
งาน The 7th China Flower Exposition 
ระหวางวันที่ 22 กันยายน-4 ตุลาคม 2552 

ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
*********** 

เจาหนาท่ี ท่ีเขารวมงาน 
 1. นายโอฬาร พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 2. นางชัญญา ทิพานุกะ นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 3. นายชัยวัต อินทรณรงค นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 สังกัดกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร  
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร (ลําดับท่ี 2) สังกัดสํานกังานเกษตรจงัหวัดชลบุรี (ลําดับท่ี 3) 
 01 วัตถุประสงค 
  1.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดบัของไทยไปยงัประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 
  1.2 เพื่อเปนการขยายโอกาสตลาดสินคาไมดอกไมประดับของไทยในตลาดตางประเทศ  
  1.3 เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการผลิต การจัดการ กับผูเกี่ยวของท้ังของจีนซ่ึงเปนประเทศ
ผูผลิตรายใหญของโลกในแถบเอเชีย และประเทศอื่นๆท่ีเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ 
 12 เนื้อหางาน The 7th China Flower Exposition  

Theme ของงาน คือ Innovation and Development, Harmony and Prosperity เนื้อหาของการจัด
นิทรรศการประกอบดวย ไมตัดดอก ไมใบสวยงาม ไมกระถาง กระถางไมดอก เมล็ดพันธุ ดอกไมประดิษฐ ไมประดับ ปุย ไม
ดอกไมประดบั การเพาะเลี้ยงไมดอกไมประดับ เคร่ืองมืออุปกรณ หินงาม ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหม ๆ 
เก่ียวกับไมดอกไมประดับ และการจัดไมดอกไมประดับ พื้นท่ีจัดแสดงแบงเปน 

2.1  Indoor Exhibition พื้นที่งานท้ังหมด ขนาด 99,600 ตารางเมตร แบงเปน 4 อาคาร แตละอาคารมี 4 ช้ัน 
แตจัดแสดงอาคารละ 2 ช้ัน โดยเปนพื้นท่ีจดันิทรรศการ 54,000 ตารางเมตร ประกอบดวยพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการไมดอก
ภายในประเทศ 32 จังหวดั รวมทั้ง ฮองกง มาเกา และไตหวัน 27,000 ตารางเมตร พื้นท่ีจัดแสดงไมดอกของนานาชาติ  
9,000 ตารางเมตร พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการของวิสาหกิจจีน 7,900 ตารางเมตร และศูนยโครงการพเิศษ อีก 3 ศูนย พื้นท่ีจัด
แสดงของแตละศูนยขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร  

โดยบริเวณช้ัน 2 จัดแบงการแสดงนิทรรศการออกเปนโซน ประกอบดวย 
อาคาร 1 Floral Design Area แสดงการนําไมดอกไมประดับมาใชประโยชนในการตกแตงในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อประดับในหองอาหาร หองนอน หองนัง่เลน และการตกแตงท่ัวไป 
อาคาร 2 Flower and Science Area แสดงววิัฒนาการของไมดอกไมประดับ ตั้งแตตนไมตนแรกในโลก จนถึง

ปจจุบัน พืชพนัธุหายาก พืชพันธุในทะเลทราย พืชพันธุของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย และในภูมิภาคตาง ๆ ตนไมประจําชาติของ
ประเทศตาง ๆ พันธุไมกล่ินหอม พืชพันธุใหม เปนตน 

อาคาร 3 Orchid Area แสดงกลวยไมท่ีนิยมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ไดแก ซิมบิเดยีม ฟาแลน
นอปซิส และกลวยไมจากบางประเทศท่ีสําคัญ เชน ประเทศไทย มาเลเซีย และมีสวนการประกวดกลวยไมสกุลตาง ๆ แต 
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จํานวนตนท่ีสงประกวดมีไมมาก ผูสงออกจากบริษัท ไทย ออรคิด จํากดั ซ่ึงมีหุนสวนในการผลิตกลวยไมกับ
ผูผลิตของจีนท่ีมณฑลไหหลํา ก็ไดสงตนกลวยไมเขาประกวดดวย และ ไดรับรางวลัถึง 6 รางวัล จากกลวยไมหวาย มอคคารา 
และลูกผสมอาชีมา ทําใหช่ือเสียงประเทศไทยในดานกลวยไมดยีิ่งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดวาจะสงผล
ใหประชาชนจีนมีความตองการกลวยไมจากประเทศไทยมากยิ่งข้ึน นอกจากนัน้ ผูผลิตและสงออกกลวยไมของไทย จากบริษทั
ชัยวัฒนา ออคิด จํากัด ท่ีไปจดับูธในนามสมาคมไมดอกสมาคมหน่ึงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีความสัมพันธ
ดานการคากนัอยู ก็ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดบูธ โดยดอกไมท่ีใชจดัก็เปนดอกกลวยไมของไทย และดอกปทุมมา ซ่ึงชวย
สรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย เชนเดียวกนั  

อาคาร 4 การจดัแสดงผลิตภณัฑไมดอกไมประดับ เมล็ดพันธุ กระถาง บัวรดน้ํา กระดาษแกว /พลาสติก 
รูปแบบสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลคาชอดอกไม และเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกไมดอกไมประดบั เคร่ืองตัด
หญา อุปกรณตาง ๆ ในการปลูก ดูแลรักษาและการใหน้าํไมดอกไมประดับ ปุย สารเคมี ของบริษัททตาง ๆ สวนใหญเปนบริษัท
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โซนน้ีมีการจําหนายสินคาในบางสวน  

2.2 Outdoor Exhibition ขนาดพ้ืนท่ี 67 ไร ประกอบดวย สวนแสดงกลางซ่ึงจัดเปนสวนไมดอกหลากหลาย
ชนิดหลากหลายสี และมี landmark เปนจดุ ๆ ใหผูเขาชมงานถายรูป มีเกาอ้ีนั่งพักผอนเปนระยะ ๆ และแบงการจดัแสดง
ออกเปนสวนพิเศษ ศิลปะการจัดสวน และศิลปวัฒนธรรมของทุกมณฑล/เทศบาล/เขตปกครองพิเศษของจีน 32 จังหวดั รวมท้ัง 
ฮองกง มาเกา และไตหวัน ทําใหผูเขาชมงานไดเพลิดเพลินกับการเดินเลน พักผอนหยอนใจ และเคลิบเคล้ิมไปกับเสียงเพลงอัน
ไพเราะท่ีเจาของงานต้ังใจใหเขากับบรรยากาศการเดินชมสวน รวมท้ังถายรูปตามสวนตางๆ ท่ีบรรจงจัดสรางอยางมีศิลปะ และ
แฝงดวยความหมาย และส่ิงท่ีบงบอกความเปนเอกลักษณของแตละจงัหวัด 

ลูกคาของงาน บุคคลท่ัวไป และผูประกอบการ (รอยละ 98 เปนบุคคลท่ัวไป) 
กําหนดการจัดแสดง 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2552 

สถานท่ีจัดงาน  ศูนยนิทรรศการเขตซุนอ้ี กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเขตดังกลาวเปนท่ีตั้งของสนามบินกรุงปกกิง่ 
และเปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงทางอากาศ และทางบก ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเขตท่ีมี GDP สุงสุด
ในบรรดาเขตตาง ๆ ในกรุงปกกิ่ง โดยศูนยนิทรรศการดงักลาว ไดจัดสรางข้ึนมาใหมเพื่อการจัดนทิรรศการโดยเฉพาะ และเม่ือ
เสร็จส้ินงานจะใชเปนศูนยกลางโลจิสติกสไมตัดดอกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป 

การเขารวมงาน The 7th China Flower Exposition  
คณะกรรมการจัดงานมอบพืน้ท่ีใหประเทศไทยฟรี ขนาดพื้นท่ี 42 ตารางเมตร (7 x 6  ตารางเมตร)  โดยเปน

พื้นที่จัดนิทรรศการ ไมสามารถจําหนายสินคาได  
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่งเขารวมจัดงานใน

นามประเทศไทย โดยภารกิจหนาท่ีและงบประมาณของแตละหนวยงาน สรุปไดดังนี ้
1. สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง ประสานงานคณะกรรมการจัดงาน 

ทุกดานท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมจัดงาน และลงทุนงบประมาณในการจัดทําโครงสรางบูธประเทศไทย และผูออกแบบตกแตง
บูธประเทศไทย จางลามประจําบูธ นําคณะผูผลิต ผูสงออก และเจาหนาท่ีศึกษาดูงาน และจัดเตรียมการใหมี Business matching 
เกิดข้ึน 

2. กรมสงเสริมการเกษตร คิด Concept บูธประเทศไทย ประสานผูออกแบบ และตกแตงบูธประเทศไทยตาม  
Concept  ประชาสัมพันธเชิญชวนผูผลิต ผูสงออกกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทยไปรวมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจ และ
จัดประชุมช้ีแจงการเขารวมงาน สนับสนุนขอมูลท้ังหมดท่ีทางคณะกรรมการผูจัดงานตองการ ออกแบบสอบถามความคิดเหน็ 
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ผูประกอบการและผูเขาชมงานเก่ียวกับบูธของประเทศไทย และสินคาท่ีนํามาจัดแสดง ลงทุนงบประมาณ
สําหรับเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง และใหขอมูลสินคา จํานวน 3 คน จัดซ้ือไมดอกไมประดับ และวัสดุ
จัดนิทรรศการ รวมคาขนสงไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี จางออกแบบแผนพับ ดูแลการจัดตกแตงบูธ และการเปล่ียน
ดอกไมรวม 2 คร้ังในระหวางงาน 

ผูผลิต ผูสงออกที่ไปรวมงานจัดแสดง จํานวน 1 กลุมเกษตรกร และ 9 บริษัท ไดแก 
1. กลุมผูปลูกกลวยไมศรีราชา จังหวดัชลบุรี 
2. บริษัท แอร ออรคิด แอนด แลป จํากัด 
3. บริษัท ลี ออรคิด จํากัด 
4. บริษัท ไทย ออรคิด เซ็นเตอร แอนด แลป จํากัด 
5. บริษัท ไทย ออรคิด จํากัด 
6. บริษัท เนเจอร กรีน ออรคิด จํากัด 
7. บริษัท สวัสดฟีลอรา จํากัด 
8. บริษัท โอเรียนทอล บลูม จํากัด 
9. บริษัท อาร ที ที อินเตอร เทรดดิ้ง จํากดั 
10. บริษัท ที พี เอฟ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

โดยมีเจาหนาท่ี  กลุมเกษตรกร และบริษัทเดินทางไปรวมจัดงานและเจรจาธุรกิจ รวม 18 คน 
ผลการดําเนินงานการเขารวมจัดแสดง 
จุดขายของบูธประเทศไทย คือ กลวยไมไทยท่ีมีคุณภาพ และความหลากหลายสี หลากหลายพนัธุ โดยนําดอก

กลวยไมสกุลตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเปนท่ีสนใจ และมีอนาคตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจดัแสดง ไดแก สกุลหวาย ม็อ
คคารา แวนดา แคทลียา อแรนเทอรา และตนกลวยไมสกลุหวาย และแวนดา แอสโคเซนดา นอกจากนั้นยังมีไมตดัดอกท่ี
อนาคตดี ไดแก ปทุมมา และไมประดับท่ีมีอนาคต  ไดแก หยก แกวกาญจนา งาชาง และไมตัดใบที่ใชเปนสวนประกอบในการ
จัดดอกไม ไดแก  ใบมอนเสตอรา ใบฟโลเดนครอน ใบบอนสี ใบไผฟลิปปนส เล็บครุฑ ท้ังนี้ จุดขายอีกประการเพื่อแสดง
ความเปนไทย คือการสรางบูธเปนศาลาไทย และใชพวงมาลัยกลวยไมโยง และหอย ประกอบเปนสวนของหลังคาศาลา และ
ตกแตงใหสวยงาม ซ่ึงเปนการจัดแสดงคร้ังแรกท่ีใชพวงมาลัยกลวยไมเปนสวนประกอบของบูธไทยไดอยางลงตัวและสวยงาม 
เปนท่ีตื่นตาตืน่ใจของผูเขาชมงาน  

นอกจากนั้น ยงัมีจุดขายท่ีสําคัญอีกประการ คือ ตุกตากินรี ประดับตกแตงโดยหอยพวงมาลัยดอกกลวยไม
คลองมือ ตั้งไวกลางบูธ และจัดตกแตงดวยดอกแคทลียาหลากสีรอบเอวกินรี และตกแตงดวยดอกปทุมมาประกอบรอบฐาน
กินรีไดอยางลงตัวสวยงาม เรียกความสนใจจากผูชมงานไดเปนอยางมาก และมีผลิตภัณฑเข็มกลัดติดเส้ือทําจากดอกกลวยไม
สด พวงมาลัยหอยคอ คละสี คละแบบ และพวงมาลัยสวมขอมือคละสี ซ่ึงพวงมาลัยดงักลาวทําจากกลีบดอก และกลีบปาก
กลวยไม หอยโชวไวตามเสาของศาลาไทย ซ่ึงเปนท่ีพิศวงของผูเชาชมงานเปนอยางมาก เนื่องจากไมเคยเหน็การนําดอก
กลวยไมสดมาประดิษฐเปนพวงมาลัยท่ีไหนมากอนเลย และสวนใหญสอบถามวิธีการรอยมาลัย และตองการซ้ือ แตไมสามารถ
จําหนายได เนือ่งจากนํามาเพยีงตัวอยางเพื่อจัดแสดงเทานัน้ และไมไดรับการอนุญาตใหขายผลิตภณัฑใด ๆ  
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  การจัด Business Matching 
  สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง ไดจัดใหมีการเจรจาธุรกิจ ระหวางผูคาจาก
สมาคมไมดอกของจีน และผูผลิต ผูสงออกของไทย ในชวงบายของวนัเปดงาน ในวนัท่ี 26 กันยายน 2552 โดยใชหองรับรอง
แขก วไีอพี ในการจัดกจิกรรม มีผูประกอบการฝายจีน มารวมเจรจาธุรกจิ รวม 15 ราย ซ่ึงไดเชิญจํานวนมากกวานี้ แตเนื่องจาก
สมาคมดอกไมของจีนมีภารกิจที่ตองรวมจดัแสดงในงานดวย จึงมีผูมารวมเจรจาธุรกจินอยกวาเปาหมายท่ีเชิญมาก 

การศึกษาดูงาน 
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง ไดนําคณะเจาหนาท่ี ผูผลิต และผูสงออก ไปศึกษาดูงาน

เพื่อใหไดประโยชนมากท่ีสุดจากการเดินทางมารวมงานจัดแสดงสินคาในคร้ังนี้ สรุปผลการศึกษาดูงาน ไดดังนี ้
1. ตลาดไหลไท  เปนตลาดขายสงและขายปลีกไมตัดดอก ตนไมดอกไมประดับ และ 

วัสดุอุปกรณจดัตกแตงสวน ดิน ปุย ฮอรโมน สารเคมี นอกจากนัน้ มีกระเชาดอกไมท่ีจัดไวแลว และรับจัดกระเชาดอกไม และ
กระเชาสําหรับเปดราน จากการสอบถามราคาตนกลวยไมในกระถางพลาสติกดําขนาด 4 นิ้ว 

- ตนกลวยไมสกุลหวาย ราคา 40 CNY (240 บาท) 
- ตนกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิส 30 CNY (180 บาท) 
- ตนกลวยไมสกุลออนซิเดียม 30 CNY (180 บาท) 

ถานําตนมาจัดใสตะกรา หรือกระถางเซรามิกสวย ขนาดประมาณ 10-12 นิ้ว ราคา 450-700 CNY (2,700 – 4,200 บาท)  
สําหรับกลวยไมสกุลหวายตดัดอกท่ีนําเขาจากประเทศไทย จะใสหลอดน้ําอยูในถุงพลาสติก จํานวน 12 ชอ 

ตอถุง ราคา 25-30 CNY (150-180 บาท) แตสวนใหญจะแขวนถุงหอยอยูในท่ีท่ีไมคอยเหมาะสม และดูเหมือนของไมมีราคา  
แตมีการนํากลวยไมหวายของไทยไปจดัแซมรวมกับไมดอกหลักท่ีนยิมของจีน ไดแก เบญจมาศ กุหลาบ ลิลล่ี หนาวัว 

2. LiamgmaFlower Super Market เปนตลาดขายสงและขายปลีกไมตัดดอก แตเนนรับจัดกระเชา 
ดอกไม และนําดอกไมสดมาจัดประดับตกแตงในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพ่ิมมูลคา มากกวาตลาดไหลไท ซ่ึงมีการนาํกลวยไมของ
ไทย ท้ังสกุลหวาย มอคคารา อแรนเทอรา มาจัดประดับตกแตงเปนรูปแบบตาง ๆ และมีกลวยไมสกุลหวายตัดดอกที่นําเขาจาก
ประเทศไทย จะใสหลอดน้ําอยูในถุงพลาสติก จาํนวน 12 ชอ ตอถุง ราคา 25-30 CNY (150-180 บาท) แขวนถุงหอยอยูในท่ีท่ีไม
คอยเหมาะสม และดูเหมือนของไมมีราคา ไมดอกท่ีนยิมนํามาจัดกระเชา หรือบูเก หรือกระเชาเปดราน ไดแก เบญจมาศ 
กุหลาบ ลิลล่ี หนาววั มีกลวยไมของประเทศไทยแซมอยูบาง และมีการยอมสีดอกไม เชน ดอกกุหลาบ ใหเปนสีดํา หรือน้ําเงิน 
มีการนําดอกบัวสีท่ีบานมาจดัเปนชอ บูเกโดยดอกบัวจะมีลักษณะคอต้ังแข็ง  คอไมตกหอยหมือนดอกบัวท่ีเห็นอยูท่ัวไปใน
ประเทศไทย ซ่ึงนาจะมีเทคนิคทําใหคงลักษณะคอต้ังแข็งอยูได และในประเทศไทยยังไมเคยเห็นมีการนําดอกบัวมาจัดชอบูเก 
ซ่ึงเปนการเพิม่มูลคาการใชประโยชนอีกทางหนึ่ง 

3. บริษัท เจ็ท กรีน เปนเนิสเซอร่ีขนาดใหญ ผลิตกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิส และปรับปรุงพันธุใหม ๆ  
ออกมา โดยมีผูรวมทุนใหญจากประเทศไตหวนั (ผูรายงานไมไดไปศึกษาดูงานดวย เนื่องจากติดภารกิจการดแูลจดับูธของ 
ประเทศไทย แตบริษัทดังกลาวไดมาจัดแสดงผลิตภัณฑในงานดวย อยูท่ีช้ัน 2 ของอาคาร 4) 
  4    ซุปเปอรมาเก็ตท่ัวไป ไดสํารวจราคาผลไมท่ีนําเขาจากประเทศไทย ทุเรียนสดแกะเมล็ดใสถาดโฟมหุม
พลาสติกใส จาํหนายกิโลกรัมละ 100 CNY (600 บาท) ราคาท้ังลูก กิโลกรัมละ 30 CNY (180 บาท) มังคุดท้ังลูก ใสถาดโฟมหุม
พลาสติกใส แพ็คละ 6 ลูก จาํหนายกิโลกรัมละ 76 CNY (456 บาท) ราคาผลไมอ่ืน ๆ ท่ีจําหนายในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดแก สมโอ ราคาท้ังลูก กิโลกรัมละ 25 CNY (150 บาท) ถาแกะใสถาดโฟมหุมพลาสติกใส กิโลกรัมละ 40 CNY  
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(240 บาท) พทุรา กิโลกรัมละ 60 CNY (360 บาท) แตงโม กิโลกรัมละ 8 CNY (48 บาท) มะเฟองใสถาดโฟมหุมพลาสติกใส 
แพ็คละ 2 ผล กิโลกรัมละ 70 CNY (420 บาท) 

3 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมจัดแสดงสินคา และศึกษาดูงานในแง Cost-effectiveness 
 1. การประชาสมัพันธกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย แกผูเขาชมงาน  

ผลท่ีไดรับ 
 ไดแนะนําเผยแพรสินคากลวยไม และไมดอกไมประดบั รวมท้ังผลิตภัณฑจากกลวยไมของประเทศไทย แกผู

เขาชมงานซ่ึงสวนใหญเปนชาวจีน ไมนอยกวา 800,000 ราย ใหรูจกักลวยไม และไมดอกไมประดับของไทย อยางกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลวยไม ทําใหประชาชนจีนไดเห็นความหลากหลายของกลวยไมจากประเทศไทย รวมทั้งคุณภาพ และวิธีการ
นํามาจัดตกแตง ไมใชเพยีงนาํมาใชประดับบนจานอาหารเทานั้น  

 ความคุมทุน 
  การเขารวมจัดงานระดับนานาชาติท่ีจัดข้ึนเฉพาะเจาะจงสําหรับสินคาบางชนิด เชนงานดังกลาว ทําใหผูท่ี
สนใจสินคาไมดอกไมประดับ มารวมตัวกัน ณ ท่ีแหงเดียว และโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ซ่ึงมีประชากรมาก
ท่ีสุดในโลก และกําลังเปนผูนําดานเศรษฐกิจของโลก และถือเปนตลาดใหมดานกลวยไม และไมดอกไมประดบัของไทย ท่ีคาด
วานาจะมีอนาคตเติบโตมากข้ึนเร่ือย ๆ การไปรวมงานครั้งนี้ทําใหสามารถประชาสัมพันธกลวยไมและไมดอกไมประดบัของไทย
ใหประชาชนจีนไดประจักษ ถึงชนิด และความหลากหลายของกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทย โดยเฉพาะกลวยไม และ
ผลิตภัณฑจากกลวยไมซ่ึงเปนจุดขายของบูธประเทศไทย และทําใหเกดิความตองการอยางกวางขวาง รวมท้ังรูจักรูปแบบการ
นําไปใชประโยชนยิ่งข้ึนมากกวาเดิม 

3. การเผยแพรชือ่เสียงกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทยทางส่ือมวลชนของ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  ผลท่ีไดรับ 
  บูธประเทศไทยเปนหนึ่งในหลาย ๆ บูธ ท่ีไดรับความสนใจมากจากผูเขาชมงาน และโดยเฉพาะส่ือมวลชน
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสนใจ สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับบูธของประเทศไทย และกลวยไม รวมท้ังไม
ดอกไมประดบัอ่ืนของไทย และถายทํารูปบูธ และสินคาภายในบูธของประเทศไทย นําไปเผยแพรใหประชาชนจีนไดรับทราบ 
ในชองทางตาง ๆ อยางกวางขวาง ส่ือสําคัญ ๆ ท่ีสัมภาษณขอมูล ไดแก 

1. Beijing TV Station 
2. Beijing News Radio (FM 100.6) 
3. Beijing Shunyi TV Station 
4. The travel Channel 
5. Chia.com.cn 
6. รายการสัมภาษณสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีตั้งอยูในบริเวณสถานท่ีจัดงาน 
ความคุมทุน 

                            การท่ีประเทศไทยไดมีโอกาสใหสัมภาษณผานส่ือมวลชนหลักท่ีเผยแพรไปสูประชาชนจีนอยางกวางขวาง 
โดยไมตองลงทุนจางผูส่ือขาวในการประชาสัมพันธประเทศไทย และสินคาไมดอกไมประดับของไทย ซ่ึงปกติการจางผูส่ือขาว
ทําขาวประชาสัมพันธตองใชงบประมาณสูง ถือการเปนลงทุนในการไปรวมงานท่ีคุมคา เปนอยางยิ่ง 
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4. การศึกษาและสํารวจขอมูลการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียม 
แบบสอบถามความพึงพอใจสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย รวมท้ังสินคาอ่ืนท่ีนําไปจัดตกแตง การนําดอกไมไป
ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหทราบขอมูลผูเขาชมงาน ความตองการกลวยไมและไมดอก ไมประดับของไทย ท้ังดานชนิด สี และอ่ืน ๆ  

ผลท่ีไดรับ   
3.1 ผูเขาชมงาน สวนใหญมาจากเมืองปกกิ่ง รอยละ 95 

  3.2 ความสนใจสีกลวยไมตดัดอก เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
   3.2.1 สกุลหวาย ไดแก สีมวง ขาว ชมพู แดง และเขียว 
   3.2.2 สกุลมอคคารา ไดแก สีเหลือง ชมพู สม แดง และขาว 
   3.2.3 สกุลอแรนเทอรา ไดแก สีแดงเขม และแดง 
  3.3 ความสนใจสีตนกลวยไม เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
   3.3.1 สกุลหวาย ไดแก สีมวง ชมพู เขียว และแดง 
   3.3.2 สกุลแวนดา ไดแก สีมวง ชมพู และเหลือง 
  3.4 ความสนใจดอกปทุมมา เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
   3.4.1 สวนใหญชอบดอกปทุมมา 
   3.4.2 สีดอกปทุมมาท่ีชอบ ไดแก สีชมพู ขาว และเขียว 
  3.5 ไมประดับท่ีชอบ เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
   3.5.1 ไมประดับท่ีชอบ ไดแก หยก แกวกาญจนา และงาชาง  
  3.6 ผลิตภณัฑจากกลวยไม เรียงตามลําดบัจากมากไปนอย 
   3.6.1  ผลิตภัณฑจากกลวยไม ไดแก พวงมาลัยดอกกลวยไม เข็มกลัดติดเส้ือทําจากดอกกลวยไม 
  3.7 การนําดอกไมไปใชในชวีิตประจําวัน 
   3.7.1 ความถ่ีในการซ้ือดอกไม สวนใหญนาน ๆ คร้ัง รองลงมา อาทิตยละ 1 คร้ัง และอาทิตยละ 2 คร้ัง 
  3.8 ความนิยมในการเลือกซ้ือกลวยไม สวนใหญนยิมกลวยไมตัดดอก มากกวาตนกลวยไม 
  3.9 การใชกลวยไมในการประดับตกแตง  
   3.9.1 สวนใหญเคยใชกลวยไมเพื่อการประดับตกแตง  
   3,9.2 วิธีการนาํไปประดับตกแตง สวนใหญนํากลวยไมตัดดอกไปปกแจกนัในบาน รองลงมา 
นําไปใชตกแตงสถานท่ี และเคยใชพวงมาลัยกลวยไม และเข็มกลัดติดเส้ือทําดวยดอกกลวยไม บางเพียงเล็กนอย 
  3.10 ความคิดเห็นตอดอกกลวยไมของประเทศไทย 

             สวนใหญเคยรูจักช่ือเสียงของดอกกลวยไมไทย โดยมีขอคิดเหน็เรียงตามลําดบั  
คือ มีสีสันสวยงาม มีช่ือเสียง มีพันธุหลากหลาย 

3.11  สถานท่ีซ้ือหาไมดอกไมประดับ สวนใหญซ้ือจากรานดอกไม รองลงมาคือ ตลาดขายสงดอกไม  
และซุปเปอรมาเก็ต 

3.12  ความสนใจในภาพรวมบูธของประเทศไทย และสวนท่ีชอบ 
 เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดอกกลวยไม พวงมาลัยดอกกลวยไม ศาลาไทย ตุกตากินรี  

ดอกปทุมมา และไมประดับอ่ืน 
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  ความคุมทุน จากการเขารวมงานทําใหไดรับทราบความตองการสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับของ
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะไดเผยแพรใหผูผลิตและผูสงออกไดทราบ ซ่ึงเปนขอมูลใน
ภาพรวมท่ีไดรับจากผูบริโภคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง ทําใหทราบแนวโนมความตองการบริโภคกลวยไม
และไมดอกไมประดับของชาวจีน โดยไมตองเสียเวลาไปเสาะหาผูใหสัมภาษณ และไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในการศึกษา
และสํารวจตลาด 
  4. การนําผูผลิตและผูสงออกไปดงูานการผลิตและการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับ  

สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง สนับสนุนงบประมาณเปนคายานพาหนะเดนิทาง
นําผูผลิต และผูสงออกดอกกลวยไมและไมดอกไมประดับ จํานวน 18 ราย ไปศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดกลวยไมและ
ไมดอกไมประดับ  
  ผลท่ีไดรับ ผูผลิตและผูสงออกไดทราบรูปแบบและความตองการสินคาไมดอกไมประดับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ราคากลวยไม และไมดอกไมประดับท่ีจําหนายในตลาด การนํากลวยไมของไทยไปใชประโยชนและ
แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตกลวยไม เพื่อนําไปปรับใชกับการเกษตรของประเทศไทย 

ความคุมทุน ปกติไมเปนการงายนักท่ีจะเขาไปขอศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดกลวยไม และ ไมดอก 
ไมประดับ ณ บริษัทของเอกชนในตางประเทศ และจําเปนตองมีการนดัหมายลวงหนา ซ่ึงอาจไมไดรับการอนุญาตใหเขาชม แต
จากการที่เจาหนาท่ีของรัฐชวยประสานงานให ทําใหผูผลิตและผูสงออก สามารถเขาศึกษาดูงานได และไดรับการตอนรับเปน
อยางดี มีเจาหนาท่ีนําชมบรรยายใหความรูข้ันตอน ขบวนการผลิตท้ังหมดอยางละเอียด ทําใหการเดินทางมาคร้ังนี้ผูผลิต และผู
สงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับ ไดรับประสบการณและประโยชนท่ีคุมคาเปนอยางยิ่ง สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาขบวนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี รวมท้ังหาแนวทางการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูบริโภคชาวจีน ใหพัฒนาการใชประโยชน
จากกลวยไมของไทยใหมีรูปแบบหลากหลาย และมีโอกาสใชงานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพยีงรัฐไดลงทุนคายานพาหนะ
ภายในประเทศ ในการนําคณะเดินทางไปศึกษาดูงานเทานั้น 

4 ปญหา/อุปสรรค 
  4.1 พื้นที่บูธจดัแสดงสินคาของประเทศไทยไดถูกปรับลดลง เนื่องจากอยูระหวางเสา ทําใหหนากวางตองปรับ
ลดลง เพื่อใหเหลือพื้นท่ีทางเดินท้ัง 2 ขางมากยิ่งข้ึน จึงทําใหความสงางามของศาลาไทยลดลงเล็กนอย 
  4.2 การสงไมดอกไมประดบัและวัสดุอุปกรณไปจดันิทรรศการ มีปญหาการออกของลาชา เนื่องจากการสงตน
กลวยไม และตนไมประดับ เขาประเทศจีน จะตองมีการตรวจเขมงวด จงึตองนัดหมายใหเจาหนาท่ี CIQ ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจ
กักกนัพืช ตรวจสอบกอน และระบบการตรวจสอบเอกสารมีความลาชา ดังน้ันกวาสินคาจะไดออกจากโกดังเก็บสินคา และ
จัดสงมายังสถานท่ีจัดนิทรรศการลาชากวากําหนด ทําใหตองขอขยายเวลาในการจัดบูธออกไปจากเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  4.3 ชวงระยะเวลาการจัดงาน เปนชวงจัดเตรียมการจัดงานฉลองวันชาติ ครบรอบ 60 ป ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ประกอบกับประธานในพิธีเปด เปนระดบัรองนายกรัฐมนตรี จึงตอง
มีการตรวจสอบความปลอดภัยอยางเขมงวด และฝายทหารรักษาความปลอดภัยไดกําหนดเวลาการตรวจสอบวัตถุระเบิดท่ีอาจ
ซุกซอนในงาน เปนระยะ ๆ ทําใหการจดับูธไมสามารถกระทําไดอยางตอเนื่อง  
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  4.4 ประชาชนจีนใหความสนใจงานแสดงไมดอกไมประดับเปนอยางมาก เขาชมงานอยางลนหลาม ตั้งแตวนั
แรกของงาน ทําใหในวนัท่ี 2 ของงานตองใชริบบ้ินกั้น ไมใหเขามาชมภายในบูธ ไดแตเพยีงถายรูปนอกบูธ เพราะจะทําให
ดอกไม ตนไม และสวนประกอบอ่ืนของบูธเสียหายได และย่ิงในชวงวนัหยดุฉลองวนัชาติ ระหวางวันท่ี1-8 ตุลาคม 2552 
ประชาชนหยดุงานจึงหล่ังไหลมาชมงานอยางมากมาย ภายในงานแออัดไปดวยผูบริโภคไมดอก ไมประดับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  3.4.5 การติดตอส่ือสาร ตองใชลาม เนื่องจากสวนใหญใชภาษาจนี 
 5 ขอเสนอแนะ 
  5.1 ควรสนับสนุนใหประเทศไทยไดเขารวมงานนานาชาติท่ีจัดแสดงสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางตอเนื่อง โดยสํานกังานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศท่ีเกีย่วของ ควรจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งเพื่อการเขารวมงาน เพื่อเปนการสรางภาพลักษณกลวยไมไทยใหประชาชนจนีไดเห็นประชาสัมพันธให
รูจักอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดการยอมรับและเปนท่ีตองการมากยิ่งข้ึน รวมท้ังใหความรูการนํากลวยไมของไทยไปใช
ประโยชนในการประดับตกแตงใหหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพ่ิมโอกาสการใชงานใหมากยิ่งข้ึน  

5.2 งานไมดอกไมประดับท่ีจัดข้ึนในประเทศตาง ๆ ท่ีเปนงานระดับนานาชาติ เปนงานท่ีลงทุนมาก มีผูบริโภค 
และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคามารวมงานเปนจํานวนมาก ท้ังในประเทศเจาภาพ และประเทศอ่ืน ๆ จากท่ัวโลก ซ่ึงเปน
โอกาสที่ดียิ่งท่ีรัฐควรใหการสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ จัดกิจกรรมนําผูผลิตและผูสงออกไป
รวมงาน และศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อใหผูผลิต และ ผูสงออกไดมีโอกาสศึกษาดูงาน เพื่อ
นําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาการผลิตใหไดคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด
ตางประเทศ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมศักยภาพการผลิตกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนท่ี
ตองการของตลาดตางประเทศมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยสามารถสงออกสินคาไปตางประเทศไดมากข้ึน 

5.3 การจัดงานคร้ังตอไป พื้นท่ีจัดบูธควรมีขนาดอยางนอย 100 ตารางเมตร เพื่อใหสามารถจัดวางสินคาได
อยางเหมาะสม และมีพื้นทีสํ่าหรับผูเขาชมงานเดินเขาชมสินคา และเจรจาธุรกิจไดสะดวก และควรมีท่ีจัดเก็บเอกสาร และวัสดุ
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมิดชิด  
 
 
นางชัญญา ทิพานุกะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ  
สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดบั และพืชสมุนไพร  
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบการเขารวมงาน The 7th China Flower Expo 

 
             การแสดงบนเวทีในพธีิเปดงาน วนัท่ี 26 กันยายน 2552  

        
Landmark ดานหนาทางเขางาน    อาคารจัดแสดงสินคา Indoor รวม 4 อาคาร 

  
ประชาชนจีนสนใจเขาชมงานแสดงไมดอกไมประดับจํานวนมาก เขาคิวรอซ้ือต๋ัวเขาชมงาน บัตรราคา 60 CNY 
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ขบวนรถบุปผชาติ ตกแตงดวยดอกไมหลากสี หลากชนิด โดยเฉพาะดอกไมหวาย มอคคารา และอแรนเทอรา  

ท่ีนําเขาจากประเทศไทยถูกนํามาใชประดบัตกแตงเปนจาํนวนมากอยางสวยงามในวนัพิธีเปดงาน  
 

  
การตกแตงอยางสวยงาม อลังการ ดวยดอกไม และไมใบกระถาง ขางถนนต้ังแตบริเวณปากทางเขางาน 
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บูธประเทศไทย จุดขาย คือ ศาลาไทย ดอกกลวยไม ตนกลวยไม และตุกตากินรี 

 

 
ผูรวมจัดงานในลักษณะทีมไทยแลนด ท้ังในสวนของเจาหนาท่ี และผูผลิต ผูสงออก หนาบูธประเทศไทย 

 



 
12 

 

 
บูธประเทศไทยจัดเปล่ียนดอกไม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 กนัยายน 2552 

             
ตุกตากินรี ประดับตกแตงดวยกลวยไม และปทุมมา รวมท้ังพวงมาลัยดอกกลวยไม 

เปนจุดเดนท่ีดงึดูดความสนใจของผูเขาชมงานอยางมากมาย 
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บูธประเทศไทยในมุมตาง ๆ 

  
               เข็มกลัดติดเส้ือทําจากดอกกลวยไม          มุมจัดแสดงไมประดับ 

  

                
    จัดแสดงปทุมมาพันธุใหมของไทย     สถานีโทรทัศนบันทึกภาพบูธประเทศไทยเพ่ือเผยแพร 
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พิธีเปดการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต ผูสงออกกลวยไมของไทยกับผูคาไมดอกฯ ของจีน 

จากซายไปขวา ประธานสมาคมไมดอกปกก่ิง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรฝายวิชาการ อัครราชทูตที่ปรึกษา  
(ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกก่ิง ลามสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกก่ิง 

 

 
บรรยากาศการเจรจาธุรกิจระหวางผูสงออกจากประเทศไทยกับผูนําเขาจากประเทศจนี 
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นายโอฬาร  พิทักษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกก่ิง ใหสัมภาษณ     
สื่อตาง ๆ ทั้งโทรทัศน หนังสือพิมม และวิทยุ  ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหประชาชนจีนไดรูจักประเทศไทย และกลวยไมและ  
ไมดอกไมประดับของไทยมากย่ิงขึ้น รวมทั้งไดรับการเชิญชวนจากผูรวมจัดงานจากประเทศเนเธอรแลนดใหประเทศไทยเขารวมจัดแสดงในงาน 
Floriade ป 2012 
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ประชาชนจีนสนใจถายรูปบูธประเทศไทย กลวยไม ไมดอกไมประดับของไทยอยางลนหลามจนตองก้ันดวยริ้บบิ้น 

 เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบูธและสินคาที่จัดแสดง 
 

  
       ประชาชนจีนสนใจงานแสดงไมดอกไมประดับมาก    ผูคนเขาชมงานอยางเน้ืองแนน 
              และตอแถวยาวรอคิวเขาชมในบริเวณงาน 
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บูธของนานาชาติช้ัน 1 อาคาร 4 
 

 

          
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแสดงตนกลวยไมหวายและบีโกเนีย   ประเทศเนเธอรแลนดแสดงหนาวัว และไมใบรูปรางแปลก  

  
 

ประเทศออสเตรเลียจัดแสดง โพรเทีย แคงการูพอร เปนตน 
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   หนาววัและแกวกาญจนาของประเทศไตหวัน                           ประเทศแคนาดา 

  
ประเทศไตหวนัจัดแสดงกลวยไมออนซิเดยีม ฟาแลนนอบซิส 
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   ประเทศอาฟริกาใตแสดง โพรเทีย และดอกไมปาอ่ืน ๆ                        ประเทศฟลิปปนสแสดงไมดอกเมืองรอน 

 

   

  
ประเทศญ่ีปุนจัดแสดงไมดอกหลากหลายชนิด เชน กลวยไมสกุลซิมบิเดียม 

ฟาแลนนอปซิส ออนซิเดียม กุหลาบ เปนตน 
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การจัดแสดงพชืท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุใหม 

 
การจัดแสดงพชืท่ีมีกล่ินหอม โดยมีปุมสีเขียวใหกดแลวกมลงสูดกล่ินท่ีรูดานบน 

   
การแสดงขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ และไมดอก   การจัดแสดงไมดอกไมประดับท่ีปลูกในโซนเอเชีย 

ไมประดับประจําชาติ หรือมีช่ือเสียงของประเทศน้ัน ๆ 
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บูธประเทศไทยของบริษัทชัยวัฒนา ออคิด จํากัด ที่จัดโดยความรวมมือกับสมาคมไมดอกสมาคมหน่ึง 

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม 

 
สวนการจัดประกวดกลวยไมสกุลตางๆ มีผูสงเขาประกวดไมมากนัก 

 
กลวยไมของบริษัท ไทย ออรคิด จํากัด ท่ีสงเขาประกวดไดรับรางวัล 6 รางวัล 
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สวนพิเศษ สวนของมณฑลตาง ๆ  และเขตปกครองพิเศษ บริเวณ Outdoor Exhibition 
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การศึกษาดูงาน 

ตลาดจําหนายไมดอกไมประดับและรานจาํหนายดอกไม 

  
                    กุหลาบดอกไมยอดนยิมของจนี   ดอกกลวยไมหวายนําเขาจากประเทศไทย 

  

 
ดอกกลวยไมหวายนําเขาจากไทยเสียบหลอดนํ้า และถูกบรรจุใสถุงพลาสติกประมาณ12 ดอก/ถุง 

ราคาถุงละ 20-30 หยวน (120-180 บาท) เกือบทุกรานจะถูกแขวนไวเหมือนของไมมีราคา 
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             ดอกกลวยไมหวายของไทยถูกนํามาใชประดับตกแตงเปนสวนประกอบในการจัดดอกไมในรูปแบบตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 
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จากตนกลวยไมหวายในกระถางพลาสติกดํา 4 น้ิว ราคา 40 หยวน (240 บาท) 

 

 
                                นํามาใสกระถางเซรามิกสวย ขนาด 10-12 น้ิว เพ่ิมมูลคาเปน 450-700 หยวน (2,700 -4,200 บาท)    
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            การจัดชอบูเก และกระเชาดอกไมสําเร็จรูปรอจําหนาย 

 
ชอบูเกดอกกหุลาบโรยกากเพชร 

 
นําดอกบัวสีมาจัดชอบูเกรวมกับดอกกุหลาบ       
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