
การจัดงานแสดงกลวยไม และไมประดับท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
คุณชัญญา  ทิพานุกะ  
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่การเกษตรท้ังหมด 10 ลานเอเคอร หรือ 25 ลานไร 
จํานวนฟารมท่ีผลิตพืชเปนการคารวม 42,500 ฟารม ผลิต และจําหนายสินคาท่ีจําเปนมากกวา 280 ชนิดปอนตลาด
อเมริกาตอนเหนือ และเครือขายการคาตางประเทศอีกกวา 100 ประเทศ โดยสามารถผลิตพืชผักบางชนิดในปริมาณ
ท่ีมากเปนอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เชน มะเขือเทศ แตงกวาสําหรับทานสด  และแตงกวาสําหรับดอง 
นอกจากนั้นยงัเปนอันดับหนึ่งในการผลิตและจําหนายสม องุน และ สมเขียวหวาน (tangerines)  นั่นเปนความ
ยิ่งใหญของมลรัฐฟลอริดาในแงพืชอาหาร แตสําหรับส่ิงสวย ๆ งาม ๆ ไดแก ไมดอกไมประดับ มลรัฐฟลอริดาก็มา
เปนอันดับ 2 รองจากมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยท้ังสองมลรัฐนี้เปนแหลงผลิตใหญของไมดอกไมประดับ โดยเฉพาะ
มลรัฐฟลอริดาเปนแหลงผลิตไมใบประดับ และไมดอกไมประดับเขตรอนท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
 นั่นคือ ท่ีมาของงาน Tropical Plant Industry Exhibition (TPIE) ซ่ึงเปนงานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจ
ภายในอาคาร เกี่ยวกับไมใบ ไมดอก และไมประดับเขตรอนท่ียิ่งใหญท่ีสุด จัดข้ึนทุกป เปนเวลา 37 ปติดตอกัน โดย 
Florida Nursery , Grower & Landscape Association (FNGLA) ซ่ึงเปนสมาคมท่ีพยายามเสริมสรางธุรกิจของ
สมาชิกผานทางการใหความรู งานวิจยั การตลาด และการรับรอง (certification) รวมท้ังการผลักดันทางการเมือง 
สถานท่ีจัดงาน คือ Broward County Convention Center ณ เมือง Fort Lauderdale มลรัฐฟลอริดา สําหรับในป
นี้เปนปท่ี 38 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 17-19 มกราคม 2551 ท่ีผานมา บนพื้นที่จดังานขนาด 18,500 ตารางเมตร มีผูเขารวมจัด
แสดงสินคา จาํนวนกวา 500 บริษัท/องคกร ท้ังจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ เชน ประเทศแคนาดา 
เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย ไตหวนั อิตาลี เบลเยี่ยม กวัเตมาลา ซ่ึงรวมประเทศไทยดวย  

TPIE เปนเวทีการคาทุกประเภทท่ีเกีย่วของกับไมใบ ไมดอก และไมประดับเขตรอน ท้ังผูคาขายสง ผูแทน
จากรานขายตนไม ไมดอก ไมประดับ และอุปกรณดานการเกษตร (garden center) ซุปเปอรมาเก็ต เครือขายผูคาขาย
ปลีก- ผูคาขายสง รานขายดอกไม ผูรับเหมากอสรางตกแตงภายใน สหกรณผูซ้ือ พอคาคนกลาง (broker) บริษัทรับ
จัดสวน และภมิูสถาปตย  เจาหนาท่ีจดัหาตนไมของสวนสาธารณะตาง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมากมาย 
นอกจากนั้น ยงัเปนเวทีจัดแสดง และประกวดไมประดับ และส่ิงประดิษฐชนดิใหมลาสุด เพื่อเขาสูวงการ
อุตสาหกรรมไมดอกไมประดับโลก  
 ดวยความยิ่งใหญของงาน และโดยเฉพาะเปนงานไมประดับเขตรอน กรมสงเสริมการเกษตรโดยทานรอง
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ และคณะเจาหนาท่ีจากกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ จึง
ไดนําทีมผูสงออกท่ีมีความประสงคไปรวมงาน ไดแก บริษัท ชัชวาล ออรคิด จํากัด บริษัท ชัยวัฒนา ออรคิด การ
เดน จํากัด และบริษัทแอร ออรคิด จํากัด บุกตลาดไมใบและไมประดับเขตรอนในงานดังกลาว โดยไดนําสินคา           
ไมดอก และไมประดับเขตรอน หลากหลายชนิดไปจัดแสดง ในพ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร และไดรับความสนใจ
สอบถามขอมูลจากผูเขาเยีย่มชมบูธแสดงสินคาของประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยไมดอกไมประดับท่ีมีผูสนใจ
มากและมีความประสงคจะนําเขา ไดแก หยก ชวนชม งาชาง รวมท้ังดอกกลวยไม ไดแก หวาย มอคคารา และ          
ออนซิเดียม ตนกลวยไมชนดิตาง ๆ ... 
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ชนิดตาง ๆ เชน แวนดา  แอสโคเซนดา ชาง และหวาย ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ไดแก พวงมาลัย และ เข็มกลัดติดเส้ือทําจาก
ดอกกลวยไมสด นอกจากนัน้ยังมีผูสนใจติดตอเพ่ือนําเขาดอกกลวยไม ตนกลาไมประดับชนิดตาง ๆ เชน ชวนชม 
เฟน รวมท้ังตนกลากลวยไมจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 เม่ือบุกมาถึงมลรัฐฟลอริดาแลว ดวยเสนทางการบินไกลระยะทาง 8,260 ไมล ใชเวลาเดินทางรวม 24 
ช่ัวโมง คาเคร่ืองบินก็ไมใชถูก จึงตองใหเกิดประโยชนคุมคาท่ีสุดกับประเทศไทยในการเดินทางคร้ังนี้ กรมสงเสริม
การเกษตร จงึนําทีมผูสงออกบุกตอไปยัง เมืองไมอามี ซ่ึงอยูในมลรัฐฟลอริดา เชนเดยีวกัน โดยขับรถตอไป             
จากเมือง Fort Lauderdale อีกประมาณ 1 ช่ัวโมง ท่ีนี่มีงานยิ่งใหญระดบัโลกรออยู นั่นคือ 19th World Orchid 
Conference งานประชุมกลวยไมโลกคร้ังท่ี 19 จัดขึ้น ณ Sheraton Miami Mart & Exhibition Center เมือง        
ไมอามี ระหวางวันท่ี 23-27 มกราคม 2551 โดย Fort Lauderdale Orchid Society & South Florida Orchid Society 
ซ่ึงมี Mr. Robert Fuchs  จากบริษัท R.F. Orchid เปนประธานจัดงาน  

งานประชุมกลวยไมโลก จัดข้ึนทุก ๆ 3 ป โดยหมุนเวยีนไปจัดในประเทศตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพการผลิต
กลวยไม และความพรอมในการจัดงาน เมืองไมอามี ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงานคร้ังนี้เปนคร้ังท่ี 2 โดยคร้ังแรก
เปนเจาภาพจดังานกลวยไมโลก คร้ังท่ี 11 เม่ือป พ.ศ. 2527 สําหรับประเทศไทยเองกเ็คยเปนเจาภาพจดังานประชุม
กลวยไมโลก คร้ังท่ี 9 เม่ือป พ.ศ. 2521 และในอนาคตกอ็าจมีโอกาสไดเปนเจาภาพอีก หากประเทศไทยมีความ
พรอม โดยเฉพาะผูผลิตกลวยไมของไทย ตองรวมพลังกนัแสดงศักยภาพใหชาวโลกไดเห็น ซ่ึงหากประเทศไทยได
เปนเจาภาพจดังานประชุมกลวยไมโลกอีกคร้ัง ก็จะเปนทางหน่ึงในการประชาสัมพันธประเทศ และกลวยไมของ
ไทยใหโลกไดรูจักและเปนท่ีตองการอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน แตในขณะท่ียังไมมีโอกาสนั้น ทางภาครัฐโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการใหการสนับสนนุ
อยางจริงจังในการเรงผลักดันการสงออกกลวยไมของไทย โดยดําเนนิการในรูปคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ 
(Orchid Board) ซ่ึงแตงต้ังข้ึนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ และผูแทนจากสมาคม ชมรมตาง ๆ โดยมุงเนนการปรับปรุงแกไขในเร่ืองคุณภาพ                        
การปนเปอนของศัตรูพืช ระบบขอมูลการผลิตการตลาด และสงเสริมดานการตลาดอยางจริงจังและตอเนื่อง             
เพื่อผลักดันการสงออกกลวยไมใหได ปละ 10,000 ลาน ในป 2555  การท่ีกรมสงเสริมการเกษตรนําผูสงออกมา
รวมงานประชุมกลวยไมโลกในคร้ังนี้ ก็เปนหนึ่งในการกิจกรรมการสงเสริมการตลาด เปนการนํากลวยไมของไทย
ไปประชาสัมพันธใหโลกไดรูจัก เพื่อสงเสริมการตลาดใหกวางขวางออกไปมากยิ่งข้ึนในตางประเทศ 

งานประชุมกลวยไมโลก เปนท่ีชุมนุมของผูท่ีเกี่ยวของในวงการกลวยไม ท้ังผูท่ีสนใจกลวยไม ผูช่ืนชอบ
กลวยไมเปนงานอดิเรก ผูผลิตกลวยไม และผูขายกลวยไม ซ่ึงในปนี้มีผูเขารวมประชมุจากประเทศตาง ๆ มากกวา 
100 ประเทศ กิจกรรมในงานประกอบดวยการสัมมนาวชิาการ การจัดแสดงและประกวดสวนหยอมตั้งแตขนาด 
100 ตารางฟุต จนถึง 1,000 ตารางฟุต การประกวดตนและดอกกลวยไม การประกวดภาพวาดกลวยไม การประกวด
การจัดดอกไม การสาธิตการปลูกเล้ียงกลวยไม การจําหนายสินคาท่ีเกีย่วของกับกลวยไม และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ผูเขาชมงานรวม 100,000 คน จากท่ัวโลก ไดรับความต่ืนตาตื่นใจ และประทับใจจากความงดงามของกลวยไม 
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กลวยไมนับหม่ืนชอท่ีบรรจงเสกสรรใหตระการตาในรูปแบบและจินตนาการตาง ๆ ของผูเขารวมจัดสวนกลวยไม
โชว ท้ังนี้เพื่อแขงขันชิงความเปนท่ีสุดของการจัดสวนกลวยไม เพื่อแสดงมนตเสนหของกลวยไมใหเปนท่ีประจักษ 
สมกับประเดน็สําคัญ (Theme) ของงานท่ีตั้งไว “กลวยไม-ผลงานชิน้เอกของธรรมชาต”ิ (Orchids - Nature’s  
Masterpiece) 
 การเขารวมงานในคร้ังนี้ ประเทศไทยไดเขารวมประกวดจัดสวนหยอมกลวยไม และไดรับการตัดสินจาก
คณะกรรมการใหไดรับรางวลั Best In Show USA Open Class Orchid Display 200 sq.ft. รวมท้ัง รางวัลท่ี 1 และ 
รางวัลเหรียญเงิน รวมท้ังส้ิน 3 รางวัล และยังเขารวมการประกวดตน และดอกกลวยไม โดยกรมสงเสริมการเกษตร
ไดเชิญชวนใหเกษตรกร และผูสงออกกลวยไมของไทย สงตนกลวยไม และดอกกลวยไมเขาประกวดในงานนี้          
โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนผูดําเนินการขนสง และจัดการนําสงเขาประกวดให โดยมีเกษตรกร และผูสงออก 
รวม 10 ราย สงส่ิงประกวดจาํนวน 159 ส่ิงประกวด เปนดอกกลวยไม 152 ชอ และ ตนกลวยไม 7 ตน ซ่ึงก็ไม
ผิดหวัง ผลท่ีไดรับนําความภาคภูมิใจกลับมาสูประเทศไทย โดยเกษตรกร และผูสงออก รวม 8 ราย ไดรับรางวัล
รวมท้ังส้ิน 18 รางวัล แบงเปน รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล เหรียญทองแดง 1 รางวลั รางวัลท่ี 1 
จํานวน 3 รางวัล รางวัลท่ี 2 จํานวน 6 รางวัล และรางวัลท่ี 3 จํานวน 6 รางวัล จากการสงประกวดตนกลวยไมหวาย 
ดอกกลวยไมหวาย แวสโคสไตลิส  และ มอคคารา ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดนําถวยรางวัล  เหรียญรางวัล และ
ประกาศนยีบัตร กลับมาเพ่ือมอบใหแกเกษตรกร และผูสงออกท่ีสงกลวยไมเขาประกวด โดยจะจัดพิธีมอบรางวลั
โดยผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตรใหสมเกียรตแิกผูไดรับรางวัลในโอกาสตอไป 

การจัดงานท้ัง 2 งานดังกลาวขางตน ไดรับการสนับสนุนการจัดงานอยางดียิ่ง จากหนวยงานในพื้นท่ี ไดแก 
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร ประจํากรุงวอชิงตัน ดีซี  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ เมืองไมอามี ผูผลิต 
และผูนําเขาไมกลวยไมไทย ณ เมืองไมอามี ไดแก สวนบรรจง ออรคิด และ บริษัท V&T จํากัด ขอกราบ
ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ ดวยการผนึกกาํลังของทีมไทยแลนด ท้ัง 2 งานนี้จึงประสบความสําเร็จ
อยางดียิ่ง  

ถึงแมงานจะเสร็จส้ินลงแลว แตความงามอยางมีคุณภาพของตนกลวยไม และดอกกลวยไมของไทย คงจะ
ตราตรึงอยูในความทรงจําของผูเขาชมงานในคร้ังนี้อีกนานแสนนาน การท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดนําความ
งดงามของกลวยไมไทยไปอวดโฉม ณ เวทีกลวยไมโลก ทําใหเปนการเพิ่มพูนช่ือเสียงของกลวยไมไทยให
แพรหลายมากยิ่งข้ึนในระดับโลก และคงเปนหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีจะตองหาเวทีใหเกษตรกร และ       
ผูสงออกกลวยไมของไทย รวมทั้งไมดอกไมประดับอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสไปประชาสัมพันธเผยแพรความสวยงามของ
กลวยไม และไมดอกไมประดับของไทยใหเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวางตอไป ท้ังนี้จะเปนประโยชนตอเกษตรกรไทย
อีกทางหนึ่งท่ีจะไดเรงพัฒนาคุณภาพสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับใหเปนท่ีประทับใจ รวมท้ังเปนท่ียอมรับ 
และตองการของผูบริโภคในตางแดน......นอกจากนัน้ การไปจัดงานในประเทศตาง ๆ ยังเปนชองทางใหผูผลิต และ
ผูสงออกของไทยไดทราบแนวโนมความตองการสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับในอนาคต  เพื่อสามารถผลิต
ไดตรงตามความตองการของผูบริโภค และสามารถสงออกสินคากลวยไม และไมดอกไมประดับสูตลาดโลกได          
ในปริมาณเพิม่มากข้ึน นํารายไดเขาสูประเทศชาติมากยิง่ข้ึน และจะเปนอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืนสืบตอไป... 
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ภาพบรรยากาศในงาน TPIE 2008 
 

  
       เจาหนาท่ี และผูสงออกท่ีไปรวมงาน   ทีมไทยแลนดรวมแรงรวมใจกันเปนหนึง่เดียว 
 
 

       
 

มุมตาง ๆ ภายในบูธจัดแสดงสินคาของไทย และบางสวนของสินคาท่ีนําไปจัดแสดง 
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บูธจัดแสดงสินคาของประเทศไทย 

 
 

 
เจาหนาท่ี USDA เยี่ยมชมบูธแสดงสินคาของไทย 
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 บูธจัดแสดงสินคาของบริษัท/องคกรตาง ๆ 

    
 

   
ตัวอยางสินคาจากบูธตาง ๆ ท่ีนํามาจัดแสดงในภาชนะ และแพกเกจจิง้ ท่ีสวยงามชวยเพิ่มมูลคาสินคา 
แมแตลูกมะพราวท่ีประเทศไทยมีอยูมากมายก็มีการนํามาดัดแปลงใชเปนภาชนะปลูกไดอยางแปลกตา 
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เวทีประกวดไมประดับ และส่ิงประดิษฐใหมลาสุด 

 

       
 

        
ตัวอยางไมประดับพนัธุใหมลาสุดปรากฏในทองตลาดไมเกิน 2 ป 
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   Pink Sapphiretn   Medinilla Scortechniitn 
    ไมใบกระถางพันธุใหมท่ีไดรับคะแนนยอดนิยมสูงสุด   ไมดอกกระถางพันธุใหมท่ีไดรับคะแนนนิยมสูงสุด 
 
 

 
Poly Pebbles 

ส่ิงประดิษฐใหมลาสุดท่ีไดรับคะแนนนิยมสูงสุด 
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ภาพบรรยากาศงาน WOC 

 

 
ปายตอนรับบริเวณทางเขางานเปนภาษาตาง ๆ  

 

 
 

การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัประเทศตาง ๆ ท่ีเคยเปนเจาภาพจดังาน WOC 
ซ่ึงประเทศไทยเคยเปนเจาภาพคร้ังท่ี 9 ในป พ.ศ. 2521 
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สวนหยอมกลวยไมของประเทศไทยไดรับรางวัล “Best In Show USA Open Class Orchid Display 200 sq.ft.” 
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ดอกกลวยไมของไทยท่ีสงเขาประกวดไดรางวัลมากมายสรางช่ือเสียงใหประเทศไทย 
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ดอกกลวยไมของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไดรางวลั 

 

     
 

       
      ตนกลวยไมท่ีไดรางวัลจากในสวนหยอมท้ังจากบริษัทตาง ๆ ใน US และของประเทศตาง ๆ 
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กลวยไมนับหม่ืนชอตระการตาในสวนหยอมกลวยไมตาง ๆ ท่ีบรรจงตกแตงอยางสวยงาม และสรางสรร 
 


