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รายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสนิคา้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย  

ในงาน “International Orchid & Agro Expo”  
ณ Hall A, Jogja Expo Center เมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนเีซีย 

ระหว่างวันที่ ๒๖– ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
………………………………………………………… 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 งาน International Orchid & Agro Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ Hall A, 
Jogja Expo Center เมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นงานแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการพัฒนากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจเก่ียวกับกล้วยไม้และอตุสาหกรรมเกษตรอ่ืนๆ ในอินโดนีเซีย ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  
การประกวดกล้วยไม้ การจัดสัมมนา การจําหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจ นอกจากน้ี ภายในงานยังมีการจัด
งานจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย  

 สถานทีจั่ดงาน: Hall A, Jogja Expo Center เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย  

 ระยะเวลาจัดงาน: ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

๒. ความเป็นมาการเข้าร่วมงานของประเทศไทย 
 สํานักงานที่สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียได้รับ
อนุมัติงบประมาณให้ดําเนินโครงการศึกษาการกระจายสินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เข้าสู่
ตลาดอินโดนีเซียแบบมสี่วนร่วม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และขยายตลาดสินค้าเกษตรประเภทกล้วยไม้และ 
ไม้ดอกไม้ประดับของไทยเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐ (ประเทศไทยกับ
ประเทศอินโดนีเซีย) โดยใช้สนิค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เป็นสะพานเช่ือมมิตรภาพสู่มิติ 
ด้านอ่ืนๆ  จึงรว่มกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมพฤกษชาติ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย 
ทํางานบูรณาการร่วมกันในลกัษณะคณะทํางาน โดยมีกิจกรรมหลักในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ 
 ๑. การจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน “Batam International Hortifest 2010” ที่เมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย  
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 ๒. การจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน “International Orchid and Agro Expo” ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 คณะทํางานฯ จึงกําหนดเข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และ 
ไม้ดอกไม้ประดับของไทย ในงาน International Orchid & Agro Expo ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับไปร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย 

 วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไมแ้ละไม้ดอกไม้ประดับของไทยในประเทศอินโดนีเซีย 
 ๒. เพ่ือเป็นการขยายโอกาสตลาดสนิค้ากล้วยไมแ้ละไม้ดอกไม้ประดับของไทยในตลาดต่างประเทศ 
 ๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการผลิต การจัดการ กับผู้เก่ียวข้องทั้งของประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมจดัแสดงนิทรรศการ 

 ผลิตภัณฑ์กลว้ยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่จะนําไปจัดแสดง ได้แก่ 
 ๑. ต้นกล้วยไมแ้ละกล้วยไม้ตัดดอก เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย แวนดา แอสโคเซนดา และม็อคคารา เป็นต้น 
 ๒. ไม้ตัดใบ เช่น มอนสเตอรา่ ซานาดู  เฟินหนัง  ฟิโลใบมะละกอ ลิ้นมงักร เป็นต้น 
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 ๓. ไม้ตัดดอกเมืองร้อน ได้แก่ ดอกปทุมมา (บัวเข็ม) ขิงแดง ธรรมรักษา ดาหลา เป็นต้น  
 ๔. สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ได้แก่  โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างวันที่   ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

งบประมาณ  
สํานักงานที่สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

งบประมาณสําหรับทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ๑. สามารถประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้แก่ผู้สนใจ เพ่ือให้เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับของประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างกว้างขวางมากข้ึน 
 ๒. ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับสินค้าเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ  
แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย 

๓. ผลการดําเนินงาน 
 ประเทศไทยเขา้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไมแ้ละไม้ดอกไม้ประดับ
ของไทย ในงาน International Orchid & Agro Expo ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดําเนินการโดย
สํานักงานที่ปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซยี ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในลักษณะคณะทํางานโครงการศึกษาการกระจายสินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไมเ้ข้าสู่ตลาด
อินโดนีเซียแบบมีส่วนร่วม และผู้ส่งออกกลว้ยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยที่ไปร่วมงาน 
 การจัดแสดงนทิรรศการประชาสัมพันธ์สนิค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย จัดแสดงบนพ้ืนที่  
๒ คูหา พ้ืนที่รวม ๔๐ ตารางเมตร โดยเน้นการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ 
กล้วยไม้ตัดดอก ต้นกล้วยไม้ ไม้ตัดใบ และไม้ตัดดอกเมืองร้อนต่างๆ เป็นต้น นอกจากการจัดแสดงตัวอย่าง 
สินค้าแล้ว ยังจัดให้มี Commercial and Business Matching Zone สําหรับการเจรจาธุรกิจการค้าของบริษัท 
ส่งออกที่ไปร่วมงาน โดยมีเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียประจํานิทรรศการเพ่ือใหข้้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการของไทย 
 จากการสํารวจบูธอ่ืนๆ ที่เข้ารว่มจัดงานพบว่า กล้วยไม้ส่วนใหญท่ี่นํามาจัดแสดงและจําหน่ายในงาน  
เป็นต้นกล้วยไม้ป่า กล้วยไมพ้ื้นเมืองแถบหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี กล้วยไม้ที่มีจําหน่ายในงานส่วนใหญ ่
มาจากไต้หวัน เช่น กล้วยไม้สกุลคัทลียา ออนซิเดียม แกรมมาโตฟิลัม และฟาแลนนอปซิส ซึ่งกล้วยไม้สกุลคทัลียา 
จําหน่ายราคาสูงกว่ากล้วยไม้สกุลอ่ืนๆ  แต่อย่างไรก็ตาม กล้วยไม้สกุลหวายท่ีมีการจําหน่ายในอินโดนีเซียเป็นกล้วยไม้
ที่นําเข้าจากประเทศไทย และมีราคาค่อนข้างสูง 

 ผลสําเร็จของการจัดนิทรรศการของไทยและผู้เขา้ร่วมงานของไทย 
 ๑. การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยการสังเกตและสอบถามผู้เข้าชมงาน ทกุคนช่ืนชอบในนทิรรศการ 
ของไทย และต่ืนตาต่ืนใจกับความสวยงามของดอกกล้วยไมแ้ละไม้ดอกอ่ืนๆ ที่จัดแสดงในนิทรรศการ  
 ๒. มีผู้นําเข้าต้นกล้วยไม้ของอินโดนีเซีย สนใจเข้าเจรจาธุรกิจกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปร่วมจัดงานของไทย  
และคาดว่าจะมีการส่งตัวอย่างสินค้าต่อไป สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้นําเข้าสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ต้นกล้วยไม้สกุลแวนดา 
กล้วยไม้ตัดดอก เป็นต้น  
 ๓. ผู้ไปร่วมงานของไทยได้มีโอกาสศึกษา รวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้พ้ืนเมือง เพ่ือที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
ในการพัฒนากล้วยไม้ลูกผสมเป็นการค้าต่อไปได้ 



3 
๔. อุปสรรคและข้อจํากัดของการจัดงาน 
 เน่ืองจากช่วงเวลาที่ไปจัดงาน ประเทศอินโดนีเซียประสบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เกิดแผ่นดินไหวและ 
สึนามิที่ชายฝั่งเกาะสมุตรา เกิดภูเขาไฟระเบิด (ภูเขาไฟเมราปี) ที่เมืองย็อกยาการ์ตา ซึ่งเป็นสถานทีจ่ัดงาน  
ทําให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียอยู่ในภาวะที่ต่ืนตระหนกและโศกเศร้า ประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทาง 
จึงทําให้การเข้ามาชมนิทรรศการน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

๕. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ของผู้ไปร่วมจัดงาน 
 ๑. การขยายตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยในตลาดประเทศอินโดนีเซีย ยังมีโอกาสและ 
ความเป็นไปได้สูง เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น และมผีู้มีรายได้สูงเป็นจํานวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยม
สินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะผลไม้ กล้วยไม้และไมด้อกไม้ประดับ ดังน้ัน จึงควรมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สินค้ากล้วยไมแ้ละไม้ดอกไมป้ระดับของไทยอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดงานแสดงนิทรรศการต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภค 
ชาวอินโดนีเซียได้รู้จักเป็นที่ยอมรับ และตอ้งการใช้ไม้ดอกไม้ประดับของไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค 
ที่มีกําลังซื้อสูง  พร้อมทั้งศึกษาช่องทางในการส่งออกต้นกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับไปยังอินโดนีเซียใหส้ะดวก 
รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหม้ีการนําเข้าและสั่งซื้อกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยมากย่ิงข้ึน  
 ๒. ในการจัดแสดงเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในตลาดอินโดนีเซียในครั้งต่อไป 
ควรมีการระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ลกูค้าระดับสูง ระดับกลาง 
หรือระดับล่าง และควรจัดให้มีการจําหน่ายผลผลิตที่นําไปจัดแสดงด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้ากลับไป 
ได้ทันที 

๖. หน่วยงาน องค์กรและบรษิัทที่มีส่วนร่วมในการจัดนทิรรศการของไทย 
 ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการ และประสานงานผู้ส่งออก 
เข้าร่วมงาน คือ นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   
 ๒. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงจาการ์ตา ดําเนินการเช่าพ้ืนที่และจ้างเหมา 
จัดนิทรรศการ และประสานงานอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ร่วมจัดนิทรรศการ 
 ๓. กรมวิชาการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการจัดนิทรรศการ ได้แก่  
  ๓.๑ นายดิเรก  ตนพยอม ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
  ๓.๒ นายมานิตย์  ใจฉกรรจ์  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
  ๓.๓ นางจงวัฒนา  พุ่มหิรญั นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 ๔. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการ คือ นายบัญฑิต 
มงคลวีราพันธ์  ผู้อํานวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน   
 ๕. สมาคมและบริษัทส่งออกดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
  ๕.๑ ดร. อุทัย  จารณศรี  สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๕.๒ นายสมพงษ์  ทวีสุข  บริษัท ท ีเค ออร์คิด ฟาร์ม จํากัด 
  ๕.๓ นายณฤพล  ศรีกฤษดารมณ์  บริษัท เมจิก ออร์คิดส์ จาํกัด   
 ๖. Mr. Handy ผู้นําเข้าไม้ดอกไม้ประดับประเทศอินโดนีเซีย 
 

************************************* 
 
 

รายงานโดย นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา   
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ภาพประกอบรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสนิคา้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย  

ในงาน “International Orchid & Agro Expo”  
ณ Hall A, Jogja Expo Center เมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนเีซีย 

ระหว่างวันที่ ๒๖– ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
.................................................................................. 

 
 งาน International Orchid & Agro Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ Hall A, 
Jogja Expo Center เมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 เมืองย็อกยาการ์ตา (Yogyakarta) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เมอืงย็อกยา (Jogya) อยู่บนเกาะชวา เป็นเขต
ปกครองพิเศษของอินโดนีเซีย อยู่ห่างจากเมืองหลวงจาการ์ตา ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม จึงเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเย่ียมชมเมืองย็อกยาการ์ตาแห่งน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีแ่สดงทีต้ั่งเมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
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สถานทีจั่ดงาน International Orchid & Agro Expo ณ Hall A, Jogja Expo Center เมืองย็อกยาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย   

  
 

การเตรียมการจัดนิทรรศการของไทย   
 สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงจาการ์ตา เช่าพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการจํานวน ๒ คูหา 
พ้ืนที่ ๔๐ ตารางเมตร และคณะทํางานโครงการศึกษาการกระจายสินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้
เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียแบบมีสว่นร่วม และผูส้่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่ไปร่วมงาน สนับสนุนกล้วยไม้  
ไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับจัดตกแต่งนิทรรศการ และร่วมกันจัดตกแต่งนิทรรศการ 
 

 

  

คณะจัดนิทรรศการของประเทศไทย “ทีมไทยแลนด์” ช่วยกันจัดตกแต่งนิทรรศการ 
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นิทรรศการของประเทศไทย และกิจกรรมต่างๆ 
 การจัดแสดงนทิรรศการประชาสัมพันธ์สนิค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย จัดแสดงบนพ้ืนที่  
๒ คูหา พ้ืนที่รวม ๔๐ ตารางเมตร โดยเน้นการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ 
กล้วยไม้ตัดดอก ต้นกล้วยไม้ ไม้ตัดใบ และไม้ตัดดอกเมืองร้อนต่างๆ เป็นต้น นอกจากการจัดแสดงตัวอย่าง 
สินค้าแล้ว ยังจัดให้มี Commercial and Business Matching Zone สําหรับการเจรจาธุรกิจการค้าของบริษัท 
ส่งออกที่ไปร่วมงาน โดยมีเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียประจํานิทรรศการเพ่ือใหข้้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการของไทย 
 

 

  

   
 

นิทรรศการประเทศไทย ในงาน International Orchid & Agro Expo ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย   
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กิจกรรมของคณะเจ้าหนา้ท่ีและผูส้่งออกในการเข้าร่วมงาน 

 
นายชุมเจตน์  กาญจนเกษร อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจํากรุงจาการ์ตา และคณะเจ้าหน้าท่ี ผู้ส่งออก ของประเทศไทยร่วม

พิธีเปิดงานในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

  

กิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้นําเข้า ผู้ค้าดอกกล้วยไม้ของเข้าอินโดนีเซีย กับผู้ส่งออกกล้วยไม้ของไทย 

  
ผู้เข้าชมงานสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการของประเทศไทย คณะเจ้าหน้าท่ีของไทยดูงานการผลิตกล้วยไม้ท่ีเมืองย็อกยาการ์ตา 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ในงาน International Orchid & Agro Expo 
 

การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดกล้วยไม้ และการออกร้านจําหน่ายกล้วยไม้และสินค้าเกษตรอ่ืนๆ  

จัดแสดงกล้วยไม้ท่ีชนะการประกวด ส่วนร้านค้าจําหน่ายกล้วยไม้ 

กล้วยไม้สกุลหวายที่นําเข้าจากไทยมาปลูกเลี้ยง 
และจําหน่ายในอินโดเนีเซีย  

กล้วยไม้สกุลอ่ืนๆ เช่น ฟาแลนนอปซิส  คัทลียา ออนซิเดียม 
นําเข้ามาจากไต้หวัน และจําหน่ายในอินโดเนีเซีย 

 
 
 
 
 
 



 9

  
ร้านจําหน่ายกล้วยไม้พันธุ์แท้ พันธุ์พ้ืนเมืองจากหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

ในการปรับปรุงพันธ์ุกล้วยไม้การค้าของประเทศไทย 

  
กิจกรรการจัดแสดงขบวนรถม้าซ่ึงประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ  

 

 ช่วงเวลาที่ไปจัดงาน เมืองย็อกยาการ์ตา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน มีภูเขาไฟระเบิด (ภูเขาไฟเมราปี) ทําให้
ประชาชนชาวอินโดนีเซียอยู่ในภาวะที่ต่ืนตระหนกและโศกเศร้า ประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทาง จึงทํา
ให้การเข้ามาชมนิทรรศการน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

  
ภูเขาไฟเมราปียังครุกรุ่นหลังจากการระเบิด 

เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
บ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหายจากเถ้าภูเขาไฟ 

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

ขอขอบคณุ 
รัฐบาลไทย  รัฐบาลอินโดนเีซีย  สมาคมทกุสมาคม  ผูน้าํเขา้  และผูส้ง่ออกทุกบริษัท 

ที่มีส่วนร่วมทําให้การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพนัธส์ินค้าไม้ดอกไม้ประดับครั้งนี ้
ประสบผลสําเร็จ ลุล่วงลงด้วยดี 
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ภาคผนวก 
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Thailand Exporter List  

At International Orchid & Agro Expo, Yogyakarta, 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) 

26 – 30 October 
2010 

-Orchid plants; 
Vanda hybrid, 
Ascocenda hybrid,  
 

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) 

26 – 30 October 
2010 

-Orchid Cut Flower; 
Dendrobium, Mokara 

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