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รายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสิ นค้ ากล้วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับของไทย
ในงาน “Batam International Hortifest 2010”
ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่ างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2553
…………………………………………………………
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
งาน Batam International Hortifest 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2553 ณ เมืองบาตัม
ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นงานแสดงสิ นค้าพืชสวนทั้งด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก และ
พืชสมุนไพร เพื่อขยายตลาดจําหน่ายสิ นค้าและเจรจาธุรกิจ แบ่งพื้นที่เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนจัดแสดงนิทรรศการ
และประกวดและส่ วนจัดจําหน่ายสิ นค้า เป็ นงานที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปยังเมืองต่างๆ ดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ในการจัดงานครั้งมีผเู ้ ข้าร่ วมจัดบูธ
ประมาณ 200 บูธ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศอินโดเนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย
มีผเู ้ ข้าชมงานประมาณ 20,000 คน
สถานทีจ่ ัดงาน: เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
ระยะเวลาจัดงาน: ระหว่างวันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2553
2. ความเป็ นมาการเข้ าร่ วมงานของประเทศไทย
สํานักงานที่สาํ นักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณให้ดาํ เนินโครงการศึกษาการกระจายสิ นค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เข้าสู่ตลาด
อินโดนีเซียแบบมีส่วนร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และขยายตลาดสิ นค้าเกษตรประเภทกล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับของไทยเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย และเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรัฐ (ประเทศไทย
กับประเทศอินโดนีเซีย) โดยใช้สินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เป็ นสะพานเชื่อมมิตรภาพ
สู่ มิติดา้ นอื่นๆ จึงร่ วมกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคม
พฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมไม้ประดับแห่ งประเทศไทย และสมาคมผูส้ ่ งออกดอก
กล้วยไม้ไทย ทํางานบูรณาการร่ วมกันในลักษณะคณะทํางาน โดยมีกิจกรรมหลักในปี 2553จํานวน 2 กิจกรรม คือ
1. การจัดกิจกรรมเข้าร่ วมงาน “Batam International Hortifest 2010” ที่เมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2553
2. การจัดกิจกรรมเข้าร่ วมงาน “International Orchid and Agro Expo” ที่เมือง Yogyakata ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2553
คณะทํางานฯ จึงกําหนดเข้าร่ วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และ
ไม้ดอกไม้ประดับของไทย ในงาน Batam International Hortifest 2010 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2553
และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูส้ ่ งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับไปร่ วมกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยในประเทศอินโดนีเซีย
2. เพื่อเป็ นการขยายโอกาสตลาดสิ นค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยในตลาดต่างประเทศ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการผลิต การจัดการ กับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่ วมจัดแสดงนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ กล้ วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับและวัสดุอุปกรณ์ ทจี่ ะนําไปจัดแสดง ได้แก่
1. ต้นกล้วยไม้ กล้วยไม้ตดั ดอก และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลแวนดา
สกุลแอสโคเซนดา สกุลม็อคคารา และพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ เป็ นต้น
2. ไม้ประดับ เช่น แก้วกาญจนา ฟิ โลเดนดรอน ว่านงาช้าง หยก ปาล์มประดับ ลิ้นมังกร
หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็ นต้น
3. ไม้ตดั ใบ เช่น มอนสเตอร่ า ซานาดู เฟิ นฟนัง เตยฮอลแลนด์ เป็ นต้น
4. ไม้ตดั ดอกเมืองร้อน ได้แก่ ดอกปทุมมา (บัวเข็ม)
5. ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เช่น ต้นไม้ประดับต่างๆ เป็ นต้น
6. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ วัสดุปลูกเม็ดดินเผา โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้น
ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2553
งบประมาณ
สํานักงานที่สาํ นักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
งบประมาณสําหรับทั้ง 2 กิจกรรม เป็ นเงิน 1,500,000 บาท
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้แก่ผสู ้ นใจ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั
และยอมรับของประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างกว้างขวางมากขึ้น
2. ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภค และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้าเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ
แล้วนํามาวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป
3. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย
3. ผลการดําเนินงาน
นิทรรศการของประเทศไทย จัดแสดงบนพื้นที่ 6 คูหา พื้นที่รวม 54 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
1. ส่ วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสั มพันธ์ สินค้ ากล้วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับของไทย โดยเน้น
การจัดแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ กล้วยไม้ตดั ดอก ต้นกล้วยไม้ พวงมาลัย
ดอกกล้วยไม้ ดอกปทุมมา ไม้ตดั ใบ กล้วยไม้และไม้ประดับในสภาพปลอดเชื้อ และต้นไม้ประดับต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่งนอกจากการจัดแสดงตัวอย่างสิ นค้าแล้ว ยังจัดให้มี Information Zone สําหรับให้ขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมนิทรรศการของไทย
และ Commercial and Business Matching Zone สําหรับการเจรจาธุรกิจการค้าของบริ ษทั ส่ งออกที่ไปร่ วมงานอีกด้วย
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2. ส่ วนจัดแสดงและส่ งเสริมการบริโภคผลไม้ ไทย จัดให้มีการชิมผลไม้ไทยฟรี ได้แก่ ลําไย มะม่วง มังคุด
มะขามหวาน ส้มโอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น
พิธีเปิ ดงานอย่ างเป็ นทางการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย
และผูว้ า่ ราชการหมู่เกาะเรี ยว ร่ วมเป็ นประธานเปิ ดงาน พร้อมกับได้เยีย่ มชมการจัดบูธนิทรรศการของไทย
โดยคณะทํางานฯ ได้มอบกระเช้าต้นกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับให้กบั รัฐมนตรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และบุคคลสําคัญที่เข้าเยีย่ มบูธประเทศไทยด้วย
ผลสํ าเร็จของการจัดนิทรรศการของไทย
1. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยการสังเกตและสอบถามผูเ้ ข้าชมงาน ทุกคนชื่นชอบในนิทรรศการ
ของไทย สําหรับสิ นค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมาก คือ ต้นกล้วยไม้สกุลแวนดา
ดอกปทุมมา ดอกกล้วยไม้ ต้นหยก ต้นว่านงาช้าง ต้นแก้วกาญจนา ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง และวัสดุปลูก
เม็ดดินเผา ตามลําดับ
2. มีบริ ษทั นําเข้าไม้ดอกไม้ประดับของอินโดนีเซียและผูเ้ ข้าชมงาน สนใจเข้าเจรจาธุรกิจกับบริ ษทั
ที่ไปร่ วมจัดงานของไทยและคาดว่าจะมีการส่ งตัวอย่างสิ นค้าต่อไป สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผนู ้ าํ เข้าสนใจเป็ นพิเศษ
ได้แก่ ต้นกล้วยไม้สกุลแวนดา ต้นไม้ประดับต่างๆ เช่น ต้นหยก ต้นว่านงานช้าง ต้นแก้วกาญจนา เป็ นต้น
3. นิทรรศการของไทยได้รับความสนใจ และได้นาํ ไปลงข่าวหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น 2 ฉบับ
คือ Tribun Batam และ Batum Post โดยได้ลงข่าวว่า การออกแบบ การตกแต่งจัดแสดงบูธของไทยมีความสวยงาม
น่าสนใจและสามารถดึงดูดให้มีผเู ้ ข้าชมบูธได้เป็ นอย่างมาก รวมทั้งบูธของประเทศไทยมีความหลากหลายของ
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับมากกว่าบูทอื่นๆ
4. กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ประเทศไทยเพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยได้ให้ความร่ วมมืองานการเข้าร่ วมจัดบูธในงานครั้งนี้
และมอบโล่รางวัลดีเด่นให้กบั บูธประเทศไทยอีกด้วย
4. ปัญหา/อุปสรรค
1. ปัญหาเรื่ องการขนส่ ง ในการไปร่ วมจัดงานครั้งนี้เนื่องจากผูโ้ ดยสารเต็มเที่ยวบิน ทําให้สายการบิน
ไม่สามารถให้ระวางสิ นค้าสําหรับวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับที่จะนําไปจัดนิทรรศการได้
ทําให้วสั ดุจดั นิทรรศการของประเทศไทยไปถึงช้ากว่ากําหนด ซึ่งเดิมกําหนดส่ งถึงงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
แต่สินค้าส่ งถึงงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 21.00 น. ทั้งนี้ ต้องติดต่อประสานงานการออกของระหว่างประเทศ
ไทยและอินโดนีเซียอย่างเร่ งด่วน ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็ นอย่างมาก และสิ นค้าบางชนิดได้รับความ
เสี ยหาย อีกทั้งมีเวลาจัดในการจัดนิทรรศการจํากัด แต่ในที่สุดสามารถดําเนินการจัดนิทรรศการเสร็ จภายใน
เวลา 03.00 น. ของวันเปิ ดงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
2. ปั ญหาในการนําเข้าต้นกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากอินโดนีเซียมีกฎระเบียบในการ
นําเข้าต้นไม้วา่ ต้องมีการขออนุญาตนําเข้าและบริ ษทั ที่นาํ เข้าได้ ต้องมี Import permit ซึ่งในอินโดนีเซียมีผู ้
นําเข้าที่มี Import permit สําหรับต้นกล้วยไม้จาํ นวน 2 ราย จึงเป็ นข้อจํากัดในการส่ งออกต้นกล้วยไม้ของไทย
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และทําให้มีการลักลอบนําเข้าต้นกล้วยไม้โดยผิดกฏหมายมากขึ้น ซึ่งสํานักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจํากรุ งจาการ์ตา อยูร่ ะหว่างการศึกษาปัญหานี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
3. ตลาดในเมืองบาตัม มีผคู ้ า้ ส่ งหรื อผูค้ า้ ปลีกดอกไม้นอ้ ยราย จึงทําให้ไม่มีผทู ้ าํ หน้าที่ในการกระจาย
สิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้กว้างขวางมากขึ้น แต่คาดว่าการจัดบูธไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยครั้งนี้
ทําให้ชาวเมืองบาตัมรู ้จกั กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับจากประเทศไทย และสร้างความต้องการใช้มากขึ้น
5. ข้ อเสนอแนะ/ข้ อคิดเห็น
1. เมืองบาตัมในอนาคตรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะพัฒนาให้เป็ นเมืองศูนย์กลางการประชุมและ
การจัดแสดงนิทรรศการของประเทศ ประกอบกับเมืองบาตัมอยูใ่ กล้กบั ประเทศสิ งคโปร์ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง มีการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างสิ งดโปร์กนั มากขึ้น ทําให้คาดว่าในอนาคตจะมีโอกาส
ขยายตลาดสิ นค้าไม้ดอกไม้ประดับของไทยได้มากขึ้น แต่เนื่องจากไม่มีสายการบินบินตรงระหว่าง
กรุ งเทพฯ – บาตัม ดังนัน ในระยะอันใกล้คาดว่าจะต้องนําเข้าโดยผ่านทางจาการ์ตา้ เป็ นหลัก
2. ตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยยังมีอนาคตที่สดใสในตลาดประเทศอินโดนีเซีย
เนื่องจากเป็ นประเทศที่มีประชากรหนาแน่น และมีผมู ้ ีรายได้สูงเป็ นจํานวนมาก ซึ่งโดยทัว่ ไปจะนิยมสิ นค้าจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะผลไม้และไม้ประดับ ดังนั้น จึงควรมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอก
ไม้ประดับของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานแสดงนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคชาวอินโดนีเซียได้รู้จกั
เป็ นที่ยอมรับ และต้องการใช้ไม้ดอกไม้ประดับของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาํ ลังซื้อสูง
พร้อมทั้งศึกษาช่องทางในการส่ งออกต้นกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับไปยังอินโดนีเซียให้สะดวก รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีการนําเข้าและสัง่ ซื้อกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยมากยิง่ ขึ้น
3. สํานักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศประจํากรุ งจาการ์ตา และคณะทํางานฯ มีแผนจะเข้าร่ วม
จัดงานแสดงกล้วยไม้ครั้งต่อไป ในงาน International Orchid and Agro Expo ที่เมือง Yogyakata ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2553
6. หน่ วยงาน องค์ กรและบริษัททีม่ ีส่วนร่ วมในการจัดนิทรรศการของไทย
1. กรมส่ งเสริ มการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานร่ วมจัดนิทรรศการและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการจัดนิทรรศการ ประสานงานผูส้ ่ งออกเข้าร่ วมงาน ได้แก่
1.1 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
1.3 นางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรปฏิบตั ิการ สํานักส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตร
2. สํานักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุ งจาการ์ตา ดําเนินการเช่าพื้นที่และจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ และประสานงานอํานวยความสะดวกแก่คณะผูร้ ่ วมจัดนิทรรศการ
3. กรมวิชาการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานร่ วมจัดนิทรรศการและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการจัดนิทรรศการ ได้แก่
3.1 นายดิเรก ตนพยอม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
3.2 นายมานิตย์ ใจฉกรรจ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญกาญพิเศษ
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4. สมาคมด้านไม้ดอกไม้ประดับ ที่สนับสนุนไม้ประดับ ไม้ตดั ใบ และอื่นๆ พร้อมส่ งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ได้แก่
4.1 นายอุดม ฐิตวัฒนสกุล นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
4.2 นายคณิ ต สมบูรณ์ผล และนายประโยชน์ ตันพิชยั สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.3 นายโชติภคั ภักดีสว่าง สมาคมพืชกินแมลงแห่งประเทศไทย
5. บริ ษทั ส่ งออกดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ที่สนับสนุนต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ไม้ประดับ
และอื่นๆ พร้อมส่ งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ได้แก่
5.1 นายตระกูล เตชะเจริ ญสุ ขจีระ และนางอรุ ณี เตชะเจริ ญสุ ขจีระ บริ ษทั ที เค เนิสเซอรี่ จํากัด
5.2 นายสมพงษ์ ทวีสุข และนายจักรกฤษ เอื้อประเสริ ฐ บริ ษทั ที เค ออร์คิด ฟาร์ม จํากัด
5.3 นายสิ ทธิศกั ดิ์ สมบูรณ์ผล บริ ษทั ไทย ออร์คิด เน็ทเวิร์ค จํากัด
5.4 นายวรพันธ์ บํารุ งไทยชัยชาญ บริ ษทั วนพฤก จํากัด
5.5 นายณฤพล ศรี กฤษดารมณ์ บริ ษทั เมจิก ออร์คิดส์ จํากัด
5.6 นายภัทรชัย ลามพัฒน์ บริ ษทั มงคล ฟลอร่ า แอนด์ เฟรชฟรุ๊ ตส์ จํากัด
5.7 นายเย็ณลือชา วีระวัฒนะเมธิน สวนเย็นออร์คิด
6. บริ ษทั ส่ งออกดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ที่สนับสนุนดอกกล้วยไม้ ไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สําหรับการจัดนิทรรศการประเทศไทย ดังนี้
6.1 บริ ษทั เอ เค ซี ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
6.2 บริ ษทั ฟลอร่ า ดีไซด์ จํากัด
6.3 บริ ษทั แอดวานซ์ ออร์คิดส์ จํากัด
*************************************
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ภาพประกอบรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสิ นค้ ากล้ วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับของไทย
ในงาน “Batam International Hortifest 2010”
ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่ างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2553
..................................................................................
งาน Batam International Hortifest 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2553 ณ เมืองบาตัม
ประเทศอินโดนีเซีย
เมืองบาตัม (Batam) เป็ นเกาะและเป็ นเมืองหนึ่งในจังหวัดหมู่เกาะเรี ยว ของประเทศอินโดนีเซีย เป็ นที่
รู ้จกั กันดีในฐานะพื้นที่เขตการค้าเสรี ของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซิโจรี (SIJORI Growth Triangle) อยูห่ ่างจากชายฝั่ง
ทางใต้ของประเทศสิ งคโปร์ประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางระหว่างเกาะนี้กบั เมืองอื่นๆ ที่อยูใ่ กล้เคียงได้
โดยมีบริ การเรื อเฟอรี่ จาํ นวนมาก เช่น เดินทางไปยังบินตัน, คาริ มุน, สิ งคโปร์ และยโฮร์บาห์รู (ประเทศมาเลเซีย)
สําหรับการเดินทางไปสิ งคโปร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

แผนที่แสดงที่ต้ งั เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
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งาน Batam International Hortifest 2010 จัดขึ้นที่ Batam Center โดยมี Theme การจัดงานว่า
“Green World and Healthier Live with Horticulture” ดําเนินการโดย กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

สถานที่จดั งาน Batam International Hortifest 2010 ณ Batam Center ประเทศอินโดนีเซีย
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การเตรียมการจัดนิทรรศการของไทย
สํานักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุ งจาการ์ตา เช่าพื้นที่จดั แสดงนิทรรศการจํานวน 6 คูหา
พื้นที่ 54 ตารางเมตร และคณะทํางานโครงการศึกษาการกระจายสิ นค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้
เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียแบบมีส่วนร่ วม และผูส้ ่ งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่ไปร่ วมงาน สนับสนุน
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับจัดตกแต่งนิทรรศการ และร่ วมกันจัดตกแต่งนิทรรศการ

นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร อัครราชทูตที่ปรึ กษาฝ่ ายการเกษตร
ต่างประเทศ ตรวจดูความพร้อมของสถานที่จดั งาน

คณะทํางานฯ เดินทางมาเตรี ยมจัดนิทรรศการ

เนื่องจากปัญหาการขนส่ ง ทําให้วสั ดุอุปกรณ์จดั นิทรรศการของประเทศไทยยังส่ งมาไม่ถึงสถานที่จดั งาน (วันที่ 14 ก.ค. 53)
จึงแบ่งทีมงานออกเป็ น 2 คณะ คือ คณะที่ 1 สํารวจพื้นที่และสํารวจตลาดในเมืองบาตัม และคณะที่ 2 ประสานงานการส่ งของ
พร้อมทั้งสํารวจหาวัสดุสาํ หรับจัดนิทรรศการสํารอง และเตรี ยมงานเบื้องต้น
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กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุจดั นิทรรศการของไทย ส่ งถึงบูธนิทรรศการของไทย วันที่ 14
กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. ทําให้คณะทํางานฯ ต้องทํางานแข่งกับเวลา เพื่อให้ทนั พิธีเปิ ดงาน
ในรุ่ งขึ้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

เมื่อของมาถึงก็ช่วยกันคนละไม้ละมือ จัดตกแต่งจนงานเสร็ จ ประมาณตีสามกว่าๆ ด้วยความร่ วมมือของ “ทีมไทยแลนด์ ”
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นิทรรศการของประเทศไทย และกิจกรรมต่ างๆ
นิทรรศการของประเทศไทย จัดแสดงบนพื้นที่ 6 คูหา พื้นที่รวม 54 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
1. ส่ วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสั มพันธ์ สินค้ากล้ วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับของไทย โดยเน้น
การจัดแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ กล้วยไม้ตดั ดอก ต้นกล้วยไม้ พวงมาลัย
ดอกกล้วยไม้ ดอกปทุมมา (บัวเข็ม)ไม้ตดั ใบ กล้วยไม้และไม้ประดับในสภาพปลอดเชื้อ และต้นไม้ประดับต่างๆ
เป็ นต้น ซึ่งนอกจากการจัดแสดงตัวอย่างสิ นค้าแล้ว ยังจัดให้มี Information Zone สําหรับให้ขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ
ของไทย และ Commercial and Business Matching Zone สําหรับการเจรจาธุรกิจการค้าของบริ ษทั ส่ งออกที่ไปร่ วมงาน
อีกด้วย
2. ส่ วนจัดแสดงและส่ งเสริมการบริโภคผลไม้ ไทย จัดให้มีการชิมผลไม้ไทยฟรี ได้แก่ ลําไย มะม่วง มังคุด
มะขามหวาน ส้มโอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น

ส่ วนแสดงสิ นค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย

ส่ วนจัดแสดงและส่ งเสริ มการบริ โภคผลไม้ไทย
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ส่ วนจัดแสดงนิทรรศการประชาสั มพันธ์ สินค้ากล้วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับของไทย
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ กล้ วยไม้ และไม้ ดอกไม้ ประดับทีน่ ําไปจัดแสดงในงาน

ไม้ประดับต่างๆ

ดอกกล้วยไม้และพวงมาลัย

ต้นกล้วยไม้

ดอกปทุมมา (บัวเข็ม) และแก้วกาญจนา

ต้นฟิ โลเดนดรอน

ต้นหม้อข้าวหม้องแกงลิง

ดอกกล้วยไม้

ว่านงาช้าง บอนสี ปาล์มประดับ ฯลฯ

ต้นพันธุ์ไม้ประดับในสภาพปลอดเชื้อ

13
พิธีเปิ ดงานอย่ างเป็ นทางการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร
อินโดนีเซีย และผูว้ า่ ราชการหมู่เกาะเรี ยว ร่ วมเป็ นประธานเปิ ดงาน พร้อมกับได้เยีย่ มชมการจัดบูธนิทรรศการ
ของไทย โดยคณะทํางานฯ ได้มอบกระเช้าต้นกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับให้กบั รัฐมนตรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และบุคคลสําคัญที่เข้าเยีย่ มบูธประเทศไทยด้วย

คณะทํางานร่ วมพิธีเปิ ดงานฯ

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และคณะ ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรอินโดนีเซี ย ประธานเปิ ดงาน และบุคคลสําคัญต่างๆ ที่เยีย่ มชมบูทประเทศไทย

นายมานิตย์ ใจฉกรรจ์ มอบกระเช้ากล้วยไม้ผวู้ า่ ราชการหมู่เกาะเรี ยวและบุคคลสําคัญต่างๆ

14
ผลสํ าเร็จของการจัดนิทรรศการของไทย
นิทรรศการของประเทศไทยได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมของผูช้ มงานมาก โดยมีหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2 ฉบับ คือ Tribun Batam และ Batum Pos ได้ลงข่าวเกี่ยวกับบูธประเทศไทยว่า การออกแบบการตกแต่ งจัด
แสดงบูธของไทยมีความสวยงามน่ าสนใจ และสามารถดึงดูดให้มีผเู ้ ข้าชมบูธได้เป็ นอย่างมาก รวมทั้งบูธของ
ประเทศไทยมีความหลากหลายของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับมากกว่าบูทอื่นๆ

15

ผูส้ ื่ อข่าวท้องถิ่นสัมภาษณ์คณะจัดงาน เกี่ยวนิทรรศการและสิ นค้าของไทย

หนังสื อพิมพ์ Tribun Batam ฉบับวันที่ 16 ก.ค. 53

นางแบบอินโดนีเซีย ถ่ายแบบกับดอกกล้วยไม้ ที่บูธประเทศไทย
หนังสื อพิมพ์ Tribun Batam ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 53

หนังสื อพิมพ์ Batam Pos ฉบับวันที่ 16 ก.ค. 53

16
Information Zone สําหรับใหข้ อ้ มูลผูเ้ ข้าชมนิทรรศการของไทย

มุมเอกสารโบร์ชวั ร์สินค้าของบริ ษทั ต่างๆ

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ แนะนําและให้ขอ้ มูลสิ นค้า
ของไทยแก่เจ้าหน้าที่ผชู้ ่วยชาวอินโดนีเซี ย

Commercial and Business Matching Zone เป็ นเวทีสาํ หรับการจัดแสดงสิ นค้าของบริ ษทั ส่ งออก
ที่ไปร่ วมงาน และการเจรจาธุรกิจการค้า

เจ้าหน้าที่และผูส้ ่ งออกให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ผนู้ าํ เขา้ และผูส้ นใจสิ นค้าในบูธประเทศไทย

17

ส่ วนจัดแสดงและส่ งเสริมการบริโภคผลไม้ ไทย
โดยจัดให้มีการชิมผลไม้ไทยฟรี ได้แก่ ลําไย มะม่วง มังคุด มะขามหวาน ส้มโอ และมะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น
เป็ นที่ชื่นชอบของผูเ้ ข้าชมงานเป็ นอย่างยิง่

นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร อัครราชทูตที่ปรึ กษาฝ่ ายการเกษตร พร้อมด้วยผูน้ าํ เข้าไม้ประดับอินโดนีเซีย
(Mr. Handy) ตรวจเยีย่ มชมนิทรรศการของไทย

18
บรรยากาศวันสุ ดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ ดอกกล้วยไม้และดอกปทุมมาของไทย เป็ นที่ตอ้ งการ
ของผูเ้ ข้าชมงานอย่างยิง่

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ประเทศไทยเพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยได้ให้ความร่ วมมืองานการเข้าร่ วมจัดบูธในงานครั้งนี้
และมอบโล่รางวัลดีเด่นให้กบั บูธประเทศไทยอีกด้วย

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ เป็ นตัวแทนประเทศไทย รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

19
คณะผูป้ ฏิบตั ิงานจัดนิทรรศการของไทย ผูส้ ่ งออก และน้องๆ ที่ทาํ หน้าที่ดูแลนิทรรศการ ให้ขอ้ มูลสิ นค้า
ล่ามแปลภาษาอินโดนีเซีย-อังกฤษ-ไทย ในระหว่างการจัดงาน

คณะทํางาน และผูส้ ่ งออกที่ไปร่ วมงาน รวม 17 คน

เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร และเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ที่ปรึ กษาการเกษตร ประจํากรุ งจาการ์ ตา
ที่ดูแลอํานวยความสะดวกให้แก่คณะจัดงาน

น้องๆ ที่ทาํ หน้าที่ดูแลนิทรรศการ ให้ขอ้ มูลสิ นค้า

20

บรรยากาศนิทรรศการและกิจกรรมอืน่ ๆ ในงาน Batam International Hortifest 2010

ตัวอย่างนิทรรศการแสดงสิ นค้าไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลและพืชผักของหน่วยงานต่างๆ

21
ในงานนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชสวนของหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดง
และประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดดอกไม้ การจัดประกวดการจัดสวนถาดผัก และการอบรมอาชีพต่างๆ
อีกด้วย

การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดดอกไม้

และการประกวดการจัดผักในภาชนะ

การอบรมฝึ กอาชีพ

22
การออกร้านจําหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ขอขอบคุณ
รัฐบาลไทย รัฐบาลอินโดนีเซีย สมาคมทุกสมาคม ผู้นําเข้ า และผู้ส่งออกทุกบริษัท
ทีม่ ีส่วนร่ วมทําให้ การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ สินค้ าไม้ ดอกไม้ ประดับครั้งนี้
ประสบผลสํ าเร็จ ลุล่วงลงด้ วยดี
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ภาคผนวก
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หนังสื อพิมพ์ Batam Pos ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
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หนังสื อพิมพ์ Tribun Batam ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
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หนังสื อพิมพ์ Tribun Batam ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 2553

28

Thailand Exporter List
At Batam International Hortifest 2010, 15-22 July 2010, Batam, INDONESIA
Company name

Company
Introduction

MAJIK ORCHID
CO.,LTD.

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

MONGKHOL FLORA &
FRESH FRUITS
CO.,LTD

Exporter; Fresh cut
orchids & Thai Fresh
fruits

T.K. ORCHID FARM
CO.,LTD.

Grower & Exporter;
Fresh cut orchids

T.K. NURSERY
CO.,LTD

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

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.
Grower & Exporter;
Carnivorous Plants;
Nepenthes sp.

THAILAND
CARNIVOROUS
PLANT SOCIETY

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

Person in charge

Business
Meeting

Product on
Show

15-16 July 2010

-Orchid plants;
Vanda hybrid,
Ascocenda hybrid,
- Adenium

15-16 July 2010

-Orchid Cut Flower;
Dendrobium,
Mokara

15-16 July 2010

-Orchid Cut Flower;
Dendrobium,
Mokara

15-16 July 2010

Aglaonema sp.

15-16 July 2010

-Orchid plants

15-16 July 2010

Nepenthes

MR.NARUPOL
SRIGIDSADAROM
(General Manager)

MR.PHATARACHAI LAMPHAT
(Director)

MR.SOMPONG THAVEESUK
(Managing Director)

MR. TRAKOOL
TECHACHAREONSUKCHERA
(Managing Director)

MR.SITTISAK SOMBOONPHON
(Managing Director)

MR.CHOTIPAK
PAKDEESAWANG
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Company name

Company
Introduction

Address

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

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

WANAPLUK GARDEN
CO.,LTD.

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

Export many kinds of
seeds and plants;
Palm, Cycad,
Euphorbia Millii,
Euphorbia Lactea,
Fragrant flower plants,
Orchid, Other plants
Grower & Exporter;
Fresh cut orchids

ADVANCE ORCHID
CO.,LTD.

Grower & Export of
Orchid and Sansevieria

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

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

Person in charge

Business
Meeting

Product on Show

MR.UDOM TITWATTANASAKUL
(President of The Royal
Horticultural Society of Thailand
under Royal Patronage)

15-16 July 2010

Cut Foliage,
Ornamental Plant

15-16 July 2010

Ornamental Plant

MR.WORAPHAN
BAMRUNGTHAICHAICHAN
(Managing Director)

-

-Orchid Cut Flower;
Mokara

-

Sansevieria stuckyi

-

Aglaonema sp.
Sansevieria,
Euphorbia lactea

MR.KRISTSUPBHAPONG
ANUKOOLTHAMCHOTE

MR.PAYONG
KHONGUDOMSUP
(Director)

MS.SARANYA AMARO
(Manager)

Remark: Department of Agricultural Extension Tel: (66-2) 9406104 Fax. (66-2) 5799549 E-mail: agriman52@doae.go.th
ที่มา: กลุม่ ส่งเสริมการผลิตไม้ ดอกไม้ ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553
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