
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศกึษา ฝกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย ดูงาน  
ณ ตางประเทศและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  

 1. นายนเรศ ฝปากเพราะ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
   จังหวัดเชียงใหม  
 2. นางสาววัลภา  ปนตะ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว  
   สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 3. นางสุมาลี  ชิณวงศ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมพืชเสนใยและ 
   พืชหัว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
  4. นายประพันธ  จันทรผง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตร 
     อําเภอปว ชวยราชการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
     สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 
 5. นายวุฒิไกร  ไทยประยูร  เลขานุการคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ  
    ระดบัประเทศ 
 6. นายธํารงศักดิ์  ชุมนุมมณี  ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดยะลา ป 2560  
   ดานการผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพ 
 7. นายเยี่ยม  มาพรม ประธานกรรมการศูนยเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน  
   จังหวัดนาน และเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
   ชั้นพันธุขยายของกรมวิชาการเกษตร 
 8. นายเอกดนัย  ใจกันทา  ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร  
   อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และ Smart Farmer  
   เกษตรกรปราดเปรื่อง (สาขาทําไรถ่ัวลิสง) 

1.2 ช่ือเรื่อง/หลักสูตร  
การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน 

Seoul Food & Hotel 2018 
1.3 วัตถุประสงคของการเดินทางไป* 

    ประชุม   สัมมนา    ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย
    ดูงาน    
    ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (จัดงานประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย) 

1.4 แหลงใหทุน 
  ประเภทของแหลงทุน * 
   ทุนของหนวยงานตนสังกัด     ทุนของหนวยงานอ่ืนๆ   
   ทุนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอ่ืนๆ    ทุนสวนตัว 
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1.5 ประเทศท่ีไป (ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ)* 
 ณ กรงุโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง* 

  งบประมาณ 1,612,800 บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน) 
  จากวันท่ี 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 
 

1.7 ภายใตโครงการ/หนวยงาน  
งบรายจายอ่ืน แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน รายการคาใชจายใน
การจัดงานสงเสริมสินคาเกษตรไทย 

 

สวนที่ 2  บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร เพ่ือประโยชนในการสืบคน (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
2.1 บทคัดยอหรอืสรุปยอของหลักสูตร*  
 

กรมสงเสริมการเกษตรเขารวมจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยใน
สาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน Seoul Food & Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี 29 
เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยท่ีมี
ศักยภาพแกนักธุรกิจและผูเขารวมงาน และสรางความเชื่อม่ันในระบบการผลิตของประเทศไทย 2) ใหผูประกอบการ
พบปะกลุมลูกคาและผูผลิตรายใหมๆ ไดเจรจาธุรกิจกับผูผลิตและผูคา พรอมท้ังศึกษาชองทางและกลยุทธดาน
การตลาด และ 3) แลกเปลี่ยนความรู แนวความคิดและขอมูลตางๆ ในการประชุมดานการคา ทําใหสามารถ
วิเคราะหตลาดและสามารถแขงขันในตลาดโลกได  สําหรับการจัดแสดงสินคาเกษตรไทย ไดแก การจัดแสดง
นิทรรศการและบริการขอมูลสินคาเกษตร เชน ผลไมไทย  และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร การเจรจาธุรกิจ
ของผูประกอบการ  การสาธิตการใชประโยชนแจกชิม การศึกษาความตองการของผูบริโภค และสํารวจความ
ตองการของผูบริโภคและผูประกอบการในสาธารณรัฐเกาหลี  ซ่ึงสามารถนําขอมูลมาใชพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรของเกษตรกรใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดยิ่งข้ึน 

การจัดงานแสดงนิทรรศการผลไมไทยและผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร โดยจัดโชวผลไมท่ี
มีศักยภาพในการสงออก 5 ชนิด ไดแก 1) ทุเรียน 2) มังคุด 3) มะมวงน้ําดอกไมสีทอง 4) มะมวงแรด และ 5) 
สับปะรด และผลิตภัณฑแปรรูป 6 ชนิด ไดแก 1) ทุเรียนทอดกรอบ 2) ลําไยอบแหงสีทอง 3) สับปะรดอบแหง 
4) มะขามหวานแกะ 5) มะมวงอบแหง และ 6) กลวยอบกรอบ จากการประเมินผลการจัดงานโดยสุมสอบถาม
ผูเขารวมงานท่ีมีท้ังผูประกอบการสงออกนําเขา และผูบริโภคในการชิมผลไมไทย ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร 
รวม 315 ราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 78.2 เปนเพศหญิงท่ีใหความสนใจในการเยี่ยมชมบูธของ
กรมสงเสริมการเกษตร โดยรอยละ 36.5 อายุระหวาง 21 – 30 ป สวนใหญรอยละ 45.2 ประกอบอาชีพ
เปนพนักงาน/ลูกจางในบริษัทเอกชน รอยละ 42.3 จะเคยรับประทานผลไมไทยแลว รอยละ 41.7 ประโยชน
ท่ีไดรับจากการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ไดรับความรูเก่ียวกับผลไมไทยมากท่ีสุด ความพึงพอใจในการชิม
ผลไมไทยท่ีนํามาจัดแสดง เรียงลําดับจากความพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ มะมวงน้ําดอกไม  มังคุด สับปะรด มะมวง
แรด และทุเรียน คิดเปนรอยละ 91.6, 87.1, 85.6, 84.7, และ79.4  สวนผลิตภัณฑแปรรูป เรียงลําดับได
ดังนี้ สับปะรดอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ ลําไยอบแหงสีทอง มะขามหวานแกะ มะมวงอบแหง และกลวยอบ 
คิดเปนรอยละ 72.0, 71.8, 70.4, 67.3, 65.2 และ 64.8 ตามลําดับ จะเห็นไดวา ชาวเกาหลีสวนใหญ
เคยรับประทานผลไมไทย และผลไมไทยท่ีนิยมในเกาหลี ก็คือ มะมวงน้ําดอกไม เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม 
ถูกปากคนเกาหลี และท่ีรองลงมา คือ มังคุด และสับปะรด สําหรับผลไมอบแหงไดแก สับปะรดอบแหง 
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ทุเรียนทอดกรอบ และลําไยอบแหงสีทอง นับไดวาเกาหลีก็เปนตลาดผลไมท่ีนาสนใจประเทศหนึ่งท่ีสามารถสง
ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมมูลคาในสินคาเกษตร และกระจายตลาดสินคาเกษตร
อีกชองทางหนึ่ง 
 

สวนที่ 3  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบตัิการวิจัย และ
การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

3.1 วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยท่ีมีศักยภาพแกนักธุรกิจและผูเขา 
รวมงาน และสรางความเชื่อม่ันในระบบการผลิตของประเทศไทย 
  2) เพ่ือใหผูประกอบการพบปะกลุมลูกคาและผูผลิตรายใหมๆ ไดเจรจาธุรกิจกับผูผลิตและ
ผูคา พรอมท้ังศึกษาชองทางและกลยุทธดานการตลาด 
   3) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู แนวความคิดและขอมูลตางๆ ในการประชุมดานการคา ทําให
สามารถวิเคราะหตลาดและสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 
3.2 เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญในเชิงวิชาการ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  ไมนอยกวา 1 

หนากระดาษ A4  
การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน Seoul Food 

& Hotel 2018  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561  รายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐ
เกาหลีใตในงาน Seoul Food & Hotel 2018  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีคูหากรมสงเสริมการเกษตร 
(3E303 – 3E304) ระหวางวันท่ี 1 – 4 พฤษภาคม 2561 สินคา/ผลิตภัณฑท่ีนําไปจัดแสดง ไดแก 

- ผลไมหลักท่ีเปน Hi-light และมีศักยภาพในการสงออกของไทยจํานวน 5 ชนิด ไดแก 
1) ทุเรียน 2) มังคุด 3) มะมวงน้ําดอกไมสีทอง 4) มะมวงแรด และ 5) สับปะรด  

- ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร 6 ชนิด ไดแก 1) ทุเรียนทอดกรอบ 2) ลําไยอบแหงสีทอง  
3) สับปะรดอบแหง 4) มะขามหวานแกะ 5) มะมวงอบแหง และ 6) กลวยอบกรอบ 

1.1 การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมสินคาเกษตรไทย โดยแสดงถึงมาตรฐาน
การผลิต การควบคุมคุณภาพ ท้ังในรูปแบบของขอความ และรูปภาพ 

1.2 การจัดแสดงสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในรูปแบบของจริง ประกอบดวย 1) ผลไม 
ไทยสด 5 ชนิด ไดแก  ทุเรียน  มังคุด  มะมวงน้ําดอกไมสีทอง  มะมวงแรด และ สับปะรด 2) ผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตร 6 ชนิด ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ  ลําไยอบแหงสีทอง  สับปะรดอบแหง  มะขามหวานแกะ 
มะมวงอบแหง และกลวยอบกรอบ 
 1.3 การจัดชิม  การจัดชิมผลไมไทยท้ังสดและแปรรูป   
 1.4 การสาธิต  สาธิตการปอกผลไมสดไทยไดแก ทุเรียน  

1.5 การเจรจาธุรกิจ (Business matching)  จัดทําใน 2 รูปแบบ คือ การประชาสัมพันธ 
ใหผูนําเขาเขามาทํา Business matching กับผูสงออกของไทยในระหวางวันท่ี 1 - 4 พฤษภาคม 2561 
และใหผูนําเขาหรือผูประกอบการท่ีเก่ียวของเขามาติดตอกับผูสงออกของไทยในงานโดยตรง โดยมีลามท่ีพูด
เกาหลี อังกฤษ ไทย ชวยเหลือในการตอรองเจรจา  
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1.7 การศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร คณะเจาหนาท่ีของกรมสงเสริม
การเกษตรและเกษตรกรไดศึกษาดูงานดานการผลิตสตรอเบอรี ่และตลาดสินคาเกษตรของสาธารณรฐัเกาหลี 

2. ผลการจัดงาน 
ผลการจัดงานโดยใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับ 

รสชาติและความนิยมผลไมไทย และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรของผูเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุม
สอบถามผูเขารวมงาน วันละ 80 ราย รวม 315 ราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 78.2 เปนเพศหญิงท่ี
ใหความสนใจในการเยี่ยมชมบูธของกรมสงเสริมการเกษตร โดยรอยละ 36.5 อายุระหวาง 21 – 30 ป สวน
ใหญรอยละ 45.2 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางในบริษัทเอกชน รอยละ 42.3 จะเคยรับประทาน
ผลไมไทยแลว รอยละ 41.7 ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ไดรับความรูเก่ียวกับผลไม
ไทยมากท่ีสุด ความพึงพอใจในการชิมผลไมไทยท่ีนํามาจัดแสดง เรียงลําดับจากความพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ มะมวง
น้ําดอกไม  มังคุด สับปะรด มะมวงแรด และทุเรียน คิดเปนรอยละ 91.6, 87.1, 85.6, 84.7, และ79.4  
สวนผลิตภัณฑแปรรูป เรียงลําดับไดดังนี้ สับปะรดอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ ลําไยอบแหงสีทอง มะขามหวานแกะ 
มะมวงอบแหง และกลวยอบ คิดเปนรอยละ 72.0, 71.8, 70.4, 67.3, 65.2 และ 64.8 ตามลําดับ จะ
เห็นไดวา ชาวเกาหลีสวนใหญเคยรับประทานผลไมไทย และผลไมไทยท่ีนิยมในเกาหลี ก็คือ มะมวงน้ําดอกไม 
เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม ถูกปากคนเกาหลี และท่ีรองลงมา คือ มังคุด และสับปะรด สําหรับผลไมอบแหง
ไดแก สับปะรดอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ และลําไยอบแหงสีทอง นับไดวาเกาหลีก็เปนตลาดผลไมท่ีนาสนใจ
ประเทศหนึ่งท่ีสามารถสงผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมมูลคาในสินคาเกษตร และ
กระจายตลาดสินคาเกษตรอีกชองทางหนึ่ง 
  โดยผูเขาชมงานสวนใหญใหความเห็นวา สินคาเกษตรไทยเปนสินคาดี มีคุณภาพ ท้ัง
ภาพลักษณ รสชาติ และคุณคาทางอาหาร และควรนําสินคาดังกลาวเขามาจําหนายพรอมจัดแสดงนิทรรศการ
เพ่ือใหชาวเกาหลีไดทดลอง ชิม และซ้ือของคุณภาพดี  

สําหรับการเจรจาธุรกิจของผูประกอบการนับไดวา บูธของกรมสงเสริมการเกษตรมี
ผูประกอบการใหความสนใจในการชิมผลไมไทย ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทย และเปนสถานท่ี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเจรจาการคาระหวางผูสงออก และผูนําเขาผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตรของไทย 

จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยและศึกษาดานการผลิตและดาน
การตลาด ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในครั้งนี้ ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีจะทําใหการขยายตลาดประสบ
ความสําเร็จไดนั้นมี ๔ ประการ หรือ 4P คือ ๑) product  ๒) promotion ๓) price ๔) place  กลาวคือ 
ตองมีผลไมไทย สินคาเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับในเรื่องของคุณภาพอยูแลว จากนั้นตองมีการประชาสัมพันธท่ีดีเขาถึงสื่อ และ
ราคาจําหนายท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามหากไมมีทําเลท่ีดีหรือเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมก็จะไมประสบ
ความสําเร็จ  

2.1 การศึกษาวิถีตลาดและชองทางการขยายตลาดสินคาเกษตรไทยในกรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยไดเยี่ยมชมตลาดคาผลไมสด ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีจัดงานไดแก พบวา  
กรุงโซล โดยเฉพาะหางสรรพสินคาเปนตลาดผลไมท่ีมีขนาดใหญท่ีมีความตองการผลไมจากไทยสูง ผูบริโภคมี
ความเชื่อถือวาผลไมไทยมีคุณภาพเปนหนึ่งในสินคาไทยท่ีมีศักยภาพสูงในการนําเขา ชาวเกาหลีมีทัศนคติท่ีดี
ตอผลไมไทยเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง เชน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย การจัดงานครั้งนี้จึงเปนโอกาสดีของ
ประทศไทยท่ีจะขยายตลาดในสาธารณรัฐเกาหลี  โดยเฉพาะกรุงโซล ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก และสินคาท่ีวางจําหนายในหางสรรพสินคาสวนใหญนําเขาจาก
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ประเทศไทยแทบทุกชนิด และนับไดวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับตลาดสินคาเกษตรไทย และผลิตภัณฑ
แปรรูปสินคาเกษตร 

2.2 การขนสงสินคาเกษตรไทยในการจัดงาน การขนสงสินคาเกษตรไทยไปรวมงานใน 
ครั้งนี้ ผูขายไดดําเนินการบรรจุหีบหอ พรอมดําเนินการพิธีการขนสงสินคาเกษตรไทยถึงสถานท่ีจัดงาน
ประชาสัมพันธผลไมไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในงาน Seoul Food & Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยใชการขนสงทางอากาศ คูหากรมสงเสริมการเกษตร (3E303 – 3E304) เพ่ือนําไปจัดนิทรรศการ 
จัดชิม และสาธิต 

3. สถานการณสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐเกาหลีเปนคูคาลําดับท่ี 15 ของไทย มีสัดสวนมูลคาการคาระหวางกันคิดเปน 

รอยละ 2.02 ของมูลคาการคาท้ังหมดของไทย อีกท้ังยังเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญลําดับท่ี 17 ของไทย และ  
นโยบายดานการคาระหวางประเทศของไทย รัฐบาลมีนโยบาย New Southern Policy โดยสนับสนุนและ
สงเสริมภาคเอกชน ใหกระจายการคาและการลงทุน ไปยังกลุมประเทศ เอเชียใต และกลุมประเทศอาเซียน
มากข้ึน แทนท่ีจะพ่ึงพาแตตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาเปนหลัก เหมือนท่ีผานมา สินคาและบริการของไทย
หลายชนิด ยังมีโอกาสท่ีจะขยายตัวในตลาดเกาหลีอีกมาก ประกอบกับสินคาอาหารไทยหลายอยางยังไดรับ
ความนิยมตามกระแสความนิยมในอาหารไทย เชน น้ํามะพราว ซอสน้ําจิ้มไก ขนมทานเลนตางๆ เปนตน 
ตลอดจนรานอาหารไทยท่ีทยอยเปดกิจการกันมากข้ึน ปจจุบันมีรานอาหารไทยกวา 200 ราน และเปนท่ี
นิยมในลูกคาระดับกลางถึงสูง รวมท้ังรานแฟนไชสของไทย เชน รานเครื่องดื่มชาตรามือ “Chatramue” ราน
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑทําจากมะพราว เชน “AllCoco” และ รานกาแฟดอยชาง เปนตน อีกท้ังสาธารณรัฐ
เกาหลีไดอนุญาตใหมีการนําเขาไกแชเย็น แชแข็งจากไทยแลวในเดือนธันวาคม 2559 และทุกปเกาหลีใต
ประสบปญหาไขหวัดนก ทําใหเปนโอกาสดีสําหรับไทยในการสงออกไกในชวงนี้ และในป 2560 เกาหลีใตได
เปดตลาดใหกับไขสดไทยใหสามารถสงออกมายังเกาหลีไดเปนกรณีพิเศษ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนไขไก 
ทําใหไทยสงออกไขไกสดมายังเกาหลีไดเปนครั้งแรก นอกจากนี้ ผลไมไทย เชน มะมวงน้ําดอกไม ยังไดรับ
ความสนใจอยางตอเนื่อง และอยูในกลุมสินคาระดับเกรดพรีเม่ียม ชาวเกาหลีใต นิยมซ้ือมะมวงน้ําดอกไมให
เปนของขวัญในเทศกาลตางๆ ดังนั้น สินคาอาหารไทยจึงมีโอกาสและศักยภาพในการเขาสูตลาดเกาหลีใตไดอีก
มาก 

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตผลไมเมืองรอนคุณภาพดีแหงหนึ่งในกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผลไมหลาย
ชนิด สงผลใหผลไมท่ีผลิตได มีคุณภาพและรสชาติดี โดดเดน จนเปนท่ีรูจักและยอมรับของชาวตางประเทศ
โดยท่ัวไป ซ่ึงผลไมท่ีสําคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย ไดแก มะมวง มังคุด ทุเรียน สมโอ ลําไย ลิ้นจี่ 
ลองกอง และมะขามหวาน เปนตน 

ดังนั้น จึงตองเรงดําเนินการประชาสัมพันธผลไมไทยใหเปนท่ีรูจักกวางขวางข้ึนในตลาด
สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเฉพาะในงานแสดงสินคา Seoul Food & Hotel ในชวงวันท่ี 1-4 พฤษภาคม 2561 
และสงเสริมใหผูบริโภคชาวเกาหลีใตมีความเชื่อม่ันในการบริโภคสินคาเกษตรไทยท่ีมีรสชาติดี และมีความ
ปลอดภัยจากมาตรฐานการผลิต จะเปนโอกาสดีอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายไดรูจักและเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตสินคาท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ผูบริโภคตอสินคาเกษตรของไทย จะเปนการขยายโอกาสทางการตลาดสินคาเกษตรใหกับผูประกอบการ
สงออก  และทําใหทราบขอมูลความตองการดานสินคาเกษตรของผูบริโภคในกลุมประเทศดังกลาว  และจะเปน
โอกาสอันดีในการศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลในการวางแผนสงเสริมการผลิตการตลาดสินคาเกษตรใน 
สาธารณรัฐเกาหลีตอไป 
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4. การเตรียมความพรอมเรื่องการขยายการสงออก 

ผูประกอบการและเกษตรกรผูสงออกสินคาเกษตรไทยตองปรับตัวและเตรียมความพรอมในเรื่อง
การสงออก ดังนี้ 

4.1 ผลไม และสินคาเกษตรไทย ท่ีผลิตตองมีคุณภาพผานการรับรองตามมาตรฐาน  
4.2 ระบบการผลิต การตลาด และความตองการสินคาเกษตรไทยของสาธารณรัฐเกาหลี  

ตลอดจนระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
1) ผลไมท่ีจะนําเขาตองปราศจากโรคและแมลง เศษก่ิง กาน ใบ และดิน และ 

ตองไมมีสารตกคางเกินกวาปริมาณท่ีกําหนด  
2) ตองขออนุญาตนําเขา  

4.3 ผูสงออกสินคาเกษตรไทยใสใจกับปจจัยบางประการท่ีตอบรับกับแนวโนมความนิยม
ของผูบริโภคตางชาติโดยเฉพาะอาเซียน โดยเฉพาะการใชบรรจุภัณฑสินคาเกษตรท่ียอยสลายไดงาย 
(bio-packaging) และพรอมนําออกวางจําหนายไดทันที  

4.4 การมีมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล อาทิ เครื่องหมาย 
“Q” ซ่ึงเปนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมสงเสริมการเกษตร ถายทอดความรูในเรื่อง ผลิตตามมาตรฐาน GAP เทคโนโลยีการเพ่ิม
มูลคาผลผลิต การเก็บเก่ียว การขนสง และการตลาดสินคาเกษตร 
 

 3.3 ประโยชนท่ีไดรับตอตนเองและหนวยงาน 
  3.3.๑ เกิดการสรางเครือขายตลาดผลไม สินคาเกษตรไทย และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร
ไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศตางๆ ในแถบเอเชียซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศ
ตางๆ ท่ีมารวมในงานแสดงสินคาในงาน Seoul Food & Hotel เชน จีน อินเดีย บังคลาเทศ ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ฯลฯ ทําใหผูบริโภคท้ังชาวเกาหลี และนักทองเท่ียวไดรูจักผลไมไทย สินคา
เกษตรไทยมากข้ึน โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษาผลไมท้ังผลไมสดและแปรรูปสนิคาเกษตรไทย  
  3.3.๒ มองเห็นชองทางและโอกาสการสงเสริมและทําตลาดผลไม  สินคาเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตร และสมุนไพรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศตางๆ ในแถบอาเซียนและเอเชีย 
  3.3.๓ ไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับผลไม สินคา 
เกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปทําใหสามารถวิเคราะหตลาดได 
  3.3.๔ ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อถือวาผลไม สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร
ของไทยมีคุณภาพเปนหนึ่งในสินคาไทยท่ีมีศักยภาพสูงในการนําเขา 
  3.3.๕ เกษตรกรไดมีโอกาสพบปะกับผูประกอบการ พบวา มีผูประกอบการแสดงความ
ประสงคท่ีจะนําผลไมไทย สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทยไปจําหนาย เชน ทุเรียน มังคุด 
สับปะรด มะมวงน้ําดอกไม มะมวงแรด ลําไยอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดอบแหง มะมวงอบแหง 
มะขามหวาน และผลิตภัณฑจากกลวย เปนตน  
  3.3.6 รับทราบแนวทางในการขยายลูทางการตลาดสินคาเกษตรไทยในตางประเทศ เพ่ือให
เปนอีกชองทางหนึ่งในการระบายผลสินคาเกษตรไทยชวงท่ีมีผลผลิตออกมากได 
 
 
 



-7- 

 

สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 
 4.1 ปญหา/อุปสรรค  
  ขอกําหนดในการนําเขาผลไมจะตองผานการตรวจรับรองสุขลักษณะของเกาหลีซ่ึงคอนขาง  
เขมงวดมาก ทําใหผลไมไทยนําเขาไดยาก 
 4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

4.2.1 ในการประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย ควรเนนการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญ 
ผูประกอบการ  ผูสงออก เกษตรกร ผูผลิต และผูนําเขาในตางประเทศรวมกิจกรรม  

4.2.2 การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ตองอธิบายขอมูลตางๆ ท่ีจะประชาสัมพันธสินคา
เกษตรไทยใหลามเขาใจ  เพ่ือใหสามารถสื่อสารชี้แจงใหชาวเกาหลี และตางชาติเขาใจไดตามวัตถุประสงคใน
การจัดแสดงสินคา และจางลามท่ีสามารถสื่อสารภาษาทองถ่ินใหเพียงพอกับปริมาณผูเขาชมงาน  

4.2.3  ศึกษาข้ันตอนการนําเขาสินคาเกษตรไทยของสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศแถบ
อาเซียนและเอเชีย ตั้งแตตนทางไปถึงปลายทาง และจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับรายชื่อผูสงออกผลสินคาเกษตร
ไทย เพ่ือเปนขอมูลในกรณีท่ีมีผูนําเขาสินคาเกษตรของตางประเทศสนใจจะติดตอทําธุรกิจการคาสินคาเกษตร
ไทยตอไป 

4.2.4 การประชาสัมพันธสงเสริมสินคาเกษตรไทยในตางประเทศ ควรเนนประชาสัมพันธให
รูจักผลไมไทย สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทย ในเรื่องคุณคาทางอาหาร วิธีการบริโภค 
การเก็บรักษา ท่ีสอดคลองกับนิสัยการบริโภค วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ควรใหเจาหนาท่ีท่ีไป
รวมจัดงานศึกษาขอมูลเก่ียวกับสินคาเกษตรไทยใหเขาใจ  

4.2.5 ผลิตภัณฑแปรรูปเปนอีกทางเลือกท่ีควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง
การตลาดในตางประเทศ 

4.2.6 ควรสงเสริมและสนับสนุนการสรางตรายี่หอ “Brand” ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จทางการตลาด จะชวยใหแยกแยะสินคาของไทยออกจากผูอ่ืน ผูบริโภคจะจําไดวาประทับใจ     
สินคาใด  ซ่ึงจะมีผลตอการกลับมาหาซ้ือซํ้า เชน การติดสติ๊กเกอรท่ีผลิตภัณฑสินคาเกษตรไทยท่ีใชโลโกท่ี 
บงบอกวาผลิตจากประเทศไทย  
 
 4.3 ความเห็นผูบังคับบัญชา     
             
             
             
             
              
        ลงชื่อ ………………………………………………. 
         (นางวิลาวัลย  วงษเกษม) 
            ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 

 4.4 ผูประสานงาน  
  ชื่อ-นามสกุล นางสาววัลภา  ปนตะ. 
  โทรศัพท  02 - 5610453 
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  e-mail. wanlapa_p@hotmail.com  

การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน 
Seoul Food & Hotel 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิทรรศการผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทยท่ีจัดโชว และชิม 

mailto:wanlapa_p@hotmail.com
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ผลไมสดสําหรับจัดนิทรรศการและแจกชิม 
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ผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูปท่ีใชสําหรับจัดนิทรรศการ สาธิต และแจกชิม 
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เอกสารเผยแพรสําหรับจัดนิทรรศการและแจกใหกับผูเยี่ยมชมบูธ และสนใจภายในงาน 
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การใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนและคุณคาของผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป และการจัดชิมผลไมสด  
และผลิตภณัฑแปรรูป 
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การใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนและคุณคาของผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป และการจัดชิมผลไมสด  

และผลิตภัณฑแปรรูป 
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การสาธิต การศึกษาดูงานตลาดผลไม ฟารมกุหลาบ มะเขือเทศ และ สตรอเบอรี่ 
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การศึกษาดูงานฟารมกุหลาบ มะเขือเทศ และ สตรอเบอรี่ 


