
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

**************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  
 1. นายโชคดี วิรุณกาญจน์  เกษตรจังหวัดยะลา   

2. นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด  
  สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

3. นางชลอ ภิรมย์ภักด์ิ        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 
  สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

4. นางอรพินทร์ แสงมณี   เกษตรอําเภอพบพระ สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 
5. นายจรัญ จลุพันธ์   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงานส่งเสริม 

  และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จงัหวัดชัยนาท 
6. นายวีรภัทร แซล่ ี   เกษตรกรผู้ปลกูพืชผัก สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

  กลุ่มผู้ปลูกกะหล่ําปลีบ้านอุ้มเป้ียม อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
7. นางศิริภัสสร วงษ์วุฒิภัทร เกษตรกรผู้ปลกูพืชผัก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ผู้ปลูกพริกส่งออกอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
8. นายสมศักด์ิ ไชยปัญญา   เกษตรกรผู้ปลกูพืชผัก สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงตําบลฟ้าห่วน 

  อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
 

 1.2 ชื่อเรื่อง/หลกัสตูร โครงการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ในงาน Food ingredients Asia 2016  
 
 1.3 วัตถุประสงคข์องการเดนิทางไป* 
         ประชุม          สมัมนา    ฝึกอบรม   ปฏิบัติการวิจัย
    ดูงาน             ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  (จัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์) 
 
   1.4 แหล่งใหท้นุ  
         ประเภทของแหล่งทนุ* 
         ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด                 ทนุของหน่วยงานอ่ืนๆ   
   ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ    ทุนส่วนตัว 
 
  1.5 ประเทศที่ไป  
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
 1.6 งบประมาณ – วันเดนิทาง 
 - งบประมาณ  1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 - จากวันที่ 18 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2559 (ระยะเวลา 7 วัน รวมวันเดินทาง)

/ 

/ 
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 1.7 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน 
 แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของภาคเกษตรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม 
สินค้าเกษตรไทยก้าวไกลในอาเซียน โครงการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 
ส่วนที่ 2   บทคดัย่อหรือสรปุย่อของหลกัสตูร เพื่อประโยชน์ในการสบืคน้ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 2.1 บทคดัย่อหรือสรปุย่อของหลกัสตูร* 
 ในปี 2559 สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Food ingredients Asia 2016  
ซึ่งเป็นงานที่มีการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมสว่นประกอบ
ของอาหารและเคร่ืองด่ืมของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 40 ประเทศ  
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ และผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
มากกว่า 40,000 ราย 
 พืชผักของประเทศไทยหลากหลายชนิดน้ันมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นส่วนประกอบของ
อาหารไทยเป็นที่นิยมทั่วโลก และพืชผักบางชนิดสามารถนําไปปรุงร่วมกับอาหารของประเทศอ่ืนได้ (Fusion food)  
และยังมีการแปรรูปพืชผักเพ่ือนํามาบริโภคเป็นอาหารก่ึงสําเร็จรูป เครือ่งด่ืมเสริมสุขภาพ อีกทั้งประเทศไทยน้ัน 
มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ามากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวโน้มการบริโภคอาหารของโลกที่คํานึงถึงเรื่องอาหารสุขภาพ และความปลอดภัย 
 การที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนิทรรศการ Food ingredients Asia 2016  
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถือเป็นการส่งเสริมและประชาสมัพันธ์พืชผักของประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาส 
ให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้ากับประเทศต่างๆ  
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ฝกึอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏบิตักิารวิจัย และการนําไปปฏบิตั ิ
ในองคก์รระหว่างประเทศ 
 3.1 วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สนิค้าในกลุม่ผลิตภัณฑ์ผักปรุงรส และกลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพ 
และสร้างความเช่ือมั่นในระบบการผลิตของประเทศไทย 
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการพบปะกลุ่มลูกค้าและผู้ผลิตรายใหม่ๆ  
ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าจากทั่วโลก  
 3.3 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน 
 3.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาดพืชผัก ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซยี
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 3.2 เนื้อหาทีเ่ปน็สาระสาํคญัในเชิงวิชาการ ทีส่ามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้ไม่น้อยกว่า 1 หนา้กระดาษ 
A4 (หากมีรายงานฯ แยกตา่งหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกนิ 5 MB ส่งด้วย) 
 งาน Food ingredients เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องด่ืม และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
กับอาหารระดับโลกที่กําหนดจัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ืองในหลากหลายประเทศ ได้แก่ ได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส รัสเซีย 
ตุรกี เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน บราซิล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย เยอรมนี และในปี 2559 
ได้มีการจัดงาน Food ingredients Asia 2016 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 – 23 
กันยายน 2559 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า การบรรยายวิชาการ และการเจรจาธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการในแต่ละคูหานิทรรศการ จากผูป้ระกอบการ จํานวน 44 ประเทศ (อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย ออสเตรีย 
เบลเย่ียม กัมพูชา แคนนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เดนมาร์ค ฝรัง่เศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อิหร่าน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ ลิทูเนีย มาเลเซีย มาลี แมก็ซิโก เนเธอร์แลนด์ เปรู ฟิลปิปินส์ โปแลนด์ 
รัสเซีย ซีเบีย สก๊อตแลนด์ สงิคโปร์ แอฟริกาใต้ สเปน ศรลีังกา ซูดาน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี 
สหราชอาณาจักร ยูเครน อุรุกวัย สหรัฐอเมรกิา และเวียดนาม) คูหานิทรรศการมากกว่า 1,000 คูหา และในงานคร้ังน้ี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูป้ระกอบการด้านอาหาร เครื่องด่ืม และอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับอาหารจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ จํานวน 46 คหูา 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้เข้าร่วมจัดงานส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายในงาน Food ingredients Asia 2016  
ณ Jakarta International Expo กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 
เป้าหมายในการจัดงานคร้ังน้ีเพ่ือประชาสัมพันธ์พืชผักของไทย และเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร
และผู้ประกอบการจากนานาประเทศ โดยใช้หัวข้อ “Taste of Thai Authentic Use Thai seasoning vegetables 
from Thailand” ในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแสดงเอกลักษณ์พืชผักของไทยว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่สําคัญ 
ในอาหารไทย หากผูบ้ริโภคมคีวามต้องการรับประทานอาหารท่ีมรีสชาติความเป็นไทยน้ัน จะต้องใช้ผกัปรุงรสทีผ่ลิต
จากประเทศไทยเป็นส่วนประกอบในอาหารเท่าน้ัน เน้ือหาของนิทรรศการจะแสดงให้ผู้ชมนิทรรศการทราบว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งผลิตพืชผกัที่สําคัญในทกุภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งมคีวามหลากหลายของชนิด 
และสายพันธ์ุในแต่ละภูมิภาค เกษตรกรผูป้ลูกพืชผักมีศกัยภาพในการผลิตผักให้ได้มาตรฐาน (Good Agricultural 
Practices และ Organic) โดยมีหน่วยงานราชการในการตรวจรับรองมาตรฐาน เกษตรกรมีการจัดการผลผลิต 
หลังการเก็บเก่ียวปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) และภายในคูหานิทรรศการได้มี
การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชผักของประเทศไทย ได้แก่ นํ้าตะไคร้ผงสําเร็จรูป นํ้าขิงผงสําเร็จรูป 
เผือกอบกรอบ ฟักทองอบกรอบ กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบ ข้าวโพดฝักอ่อนอบกรอบ แครอทอบกรอบ ผักรวมอบกรอบ 
ผักเม็ด 5 สี พริกแห้ง พริกป่น อาหารก่ึงสําเร็จรูปที่มสี่วนประกอบของผักปรุงรส และผักอบแห้ง (Dried vegetables) 
ในระหว่างการจัดงานกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มกีารจัดชิมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืชผัก จํานวน 8 รายการ 
ประกอบด้วย นํ้าตะไคร้ผงสําเร็จรูป นํ้าขิงผงสําเร็จรูป เผือกอบกรอบ ฟักทองอบกรอบ กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบ 
ข้าวโพดฝักอ่อนอบกรอบ แครอทอบกรอบ ผักรวมอบกรอบ ตลอดระยะเวลาการจัดงานจํานวน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร และชิมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ประมาณ 525 ราย และมีผู้ประกอบการ
เจรจาธุรกิจและขอข้อมลูเก่ียวกับสินค้าเกษตรของประเทศไทย จํานวน 58 ราย  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ ชิมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืชผัก  
จากผู้ตอบแบสอบถาม จํานวน 120 ราย ระดับการให้คะแนน ประกอบด้วย ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง และ
ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี  
 1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นเพศหญิง จํานวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.5 
และเพศชาย จาํนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.5  
 2. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ จํานวน 60 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50ผู้นําเข้า/ส่งออก จํานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.50 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประชาชนทั่วไป จํานวน 6 ราย คดิเป็นร้อยละ 5 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดนิทรรศการ หัวข้อ “Taste of Thai Authentic Use 
Thai seasoning vegetables from Thailand” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการระดับดีมาก จํานวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.16 ระดับดี จํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และระดับปานกลาง จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.83 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทีม่าจากพืชผักของไทย  
 4.1 นํ้าตะไคร้ผงสําเร็จรูป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.83 ระดับดี จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83 ระดับปานกลาง จํานวน 
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 และควรปรับปรุง จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 4.2 นํ้าขิงผงสาํเร็จรูป ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก จํานวน 40 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับดี จํานวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.83 ระดับปานกลาง จํานวน 15 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 และควรปรับปรุง จํานวน10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 4.3 เผือกอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับดี จํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.66 และระดับปานกลาง 
จํานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.83 
 4.4 ฟักทองอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.66 ระดับดี จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83 และระดับปานกลาง 
จํานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 4.5 กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.16 และระดับดี จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83 
 4.6 ข้าวโพดฝักอ่อนอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ระดับดี จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 และระดับปานกลาง 
จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.66 
 4.7 แครอทอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ระดับดี จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.66 และระดับปานกลาง  
จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.83 
 4.8 ผักรวมอบกรอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก 
จํานวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระดับดี จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83 และระดับปานกลาง 
จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.83  
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 4.9 ข้อคิดเหน็/เสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  - นํ้าตะไคร้ผงสําเร็จรูปน่าสนใจเน่ืองจากไม่มีการจําหน่ายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ส่วนนํ้าขิงผงสําเร็จรูปน้ันมีจําหน่ายมากในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีกลิ่นหอมและความเข้มข้นมากกว่า 
ของประเทศไทย 
 - นํ้าตะไคร้ผงสําเร็จรูป มีรสชาติที่ค่อนข้างหวาน ควรลดปริมาณนํ้าตาล จะเหมาะ
สําหรับกลุ่มคนที่ดูแลสขุภาพ 
 - ผกัอบกรอบ เหมาะสําหรับเด็ก และคนทั่วไปท่ีไม่ชอบทานผัก เน่ืองจากรับประทานง่าย
และมีรสชาติที่อร่อย  
 

  
วันที่ 21 กันยายน 2559 ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อัครราชทูตทีป่รึกษาฝ่ายพาณิชย์  
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจํากรุงจาการ์ตา และคณะจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย 
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมเปิดคูหานิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร และ Thailand Pavilion 

 

 
คูหานิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชผักของประเทศไทย 
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วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 จัดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  

 

 
การจัดชิมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผักปรุงรส และประเมนิความพึงพอใจผู้เข้าร่วมชมงาน 
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 นอกจากการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Food ingredients 
Asia 2016 ณ Jakarta International Expo ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการแล้ว คณะผู้จัดงานได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาดพืชผัก กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังน้ี 
 วันที่ 18 กันยายน 2559 คณะจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย 
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาในการทําตลาดพืชผักในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
วางแผนการจัดงานFood ingredients Asia 2016 กับนายสมิท ธรรมเช้ือ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร 
ประจํากรุงจาการ์ตา  
 วันที่ 19 กันยายน 2559 นายสมิท ธรรมเช้ือ อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจํากรุง
จาการ์ตา พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรสาธารณรัฐอินโดนีเซยี ได้นําคณะจดังานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกร Lembang Agro ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่งออกถั่วแขกอ่อนไปยังประเทศ
สิงคโปร ์และหา้งคาร์ฟูร์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ช่วงบ่ายศึกษาดูงานตลาดผักผลไมใ้นเมือง Bandung ซึ่งเป็นพืช
เมืองหนาว และช่วงค่ําได้ศึกษาดูงานและสํารวจราคาผลผลิตในตลาดค้าส่ง Klender เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด 
ในกรุงจาการ์ตา ราคาผลผลิตส่วนใหญ่น้ันมรีาคาที่สูงกว่าตลาดค้าส่งของประเทศไทย เช่น หอมแดง ราคากิโลกรมัละ 
38,000 IDR พริก ราคากิโลกรัมละ 35,000 IDR หอมหัวใหญ ่ราคากิโลกรัมละ 18,000 IDR กะหลํ่าปลี ราคา
กิโลกรัมละ 5,000 IDR กระเทียม 36,000 IDR มันฝรั่ง 14,000 IDR ขมิ้น ราคากิโลกรัมละ 10,000 IDR 
กระชาย ราคากิโลกรัมละ 10,000 IDR และมะเขือเทศ ราคากิโลกรัมละ 8,000 IDR (อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 IDR 
เท่ากับ 0.0043 บาท) 
 วันที่ 20 กันยายน 2559 คณะจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตลาดค้าปลีก Karmajati และจัดคหูานิทรรศการ ในงาน Food ingredients 
Asia 2016 ณ Jakarta International Expo 
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 3.3 ประโยชนท์ี่ได้รบัต่อตนเองและหน่วยงาน 
 3.3.1 สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักปรุงรส และกลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพที่ผลิตจากพืชผักไทย ได้รับ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต 
 3.3.2 มีการเจราจาธุรกิจซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่างๆ  
 3.3.3 ได้ทราบข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค และความพึงพอใจต่อสินค้าที่จัดแสดง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ตลาดเพ่ือนํามาส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 3.3.4 ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และผู้นําเขา้ ได้เข้าถึงแหล่งผลิตของประเทศไทย และทราบข้อมูล
ในการติดต่อกับผู้ส่งออกสินคา้เกษตรของไทย 
 3.3.5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิต การตลาด 
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้กับประเทศไทย 
 
ส่วนที่ 4 ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปญัหา/อุปสรรค   
 4.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซยีมีข้อกําหนด/กฎระเบียบในการนําเข้าสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างเข้มงวด 
 4.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซยีมีปัญหาการจราจรค่อนข้างติดขัด การขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า
ใช้เวลามากกว่าประเทศไทย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าประเทศไทย 
 4.1.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซยีใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการในการสื่อสาร ในการติดต่อ
เจรจาธุรกิจจําเป็นต้องใช้ล่ามในการช่วยแปลภาษา 
 
 4.2 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ  
 4.2.1 การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศไทย ควรเน้น 
การขยายช่องทางการตลาดส่งออก โดยเลือกจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ที่เน้นการเจรจาธุรกิจเป็นสําคัญ  
เกษตรกร ผู้ประกอบการสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้นําเข้าจากต่างประเทศได้ทันที ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 4.2.2 หัวข้อในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยควรแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
และแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า  
 4.2.3 การจัดนิทรรศการในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ควรเลือกใช้สื่อที่มี
ความทันสมัย นํ้าหนักเบา ติดต้ังง่าย และสะดวกในการขนย้าย 
 4.2.4 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ สินค้ากลุ่มพืชผักและสมนุไพร 
เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และในปี 2560  
มีการจัดงานเจรจาธุรกิจเก่ียวกับสินค้ากลุ่มน้ีในหลากหลายประเทศ ได้แก่ งาน Health ingredients (ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน) งาน Food ingredients (ตุรกี บราซลิ อินเดีย เยอรมนี 
เวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) และ งาน Natural ingredients (เยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน บราซิล 
เยอรมนี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
 4.2.5 การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ จะสําเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค์ คณะจัดงานควรขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูตประจําประเทศน้ัน เน่ืองจากทางสถานทูตเป็น
หน่วยงานที่ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศน้ันๆ เป็นอย่างดี 
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 4.2.6 การให้ข้อมูลสินค้าทีถู่กต้องครบถ้วนแก่ผู้บริโภค จําเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พรอ้มก่อน
เดินทางไปจัดงาน เช่น รายละเอียดข้อมูลของสินค้า แหลง่ผลิต ปริมาณการผลิต ราคาพร้อมค่าขนส่ง กฎ/ระเบียบ
การนําเข้าของประเทศน้ันๆ รายช่ือผู้ส่งออกของไทย  
 4.2.7 คณะผูจ้ัดงานควรจัดเตรียมนามบัตรเพ่ือสะดวกในการติดต่อเจรจาธุรกิจต่อไป 
 
 4.3 ความคดิเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
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....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
ตําแหน่ง ................................................... 
ลงวันที่....................................................... 

 
 4.4 ผูป้ระสานงาน      

        ช่ือ-สกุล นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร 
        ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

      โทรศัพท์  02 940 6106 
      e-mail: rbowichean@gmail.com 
     
  
 
 

                                                                      


