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รายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสินคากลวยไมและไมดอกไมประดบัของไทย  
ในงาน “International Flower Expo 2009 (IFEX 2009)”  

ณ Makuhari Messe  ประเทศญ่ีปุน 
ระหวางวันท่ี 9-15 พฤศจิกายน 2552 

………………………………………………………… 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 งาน 6th International Flower Expo Tokyoหรืองาน IFEX 2009 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2552  
เปนงานแสดงสินคาเฉพาะทางดานไมดอกไมประดับและอุปกรณตกแตงสวนท่ีใหญท่ีสุดในเอเซีย จัดข้ึน 
เปนประจําทุกป มีมูลคาการตลาดสูงรวมประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2547 – 2551  
มีจํานวนผูเขาชมงาน IFEX เพิ่มข้ึนตามลําดับ 20,383 คน, 22,504 คน, 24,016 คน, 29,648 คน และ 31,891 คน  
และในป 2552 มีผูเขารวมจัดบูธในงาน 855 ราย จาก 27 ประเทศ ผูเขาชมงาน 31,928 คน งานนี้จดัข้ึนโดยสมาคม
ผูคาไมดอกประเทศญ่ีปุน (Japan Floral Marketing Association) รวมกับ บริษัท Reed Exhibition Japan จํากัด  
 ประเทศท่ีเขารวมจัดบูธ (Participating Countries) 27 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย เบลเยี่ยม จนี 
โคลัมเบีย เอกวาดอร เอธิโอเปย ฝร่ังเศส เยอรมัน ฮองกง อินเดีย อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุน เคนยา เกาหลีใต 
มาเลเซีย เนเธอรแลนด นวิซีแลนด โปรตุเกส สโลเวเนีย ศรีลังกา สวิสเซอรแลนด ไตหวัน ไทย อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 
 ประเทศท่ีจัดนิทรรศการประเทศ (Country Pavilions) 11 ประเทศไดแก ประเทศออสเตรเลีย จีน 
โคลัมเบีย เอกวาดอร เอธิโอเปย อินเดยี เคนยา เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน และประเทศไทย 
 สถานท่ีจัดงาน: Makuhari Messe  Hall 4-6, Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 261-0023, Japan  
 ระยะเวลาจัดงาน: วันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2552 

2. ความเปนมาการเขารวมงานของประเทศไทย 
 กรมสงเสริมการเกษตรไดเคยรวมงาน IFEX ในป 2551 โดยจัดนิทรรศการบนพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร นําเสนอ
สินคาและผลิตภัณฑดานกลวยไม ปทุมมา และไมดอกไมประดับอ่ืน  ๆพรอมท้ัง จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม 
และการเจรจาธุรกิจ โดยมีเกษตรกรและบริษทัผูสงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับไปรวมจัดงาน จํานวน 6 ราย  
และไดรับความสนใจเปนอยางดียิ่งจากนักธุรกิจผูเขาชมงาน  
 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและขยายตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยในประเทศญ่ีปุน 
ใหเกดิความตอเนื่อง  กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดรวมกับสํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเกษตรตางประเทศ ประจํา
กรุงโตเกียว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เขารวมจัดแสดงกลวยไมและไมประดับ ในงาน 
IFEX 2009 ประเทศญ่ีปุน ในลักษณะบูรณาการ โดยสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงโตเกยีว 
ดําเนินการเชาพื้นท่ีจดัแสดงขนาด 48 ตารางเมตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สนับสนุน
การจัดทําโครงสรางและตกแตงบูธนิทรรศการ และกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนนุการประสานงานระหวาง
หนวยงาน จัดหากลวยไมและไมดอกไมประดับท่ีมีศักยภาพและขนสงสินคาไปสถานท่ีจัดงาน และใหบริการ
ขอมูลแกผูสนใจท่ีเขาชมงาน 
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วัตถุประสงคในการเขารวมงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
 1. เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยในประเทศญ่ีปุน 
 2. เพื่อใหเกิดการขยายตัวในการสงออกกลวยไมเมืองรอน และไมดอกไมประดับในตลาดตางประเทศ 

3. เพื่อเปดโอกาสในการสรางความสัมพันธดานการคากบัผูประกอบการเพ่ือสงเสริมใหเกิดคูคาราย
ใหม หรือเกิดการลงทุนรวมกับผูประกอบการกลวยไมและไมดอกไมประดับในตางประเทศ 
 ผลิตภณัฑไมดอกไมประดบัและวัสดุอุปกรณท่ีจะนําไปจัดแสดง ไดแก 
 1. ตนกลวยไม กลวยไมตัดดอก และผลิตภณัฑจากกลวยไม เชน กลวยไมสกุลหวาย สกุลแวนดา   
สกุลแอสโคเซนดา สกุลม็อคคารา สกุลฟาแลนอปซิส  คอสาจกลวยไม และพวงมาลัยดอกกลวยไม เปนตน 
 2. ไมตัดใบ เชน ซานาดู หนาวัวใบ ใบเสนหจันทร เฟนหนัง เปนตน 
 3. ตนพันธุจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เชน ตนกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส เปนตน 
 4. วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ไดแก โปสเตอร แผนพับ และวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดดอกไม เปนตน 

ระยะเวลาดาํเนนิการ 
ระหวางวันท่ี  9 – 15 พฤศจิกายน 2552   
งบประมาณ  รวมประมาณ 2 ลานบาท จากแหลงงบประมาณ ดังนี ้
1. สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงโตเกียว ดําเนนิการเชาพื้นท่ีจัดแสดงและ

ประชาสัมพันธ 
 2. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สนับสนุนการจัดทําโครงสรางและตกแตง
บูธนิทรรศการ 

3. กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซ้ือจัดหาและขนสงไมดอกไมประดับ 
ไปจัดนิทรรศการ และคาใชจายในการเดนิทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ณ ประเทศญ่ีปุน  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถประชาสัมพนัธไมดอกไมประดับของไทยโดยเฉพาะกลวยไม แกผูสนใจในประเทศญ่ีปุน 
ไมนอยกวา 31,928 ราย   
 2. ขยายตลาดสินคาไมดอกไมประดับท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานไปยังประเทศญ่ีปุนและตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย 
 3. ไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการบริโภค และขอคิดเหน็ตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาเกษตรไมดอกไม
ประดับ แลวนาํมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาการผลิตใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดตอไป 

3. ผลการดําเนนิงาน 
 3.1 นิทรรศการของประเทศไทย (Thailand Pavilion)  
 นิทรรศการของประเทศไทย จัดแสดงท่ีอาคาร Hall 5 บนพื้นท่ีขนาด 48 ตารางเมตร ดําเนินการโดย 
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํากรุงโตเกียว สํานักงานมาตรฐาน 
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และผูสงออกของไทย ระหวางวันท่ี 9-15 พฤศจิกายน 2552 แบงพื้นท่ีออกเปน  
3 โซน ไดแก  
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 1. Exhibition and Product Display Zone จัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ  
และจัดแสดงผลงาน Masterpiece เพื่อสรางจุดเดนใหแกคูหาประเทศไทย 
 2. Commercial and Business Matching Zone เปนเวทีสําหรับการจัดแสดงสินคาของบริษัท
สงออกท่ีไปรวมงาน และการเจรจาธุรกิจการคา 
 3. Information Zone สําหรับใหขอมูลผูเขาชมนิทรรศการของไทย และเปนจุดสาธิตการจัดดอกไม 

สําหรับ Theme ของการนําเสนอนิทรรศการของประเทศไทย ไดแก   
 1. Dendrobium Varieties  นําเสนอความหลากหลายของพันธุกลวยไมสกุลหวายท่ีมีศักยภาพ 
ในตลาดญ่ีปุน โดยเนนโทนสีออนตามความนิยมของตลาดญ่ีปุน เชน สีพีช สีขาว และสีชมพู เปนตน 
 2. Greenery Ventures นําเสนอความหลากหลายของไมตัดใบและไมประดับ  
 3. Mokara Special นําเสนอความหลากหลายของสีสันกลวยไมสกุลม็อคคารา แวนดา  
และแอสโคเซนดา ท่ีสามารถนํามาใชตกแตงในชวงเทศกาลตางๆ เชน คริสมาสต ปใหม เปนตน 
 3.2 การเจรจาธุรกิจ  
 มีบริษัทสงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยสงเจาหนาท่ีไปรวมจัดนิทรรศการและเจรจาธุรกิจ
ในงาน IFEX 2009 จํานวน 7 บริษัท รวม 10 คน งาน IFEX 2009 เปนงานแสดงสินคาท่ีผูเขาชมงานสวนใหญ
เปนผูประกอบธุรกิจดานไมดอกไมประดบัและวัสดุอุปกรณตกแตงสวน รานจดัดอกไมมีบริษัทนาํเขาไมดอก 
ไมประดับของญ่ีปุน และผูเขาชมงานสนใจรวมเจรจาธุรกิจกับบริษัทท่ีไปรวมจัดงานของไทยอยางตอเนื่อง  
สําหรับผลิตภัณฑท่ีผูนําเขาสนใจเปนพิเศษ คือ กลวยไมตัดดอกสกุลหวาย ตนกลวยไม ผลิตภัณฑกลวยไม  
และไมตัดใบ เปนตน ซ่ึงคาดวาจะมีการติดตอสงตัวอยางสินคากันตอไป 
 3.3 การสาธิตการจัดดอกไม 
 ในบูธนิทรรศการของประเทศไทยไดจัดใหมีการสาธิตการจัดดอกไมเปนประจําทุกวันๆ ละ 3 รอบ 
โดยอาจารยสอนจัดดอกไมของญ่ีปุน เนนการใชกลวยไมของไทยจัดเปนชอบูเกสําหรับเจาสาวในงานแตงงาน 
ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานจํานวนมาก  
 3.4 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
 การศึกษาพฤตกิรรมของผูบริโภคโดยการสังเกตและสอบถามผูเขาชมงาน ทุกคนช่ืนชอบใน
นิทรรศการของไทย  สําหรับกลวยไมท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดตามลําดับ ไดแก กลวยไมสกุลหวายสีชมพู  
สีขาว และสีพชี  สกุลแวนดาสีมวง สีชมพู  สกุลม็อคคาราสีมวง สีชมพู ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังสนใจผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ท่ีจัดแสดงดวย  
 3.5. ดูงานการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับ 
 นําผูสงออกท่ีไปรวมงาน IFEX 2009 ดูงานการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับของประเทศญ่ีปุน 
เพื่อศึกษา รูปแบบ ลักษณะสินคา ความตองการของผูนําเขา และศึกษาสถานการณการตลาดไมดอกไมประดับ
ในประเทศญ่ีปุน ดังนี ้
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 1. ดูงานตลาดประมูลโอตะ ซ่ึงเปนตลาดประมูลไมดอกไมประดับท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีปุน 
นอกจากเปนสถานท่ีจําหนายไมดอกไมประดับแลว ยังเปนแหลงขอมูลการตลาดไมดอกไมประดับท่ีสามารถ
ศึกษาไดท้ังในเร่ืองชนิด ปริมาณ ราคาของไมดอกไมประดับท่ีนําเขามาจากประเทศตางๆ  ซ่ึงไมดอกไมประดับ 
ท่ีจําหนายในประเทศญ่ีปุนสวนใหญจะผานระบบตลาดประมูล ความนิยมของผูบริโภคข้ึนอยูกับชวงเทศกาล 
หรือฤดูกาล และภาวะเศรษฐกิจ 
 2. ดูงาน Garden Center ท่ีเมืองโยโกฮามา ราน Yoneyama เปนหนึ่งในรานจําหนายตนไม 
ในลักษณะ Garden Center ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน พืน้ท่ีจําหนายประกอบดวยพืน้ท่ีภายในและภายนอก
อาคาร จําหนายสินคาประเภทตนกลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมผล ผัก สมุนไพร และวัสดุตกแตงสวน  
รวมถึงปลาสวยงาม 
 3. เยี่ยมชมสหกรณผูผลิตสินคาเกษตร (Fukuoka Prefecture Central Union 0f Agricultural 
Cooperatives; JA Fukuoka Choukai) ท่ีเมืองฟูกุโอกะ ชมฟารมผลิตไมดอกไมประดบั และผลไม เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ การบริหารจัดการกลุมของเกษตรกรเมืองฟูกุโอกะ 

4. ปญหา/อุปสรรค 
 1. ผูนําเขาญ่ีปุนสวนใหญจะมีลูกคาและมีการทําสัญญากันแลว ซ่ึงบางคร้ังอาจไมสนใจจะทํางาน
รวมกับผูสงออกรายใหม 
 2. ชาวญ่ีปุนมีความตองการดอกกลวยไมจากประเทศไทย แบบเฉพาะเจาะจง คือ ตองการดอกกลวยไม 
ชนิดสีออน เชน ชมพูออน มวงออน หรือสีขาว รูปแบบกลีบดอกเปนแบบฟอรมกลม ดอกใหญ แตไมสามารถ
ผลิตไดเพียงพอกับความตองการ ดังน้ัน ในกรณีท่ีกลวยไมสีออนขาดแคลน หรือมีจํานวนในตลาดไมพอ 
ตอความตองการ ดอกกลวยไมหวายสีเขมอ่ืนๆ แทบจะไมเปนท่ีตองการของตลาดเลย จากเหตุนี้ทําใหราคาของ
กลวยไมสีออน เชน  Anna  ในชวงฤดูปกติคอนขางคงท่ี ท้ังผูสงออกและนําเขาอยูได ในขณะท่ีดอกกลวยไม 
สีเขมกวา เชน Sonia มีราคาคอนขางต่ํา จนบางคร้ังผูสงออกขาดทุน (รายงานการสํารวจตลาดไมดอกไมประดับ
ไทย ณ นครโตเกียว ประเทศญ่ีปุนของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2551) 
 3. เนื่องจากชาวญ่ีปุนสวนใหญไมคอยพูดภาษาอังกฤษ เปนการยากในการติดตอส่ือสารใหขอมูลสินคา  
แกผูนําเขาและผูชมงานท่ีสนใจ เปนขอจํากดัของเจาหนาท่ีในการสอบถามขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  
 4. การจัดงานมีระยะเวลากระช้ันชิด เนื่องจากตนปงบประมาณ ทําใหการประสานงานกับสํานักงาน 
ท่ีปรึกษาประจํากรุงโตเกยีว และหนวยงานท่ีเกีย่วของเกี่ยวกับการเตรียมงานไมราบร่ืนเทาท่ีควร  
 5. เนื่องดวยประเพณวีัฒนธรรมการทํางานของผูจัดงานชาวญ่ีปุน จะคอนขางยึดกับแบบและขอตกลง 
ท่ีทําไวกอนแลว ไมมีความยืดหยุน ทําใหไมเปนไปตามท่ีประเทศไทยตองการ เชน การจัดนิทรรศการ เม่ือตกลง
แบบแลว ถึงเวลาจัดจริงผูจัดฝายไทยขอใหปรับเปล่ียน แกไขหรือปรับปรุงนิทรรศการแตไมสามารถดําเนินการได 
ผูจัดงานญ่ีปุนยืนยนัแบบเดมิ  จึงเปนขอสังเกตหรือขอควรระวังหากจะไปจดังานท่ีญ่ีปุน และจางผูจัดงานญ่ีปุน  
ควรเตรียมความพรอมของแบบ วัสดุอุปกรณตกแตงใหเพียงพอและพอดี กอนท่ีจะทําสัญญากับผูรับจัดงาน  
จะไดไมเสียเวลาและคาใชจายในการเตรียมวัสดุอุปกรณมากเกินความจําเปน 
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 6. พื้นที่จัดนิทรรศการคับแคบ เนื่องจากส่ิงท่ีตองการนําเสนอจํานวนมาก รูปแบบนิทรรศการไมเปนไป
ตามท่ีตกลงกนัไว และไมสามารถแกไขได (เหตุผลตามขอ 5) การจัดวางมีลักษณะบดบังกัน ทําใหนิทรรศการ 
บางจุดไมเดน พื้นที่นําเสนอสินคาของบริษัทผูรวมงานมีพื้นที่จํากดั  

5. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
 1. ผูปลูกเล้ียงหรือผูสงออกรายใหม ท่ีสนใจในตลาดญ่ีปุนจริงๆ ตองเรงหาสายพันธุหรือสรางผลผลิต
ดอกกลวยไมชนิดท่ีตลาดตองการกลาวคือ โทนสีชมพูออน มวงออน หรือสีขาว ดอกไมควรมีลักษณะฟอรม
กลม กลีบดอกใหญคุณภาพด ีแข็งแรง คงทน และมีปริมาณมากพอท่ีจะนําเสนอสูตลาด ตองมีการบรรจุหีบหอ 
ท่ีเหมาะสม  และผูสงออกรายใหมควรเร่ิมธุรกิจกับ Importer ขนาดเล็กหรือกลางกอน เพื่อจะไดศึกษาและ 
พัฒนาตลาดรวมกันไดงายกวาทํางานกับบริษัทขนาดใหญท่ีมีความอ่ิมตัวแลว 
 2. ตลาดญ่ีปุนใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพของดอกไมมาก ตองแข็งแรงและคงทน การบรรจุกลอง 
ตองพิถีพิถัน จาํนวนชอตอกลองตองไมมากเกินไป เชนประมาณ 20-30 ชอ ถึงจะขายไดราคาด ี
 3. ผูสงออก ควรมีชองทางในการรับรูขอมูลเกีย่วกบั Demand & Supply ของตลาดญ่ีปุนเปนอยางดี  
เพราะหากสงสินคาโดยเฉพาะสีหรือชนิดท่ีตลาดตองนอย เขาไปในตลาดเปนจํานวนมากเกนิไป จะทําใหราคา
ตกตํ่าถึงข้ันขาดทุนได 
 4. ภาครัฐควรสนับสนุนการทําการตลาดใหมากข้ึน เชน มีการออกงาน Flower Show ตางๆ เพื่อ
นําเสนอกลวยไมพันธุใหม มีการนําเสนอบทความเกีย่วกับกลวยไมไทย ผานส่ือ เชน Floral Magazine ตางๆ  
(มีท้ังท่ีเสียคาใชจายและฟรี) และมีการรวมมือกับนักจดัดอกไมของญ่ีปุนนําเสนอการจัดเขาชอ Bouquet  
ชนิดตางๆ โดยใชกลวยไมใหมากข้ึนกวาเดิมท่ีใชอยู หรือจากท่ีไมเคยใชเลย 
 5. ผูสงออกของไทยพอใจและไดรับประโยชนจากการเขารวมงานคร้ังนี ้กรมสงเสริมการเกษตรควรจัด
กิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธในงาน IFEX อยางตอเนือ่ง และผูสงออกมีความสนใจและตองการจะเขารวมงาน  
กับกรมสงเสริมการเกษตรในโอกาสตอไป โดยมีความสนใจในตลาดแถบเมดิเตอรเรเนียน ตะวนัออกกลาง  
และยุโรป เปนตน 

6. หนวยงาน องคกรและบริษัทท่ีมีสวนรวมในการจัดนทิรรศการของไทย 
 1. กรมสงเสริมการเกษตร ผูบริหารเขารวมงาน และมอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรวมจัดนิทรรศการ
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดนทิรรศการ ประกอบดวย 
  1.1 นายอรรถ  อินทลักษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  
  1.2 นายโอฬาร  พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ 
  1.3 นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร   
 2. สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงโตเกียว ดําเนนิการเชาพื้นท่ีและจางเหมา 
จัดนิทรรศการ และประสานงานอํานวยความสะดวกแกคณะผูรวมจัดนทิรรศการ 
 3. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สนับสนุนงบประมาณการจดัทํา
โครงสรางนิทรรศการ และรวมจัดนิทรรศการมาตรฐานสินคาเกษตร 
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 4. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร รวมงาน IFEX 2009 สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคและสถานการณ
การตลาดไมดอกไมประดับของญ่ีปุน 
 5. บริษัทสงออกดอกกลวยไมและไมดอกไมประดับ ท่ีสนับสนุนดอกกลวยไมและอ่ืนๆ พรอม 
สงเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ไดแก 
 5.1 นายไชยพนัธ  คุมวิเชียร บริษัท แอร ออรคิด แอนด แลป จํากัด   
 5.2 นายภัทรชัย  ลามพัฒน บริษัท มงคล ฟลอรา แอนด เฟรชฟรุตส จํากัด   
 5.3 นายปริญญา  เหรียญพาณิชย บริษัท อาร พี เอ็น กรีน โปรดักส จํากดั   
 5.4 นายกสานต  ชวนะพาณชิย บริษัท จี จี ดี เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด   
 5.5 นายรณยุทธ เตชะกิตติโรจน และนางธารนันท เตชะกติติโรจน บริษทั อาร ที ที อินเตอร เทรดดิง้ จํากดั
 5.6 นางสาวพรสิณี  โหตรภวานนท และนางอภิลักษณา  คชรัตน ลวรรณวงษ  
บริษัท ไทย ออรคิด แอนด แฟนซี ฟช ฟารม จํากัด  
 5.7 นายนวิัฒน  อุบลรัตน และ นายนวฤทธิ์   อุบลรัตน  สวนอุบลรัตน 
 6. บริษัทสงออกดอกกลวยไมและไมดอกไมประดับ ท่ีสนับสนุนดอกกลวยไม และผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
สําหรับการจัดนิทรรศการประเทศไทย ดังนี้ 
 6.1 บริษัท ชัชวาล ออรคิด จาํกัด   
 6.2 บริษัท เมจกิ ออรคิดส จํากัด   
 6.3 บริษัท ออรคิดเม็กซ โกลบอล เทรด จํากัด   
 6.4 บริษัท ไพทูรย สะพลี จํากัด   
 6.5 บริษัท ซุปเปอรเฟรช จํากัด 
 6.6 บริษัท สยามไทโย ฟารม จํากัด 
 6.7 บริษัท Five Friendship Group จํากัด 
 6.8 บริษัท สวัสดีฟลอรา จํากัด 
 6.9 บริษัท บางกอกฟลาวเวอร เซ็นเตอร จํากัด 
 6.10 บริษัท บางกอกกรีน จํากัด 
 6.11บริษัท เอ็กเซล ออรคิด จํากัด 
 6.12 มานะ ออรคิดส 
 

************************************* 
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ภาพประกอบรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสินคากลวยไมและไมดอกไมประดบัของไทย  
ในงาน International Flower Expo (IFEX 2009)”  

ณ Makuhari Messe  ประเทศญ่ีปุน 
ระหวางวันท่ี 9-15 พฤศจิกายน 2552 

.................................................................................. 
 งาน  International Flower Expo (IFEX 2009) จัดข้ึนท่ี  Makuhari Messe Hall 4-6 เมืองชิบะ ประเทศ 
ญ่ีปุน  ในชวงเวลาและบริเวณเดยีวกัน มีการจัดงานแสดงสินคาท่ีจัดข้ึนพรอมกัน 3 งาน  คือ งาน 6th 
International Flower Expo Tokyo (IFEX 20009)  งาน 3rd International Garden Expo Tokyo (GARDEX 2009) 
และงาน  1st International Exterior Expo Tokyo (EXTEPO 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการจัดงาน IFEX 2009 ณ Makuhari Messe  Hall 4-6 

  

บรรยากาศ งาน EXTEPO 2009 และงาน GARDEX 2009 บรรยากาศ งาน IFEX 2009 
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การเตรียมการจัดนิทรรศการของไทย   
 สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงโตเกยีว จางบริษัท Hakuhodo Inc. จัดตกแตงนิทรรศการ
และสาธิตการจัดดอกไมในงาน IFEX 2009 โดยกรมสงเสริมการเกษตร จัดเตรียมกลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมตดั
ใบ วัสดุตกแตงนิทรรศการ และอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ พรอมท้ังขนสงไปจดันิทรรศการ 
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นิทรรศการไมดอกไมประดับของประเทศไทย (Thailand Pavilion) และกจิกรรมตางๆ 
 นิทรรศการของไทย จดับนพืน้ท่ี 48 ตารางเมตร โดยเนนการจัดแสดงผลิตภัณฑกลวยไมเปนหลัก ไดแก 
กลวยไมตัดดอก ตนกลวยไม ไมตัดใบ ตนเนื้อเยื่อ และพวงมาลัยดอกกลวยไม เปนตน โดยแบงพืน้ท่ีออกเปน 3 โซน 
คือ 1. Exhibition and Product Display Zone  สําหรับจัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ 
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2. Commercial and Business Matching Zone เปนเวทีสําหรับการจัดแสดงสินคาของบริษัทสงออก 
ท่ีไปรวมงาน และการเจรจาธุรกิจการคา 

  

  
แทนวางสินคาและผลิตภัณฑของแตละบริษัท 

 

3. Information Zone สําหรับใหขอมูลผูเขาชมนิทรรศการของไทย และเปนจุดสาธิตการจัดดอกไม 
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 นายอรรถ  อินทลักษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายโอฬาร  พิทักษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
และคณะผูบริหารองคการตลาดเพื่อเกษตรกร  เยี่ยมชมนิทรรศการของไทย และพบปะหารือกับผูนําเขา ผู
สงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับในงาน IFEX 2009 

มีบริษัทสงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยไปรวมงาน จํานวน 7 บริษัท 
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 กิจกรรมเจรจาธุรกิจ  มีผูเขาชมงานสนใจสอบถามขอมูลและรวมเจรจาธุรกิจกับบริษัทท่ีไปรวมจดังาน
ของไทยอยางตอเนื่อง 

 

 

 
 

 
 
 



  13 

การสาธิตการจัดดอกไม 
 จัดใหมีการสาธิตการจัดดอกไมเปนประจําทุกวัน โดย Ms. Hayashi Satoko อาจารยสอน จัดดอกไมของญ่ีปุน  

  

  
 

การศึกษาพฤตกิรรมของผูบริโภค  การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคโดยการสังเกตและสอบถามผูเขาชมงาน  
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ดูงานการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับ 

 นําผูสงออกท่ีไปรวมงาน IFEX 2009 ดูงานการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับของประเทศญ่ีปุน  
เพื่อศึกษา รูปแบบ ลักษณะสินคา ความตองการของผูนําเขา และศึกษาสถานการณการตลาดไมดอกไมประดับ
ในประเทศญ่ีปุน ท่ี ตลาดประมูลโอตะ  โดยมี Mr. Shunzou Fujisawa ประธาน Flower Auction Japan Inc.  
เปนผูบรรยายและนําชมข้ันตอน กระบวนการ นําสินคาไมดอกไมประดับขายผานตลาดประมูล  

  
หองประมูลสินคาไมดอกไมประดับ 

  
Mr. Shunzou Fujisawa ประธาน Flower Auction Japan Inc. บรรยายและนําชมตลาดประมูล 

  
หองเก็บสินคารอการประมูล คณะผูสงออกมอบของที่ระลึกการดูงาน 
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ดูงาน Garden Center ท่ีเมืองโยโกฮามา ราน Yoneyama เปนหนึ่งในรานจําหนายตนไมในลักษณะ 
Garden Center ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน พื้นท่ีจําหนายประกอบดวยพื้นท่ีภายในและภายนอกอาคาร 
โดยมี Mr.Machida ผูจัดการราน สาขาโยโกฮามา เปนผูใหขอมูลการเก่ียวกับการดําเนนิการ Garden Center 

  

  

  
รูปแบบสินคาที่หลายหลายวางที่จําหนาย Garden Center 

 

 
 
 
 

 
นายอรรถ  อินทลักษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
มอบของที่ระลึกแก Mr.Machida ผูจัดการราน Garden Center 
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การทําประชาสัมพันธสงเสริมการใชดอกไมไทยในการจัดตกแตง   
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงโตเกยีว จางบริษัท Hakuhodo Inc. จัดตกแตงนิทรรศการ

และสาธิตการจัดดอกไมในงาน IFEX 2009 และยังนําดอกกลวยไมจัดตกแตงและถายภาพลงประชาสัมพันธ ในวารสาร 
Hanajikan ซ่ึงเปนวารสารเกี่ยวกบัการออกแบบจดัตกแตงดอกไม ออกจําหนายในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื่อ
ประชาสัมพนัธดอกกลวยไมของไทย และการเขารวมจัดงาน IFEX 2009 ของประเทศไทย  นอกจากน้ี ยังทําแผนปลิว
รูปภาพการจดัดอกไมดังกลาว แจกใหผูเขาชมนิทรรศการของไทยดวย โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนผูจัดหาและ 
จัดสงดอกกลวยไมสําหรับการดําเนินการดงักลาว 

 

 
วารสาร Hanajikan 

  
รูปแบบการจัดดอกไมที่เผยแพรในวารสารและแผนปลิวประชาสัมพันธสําหรับแจกผูเขาชมงาน 
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 คณะผูปฏิบัติงานจดันิทรรศการของไทย ผูสงออก และนอง  ๆท่ีทําหนาท่ีลามแปลภาษาญ่ีปุน-ไทย  
ในระหวางการจัดงาน 

  
เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ลาม และผูสงออกที่ไป
รวมงานบางสวน 

เจาหนาที่สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจํากรุงโตเกียว  
และนองๆ ที่ทําหนาที่ลามแปลภาษาญี่ปุน 

 

บรรยากาศงาน International Flower Expo 2009 (IFEX 2009) 
พิธีเปดงานอยางเปนทางการ ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 โดยอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

รวมตัดริบบ้ินในพิธีเปดงาน 

  
พิธีเปดงาน IFEX 2009 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ผูแทนประเทศท่ีเขารวมจัดนิทรรศการรวมตัดริบบิ้นพิธีเปด 

  
ลงทะเบียนผูเขาชมงาน นายอรรถ  อินทลักษณ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

รวมตัดริบบิ้นพิธีเปดงาน IFEX 2009 
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ตัวอยางนิทรรศการแสดงสินคาไมดอกไมประดับของประเทศตางๆ  ในงาน IFEX 2009  

  
บรรยากาศงาน IFEX 2009 นิทรรศการของประเทศไตหวัน  

  
นิทรรศการของประเทศมาเลเซีย นิทรรศการของประเทศเกาหลีใต 

  
นิทรรศการของประเทศเอกวาดอร นิทรรศการของประเทศโคลัมเบีย 

  
นิทรรศการของประเทศเอทิโอเปย นิทรรศการของประเทศเคนยา 



  19 

ตัวอยางนิทรรศการแสดงสินคาไมดอกไมประดับของบริษัท หนวยงานตางๆ ในงาน IFEX 2009  
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นิทรรศการแสดงเทคโนโยลีและนวัตกรรมท่ีนาสนใจ  ในงาน IFEX 2009 

  
ดอกกุหลาบเปล่ียนสีตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (สูงขึ้น) 

  
Chrysanthemum Rainbow Flower ดอกกุหลายสีแฟนซี “Ecuador rainbow” 

  
ทานตะวันตัดดอกพันธุใหม การบรรจุหีบหอตนกลวยไมพรอมจําหนาย 

  
ดอกกุหลาบสีนํ้าเงิน เครื่องจําหนายชอดอกไมอัตโนมัติ 
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ตัวอยางนิทรรศการแสดงสินคาวัสดุอุปกรณตกแตงสวนและอื่นๆ  ในงาน GARDEX 2009  
และงาน EXTEPO 2009 

  
บรรยากาศในงาน GARDEX 2009 และงาน EXTEPO 2009  

  

  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
ขอขอบคุณ 

รัฐบาลไทย  รัฐบาลญ่ีปุน  ผูนําเขา  และผูสงออกทุกบริษัท 
ท่ีมีสวนรวมทําใหการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับคร้ังนี้ 

ประสบผลสําเร็จ ลุลวงลงดวยด ี
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ภาคผนวก 
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กําหนดการปฏิบัตงิานเขารวมจัดนิทรรศการ 
งาน International Flower Expo (IFEX 2009) ประเทศญ่ีปุน 

ระหวางวันท่ี 9 – 15 พฤศจิกายน  2552 
 
9 พ.ย. 52 - เจาหนาท่ี เดินทางออกจากกรุงเทพฯ – ญ่ีปุน โดยสายการบิน TG 642 เวลา 23.50 น. 
10 พ.ย. 52 - เจาหนาท่ี เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุน เวลา 07.30 น. 
 - ผูบริหาร เดนิทางออกจากกรุงเทพฯ – ญ่ีปุน โดยสายการบิน TG 676 เวลา 08.20 น. 
 - พบ อทป.ฝายการเกษตร ประจํากรุงโตเกยีว หารือแผนการดําเนนิงาน 
 - ตรวจสอบความเรียบรอยของวัสดุตกแตงนิทรรศการ จัดตกแตงโครงสรางสถานท่ี 
11 พ.ย. 52 - ดูแลความเรียบรอยกอนพธีิเปด 
 - รวมพิธีเปดงาน เวลา 09.30 น.  
11-13 พ.ย. 52 - เปนเจาหนาท่ีใหขอมูลนิทรรศการ พรอมศึกษาและเกบ็ขอมูลพฤติกรรมดานการตลาด 
 - ประสานงานผูสงออก/ผูรวมจัดงาน เจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
 - ประชุมรวมกับนายกสมาคมไมดอกไมประดับของญ่ีปุน 
14 พ.ย. 52 - เก็บสัมภาระ / ร้ือถอนคูหา 
 - สํารวจสถานการณการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับในกรุงโตเกียวและปริมณฑล 
15 พ.ย. 52 - เดินทางกลับจากญ่ีปุน – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 643 เวลา 09.45 น. 
 - ถึงประเทศไทย เวลา 15.45 น. 
 
รายชื่อผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรผูปฏิบัตงิาน 
 1. นายอรรถ  อินทลักษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 2. นายโอฬาร  พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ 
 3. นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร   
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Questionnaire for assessment 

 
 1. You are  (   ) male  (   ) female 
 2. You are (   ) Consumer (   ) Importer (   ) Florist Designer (   ) Other 
 3. You are from (   ) Korea (   ) Other country (please specify)…………………… 
  
About Thai Pavilion 
 

1. Do you like Thai pavilion?    (   ) YES  (   ) NO 

2. Which session in this pavilion do you like? 
 (   ) Orchid Cut Flower   (   ) Orchid Plant (   ) Ornamental Plant (   ) Foliage 
 (   ) Plant Tissue Culture  (   ) Other 

3. What kind and color of Thai orchids Cut Flower do you like? 
 Dendrobium Mokara Vanda 

(   ) red  (   ) red (   ) pink 
(   ) purple (   ) purple (   ) purple 
(   ) white (   ) yellow-orange (   ) yellow 
(   ) pink (   ) pink (   ) Other 
(   ) Other (   ) Other  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. What kind and color of Thai orchids Plant do you like? 
Dendrobium Vanda Phalaenopsis   
(   ) red  (   ) pink (   ) pink   
(   ) purple (   ) purple (   ) purple   
(   ) white (   ) yellow (   ) yellow   
(   ) pink (   ) Other (   ) Other   
(   ) Other     

 

 

 

 

 

 
5. What kind of foliage do you like? 

(   ) Homalomena rubescens Kunth (   ) Anthrulium superbum Madison 
(   ) Anthrulium 'Lovely curve'       (   ) Leather Leaf Fern   

6. What kind of Orchid Plant do you like? 
(   ) Vanda       (   ) Dendrobium (   ) Phalaenopsis 

7. What other exhibits do you like? 
(   ) corsage (   ) garland/leis (   ) Other……………………. 

 
About your lifestyle 

 
1. How often do you buy flower? (   ) once a week (   ) twice a week  (   ) other…… 
2. What kind of flower did you buy?......................................................................................... 
3. Have you ever used orchid for decoration?  (   ) yes  (   ) no  
4. If “yes”  in which occasion?.......................................................................................... 
5. Where did you buy flowers or ornamental plants? (   ) super market    (   ) whole sale 

market   (   ) flower shop (   ) other…………………. 
 

Opinion and suggestion 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ  แปลแบบสอบถามเปนภาษาญ่ีปุน     Thank you very much



 

 

 
 

ขอมูลบริษัทสงออกกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย ที่เขารวมงาน IFEX 2009 ณ ประเทศญี่ปุน (Exhibitor Information)  

1. G.G.D.TRADING (THAILAND) CO.,LTD. 

Company Name  G.G.D.TRADING ( THAILAND ) CO.,LTD. 

Address 26/1 MOO3 PETCHAKASAM RD.,LAK 2 BANGKHAE BANGKOK 10160 

Person in Charge  MR. KASAN CHAVANAPANIT Position  MANAGER 

Phone +662-4211075 Mobile  +6681-8750480 

Fax   +662-4211457 Website  WWW.BANGKOKFLOWER.COM 

E-mail  INFO@BANGKOKFLOWER.COM 

Category of business  Floriculture (   )  Seed & Planting (    )  Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction 

    Within time frame of last 27 years of G.G.D Trading (Thailand) Co.,Ltd. , we have earned a reputation of being trustworthy, knowledgeable and 
indisputably efficient company. We started with orchid cut flowers in 1982 by exporting these to Hongkong and Taiwan. Since then we have evolved into a 
worldwide source of orchid cut flowers. 
    Orchid cut flower business is in full swing these days. We maintain an honor of providing fresh cut orchid to market with basic principles of ontime delivery 
and excellent quality coupled with customer satisfaction to attain the competitive edge over our counter parts. For further information please do not hesitate to 
reach us by phone, fax or mail. We hope to get encouraging comments from your side. 

Exhibition Items CUTFLOWERS AND CUTLEAF 
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2. UBONRAT NURSERY CO.,LTD 

Company Name UBONRAT NURSERY CO.,LTD 

Address 132 Moo 8, Baan Thung Yao, T. Pa-Pong, Doisaket District, Chiang Mai, Thailand 50220 

Person in Charge  MR. NIWAT  UBONRAT Position Executive Director 

Phone   -  Mobile  +6689-6344305, +6681-2885485 

Fax   - Website  http://ubonrat-curcuma.com/ 

E-mail  waewtaub@loxinfo.co.th 

Category of business  Floriculture (  )  Seed & Planting (    )  Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction 

 

    UBONRAT NURSERY CO.,LTD Was established in February 1982, started from the Bougainvillea, Caladium and Fern. In 1992 we added plants in 
Zingiberaceae into our list with the emphasis on Genus Curcuma in which C.alismatifolia was the first species to be produced commercially for the local 
market. Apart from Curcuma, several species of Globba have also been produced. Ubonrat Nursery started to produce Curcuma's corms in 1993. 
    Ubonrat Nursery is the first nursery to realize the importance of the production hygiene. Solarization is used to sterilize planting medium. 
This method is also assumed to be helpful for healthy environment. The planted corms are from the mother plants area and are planted in pots. With these 
methods we ensure the high quality corms. 
     Ubonrat Nursery also emphasizes the postharvest treatment. The harvested corms are sorted according to size, unhealthy corms are discarded. The selected 
ones are dipped in the fungicide and bactericide solution. Corms produced by Ubonrat Nursery are well known  
to give a good yield and high quality product both as cut flowers and pot plants 
     Ubonrat could pass the test for free from diseases only one in Thailand 

Exhibition Items - 
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3. R.T.T. INTER TRADING CO.,LTD 

Company Name R.T.T. INTER TRADING CO.,LTD 

Address 13/1 moo 6 Krathumlom, Samparn, Nakornpathom, Thailand. 73220  

Person in Charge  Mrs. TARANAN  TECHAKITTIROJ Position General Manager 

Phone  (662) 814-4108-9 Mobile  (6685) 180-6770 

Fax  (662) 889-8832 Website http://www.orchidthailand.com/ 

E-mail  Info@orchidthailand.com 

Category of business  Floriculture (  )  Seed & Planting (    )  Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction 
 

   We are the one of the leading exporters of flower cuts, and we specialize in orchid flower cuts of Thailand, prompt to deliver them to the desired destination. 
We are appreciate to welcome you to visit our web site. and we hope you enjoy with the world of Orchids with us 
   We are one of the leading exporters of flower cuts, fruit, vegetable and various kinds of agricultural commodities, We specialize in orchid flower cuts and 
are prompt to deliver them to the desired destination;  
   all are made to order with the highest quality, just for the satisfaction of our customers. and "I think that you are our expectable customer". 

Exhibition Items ORCHID CUTFLOWERS; Dendrobium, Mokara 
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 4. THAI ORCHID AND FANCY FISH FARM LTD.,PART 

Company Name Thai Orchid and Fancy Fish Farm Ltd.,Part 

Address 
Head Office: 50/123 M. Muang Thong Thani, Soi D2, Jangwattana Rd., A. Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120  
Farm :  19/6 Mu 14, Huaynongkrang Village, Tombon Prongmaduer,Muang Nakornprathom, Nakornprathom Province  
Tel :+66 34 377063 

Person in Charge  Miss PORNSINEE  HOTRABHAVANONDA Position  

Phone +66 2 960 0042 Mobile  +6681-6486122 

Fax +66 2 583 0761 Website http://thaiorchidandfancyfishfarm.com 

E-mail Pornsinee_nok@hotmail.com 

Category of business  Floriculture (  )  Seed & Planting (    )  Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction 
 

     Before we commence and collect too many species of flower in our gardens, we will do market research to enable us to know customer requirements and 
what the market trend is so predict future requirements and thereby allow us to prepare our flowers ready for any time you,  
or your customers, may request them and allowing us to develop new species of flowers to supply future markets. 
   In addition our concentration on flower varieties we are also largeenough and flexible enough to be able to prepare large quantities flowers even on an urgent 
orger. Our concern and planning gives us the ability to react quickly and efficiently to fulfill all our customer's needs! We sincerely strive to make our 
customer not just satisfiedbut happy that he or she buys from us. 
    Since 2000 we have been Thailand’s number one cultivator of Orchids.We grow many different and exotic species on our farm and will beshortly be expand 
our gardens to support any of our  changingand expanding customers' orchid needs. 

Exhibition Items Orchid plant; Vanda, Ascocenda,  
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5. MONGKHOL FLORA & FRESH FRUIT CO.,LTD 
 

Company Name MONGKHOL FLORA & FRESH FRUIT CO.,LTD 

Address 34/40-41 Moo 5 Salaya Buddhamonthon  Nakornpathom 

Person in Charge  Mr. Phatarachai Lamphat Position Director 

Phone +663-4297583 Mobile  +668-16180845 

Fax  +663-4297584 Website  

E-mail  Mongkholflora@yahoo.co.th    Mongkholflora@gmial.com 

Category of business  Floriculture (  )  Seed & Planting (    )  Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction Fresh cut orchids & Thai Fresh fruits 

Exhibition Items Orchid Cut Flower 
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6. Air Orchid & Lab 

Company Name   Air Orchid & Lab 

Address 23/1 Moo.3 Naraphirom, Banglen, Nakhonpathom 73130 

Person in Charge   Mr.CHAIYAPAN KHUMVICHIAN Position  GENERAL MANAGER 

Phone + 6681 818 7455  Mobile   + 668 9494 9090 

Fax   +6634 298 091 Website  

E-mail   AIRORCHID@HOTMAIL.COM 

Category of business  Floriculture (  )     Seed & Planting (  )      Materials (    )  Others(   ) 

Company Introduction   Grower & Exporter  

Exhibition Items   Dendrobium, Cattleya, Oncidium, Species, etc. 
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7. RPN GREEN PRODUCT 
CO.LTD.Company Name 

 RPN GREEN PRODUCT CO.LTD. 

Address 49 Jaransanitwong 71, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand 

Person in Charge Mr. PRINYA  RHIENPANISH Position Manager 

Phone +66 (0) 24243878, 2289-4675, 2291-5745-7 Mobile  + 6686-4481607 

Fax +66 (0) 28802109 Website http://www.rpngreen.co.th/ 

E-mail  prinya@rpngreen.co.th, RPNGreenproducts@yahoo.com 

Category of business  Floriculture (  )     Seed & Planting (X )      Materials (    )  Others(    ) 

Company Introduction 

RPN Greenproducts co., Ltd. One of the wholesaler and exporter of Orchid We are the exporter of fresh cut orchid and foliage located in Bangkok.  
We constantly provide high quality products and reliable service.  
With our 10 years experience, we realize the importance of providing quality products and good service at competitive price. All of our orchids and foliages is 
carefully selected and pack in order to ensure the best quality on arrival to your hand. 
 

Exhibition Items  Cut Leaf, Orchid 
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