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รายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบัของไทย  
ในงาน “Batam International Hortifest 2010”  

ณ เมืองบาตัม  ประเทศอนิโดนีเซีย 
ระหว่างวนัที ่13-19 กรกฎาคม 2553 

………………………………………………………… 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 งาน Batam International Hortifest 2010  จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2553  ณ เมืองบาตมั 
ประเทศอินโดนีเซีย  เป็นงานแสดงสินคา้พืชสวนทั้งดา้นกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ล พืชผกั และ 
พืชสมุนไพร เพื่อขยายตลาดจาํหน่ายสินคา้และเจรจาธุรกิจ แบ่งพื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจดัแสดงนิทรรศการ 
และประกวดและส่วนจดัจาํหน่ายสินคา้ เป็นงานท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนไปยงัเมืองต่างๆ  ดาํเนินการโดยกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย  ในการจดังานคร้ังมีผูเ้ขา้ร่วมจดับูธ 
ประมาณ 200 บูธ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศอินโดเนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย  
มีผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 20,000 คน  
 สถานทีจั่ดงาน: เมืองบาตมั ประเทศอินโดนีเซีย  
 ระยะเวลาจัดงาน:  ระหวา่งวนัท่ี 15 – 22 กรกฎาคม  2553 

2. ความเป็นมาการเข้าร่วมงานของประเทศไทย 
 สาํนกังานท่ีสาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาํกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียไดรั้บอนุมติั
งบประมาณใหด้าํเนินโครงการศึกษาการกระจายสินคา้เกษตรประเภทไมด้อกไมป้ระดบัและกลว้ยไมเ้ขา้สู่ตลาด
อินโดนีเซียแบบมีส่วนร่วม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่และขยายตลาดสินคา้เกษตรประเภทกลว้ยไมแ้ละไม้
ดอกไมป้ระดบัของไทยเขา้สู่ประเทศอินโดนีเซีย และเพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งรัฐ (ประเทศไทย 
กบัประเทศอินโดนีเซีย) โดยใชสิ้นคา้เกษตรประเภทไมด้อกไมป้ระดบัและกลว้ยไมเ้ป็นสะพานเช่ือมมิตรภาพ 
สู่มิติดา้นอ่ืนๆ  จึงร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคม
พฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมไมป้ระดบัแห่งประเทศไทย และสมาคมผูส่้งออกดอก
กลว้ยไมไ้ทย ทาํงานบูรณาการร่วมกนัในลกัษณะคณะทาํงาน โดยมีกิจกรรมหลกัในปี 2553จาํนวน 2 กิจกรรม คือ 
 1. การจดักิจกรรมเขา้ร่วมงาน “Batam International Hortifest 2010” ท่ีเมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย  
ระหวา่งวนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2553  
 2. การจดักิจกรรมเขา้ร่วมงาน “International Orchid and Agro Expo” ท่ีเมือง Yogyakata ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหวา่งวนัท่ี 27-31 ตุลาคม 2553 
 คณะทาํงานฯ จึงกาํหนดเขา้ร่วมจดับูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์สินคา้กลว้ยไมแ้ละ 
ไมด้อกไมป้ระดบัของไทย ในงาน Batam International Hortifest 2010  ระหวา่งวนัท่ี 15-18 กรกฎาคม 2553  
และไดป้ระชาสมัพนัธ์เชิญชวนผูส่้งออกกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัไปร่วมกิจกรรมในงานดงักล่าวดว้ย 
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 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สินคา้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทยในประเทศอินโดนีเซีย 
 2. เพื่อเป็นการขยายโอกาสตลาดสินคา้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทยในตลาดต่างประเทศ 
 3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการผลิต การจดัการ กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ ท่ีเขา้ร่วมจดัแสดงนิทรรศการ 
 ผลติภณัฑ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับและวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะนําไปจัดแสดง ไดแ้ก่ 
 1. ตน้กลว้ยไม ้กลว้ยไมต้ดัดอก และผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยไม ้เช่น กลว้ยไมส้กลุหวาย สกลุแวนดา  
สกลุแอสโคเซนดา สกลุมอ็คคารา และพวงมาลยัดอกกลว้ยไม ้เป็นตน้ 
 2. ไมป้ระดบั เช่น แกว้กาญจนา ฟิโลเดนดรอน วา่นงาชา้ง หยก ปาลม์ประดบั ล้ินมงักร 
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง เป็นตน้ 
 3. ไมต้ดัใบ เช่น มอนสเตอร่า ซานาดู  เฟินฟนงั  เตยฮอลแลนด ์ เป็นตน้ 
 4. ไมต้ดัดอกเมืองร้อน ไดแ้ก่ ดอกปทุมมา (บวัเขม็)  
 5. ตน้พนัธ์ุจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ เช่น ตน้ไมป้ระดบัต่างๆ เป็นตน้ 
 6. วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ วสัดุปลูกเมด็ดินเผา โปสเตอร์ แผน่พบั เป็นตน้ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
ระหวา่งวนัท่ี  15-18 กรกฎาคม 2553 
งบประมาณ  
สาํนกังานท่ีสาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาํกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

งบประมาณสาํหรับทั้ง 2 กิจกรรม เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถประชาสัมพนัธ์สินคา้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทยใหแ้ก่ผูส้นใจ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
และยอมรับของประชาชนชาวอินโดนีเซียอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 
 2. ไดรั้บทราบขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภค และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  เก่ียวกบัสินคา้เกษตรไมด้อกไมป้ระดบั  
แลว้นาํมาวเิคราะห์เพือ่พฒันาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดต่อไป 
 3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย 

3. ผลการดําเนินงาน 
 นิทรรศการของประเทศไทย จดัแสดงบนพื้นท่ี 6 คูหา พื้นท่ีรวม 54 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
 1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพนัธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย โดยเนน้ 
การจดัแสดงสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ไดแ้ก่ กลว้ยไมต้ดัดอก ตน้กลว้ยไม ้พวงมาลยั 
ดอกกลว้ยไม ้ดอกปทุมมา ไมต้ดัใบ กลว้ยไมแ้ละไมป้ระดบัในสภาพปลอดเช้ือ และตน้ไมป้ระดบัต่างๆ เป็นตน้  
ซ่ึงนอกจากการจดัแสดงตวัอยา่งสินคา้แลว้ ยงัจดัใหมี้ Information Zone สาํหรับใหข้อ้มูลผูเ้ขา้ชมนิทรรศการของไทย 
และ Commercial and Business Matching Zone สาํหรับการเจรจาธุรกิจการคา้ของบริษทัส่งออกท่ีไปร่วมงานอีกดว้ย 



3 
 2. ส่วนจัดแสดงและส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย จดัใหมี้การชิมผลไมไ้ทยฟรี ไดแ้ก่ ลาํไย มะม่วง มงัคุด 
มะขามหวาน สม้โอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็นตน้  
 พธีิเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย 
และผูว้า่ราชการหมู่เกาะเรียว ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกบัไดเ้ยีย่มชมการจดับูธนิทรรศการของไทย  
โดยคณะทาํงานฯ ไดม้อบกระเชา้ตน้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัใหก้บัรัฐมนตรี ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
และบุคคลสาํคญัท่ีเขา้เยีย่มบูธประเทศไทยดว้ย 

 ผลสําเร็จของการจัดนิทรรศการของไทย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยการสงัเกตและสอบถามผูเ้ขา้ชมงาน ทุกคนช่ืนชอบในนิทรรศการ
ของไทย สาํหรับสินคา้ท่ีไดรั้บความสนใจและไดรั้บความนิยมมาก คือ ตน้กลว้ยไมส้กลุแวนดา  
ดอกปทุมมา ดอกกลว้ยไม ้ตน้หยก ตน้วา่นงาชา้ง ตน้แกว้กาญจนา ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง และวสัดุปลูก 
เมด็ดินเผา ตามลาํดบั  
 2. มีบริษทันาํเขา้ไมด้อกไมป้ระดบัของอินโดนีเซียและผูเ้ขา้ชมงาน สนใจเขา้เจรจาธุรกิจกบับริษทั 
ท่ีไปร่วมจดังานของไทยและคาดวา่จะมีการส่งตวัอยา่งสินคา้ต่อไป สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ผูน้าํเขา้สนใจเป็นพิเศษ 
ไดแ้ก่ ตน้กลว้ยไมส้กลุแวนดา ตน้ไมป้ระดบัต่างๆ เช่น ตน้หยก ตน้วา่นงานชา้ง ตน้แกว้กาญจนา เป็นตน้  
 3. นิทรรศการของไทยไดรั้บความสนใจ และไดน้าํไปลงข่าวหนา้หน่ึงของหนงัสือพมิพท์อ้งถ่ิน 2 ฉบบั  
คือ Tribun Batam และ Batum Post โดยไดล้งข่าววา่ การออกแบบ การตกแต่งจดัแสดงบูธของไทยมีความสวยงาม
น่าสนใจและสามารถดึงดูดใหมี้ผูเ้ขา้ชมบูธไดเ้ป็นอยา่งมาก รวมทั้งบูธของประเทศไทยมีความหลากหลายของ
กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัมากกวา่บูทอ่ืนๆ 
 4. กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ไดม้อบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ประเทศไทยเพ่ือแสดงความขอบคุณ 
ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมืองานการเขา้ร่วมจดับูธในงานคร้ังน้ี   
และมอบโล่รางวลัดีเด่นใหก้บับูธประเทศไทยอีกดว้ย 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ปัญหาเร่ืองการขนส่ง ในการไปร่วมจดังานคร้ังน้ีเน่ืองจากผูโ้ดยสารเตม็เท่ียวบิน ทาํใหส้ายการบิน 
ไม่สามารถใหร้ะวางสินคา้สาํหรับวสัดุอุปกรณ์และผลิตภณัฑไ์มด้อกไมป้ระดบัท่ีจะนาํไปจดันิทรรศการได ้ 
ทาํใหว้สัดุจดันิทรรศการของประเทศไทยไปถึงชา้กวา่กาํหนด ซ่ึงเดิมกาํหนดส่งถึงงานวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2553  
แต่สินคา้ส่งถึงงานวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 21.00 น. ทั้งน้ี ตอ้งติดต่อประสานงานการออกของระหวา่งประเทศ
ไทยและอินโดนีเซียอยา่งเร่งด่วน ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการน้ีเป็นอยา่งมาก  และสินคา้บางชนิดไดรั้บความ
เสียหาย อีกทั้งมีเวลาจดัในการจดันิทรรศการจาํกดั  แต่ในท่ีสุดสามารถดาํเนินการจดันิทรรศการเสร็จภายใน 
เวลา 03.00 น. ของวนัเปิดงาน วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 
 2. ปัญหาในการนาํเขา้ตน้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั เน่ืองจากอินโดนีเซียมีกฎระเบียบในการ
นาํเขา้ตน้ไมว้า่ ตอ้งมีการขออนุญาตนาํเขา้และบริษทัท่ีนาํเขา้ได ้ตอ้งมี Import permit ซ่ึงในอินโดนีเซียมีผู ้
นาํเขา้ท่ีมี Import permit สาํหรับตน้กลว้ยไมจ้าํนวน 2 ราย จึงเป็นขอ้จาํกดัในการส่งออกตน้กลว้ยไมข้องไทย 
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และทาํใหมี้การลกัลอบนาํเขา้ตน้กลว้ยไมโ้ดยผดิกฏหมายมากข้ึน ซ่ึงสาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจาํกรุงจาการ์ตา อยูร่ะหวา่งการศึกษาปัญหาน้ี เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 3. ตลาดในเมืองบาตมั มีผูค้า้ส่งหรือผูค้า้ปลีกดอกไมน้อ้ยราย จึงทาํใหไ้ม่มีผูท้าํหนา้ท่ีในการกระจาย
สินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางมากข้ึน แต่คาดวา่การจดับูธไมด้อกไมป้ระดบัของประเทศไทยคร้ังน้ี  
ทาํใหช้าวเมืองบาตมัรู้จกักลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดบัจากประเทศไทย และสร้างความตอ้งการใชม้ากข้ึน 

5. ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น 
 1. เมืองบาตมัในอนาคตรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะพฒันาใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางการประชุมและ 
การจดัแสดงนิทรรศการของประเทศ ประกอบกบัเมืองบาตมัอยูใ่กลก้บัประเทศสิงคโปร์ ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง มีการเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งสิงดโปร์กนัมากข้ึน ทาํใหค้าดวา่ในอนาคตจะมีโอกาส 
ขยายตลาดสินคา้ไมด้อกไมป้ระดบัของไทยไดม้ากข้ึน แต่เน่ืองจากไม่มีสายการบินบินตรงระหวา่ง  
กรุงเทพฯ – บาตมั ดงันนั ในระยะอนัใกลค้าดวา่จะตอ้งนาํเขา้โดยผา่นทางจาการ์ตา้เป็นหลกั 
 2. ตลาดกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทยยงัมีอนาคตท่ีสดใสในตลาดประเทศอินโดนีเซีย 
เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น และมีผูมี้รายไดสู้งเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปจะนิยมสินคา้จาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะผลไมแ้ละไมป้ระดบั ดงันั้น จึงควรมีประชาสมัพนัธ์เผยแพร่สินคา้กลว้ยไมแ้ละไมด้อก 
ไมป้ระดบัของไทยอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดังานแสดงนิทรรศการต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคชาวอินโดนีเซียไดรู้้จกั  
เป็นท่ียอมรับ และตอ้งการใชไ้มด้อกไมป้ระดบัของไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง   
พร้อมทั้งศึกษาช่องทางในการส่งออกตน้กลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดบัไปยงัอินโดนีเซียใหส้ะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อใหมี้การนาํเขา้และสัง่ซ้ือกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทยมากยิง่ข้ึน  
 3. สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาํกรุงจาการ์ตา และคณะทาํงานฯ มีแผนจะเขา้ร่วม 
จดังานแสดงกลว้ยไมค้ร้ังต่อไป ในงาน International Orchid and Agro Expo ท่ีเมือง Yogyakata ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวา่งวนัท่ี 27-31 ตุลาคม 2553 

6. หน่วยงาน องค์กรและบริษัททีมี่ส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการของไทย 
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานร่วมจดันิทรรศการและจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
สาํหรับการจดันิทรรศการ ประสานงานผูส่้งออกเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่  
  1.1 นายเศรษฐพงศ ์ เลขะวฒันะ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 
  1.3 นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา  นกัวิชาการเกษตรปฏิบติัการ สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร   
 2. สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาํกรุงจาการ์ตา ดาํเนินการเช่าพื้นท่ีและจา้งเหมา 
จดันิทรรศการ และประสานงานอาํนวยความสะดวกแก่คณะผูร่้วมจดันิทรรศการ 
 3. กรมวิชาการเกษตร มอบหมายเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานร่วมจดันิทรรศการและจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
สาํหรับการจดันิทรรศการ ไดแ้ก่  
  3.1 นายดิเรก  ตนพยอม ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 
  3.2 นายมานิตย ์ ใจฉกรรจ ์ นกัวิชาการเกษตรชาํนาญกาญพิเศษ 
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 4. สมาคมดา้นไมด้อกไมป้ระดบั ท่ีสนบัสนุนไมป้ระดบั ไมต้ดัใบ และอ่ืนๆ พร้อมส่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
ไดแ้ก่ 
  4.1 นายอุดม  ฐิตวฒันสกลุ  นายกสมาคมไมป้ระดบัแห่งประเทศไทย   
  4.2 นายคณิต  สมบูรณ์ผล และนายประโยชน์  ตนัพิชยั  สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  4.3 นายโชติภคั  ภกัดีสวา่ง  สมาคมพืชกินแมลงแห่งประเทศไทย 
 5. บริษทัส่งออกดอกกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั ท่ีสนบัสนุนตน้กลว้ยไม ้ดอกกลว้ยไม ้ไมป้ระดบั 
และอ่ืนๆ พร้อมส่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
 5.1 นายตระกลู  เตชะเจริญสุขจีระ และนางอรุณี เตชะเจริญสุขจีระ  บริษทั ที เค เนิสเซอร่ี จาํกดั 
 5.2 นายสมพงษ ์ ทวีสุข และนายจกัรกฤษ  เอ้ือประเสริฐ  บริษทั ที เค ออร์คิด ฟาร์ม จาํกดั 
 5.3 นายสิทธิศกัด์ิ  สมบูรณ์ผล  บริษทั ไทย ออร์คิด เน็ทเวิร์ค จาํกดั 
 5.4 นายวรพนัธ์  บาํรุงไทยชยัชาญ  บริษทั วนพฤก จาํกดั 
 5.5 นายณฤพล  ศรีกฤษดารมณ์  บริษทั เมจิก ออร์คิดส์ จาํกดั   
 5.6 นายภทัรชยั  ลามพฒัน ์  บริษทั มงคล ฟลอร่า แอนด ์เฟรชฟรุ๊ตส์ จาํกดั   
 5.7 นายเยณ็ลือชา  วีระวฒันะเมธิน  สวนเยน็ออร์คิด 
 6. บริษทัส่งออกดอกกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั ท่ีสนบัสนุนดอกกลว้ยไม ้ไมป้ระดบั และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
สาํหรับการจดันิทรรศการประเทศไทย ดงัน้ี 
 6.1 บริษทั เอ เค ซี ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   
 6.2 บริษทั ฟลอร่า ดีไซด ์จาํกดั   
 6.3 บริษทั แอดวานซ์ ออร์คิดส์ จาํกดั   
 

************************************* 
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ภาพประกอบรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบัของไทย  

ในงาน “Batam International Hortifest 2010”  
ณ เมืองบาตัม  ประเทศอนิโดนีเซีย 
ระหว่างวนัที ่13-19 กรกฎาคม 2553 

.................................................................................. 
 งาน Batam International Hortifest 2010  จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2553  ณ เมืองบาตมั 
ประเทศอินโดนีเซีย   
 เมืองบาตัม (Batam) เป็นเกาะและเป็นเมืองหน่ึงในจงัหวดัหมู่เกาะเรียว ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นท่ี
รู้จกักนัดีในฐานะพื้นท่ีเขตการคา้เสรีของสามเหล่ียมเศรษฐกิจซิโจรี (SIJORI Growth Triangle) อยูห่่างจากชายฝ่ัง 
ทางใตข้องประเทศสิงคโปร์ประมาณ 20 กิโลเมตร  การเดินทางระหวา่งเกาะน้ีกบัเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้
โดยมีบริการเรือเฟอร่ีจาํนวนมาก เช่น เดินทางไปยงับินตนั, คาริมุน, สิงคโปร์ และยโฮร์บาห์รู (ประเทศมาเลเซีย) 
สาํหรับการเดินทางไปสิงคโปร์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเมืองบาตมั ประเทศอินโดนีเซีย 
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งาน Batam International Hortifest 2010  จดัข้ึนท่ี Batam Center  โดยมี Theme การจดังานวา่ 

“Green World and Healthier Live with Horticulture” ดาํเนินการโดย กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย 

 

 
 

  

 

สถานท่ีจดังาน Batam International Hortifest 2010  ณ  Batam Center ประเทศอินโดนีเซีย 
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การเตรียมการจดันิทรรศการของไทย   
 สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาํกรุงจาการ์ตา เช่าพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการจาํนวน 6 คูหา 
พื้นท่ี 54 ตารางเมตร และคณะทาํงานโครงการศึกษาการกระจายสินคา้เกษตรประเภทไมด้อกไมป้ระดบัและกลว้ยไม้
เขา้สู่ตลาดอินโดนีเซียแบบมีส่วนร่วม และผูส่้งออกกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัท่ีไปร่วมงาน สนบัสนุน
กลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั สาํหรับจดัตกแต่งนิทรรศการ และร่วมกนัจดัตกแต่งนิทรรศการ 

 
นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร อคัรราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการเกษตร
ต่างประเทศ ตรวจดูความพร้อมของสถานท่ีจดังาน 

คณะทาํงานฯ เดินทางมาเตรียมจดันิทรรศการ 

 

 
เน่ืองจากปัญหาการขนส่ง ทาํใหว้สัดุอุปกรณ์จดันิทรรศการของประเทศไทยยงัส่งมาไม่ถึงสถานท่ีจดังาน (วนัท่ี 14 ก.ค. 53)  
จึงแบ่งทีมงานออกเป็น 2 คณะ คือ คณะท่ี 1 สาํรวจพ้ืนท่ีและสาํรวจตลาดในเมืองบาตมั และคณะท่ี 2 ประสานงานการส่งของ 
พร้อมทั้งสาํรวจหาวสัดุสาํหรับจดันิทรรศการสาํรอง และเตรียมงานเบ้ืองตน้  
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 กลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบัและวสัดุจดันิทรรศการของไทย ส่งถึงบูธนิทรรศการของไทย วนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. ทาํใหค้ณะทาํงานฯ ตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา เพื่อใหท้นัพิธีเปิดงาน 
ในรุ่งข้ึน วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 

เม่ือของมาถึงกช่็วยกนัคนละไมล้ะมือ จดัตกแต่งจนงานเสร็จ ประมาณตีสามกวา่ๆ ดว้ยความร่วมมือของ “ทีมไทยแลนด์” 
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นิทรรศการของประเทศไทย และกจิกรรมต่างๆ 
นิทรรศการของประเทศไทย จดัแสดงบนพื้นท่ี 6 คูหา พื้นท่ีรวม 54 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ   

 1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพนัธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย โดยเนน้ 
การจดัแสดงสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ไดแ้ก่ กลว้ยไมต้ดัดอก ตน้กลว้ยไม ้พวงมาลยั 
ดอกกลว้ยไม ้ดอกปทุมมา (บวัเขม็)ไมต้ดัใบ กลว้ยไมแ้ละไมป้ระดบัในสภาพปลอดเช้ือ และตน้ไมป้ระดบัต่างๆ  
เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากการจดัแสดงตวัอยา่งสินคา้แลว้ ยงัจดัใหมี้ Information Zone สาํหรับใหข้อ้มูลผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ
ของไทย และ Commercial and Business Matching Zone สาํหรับการเจรจาธุรกิจการคา้ของบริษทัส่งออกท่ีไปร่วมงาน
อีกดว้ย 
 2. ส่วนจัดแสดงและส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย จดัใหมี้การชิมผลไมไ้ทยฟรี ไดแ้ก่ ลาํไย มะม่วง มงัคุด 
มะขามหวาน สม้โอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็นตน้  

 

  
ส่วนแสดงสินคา้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัของไทย ส่วนจดัแสดงและส่งเสริมการบริโภคผลไมไ้ทย 
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ส่วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพนัธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย 
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ตัวอย่างผลติภณัฑ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับทีนํ่าไปจัดแสดงในงาน 

   

  

 

ดอกกลว้ยไมแ้ละพวงมาลยั ไมป้ระดบัต่างๆ ตน้หมอ้ขา้วหมอ้งแกงลิง 

ตน้กลว้ยไม ้ ดอกกลว้ยไม ้

ดอกปทุมมา (บวัเขม็) และแกว้กาญจนา วา่นงาชา้ง บอนสี ปาลม์ประดบั ฯลฯ 

ตน้ฟิโลเดนดรอน  ตน้พนัธุ์ไมป้ระดบัในสภาพปลอดเช้ือ 
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 พธีิเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
อินโดนีเซีย และผูว้า่ราชการหมู่เกาะเรียว ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกบัไดเ้ยีย่มชมการจดับูธนิทรรศการ 
ของไทย โดยคณะทาํงานฯ ไดม้อบกระเชา้ตน้กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัใหก้บัรัฐมนตรี ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
และบุคคลสาํคญัท่ีเขา้เยีย่มบูธประเทศไทยดว้ย 
 

 
คณะทาํงานร่วมพิธีเปิดงานฯ 

นายเศรษฐพงศ ์ เลขะวฒันะ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั และคณะ ใหก้ารตอ้นรับ  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ประธานเปิดงาน และบุคคลสาํคญัต่างๆ ท่ีเยีย่มชมบูทประเทศไทย 

นายมานิตย ์ ใจฉกรรจ ์มอบกระเชา้กลว้ยไมผู้ว้า่ราชการหมู่เกาะเรียวและบุคคลสาํคญัต่างๆ 
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ลสําเร็จของการจัดนิทรรศการของไทย 

็ นท่ีนิยมของผูช้มงานมาก โดยมีหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
 ฉบบั ค

ผ
 นิทรรศการของประเทศไทยไดรั้บความสนใจและเป
2 ือ Tribun Batam และ Batum Pos ไดล้งข่าวเก่ียวกบับูธประเทศไทยวา่ การออกแบบการตกแต่งจัด
แสดงบูธของไทยมีความสวยงามน่าสนใจ และสามารถดึงดูดใหมี้ผูเ้ขา้ชมบูธไดเ้ป็นอยา่งมาก รวมทั้งบูธของ
ประเทศไทยมีความหลากหลายของกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัมากกวา่บูทอ่ืนๆ  
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ผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินสัมภาษณ์คณะจดังาน ี่ยวนิทรรศการและสินคา้ของไทย  เก

 

 
หนงัสือพิมพ ์Tribun Batam ฉบบัวนัท่ี 16 ก.ค. 53 

 

นางแบบอินโดนีเซีย ถ่ายแบบกบัดอกกลว้ยไม ้ท่ีบูธประเทศไทย 
หนงัสือพิมพ ์Tribun Batam ฉบบัวนัท่ี 18 ก.ค. 53 

หนงัสือพิมพ ์Batam Pos ฉบบัวนัท่ี 16 ก.ค. 53 
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ข้อ้มูลผูเ้ขา้ชมนิทรรศการของไทย   Information Zone สาํหรับให

 

 
มุมเอกสารโบร์ชวัร์สินคา้ของบริษทัต่างๆ นายเศรษฐพงศ ์ เลขะวฒันะ  แนะนาํและใหข้อ้มูลสินคา้

 
Commercial and Business Matching Zone เป็นเวทีสาํหรับการจดัแสดงสินคา้ของบริษทัส่งออก 

ท่ีไปร่วม

ของไทยแก่เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยชาวอินโดนีเซีย 

งาน และการเจรจาธุรกิจการคา้ 
 

 

 
เจา้หนา้ท่ีและผูส่้งออกใหข้อ้มูลสินคา้แก่ผ า้และผูส้นใจสินคา้ในบูธประเทศไทย 

 
ูน้าํเข
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ส่วนจดัแสดงและส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย 
 โดยจดัใหมี้การชิมผลไมไ้ทยฟรี ไดแ้ก่ ลาํไย มะม่วง มงัคุด มะขามหวาน สม้โอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็นตน้ 
เป็นท่ีช่ืนชอบของผูเ้ขา้ชมงานเป็นอยา่งยิง่ 

 

 
 
 นายชุมเจตน์  กาญจนเกษร อคัรราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการเกษตร พร้อมดว้ยผูน้าํเขา้ไมป้ระดบัอินโดนีเซีย 
(Mr. Handy) ตรวจเยีย่มชมนิทรรศการของไทย  
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 บรรยากาศวนัสุดทา้ยของการจดัแสดงนิทรรศการ ดอกกลว้ยไมแ้ละดอกปทุมมาของไทย เป็นท่ีตอ้งการ
ของผูเ้ขา้ชมงานอยา่งยิง่ 

 

 กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ไดม้อบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ประเทศไทยเพ่ือแสดงความขอบคุณ 
ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมืองานการเขา้ร่วมจดับูธในงานคร้ังน้ี   
และมอบโล่รางวลัดีเด่นใหก้บับูธประเทศไทยอีกดว้ย 

 

 

 

 
นายเศรษฐพงศ ์ เลขะวฒันะ เป็นตวัแทนประเทศไทย รับประกาศนียบตัร และโล่รางวลั 
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 คณะผูป้ฏิบติังานจดันิทรรศการของไทย ผูส่้งออก และนอ้ง  ๆท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลนิทรรศการ ใหข้อ้มูลสินคา้  
ล่ามแปลภาษาอินโดนีเซีย-องักฤษ-ไทย ในระหวา่งการจดังาน 
 

 
คณะทาํงาน และผูส่้งออกท่ีไปร่วมงาน รวม 17 คน 

 
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน 

ท่ีปรึกษาการเกษตร ประจาํกรุงจาการ์ตา  
ท่ีดูแลอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คณะจดังาน 

นอ้ง  ๆท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลนิทรรศการ ใหข้อ้มูลสินคา้ 
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บรรยากาศนิทรรศการและกจิกรรมอืน่ๆ ในงาน Batam International Hortifest 2010 

 

 

 

 
ตวัอยา่งนิทรรศการแสดงสินคา้ไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ลและพืชผกัของหน่วยงานต่างๆ 
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ในงานนอกจากการจดัแสดงนิทรรศการดา้นพืชสวนของหน่วยงานต่างๆ แลว้ ยงัมีกิจกรรมการแสดง

และประกวดไมด้อกไมป้ระดบั  การจดัดอกไม ้การจดัประกวดการจดัสวนถาดผกั  และการอบรมอาชีพต่างๆ  
อีกดว้ย 

 

 
การประกวดกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั และการจดัดอกไม ้

  
และการประกวดการจดัผกัในภาชนะ การอบรมฝึกอาชีพ 
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การออกร้านจาํหน่ายสินคา้กลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั และไมผ้ล   

 

 

 
 

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

ขอขอบคุณ 
รัฐบาลไทย  รัฐบาลอนิโดนีเซีย  สมาคมทุกสมาคม  ผู้นําเข้า  และผู้ส่งออกทุกบริษัท 

ทีมี่ส่วนร่วมทาํให้การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สินค้าไม้ดอกไม้ประดับคร้ังนี ้
ประสบผลสําเร็จ ลุล่วงลงด้วยด ี
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ภาคผนวก 
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หนังสือพมิพ์ Batam Pos ฉบับวนัที ่16 กรกฎาคม 2553 
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หนังสือพมิพ์ Tribun Batam ฉบับวนัที ่16 กรกฎาคม 2553 
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หนังสือพมิพ์ Tribun Batam ฉบับวนัที ่18 กรกฎาคม 2553 
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Thailand Exporter List  

At Batam International Hortifest 2010, 15-22 July 2010, Batam, INDONESIA 
 

Company name Company 
Introduction  

Address Person in charge Business 
Meeting 

Product on 
Show 

MAJIK ORCHID 
CO.,LTD. 

Grower & Exporter of 
high-quality orchids of 
the family Vandaceous 
from Thailand  
 

194/18 Ladprao Road, Ladprao Soi 10, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok, 10900, 
Thailand 
Tel: (66-2) 5139775 Fax: (66-2) 9384882 
Mobile: (66-89) 7742971 
E-mail: sales@majikorchid.com,   
             s.narupol@gmail.com 
http://www.majikorchid.com 

 
MR.NARUPOL  

SRIGIDSADAROM 
(General Manager) 

15-16 July 2010 -Orchid plants; 
Vanda hybrid, 
Ascocenda hybrid,  
- Adenium  

MONGKHOL FLORA & 
FRESH FRUITS 
CO.,LTD 

Exporter; Fresh cut 
orchids & Thai Fresh 
fruits 

34/40-41 Moo 5, Salaya, Phutthamonthon, 
Nakhon Pathom 73170 Thailand 
Tel: (66-34) 297583  Fax: (66-34) 297584 
Mobile: (66-81) 6180845 
E-mail: Mongkholflora@yahoo.co.th 
            Mongkholflora@gmial.com 

 
MR.PHATARACHAI  LAMPHAT  

(Director) 

15-16 July 2010 -Orchid Cut Flower; 
Dendrobium, 
Mokara 

T.K. ORCHID FARM 
CO.,LTD. 

Grower & Exporter; 
Fresh cut orchids 

4/45 Moo 2, Leab Khlong Phasi Chareon 
(South), Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok 
10160 Thailand 
Tel: (66-2) 8072966, (66-81) 6453841 
Fax: (66-2) 8072075, (66-34) 562969 
E-mail: tkorchid@hotmail.com 

 
MR.SOMPONG  THAVEESUK 

(Managing Director) 

15-16 July 2010 -Orchid Cut Flower; 
Dendrobium, 
Mokara 

T.K. NURSERY 
CO.,LTD 

Grower & Exporter; Its 
main products are 
Ornamental Plants, 
Orchid Plants, 
Agricultural products 

60 Moo 12, Rangsit Khlong Hok,  Khlong 
Luang, Pathum Thani 12120 Thailand  
Tel: (66-2) 9046077-8, (66-81) 8145972   
Fax: (66-2) 9046079 
E-mail: tknur@hotmail.com 
 

 
MR. TRAKOOL  

TECHACHAREONSUKCHERA 
(Managing Director) 

15-16 July 2010 Aglaonema sp. 

THAI ORCHID 
NETWORK CO.,LTD. 

We are Thai Orchid 
Supplier and leading 
Exporter of orchids, 
offering a wide variety 
of Thailand Orchids 
and tropical plants 
worldwide. 

27/6 Moo 10, Bang-Bon 3 Rd., Bang Bon, 
Bangkok 10150, Thailand 
Tel: (66-2) 8064112-3  
Fax: (662) 445-5304;  
E-mail: info@thaiorchids.com,  
sittisak@thaiorchids.com 
http://www.thaiorchids.com 

 
MR.SITTISAK SOMBOONPHON 

(Managing Director) 

15-16 July 2010 -Orchid plants 

THAILAND 
CARNIVOROUS 
PLANT SOCIETY 

Grower & Exporter; 
Carnivorous Plants; 
Nepenthes sp. 

32/2 Moo 2, Visai Tai, Sawi, Chumphon 86130  
Thailand 
Tel: (66-89) 1173609 
E-mail: king.kong33@hotymail.com 
http://www.siamproplants.com 

 
MR.CHOTIPAK  

PAKDEESAWANG 

15-16 July 2010 Nepenthes 

28 
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Company name Company 
Introduction  

Address Person in charge Business 
Meeting 

Product on Show 

UDOM GARDEN / The 
Royal Horticultural 
Society of Thailand 
under Royal Patronage 

Grower and exporter  
of Cut Foliage, 
Ornamental Plant and 
plant tissue culture 

44 Moo 4 , Ban Boh, Maung, Samut Sakhon 
74000 Thailand 
Tel: (66-81) 8091900 
Fax: (66-34) 434143 
E-mail: udomgarden@hotmail.com 
http://www.udomgarden.com 

MR.UDOM  TITWATTANASAKUL 
(President of The Royal 

Horticultural Society of Thailand 
under Royal Patronage) 

15-16 July 2010 Cut Foliage, 
Ornamental Plant 

WANAPLUK GARDEN 
CO.,LTD. 

Export many kinds of 
seeds and plants; 
Palm, Cycad, 
Euphorbia Millii, 
Euphorbia Lactea, 
Fragrant flower plants, 
Orchid, Other plants  

2 Moo 4, Soi 3 Bangyor, Bangkrasorb , Phra 
Phadaeng, Samut Prakan 10130 Thailand   
Tel: (66-2) 8151414, (66-81) 9845290 
Fax: (66-2) 4613204  
E-mail: info@wanapluk.com,   
            nokpalm@yahoo.com 
http://www.wanapluk.com 

 
MR.WORAPHAN  

BAMRUNGTHAICHAICHAN 
(Managing Director) 

15-16 July 2010 Ornamental Plant 

A.K.C. ORCHIDS 
CO.,LTD. 

Grower & Exporter; 
Fresh cut orchids 

99/10-12 Soi Rin Sawas, Thawi Watthana, 
Bangkok 10170 Thailand 
Tel: (662) 8891117, (6689) 9206992 
Fax: (662) 8891614 
E-mail: akc_orchidsthai@hotmail.com 

 
MR.KRISTSUPBHAPONG  
ANUKOOLTHAMCHOTE 

- -Orchid Cut Flower; 
Mokara 

ADVANCE ORCHID 
CO.,LTD. 
 

Grower & Export of 
Orchid and Sansevieria 

50/1  Moo 5 Tambon Bangchang, Sampran, 
Nakornpathom 73110 Thailand  
Tel: (66-34) 222582 (6681) 622-2832 

 
MR.PAYONG 

KHONGUDOMSUP 
(Director) 

 

- Sansevieria stuckyi 

FLORA DESIGN 
CO.,LTD. 

Grower & Export of 
Ornamental Plants 

85/1 Moo 4, Si Maha Pho, Nakhon Chaisi,  
Nakhon Pathom 73120 Thailand 
Tel: (66-34) 265210 Fax: (66-34) 265244 
E-mail: info@floradesign.co.th 
http://www.floradesign.co.th 
 

 
MS.SARANYA  AMARO 

(Manager) 

- Aglaonema sp. 
Sansevieria, 
Euphorbia lactea 

Remark: Department of Agricultural Extension  Tel: (66-2) 9406104  Fax. (66-2) 5799549  E-mail: agriman52@doae.go.th 

 

ที่มา: กลุม่สง่เสริมการผลติไม้ดอกไม้ประดบั  กรมสง่เสริมการเกษตร, 2553 
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