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รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ตางประเทศ 
และการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นายมนู  โปสมบูรณ  

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.MANOO  POSOMBOON 
บัตรประจําตัวประชาชน 3730600014337 
วันเกิด     24 พฤศจิกายน 2497 

  เก่ียวกับท่ีทํางาน 
  ตําแหนง (วิชาการ/บริหาร) ผูเช่ียวชาญดานสงเสริมและจัดการไมผล ไมยืนตน และยางพารา 

  กระทรวง/หนวยงาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  กรม/หนวยงานในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตร   
  ช่ือหนวยงาน  กรมสงเสริมการเกษตร 
  โทรศัพท   0 2579 3816 
  โทรสาร    0 2579 2622 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ* 

รับผิดชอบงานดานสงเสริมและจัดการไมผล ไมยืนตน และยางพารา กรมสงเสริมการเกษตร 

และปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1.2 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นางสมคิด  อิสสระ  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs.SOMKID ISSARA 
บัตรประจําตัวประชาชน 3420100339795 
วันเกิด     28 เมษายน 2498 

  เก่ียวกับท่ีทํางาน 
ตําแหนง (วิชาการ/บริหาร) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย 

  กระทรวง/หนวยงาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  กรม/หนวยงานในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตร   
  ช่ือหนวยงาน  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย 
  โทรศัพท   0 4281 1190 
  โทรสาร    0 4281 1190 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ* 

รับผิดชอบงานดานการศึกษา พัฒนาการฝกอบรม การผลิตปจจัยการผลิตและใหบริการ
ทางการเกษตร ฝกอบรมอาชีพ ผลิตปจจัยการผลิตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรแกเกษตรกร ใหบริการทางการเกษตรและเปนท่ีปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.3 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นางถนอมนวล เพียรธญัญกรณ  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs.THANOMNUAN  PIANTHANYAKORN 
บัตรประจําตัวประชาชน 3180100187173 
วันเกิด     31 ธันวาคม 2502 

  เก่ียวกับท่ีทํางาน 
ตําแหนง (วิชาการ/บริหาร) เกษตรอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

  กระทรวง/หนวยงาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  กรม/หนวยงานในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตร   
  ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
  โทรศัพท   0 5651 3528 
  โทรสาร    0 5651 3528 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  รับผิดชอบงานบริหารสงเสริมการเกษตร งานโครงการพระราชดําริ  งานแผนงาน        
งานขอมูลเกษตรกร (ทะเบียนเกษตรกร) งานข้ึนทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ งานชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 
งานบริหารศัตรูพืช งานสถาบันเกษตรกร ในระดับอําเภอ และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
1.4 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นางสาวทัศนา  คิดสราง  

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ms.TUSANA  KIDSANG 
บัตรประจําตัวประชาชน 3149900546931 
วันเกิด     26 พฤษภาคม 2520 

  เก่ียวกับท่ีทํางาน 
ตําแหนง (วิชาการ/บริหาร) นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  

  กระทรวง/หนวยงาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  กรม/หนวยงานในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตร   
  ช่ือหนวยงาน  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  โทรศัพท   0 2579 3816 
  โทรสาร    0 2579 2622 
  e-mail   tus_pre@hotmail.com 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ * 

  รับผิดชอบงานดานการสงเสริมการผลิตไมผล สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.5 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นางจันทิมาภรณ  ศรีมงคล  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs.CHANTIMABHORN SRIMONGKOL 
บัตรประจําตัวประชาชน 3170600273265 
วันเกิด     9 กุมภาพันธ 2524 

  เก่ียวกับท่ีทํางาน 
ตําแหนง (วิชาการ/บริหาร) นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

  กระทรวง/หนวยงาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  กรม/หนวยงานในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตร   
  ช่ือหนวยงาน  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
      กลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 
  โทรศัพท   029406127 
  โทรสาร    029406127 
  e-mail   oil_tong_ae@hotmail.com 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ* 

  รับผิดชอบงานดานการสงเสริมคุณภาพคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร และงาน
ยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 1.6 ช่ือเร่ือง/หลักสูตร 
 ภาษาไทย   การจัดงานสงเสริมผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน ป 2558 
  ภาษาอังกฤษ THAILAND WEEK 2015 IN LAO  
 
 1.8 สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
  สาขาวิชาหลัก*……………………………………-………………………………………………………….…………………… 
  สาขาวิชายอย*.........................................-........................................................................................... 
  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ *..........................................................................................................................  
  * สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ตามสาขาวิชาการของ OECD 
 
 1.9 วัตถุประสงคของการเดินทางไป* 
    ประชุม   สัมมนา    ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย 
    ดูงาน     ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
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 1.10 แหลงใหทุน 
  ช่ือองคกร/หนวยงาน ผูใหทุน  

  แผนงานดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ภาคเกษตรเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการจัดงาน
สงเสริมผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน  

  ประเภทของแหลงทุน * 
   ทุนของหนวยงานตนสังกัด     ทุนของหนวยงานอื่นๆ   
   ทุนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ    ทุนสวนตัว 
  
 1.11 ประเทศท่ีไป (ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ)* 
  1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ...................................................................... 
  3) ...............................................................   4) ...................................................................... 
  
 1.12 งบประมาณ – วันเดินทาง* 
  งบประมาณ  700,000  บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) 
  จากวันท่ี 5 – 11 พฤษภาคม 2558 
  
 1.13 ภายใตโครงการ/หนวยงาน  
  ช่ือโครงการ   จัดงานสงเสริมผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน ป 2558 
  ของหนวยงาน  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  
 1.14 คุณวุฒิ/วุฒิบัตรท่ีไดรับ   
  .........................................................-............................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................. 
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สวนท่ี 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร เพื่อประโยชนในการสืบคน (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
 2.1 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร*  

 การเขารวมจัดงานของกรมสงเสริมการเกษตร ในงานสงเสริมผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน ป 2558 
ณ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี 5 – 11 พฤษภาคม 2558     
ในครั้งนี้นับเปนโอกาสดีท่ีจะประชาสัมพันธผลไมไทยใหเปนท่ีรูจักของชาวลาว และขยายตลาดผลไมไทย  
ไปยังลาวมากยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธผลไมไทย สรางความเช่ือมั่นในระบบการผลิต
ผลไมท่ีไดมาตรฐานของไทย และการสรางเครือขายผูประกอบการจากการเจรจาธุรกิจ การจัดงานในเมือง
หลวงนครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่ง สปป.ลาว เปนประเทศ     
กสิกรรม เชนเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นไดจากพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรมและกสิกรรมตางๆ สินคา
เกี่ยวกับการเกษตรถือเปนสินคาทุนท่ีสําคัญ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาภาคการเกษตร และยังจัดเปน
ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ มีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูก แตเนื่องจากการ
พัฒนาดานการเกษตรคอนขางชาดวยขอจํากัดเรื่องการเขาถึงแหลงทุน ตลาด และเทคโนโลยี สงผลให
ผลผลิตสินคาเกษตรยังไมไดมาตรฐาน อีกท้ังในดานท่ีต้ังและอาณาเขตของไทยสามารถเช่ือมเสนทางผาน
ดานชายแดนเขาสู สปป.ลาว ทําไดอยางสะดวก และนครเวียงจันทนสามารถเปนศูนยกลางในการกระจาย
สินคาเกษตรของไทยสูเมืองอื่นๆ ใน สปป.ลาว  ไดเปนอยางดี จึงนับเปนโอกาสดีสําหรับการจัดงานสงเสริม
ผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน ป 2558 ท่ีทําใหชาวลาวไดรูจักผลไมไทยมากข้ึน การจัดงานมีกิจกรรมตางๆ 
ไดแก การจัดนิทรรศการ การแสดงผลผลิตผลไมสด และแปรรูป การจัดชิม การเจรจาธุรกิจกับ
ผูประกอบการ และสํารวจตลาดผลไมไทย พรอมท้ังสํารวจขอมูล เพื่อรับทราบความตองการผลไมไทยของ
ผูบริโภคและผูประกอบการของชาวลาว ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรของไทยใหมี
คุณภาพดียิ่งข้ึน 

  
สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศ 
 3.1 วัตถุประสงค  

๑) เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาผลไมไทยใหเปนท่ีรูจักของชาวลาว และสามารถขยาย
ตลาดผลไมไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมากข้ึน 

2) เพื่อเปนการขยายโอกาสตลาดสินคาผลไมไทยในตลาดประเทศเพื่อนบาน 
3) เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการผลิต การจัดการผลผลิต รสนิยมและความ

ตองการผลไมของผูบริโภคและผูประกอบการ 
 
 3.2 เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญในเชิงวิชาการ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ไมนอยกวา 1 

หนากระดาษ A4 (หากมีรายงานฯ แยกตางหากโปรดแนบไฟล PDF ขนาดไมเกิน 5 MB สงดวย) 
   การจัดงานสงเสริมผลไมไทยกาวไกลในอาเซียน ป 2558 ในงาน THAILAND WEEK 
2015 ระหวางวนัท่ี 6 – 10 พฤษภาคม มีผูเขาชมงานวันละประมาณ 5,000 – 10,000 คนตอวัน 
ระหวางเวลา 10.00 - 22.00 น. มีผูเขาชมงาน 5 วัน รวมท้ังส้ิน ประมาณ 40,000 คน 
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  
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1) การประชาสัมพันธงาน 
ฝายจัดงานไดดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานผานส่ือตางๆ และติดแผนปายโฆษณาท่ัว

นครเวียงจันทน  พรอมท้ังจัดแถลงขาวโดยเชิญผูบริหารของไทย และผูบริหารลาวจีนเขารวมงาน 
พรอมท้ังเชิญชวนประชาชนเขารวมงานผานทางโทรทัศน วิทยุ   
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2) พธิีเปดงาน 
พิธีเปดงานในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. 29 มิถุนายน 2556           

เวลา 10.00 น. โดย นางพิมล ปงกองแกว อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการพาณิชย) สํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเวียงจันทน และกงสุลใหญไทย ประจําแขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมเปนประธานเปดงาน และเชิญหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ
รวมพิธีเปดงานอยางเปนทางการ อาทิ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน หอการคาจังหวัดชายแดนติด สปป. ลาว เปนตน   
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3) การจัดแสดงนิทรรศการ    
- จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธผลไมไทย 6 ชนิด ไดแก มะมวง เงาะ มังคุด ทุเรียน 

กลวย และลําไย  
- จัดแสดงตัวอยางของผลไมจริง ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด มะมวงน้ําดอกไม มะมวง

เขียวเสวย มะมวงฟาล่ัน  ลําไย ฝรั่ง และผลไมแปรรูป ไดแก ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน มะขามหวาน 
กลวยอบ 

- แจกเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับรายช่ือผูสงออกผลไมและสินคาเกษตร แผนพับ 
และหนังสือ Fruits in Thailand ประชาสัมพันธผลไมไทย และวิธีการรับประทานผลไมแตละชนิด 
คุณประโยชน การเก็บรักษา ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ 
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 4) การจัดชิม  
- แจกชิมผลไมไทยในชวงพิธีเปดงานและชวงการแถลงขาว งาน Thailand Week 2015  
- จัดชิมผลไมสําหรับผูส่ือขาวลาว พรอมท้ังแนะนาํใหรูจักวิธีการบริโภคผลไมไทยอยางถูกวิธี 

ใหรูถึงคุณคาทางอาหาร และสอบถามความพึงพอใจในรสชาติผลไม โดยการเตรียมผลไมพรอม
รับประทานใหผูเขารวมชมงานไดชิมท้ังผลไมสด และผลไมแปรรูปของไทย 

- แจกชิมผลไมไทยแกผูเขารวมงาน ต้ังแตเวลา 10.00 - 22.00 น. ตลอดระยะเวลาการ
จัดงาน  
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 5) การเจรจาธุรกิจ  
- มีการจัดเวทีสัมมนา เพื่อใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐบาลลาว และเจาหนาท่ีของไทย    

ในดานการสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเวียงจันทน ใหความรูกับผูประกอบการไทย – ลาว 
ท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว  

- มีการจัดกิจกรรม Sourcing & Business Matching เปนเวทีเจรจาธุรกิจ สําหรับ
ผูประกอบการไทย – ลาว มีการตอบขอซักถามและเจรจาตอรอง สําหรับภาคเอกชนท่ีรวมเดินทางไป
กับกรมสงเสริมเกษตรและเขารวมการ Business Matching ไดแก สมาคมสมโอไทย สมาคมชาวสวน
มะมวงไทย ฯลฯ   

ผลการเจรจา มีผูประกอบธุรกิจสงออกสินคาไทยในใหความสนใจในการทําธุรกิจใน สปป. 
ลาว เปนอยางมาก แตทางการ สปป.ลาว มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมายของ
สินคานําเขาและสงออกอยางเขมงวด ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจนําเขา – สงออกสินคาทุกชนิด 
จําเปนตองศึกษาขอมูลอยางละเอียดกอนการดําเนินธุรกิจ 

 

   
 

   
 

  6) การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ผลการจัดกิจกรรมโดยใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รสชาติและความนิยมผลไมไทยของผูเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุม จํานวน 145 คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเปนผูชาย 39 คน คิดเปนรอยละ 26.90 และผูหญิง 106 คน คิดเปนรอยละ 
73.10  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเขาชมงานอายุเฉล่ีย 45 ป  อายุมากท่ีสุดคือ 72 ป และอายุนอย
ท่ีสุด 18 ป  สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน รองลงมาประกอบธุรกิจ
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สวนตัว นักเรียน/นกัศึกษา ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ  ซึ่งมีขอมูลจากผลการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบูทประชาสัมพันธผลไมไทย ในดานความสวยงามในการจัด
วาง รอยละ 83.73 อยูในระดับดีมาก ดานความรูทางวิชาการท่ีไดรับ รอยละ 79.74 อยูในระดับดี
มาก  การใหบริการชิมรสชาติผลไมจากประเทศไทย รอยละ 81.86 อยูในระดับดีมาก ความรูของ
เจาหนาท่ีใหการใหขอมูล รอยละ 77.47 อยูในระดับดี เปนกิจกรรมและท่ีควรใหมีการจัดอีกในครั้ง
ในปตอไป รอยละ 86.12  รสชาติของผลไมท่ีนํามาจัดชิม รอยละ 74.75 อยูในระดับดีมาก ระดับ
ความพึงพอใจในการจัดแสดงและจัดชิมผลไมไทย จากมากไปหานอย ดังนี้ ทุเรียน มังคุด ลําไย เงาะ 
มะมวงน้ําดอกไม มะมวงเขียวเสวย มะมวงฟาล่ัน และฝรั่ง ตามลําดับ  

ประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการเขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธผลไมไทยในงาน 
Thailand Week 2015 คือ ไดชิมรสชาติผลไมไทย รูจักประโยชนของผลไมไทย รูจักวิธีการบริโภค 
รูจักรสชาติ และมีความเช่ือมั่นในการบริโภคผลไมไทยมากยิ่งข้ึน 

จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไมไทยและศึกษาตลาดในครั้งนี้ ทําใหทราบวาปจจัยท่ี
จะทําใหการขยายตลาดประสบความสําเร็จไดนั้นมี ๔ ประการ (4P) คือ  (๑) product (๒) 
promotion (๓) price (๔) place กลาวคือ ตองมีสินคาหรือผลไมคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย 
เนื่องจากประเทศไทยมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับในเรื่องของคุณภาพของผลไมซึ่งผูประกอบการ
นําเขา-สงออกผลไมไปยัง สปป.ลาว ควรใหความสําคัญเปนอยางมาก อีกท้ังตองมีการประชาสัมพันธ
ท่ีดี  ราคาจําหนายผลไมไทยตองมีความสมเหตุสมผล รวมไปถึงมีสถานท่ีจําหนายท่ีดี มีทําเลท่ีดีหรือ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการจําหนายผลไมไทย 
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7) การศึกษาวิถีตลาดและชองทางการขยายตลาด 
 จากการศึกษาวิถีตลาดผลไมไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

พบวา ความตองการบริโภคผลไมเปนท่ีตองการใน สปป.ลาว เปนอยางสูง เนื่องดวยเทคโนโลยีการ
ผลิต การขนสง การเก็บรักษาผลไมใน สปป. ลาว ยังไมทันสมัยเทาท่ีควร ทําใหผลไมท่ีผลิตใน
ประเทศจะมีเฉพาะผลไมในฤดูกาล ไมมีการคัดเกรด ดังนั้น ในตลาดคาผลไมสง – ปลีกใน สปป.ลาว 
จะเปนผลไมจากประเทศเพื่อนบาน เชน ไทย เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย ฯลฯ  แตชาวลาวจะนิยม
บริโภคผลไมท่ีมาจากประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติดีกวา หาซื้อไดงายกวา มีความหลากหลาย
มากกวา และมีคุณภาพดีกวาประเทศอื่นๆ 

   

   
 

   
 

   
 



16 
 

   
 

   
 
8 ) การขนสงผลไมในการจัดงาน  
การขนสงผลไมไปรวมงานในครั้งนี้ ไดขนสงผานบริษัทท่ีจัดจาง โดยขนสงทางเครื่องบินและ

รถยนต ถึงสถานท่ีจัดงาน ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ผูขายไดดําเนินการบรรจุหีบหอ พรอม
ดําเนินการพิธีการขนสงผลไมถึงสถานท่ีจัดงาน ศูนยแสดงสินคา LAO – ITECC นครหลวงเวียงจันทน 
สปป.ลาว ในระหวางวันท่ี 5 – 11 พฤษภาคม 2558 เพื่อนําไปจัดนิทรรศการและจัดชิม 
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 3.3 ประโยชนท่ีไดรับตอตนเองและหนวยงาน 
1. เกิดการสรางเครือขายตลาดผลไมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

ทําใหผูบริโภค รูจักผลไมไทยชนิดอื่น ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษาผลไมท้ังผลไมสด
และแปรรูป 

2. มองเห็นชองทางและโอกาสการสงเสริมและทําตลาดผลไมไทยใน สปป. 
๓. ไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับผลไมไทย ทําให

สามารถวิเคราะหตลาดได 
๔. ทําใหผูบริโภคมีความเช่ือถือวาผลไมไทยมีคุณภาพเปนหนึ่งในสินคาไทยท่ีมีศักยภาพสูง 
๕. การไดพบปะกับผูประกอบการ พบวามีผูประกอบการแสดงความประสงคท่ีจะนําผลไม

ไทยไปจําหนายชวงเทศกาลสงกรานตท่ัวประเทศ เชน ลองกอง มะมวง ทุเรียน มังคุด มะมวงอบแหง  ลําไย
อบแหง  

๖. รับทราบแนวทางในการขยายลูทางการตลาดผลไมไทยในตางประเทศ เพื่อใหเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการระบายผลไมไทยชวงท่ีมีผลผลิตออกมากได 

 
สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 
 4.1 ปญหา/อุปสรรค 

1. สถานท่ีจัดงานไมมีหองเย็นสําหรับเก็บรักษาผลไมสด จําเปนตองจัดเตรียมผลไมท่ีอาจจะ
เนาเสียไดเร็วสําหรับชิม ใหผูเขาชมงานในวันแรก ๆ กอน ทําใหการจัดชิมผลไมในชวงทายของการจัดงานมี
ผลไมไมหลากหลาย  

2. ชวงเวลาเริ่มการจัดงานอยูระหวาง เวลา 10.00 - 22.00 น. แตบรรยากาศภายในงาน
จะคึกคัก ในชวงเย็นหลังเลิกงาน เนื่องจากมีผูเขาชมงานจํานวนมากกวาชวงกลางวัน   

3. การประสานงานระหวางผูจัดงานกับผูเขารวมแสดงสินคา ณ สถานท่ีจัดงาน มีปญหาใน
ดานการจัดเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวก และการใชเครือขายอินเตอรเนต  

4. ผูบริโภคชาวลาวตองการซื้อผลไมไทยท่ีมีคุณภาพมากกวาการชิม การนําผลไมไปจัดชิม 
จึงจําเปนตองมีผูประกอบการนําผลไมไทยไปจําหนายดวย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

5. การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผูเขารวมการเจรจาสวนใหญเปนผูประกอบการ
จากไทย ผูประกอบการลาวมีนอยมาก มีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปจจุบัน  

 
 4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. สถานท่ีจัดงานแสดงสินคา ณ ศูนยแสดงสินคา LOA – ITECC เปนสถานท่ีท่ีเหมาะสม
สําหรับการจัดงานฯ ในนครหลวงเวียงจันทน เนื่องจากประชาชนท่ีเขารวมชมงานเขาชมสินคาไทยไดอยาง
สะดวกสบาย 

2. ในการประชาสัมพันธผลไมไทยในตางประเทศ ควรเนนการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญ 
ผูประกอบการหรือผูสงออกของไทยเขารวมงานใหมากข้ึน เพื่อขยายเครือขายการสงออกระบายสินคาสู
ตางประเทศใหมากข้ึน 

3. การส่ือสารเปนเรื่องสําคัญมาก ตองอธิบายขอมูลตาง ๆ ท่ีจะประชาสัมพันธผลไมไทยให
ลามเขาใจ  เพื่อใหสามารถส่ือสารช้ีแจงใหชาวตางชาติเขาใจไดตามวัตถุประสงคในการจัดแสดงสินคา และ
จางลามท่ีสามารถส่ือสารภาษาทองถ่ินใหเพียงพอกับปริมาณผูเขาชมงาน  
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4. ควรมีการศึกษาข้ันตอนการนําเขาผลไมเขาสูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ต้ังแตตนทางไปถึงปลายทางอยางละเอียด เนื่องจากมีกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับใชอยาง
เขมงวด 

5. การประชาสัมพันธสงเสริมผลไมไทยในตางประเทศ ควรเนนประชาสัมพันธใหรูจักผลไม
ไทย ในเรื่องคุณคาทางอาหาร วิธีการบริโภค การเก็บรักษา ท่ีสอดคลองกับนิสัยการบริโภค วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ควรใหเจาหนาท่ีท่ีไปรวมจัดงานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลไมไทยใหเขาใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการปอกผลไมชนิดตาง ๆ เชน ทุเรียน มะมวง มังคุด ฯลฯ 

6. ผลิตภัณฑผลไมไทยแปรรูปเปนอีกทางเลือกท่ีควรมีการประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการตลาดในตางประเทศ 

 
 4.3 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
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 4.4 ผูประสานงาน  
  ช่ือ-นามสกุล  นางจันทิมาภรณ  ศรีมงคล 
  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
  โทรศัพท/โทรสาร 029406127 
  e-mail  oil_tong_ae@hotmail.com 
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