
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมตลาดกลวยไมไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
ในงาน International Exhibition on Floriculture, Plants & Technologies  

(FLORA TECH INDIA 2016)  
ระหวางวันท่ี 23 – 30 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 

**************************** 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ช่ือ - สกุล (ภาษาไทย) 
 ช่ือ นายธีระวัฒน สกุล วงศวิชิต 
 1.2 ช่ือ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Mr.Teerawat Wongwichit 
 1.3 บัตรประจําตัวประชาชน 
 เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 3540200638858 
 วันเกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 
 1.4 การศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 สาขาการศึกษา สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
 1.5 ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 ไมดอกไมประดับท่ัวไป (ไมสําหรับรอยพวงมาลัย) มะลิ ดาวเรือง กุหลาบ 
 1.6 เก่ียวกับท่ีทํางาน 
 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมสงเสริมการเกษตร 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 โทรศัพท 0917390385 โทรสาร 025791501 e - mail : teerawat25041@hotmail.com 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ* 
 รับผิดชอบงานสงเสริมไมดอกและไมประดับ กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ มีบทบาทหนาท่ี 
 1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและประยุกตเทคโนโลยีการผลิต     
และการแปรรูปสินคาไมดอกและไมประดับ 
 2. กําหนดแนวทางและจัดทําแผนสงเสริมการผลิต และการจัดการสินคาไมดอกและไมประดับ 
 3. ใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดองคความรูดานการผลิต และการจัดการสินคาไมดอก      
และไมประดับ 
 4. เปนศูนยกลางการประสานงานดานการสงเสริมการผลิต และการจัดการสินคาไมดอก         
และไมประดับ 
 5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 1.7 ช่ือเร่ือง/โครงการท่ีปฏิบัติ 
 โครงการสงเสริมตลาดกลวยไมไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในงาน International Exhibition on 
Floriculture, Plants & Technologies (FLORA TECH INDIA 2016) ระหวางวันท่ี 23 – 30 สิงหาคม 2559  
ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
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 1.8 งานท่ีปฏิบัติ ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
 1. จัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับ
ของประเทศไทย 
 2. ศึกษาดูงานดานการตลาด และการผลิตสินคาไมดอกและไมประดับ 
 1.9 วัตถุประสงคของการเดินทางไป* 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการใชสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยใหแกผูบริโภคในอินเดีย 
 2. เพื่อขยายการสงออกกลวยไมเมืองรอนและไมดอกไมประดับไปอินเดียและประเทศอื่นๆ 
 3. เพื่อเปดโอกาสในการสรางความสัมพันธดานการคากับผูประกอบการอินเดีย เพื่อสงเสริมใหเกิด
คูคารายใหม หรือเกิดการลงทุนรวมกับผูประกอบการกลวยไมและไมดอกไมประดับในอินเดีย 
 4. เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการผลิต การจัดการผลผลิต รสนิยมและความตองการ 
ใชกลวยไมและไมดอกไมประดับในอินเดีย 
 1.10 แหลงงบประมาณ 
 จากแผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรสูมาตรฐาน งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการสงเสริมการตลาดสินคากลวยไม กรมสงเสริมการเกษตร 
 1.11 ประเทศท่ีไป 
 ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
 1.12 งบประมาณ – วันเดินทาง* 
 งบประมาณ 1,800,000 บาท 
 จากวันท่ี 23/สิงหาคม./2559 ถึงวันท่ี 30/สิงหาคม/2559 
 1.13 ภายใตโครงการ โครงการสงเสริมตลาดกลวยไมไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในงาน International 
Exhibition on Floriculture,Plants & Technologies (FLORA TECH INDIA 2016) ระหวางวันท่ี 23 – 30 
สิงหาคม 2559 ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร    
และสหกรณ 

สวนท่ี 2 สรุปผลการไปปฏิบัติราชการ ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
 2.1 จัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับ 
ของประเทศไทย “โครงการสงเสริมตลาดกลวยไมไทย” ในงาน International Exhibition on Floriculture,Plants & 
Technologies (FLORA TECH INDIA 2016) ระหวางวันท่ี 26 – 28  สิงหาคม 2559 ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
 2.2 ศึกษาดูงานตลาดสินคาไมดอกและไมประดับ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 24 
สิงหาคม 2559 
 2.3 ศึกษาดูงานฟารมผลิตไมดอกและไมประดับของเกษตรกร เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 24 
สิงหาคม 2559 
 2.4 ศึกษาดูงานตลาดการประมูลสินคาไมดอก เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 
 2.5 ศึกษาดูงานการผลิตและเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ไมดอกและไมประดับเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย    
วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากการไปปฏิบัติงาน ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย 
 3.1 วัตถุประสงค 
 3.1.1. เพื่อประชาสัมพันธการใชสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยใหแกผูบริโภคในอินเดีย 
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 3.1.2. เพื่อขยายการสงออกกลวยไมเมืองรอนและไมดอกไมประดับไปอินเดียและประเทศอื่นๆ 
 3.1.3. เพื่อเปดโอกาสในการสรางความสัมพันธดานการคากับผูประกอบการอินเดีย เพื่อสงเสริมให
เกิดคูคารายใหม หรือเกิดการลงทุนรวมกับผูประกอบการกลวยไมและไมดอกไมประดับในอินเดีย 
 3.1.4. เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการผลิต การจัดการผลผลิต รสนิยม 
และความตองการใชกลวยไมและไมดอกไมประดับในอินเดีย 

 ขอมูลท่ีไปปฏิบัติราชการ 
 1. จัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับ
ของประเทศไทย ในงาน International Exhibition on Floriculture,Plants & Technologies (FLORA 
TECH INDIA 2016) โครงสรางหลักมีรูปแบบกลวยไม ไมดอกและไมประดับจําพวกเฟรนตางๆ ส่ือความหมาย
แสดงออกของความเปนไทย แสดงจุดเดนและสามารถดึงดูดผูเขารวมงาน ระหวางวันท่ี 26 – 28  สิงหาคม 2559  
ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย โดยจําลองรูปแบบรถบุปผาชาติ ประกอบดวยไมดอก 
ไมประดับ ประกอบดวย 
 1. กลวยไมสกุล มอคคารา (Mokkara) 
 2. กลวยไมสกุลหวายคละสี (Dendrobium) 
 3. กลวยไมสกุลฟาแรนนอปซิส (Phalaenopsis) 
 4. ไมตัดใบชนิดตางๆ (Leaf) 
 5. ดอกปทุมมา (Siam Lilly) 
 6. ไมตัดดอกหนาวัว (Anthurium) 
 2 คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศ ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางไปศึกษาดูงาน
การตลาดไมดอกและไมประดับของเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเวลา 05.00 – 06.00 น. วันท่ี 24 
สิงหาคม 2559 โดยไดแลกเปล่ียนและส่ือสารพูดคุยผานลามถึงเสนทางการตลาดไมดอกและไมประดับของเมือง 
Bangalore ท้ังตลาดขายปลีกและตลาดขายสง 
 3. คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศ ณ เมือง Bangalore  สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางไปศึกษาดูงาน
ฟารมผลิตไมดอกและไมประดับของเกษตรกร เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเวลา 10.00 – 15.30 
น. วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 โดยเจาของฟารมไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น บรรยายสรุปการดําเนินงานของ
ฟารมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการฟารม ในดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ การควบคุมระบบน้ําและการใหปุย
ดวยระบบคอมพิวเตอร เทคนิคการขยายพันธกุหลาบโดยการโนมกิ่งลง และนําชมกิจกรรมของฟารม ไดแก     
การผลิตดอกคาเนช่ัน (Carnations) การผลิตกุหลาบ (Rose) และการผลิต ดอกยิปโซ (Gypsophilla) 
 4. คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศเดินทางศึกษาดูงานดานการประมูลสินคาไมดอก            
ของตลาดกลางเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเวลา 08.00 – 09.30 น. วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 
โดยไดเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการประมูลไมดอก (กุหลาบ) ซึ่งเปนตลาดกลางการประมูลไมดอกมีแหงเดียวในเมือง 
Bangalore  วิธีการประมูลใชผานระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด เริ่มดวยผูท่ีจะประมูลสินคาไมดอกไดจะตองลงทะเบียน
เปนสมาชิก โดยปจจุบัน มีสมาชิก 122 ( ราย/กลุม) สมาชิกท่ีจะเขารวมประมูลจะมีแปนคอมพิวเตอรแสดงรายการ
ตางๆ และผูประมูลตองยื่นความประสงคผานระบบวาจะตองการประมูลสินคาอะไร จํานวนเทาไร ทางตลาดกลาง 
จะจัดลําดับการประมูลแตละรายการผานระบบบนจอขนาดใหญ การประมูลจะประมูลผานระบบในเวลา 5 นาที  
ผูใหราคาสูงสุดคนสุดทายจะเปนผูชนะการประมูล สินคาแตละรายการ ท้ังนี้ตลาดการประมูลจะคิดคาบริการ  
ในการประมูลสินคาแตละรายการ และเปดทําการทุกวัน ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น. 
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 5 คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศเดินทางศึกษาดูงานการผลิตและเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไมดอก      
และไมระดับของเอกชน เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูข้ันตอน 
วิธีการกระบวนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ชนิดพันธุไม และนําเยี่ยมชมวิธีการปฏิบัติการเล้ียงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ 
 3.2 เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญในการไปปฏบิัติราชการคร้ังนี้ 
 3.2.1 การจัดแสดงนิทรรศการ 
 การจัดแสดงนิทรรศการของกรมสงเสริมการเกษตรภายใตแนวคิด “ความหลากหลายของสินคา
กลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย” เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับของประเทศไทย แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพของกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยท่ีมีความหลากหลายของสายพันธุ สีสัน มีคุณภาพ        
และมาตรฐานเปนท่ีนาเช่ือถือ กลวยไมพันธุใหม และผลิตภัณฑจากกลวยไม เชนดอกกลวยไมอบแหง โดยมีจุดเดน
อยูท่ี การจัดประดับตกแตงคลายอยูบนรถบุปผาชาติโดยมีพญานาค 2 ตัวกําลังเคล่ือนไหวและประดับประดาดวย
ดอกกลวยไมหลากชนิด สีสันและไมดอกไมประดับของไทย เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับ การให
ขอมูลสินคาการเจรจาธุรกิจแลกเปล่ียนขอคิดเห็นดานการผลิตและการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับของ
ประเทศไทย และสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งไดรับความสนใจจากผูประกอบการและผูบริโภคท่ีเขาชมงาน มาสอบถามขอมูล
การใชประโยชน อายุการใชงาน และสนใจท่ีจะนําเขากลวยไมและผลิตภัณฑจากประเทศไทย อยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน จากการสังเกตการณและการใหขอมูลสินคา ผูบริโภคชาวอินเดียท่ีเขาชมงานสวนใหญ
ยังไมคอยรูจักกลวยไมชนิด พันธุ รวมถึงสีสันอื่นๆ นอกจากกลวยไมสกุลหวายสีมวงและสีขาวท่ีมีอยูในทองตลาด 
และยังเขาใจวากลวยไมท่ีนําไปแสดงเปนของปลอม อยางไรก็ตาม กลวยไมสกุลอื่นๆ เชน มอคคารา (Mokkara) 
สกุลฟาแรน (Phalaenopsis) ดอกกลวยไมอบแหงในโหลแกว ไดรับความสนใจจากผูบริโภคและผูประกอบการ
จํานวนมาก และมีความตองการท่ีจะนําเขากลวยไมและผลิตภัณฑ มาเพื่อใชในการจัดงานแตงงาน การตกแตง
สถานท่ี และพิธีการตางๆ ของชาวอินเดีย โดยเฉพาะในชวงงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งเปนงานใหญในชวง
เดือนกันยายน เปนประจําทุกป คนอินเดียจะใชดอกไมในการถวายบูชาหรือประดับตกแตงในการประกอบพิธี  
หรือจัดงานเทศกาล และจะมีการใชดอกไมจํานวนมาก และเชิญชวนใหผูประกอบการไทยนําสินคามาจําหนายอีกดวย
 3.2.2 การศึกษาดูงาน 
 1. ดานการตลาด 
 1.1.คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศ ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางไป
ศึกษาดูงานการตลาดไมดอกและไมประดับของเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเวลา 05.00 – 06.00 น.
วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 โดยไดแลกเปล่ียนและส่ือสารพูดคุยผานลามถึงเสนทางการตลาดไมดอกและไมประดับ 
ของเมือง Bangalore โดยตลาดขายปลีกและตลาดขายสง ของเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย จะมีลักษณะ
คลายตลาดปากคลองตลาด มีการวางของจําหนายบนพื้นถนนใชเวลาซื้อขายไมเกิน 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้น     
บริเวณตลาดก็จะเปนปกติคงเดิม สินคาท่ีมีจําหนายจะเปนพวกดอกกุหลาบ ดาวเรือง คาเนช่ัน เบญจมาศ 
ไมสําหรับรอยพวงมาลัยตางๆ ไมประดับจําพวกเฟรน หมากผูหมากเมีย สินคาสวนใหญจะมาจากแหลงผลิต    

ของเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย สําหรับสินคากลวยไมจะมีจําหนายประเภทสกุลหวายสีมวง และสีขาว    

ซึ่งนําเขาจากประเทศไทย 
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 1.2 คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศเดินทางศึกษาดูงานดานการประมูลสินคาไมดอก
ของตลาดกลางเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเวลา 08.00 – 09.30 น.วันท่ี 29 สิงหาคม 2559   
โดยไดเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการประมูลไมดอก(กุหลาบ) ซึ่งเปนตลาดกลางการประมูลไมดอกมีแหงเดียวในเมือง 
Bangalore  วิธีการประมูลใชผานระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด เริ่มดวยผูท่ีจะประมูลสินคาไมดอกไดจะตอง
ลงทะเบียนเปนสมาชิกของตลาดกลางกอน โดยปจจุบัน มีสมาชิก 122 ( ราย/กลุม) สมาชิกท่ีจะเขารวมประมูล  
จะมีแปนคอมพิวเตอรลักษณะคลายแท็ปเล็ดแสดงรายการตางๆบนหนาจอ และผูประมูลตองยื่นความประสงค
ผานระบบวาจะตองการประมูลสินคาอะไร จํานวนเทาไร ทางตลาดกลางจะจัดลําดับการประมูลแตละรายการผาน
ระบบบนจอขนาดใหญ การประมูลจะประมูลผานระบบในเวลา 5 นาที ของการประมูลสินคาแตละชนิด และผูให
ราคาสูงสุดคนสุดทายภายในเวลาท่ีกําหนดจะเปนผูท่ีชนะการประมูลสินคาแตละรายการ ท้ังนี้ตลาดการประมูลจะ
คิดคาบริการในการประมูลสินคาแตละรายการ และเปดทําการทุกวัน ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น. 
 2. ดานการผลิต 

 2.1 คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศ ณ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย       

เดินทางไปศึกษาดูงานฟารมผลิตไมดอกและไมประดับของเกษตรกร เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย     

ระหวางเวลา 10.00 – 15.30 น. วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 โดยเจาของฟารมไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 

บรรยายสรุปการดําเนินงานของฟารมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการฟารม ในดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ  

การควบคุมระบบน้ําและการใหปุยดวยระบบคอมพิวเตอร เทคนิคการขยายพันธกุหลาบโดยการโนมกิ่งลง      

และการไวดอกสําหรับเพื่อจําหนายใหไดราคา และนําชมกิจกรรมของฟารม ไดแก การผลิตดอกคาเนช่ัน 

(Carnations) การผลิตกุหลาบ (Rose) และการผลิตดอกยิปโซ (Gypsophilla) ขอสังเกตในการใหปุยตามระบบ

คอมพิวเตอรจะใหในปริมาณสัดสวนท่ีมากท่ีสุดจากการคํานวณคาสวนผสมตออัตราสูงสุดท่ีจะสามารถใหได 

 2.2. คณะผูปฏิบัติราชการตางประเทศเดินทางศึกษาดูงานการผลิตและเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อไมดอกและไมประดับของเอกชน เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ไดมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูข้ันตอน วิธีการกระบวนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ชนิดพันธุไม และนําเยี่ยมชมวิธีการปฏิบัติการ
เล้ียงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ 
 3.3 ประโยชนท่ีไดรับตอตนเอง 
 1. เทคนิคการขยายพันธกุหลาบโดยการโนมกิ่งลง และการไวดอกสําหรับเพื่อจําหนายใหไดราคา 
 2. การควบคุมระบบน้ําและการใหปุยดวยระบบคอมพิวเตอร 
 3. การบริหารและการจัดการฟารม ในดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ 
 4. ไดฝกทักษะการส่ือสารการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 
 5. ไดรับความรูเรื่องการผลิตพืชจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อการสงออกของสาธารณรัฐอินเดีย 
 6. เรื่องการบริหารจัดการดานการตลาดและการตลาดประมูลผานระบบคอมพิวเตอร 
 7. ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการผลิตและการตลาดของสาธารณรัฐอินเดีย  
 3.4 ประโยชนท่ีไดรับตอหนวยงาน 
 1. ไดเผยแพรและประชาสัมพันธใหขอมูล ความรู คําแนะนํา สินคาไมดอกและไมประดับของไทย
โดยเฉพาะในดานความหลากหลายของพันธุกลวยไม รวมถึงการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ใหแกผูบริโภค      
ในเมือง Bangalore และเมืองอื่นๆ ของสาธาณรัฐอินเดีย ท่ีเขาเยี่ยมชมงาน 
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 2. ไดรับทราบและแลกเปล่ียนขอมูลดานการตลาด พฤติกรรมการบริโภค รสนิยม ทัศนคติ      
และขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยในเมือง Bangalore และเมืองอื่นๆ  
ของสาธาณรัฐอินเดีย ทําใหสามารถวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
เมือง Bangalore และเมืองอื่นๆ ของสาธาณรัฐอินเดียซึ่งเปนตลาดท่ีมีความหลากหลายของไมดอกไมประดับ  
แตสวนใหญเปนไมดอกท่ีปลูกในอินเดีย กลวยไมยังมีจําหนายนอย และราคาคอนขางสูง  
 3. มองเห็นชองทางและโอกาสการสงเสริมและทําการตลาดกลวยไมและไมดอกไมประดับของไทย
ในสาธารณรัฐอินเดีย สามารถประสาน และผลักดันใหเกิดการเจรจาการคาระหวางผูประกอบการไทย               
และผูประกอบการของสาธารณรัฐอินเดีย 
 4. ไดพัฒนาทักษะของบุคลากรในการทํางาน และบูรณาการการทํางานรวมกันกับองคกรอื่น   
อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ผูบริโภคชาวอินเดียมีความตองการท่ีจะซื้อสินคากลวยไม        
และผลิตภัณฑท่ีนําไปจัดแสดงกลับไปใชท่ีบานหรือซื้อไปเพื่อเปนของขวัญ ของฝาก เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
และตอบสนองกลุมผูบริโภค ในการนําสินคาไปจัดแสดงเห็นสมควรคํานึงถึงการจัดจําหนายดวย 
 6. ไดรับรูการทําตลาดประมูลสินคาท่ีไมซับซอน แตมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวย 
เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาพัฒนาและปรับใชและนําเสนอเปนแนวทางการดําเนินงานดานการตลาดได 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 4.1 ปญหา/อุปสรรค 
 1. ปญหาเรื่องการส่ือสารเนื่องจากชาวอินเดียจะพูดภาษาอินด้ีและภาษาอังกฤษคอนขางเร็วรัว 
ฟงคอนขางยาก 
 2. ปญหาเรื่องรถติดการเดินทางไมสะดวก ตองเผ่ือเวลาในการเดินทางลวงหนาทําใหคลาดเคล่ือน
เวลานัดหมาย 
 3. กฎหมายการนําเขาสินคาประเภทไมดอกไมประดับของสาธารณรัฐอินเดียคอนขางยุงยาก    
และซับซอน 
 4. ในการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้เกษตรกร และผูประกอบการดานการสงออกกลวยไมไมไดรวม
เดินทางไปในครั้งนี้ดวย ทําใหขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรูการผลิต การตลาด ตลอดจนการเจรจาธุรกิจ 
 4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1. เห็นสมควรมีการคิดวิเคราะหและวางแผนคัดเลือกตลาดท่ีมีศักยภาพในการขยายตลาดโดยการ
จัดแสดงนิทรรศการสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการขยายตลาดให
กวางขวางยิ่งข้ึน เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดเก็บเกี่ยวประสบการณการทํางานในตางประเทศนําประสบการณ
เหลานั้นมาปรับใชในการปฏิบัติงานตอไป 
 2. เห็นสมควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกลวยไมไทยในอินเดีย เชน สีของดอกกลวยไม  
อาจเปนสีท่ีสดใส เชน สีแสด  
 3. เห็นสมควรมีโบชัวรบริษัทท่ีจําหนายกลวยไม ท้ังแบบไมตัดดอก ตนกลา และ กลวยไมแหงในการ
จัดแสดงนิทรรศการสินคากลวยไมและไมดอกไมประดับของไทยแตละครั้งดวย ในการจัดนิทรรศการแตละครั้งควร
สรุปผลใหกับบริษัทผลิตกลวยไมทราบ และหากมีการจัดในครั้งตอไปควรใหผูผลิตกลวยไมท่ีสนใจฝากโบชัวร    
เพื่อประชาสัมพันธหรือโปรโมทสินคา  
 4. เกษตรกรผูปลูกและผูนําเขาสนใจกลวยไมไทย ตองการนํามาปลูกท่ีอินเดียนอกจากกลวยไมสด
แลว ชาวอินเดียสนใจกลวยไมแหงในภาชนะดวย 
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 5. เห็นสมควรสงเสริมความรูการทําตลาดประมูลสินคาเกษตรใหแก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
(อกม) และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เพราะจะทําใหเขาใจระบบตลาดเกษตรมากข้ึน           
และสามารถขยายผลกับพืชชนิดอื่นได ไมวาจะเปนพืชผัก หรือไมผล 
 6.การทําตลาดประมูลในเมืองไทยนั้น เปนส่ิงท่ีละเอียดออนมากเพราะเกษตรกรมักทําการตลาด
แบบเดิมๆ ขายสงพอคาคนเดิม ดังนั้นควรมีความรูและศึกษาบริบทตางๆใหดี 
 4.3 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 ลงช่ือ ……………………………………………………..…........... 
 ............................................................................ 
 ตําแหนง ............................................................................ 
 วันท่ี ............................................................................ 
 
 4.4 ผูประสานงาน  
 นายธีระวฒัน วงศวิชิต กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 โทรศัพท 0917390385  e-mail: teerawat25041@hotmail.com 
 
 4.5. รายช่ือคณะผูเดินทางไปปฏิบัติราชการคร้ังนี้มีดังนี้ 
 1. นายทรงพันธ จันทรสวาง ตําแหนง เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ  
 สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 
 2. นายธีระวัฒน สกุล วงศวิชิต ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ  
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 3. นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กลุมสงเสริมไมผล  
  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 4. นางสาวนพรัตน ถวิลเวทิน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีไปประชุม / สัมมนา / ฝกอบรม / ดูงาน เปนหมูคณะ โปรดระบุช่ือผูรวมเดินทาง 
 และเสนอรายงานเพียงชุดเดียว 
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1. จัดแสดงนิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ เพื่อประชาสัมพันธสินคาไมดอกไมประดับของ

ประเทศไทย “โครงการสงเสริมตลาดกลวยไมไทย ในงาน  International Exhibition on Floriculture, Plants 
& Technologies (FLORA TECH INDIA 2016)” ระหวางวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Bangalore 
สาธารณรัฐอินเดีย  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ศึกษาดูงานตลาดสินคาไมดอกและไมประดับ เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ศึกษาดูงานฟารมผลิตไมดอกและไมประดับของเกษตรกร เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย  

วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ศึกษาดูงานตลาดการประมูลสินคาไมดอก เมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย วันท่ี 29  สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ศึกษาดูงานการผลิตและเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ไมดอกและไมประดับเมือง Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย  

วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 
 
 


