รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
****************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รายชื่อผู้เดินทาง
1.1.1 ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
นายสงกรานต์ ภักดีคง
MR. SONGKRAN PHAKDIKHONG
การศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับการศึกษาสูงสุด
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
สาขาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสาขาวิชาหลัก*
โปรดเลือกสาชาวิชาย่อย*
โปรดเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง* * สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามสาขาวิชาการของ OECD
เกี่ยวกับที่ทางาน
ตาแหน่ง (วิชาการ/บริหาร) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กระทรวง/หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
กรม/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน/คณะ/กอง
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โทรศัพท์ 0 2940 6125 โทรสาร 0 2940 6125 e-mail: songkarn1957@yahoo.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริม
และการจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดินปุ๋ยและน้า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้ นต้น
ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการ
ผลผลิต การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.1.2 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
นางชัญญา ทิพานุกะ
Mrs. Chanya Dibanuka
การศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
Massey University
ระดับการศึกษาสูงสุด
M.Agr.Sc.
สาขาการศึกษา
Soil Science
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสาขาวิชาหลัก* ไม้ดอกไม้ประดับ
โปรดเลือกสาขาวิชาย่อย*
โปรดเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง* * สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามสาขาวิชาการของ OECD

-2เกี่ยวกับที่ทางาน
ตาแหน่ง (วิชาการ/บริหาร) นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กระทรวง/หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
กรม/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน/คณะ/กอง
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โทรศัพท์ 02-579-1501 โทรสาร 02-579-1501 e-mail: cdibanuka@hotmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิ ตตั้งแต่การส่งเสริม
และการจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดินปุ๋ยและน้า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น
ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการ
ผลผลิต การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.1.3 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
นายชัยวัต อินทรณรงค์
MR. CHAIWAT INTARANARONG
การศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ระดับการศึกษาสูงสุด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)
สาขาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสาขาวิชาหลัก*
โปรดเลือกสาขาวิชาย่อย*
โปรดเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง* * สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามสาขาวิชาการของ OECD
เกี่ยวกับที่ทางาน
ตาแหน่ง (วิชาการ/บริหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กระทรวง/หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
กรม/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน/คณะ/กอง
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 032 315 717 โทรสาร 032 315 059 e-mail: chaiwat20011@hotmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร การให้บริการทางการเกษตร การอารักขาพืช ให้คาปรึกษาแนะนา และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร กากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรอาเภอ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1.1.4 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์
MS. MARASRI VONGANANSUP
การศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-3ระดับการศึกษาสูงสุด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาการศึกษา
พืชสวน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสาขาวิชาหลัก* ไม้ดอกไม้ประดับ
โปรดเลือกสาขาวิชาย่อย*
โปรดเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง* * สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามสาขาวิชาการของ OECD
เกี่ยวกับที่ทางาน
ตาแหน่ง (วิชาการ/บริหาร) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กระทรวง/หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
กรม/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยงาน/คณะ/กอง
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โทรศัพท์ 02-579-1501 โทรสาร 02-579-1501 e-mail: m_vonganansup@hotmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
ศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและการจัดการพันธุ์
การเขตกรรม การจัดการด้านดินปุ๋ยและน้า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิต
กับการตลาด การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร
ภาษาไทย
งานแสดงนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า
สหรัฐอเมริกา
ภาษาอังกฤษ
WF&FSA Flora Distribution Conference 2013
1.3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาหลัก*
สาขาวิชาย่อย*
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง *
* สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามสาขาวิชาการของ OECD
1.4 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป* ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ
1.5 แหล่งให้ทุน
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน ผู้ให้ทุน
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประเภทของแหล่งทุน * ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด
1.6 ประเทศที่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ)* สหรัฐอเมริกา
1.7 งบประมาณ – วันเดินทาง*
งบประมาณ
902,849.68 บาท
จากวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556

-41.8 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
เข้าร่วมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในงาน WF&FSA Flora Distribution
Conference 2013
ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
1.9 คุณวุฒ/ิ วุฒิบัตรที่ได้รับ ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ)
2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร*
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ และเป็นประเทศทีม่ ีการนาเข้ากล้วยไม้จากทั่ว
โลกเป็นจานวนมาก ปริมาณนาเข้าจากไทยคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของทั้งหมด โดยนาเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเป็นหลัก
นอกจากนั้น เป็นสกุลอื่น ๆ ได้แก่ มอคคารา อแรนดา และออนซิเดียม รัฐปลายทางที่สาคัญในการกระจายกล้วยไม้
จากประเทศไทย ได้แก่ นิวยอร์ค ชิคาโก ซานฟรานซิสโก บอสตัน ไมอามี ลอสแองเจลิส ซีแอตเติล ดัลลัส ฮิวส์ตัน
และโฮโนลูลู เป็นต้น โดยไมอามีเป็นด่านนาเข้าไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของการนาเข้ามายัง
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นาเข้าดอกกล้วยไม้จากประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น
ปี 2555 มีมูลค่าการนาเข้า 408,312,366 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3 ทั้ง ๆ ที่ สหรัฐอเมริกาประสบสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า แสดงให้เห็นว่า ตลาดสหรัฐอเมริกายังมีโอกาสเติบโตได้เพิ่มขึ้น
งาน WF&FSA Flora Distribution Conference 2013 เป็นงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่
ที่สาคัญงานหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยจัดขึ้นเป็นประจาช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ Doral Golf Resort and Spa
เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า (Networking) สร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน (Education) และการเจรจาซื้อขายสินค้า (Commerce) ซึ่งผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ซื้อ
ผู้ขาย ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้มาชมงานมาเพื่อหาคู่ค้า สร้างเครือข่าย
และเจรจาธุรกิจ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม /สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ
3.1 วัตถุประสงค์
3.1.1 เพื่อเผยแพร่และขยายตลาดไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3.1.2 เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้ากับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เกิดคู่ค้ารายใหม่
หรือเกิดการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ
3.1.3 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการชนิด รูปแบบ ลักษณะและปริมาณสินค้าไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้ปรับแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดดังกล่าว
3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ
A4 (หากมีรายงานฯ แยกต่างหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่งด้วย)
ลักษณะของงาน
เป็นการจัดแสดงสินค้า (Trade Show) เพื่อหาคู่ค้า สร้างเครือข่าย และเจรจาธุรกิจ ทั้งสมาชิกของ
The Wholesale Florist & Florist Supplier Association (WF&FSA) และบุคคลภายนอก โดยต้องเสีย
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and Yourself” โดยจัดแสดงแบบ Table Top displays จานวน ๙๖ บูธ
การเข้าร่วมงานในนามประเทศไทย
ประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงาน WF&FSA Flora Distribution
Conference 2013 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกันดาเนินการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
1. กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จานวน 4 คน ได้แก่ นายสงกรานต์ ภักดีคง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นางชัญญา ทิพานุกะ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ และนางสาว
มารศรี วงศ์อนันทรัพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และนายชัยวัต อินทรณรงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานเตรียมการและประสานงานการเข้า
ร่วมงาน จ้างเหมาจัดซื้อจัดหาไม้ดอกและไม้ประดับ จัดตกแต่งนิทรรศการ ให้ข้อมูลสินค้า ศึกษาการผลิตการตลาดไม้
ดอกไม้ประดับ และพฤติกรรมผู้ เข้าร่วมงาน
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงวอซิงตัน ดี .ซี. ประสานงานการเข้าร่วมจัดงาน
และสนับสนุนการจัดงาน โดยรับผิดชอบจ่ายค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับบริษัทผู้นาเข้าดอกกล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านข้อมูลเอกสารและการ
ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดงาน คือ นายอลงธ์กรณ์ คาสอน และนายนภสินธุ์ วีระอาชากุล
3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มอบหมายให้ นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร )
ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมงาน สังเกตการณ์ ศึกษาการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับและ
พฤติกรรมผู้เข้าร่วมงาน
4. บริษัทผู้นาเข้าดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไมอามี คือ บริษัท N&N Orchids INC.
5. บริษัทส่งออกดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ บริษัท ชัชวาลออร์คิด จากัด และบริษัท RPN
GREEN PRODUCTS จากัด ร่วมเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการของไทยและเจรจาธุรกิจในงานดังกล่าว และมีบริษัท
ส่งออกดอกกล้วยไม้ 2 บริษัท คือ บริษัท ลีออร์คิดส์ จากัด และบริษัท กล้วยไม้ไทย จากัด ฝากแผ่นพับประชาสัมพันธ์
กล้วยไม้ของบริษัทไปประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าวด้วย
คูหาประเทศไทยและสินค้าที่จัดแสดง
ประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย ในพื้นที่ขนาด 8 x 10
ฟุต เพื่อเป็นการแนะนากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการคัดเลือกเฉพาะชนิดพันธุ์ที่เด่น ๆ เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงมีจากัด
โดยสินค้าที่นาไปจัดแสดง ได้แก่
1. ดอกกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลหวาย แวนดา แอสโคเซนดา มอคคารา ออนซิเดียม ซิมบิเดียม
ฟาแลนนอปซิส
2. ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ได้แก่ พวงมาลัยดอกกล้วยไม้หลากหลายรูปแบบ บูเก้กล้วยไม้ ช่อกล้วยไม้
ติดหน้าอก ต้นกล้วยไม้ประดิษฐ์จากดินเผา กล่องเพนท์ลายกล้วยไม้ เครื่องประดับเรซินทาจากดอกกล้วยไม้
3. ไม้ตัดดอก ได้แก่ หน้าวัว ธรรมรักษา ขิงแดง
4. ไม้ตัดใบ ได้แก่ เตยฮอลแลนด์ เฟินนาคราช
นิทรรศการของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจานวนมากมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลและ
ต้องการเจรจาการค้าหลายรายสินค้าที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ บูเก้กล้วยไม้
และกล่องแพนท์ลายรูปกล้วยไม้ ตามลาดับ สาหรับไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ ได้รับความสนใจน้อย เนื่องจากการสั่งซื้อ
จากประเทศไทย ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงนิยมสั่งซื้อจากสาธารณรัฐคอสตาริกาในทวีปอเมริกากลาง
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1. กล้วยไม้ที่ต้องการมาก คือ กล้วยไม้สกุลหวายคละสี โดยต้องการสีขาว ร้อยละ 50
2. เทศกาล พิธีการที่ใช้ดอกกล้วยไม้ โดยเฉพาะสีขาวเป็นจานวนมาก คือ งานแต่งงาน ซึ่งช่วงที่นิยม
แต่งงานมากที่สุด คือ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม นอกนั้น มีกระจายทั้งปี และเทศกาลอื่น ๆ ที่ใช้ดอกไม้มาก ได้แก่
วันแม่ ซึ่งตรงกับอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และวันวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพันธ์
3. ปัญหาจากดอกกล้วยไม้ที่ส่งมาจากประเทศไทย โดยเฉพาะสีขาวพบปัญหาเป็นโรคเกสรดา ซึ่งผู้นา
เข้าได้ฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกทราบ เพื่อหาทางแก้ไข
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง
การไปร่วมจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้ ได้ประโยชน์ คือ
1. ทาให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งวิธีการใช้งาน
และการประยุกต์ใช้ให้กับผู้เข้าชมงาน
2. ทราบข้อมูลความต้องการใช้และปัญหาต่าง ๆ ของกล้วยไม้ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถทางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. ได้ความรู้เพิ่มเติมด้านเทคนิคการจัดและการนาดอกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับอื่นมาใช้งาน
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงครั้งต่อไป
5. การจัดงานแสดงในครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูล นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการผลิตให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับของนานาประเทศที่มาร่วมจัดแสดง โดยเฉพาะทวีปเจ้าภาพ คือ อเมริกากลางและใต้
ได้แก่ โคลัมเบีย สาธารณรัฐคอสตาริกา ได้แสดงศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
เช่น การแสดงกุหลาบปักแจกันสูง ๓ เมตร ราคาขายในตลาดประมาณ ๓๐ ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน
1. การเข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย
ภายใต้กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก ตามยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก
พ.ศ. 2554 – 2559 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การส่งออกกล้วยไม้เป็นไป
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
2. ได้รับทราบข้อมูลการนาเข้ากล้วยไม้ไทยจากผู้นาเข้ารายใหญ่ในเมืองไมอามี ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้า
ไปยังเมืองอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพยายามประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้
ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบข้อมูล เพื่อร่วมกันหาวิธีการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้ สามารถผลิต
กล้วยไม้คุณภาพ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย ได้ในปริมาณมากขึ้นและตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ
3. ความคุ้มทุน การเข้าร่วมงานระดับนานาชาติเฉพาะสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ทาให้มีผู้นาเข้า ผู้ส่งออก
ผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการที่สนใจสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ มารวมตัวกัน ณ ที่แห่งเดียว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประเทศลง หากประเทศไทยจะต้องจัดเอง โดยสามารถลดได้ทั้งค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และการเชิญ
ผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ซึ่งการที่ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้ ได้จัดนิทรรศการกล้วยไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าชมงาน ทาให้สามารถประชาสัมพันธ์ สินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก และขยายผล
ความต้องการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยออกไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. การทางานแบบบูรณาการระหว่าง ๕ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ความสวยงาม และคุณภาพของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมและขยายธุรกิจ
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต
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4.1 ปัญหา/อุปสรรค
4.1.1 ช่วงระยะเวลาการจัดงาน เดือนตุลาคม เป็นช่วงเริ่มปีงบประมาณของส่วนราชการ จึงมีปัญหา
เรื่องยังไม่ได้รับเงินประจางวด งบรายจ่ายอื่น จากสานักงบประมาณ จึงต้องขอใช้เงินทดรองราชการของกรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าวไปก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงชดใช้เงินงบประมาณ
คืนเงินทดรองราชการต่อไป
4.1.2 งาน WF&FSA Flora Distribution Conference 2013 เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดเพื่อหาคู่ค้า
สร้างเครือข่าย และเจรจาธุรกิจ ทั้งสมาชิกของ The Wholesale Florist & Florist Supplier Association
(WF&FSA) และบุคคลภายนอก โดยต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้างานในราคาที่แตกต่างกัน ทาให้บุคคลทั่วไปหรือ
ผู้บริโภคที่ต้องการเข้าชมงานมีน้อยราย หรืออาจจะไม่มีเลยที่ยอมจ่ายค่าลงทะเบียนเข้างาน ทาให้การประชาสัมพันธ์
ไม่ถึงผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปโดยตรง
4.1.3 ไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ ได้รับความสนใจน้อย เนื่องจากการสั่งซื้อจากประเทศไทย ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง จึงนิยมสั่งซื้อจากสาธารณรัฐคอสตาริกาในทวีปอเมริกากลาง ส่งผลให้การขยายตลาดไม้ตัดดอกและไม้ตัด
ใบของประเทศไทยลดลง
4.1.4 การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีจานวนน้อย เนื่องจากผู้เข้าชมงาน เป็นนักธุรกิจต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเข้างาน เพื่อหาคู่ค้า สร้างเครือข่าย
และเจรจาธุรกิจ จึงไม่ประสงค์จะเสียเวลาในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถาม
4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.2.1 งานแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่จัดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นงานระดับนานาชาติ ใช้
เงินลงทุนสูง มีผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามาร่วมงานเป็นจานวนมาก ทั้ง จากในประเทศและ
ต่างประเทศ จากทั่วโลก เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมนาผู้ผลิตและผู้ส่งออก ไปร่วมงานและเจรจาธุรกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
และไม้ดอกไม้ประดับของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้นาเข้าได้มีโอกาสนาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่ง เป็นวิธีการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้มากขึ้น ในอนาคต
4.2.2 กล้วยไม้ตัดดอกของไทย โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย ยังเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา
เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจาเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตกล้วยไม้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
GAP เนื่องจากพบปัญหาโรคและแมลงที่ติดไปกับผลผลิตที่นาเข้า ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาลาย และเกิด
ภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อสินค้ากล้วยไม้ของไทย และอาจต้องสูญเสียตลาดให้คู่แข่งขันได้ในอนาคต
4.2.3 เนื่องจากการเดินทางมาร่วมจัดงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมีผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเจรจาธุรกิจเป็นจานวนน้อย ได้หารือกับกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจาสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในการพิจารณาหาช่องทางการเข้าร่วมจัดงานที่เหมาะสม ซึ่งทางกงสุลฯ อาจจัดทา
เป็นโครงการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน ในการเชิญผู้ส่งออก
เข้าร่วมงาน
4.2.4 หากมีการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ (เว็บไซด์ Orchid Net) เรียบร้อยแล้ว ควรจัด
ให้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซด์ของสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
และสถานทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก และเกิดความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น

-84.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติราชการของคณะเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ นอกจากจะประสบความสาเร็จในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ของไทย ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้ค้าส่ง
และผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใกล้เคียงได้รู้จักและเกิดความต้องการกล้วยไม้ และไม้ดอก
ไม้ประดับของไทยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทางานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพทั้งหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงวอซิงตัน ดี .ซี. และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหน่วยงานเอกชน
ประกอบด้วย ผู้นาเข้า และผู้ส่งออกที่ไปร่วมงาน ซึง่ หากมีการดาเนินการลักษณะเช่นนี้ในทุกกิจกรรมก็คาดว่าจะ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554 - 2559 ให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ลงชื่อ…….....................................................................………...
ตาแหน่ง .................................................................................
ลงวันที่ .....................................................................
4.4 ผู้ประสานงาน
4.1.1 ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
e-mail:
4.1.2 ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
e-mail:

นางชัญญา ทิพานุกะ
02-579-1501
cdibanuka@hotmail.com
นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์
02-579-1501
m_vonganansup@hotmail.com
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ภาพประกอบการร่วมงานจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
งาน WF&FSA Floral Distribution Conference 2013
ณ เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556
แผนผังบริเวณจัดงาน และแสดงที่ตั้งบริเวณจัดนิทรรศการของไทย
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การเตรียมการจัดนิทรรศการของไทย
บริษัท N&N Orchids INC. และสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงวอซิงตัน ดี.ซี. ได้เช่า
พื้นที่จัดนิทรรศการ และกรมส่งเสริมการเกษตร จ้างบริษัท N&N Orchids INC. จัดทาโครงสร้างและนิทรรศการ
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
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ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย
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กิจกรรมสาธิตและส่งเสริมรูปแบบการใช้สินค้าภายในงาน
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กิจกรรมเจรจาธุรกิจ และให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
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บรรยากาศนิทรรศการอื่น ๆ ภายในงาน WF&FSA Flora Distribution Conference 2013
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ขอขอบคุณ
รัฐบาลไทย หน่วยงานภาครัฐ ผู้นาเข้า ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกทุกบริษัท
ที่มีส่วนร่วมทาให้การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับไทยครั้งนี้
ประสบผลสาเร็จ และลุล่วงด้วยดี

