รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย ดูงาน
ณ ตางประเทศและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
****************************
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
1. นายนเรศ ฝปากเพราะ
2. นางสาววัลภา ปนตะ
3. นางสุมาลี ชิณวงศ
4. นายประพันธ จันทรผง
5. นายวุฒิไกร ไทยประยูร
6. นายธํารงศักดิ์ ชุมนุมมณี
7. นายเยี่ยม มาพรม
8. นายเอกดนัย ใจกันทา

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมพืชเสนใยและ
พืชหัว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตร
อําเภอปว ชวยราชการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
เลขานุการคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ
ระดับประเทศ
ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดยะลา ป 2560
ดานการผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพ
ประธานกรรมการศูนยเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน
จังหวัดนาน และเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
ชั้นพันธุขยายของกรมวิชาการเกษตร
ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และ Smart Farmer
เกษตรกรปราดเปรื่อง (สาขาทําไรถั่วลิสง)

1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร
การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน
Seoul Food & Hotel 2018
1.3 วัตถุประสงคของการเดินทางไป*
 ประชุม
 สัมมนา
 ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย
 ดูงาน
 ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (จัดงานประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย)
1.4 แหลงใหทุน
ประเภทของแหลงทุน *
 ทุนของหนวยงานตนสังกัด
 ทุนของหนวยงานอื่นๆ
 ทุนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ  ทุนสวนตัว

-21.5 ประเทศทีไ่ ป (ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ)*
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง*
งบประมาณ 1,612,800 บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)
จากวันที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561
1.7 ภายใตโครงการ/หนวยงาน
งบรายจายอื่น แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน รายการคาใชจายใน
การจัดงานสงเสริมสินคาเกษตรไทย

สวนที่ 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร เพื่อประโยชนในการสืบคน (ภาษาไทย/อังกฤษ)
2.1 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร*

กรมสงเสริมการเกษตรเขารวมจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยใน
สาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน Seoul Food & Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 29
เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยที่มี
ศักยภาพแกนักธุรกิจและผูเขารวมงาน และสรางความเชื่อมั่นในระบบการผลิตของประเทศไทย 2) ใหผูประกอบการ
พบปะกลุมลูกคาและผูผลิตรายใหมๆ ไดเจรจาธุรกิจกับผูผลิตและผูคา พรอมทั้งศึกษาชองทางและกลยุทธดาน
การตลาด และ 3) แลกเปลี่ยนความรู แนวความคิดและขอมูลตางๆ ในการประชุมดานการคา ทําใหสามารถ
วิเคราะหตลาดและสามารถแขงขันในตลาดโลกได สําหรับการจัดแสดงสินคาเกษตรไทย ไดแก การจัดแสดง
นิทรรศการและบริการขอมูลสินคาเกษตร เชน ผลไมไทย และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร การเจรจาธุรกิจ
ของผูประกอบการ การสาธิตการใชประโยชนแจกชิม การศึกษาความตองการของผูบริโภค และสํารวจความ
ตองการของผูบริโภคและผูประกอบการในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรของเกษตรกรใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดยิ่งขึ้น
การจัดงานแสดงนิทรรศการผลไมไทยและผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร โดยจัดโชวผลไมที่
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
ผูเขารวมงานที่มีทั้งผูประกอบการสงออกนําเขา และผูบริโภคในการชิมผลไมไทย ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร
รวม 315 ราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 78.2 เปนเพศหญิงที่ใหความสนใจในการเยี่ยมชมบูธของ
กรมสงเสริมการเกษตร โดยรอยละ 36.5 อายุระหวาง 21 – 30 ป สวนใหญรอยละ 45.2 ประกอบอาชีพ
เปนพนักงาน/ลูกจางในบริษัทเอกชน รอยละ 42.3 จะเคยรับประทานผลไมไทยแลว รอยละ 41.7 ประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไมไทยมากที่สุด ความพึงพอใจในการชิม
ผลไมไทยที่นํามาจัดแสดง เรียงลําดับจากความพอใจมากที่สุด 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 และผลไมไทยที่นิยมในเกาหลี ก็คือ มะมวงน้ําดอกไม เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม
ถูกปากคนเกาหลี และที่ รองลงมา คือ มังคุด และสับปะรด สําหรับ ผลไมอบแหงไดแก สับปะรดอบแหง

-3ทุเรียนทอดกรอบ และลําไยอบแหงสีทอง นับไดวาเกาหลีก็เปนตลาดผลไมที่นาสนใจประเทศหนึ่งที่สามารถสง
ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรที่มีปริมาณมาก เพื่อเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร และกระจายตลาดสินคาเกษตร
อีกชองทางหนึ่ง

สวนที่ 3 ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบตั ิการวิจัย และ
การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

3.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพแกนักธุรกิจและผูเขา
รวมงาน และสรางความเชื่อมั่นในระบบการผลิตของประเทศไทย
2) เพื่อใหผูประกอบการพบปะกลุมลูกคาและผูผลิตรายใหมๆ ไดเจรจาธุรกิจกับผูผลิตและ
ผูคา พรอมทั้งศึกษาชองทางและกลยุทธดานการตลาด
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู แนวความคิดและขอมูลตางๆ ในการประชุมดานการคา ทําให
สามารถวิเคราะหตลาดและสามารถแขงขันในตลาดโลกได

3.2 เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได ไมนอยกวา 1
หนากระดาษ A4
การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน Seoul Food
& Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้
1. การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐ
เกาหลีใตในงาน Seoul Food & Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี คูหากรมสงเสริมการเกษตร
(3E303 – 3E304) ระหวางวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 สินคา/ผลิตภัณฑที่นําไปจัดแสดง ไดแก
- ผลไมหลักที่เปน 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 เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรไทย โดยแสดงถึงมาตรฐาน
การผลิต การควบคุมคุณภาพ ทั้งในรูปแบบของขอความ 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 การจัดชิมผลไมไทยทั้งสดและแปรรูป
1.4 การสาธิต สาธิตการปอกผลไมสดไทยไดแก ทุเรียน
1.5 การเจรจาธุรกิจ (Business matching) จัดทําใน 2 รูปแบบ คือ การประชาสัมพันธ
ใหผูนําเขาเขามาทํา Business matching กับผูสงออกของไทยในระหวางวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561
และใหผูนําเขาหรือผูประกอบการที่เกี่ยวของเขามาติดตอกับผูสงออกของไทยในงานโดยตรง โดยมีลามที่พูด
เกาหลี อังกฤษ ไทย ชวยเหลือในการตอรองเจรจา

-41.7 การศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร คณะเจาหนาที่ของกรมสงเสริม
การเกษตรและเกษตรกรไดศึกษาดูงานดานการผลิตสตรอเบอรี่ และตลาดสินคาเกษตรของสาธารณรัฐเกาหลี
2. ผลการจัดงาน
ผลการจัดงานโดยใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รสชาติและความนิย มผลไมไทย และผลิ ตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรของผูเข ารว มกิจกรรม โดยวิธีการสุ ม
สอบถามผูเขารวมงาน วันละ 80 ราย รวม 315 ราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 78.2 เปนเพศหญิงที่
ใหความสนใจในการเยี่ยมชมบูธของกรมสงเสริมการเกษตร โดยรอยละ 36.5 อายุระหวาง 21 – 30 ป สวน
ใหญรอยละ 45.2 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางในบริษัทเอกชน รอยละ 42.3 จะเคยรับประทาน
ผลไมไทยแลว รอยละ 41.7 ประโยชนที่ไดรับจากการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ไดรับความรูเกี่ยวกับผลไม
ไทยมากที่สุด ความพึงพอใจในการชิมผลไมไทยที่นํามาจัดแสดง เรียงลําดับจากความพอใจมากที่สุด 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 และผลไมไทยที่นิยมในเกาหลี ก็คือ มะมวงน้ําดอกไม
เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม ถูกปากคนเกาหลี และที่รองลงมา คือ มังคุด และสับปะรด สําหรับผลไมอบแหง
ไดแก สับปะรดอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ และลําไยอบแหงสีทอง นับไดวาเกาหลีก็เปนตลาดผลไมที่นาสนใจ
ประเทศหนึ่งที่สามารถสงผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรที่มีปริมาณมาก เพื่อเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร และ
กระจายตลาดสินคาเกษตรอีกชองทางหนึ่ง
โดยผู เ ข า ชมงานส ว นใหญ ใ ห ค วามเห็ น ว า สิ น ค า เกษตรไทยเป น สิ น ค า ดี มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง
ภาพลักษณ รสชาติ และคุณคาทางอาหาร และควรนําสินคาดังกลาวเขามาจําหนายพรอมจัดแสดงนิทรรศการ
เพื่อใหชาวเกาหลีไดทดลอง ชิม และซื้อของคุณภาพดี
สํ า หรั บ การเจรจาธุ ร กิ จ ของผู ป ระกอบการนั บ ได ว า บู ธ ของกรมส ง เสริ ม การเกษตรมี
ผู ป ระกอบการให ค วามสนใจในการชิ ม ผลไม ไ ทย ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป สิ น ค า เกษตรไทย และเป น สถานที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเจรจาการคาระหวางผูสงออก และผูนําเขาผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตรของไทย
จากการจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า เกษตรไทยและศึ ก ษาด า นการผลิ ต และด า น
การตลาด ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในครั้งนี้ ทําใหทราบวา ปจจัยที่จะทําใหการขยายตลาดประสบ
ความสําเร็จไดนั้นมี ๔ ประการ หรือ 4P คือ ๑) product ๒) promotion ๓) price ๔) place กลาวคือ
ตองมีผลไมไทย สินคาเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรที่มคี ุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพอยูแลว จากนั้นตองมีการประชาสัมพันธที่ดีเขาถึงสื่อ และ
ราคาจําหนายที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามหากไมมีทําเลที่ดีหรือเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมก็จะไมประสบ
ความสําเร็จ
2.1 การศึ ก ษาวิ ถี ต ลาดและช อ งทางการขยายตลาดสิน คา เกษตรไทยในกรุ งโซล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยไดเยี่ยมชมตลาดคาผลไมสด ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานที่จัดงานไดแก พบวา
กรุงโซล โดยเฉพาะหางสรรพสินคาเปนตลาดผลไมที่มีขนาดใหญที่มีความตองการผลไมจากไทยสูง ผูบริโภคมี
ความเชื่อถือวาผลไมไทยมีคุณภาพเปนหนึ่งในสินคาไทยที่มีศักยภาพสูงในการนําเขา ชาวเกาหลีมีทัศนคติที่ดี
ตอผลไมไทยเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง เชน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย การจัดงานครั้งนี้จึงเปนโอกาสดีของ
ประทศไทยที่จะขยายตลาดในสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะกรุงโซล ซึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และสินคาที่วางจําหนายในหางสรรพสินคาสวนใหญนําเขาจาก
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แปรรูปสินคาเกษตร
2.2 การขนสงสินคาเกษตรไทยในการจัดงาน การขนสงสินคาเกษตรไทยไปรวมงานใน
ครั้ ง นี้ ผู ขายได ดํ าเนิ นการบรรจุ หี บห อ พร อมดํ าเนิ นการพิ ธี การขนส งสิ นค าเกษตรไทยถึ งสถานที่ จั ด งาน
ประชาสัมพันธผลไมไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในงาน Seoul Food & Hotel 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยใชการขนสงทางอากาศ คูหากรมสงเสริมการเกษตร (3E303 – 3E304) เพื่อนําไปจัดนิทรรศการ
จัดชิม และสาธิต
3. สถานการณสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีเปนคูคาลําดับที่ 15 ของไทย มีสัดสวนมูลคาการคาระหวางกันคิดเปน
รอยละ 2.02 ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย อีกทั้งยังเปนตลาดสงออกที่สําคัญลําดับที่ 17 ของไทย และ
นโยบายดานการคาระหวางประเทศของไทย รัฐบาลมีนโยบาย New Southern Policy โดยสนับสนุนและ
สงเสริมภาคเอกชน ใหกระจายการคาและการลงทุน ไปยังกลุมประเทศ เอเชียใต และกลุมประเทศอาเซียน
มากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาแตตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาเปนหลัก เหมือนที่ผานมา สินคาและบริการของไทย
หลายชนิด ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวในตลาดเกาหลีอีกมาก ประกอบกับสินคาอาหารไทยหลายอยางยังไดรับ
ความนิยมตามกระแสความนิยมในอาหารไทย เชน น้ํามะพราว ซอสน้ําจิ้มไก ขนมทานเลนตางๆ เปนตน
ตลอดจนรานอาหารไทยที่ทยอยเปดกิจการกันมากขึ้น ปจจุบันมีรานอาหารไทยกวา 200 ราน และเปนที่
นิยมในลูกคาระดับกลางถึงสูง รวมทั้งรานแฟนไชสของไทย เชน รานเครื่องดื่มชาตรามือ “Chatramue” ราน
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑทําจากมะพราว เชน “AllCoco” และ รานกาแฟดอยชาง เปนตน อีกทั้งสาธารณรัฐ
เกาหลีไดอนุญาตใหมีการนําเขาไกแชเย็น แชแข็งจากไทยแลวในเดือนธันวาคม 2559 และทุกปเกาหลีใต
ประสบปญหาไขหวัดนก ทําใหเปนโอกาสดีสําหรับไทยในการสงออกไกในชวงนี้ และในป 2560 เกาหลีใตได
เปดตลาดใหกับไขสดไทยใหสามารถสงออกมายังเกาหลีไดเปนกรณีพิเศษ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนไขไก
ทําใหไทยสงออกไขไกสดมายังเกาหลีไดเปนครั้งแรก นอกจากนี้ ผลไมไทย เชน มะมวงน้ําดอกไม ยังไดรับ
ความสนใจอยางตอเนื่อง และอยูในกลุมสินคาระดับเกรดพรีเมี่ยม ชาวเกาหลีใต นิยมซื้อมะมวงน้ําดอกไมให
เปนของขวัญในเทศกาลตางๆ ดังนั้น สินคาอาหารไทยจึงมีโอกาสและศักยภาพในการเขาสูตลาดเกาหลีใตไดอีก
มาก
ประเทศไทยเป น แหล ง ผลิ ต ผลไม เ มื อ งร อ นคุ ณ ภาพดี แ ห ง หนึ่ ง ในกลุ ม ประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผลไมหลาย
ชนิด สงผลใหผลไมที่ผลิตได มีคุณภาพและรสชาติดี โดดเดน จนเปนที่รูจักและยอมรับของชาวตางประเทศ
โดยทั่ วไป ซึ่ งผลไม ที่สํ าคั ญและมี ชื่อเสียงของประเทศไทย ไดแก มะมว ง มังคุด ทุเรียน สมโอ ลําไย ลิ้น จี่
ลองกอง และมะขามหวาน เปนตน
ดั ง นั้ น จึ งต องเร งดํ าเนิ นการประชาสั มพั นธ ผลไม ไทยให เป นที่ รู จั กกว างขวางขึ้ นในตลาด
สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเฉพาะในงานแสดงสินคา Seoul Food & Hotel ในชวงวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
และสงเสริ มให ผู บริ โภคชาวเกาหลี ใต มีความเชื่อมั่นในการบริโภคสินคาเกษตรไทยที่มีรสชาติดี และมีความ
ปลอดภัยจากมาตรฐานการผลิต จะเปนโอกาสดีอยางยิ่งในการที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรูจักและเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคตอสินคาเกษตรของไทย จะเปนการขยายโอกาสทางการตลาดสินคาเกษตรใหกับผูประกอบการ
สงออก และทําใหทราบขอมูลความตองการดานสินคาเกษตรของผูบริโภคในกลุมประเทศดังกลาว และจะเปน
โอกาสอั นดี ในการศึ กษาและแลกเปลี่ ย นขอมูลในการวางแผนสง เสริมการผลิ ตการตลาดสิ น คาเกษตรใน
สาธารณรัฐเกาหลีตอไป
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4. การเตรียมความพรอมเรื่องการขยายการสงออก
ผูประกอบการและเกษตรกรผูสงออกสินคาเกษตรไทยตองปรับตัวและเตรียมความพรอมในเรื่อง
การสงออก ดังนี้
4.1 ผลไม และสินคาเกษตรไทย ที่ผลิตตองมีคุณภาพผานการรับรองตามมาตรฐาน
4.2 ระบบการผลิต การตลาด และความตองการสินคาเกษตรไทยของสาธารณรัฐเกาหลี
ตลอดจนระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ผลไมที่จะนําเขาตองปราศจากโรคและแมลง เศษกิ่ง กาน ใบ และดิน และ
ตองไมมีสารตกคางเกินกวาปริมาณที่กําหนด
2) ตองขออนุญาตนําเขา
4.3 ผูสงออกสินคาเกษตรไทยใสใจกับปจจัยบางประการที่ตอบรับกับแนวโนมความนิยม
ของผูบริโภคตางชาติโดยเฉพาะอาเซียน โดยเฉพาะการใชบรรจุภัณฑสินคาเกษตรที่ยอยสลายไดงาย
(bio-packaging) และพรอมนําออกวางจําหนายไดทันที
4.4 การมีมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล อาทิ เครื่องหมาย
“Q” ซึ่งเปนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร ถายทอดความรูในเรื่อง ผลิตตามมาตรฐาน GAP เทคโนโลยีการเพิ่ม
มูลคาผลผลิต การเก็บเกี่ยว การขนสง และการตลาดสินคาเกษตร
3.3 ประโยชนที่ไดรับตอตนเองและหนวยงาน
3.3.๑ เกิดการสรางเครือขายตลาดผลไม สินคาเกษตรไทย และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร
ไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศตางๆ ในแถบเอเชียซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศ
ตางๆ ที่มารวมในงานแสดงสินคาในงาน Seoul Food & Hotel เชน จีน อินเดีย บังคลาเทศ ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ฯลฯ ทําใหผูบริโภคทั้งชาวเกาหลี และนักทองเที่ยวไดรูจักผลไมไทย สินคา
เกษตรไทยมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษาผลไมทั้งผลไมสดและแปรรูปสินคาเกษตรไทย
3.3.๒ มองเห็นชองทางและโอกาสการสงเสริมและทําตลาดผลไม สินคาเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูป
สินคาเกษตร และสมุนไพรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศตางๆ ในแถบอาเซียนและเอเชีย
3.3.๓ ไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับผลไม สินคา
เกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปทําใหสามารถวิเคราะหตลาดได
3.3.๔ ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อถือวาผลไม สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร
ของไทยมีคุณภาพเปนหนึ่งในสินคาไทยที่มีศักยภาพสูงในการนําเขา
3.3.๕ เกษตรกรได มี โ อกาสพบปะกับ ผู ป ระกอบการ พบว า มี ผู ป ระกอบการแสดงความ
ประสงคที่จะนําผลไมไทย สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทยไปจําหนาย เชน ทุเรียน มังคุด
สับปะรด มะมวงน้ํ าดอกไม มะมวงแรด ลําไยอบแห ง ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดอบแหง มะมวงอบแหง
มะขามหวาน และผลิตภัณฑจากกลวย เปนตน
3.3.6 รับทราบแนวทางในการขยายลูทางการตลาดสินคาเกษตรไทยในตางประเทศ เพื่อให
เปนอีกชองทางหนึ่งในการระบายผลสินคาเกษตรไทยชวงที่มีผลผลิตออกมากได

-7-

สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

4.1 ปญหา/อุปสรรค
ขอกําหนดในการนําเขาผลไมจะตองผานการตรวจรับรองสุขลักษณะของเกาหลีซึ่งคอนขาง
เขมงวดมาก ทําใหผลไมไทยนําเขาไดยาก
4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4.2.1 ในการประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย ควรเนนการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญ
ผูป ระกอบการ ผูสงออก เกษตรกร ผูผลิต และผูนําเขาในตางประเทศรวมกิจกรรม
4.2.2 การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ตองอธิบายขอมูลตางๆ ที่จะประชาสัมพันธสินคา
เกษตรไทยใหลามเขาใจ เพื่อใหสามารถสื่อสารชี้แจงใหชาวเกาหลี และตางชาติเขาใจไดตามวัตถุประสงคใน
การจัดแสดงสินคา และจางลามที่สามารถสื่อสารภาษาทองถิ่นใหเพียงพอกับปริมาณผูเขาชมงาน
4.2.3 ศึกษาขั้นตอนการนําเขาสินคาเกษตรไทยของสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศแถบ
อาเซียนและเอเชีย ตั้งแตตนทางไปถึงปลายทาง และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อผูสงออกผลสินคาเกษตร
ไทย เพื่อเปนขอมูลในกรณีที่มีผูนําเขาสินคาเกษตรของตางประเทศสนใจจะติดตอทําธุรกิจการคาสินคาเกษตร
ไทยตอไป
4.2.4 การประชาสัมพันธสงเสริมสินคาเกษตรไทยในตางประเทศ ควรเนนประชาสัมพันธให
รูจักผลไมไทย สินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทย ในเรื่องคุณคาทางอาหาร วิธีการบริโภค
การเก็บรักษา ที่สอดคลองกับนิสัยการบริโภค วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ควรใหเจาหนาที่ที่ไป
รวมจัดงานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเกษตรไทยใหเขาใจ
4.2.5 ผลิตภัณฑแปรรูปเปนอีกทางเลือกที่ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาดในตางประเทศ
4.2.6 ควรสงเสริมและสนับสนุนการสรางตรายี่หอ “Brand” ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จทางการตลาด จะชวยใหแยกแยะสินคาของไทยออกจากผูอื่น ผูบริโภคจะจําไดวาประทับใจ
สินคาใด ซึ่งจะมีผลตอการกลับมาหาซื้อซ้ํา เชน การติดสติ๊กเกอรที่ผลิตภัณฑสินคาเกษตรไทยที่ใชโลโกที่
บงบอกวาผลิตจากประเทศไทย
4.3 ความเห็นผูบังคับบัญชา

ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางวิลาวัลย วงษเกษม)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
4.4 ผูประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล นางสาววัลภา ปนตะ.
โทรศัพท 02 - 5610453
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การจัดงานสงเสริมสินคาและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใตในงาน
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นิทรรศการผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรไทยที่จัดโชว และชิม
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ผลไมสดสําหรับจัดนิทรรศการและแจกชิม
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ผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูปที่ใชสําหรับจัดนิทรรศการ สาธิต และแจกชิม
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เอกสารเผยแพรสําหรับจัดนิทรรศการและแจกใหกับผูเยี่ยมชมบูธ และสนใจภายในงาน
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การใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนและคุณคาของผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป และการจัดชิมผลไมสด
และผลิตภัณฑแปรรูป
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การใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนและคุณคาของผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป และการจัดชิมผลไมสด
และผลิตภัณฑแปรรูป
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การสาธิต การศึกษาดูงานตลาดผลไม ฟารมกุหลาบ มะเขือเทศ และ สตรอเบอรี่
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การศึกษาดูงานฟารมกุหลาบ มะเขือเทศ และ สตรอเบอรี่

