งาน The 7th China Flower Exposition
ระหวางวันที่ 22 กันยายน-4 ตุลาคม 2552
ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
***********
เจาหนาที่ ที่เขารวมงาน
1. นายโอฬาร พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. นางชัญญา ทิพานุกะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
3. นายชัยวัต อินทรณรงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สังกัดกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร (ลําดับที่ 2) สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ลําดับที่ 3)
1 วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับของไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
1.2 เพื่อเปนการขยายโอกาสตลาดสินคาไมดอกไมประดับของไทยในตลาดตางประเทศ
1.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการผลิต การจัดการ กับผูเกี่ยวของทั้งของจีนซึ่งเปนประเทศ
ผูผลิตรายใหญของโลกในแถบเอเชีย และประเทศอื่นๆที่เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ
2 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
ดอกไมประดับ การเพาะเลี้ยงไมดอกไมประดับ เครื่องมืออุปกรณ หินงาม ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหม ๆ
เกี่ยวกับไมดอกไมประดับ และการจัดไมดอกไมประดับ พื้นที่จัดแสดงแบงเปน
2.1 Indoor Exhibition พื้นที่งานทั้งหมด ขนาด 99,600 ตารางเมตร แบงเปน 4 อาคาร แตละอาคารมี 4 ชั้น
แตจัดแสดงอาคารละ 2 ชั้น โดยเปนพื้นที่จดั นิทรรศการ 54,000 ตารางเมตร ประกอบดวยพื้นที่จดั แสดงนิทรรศการไมดอก
ภายในประเทศ 32 จังหวัด รวมทั้ง ฮองกง มาเกา และไตหวัน 27,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงไมดอกของนานาชาติ
9,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของวิสาหกิจจีน 7,900 ตารางเมตร และศูนยโครงการพิเศษ อีก 3 ศูนย พื้นที่จัด
แสดงของแตละศูนยขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร
โดยบริเวณชั้น 2 จัดแบงการแสดงนิทรรศการออกเปนโซน ประกอบดวย
อาคาร 1 Floral Design Area แสดงการนําไมดอกไมประดับมาใชประโยชนในการตกแตงในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อประดับในหองอาหาร หองนอน หองนัง่ เลน และการตกแตงทัว่ ไป
อาคาร 2 Flower and Science Area แสดงวิวัฒนาการของไมดอกไมประดับ ตั้งแตตนไมตนแรกในโลก จนถึง
ปจจุบัน พืชพันธุหายาก พืชพันธุในทะเลทราย พืชพันธุข องประเทศตาง ๆ ในเอเชีย และในภูมภิ าคตาง ๆ ตนไมประจําชาติของ
ประเทศตาง ๆ พันธุไมกลิ่นหอม พืชพันธุใ หม เปนตน
อาคาร 3 Orchid Area แสดงกลวยไมที่นิยมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก ซิมบิเดียม ฟาแลน
นอปซิส และกลวยไมจากบางประเทศที่สําคัญ เชน ประเทศไทย มาเลเซีย และมีสวนการประกวดกลวยไมสกุลตาง ๆ แต
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-2จํานวนตนที่สง ประกวดมีไมมาก ผูสงออกจากบริษัท ไทย ออรคิด จํากัด ซึ่งมีหุนสวนในการผลิตกลวยไมกับ
ผูผลิตของจีนที่มณฑลไหหลํา ก็ไดสงตนกลวยไมเขาประกวดดวย และ ไดรับรางวัลถึง 6 รางวัล จากกลวยไมหวาย มอคคารา
และลูกผสมอาชีมา ทําใหชอื่ เสียงประเทศไทยในดานกลวยไมดยี ิ่งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดวาจะสงผล
ใหประชาชนจีนมีความตองการกลวยไมจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ ผูผลิตและสงออกกลวยไมของไทย จากบริษทั
ชัยวัฒนา ออคิด จํากัด ที่ไปจัดบูธในนามสมาคมไมดอกสมาคมหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความสัมพันธ
ดานการคากันอยู ก็ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดบูธ โดยดอกไมที่ใชจดั ก็เปนดอกกลวยไมของไทย และดอกปทุมมา ซึ่งชวย
สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย เชนเดียวกัน
อาคาร 4 การจัดแสดงผลิตภัณฑไมดอกไมประดับ เมล็ดพันธุ กระถาง บัวรดน้ํา กระดาษแกว /พลาสติก
รูปแบบสวยงามเพื่อเพิ่มมูลคาชอดอกไม และเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกไมดอกไมประดับ เครื่องตัด
หญา อุปกรณตาง ๆ ในการปลูก ดูแลรักษาและการใหนา้ํ ไมดอกไมประดับ ปุย สารเคมี ของบริษัททตาง ๆ สวนใหญเปนบริษัท
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โซนนีม้ ีการจําหนายสินคาในบางสวน
2.2 Outdoor Exhibition ขนาดพื้นที่ 67 ไร ประกอบดวย สวนแสดงกลางซึ่งจัดเปนสวนไมดอกหลากหลาย
ชนิดหลากหลายสี และมี landmark เปนจุด ๆ ใหผูเขาชมงานถายรูป มีเกาอี้นั่งพักผอนเปนระยะ ๆ และแบงการจัดแสดง
ออกเปนสวนพิเศษ ศิลปะการจัดสวน และศิลปวัฒนธรรมของทุกมณฑล/เทศบาล/เขตปกครองพิเศษของจีน 32 จังหวัด รวมทัง้
ฮองกง มาเกา และไตหวัน ทําใหผูเขาชมงานไดเพลิดเพลินกับการเดินเลน พักผอนหยอนใจ และเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงอัน
ไพเราะที่เจาของงานตั้งใจใหเขากับบรรยากาศการเดินชมสวน รวมทั้งถายรูปตามสวนตางๆ ที่บรรจงจัดสรางอยางมีศิลปะ และ
แฝงดวยความหมาย และสิ่งที่บงบอกความเปนเอกลักษณของแตละจังหวัด
ลูกคาของงาน บุคคลทั่วไป และผูประกอบการ (รอยละ 98 เปนบุคคลทั่วไป)
กําหนดการจัดแสดง 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2552
สถานที่จัดงาน ศูนยนิทรรศการเขตซุนอี้ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเขตดังกลาวเปนที่ตั้งของสนามบินกรุงปกกิง่
และเปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงทางอากาศ และทางบก ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเขตที่มี GDP สุงสุด
ในบรรดาเขตตาง ๆ ในกรุงปกกิ่ง โดยศูนยนิทรรศการดังกลาว ไดจัดสรางขึ้นมาใหมเพื่อการจัดนิทรรศการโดยเฉพาะ และเมื่อ
เสร็จสิ้นงานจะใชเปนศูนยกลางโลจิสติกสไมตัดดอกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป
การเขารวมงาน The 7th China Flower Exposition
คณะกรรมการจัดงานมอบพืน้ ที่ใหประเทศไทยฟรี ขนาดพื้นที่ 42 ตารางเมตร (7 x 6 ตารางเมตร) โดยเปน
พื้นที่จัดนิทรรศการ ไมสามารถจําหนายสินคาได
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่งเขารวมจัดงานใน
นามประเทศไทย โดยภารกิจหนาที่และงบประมาณของแตละหนวยงาน สรุปไดดังนี้
1. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง ประสานงานคณะกรรมการจัดงาน
ทุกดานที่เกี่ยวของกับการเขารวมจัดงาน และลงทุนงบประมาณในการจัดทําโครงสรางบูธประเทศไทย และผูออกแบบตกแตง
บูธประเทศไทย จางลามประจําบูธ นําคณะผูผลิต ผูสงออก และเจาหนาที่ศึกษาดูงาน และจัดเตรียมการใหมี Business matching
เกิดขึ้น
2. กรมสงเสริมการเกษตร คิด Concept บูธประเทศไทย ประสานผูออกแบบ และตกแตงบูธประเทศไทยตาม
Concept ประชาสัมพันธเชิญชวนผูผลิต ผูสงออกกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทยไปรวมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจ และ
จัดประชุมชีแ้ จงการเขารวมงาน สนับสนุนขอมูลทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการผูจัดงานตองการ ออกแบบสอบถามความคิดเห็น

-3ผูประกอบการและผูเขาชมงานเกี่ยวกับบูธของประเทศไทย และสินคาทีน่ ํามาจัดแสดง ลงทุนงบประมาณ
สําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดแสดง และใหขอมูลสินคา จํานวน 3 คน จัดซื้อไมดอกไมประดับ และวัสดุ
จัดนิทรรศการ รวมคาขนสงไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จางออกแบบแผนพับ ดูแลการจัดตกแตงบูธ และการเปลี่ยน
ดอกไมรวม 2 ครั้งในระหวางงาน
ผูผลิต ผูสงออกที่ไปรวมงานจัดแสดง จํานวน 1 กลุมเกษตรกร และ 9 บริษัท ไดแก
1. กลุมผูปลูกกลวยไมศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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 สวัสดีฟลอรา จํากัด
8. บริษัท โอเรียนทอล บลูม จํากัด
9. บริษัท อาร ที ที อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด
10. บริษัท ที พี เอฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
โดยมีเจาหนาที่ กลุมเกษตรกร และบริษัทเดินทางไปรวมจัดงานและเจรจาธุรกิจ รวม 18 คน
ผลการดําเนินงานการเขารวมจัดแสดง
จุดขายของบูธประเทศไทย คือ กลวยไมไทยที่มีคุณภาพ และความหลากหลายสี หลากหลายพันธุ โดยนําดอก
กลวยไมสกุลตาง ๆ ที่คาดวาจะเปนที่สนใจ และมีอนาคตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจัดแสดง ไดแก สกุลหวาย ม็อ
คคารา แวนดา แคทลียา อแรนเทอรา และตนกลวยไมสกุลหวาย และแวนดา แอสโคเซนดา นอกจากนั้นยังมีไมตดั ดอกที่
อนาคตดี ไดแก ปทุมมา และไมประดับทีม่ ีอนาคต ไดแก หยก แกวกาญจนา งาชาง และไมตัดใบที่ใชเปนสวนประกอบในการ
จัดดอกไม ไดแก ใบมอนเสตอรา ใบฟโลเดนครอน ใบบอนสี ใบไผฟลิปปนส เล็บครุฑ ทั้งนี้ จุดขายอีกประการเพื่อแสดง
ความเปนไทย คือการสรางบูธเปนศาลาไทย และใชพวงมาลัยกลวยไมโยง และหอย ประกอบเปนสวนของหลังคาศาลา และ
ตกแตงใหสวยงาม ซึ่งเปนการจัดแสดงครั้งแรกที่ใชพวงมาลัยกลวยไมเปนสวนประกอบของบูธไทยไดอยางลงตัวและสวยงาม
เปนที่ตื่นตาตืน่ ใจของผูเขาชมงาน
นอกจากนั้น ยังมีจุดขายที่สําคัญอีกประการ คือ ตุกตากินรี ประดับตกแตงโดยหอยพวงมาลัยดอกกลวยไม
คลองมือ ตั้งไวกลางบูธ และจัดตกแตงดวยดอกแคทลียาหลากสีรอบเอวกินรี และตกแตงดวยดอกปทุมมาประกอบรอบฐาน
กินรีไดอยางลงตัวสวยงาม เรียกความสนใจจากผูชมงานไดเปนอยางมาก และมีผลิตภัณฑเข็มกลัดติดเสื้อทําจากดอกกลวยไม
สด พวงมาลัยหอยคอ คละสี คละแบบ และพวงมาลัยสวมขอมือคละสี ซึ่งพวงมาลัยดังกลาวทําจากกลีบดอก และกลีบปาก
กลวยไม หอยโชวไวตามเสาของศาลาไทย ซึ่งเปนที่พิศวงของผูเชาชมงานเปนอยางมาก เนื่องจากไมเคยเห็นการนําดอก
กลวยไมสดมาประดิษฐเปนพวงมาลัยที่ไหนมากอนเลย และสวนใหญสอบถามวิธีการรอยมาลัย และตองการซื้อ แตไมสามารถ
จําหนายได เนือ่ งจากนํามาเพียงตัวอยางเพื่อจัดแสดงเทานัน้ และไมไดรบั การอนุญาตใหขายผลิตภัณฑใด ๆ

-4การจัด Business Matching
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง ไดจัดใหมีการเจรจาธุรกิจ ระหวางผูค าจาก
สมาคมไมดอกของจีน และผูผลิต ผูสงออกของไทย ในชวงบายของวันเปดงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2552 โดยใชหองรับรอง
แขก วีไอพี ในการจัดกิจกรรม มีผูประกอบการฝายจีน มารวมเจรจาธุรกิจ รวม 15 ราย ซึ่งไดเชิญจํานวนมากกวานี้ แตเนื่องจาก
สมาคมดอกไมของจีนมีภารกิจที่ตองรวมจัดแสดงในงานดวย จึงมีผูมารวมเจรจาธุรกิจนอยกวาเปาหมายที่เชิญมาก
การศึกษาดูงาน
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง ไดนําคณะเจาหนาที่ ผูผลิต และผูสงออก ไปศึกษาดูงาน
เพื่อใหไดประโยชนมากที่สดุ จากการเดินทางมารวมงานจัดแสดงสินคาในครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดูงาน ไดดังนี้
1. ตลาดไหลไท เปนตลาดขายสงและขายปลีกไมตัดดอก ตนไมดอกไมประดับ และ
วัสดุอุปกรณจดั ตกแตงสวน ดิน ปุย ฮอรโมน สารเคมี นอกจากนัน้ มีกระเชาดอกไมที่จัดไวแลว 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)
สําหรับกลวยไมสกุลหวายตัดดอกที่นําเขาจากประเทศไทย จะใสหลอดน้ําอยูใ นถุงพลาสติก จํานวน 12 ชอ
ตอถุง ราคา 25-30 CNY (150-180 บาท) แตสวนใหญจะแขวนถุงหอยอยูในที่ทไี่ มคอยเหมาะสม และดูเหมือนของไมมีราคา
แตมีการนํากลวยไมหวายของไทยไปจัดแซมรวมกับไมดอกหลักที่นยิ มของจีน ไดแก เบญจมาศ กุหลาบ ลิลลี่ หนาวัว
2. LiamgmaFlower Super Market เปนตลาดขายสงและขายปลีกไมตัดดอก แตเนนรับจัดกระเชา
ดอกไม และนําดอกไมสดมาจัดประดับตกแตงในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มมูลคา มากกวาตลาดไหลไท ซึ่งมีการนํากลวยไมของ
ไทย ทั้งสกุลหวาย มอคคารา อแรนเทอรา มาจัดประดับตกแตงเปนรูปแบบตาง ๆ และมีกลวยไมสกุลหวายตัดดอกที่นําเขาจาก
ประเทศไทย จะใสหลอดน้ําอยูในถุงพลาสติก จํานวน 12 ชอ ตอถุง ราคา 25-30 CNY (150-180 บาท) แขวนถุงหอยอยูในที่ที่ไม
คอยเหมาะสม และดูเหมือนของไมมีราคา ไมดอกที่นยิ มนํามาจัดกระเชา หรือบูเก หรือกระเชาเปดราน ไดแก เบญจมาศ
กุหลาบ ลิลลี่ หนาวัว มีกลวยไมของประเทศไทยแซมอยูบาง และมีการยอมสีดอกไม เชน ดอกกุหลาบ ใหเปนสีดํา หรือน้ําเงิน
มีการนําดอกบัวสีที่บานมาจัดเปนชอ บูเกโดยดอกบัวจะมีลักษณะคอตัง้ แข็ง คอไมตกหอยหมือนดอกบัวที่เห็นอยูทั่วไปใน
ประเทศไทย ซึ่งนาจะมีเทคนิคทําใหคงลักษณะคอตั้งแข็งอยูได และในประเทศไทยยังไมเคยเห็นมีการนําดอกบัวมาจัดชอบูเก
ซึ่งเปนการเพิม่ มูลคาการใชประโยชนอีกทางหนึ่ง
3. บริษัท เจ็ท กรีน เปนเนิสเซอรี่ขนาดใหญ ผลิตกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิส และปรับปรุงพันธุใหม ๆ
ออกมา โดยมีผูรวมทุนใหญจากประเทศไตหวัน (ผูรายงานไมไดไปศึกษาดูงานดวย เนื่องจากติดภารกิจการดูแลจัดบูธของ
ประเทศไทย แตบริษัทดังกลาวไดมาจัดแสดงผลิตภัณฑในงานดวย อยูท ี่ชั้น 2 ของอาคาร 4)
4 ซุปเปอรมาเก็ตทั่วไป ไดสํารวจราคาผลไมที่นําเขาจากประเทศไทย ทุเรียนสดแกะเมล็ดใสถาดโฟมหุม
พลาสติกใส จําหนายกิโลกรัมละ 100 CNY (600 บาท) ราคาทั้งลูก กิโลกรัมละ 30 CNY (180 บาท) มังคุดทั้งลูก ใสถาดโฟมหุม
พลาสติกใส แพ็คละ 6 ลูก จําหนายกิโลกรัมละ 76 CNY (456 บาท) ราคาผลไมอื่น ๆ ที่จําหนายในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดแก สมโอ ราคาทั้งลูก กิโลกรัมละ 25 CNY (150 บาท) ถาแกะใสถาดโฟมหุมพลาสติกใส กิโลกรัมละ 40 CNY

-5(240 บาท) พุทรา กิโลกรัมละ 60 CNY (360 บาท) แตงโม กิโลกรัมละ 8 CNY (48 บาท) มะเฟองใสถาดโฟมหุม พลาสติกใส
แพ็คละ 2 ผล กิโลกรัมละ 70 CNY (420 บาท)
3 ประโยชนทไี่ ดรับจากการเขารวมจัดแสดงสินคา และศึกษาดูงานในแง Cost-effectiveness
1. การประชาสัมพันธกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย แกผูเขาชมงาน
ผลที่ไดรับ
ไดแนะนําเผยแพรสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับ รวมทั้งผลิตภัณฑจากกลวยไมของประเทศไทย แกผู
เขาชมงานซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน ไมนอ ยกวา 800,000 ราย ใหรูจกั กลวยไม และไมดอกไมประดับของไทย อยางกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลวยไม ทําใหประชาชนจีนไดเห็นความหลากหลายของกลวยไมจากประเทศไทย รวมทั้งคุณภาพ และวิธีการ
นํามาจัดตกแตง ไมใชเพียงนํามาใชประดับบนจานอาหารเทานั้น
ความคุมทุน
การเขารวมจัดงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสําหรับสินคาบางชนิด เชนงานดังกลาว ทําใหผูที่
สนใจสินคาไมดอกไมประดับ มารวมตัวกัน ณ ทีแ่ หงเดียว และโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประชากรมาก
ที่สุดในโลก และกําลังเปนผูน ําดานเศรษฐกิจของโลก และถือเปนตลาดใหมดานกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทย ที่คาด
วานาจะมีอนาคตเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ การไปรวมงานครั้งนี้ทําใหสามารถประชาสัมพันธกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย
ใหประชาชนจีนไดประจักษ ถึงชนิด และความหลากหลายของกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทย โดยเฉพาะกลวยไม และ
ผลิตภัณฑจากกลวยไมซึ่งเปนจุดขายของบูธประเทศไทย และทําใหเกิดความตองการอยางกวางขวาง รวมทั้งรูจักรูปแบบการ
นําไปใชประโยชนยิ่งขึน้ มากกวาเดิม
3. การเผยแพรชอื่ เสียงกลวยไม และไมดอกไมประดับของไทยทางสื่อมวลชนของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลที่ไดรับ
บูธประเทศไทยเปนหนึ่งในหลาย ๆ บูธ ที่ไดรับความสนใจมากจากผูเขาชมงาน และโดยเฉพาะสือ่ มวลชน
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสนใจ สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับบูธของประเทศไทย และกลวยไม รวมทั้งไม
ดอกไมประดับอื่นของไทย และถายทํารูปบูธ และสินคาภายในบูธของประเทศไทย นําไปเผยแพรใหประชาชนจีนไดรับทราบ
ในชองทางตาง ๆ อยางกวางขวาง สื่อสําคัญ ๆ ที่สัมภาษณขอมูล 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. รายการสัมภาษณสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยูในบริเวณสถานที่จัดงาน
ความคุมทุน
การที่ประเทศไทยไดมีโอกาสใหสัมภาษณผานสื่อมวลชนหลักที่เผยแพรไปสูประชาชนจีนอยางกวางขวาง
โดยไมตองลงทุนจางผูสื่อขาวในการประชาสัมพันธประเทศไทย และสินคาไมดอกไมประดับของไทย ซึ่งปกติการจางผูสื่อขาว
ทําขาวประชาสัมพันธตองใชงบประมาณสูง ถือการเปนลงทุนในการไปรวมงานที่คมุ คา เปนอยางยิ่ง

-64. การศึกษาและสํารวจขอมูลการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับ กรมสงเสริมการเกษตรไดเตรียม
แบบสอบถามความพึงพอใจสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย รวมทั้งสินคาอื่นที่นําไปจัดตกแตง การนําดอกไมไป
ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหทราบขอมูลผูเขาชมงาน ความตองการกลวยไมและไมดอก ไมประดับของไทย ทั้งดานชนิด สี และอื่น ๆ
ผลที่ไดรับ
3.1 ผูเขาชมงาน สวนใหญมาจากเมืองปกกิ่ง รอยละ 95
3.2 ความสนใจสีกลวยไมตดั ดอก 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 สีดอกปทุมมาที่ชอบ ไดแก สีชมพู ขาว และเขียว
3.5 ไมประดับที่ชอบ เรียงตามลําดับจากมากไปนอย
3.5.1 ไมประดับที่ชอบ ไดแก หยก แกวกาญจนา และงาชาง
3.6 ผลิตภัณฑจากกลวยไม เรียงตามลําดับจากมากไปนอย
3.6.1 ผลิตภัณฑจากกลวยไม ไดแก พวงมาลัยดอกกลวยไม เข็มกลัดติดเสื้อทําจากดอกกลวยไม
3.7 การนําดอกไมไปใชในชีวิตประจําวัน
3.7.1 ความถี่ในการซื้อดอกไม สวนใหญนาน ๆ ครั้ง รองลงมา อาทิตยละ 1 ครั้ง และอาทิตยละ 2 ครั้ง
3.8 ความนิยมในการเลือกซื้อกลวยไม สวนใหญนยิ มกลวยไมตัดดอก มากกวาตนกลวยไม
3.9 การใชกลวยไมในการประดับตกแตง
3.9.1 สวนใหญเคยใชกลวยไมเพื่อการประดับตกแตง
3,9.2 วิธีการนําไปประดับตกแตง สวนใหญนํากลวยไมตัดดอกไปปกแจกันในบาน รองลงมา
นําไปใชตกแตงสถานที่ และเคยใชพวงมาลัยกลวยไม และเข็มกลัดติดเสื้อทําดวยดอกกลวยไม บางเพียงเล็กนอย
3.10 ความคิดเห็นตอดอกกลวยไมของประเทศไทย
สวนใหญเคยรูจักชื่อเสียงของดอกกลวยไมไทย โดยมีขอคิดเห็นเรียงตามลําดับ
คือ มีสีสันสวยงาม มีชื่อเสียง มีพันธุหลากหลาย
3.11 สถานที่ซื้อหาไมดอกไมประดับ สวนใหญซื้อจากรานดอกไม รองลงมาคือ ตลาดขายสงดอกไม
และซุปเปอรมาเก็ต
3.12 ความสนใจในภาพรวมบูธของประเทศไทย และสวนที่ชอบ
เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดอกกลวยไม พวงมาลัยดอกกลวยไม ศาลาไทย ตุกตากินรี
ดอกปทุมมา และไมประดับอื่น

-7ความคุมทุน จากการเขารวมงานทําใหไดรบั ทราบความตองการสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับของ
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะไดเผยแพรใหผผู ลิตและผูสงออกไดทราบ ซึ่งเปนขอมูลใน
ภาพรวมทีไ่ ดรบั จากผูบริโภคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง ทําใหทราบแนวโนมความตองการบริโภคกลวยไม
และไมดอกไมประดับของชาวจีน โดยไมตองเสียเวลาไปเสาะหาผูใหสัมภาษณ และไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในการศึกษา
และสํารวจตลาด
4. การนําผูผ ลิตและผูสงออกไปดูงานการผลิตและการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับ
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง สนับสนุนงบประมาณเปนคายานพาหนะเดินทาง
นําผูผลิต และผูสงออกดอกกลวยไมและไมดอกไมประดับ จํานวน 18 ราย ไปศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดกลวยไมและ
ไมดอกไมประดับ
ผลที่ไดรับ ผูผลิตและผูสงออกไดทราบรูปแบบและความตองการสินคาไมดอกไมประดับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ราคากลวยไม และไมดอกไมประดับที่จําหนายในตลาด การนํากลวยไมของไทยไปใชประโยชนและ
แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตกลวยไม เพื่อนําไปปรับใชกับการเกษตรของประเทศไทย
ความคุมทุน ปกติไมเปนการงายนักที่จะเขาไปขอศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดกลวยไม และ ไมดอก
ไมประดับ ณ บริษัทของเอกชนในตางประเทศ และจําเปนตองมีการนัดหมายลวงหนา ซึ่งอาจไมไดรับการอนุญาตใหเขาชม แต
จากการที่เจาหนาที่ของรัฐชวยประสานงานให ทําใหผูผลิตและผูสงออก สามารถเขาศึกษาดูงานได และไดรับการตอนรับเปน
อยางดี มีเจาหนาที่นําชมบรรยายใหความรูขั้นตอน ขบวนการผลิตทั้งหมดอยางละเอียด ทําใหการเดินทางมาครั้งนี้ผูผลิต และผู
สงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับ ไดรับประสบการณและประโยชนที่คุมคาเปนอยางยิ่ง สามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาขบวนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งหาแนวทางการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูบริโภคชาวจีน ใหพัฒนาการใชประโยชน
จากกลวยไมของไทยใหมีรูปแบบหลากหลาย และมีโอกาสใชงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพียงรัฐไดลงทุนคายานพาหนะ
ภายในประเทศ ในการนําคณะเดินทางไปศึกษาดูงานเทานั้น
4 ปญหา/อุปสรรค
4.1 พื้นที่บูธจัดแสดงสินคาของประเทศไทยไดถูกปรับลดลง เนื่องจากอยูระหวางเสา ทําใหหนากวางตองปรับ
ลดลง เพื่อใหเหลือพื้นที่ทางเดินทั้ง 2 ขางมากยิ่งขึ้น จึงทําใหความสงางามของศาลาไทยลดลงเล็กนอย
4.2 การสงไมดอกไมประดับและวัสดุอุปกรณไปจัดนิทรรศการ มีปญหาการออกของลาชา เนื่องจากการสงตน
กลวยไม และตนไมประดับ เขาประเทศจีน จะตองมีการตรวจเขมงวด จึงตองนัดหมายใหเจาหนาที่ CIQ ซึ่งทําหนาที่ตรวจ
กักกันพืช ตรวจสอบกอน และระบบการตรวจสอบเอกสารมีความลาชา ดังนั้นกวาสินคาจะไดออกจากโกดังเก็บสินคา และ
จัดสงมายังสถานที่จัดนิทรรศการลาชากวากําหนด ทําใหตองขอขยายเวลาในการจัดบูธออกไปจากเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
4.3 ชวงระยะเวลาการจัดงาน เปนชวงจัดเตรียมการจัดงานฉลองวันชาติ ครบรอบ 60 ป ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ประกอบกับประธานในพิธีเปด เปนระดับรองนายกรัฐมนตรี จึงตอง
มีการตรวจสอบความปลอดภัยอยางเขมงวด และฝายทหารรักษาความปลอดภัยไดกําหนดเวลาการตรวจสอบวัตถุระเบิดที่อาจ
ซุกซอนในงาน เปนระยะ ๆ ทําใหการจัดบูธไมสามารถกระทําไดอยางตอเนื่อง

-84.4 ประชาชนจีนใหความสนใจงานแสดงไมดอกไมประดับเปนอยางมาก เขาชมงานอยางลนหลาม ตั้งแตวนั
แรกของงาน ทําใหในวันที่ 2 ของงานตองใชริบบิ้นกั้น ไมใหเขามาชมภายในบูธ ไดแตเพียงถายรูปนอกบูธ เพราะจะทําให
ดอกไม ตนไม และสวนประกอบอื่นของบูธเสียหายได และยิ่งในชวงวันหยุดฉลองวันชาติ ระหวางวันที่1-8 ตุลาคม 2552
ประชาชนหยุดงานจึงหลั่งไหลมาชมงานอยางมากมาย ภายในงานแออัดไปดวยผูบริโภคไมดอก ไมประดับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.4.5 การติดตอสื่อสาร ตองใชลาม เนื่องจากสวนใหญใชภาษาจีน
5 ขอเสนอแนะ
5.1 ควรสนับสนุนใหประเทศไทยไดเขารวมงานนานาชาติที่จัดแสดงสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางตอเนื่อง โดยสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศที่เกีย่ วของ ควรจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งเพื่อการเขารวมงาน เพื่อเปนการสรางภาพลักษณกลวยไมไทยใหประชาชนจีนไดเห็นประชาสัมพันธให
รูจักอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดการยอมรับและเปนที่ตองการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหความรูการนํากลวยไมของไทยไปใช
ประโยชนในการประดับตกแตงใหหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสการใชงานใหมากยิ่งขึน้
5.2 งานไมดอกไมประดับทีจ่ ัดขึ้นในประเทศตาง ๆ ที่เปนงานระดับนานาชาติ เปนงานที่ลงทุนมาก มีผูบริโภค
และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคามารวมงานเปนจํานวนมาก ทัง้ ในประเทศเจาภาพ และประเทศอื่น ๆ จากทั่วโลก ซึ่งเปน
โอกาสที่ดียิ่งทีร่ ัฐควรใหการสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ จัดกิจกรรมนําผูผลิตและผูสงออกไป
รวมงาน และศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อใหผูผลิต และ ผูสงออกไดมีโอกาสศึกษาดูงาน เพื่อ
นําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาการผลิตใหไดคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเพิม่ ศักยภาพการผลิตกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนที่
ตองการของตลาดตางประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยสามารถสงออกสินคาไปตางประเทศไดมากขึ้น
5.3 การจัดงานครั้งตอไป พื้นที่จัดบูธควรมีขนาดอยางนอย 100 ตารางเมตร เพื่อใหสามารถจัดวางสินคาได
อยางเหมาะสม และมีพื้นทีส่ ําหรับผูเขาชมงานเดินเขาชมสินคา และเจรจาธุรกิจไดสะดวก และควรมีที่จัดเก็บเอกสาร และวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ ที่มิดชิด

นางชัญญา ทิพานุกะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ
สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

รูปภาพประกอบการเขารวมงาน The 7th China Flower Expo

การแสดงบนเวทีในพิธีเปดงาน วันที่ 26 กันยายน 2552

Landmark ดานหนาทางเขางาน

อาคารจัดแสดงสินคา Indoor รวม 4 อาคาร

ประชาชนจีนสนใจเขาชมงานแสดงไมดอกไมประดับจํานวนมาก เขาคิวรอซื้อตั๋วเขาชมงาน บัตรราคา 60 CNY

10

ขบวนรถบุปผชาติ ตกแตงดวยดอกไมหลากสี หลากชนิด โดยเฉพาะดอกไมหวาย มอคคารา และอแรนเทอรา
ที่นําเขาจากประเทศไทยถูกนํามาใชประดับตกแตงเปนจํานวนมากอยางสวยงามในวันพิธีเปดงาน

การตกแตงอยางสวยงาม อลังการ ดวยดอกไม และไมใบกระถาง ขางถนนตั้งแตบริเวณปากทางเขางาน

11

บูธประเทศไทย จุดขาย คือ ศาลาไทย ดอกกลวยไม ตนกลวยไม และตุก ตากินรี

ผูรวมจัดงานในลักษณะทีมไทยแลนด ทั้งในสวนของเจาหนาที่ และผูผลิต ผูสงออก หนาบูธประเทศไทย

12

บูธประเทศไทยจัดเปลีย่ นดอกไม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552

ตุกตากินรี ประดับตกแตงดวยกลวยไม และปทุมมา รวมทั้งพวงมาลัยดอกกลวยไม
เปนจุดเดนทีด่ งึ ดูดความสนใจของผูเขาชมงานอยางมากมาย

13
บูธประเทศไทยในมุมตาง ๆ

เข็มกลัดติดเสื้อทําจากดอกกลวยไม

จัดแสดงปทุมมาพันธุใหมของไทย

มุมจัดแสดงไมประดับ

สถานีโทรทัศนบันทึกภาพบูธประเทศไทยเพื่อเผยแพร

14

พิธีเปดการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต ผูสงออกกลวยไมของไทยกับผูคาไมดอกฯ ของจีน
จากซายไปขวา ประธานสมาคมไมดอกปกกิ่ง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรฝายวิชาการ อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกกิ่ง ลามสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง

บรรยากาศการเจรจาธุรกิจระหวางผูสงออกจากประเทศไทยกับผูนําเขาจากประเทศจีน

15

นายโอฬาร พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกกิ่ง ใหสัมภาษณ
สื่อตาง ๆ ทั้งโทรทัศน หนังสือพิมม และวิทยุ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหประชาชนจีนไดรูจักประเทศไทย และกลวยไมและ
ไมดอกไมประดับของไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดรับการเชิญชวนจากผูรวมจัดงานจากประเทศเนเธอรแลนดใหประเทศไทยเขารวมจัดแสดงในงาน
Floriade ป 2012

16

ประชาชนจีนสนใจถายรูปบูธประเทศไทย กลวยไม ไมดอกไมประดับของไทยอยางลนหลามจนตองกั้นดวยริ้บบิ้น
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบูธและสินคาที่จัดแสดง

ประชาชนจีนสนใจงานแสดงไมดอกไมประดับมาก
และตอแถวยาวรอคิวเขาชมในบริเวณงาน

ผูคนเขาชมงานอยางเนื้องแนน

17

บูธของนานาชาติชั้น 1 อาคาร 4

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแสดงตนกลวยไมหวายและบีโกเนีย ประเทศเนเธอรแลนดแสดงหนาวัว และไมใบรูปรางแปลก

ประเทศออสเตรเลียจัดแสดง โพรเทีย แคงการูพอร เปนตน

18

หนาวัวและแกวกาญจนาของประเทศไตหวัน

ประเทศแคนาดา

ประเทศไตหวันจัดแสดงกลวยไมออนซิเดียม ฟาแลนนอบซิส

19

ประเทศอาฟริกาใตแสดง โพรเทีย และดอกไมปาอื่น ๆ

ประเทศฟลิปปนสแสดงไมดอกเมืองรอน

ประเทศญี่ปุนจัดแสดงไมดอกหลากหลายชนิด เชน กลวยไมสกุลซิมบิเดียม
ฟาแลนนอปซิส ออนซิเดียม กุหลาบ เปนตน

20

การจัดแสดงพืชที่ไดรับการปรับปรุงพันธุใหม

การจัดแสดงพืชที่มีกลิ่นหอม โดยมีปุมสีเขียวใหกดแลวกมลงสูดกลิ่นที่รูดานบน

การแสดงขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ และไมดอก
ไมประดับประจําชาติ หรือมีชื่อเสียงของประเทศนั้น ๆ

การจัดแสดงไมดอกไมประดับที่ปลูกในโซนเอเชีย

21

บูธประเทศไทยของบริษัทชัยวัฒนา ออคิด จํากัด ที่จัดโดยความรวมมือกับสมาคมไมดอกสมาคมหนึ่ง
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม

สวนการจัดประกวดกลวยไมสกุลตางๆ มีผูสงเขาประกวดไมมากนัก

กลวยไมของบริษัท ไทย ออรคิด จํากัด ที่สงเขาประกวดไดรับรางวัล 6 รางวัล

22

สวนพิเศษ สวนของมณฑลตาง ๆ และเขตปกครองพิเศษ บริเวณ Outdoor Exhibition

23
การศึกษาดูงาน
ตลาดจําหนายไมดอกไมประดับและรานจําหนายดอกไม

กุหลาบดอกไมยอดนิยมของจีน

ดอกกลวยไมหวายนําเขาจากประเทศไทย

ดอกกลวยไมหวายนําเขาจากไทยเสียบหลอดน้ํา และถูกบรรจุใสถุงพลาสติกประมาณ12 ดอก/ถุง
ราคาถุงละ 20-30 หยวน (120-180 บาท) เกือบทุกรานจะถูกแขวนไวเหมือนของไมมีราคา

24

ดอกกลวยไมหวายของไทยถูกนํามาใชประดับตกแตงเปนสวนประกอบในการจัดดอกไมในรูปแบบตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

25

จากตนกลวยไมหวายในกระถางพลาสติกดํา 4 นิ้ว ราคา 40 หยวน (240 บาท)

นํามาใสกระถางเซรามิกสวย ขนาด 10-12 นิ้ว เพิ่มมูลคาเปน 450-700 หยวน (2,700 -4,200 บาท)

26

การจัดชอบูเก และกระเชาดอกไมสําเร็จรูปรอจําหนาย

ชอบูเกดอกกุหลาบโรยกากเพชร

นําดอกบัวสีมาจัดชอบูเกรว มกับดอกกุหลาบ

