
รายงานผลการจัดงานประชาสัมพนัธผลไมและสนิคาเกษตร 
ในงาน China (Qingdao) International Import Fair 2014 

ณ เมืองชิงเตา มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป      

 1.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) 
  1. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2  
       จังหวัดราชบุรี  

2. นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
3. นางฉวีวรรณ  อินทรายศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี   
4. นายกฤษดา  พลสิทธิ์    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   
5. นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
6. นายสมพงษ จินาบุญ   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดทามะพลา  
     อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
7. นางพรศรี  โชติพันธุ   นายกสมาคมชาวสวนผลไม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.2 ช่ือเร่ือง/หลักสูตร 

การจัดงานประชาสัมพันธผลไมและสินคาเกษตรในงาน China (Qingdao) International Import 
Fair 2014 
 1.3 วัตถุประสงคของการเดินทางไป* 
    ประชุม   สัมมนา    ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย 

    ดูงาน   ✓  ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 1.4 แหลงใหทุน 
 ช่ือองคกร/หนวยงาน ผูใหทุน  กรมสงเสริมการเกษตร     
  ประเภทของแหลงทุน * 

  ✓ ทุนของหนวยงานตนสังกัด     ทุนของหนวยงานอื่นๆ   
   ทุนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ    ทุนสวนตัว 
 1.5 ประเทศท่ีไป  สาธารณรัฐประชาชนจีน       
 1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง* 
  งบประมาณ  1,400,000   บาท  
  จากวันท่ี     29 กันยายน 2557    ถึงวันท่ี  6 ตุลาคม 2557  
 1.7 ภายใตโครงการ/หนวยงาน  
  ช่ือโครงการ การจัดงานประชาสัมพันธผลไมและสินคาเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีนในงาน China 
(Qingdao) International Import Fair 2014   
  ของหนวยงาน   กรมสงเสริมการเกษตร  
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สวนท่ี 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร เพื่อประโยชนในการสืบคน (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
 2.1 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร*  

นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 
ไดนําคณะขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 4 ราย ไดแก นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการ
เกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร นางฉวีวรรณ  อินทรายศ นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  นายกฤษดา  พลสิทธิ์  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  และนางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  และเกษตรกร 2 ราย ไดแก นายสมพงษ จินาบุญ (ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุมมังคุดทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) และนางพรศรี  โชติพันธุ (นายกสมาคมชาวสวนผลไม จังหวัด
นครศรีธรรมราช) ไปจัดงานประชาสัมพันธผลไมและสินคาเกษตรในงาน China (Qingdao) International Import 
Fair 2014 ระหวางวนัท่ี 29 กันยายน 2557 – 6 ตุลาคม 2557 รวมกับสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ  
กรุงปกกิ่ง และสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง  โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดนําผลไม
ไทยไปจัดประชาสัมพันธใหชาวเมืองชิงเตา มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดชิมกวา 9 ชนิด ไดแก ทุเรียน 
มังคุด ลําไย มะมวงน้ําดอกไม มะพราว นอยหนา สมโอ ขนุน และกลวยไข ซึ่งผูเขาชมงานสวนใหญช่ืนชอบในรสชาติ
ของผลไมไทยเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไมไทยบนเวทีใหผูเขาชมงานไดมีสวนรวมและ
รูจักผลไมไทยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลไมโดยมีผูสนใจจํานวนมากท่ีจะนําเขาผลไมไทย ซึ่ง
สวนใหญตองการท่ีจะมาประเทศไทยเพื่อศึกษาการผลิตผลไมของเกษตรกร ระยะเวลาและปริมาณท่ีผลไมออกสูตลาด 
การบรรจุหีบหอ และระบบการขนสงผลไม  ซึ่งเมืองชิงเตา (Qingdao) ต้ังอยูในมณฑลซานตง ชายฝงทะเลทางภาค
ตะวันออกของประเทศจีน เปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีประชาชนชาวชิงเตามีกําลังซื้อผลไมไทยสูงมาก โดยใหความสําคัญ
กับคุณภาพของผลไมมากกวาราคา โดยชาวชิงเตานิยมรับประทานผลไมสดตามฤดูกาลตางๆ เพื่อใหไดรสชาติและ
คุณภาพท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นเกษตรกรและผูประกอบการของไทย จึงควรสงเสริมการขายผลไมควบคูกับการใหความรูแก
ผูบริโภคถึงประโยชนและสรรพคุณของผลไมแตละชนิดท่ีมีตอสุขภาพ รวมถึงความพิถีพิถันในแตละข้ันตอนการผลิต
และสงออกดวย 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 3.1 วัตถุประสงค  

1. เพื่อจัดประชาสัมพันธผลไมไทยใหชาวชิงเตาไดรูจักในดานคุณภาพของผลไมมากยิ่งข้ึน 
                    2. เพื่อรับทราบความตองการของตลาดผลไมไทยในเมืองชิงเตา และความตองการของผูประกอบการ     
ในการทําธุรกิจผลไมไทย 

 3.2 เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญในเชิงวิชาการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ไมนอยกวา 1 หนากระดาษ 
A4 (หากมีรายงานฯ แยกตางหากโปรดแนบไฟล PDF ขนาดไมเกิน 5 MB สงดวย) 

  กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรดําเนินการจัดงานประชาสัมพันธ
ผลไมและสินคาเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน China (Qingdao) International Import Fair 2014 
ระหวางวนัท่ี 29 กันยายน 2557 – 6 ตุลาคม 2557 (รวมวันเดินทาง) ซึ่งไดดําเนินการรวมกับสํานักงานพาณิชย 
ในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง และสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง จัดงาน ณ Qingdao 
International convention center Hall 1 เมืองชิงเตา มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะจัดงานฯ 
ประกอบดวย ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 5 ราย และเกษตรกร 2 ราย ดังนี้    
    
 



-3- 
 
  1. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2  
       จังหวัดราชบุรี  

2. นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
3. นางฉวีวรรณ  อินทรายศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี   
4. นายกฤษดา  พลสิทธิ์    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   
5. นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
6. นายสมพงษ จินาบุญ   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดทามะพลา  
     อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
7. นางพรศรี  โชติพันธุ   นายกสมาคมชาวสวนผลไม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลไมไทยท่ีนํามาจัดแสดง รวม 9 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย มะมวงน้ําดอกไม มะพราว 
นอยหนา สมโอ ขนุน และกลวยไข  

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การจัดแสดงนิทรรศการดานวิชาการ การสาธิต การจัดชิมผลไมไทย 
การเจรจาธุรกิจสินคาเกษตร การจัดกิจกรรมบนเวที และการเยี่ยมชมฟารมของ Smart Farmer   

1. การจัดแสดงนิทรรศการดานวิชาการ ประกอบดวยโรลอัพ จํานวน 5 ชุด ไดแก  Welcome to 
Fruits in Thailand (แสดงภาพผลไมรวม) และโรลอัพแสดงรายละเอียดของผลไมแตละชนิด Durian Mangosteen 
Longan และ Mango พรอมแนะนําวธิีการปอกรับประทาน โดยจัดแสดงภายในบูธขนาด 5x5 เมตร 
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2. การจัดชิมผลไมไทย คณะผูจัดงานฯ ไดรับการประสานงานจากสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

ณ กรุงปกกิ่ง ขอใหดําเนินการจัดชิมผลไมไทยใหแกผูเขาชมงาน ระหวางวันท่ี 1 – 4 ตุลาคม 2557 วันละ 3 รอบ 
ไดแก รอบท่ี 1 เวลา 09.50 – 10.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 13.10 น. และรอบท่ี 3 เวลา 14.30 – 
14.40 น. 

 

     
 

      
    

3. การเจรจาธุรกิจสินคาเกษตร ในงานนี้มีนักธุรกิจชาวชิงเตาและผูสนใจจํานวนมากท่ีตองการนําเขา
ผลไมไทย และสวนใหญตองการท่ีจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาการผลิตผลไมของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งคณะจัด
งานฯ ไดประสานงานกับสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง และสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร
ตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง เพื่อตรวจสอบผูประกอบการแตละรายท่ีสนใจทําธุรกิจกับเกษตรกรไทยดวยแลว 
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รายช่ือผูสนใจท่ีจะทําธุรกิจนําเขาผลไมจากประเทศไทย   
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท e-mail หมายเหตุ 
1 นายวิว แซฮวง 18663985025 Herohuang369@163.com  

2 Mr.JUAN 8653281719819 Qin6Dnosweet@gmail.com  

3 Mr.Wang  Yu Sheng 18663987312 Gnaw7609@126.com  

4 Mr.men xiu ping 13210163511 menxiaozhang@163.com  

5 น.ส.เฉิน เซี่ยงรุย 13863964986  - นักศึกษาปริญญาโท 
เมืองชิงเตา 

6 Mr.chen zhenrun 8615053251367 Qingdaolvchen2@163.com ท่ีปรึกษาดานการตลาด 
บริษัทสงเสริมและนําเขา
ผลไมไทย 

7 นายหลิว เจ้ิง 13969805963 Jacklok@163.com ผูนําเขาแปงมันสําปะหลัง 

8 Mona Qiu 13403465521 Monaqiu19@sina.com สนใจนําเขาผลไมทุกชนิด 

9 Jiang Wei Na 13553009873 3j52025@qq.com สนใจผลไมแหงแปรรูป 

10 หยาง หมิ่น 18866292777 493482600@qq.com สนใจนําเขาผลไมทุกชนิด 

 
4. การจัดกิจกรรมบนเวที  คณะจัดงานฯ ไดรับการประสานงานกับสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

ณ กรุงปกกิ่ง ขอใหจัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไมไทยบนเวที ในวันท่ี 2 และ 4 ตุลาคม 2557 โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรม คือ สุมเลือกผูสนใจข้ึนมาบนเวทีและตอบคําถาม เชน หากพูดถึงประเทศไทย คุณจะนึกถึงอะไรเปนลําดับ
แรก  ผลไมไทยท่ีรูจักมีอะไรบาง  สถานท่ีทองเท่ียวของประเทศไทยมีท่ีใดบาง เปนตน นอกจากนี้ ยังขอใหผูรวม
กิจกรรมบนเวทีไดกลาวคําภาษาไทย เชน สวัสดี ขอบคุณ และช่ือผลไมไทย เปนตน ซึ่งไดมอบของรางวัลเปนผลไม
ใหแกผูรวมกิจกรรมดวย กิจกรรมนี้นับวาเปนประโยชนมาก ทําใหประชาชนชาวชิงเตาและผูเขาชมงานไดรูจักประเทศ
ไทย ผลไมไทย สถานท่ีทองเท่ียวของประเทศไทย โดยผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจและตองการมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยเปนอยางมาก 
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5. การเยี่ยมชมฟารมของ Smart Farmer  คณะจัดงานฯ ไดมีโอกาสเยี่ยมชมฟารมของนาย หวัง ยู ฉ่ิน 
ซึ่งเปนตัวอยางเกษตรกรท่ีขยันและพึ่งพาตนเองในการทํากิจกรรมผสมผสาน ในพื้นท่ีประมาณ 120 ไร ใหมีผลผลิต
และรายไดตอเนื่องท้ังป โดยเฉพาะการเล้ียงเปด ปลา พืชตระกูลถ่ัว ผัก ผลไม สตอเบอรรี่ ขาวโพดเล้ียงสัตว ท่ีเนน
การพัฒนาผลผลิตท่ีไดคุณภาพ จนไดรับรางวัลผูผลิตสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานในป 2013 โดยการศึกษาหาความรู
ท้ังทาง internet และการเรียนรูจากประสบการณ  นอกจากนั้นยังนําผลผลิตมาทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาดวย เชน 
การผลิตน้ํามันถ่ัวลิสงไวใชในครัวเรือน การแปรรูปน้ําผลไมกระปองเพื่อการจําหนาย เปนตน 
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3.3 ประโยชนท่ีไดรับตอตนเอง 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาผลไมไทยใหไดท้ังปริมาณและคุณภาพตามท่ีประชาชนชิงเตา

ตองการ ท้ังนี้ ใหมีความสัมพันธกันท้ังในดาน demand และ supply  
                  2. ทําใหมีวิสัยทัศนท่ีกวางข้ึนในการรูจักตลาดผลไมตางประเทศ ซึ่งมีความตองการบริโภคผลไมไทย 
สูงมาก 
                  3. เผยแพรความตองการบริโภคผลไมไทยของชาวชิงเตาใหกลุมผูผลิตผลไม ไดรับทราบถึงความ
ตองการบริโภค ความตองการท่ีจะซื้อขายโดยตรงกับกลุมเกษตรกร 

 3.4 ประโยชนท่ีไดรับตอหนวยงาน 
1. ประชาชนชาวชิงเตาและผูสนใจเขารวมงานไดรูจักประเทศไทย รูจักผลไมไทย แหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญของไทย รวมถึงขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูเขารวมงานไดชิมรสชาติของผลไม
ไทย นับเปนการสรางความประทับใจ 

2. ไดทราบขอมูลความตองการบริโภคผลไมของชาวชิงเตาและผูสนใจเขารวมงาน ซึ่งมีความช่ืนชอบ
และตองการบริโภคผลไมไทยเปนอยางมาก นับเปนโอกาสของผลไมไทยท่ีจะสงออกไปขายตอไป 

3. เกษตรกรผูผลิตไดพบปะและรับทราบความตองการของผูคาและผูบริโภคโดยตรง เปนแนวทางให
ผลิตสินคาใหมีคุณภาพ 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

 4.1 ปญหา/อุปสรรค 
1. สถานท่ีจัดนิทรรศการไมมีความพรอมเทาท่ีควร เนื่องจากผูรับเหมาทําโครงสรางบูธลาชา สงผลให

คณะจัดงานเขาพื้นท่ีจัดนิทรรศการไดชา  
2. การจัดชิมผลไม โดยแบงเปนวันละ 3 รอบ ๆ ละ 10 นาที ทําใหมีผูสนใจชิมผลไมมาเบียดเสียดกัน

บริเวณหนาบูธ สงผลกระทบตอบูธอื่นๆ บริเวณขางเคียง จึงควรปรับเปล่ียนวิธีการจัดชิมโดยจัดเวลาใหทยอยชิมมากข้ึน 

 4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดงานประชาสัมพันธผลไมไทยครั้งตอไป ผูจัดงานควรเตรียมขอมูลแผนท่ีประเทศไทย 

ขอมูลดานการขนสงผลไม (Logistics) จากประเทศไทยไปยังประเทศท่ีจัดงาน  รวมถึงอายุของผลไม (Shelf Life) 
เพื่อใหคูเจรจาธุรกิจไดมีขอมูลประกอบการพิจารณาดวย  

2. การเจรจาธุรกิจระหวางเกษตรกรและผูประกอบการ ควรมีเจาหนาท่ีฝายการพาณิชยมารวมให
ขอมูลขณะเจรจาดวย และผลการเจรจาธุรกิจควรจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก สํานักงานพาณิชยใน
ตางประเทศ และสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ไดทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินงานตอไป 
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3. เกษตรกรท่ีรวมจัดงานกับกรมสงเสริมการเกษตร ควรเตรียมนามบัตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อความ

สะดวกในการติดตอกับคูเจรจาธุรกิจ 
4. กรมสงเสริมการเกษตร ควรจัดทํายุทธศาสตรลงนามขอตกลงความรวมมือกันกับมณฑลชานตง   

ในการซื้อขายผลไมกับกลุมเกษตรกรตางๆ โดยตรง เพื่อลดพอคาคนกลาง และเกษตรกรมีความมั่นใจในราคาท่ีไดรับ 

 4.3 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
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 4.4 ผูประสานงาน  
  ช่ือ-นามสกุล  นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ    
  โทรศัพท    0 2940 6100      
  e-mail.    agriman34@hotmail.com  
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