
 
 

รายงานการไปศึกษา / ดูงาน / ฝกอบรม / ประชุม สัมมนา / ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 
1.  ช่ือผูรายงาน    วาท่ี ร.ต.พิรัฐ   สกุล    สุทธิโยค        
     First Name   MR. PIRAT  Last Name  SUTTIYOK   เลขบัตรประชาชน  3100602197531          .  

ตําแหนง    นักวิชาการเกษตรชํานาญการ         
ท่ีทํางาน    กลุมสงเสริมยางพารา และปาลมน้ํามัน สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร              
ไป (ปฏิบัติงาน) เรื่อง   จัดงาน Thailand Festival 2014 ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ต้ังแตวันท่ี    7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2557  
ถึงวันท่ี    14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2557  
รวมระยะเวลา - ป - เดือน   8 วัน 
ผูดําเนินการจัด   กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกงสุลใหญนครเซี่ยงไฮ        
ผูรวมเดินทาง ไดแก 

1)  นางปทุมวัน  ประจันพล ตําแหนง  ผอ.สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน 
 First Name  MRS. PATUMWAN Last Name  PRAJUNPON เลขบัตรประชาชน 3429900091761       

 2)  นางอัมพา  วองวิชชกร ตําแหนง  ผอ.กลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร                              
        สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร    

First Name MRS. AMPA Last Name WONGWICHAKORN เลขบัตรประชาชน 3100601768438   
 3)  นายชูศักด์ิ  เทพสาร    ตําแหนง   เกษตรอําเภอฝาง                         
        สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม     

First Name   MR. CHUSAK  Last Name  THEPSAN    เลขบัตรประชาชน  3501300687894          
  
2.  งบประมาณคาใชจายของทีมงานท่ีใชไประหวางปฏิบัติงาน  
     งบประมาณ 700,000 บาท  
     จากวันท่ี  7 / กรกฎาคม / 2557 ถึงวันท่ี  14 / กรกฎาคม / 2557   
3.  สรุปความเปนมาของโครงการ 

งาน Thailand  Festival 2014 เปนท่ีงานนําเสนอเอกลักษณความเปนไทย โดยการจัดงานแสดงเนน
เรื่องอาหารและผลไม ในรูปแบบตลาดน้ํา โดยการจัดงานดังกลาวเปนการสรางโอกาสท่ีจะไดประชาสัมพันธผลไม
ไทยใหชาวจีนไดรูจัก โดยเฉพาะในพื้นท่ีนครเซี่ยงไฮและมณฑลใกลเคียง ซึ่งเปนพื้นท่ีมีกําลังการซื้อสูง และตองการ
สินคาท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการบริโภคผลไมไทยในตางแดน และประชาสัมพันธผลไมไทยใหเปนท่ี
รูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน  

สําหรับงาน Thailand  Festival 2014 ในครั้งนี้ จัดข้ึนในระหวางวนัท่ี 9 - ๑3 กรกฎาคม ๒๕๕7       
ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมท่ีนาสนใจหลากหลายประเภท เชน การออกราน
จําหนายอาหารไทย ผลไมไทย และสินคา OTOP เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนับเปนชองทางหนึ่งท่ีจะไดเผยแพร
ประชาสัมพันธ ผลไมไทย ผลไมแปรรูปตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตางจากผลไมในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมท้ังเปนการเปดตลาดตางประเทศและขยายโอกาสทางการตลาดตอไปในอนาคต และในการเขา
รวมงานดังกลาว เปนโอกาสในการศึกษาขอมูลความตองการของผูบริโภคเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ผลิตใหกับเกษตรกร ใหสอดคลองกับมาตรฐานและความตองการของผูบริโภค เพื่อเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับ
เกษตรกรไทยไดมายิ่งข้ึน 

 



 
 

4.  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

     รายงานผลการเขารวมแสดงสินคาผลไมในงาน Thailand  Festival 2014 ณ ณ นครเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 9 – ๑3  กรกฎาคม ๒๕๕7 การเขารวมงานในครั้งนี้ เปนประโยชนตอการ
ประชาสัมพันธผลไมไทยใหแกกลุมผูบริโภคและผูจัดจําหนายผลไม (ตลาดกลางคาสงผลไม และผูจําหนายผลไม
ทางเว็ปไซต) ในนครเซี่ยงไฮ และมณฑลใกลเคียง ไดรูจักผลไมสดและผลไมแปรรูปจากไทยไดมากข้ึน ซึ่งการท่ีผูจัดจําหนาย
ไดรูจักสินคาจนสามารถติดตอจัดหาสินคาจากผูนําเขาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ผูสงออกจาก
ประเทศไทยมาจัดจําหนายในนครเซี่ยงไฮ ไดมากข้ึนจะเปนประโยชนตอผูบริโภคและการขยายตลาดการสงออก
เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ผูจัดจําหนายไดช้ีแจงปญหาการจัดจําหนายผลไมสดไทย อาทิเชน ในสวนของตลาดกลางคาสงผลไม
ปญหาระยะเวลาการขนสงผลไมไทยทางเรือท่ีใชเวลายาวทําใหมีผลกระทบกับคุณภาพผลไม ปญหาคุณภาพของผลไม  
ปญหาการการนําเขาผลไมซึ่งมีขอหามคอนขางมาก และในสวนของผูจําหนายผลไมทางเว็ปไซต ปญหาขาดขอมูล
แหลงผลิตผลไมท่ีมีคุณภาพพรอมเรื่องราวของผลไมท่ีจะนํามาลงในเว็ปไซต ปญหาเรื่องความตองการผลไมชนิดใหม
เพื่อใชขยายสวนแบงการตลาด ซึ่งผูจัดจําหนายมีขอเสนอแนะโอกาสของผลไมไทย คือ การนําเขาผลไมไทยควร
คํานึงถึงชวงเวลา โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีเปนโอกาสของผลไมประมาณ เดือนกันยายน – เดือนเมษายนเพราะใน
ชวงเวลาดังกลาวในตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีผลไมเขาตลาดนอยมากซึ่งไมพอกับความตองการในตลาด 
และควรคํานึงถึงคุณสมบัติของผลไมเชนมังคุดแกรอนใน ทุเรียนทําใหรอน ฯลฯ เพราะคนจีนมีคานิยมบริโภคผลไม
ตามสรรพคุณ และควรมีการขยายฐานการสงออกไปเมืองใหม ๆ เชน เมืองฮารบ้ิว มณฑลเฮยหลงเจียง เพราะมี
ความตองผลไมและมีกําลังซื้อเปนจํานวนมาก ซึ่งคณะทํางานไดใหคําตอบและแกปญหาเบ้ืองตนใหกับผูจัดจําหนาย  
 คณะผูจัดงานไดนําสินคาผลไมสดของไทย ไดแก ทุเรียน มะมวงน้ําดอกไม สมโอ มะขามหวาน 
มะพราวออน ลําไย และมังคุด ผลไมแปรรูปของไทย ไดแก ทุเรียนทอด ลําไยอบแหง ล้ินจ่ีอบแหง มะพราวแกว และ
มะมวงแชอิ่ม มาจัดแสดงและใหทดลองชิมสินคาดังกลาวแกผูรวมงานประกอบดวย ผูนําเขาผลไมสด ผูกระจายสินคา 
และบุคคลท่ัวไป พบวา 
 1. ผูรวมงานเปนเพศหญิง รอยละ 47.75 เปนเพศชายรอยละ 52.25   
 2. ผูรวมงานมีอายุ 21-30 ป รอยละ 33.23 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 26.61 มีอายุ 41-50 ป 
รอยละ 14.11  มีอายุนอยกวา 21 ป รอยละ 13.55 และมีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 12.50 
 3. ผูรวมงานมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทท่ัวไป รอยละ 32.87 อาชีพอิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 26.54 
แมบาน รอยละ 18.77 ขาราชการรอยละ 9.55 เกษียณอายุ 8.21 และนักเรียน รอยละ 4.06  
 4. ผูรวมงานมีความช่ืนชอบรสชาดผลไมสดไดแกทุเรียนมากท่ีสุด รอยละ 38 รองลงมาเปนมังคุด 
รอยละ 27 มะมวงน้ําดอกไม รอยละ 21 และสมโอ ลําไย มะพราว มะขามหวาน ตามลําดับ และผูรวมงานมีความ
ช่ืนชอบรสชาดผลไมแปรรูปไดแกทุเรียนทอดมากท่ีสุด รอยละ 33 รองลงมาเปนมะพราวแกว รอยละ 24 ลําไย
อบแหง รอยละ 11 และมะมวงแชอิ่ม ล้ินจ่ีอบแหง ตามลําดับ โดย ผูรวมงานเลือกตอบความชอบผลไมได 3 ชนิด  
 
5.  สรุปขอคิดเห็น ประโยชนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 
     5.1  ประโยชนท่ีไดรับ 

  1. ไดรับขอมูลปญหาอุปสรรคในการนําผลไมเขา นครเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการสงเสริมกับเกษตรกร 
  2. ไดพบชองทางการสงออกผลไมแหลงใหม ๆ เชน ชองทางการสงซื้อผลไมทางเว็ปไซค เปนตน  
  3. ไดขอมูลความชอบและคานิยมในการบริโภคผลไมของประชากรในนครเซี่ยงไฮ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใชวิเคราะหการตลาดผลไม 



 
 

4. ไดประสานทําความรูจัดหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร
ในนครเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการติดตอประสานงานขอความรวมมือใน
เรื่องเกี่ยวกับการสงออกผลไมในอนาคตตอไป 
   

5.2  ขอเสนอแนะ  (เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในดานนี)้ 

     1. กิจกรรมการสงเสริมประชาสัมพันธสินคาผลไมไทย เปนโครงการท่ีสําคัญและควรมีการสงตอ
ขอมูลเชิงลึกใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกระดับ โดยอาจอาศัยหนวยงานกลางประสาน เชน สํานักงานกงสุลใหญ 
ณ นครเซี่ยงไฮ  ชวยสงตอและกระจายขอมูลให  และหากมีขอมูลการเปดตลาดใหมหรือโครงการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ขอใหแจงใหกรมฯ หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของทราบเปนระยะดวย 

2. การนําสินคาไทย เขารวมงานประชาสัมพันธสินคาในตางประเทศ ควรคํานึงถึงการนําขอมูล
ตางๆท่ีไดจากการจัดงานฯ ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการเขาถึงขอมูลระหวางผูเกี่ยวของ
เชน ผูจัดจําหนายสินคา ผูนําเขาและกลุมผูบริโภค 
  3. ควรมีการศึกษาและวิเคราะหโอกาสและความเส่ียงของการขยายตลาดผลไมไทยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร 
  4. ควรมีการสงเสริมการประสานเช่ือมตอระหวางผูประกอบการ พอคา และเกษตรกร  

   
5.3  สิ่งท่ีคิดวาจะนํามาใชในการปฏิบัติงานในภาระกิจท่ีรับผิดชอบ  

 1. คณะฯ ไดเขาพบและหารือกับผูประกอบการตลาดกลางคาสงผลไมฮูจัง ณ นครเซี่ยงไฮ          
ซึ่งตลาดกลางคาสงผลไมฮูจัง เปนตลาดกลางคาสงผลไมตลาดใหญ 1 ใน 2 ของตลาดกลางคาสงผลไมในนครเซี่ยงไฮ 
โดยมีผลไมหลายรายการเชน ทุเรียน มะมวงสุก มะพราวออน แอปเปล เชอรรี่ สม แกวมังกร มังคุด ฯลฯ         
และมีพอคาท่ีเขามาใชตลาดกลางคาสงผลไมฮู แหงนี้ประมาณ 70 ราย การหารือกับผูประกอบการตลาดกลาง
ผลไมฮูจัง ไดสอบถามเรื่องประเภทผลไมไทยท่ีมีเขามาขาย พบวาผลไม 5 อันดับมี คือ ทุเรียน มังคุด ลําไย สมโอ 
ชมพู ซึ่งสามารถสรุปปญหาอุปสรรคและโอกาสของการนําเขาผลไมไทยในตลาดกลางคาผลไมพรอมแนวทางแกไข 
ไดดังนี้  

 1.1 ปญหาการขนสงทางเรือใชเวลานานซึ่งผลไมท่ีสงจากประเทศไทยใชเวลา ประมาณ 18 วัน 
ทําใหมีผลกับคุณภาพของผลไม   

 1.2 อุปสรรคเรื่องกฎขอหามการนําเขาของผลไมของ นครเซี่ยงไฮ ซึ่งมีขอหามมากทําใหผลไม
อาจถูกปฏิเสธการนําเขาและทําลาย/ตีกลับ เนื่องจากมีส่ิงปลอมปน เชน โรคผลไม แมลงศัตรูผลไม ฯลฯ   

 1.3 ปญหาคุณภาพของผลไมไทย แยกเปนรายผลไม 
  -  ทุเรียน ทุเรียนออน 
  -  ลําไย เปลือกมีเช้ือรา 
  -  มังคุด ยางเหลืองในเนื้อผล 
  -  ชมพู หนอนในผลชมพู 
 1.4 ผูประกอบการไดแนะนําโอกาสของผลไมไทยในนครเซี่ยงไฮ ไดดังนี้ 
  -  การนําเขาผลไมในชวงเดือนกันยายนถึงเมษายน ซึ่งในตลาดจะเปนชวงท่ีหาผลไมไดยาก 
  -  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีความตองการผลไมไทยท่ีมีคุณภาพ เชน เมืองฮารบ้ิว 

มณฑลเฮยหลงเจียง เปนเมืองอุตสาหกรรมมีลักษณะอากาศหนาวยาวนาน โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให
คาตอบแทน/คาครองชีพสูงและประชากรในเมืองยังใหความสนใจเรื่องอาหารการกินยังมีความตองการสูง ซึ่งนาจะ
เปนโอกาสสําหรับผลไมไทยท่ีมีคุณภาพ 



 
 

 1.5 แนวทางแกไขปญหาเรื่องผลไมไทย ควรดําเนินการดังนี้  
  -  ควรประชาสัมพันธขาวเกี่ยวกับความตองการผลไมไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  -  ควรสงเสริมการรวมกลุมผลิตผลไม เพื่อควบคุมคุณภาพ  
  -  ควรสงเสริมการใหความรูในการกําจัดศัตรูท่ีถูกวิธี  
  -  ควรจัดกิจกรรมการสงเสริมประชาสัมพันธสินคาผลไมไทยในเมือง/มณฑล ใหมๆ ใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายเพิ่มชองทางการตลาดใหมากข้ึน  
 2. คณะฯ ไดเขาพบและหารือกับผูจําหนายผลไมทางเว็ปไซต 2 ราย ซึ่งตลาดคาสงผลไมทางเว็ปไซต
เปนการส่ังผลไมทางอินเตอรเน็ตและจะไดรับผลไมตามวันเวลาท่ีไดส่ัง ซึ่งผลไมท่ีจัดสงจะเปนผลไมท่ีเนนใหมี
คุณภาพสูงเพราะลูกคาสวนใหญจะท่ีมีรายไดสูงทําใหราคาผลไมท่ีจัดสงมีราคาสูงไปดวย โดยผลไมท่ีอยูในรายการมี
มากการ 20 รายการ มีผลไมท่ัวโลก การนําเขาผลไมใชทางเครื่องบินเทานั้นทําใหผลไมมีความสดใหม และจากสถิติ 
2 ป ยอนพบวามีลูกคาเพิ่มคิดเปนรอยละ 20 ของยอดขายทุกป ซึ่งผูจําหนายผลไมทางเว็ปไซตไดแจงปญหา
อุปสรรคพรอมท้ังเสนอแนะโอกาสของการนําเขาผลไมไทยในตลาดทางเว็ปไซต ไดดังนี้  
  2.1 ผูจัดจําหนายยังขาดขอมูลแหลงผลิตผลไมไทยท่ีมีคุณภาพ 
  2.2 ผูจัดจําหนายตองการเรื่องราวของผลไมไทย เพื่อใชในการโฆษณาผลไมทางเว็ปไซต 
  2.3 ผูจัดจําหนายตองการผลไมชนิดใหม ๆ เพื่อขยายตลาดเพิ่ม 

 

 
(    ) 

      ตําแหนง      
                    ผูรายงาน 
 
 
6.  ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับผูอํานวยการกอง/สํานัก/เกษตรจังหวัด หรือเทียบเทา ข้ึนไป) 

              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
(    ) 

      ตําแหนง      
 
 
หมายเหตุ     กรณีท่ีไปประชุม / สัมมนา / ฝกอบรม / ดูงาน  เปนหมูคณะ โปรดระบุช่ือผูรวมเดินทาง   

      และเสนอรายงานเพียงชุดเดียว 


