
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน  
ณ ต่างประเทศและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

**************************** 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) 
1. นายบํารุง  สังข์สว่าง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

จังหวัดราชบุรี 
2. นายธีระศักด์ิ  ยมสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
3. นางนันทพร  ทองอินทร ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นางสาววัลภา  ปันต๊ะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
5. นางสาวธันย์ชนก  โต๊ะถม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
6. นางถนอมจิต  บุตราช เกษตรกรผู้ผลติไม้ผล จังหวัดสมุทรสงคราม 
7. นายอาคม  ทองใบ เกษตรกรผู้ผลติไม้ผล จังหวัดจันทบุรี 

 
 1.2 ชื่อเรื่อง/หลกัสตูร โครงการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในงาน The 8th  
            Thailand Grand Fair ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

 1.3 วัตถุประสงค์ของการเดนิทางไป* 
    ประชุม   สัมมนา    ฝึกอบรม  
  ปฏิบัติการวิจัย    ดูงาน     ปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง 
                   ประเทศ (จัดประชาสัมพันธ์ผลไมแ้ละผกั) 

 1.4 แหลง่ใหท้นุ    
  ประเภทของแหล่งทนุ * 
     ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด     ทุนของหน่วยงานอ่ืนๆ 
    ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ    ทุนส่วนตัว 

 1.5 ประเทศที่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ)* 
  - เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

 1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง 
  - งบประมาณ 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
  - ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
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1.7 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน  
  แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของภาคเกษตร  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน 
 1.8 งบประมาณ 
  - งบประมาณ 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
   - ช่ือโครงการ โครงการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในงาน The 8th  
      Thailand Grand Fair ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

ส่วนที ่2  บทคดัย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสบืค้น (ภาษาไทย/
อังกฤษ) 
 2.1 บทคดัย่อหรือสรปุย่อของหลักสตูร*  

เนการาบรูไนดารุสซาลามเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีรายได้ต่อหัวสูงติด 
อันดับโลก จัดเป็นตลาดท่ีมีกําลังซื้อสินค้าสูง โดยประเทศบรูไนมีการนําเข้าผลไม้จากไทยคิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ ของการนําเข้าผลไม้ทั้งหมด ซึ่งผลไม้ที่บรูไนนําเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
มะม่วง กล้วย และฝร่ัง และสินค้าผลไม้ของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบรูไน แม้ว่าจะมีราคา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลไม้ที่นําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วงนํ้าดอกไม้ 
เน่ืองจากมีคุณภาพสูงและรสชาติดี แตกต่างจากผลไม้ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งบรูไน
ยังไม่มีมาตรการทางด้านภาษีและโควตาจํากัดการนําเข้าสินค้าผลไม้จากแต่ละประเทศ จึงนับเป็น
โอกาสที่ดีของประเทศไทยในการเปิดตลาดสินค้าผลไม้ในประเทศบรูไน โดยจากข้อมูลการวิเคราะห์
ตลาดบรูไน ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พบว่า สินค้าที่มีศักยภาพของไทยใน
ตลาดบรูไน ได้แก่ ข้าว นํ้าตาล และผลไม้ไทย เป็นต้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 
จึงได้จัดแสดงสินค้าไทยประจําปี ในงาน Thailand Grand Fair โดยได้เริ่มดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักย่ิงขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อไป อีกทั้งยังมีการนําผลไม้ไทยมาเพ่ือดําเนินการทางการทูต (Fruit 
Diplomacy) มอบเป็นของกํานัลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของบรูไน 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อสูงอย่างสม่ําเสมอ และมีความช่ืนชอบผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก ดังน้ัน 
จึงต้องเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นในตลาดประเทศบรูไนดารุส
ซาลาม และส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวบรูไนมีความเช่ือมั่นในการบริโภคผลไม้ไทยที่มีรสชาติดี และมี
ความปลอดภัยจากมาตรฐานการผลิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดผลไม้ไทยในประเทศ
บรูไนดารุสซาลามให้มากขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านชนิด รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพ 
มาตรฐาน และความพร้อมในการส่งออกของผู้ประกอบ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมท้ังประเทศใกล้เคียงให้เพ่ิมมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สําคัญในการศึกษาข้อมูลความต้องสินค้าเกษตร และ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวบรูไนดารุสซาลามอีกด้วย  ในการน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้นํา
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ผลไม้ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก เข้าร่วมแสดงในงาน The 8th Thailand Grand Fair ณ กรุง
บันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2558 ซึ่งภายใน
งานประกอบด้วย การจัดแสดงตัวอย่างผลไม้ไทยทั้งสดและแปรรูป การจัดชิมแนะนําผลไม้ไทย การ
เจรจาธุรกิจ และสอบถามความพึงพอใจในรสชาติและความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งยังได้ศึกษาและ
สํารวจตลาดสินค้าเกษตรในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เพ่ือพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรของไทย ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดประเทศบรูไนดารุสซาลามต่อไป  การจัด
งานแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศเป็นช่องทางหน่ึงที่จะได้ทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ตลาด
ต่างประเทศได้รู้จักและเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตสินค้าผลไม้ไทยที่ได้มาตรฐานสากล 
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคชาวต่างประเทศต่อสินค้าเกษตรของไทย ขยายโอกาสทาง
การตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก และทําให้ทราบข้อมูลความ
ต้องการด้านสินค้าเกษตรของผู้บริโภคในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร
ให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ตามแนวทางตลาดนําการผลิต ซึ่ง
การเข้าร่วมจัดงาน จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าผลไม้ของไทยเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น ขยายโอกาสทาง
การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต รสนิยมและ
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลที่ได้รบัจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 
และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

3.1 วัตถุประสงค ์
3.1.๑ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้ไทยไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
3.1.๒ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสตลาดสนิค้าผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ 
3.1.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต 

รสนิยมและความต้องการผลไม้ของผู้บริโภค 

 3.2 เนื้อหาที่เปน็สาระสําคญัในเชิงวิชาการ ทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า  
1 หน้ากระดาษ A4 (หากมีรายงานฯ แยกต่างหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่ง
ด้วย) 

งาน The 8th Thailand Grand Fair เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องด่ืม และ 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของงาน ASEAN Consumer Fair 2015  
ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องด่ืมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่จัดขึ้นทุกปี  โดย
ในปี 2558 เป็นครั้งที ่8  ของการจัดงาน และมีกําหนดจัดระหว่างวันที ่10 - 14 มิถนุายน 2558  ณ 
International Convention Centre (ICC), บันดาร์เสรีเบกาวัน ห้อง Press Conference Hall 
ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยเข้าร่วม จาํนวน 24 บริษทั 
(รวมกรมส่งเสริมการเกษตร) อาทิ Brusiam Food Alliance Co., Ltd. Lactasoy Co., Ltd The 
Wandering Bee Co., Ltd. Udon Dangtrad Thai Herb Co., Ltd. เป็นต้น จากผู้เข้าร่วมแสดง
สินค้าจํานวนมากทั่วทวีปเอเชีย มีจํานวนผู้เขา้ร่วมชมงาน 5 วัน มากกว่า  30,000 ราย  
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กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการจัดแสดงและแนะนํา
สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้ไทยทั้งสดและแปรรูป จํานวน 12 ชนิด ซึ่งได้แก่ ทเุรียน มังคุด
มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง ลําไยสด เงาะ ส้มโอ กล้วยไข่ ทุเรียนทอดกรอบ มะขามหวานแกะเปลือก 
ลําไยอบแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และมะม่วงอบแห้ง ในรูปแบบของการจัดแสดงตัวอย่างของจริงที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งสาธิตเทคนิคการปอกเปลือกเพ่ือรับประทานอย่างถูกวิธี มีการจัดชิมเพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้ลิ้มลองรสชาติ รวมท้ังให้ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลไม้ไทย  
ซึ่งกิจกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้นน้ันได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบรูไน    
ดารุสซาลามทีม่าร่วมงาน นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกรแถวหน้าจากวงการ
ส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 1 ราย และวงการทุเรียน เงาะ และมังคุด จังหวัดจันทบุรี อีก 1 
ราย เข้าร่วมจัดงาน เพ่ือให้ภาคเกษตรกรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยน/เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศบรูไนดารุสซาลาม พร้อมทั้งศึกษาช่องทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บรโิภค และทศันคติต่อสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปของไทย และที่สาํคญัได้มาเห็น
ผลผลิตของตนเองเมื่อมาถึงตลาดปลายทางว่าเป็นเช่นไร ผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างไร ผู้นําเข้า
ต้องการอะไร และสามารถนําสิ่งที่ได้รับกลับไปปรับใช้ต่อการพัฒนากระบวนการผลิต - การตลาดของ
ตนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยาย
ผลและเผยแพร่สู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ใหร้ับรูต่้อไปได้ 
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ผลจากการเข้าร่วมงาน The 8th Thailand Grand Fair พบว่า ผลไม้ไทยที่นําไปจัด
แสดงทุกชนิดได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียน มะม่วงนํ้าดอกไม้  ลําไย 
มังคุด กล้วยไข ่ส้มโอ มะขามหวาน เงาะ ลําไยอบแห้ง ทุเรยีนทอดกรอบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และ
มะม่วงอบแห้ง  สําหรับผลไมแ้ปรรูป ลําไยอบแห้ง และมะม่วงอบแห้ง เป็นผลไม้ทีผู่้บริโภคสนใจ
สอบถามรายละเอียดมากที่สุด และเมื่อได้ทดลองชิมก็ช่ืนชอบในรสชาติ และความแปลกใหม่ นอกจากน้ี 
ยังมีนักท่องเที่ยวชาวบรูไนดารุสซาลามที่เคยเดินทางไปประเทศไทยมาสอบถามถึงผลไมท้ี่ไม่ได้นํามาจัด
แสดง เช่น ชมพู่ ฝรั่งและลิ้นจี่ ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าชาวบรูไนดารุสซาลามที่เคยเดินทางไปเที่ยว
ประเทศไทยและได้ชิมผลไม้ไทยจะช่ืนชอบในรสชาติ และความหลากหลายเป็นอย่างมาก หากแต่ใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีผลไม้เหล่าน้ีวางจําหน่ายในตลาดมีปริมาณน้อย ราคาแพง คละเกรด ส่วน
ผลไม้ทีจ่ําหน่ายในห้างสรรพสนิค้า เช่น เดอะมอลล์ พบว่ามรีาคาแพงมาก โดยเฉพาะทุเรียน อีกหน่ึงสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงผลสําเร็จของการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทยในคร้ังน้ีก็คือ เสียงตอบรับจากผู้เข้า
ชมงานที่ให้ความสนใจนําเข้าสนิค้าเกษตรจากประเทศไทย    
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวบรูไนดารุสซาลามเริ่มมีความหลากหลายข้ึน ส่วน
หน่ึงเป็นผลจากมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในบรูไนดารุสซาลามเพ่ิมขึ้น ทําให้รสนิยมการบริโภค
อาหารของชาวบรูไนดารุสซาลามเริ่มผสมผสานไปกับชาวต่างชาติมากข้ึน ปัจจัยที่ชาวบรูไนดารุสซาลามใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร นอกจากจะเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสําคัญแล้ว 
รายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นทําให้ชาวบรูไนดารุสซาลามนิยมซื้ออาหารจากแหล่งที่สะดวกช่วยประหยัดเวลา และมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก ความเครียดจากการทํางานและการดําเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําให้อาหารขบเค้ียวที่มีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ อาทิ ผลไม้แห้ง ผลไม้เปลือกแข็ง เป็น
สินค้าที่กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นในบรูไนดารุสซาลาม จากการสํารวจสินค้าเกษตรไทยในตลาด
ทั่วไปที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตพบว่า สินค้าเกษตรไทยยังไม่แพร่หลายในบรูไน 
ดารุสซาลามมากนัก อีกทั้งบรูไนไม่มีอุตสาหกรรม จึงต้องนําเข้าเป็นส่วนใหญ่ สินค้าจึงมีราคาค่อนข้าง
สูง เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันที่นําเข้าจากจีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดจนผลไม้ต่างๆ ทั้ง
ที่คนบรูไนดารุสซาลามจะให้ความสนใจสินค้าจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก สําหรับผลไม้ที่มี
เหมือนกับประเทศไทยก็มักจะมาจากประเทศอ่ืน เช่น ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ มาจากประเทศฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่ผลไม้ข้างต้นน้ันมีความแตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมาก ทั้งในด้าน
รสชาติ และรูปร่าง ทั้งน้ี ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทยยังส่งออกสินค้าเกษตรไปบรูไนดารุสซาลามไม่มากนัก แต่



-๗- 
 

เน่ืองจากคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของชาวบรูไนดารุสซาลาม ดังน้ัน โอกาส
สําหรับผู้ส่งออกไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตรในบรูไนดารุสซาลามจึงยังมีแนวโน้มสดใสอยู่มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานพ้ืนที่ทํานาข้าวในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  และดูงานพ้ืนที่ปลูกผัก และไม้ผลของคุณกีรติ  ศิริโก 
ซึ่งเป็นคนไทยที่ทําการเกษตรในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
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และดูงานตลาดผัก ผลไม้ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 ประโยชนท์ี่ไดร้บัต่อตนเองและหน่วยงาน 
  3.3.๑ ผลไม้ทัง้สดและแปรรูปจากไทยได้รับการเผยแพร ่และประชาสมัพันธ์ให้ผูบ้ริโภค
ชาวบรูไนดารุสซาลามรูจ้ักเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษา และวิธีการเลือกซื้อ
ผลไม้สดและแปรรูป 
  3.3.๒ เห็นช่องทางในการขยายตลาดสินค้าผลไม้ไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน ไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
  3.3.๓ ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค รสนิยม ทัศนคติ และข้อคิดเห็นต่างๆ 
เก่ียวกับผลไม้ไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลามทําให้สามารถวิเคราะห์ตลาดเพ่ือนํามาส่งเสริมการผลิต
ให้สอดคล้องกับการตลาดต่อไปได้ 
  3.3.๔ ทําให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมั่นว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน และเป็นหน่ึงในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงต่อการนําเข้า 
 

ส่วนที ่4  ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปญัหา/อุปสรรค  
  4.1.1 ผู้บริโภคชาวบรูไนดารุสซาลามต้องการซื้อผลไมท้ีนํ่าไปจัดแสดง การนําผลไม้
ไปจัดงานประชาสัมพันธ์จึงควรคํานึงถึงการจัดจําหน่ายด้วย เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อ
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กลับไปบริโภคท่ีบ้านหรือซื้อเพ่ือเป็นของฝากแก่คนรู้จัก ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหน่ึง 

4.1.2 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นตลาดที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย การขนส่ง
สินค้าไปประเทศบรูไนดารุสซาลามใช้เวลาไม่นาน และมต้ีนทุนการขนส่งไม่สูงมากนัก ทําให้นักธุรกิจ
ไทยสามารถทีจ่ะขยายตลาดส่งออกไปได้อีกตลาดหน่ึง 

4.1.3 ประเทศไทยยังขาดความรู้ความชํานาญเรื่องระบบตลาดของประเทศบรูไน   
ดารุสซาลามทาํให้การส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลามจํากัดอยู่เพียงไม่ก่ีชนิดสินค้า 

4.1.4 ปัญหาอุปสรรคด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านกฎระเบียบของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
มีความแตกต่างกับประเทศอ่ืนในการนําเข้าสินค้าเกษตรไทย 

4.2 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
4.2.1 การผลติผลไม้ทีม่ีคุณภาพดีและรักษาระดับคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ เป็นปัจจัย

สําคัญที่ช่วยให้ผลไม้ไทยสามารถแข่งขันกับผลไม้อ่ืนๆ  จากทั่วโลกในตลาดประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
4.2.2 ผู้ส่งออกไทยควรให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้า 

สร้างความเป็นสากล และใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดให้มากขึ้น โดยควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
คุณภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดการส่งมอบ และการ
บริการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ   

4.2.3 การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ควรให้ความสําคัญกับ
การขยายช่องทางการส่งออก การจัดเจรจาธุรกิจ โดยเชิญผูป้ระกอบการ ผูส้่งออก เกษตรกรผู้ผลิต และ
ผู้นําเข้าในประเทศที่จัดงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดประชาสัมพันธ์ให้
เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

4.2.4 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลไม้ไทยในต่างประเทศ ควรเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภคใน
ประเทศน้ันๆ รูจ้ักผลไม้ไทย ในแง่คุณค่าทางอาหารเพ่ือตอบโจทย์ด้านสุขภาพ วิธีการบริโภคท่ีถูกต้อง 
และการเก็บรกัษาที่ถูกวิธี  

4.2.5 การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ควรให้ความสําคัญต่อ
สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานท่ีร่วมสนับสนุนในประเทศนัน้ๆ เช่น สถานทูตฯ สถานที่จดังาน ให้ประชาสัมพันธ์
กําหนดการจัดกิจกรรม และ Highlight ใหผู้บ้ริโภคในประเทศท่ีจัดแสดงงานได้รับทราบ 

4.2.6 การสื่อสารและการใหข้้อมูลเป็นเรื่องสําคัญมาก การเตรียมรายละเอียดข้อมูล
ที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีจาํเป็นอย่างย่ิงสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลหลักๆ ที่ต้องมีเป็น
พ้ืนฐาน คือ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสินค้าเกษตรในประเทศไทย ลักษณะเฉพาะของผลผลิตที่นําไปจัด
แสดงทั้งรูปลักษณ์ รส และกลิ่น ช่องทางการขนส่ง กฎ/ระเบียบการนําเข้า รวมทั้งรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรจากประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ต่อการทําธุรกิจต่อไป 
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4.3 ความคดิเหน็ของผูบ้ังคบับญัชา 
 ............................................................................................................................................... 
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               ลงช่ือ…………………………………………………………... 

      ตําแหน่ง .............................................................. 

      ลงวันที่ ................................................................ 
 

 4.4 ผูป้ระสานงาน  
  ช่ือ-นามสกุล นางสาวธันย์ชนก  โต๊ะถม 
  โทรศัพท์ 0 2579 1981 
  E-mail : Thunchanok_doae@hotmail.com 

 


