที่ ตั้ ง ของ
196
280
92
4
572
1,812
นิทรรศการ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

3.32
3.11

พอใจมาก
พอใจปาน
กลาง
พอใจปาน
กลาง

3.16

จากการหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเขาชมนิทรรศการของผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม
และตอบแบบสัมภาษณ พบวา ผูเขาชมนิทรรศการ ชิมผลไม และตอบแบบสัมภาษณ พึงพอใจในความ
สวยงามของนิทรรศการในระดับมาก (x = 3.32 สวนสาระความรูทางวิชาการที่ไดจากนิทรรศการ และทําเล
ที่ตั้งของนิทรรศการนั้น พึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 3.11 และ 3.16 ตามลําดับ)
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามระดับความอรอยของผลไมไทย
N = 608
ระดับความอรอย
อรอยมาก
อรอย
ธรรมดา
ไมอรอย
ไมตอบ
ชนิดผลไม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
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
จากการสอบถามถึงความอรอยของผลไมไทยที่ชมิ พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการชิมผลไมและตอบแบบ
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 จากนัน้ หาคาเฉลี่ย
เพื่อจัดระดับความอรอยโดยกําหนดให
คาเฉลี่ยที่ได 3.26-4.00 = อรอยมาก
2.51-3.25 = อรอย
1.76-2.50 = ธรรมดา
1.00-1.75 = ไมอรอย
ระดับความอรอยที่ไดจะเปนไปตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยระดับความอรอยในการบริโภคผลไมไทยของผูตอบแบบสัมภาษณ
N = 608
ระดับความอรอย
อรอยมาก อรอย ธรรมดา ไมอรอย รวม
ผูตอบ
ชนิดผลไม
คะแนน คะแนน
ระดับความ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
รวม
เฉลี่ย
พึงพอใจ
(ราย) (ราย) (ราย)
(ราย)
(ราย)
- มะมวง
- ทุเรียน
- มังคุด
- มะพราวออน

474
220
300
136

100
164
130
166

10
78
38
98

0
24
0
18

584
486
468
418

2,216
1,678
1,666
1,256

3.79
3.45
3.55
3.00

อรอยมาก
อรอยมาก
อรอยมาก
อรอย

จากการหาคาเฉลี่ยระดับความอรอยในการบริโภคผลไมไทย ของผูที่เขาชมนิทรรศการ 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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ตารางที่ 9 จํ า นวนแลละร อ ยละของผู ต อบแบบสั ม ภาษณ จํ า แนกตามประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการชม
นิทรรศการ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
N = 608
ประโยชนทไี่ ดรับ
จํานวน
รอยละ
260
42.76
ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย
รูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึ้น
164
26.97
มีความเชื่ อมั่นที่จะบริโภคผลไม
194
31.91
ไทยเพิ่มขึ้น
อื่นๆ
32
5.26
จากการสอบถามเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการชมนิทรรศการ พบวา ผูที่เขาชมนิทรรศการ ชิม
ผลไมและตอบแบบสอบสัมภาษณ รอยละ 42.76 ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทย รอยละ 31.91 มีความ
เชื่อมั่นที่จะบริโภคผลไมไทยเพิ่มขึ้นและรอยละ 26.94 รูจักผลไมไทยเพิ่มมากขึ้น

