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รายงานโครงการ Organic & Natural Expo 2017 

ระหว่างวันท่ี 27-30 กรกฎาคม 2560 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิติิ์ 

 

1. การจัดแสดงและจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ  

1.1 ผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น 247 ราย  

โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ดังนี้  

- โซนสนิค้ามาตรฐานสากล     จ านวน   83 ราย 

- โซนสนิค้ามาตรฐานภายในประเทศ   จ านวน  100 ราย 

- โซนสนิค้าธรรมชาต ิ     จ านวน    45 ราย 

- โซนร้านกรีนและบริการ    จ านวน     9 ราย 

- โซนร้านอาหารออร์แกนิค    จ านวน     10 ราย 

1.2 โซนคูหาพิเศษที่จัดแสดงและจดัจ าหน่ายสินค้า ดังนี้ 

- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก    ขนาด 25 ตารางเมตร 

- Organic Village      ขนาด  40 ตารางเมตร (5 หมู่บ้าน) 

- Organic ASEAN Pavilion     ขนาด  120 ตารางเมตร (19 บริษัท 8 ประเทศ) 

- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ขนาด  108 ตารางเมตร 

- Food Truck      จ านวน  11 คัน 

1.3 ยอดผู้เข้าชมงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่วนัที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 มีผู้สนใจทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมและซื้อสินค้า โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งหมด จ านวน 45,092 คน แบ่งตามวนั ดังนี้  

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560    จ านวนผู้เข้าชมงาน  12,629 คน 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560   จ านวนผู้เข้าชมงาน  14,335 คน 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560   จ านวนผู้เข้าชมงาน   9,875 คน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560   จ านวนผู้เข้าชมงาน   8,253 คน 
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1.3 ยอดจ าหน่ายสินค้าภายในงาน รวมมูลค่าทั้งสิน้ 19,857,817 บาท จ าแนกเป็นยอดจ าหนา่ยสินคา้รายวนั 

ดังนี้  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ยอดจ าหน่ายสินค้าภายในงานมลูค่า   4,321,975 บาท    

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ยอดจ าหน่ายสินค้าภายในงานมลูค่า   5,778,773 บาท 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ยอดจ าหน่ายสินค้าภายในงานมลูค่า   4,671,354 บาท    

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560  ยอดจ าหน่ายสินค้าภายในงานมูลค่า   5,085,715 บาท  

ยอดจ าหน่ายสินค้าโซนมาตรฐานสากล สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 บริษัท เบสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 

(ZNYA) 
Skincare,  Baby Care, Facial Care, Hair 
Care, Organic Wellness 

535,000 

2 บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จ ากัด น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น, น้ ามันมะพร้าวปรุง
อาหาร, ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว, ผลติภัณฑ์บ ารุง
ผม, ผัก Organic, วัสดุปลูก, ไข่ไก่ตะเภาทอง 

347,000 

3 โครงการประมงพืน้บา้น-สัตว์น้ าอินทรีย์ 
มูลนิธิสายใยแผน่ดิน 

กุ้งแช่บ๊วยอินทรีย,์ กุ้งลายเสืออินทรีย,์ กุ้ง
ก้ามกรามอินทรีย์, ปลาขี้ตังอินทรีย์, ปลามิ
หลังอินทรีย์, ปลากระบอกอินทรีย์, ปลาช่อน
อินทรีย์, ปูม้านึง่ (ตัว, แกะ) อินทรีย์, ปลา
ทรายอินทรีย,์ ปลาน้ าดอกไม้ (แล่, แว่น, ขูด) 
อินทรีย์ 

300,000 

4 บริษัท ธิงค์กิ้ง กู้ด จ ากัด ถั่วออร์แกนิคอบกรอบปรุงรส, ผง 
SUPERPOOD ออร์แกนิค เช่น ACAI BERRY, 
KALE, SPIRULINA, เมล็ดเชีย (CHIA SEED), 
ควินัว (QUINOA) ออร์แกนิค 

280,000 

5 บริษัท เนเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยมฟู้ด จ ากัด Cereals, Dried fruit and fruit powder, 
Fresh Fruit and Vegetables, Other Food 
Products, Processed Vegetables 

216,100 
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ยอดจ าหน่ายสินค้าโซนมาตรฐานภายในประเทศ สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 Raiaromdee Organic Farm Co.,Ltd ผักสด, ข้าวสาร, กล้วย, มะม่วงมหาชนก, 

มะนาว, ข้าวชงดื่ม, น้ าผึ้งปา่ธรรมชาติ, น้ าผึ้ง
มะนาว 5 พลัง, น้ าผึ้งมะนาวเข้มข้น, งาด าอบ
กรอบ 

275,200 

2 Raeun Chom Dow โอเมก้าพลัส เซรั่ม, ชาชาอินชิ ออยล์ เซรั่ม, สบู่
ถ่านโอเมก้า, เมล็ดถั่วดาวอินคา, เมล็ดถั่วดาวอิน
คาอบกรอบ, ชาถั่วดาวอนิคา Teabag, ชาถั่ว
ดาวอินคาแบบใบชา, น้ ามนัถั่วดาวอินคา, ต้น
กล้าถั่วดาวอินคา 

234,800 

3 IDAA GLOBAL CO.,LTD. น้ ามังคุดออร์แกนิค, ข้าวออร์แกนิค, ยาสีฟนัออร์
แกนิค, ครีม, ดิออโดแรนท์ ออร์แกนิค, 
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเปลี่ยนสีผม ออร์แก
นิค, น้ ายาบ้วนปาก, สบู่ออร์แกนิค 

201,000 

4 Xong Dur Thai Organic Food ข้าวกล้องงอกกล้วย + ผักโขม, ข้าวกล้องงอก
กล้วย + ฝักทอง, ข้าวกล้องงอกข้าวโพดหวาน
แครอท, ข้าวกล้องงอกผักโขม ฟักทอง, เกล็ด
ข้าวกล้องงอกแดง, ถาษาไรซ,์ เกล็ดข้าวกล้อง
งอก 3 ส,ี ข้าวกล้องงอกผักโขมแครอท 

183,700 

5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ท่าลี่ ผัก, ผลไม้แปรรูป 180,300 
 

ยอดจ าหน่ายสินค้าโซนบริการ สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 ร้านเนเชอรัลเฮาส์ (Natural House) สินค้าแม่และเด็ก, สินค้าเด็ก, ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, กาแฟ 
560,000 

2 บจก. เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผักสด, ผลไม ้ 184,431 

3 Green House ปรับโครงสรา้งร่างกาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

150,000 

4 มูลนิธิสงัคมสุขใจ (โครงการ สามพราน
โมเดล) 

หม่อนอบแห้ง, กล้วยตาอบแห้ง, มะม่วงอบแห้ง, 
มะเขือเทศอบแห้ง, ข้าวหอมปทุม, ฝรั่งกิมจู, 

121,000 
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มะละกอ, หม่อนสด, ชมพู่ทบัทมิจันทร,์ มะพร้าว
น้ าหอม, ส้มโอ, สับปะรด, ผักสวนครัว, อาหาร
กล่อง organic express, Skin Care, Hair 
Care 

5 บริษัท  คนดี กรุ๊ป จ ากัด (COOLLIVING 
FARMHOUSE) 

ผักออร์แกนิค, ฟาร์มสเตย์, เครื่องส าอางค์ออร์
แกนิค, น้ ายาภายในบ้านซักผ้า ล้างจาน, หมอน
เครื่องนอน, สเปรย์สมนุไพร 

115,000 

 

ยอดจ าหน่ายสินค้าโซนธรรมชาติ สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 

1 Elyrest Organic Spa Massage Oil, Essential Oil, SPA Treatment 186,600 
2 บริษัท วรบุลลา อินเตอร์เนชัน่แนล บิวตี้

แอนด์สปา จ ากัด 
Skin care, Body care, Make up 125,000 

3 JD Miracle Skin Care 123,000 

4 Green For Dog แชมพูดับกลิน่สนุัข, แชมพูทองพันชั่ง, แชมพู
น้อยหน่า, โทนเนอร์สุนัข, สเปร์ยเห็บหมัด, เซรั่ม
ส าหรับสนุัข, ท าความสะอาดทีน่อน, ถูพื้น, เช็ด
หู, หยอดหูสุนัข, ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

114,000 

5 Bao Bao ซุปไรซ์เบอร์ร่ีออแกนิค, ซุปข้าวโพด-ถั่วเหลือง, 
ซุปเห็ด 6 อย่างงาขาว, โปรตีนถั่วเหลืองฟักทอง
ชาเขียว, ขนมบิสคอตติธัญพืช, คุ้กกี้ 

110,000 

 

ยอดจ าหน่ายสินค้าโซนร้านอาหาร สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 

1 Be Organic ก๋วยเตี๋ยวเห็ดตุ๋น, ขนมจีนน้ ายาปลาซาบะ, เบ
เกอร์, น้ าผัก/ผลไม,้ ไส้กรอก 

107,000 

2 Mhoo Uaon Bun ซาลาเปา, ขนมจีบ 85,200 
3 ร้านแซ่บอินเนอร์ (Zab Inner) ข้าวหมูอบไล่ทุ่ง, น้ าตกหมูไล่ทุ่ง, ก๋วยเตี๋ยวลุย

สวนออร์แกนิค, คอหมูย่างไล่ทุ่ง 
73,100 

4 AUGUST Organic Eatery เมนูออร์แกนิคฟิวชั่น 60,210 

5 Harmony Life Organic Farm บะหมี่ผักโมโรเฮยะ  49,400 
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ยอดจ าหน่ายสินค้าโซน Food Truck สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 Shortcut organic กาแฟสด, นมสด, เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 18,600 

2 สวนดนิคานาอิน พัฟย่าง, กล้วยหักมุกย่าง, ข้าวไข่เจียวน้ าพริก
ปลาเล็กปลาน้อยคั่วเกลือ,กล้วยน้ าวา้อบไซรัป, 
ปลารา้ 

16,200 

3 Yellow hello น้ าเต้าหู้, วาฟเฟิล, น้ าสลัดถั่วเหลือง 14,300 

4 โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา ส้มต า, เมี่ยงค า, ผลไม้พร้อมทาน 11,700 
5 วิสาหกิจชุมชนอู่ทอง สุพรรณบรุี ขนมจีนน้ ายา, แกงเขียวหวาน 11,060 

 

ยอดจ าหน่ายสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  สูงสุดภายในงาน 5 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 ฝ้ายเงิน ผ้าฝา้ยพื้นเมือง 1,359,000 

2 กลุ่มทอสีผ้าธรรมชาติบา้นปางกอม ผ้าทอสีธรรมชาติออร์แกนิค 247,000 
3 Bhukram ผ้าทอ ผา้ปัก 234,260 

4 Folkcharm Crafts ผ้าฝา้ย พวงกุญแจ กระเปา๋  216,030 
5 งามจั๊ดนัก ผ้าฝา้ยธรรมชาต ิ 188,000 

 

ยอดจ าหน่ายสินค้า Organic Village สูงสุดภายในงาน 4 ล าดับแรก ดังนี้  

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ มูลค่า (บาท) 
1 หมู่บ้านหนองหอย จังหวัดชัยภมูิ ผ้าไหม,ฝ้าย, กล้วยหอมทองข้าว ผลิตภัณฑ์แปร

รูป (ผ้าทอ,ผ้าห่ม ผ้าปูโตะ๊) 
160,000 

2 หมู่บ้านห้วยพูล จ.นครปฐม   ผักใบ มะละกอ มะเขือเทศ กล้วยหอม ไข่ ข้าว
หอมปทุม 

108,000 

3 หมู่บ้านริมสีม่วง จ.เพชรบูรณ ์ ข้าวลืมผัว กาแฟอนิทรีย์ ผักผลไม้ ชาขา้ว กล้วย
ตาก 

53,000 

4 วิสาหกิจชุมชนไรส่านฝัน จ.ลพบุรี โอสถพระนาราย,สมุนไพรสเปรย์น้ าแร่ใบยา่นาง 48,900 
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2. การเจรจาธุรกิจ (Business Matching)  

 จากการส ารวจมผีู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 จ านวน 68 คู่ธุรกิจ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผู้ค้าส่งและผูป้ระกอบธรุกิจส่งออก ในการส ารวจมียอดการสั่งซื้อสินคา้ระหว่างผู้ค้าและผูป้ระกอบธุรกิจ มีมูลค่า

การสั่งซื้อจ านวน 12,999,580 บาท 

3. การจัดคูหานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  

 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดคูหาตกแต่งพิเศษเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

ภายในงาน Organic & Natural Expo 2017 โดยเนื้อหานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ 

เชิดชูพระเกียรติคุณในความกตัญญูที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระบรมราชชนกในการรักษาสืบสานต่อยอด

พระราชด าริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร โดยจัดท าคูหาให้สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยภายในคูหาจะมีนิทรรศการ

ต่างๆ เช่น นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน พระราชด ารัสในรัชกาลที่ 10 แบบจ าลองโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการฟาร์ม Outlet ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนโดยกรมการค้า

ภายใน ตลอดจนการถ่ายทอดสื่อวิดีโอของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งภายในพื้นที่นิทรรศการ โดยจัดนิทรรศการ

ภายในงานตั้งแต่วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเพลนนารีฮอลล์ 

4. การจัดนิทรรศการให้ความรู้  

 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีคูหานิทรรศการให้ความรู้ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยภายในคูหานิทรรศการได้จัดท าบอร์ดนิทรรศการที่ให้ความรู้

เรื่องเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดท าระบบ Interactive แก่ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลทางด้านเกษตรอินทรีย์ผ่าน

ทางการสัมผัสหน้าจอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาในคูหานิทรรศการให้ความรู้ได้ เป็น

อย่างดี โดยเนื้อหาในบอร์ดนิทรรศการและระบบ Interactive ที่จัดขึ้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ และให้ความรู้ทางด้านเกษตร

อินทรีย์ต่างๆ เช่น ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หลักการเกษตรอินทรีย์สากล สินค้าอินทรีย์ที่โด่นเด่นแต่ละภาคของ

เมืองไทย และตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าไทยที่ประชาชนหรือคนทั่วไปควรจะทราบเป็นข้อมูล

เบื้องต้นในการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าอินทรีย์ 
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5. คลินิกให้ค าปรึกษาแนะน าจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 11 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดนทิรรศการ ให้บริการข้อมูล 

และให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้เข้าร่วมชมงานทีส่นใจข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

- เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

- สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเชียและแปซิฟิค (AFMA) 

- บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จ ากัด 

- บริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี. (ประเทศไทย) 

- หอการค้าเยอรมัน – ไทย 

- ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

- ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT) 

- ชุมชนศรีษะอโศก 

6. กิจกรรมและ Workshop ภายในงาน 

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการท า Workshops ที่สร้างความสนใจและส่งเสริมความรู้ในเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่เวทีกลางและโซนต่างๆ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้   

** วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  

- สัมมนาพิเศษ “โอกาสสินค้าออร์แกนิคในมุมมองต่างๆ” โดย นายกสมาคมการค้าการเกษตรอินทรีย์ไทย  
และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าออร์แกนิค คุณพีรโชติ จรัญวงศ ์

- Workshop by The Cave Studio “ชวนท างานศิลปะธรรมชาติกับซิลค์สกรีน” 

- สัมภาษณ์พิเศษ พูดคุยกันแบบสบายๆกับเร่ืองราวของใบชาที่มเีร่ืองเล่าอันยาวนาน จากร้าน  
Malou Tea Atelier โดยคุณ ฐิติกาญจน์ จงวัฒนา  
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- สาธิตเมนูออร์แกนิค “เมนู โรลเต้าหู้ทูน่า” จากร้านซสัเทนา่ 

- ให้ข้อมูลกิจกรรมภายในงานแตล่ะบูธ และพิธีกรประชาสัมพันธแ์นะน าผูป้ระกอบการ 

** วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

- สัมภาษณ์พิเศษ คุณนกน้อย นาสมบูรณ์ นาธรรมชาติ จากจังหวัดชัยภูมิ “ผืนดนิที่ตอบทุกโจทย์ของทุก
ชีวิต” 

- เล่นเกม Organic Rally (ช็อปปิง้สินค้าภายในงานให้ครบตามเวลาที่ก าหนด) และรอบรู้เรื่อง organic  
(ตอบค าถามออร์แกนิคลุ้นรับรางวัล) 

- Workshop by กลุ่มอิสลามผา้บาติก “ชวนท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ” 

- สัมภาษณ์พิเศษ พูดคุยกับ คุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ และครอบครัว “การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและ
ธรรมชาติเพื่อลูกน้อยและทุกคนในครอบครัว” 

- สาธิตเมนูออร์แกนิค “เมนูลาบเส้นหมี่ข้าวกล้องเห็ดหอม”จากร้านอริยะ 

- ให้ข้อมูลกิจกรรมภายในงานแตล่ะบูธ และพิธีกรประชาสัมพันธแ์นะน าผูป้ระกอบการ 

**29 กรกฎาคม 2560 

- สัมภาษณ์พิเศษ ฟาร์มเมล่อน ภายใต้ชื่อโคโรฟิลด์ “แหล่งท่องเที่ยวอินทรีย์รูปแบบใหม่ Lifestyle Farming 
เป็นอย่างไร” โดยคุณพันดนัย สถาวรมณี และคุณ มิตรดนัย สถาวรมณี 

- เล่นเกม Organic Rally (ช็อปปิง้สินค้าภายในงานให้ครบตามเวลาที่ก าหนด) และ  รอบรู้เรื่อง organic 
(ตอบค าถามออร์แกนิคลุ้นรับรางวัล) 

- Workshop by วรบุลลา “ชวนมาท าสครับธรรมชาติ” 

- สัมภาษณ์พิเศษ ร่วมพูดคุยกับ คุณชนกนันท์ รักชีพ จากนักแสดง นางแบบ “มาปลูกข้าวออร์แกนิคที่ดีต่อ
สุขภาพให้เราได้ทานกัน” 

- สาธิตเมนูออร์แกนิค “เมนู Smoothie” จากร้านปลูกปัน่ 

- ให้ข้อมูลกิจกรรมภายในงานแตล่ะบูธ และพิธีกรประชาสัมพันธแ์นะน าผูป้ระกอบการ 

 

 



 

                 สรุปผลการจัดงาน (Organic & Natural Expo 2017) 

Organic and Natural Expo 2017  9 

**30 กรกฎาคม 2560 

- สัมมนาพิเศษ สถาบนัวิจัยและพฒันาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อัญมณีธรรมชาติของไทย  
อาจารย์อังกินันทน์ (จันทร์ศศิธร) เชยประเสริฐ อาจารย์พิเศษหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ  
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหง่ชาติ 

- เล่นเกม Organic Rally (ช็อปปิง้สินค้าภายในงานให้ครบตามเวลาที่ก าหนด) และ  รอบรู้เรื่อง organic 
(ตอบค าถามออร์แกนิคลุ้นรับรางวัล) 

- Workshop by Lemon Farm “ชวนมาปลูกกลา้ออร์แกนิค” 

- สัมภาษณ์พิเศษ ร่วมฟัง “การรกัษาสุขภาพและเลือกอาหารการกินสายธรรมชาติ” กับนางเอกหน้าหวาน          
คุณจิตตาภา แจ่มปฐม 

- สาธิตเมนูออร์แกนิค กับเชฟตูน AF  
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การจัดงานสัมมนาทางวิชาการและการเสวนากลุ่มย่อย (ORGANIC SYMPOSIUM 2017)  

 การจัดสัมมนาทางวิชาการและเสวนากลุ่มย่อย ภายใต้ Theme “ASEAN : Home of Organic เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2560 มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ จ านวน 420 ท่าน และเสวนากลุ่มย่อย

จ านวน 164 ท่าน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตร

อินทรีย์ จากต่างประเทศและในประเทศจ านวน 17 ท่านในการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

การสัมมนาเชิงวิชาการ 

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นส่งเสริมการค้าสินคา้เกษตร (คุณฐิติมา งามทวีรัตน์) กล่าวรายงาน 

- ปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย และแนวทางการขับเคลื่อน" โดยที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์) 

- ปาฐกถา "โอกาสของสินคา้อินทรีย์ในอาเซียนสู่ตลาดโลก" โดย Mr. Markus Reetz, Executive Director 

of NürnbergMesse GmbH 

- เสวนา หัวข้อ “การพัฒนาสินคา้อินทรีย์ในอาเซียน” โดย 

 คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล, กรรมการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย 

 Mr. Sebastian Saragih, President of Indonesia Organic Alliance (IOA) 

 Ms. Girlie Sarmiento, Project Coordinator of Organic Producer & Trade Association 

Philippines, INC. 

 Mr. Ong Kung Wai, Director of Organic Alliance Malaysia (OAM)  

ด ำเนินรำยกำรโดย คุณศรัยฉัตร จีระแพทย์ 
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การเสวนาเกี่ยวกับการผลิตและการค้าเกษตรอินทรีย์ 

-  เสวนา หัวข้อ “ผลิตสนิค้าออร์แกนิคให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ใช่เรื่องยาก” 

 Mr. Bruno Fischer ผู้แทนจาก บริษัท ฟู้ดเทค โซลชูั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ ผู้แทนจาก บริษัท สยามออร์แกนิค จ ากัด 

 คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ ผู้แทนจาก บริษัท ผลติภัณฑ์อาหารเมอริท จ ากัด และ บริษัท ไร่โชติวรรณ จ ากัด 

ด ำเนินรำยกำรโดย คุณวลัลภ พชิญ์พงศำ เลขำธิกำรสมำคมกำรค้ำเกษตรอินทรีย์ไทย 

 

-     เสวนา หัวข้อ “โอกาสสินคา้อินทรีย์ในอาเซียน จากประสบการณ์จริง” 

 คุณวัลลภ พิชญพ์งศา ผู้แทนจาก บริษัท ท็อปออร์แกนิคโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จ ากัด 

 คุณส้มป่อย จันทร์แสง ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ 

 Mr. Khamsing Sihathep ผู้แทนจาก Lao Organic Product Promotion Factory 

ด ำเนินรำยกำรโดย คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ นำยกสมำคมกำรค้ำเกษตรอินทรีย์ไทย 

 

การเสวนาเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

- เสวนา หัวข้อ “เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคที่มีคุณภาพ” 

 คุณสวรัย โภคทวี ผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคมากว่า 10 ปี 

 คุณรัตนา ชนิูปการพงศ์ ผู้บรโิภคสินค้าออร์แกนิคมากว่า 10 ปี 

ด ำเนินรำยกำรโดย คุณวฑิูรย์ ปญัญำกุล, กรรมกำรสมำคมกำรค้ำเกษตรอินทรีย์ไทย 

- เสวนา หัวข้อ “กินอาหารอย่างไรให้ปลอดโรค ไม่ต้องพึ่งยา” 

 คุณแขลดา จิตตปญัญา ผู้แทนจาก บริษัท สงัคมสุขภาพ จ ากัด 

 นายแพทยบ์ุญชัย อิศราพิศิษฐ์ ผู้เขียนหนังสือ “พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา” 

 คุณนิดดา หงษ์ววิัฒน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการส านักพิมพแ์สงแดด 

ด ำเนินรำยกำรโดย คุณกัญญน์ทัธ์ วันนำสทุธิวงศ์ 

 

---------------------------------------------------------- 


