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พืชสวน ร า ย ง า น
กองบรรณาธิการ

เจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนการประชุม AHC 2020

AHC 2020...

ความส�ำเร็จของการประชุมออนไลน์
พิษของ โควิท-19 ท�ำให้การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Asian Horticultural Congress (AHC 2020)
ต้องเลื่อนการประชุมจากเดิมที่ก�ำหนดไว้ วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563
เป็นวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนสถานที่ และ
วิธกี ารจัดประชุม จากสถานทีเ่ ดิม คือ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค
บางนา เป็นโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ เพราะวันเวลา
ดังกล่าว ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคไม่ว่าง ส่วนวิธีการประชุม
ที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งไทยและต่างประเทศมานั่งประชุมรวมกัน
ในห้องประชุมก็ทำ� ไม่ได้ เพราะปัญหาการเดินทางระหว่างประเทศทีม่ กี าร
ล็อคดาวน์ หรือมีการยกเลิกเทีย่ วบินระหว่างประเทศ รวมทัง้ การเว้นระยะ
ห่างทางสังคม จึงต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นการฟังบรรยายทางออนไลน์
ผสมผสานกับการฟังบรรยายในห้องประชุมทีเ่ รียกกันว่า hybrid meeting
โดยผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างประเทศใช้วิธีการประชุมออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์ม webinar ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมคนไทย ให้มาฟังบรรยาย
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ความห่วงกังวลว่าการประชุมออนไลน์จะมีอุปสรรคทางด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และการสือ่ สาร ระหว่างประเทศทีเ่ วลาแตกต่างกัน
ก็มีอยู่บ้าง แต่โชคดีที่การประชุมครั้งนี้ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) เกี่ยวกับการจัดประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนและแนะน�ำ บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จ�ำกัด ซึ่งมี
ประสบการณ์การจัดประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศให้มาเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ส�ำหรับการประชุมครั้งนี้ ประกอบกับได้มีการท�ำงานกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างบุคลากรของบริษทั และคณะอนุกรรมการจัดการประชุม รวมทัง้
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ โดยเฉพาะคุณปิยนุช นาคะ ซึ่งเป็น
เลขานุการของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ จึงท�ำให้การประชุมแบบ
hybrid meeting ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีกระแสไฟฟ้า
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ขัดข้องอยู่ครั้งหนึ่งในช่วง Keynote Speaker จากสหรัฐอเมริกา 
แต่บริษทั และโรงแรมก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งไปได้ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บรรยายที่ต้อง
บรรยายข้ามทวีปในขณะที่เวลาต่างกันถึง 12 ชั่วโมง

ย้อนความเป็นมา

ข่าวสารพืชสวนฯ ได้เคยน�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับความเป็นมา
ของการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 มาแล้ว จึงขอสรุป
เพียงสั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครัง้ ที่ 3 (The 3rd Asian
Horticultural Congress : AHC 2020) เป็นความคิดริเริ่มของสมาคม
พืชสวน 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
เกาหลี ได้ร่วมหารือกันในช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เพื่อหา
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
งานวิจัยและพัฒนา  (R & D) ด้านพืชสวน ผ่านเวทีการประชุมพืชสวน
ในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยก�ำหนดให้มีการประชุมทุก ๆ 4 ปี
การประชุม AHC สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมพืชสวน
นานาชาติ (ISHS) ที่พร้อมสนับสนุนงานด้านพืชสวนในระดับภูมิภาค
โดย ISHS จะเข้ามาเป็นผูร้ ่วมจัดประชุม AHC ด้วย ดังนัน้ การจัดประชุม
AHC จึงได้รับการรับรองจาก ISHS และจะต้องมีการจัดท�ำข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศ เจ้าภาพกับ ISHS ซึง่ การประชุม AHC จัดมาแล้ว
2 ครั้ง โดยครั้งแรก (AHC 2008) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม
2551 (2008) ณ เกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ
790 คน จาก 20 ประเทศ
ครั้งที่ 2 (AHC 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน
2559 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ�ำนวน 600 คน จาก 17 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ สมาคม

พืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รบั การติดต่อประสานงานจากสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น ขอให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประชุม AHC ครั้งที่ 3
ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 4
ซึ่งจะตรงกับปีที่สมาคมพืชสวนญี่ปุ่นมีอายุครบ 100 ปีพอดี
ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
จึงได้น�ำคณะเข้าร่วมประชุม AHC ครั้งที่ 2 (AHC 2016) ที่เมืองเฉิงตู
และได้น�ำเสนอข้อมูลการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมต่อที่ประชุม
เนือ่ งจากได้พจิ ารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครัง้ ที่ 3
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการพืชสวนของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนเกษตรกร อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ในด้านการท่องเทีย่ วด้วย ซึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2563 หรือ AHC 2020
ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ
ผูเ้ กีย่ วข้องในวงการพืชสวน ได้นำ� เสนอผลงานวิจยั และพัฒนาด้านพืชสวน
และอุตสาหกรรมพืชสวนในภูมิภาคเอเชีย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
พืชสวนระหว่างนักวิชาการและ นักวิจัยอาวุโส กับนักวิชาการ และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่รับรู้และ
ยอมรับของนานาชาติ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย
ด้านพืชสวนและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เตรียมการจัดประชุม

แรกเริม่ ของการเตรียมการจัดประชุม บริษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์
เอเซี ย แปซิ ฟ ิ ก จ� ำ กั ด เป็ น แกนหลั ก ในการเตรี ย มการ เนื่ อ งจาก
เมื่อครั้งไปน�ำเสนอในที่ประชุม AHC ครั้งที่ 2 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น บริษัท วีเอ็นยูฯ ได้ร่วมกับสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย เป็นผูด้ ำ� เนินการในครัง้ นัน้ โดยบริษทั วีเอ็นยูฯ มีแนวคิด
ที่จะจัดการประชุม AHC ครั้งที่ 3 ช่วงเดียวกับการจัดงาน HORTI ASIA
2020 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมงาน HORTI ASIA ซึ่งเป็นงานแสดง
นวั ต กรรมด้ า นพื ช สวนของประเทศต่ า ง ๆ ที่ ใ หญ่ ง านหนึ่ ง ที่ จั ด ขึ้ น
ในประเทศไทยติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี การประชุม AHC 2020
จึงก�ำหนดเป็นวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้มีการ
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
และบริษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย แปซิฟกิ จ�ำกัด ในการจัดการประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 โดยบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์
เอเชีย แปซิฟิก จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการประชุม สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ด�ำเนินการด้านวิชาการ เชิญวิทยากร เชิญชวนผูน้ ำ� เสนอ

ผลงาน และผู้เข้าประชุม ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้สนับสนุนงบประมาณ
ต่อมา บริษทั วีเอ็นยูฯ มีการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหาร และนโยบาย
ของบริษัทบางประการ ประกอบกับเกิดการระบาดของโควิด - 19
ประเทศไทยมีมาตรการล็อคดาวน์ และมีระเบียบปฏิบัติออกมาเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดหลายประการ รวมทัง้ การห้ามจัดงานทีม่ ผี มู้ าชุมนุม
เป็นจ�ำนวนมาก การจัดงานแสดงต่าง ๆ ต้องถูกยกเลิก หรือเลื่อนออกไป
รวมทั้ง การประชุม AHC 2020 และ HORTI ASIA 2020 ด้วย
เมือ่ ต้องก�ำหนดวันเวลาการจัดงานใหม่ สถานทีเ่ ดิมไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้พร้อมกันทั้ง 2 งาน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคบางประการที่
บริษทั วีเอ็นยูฯ ไม่สามารถด�ำเนินการได้เนือ่ งจากนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงรับงานมาด�ำเนินการเอง ภายใต้
ความร่วมมือและการช่วยเหลือของหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ โดยมีบริษทั
วีเอ็นยูฯ คอยให้ค�ำแนะน�ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินการไปก่อนหน้าแล้ว
ระยะแรกของการเตรียมการเมือ่ ปี พ.ศ. 2559 สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรม การเตรียมการจัดประชุมขึ้นมา
ชุดหนึง่ โดยมี ศาสตราจารย์ จริงแท้ ศิรพิ านิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตก�ำแพงแสน) นายสุวทิ ย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(ขณะนั้น) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(ขณะนั้น) นางลักขณา  นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด (ขณะนั้น) และนางกัญญา  วีรวรรณ
บริษทั วีเอ็นยู เอกซิบชิ นั่ ส์ เอเซีย แปซิฟกิ จ�ำกัด (ขณะนัน้ ) เป็นทีป่ รึกษา 
มีนายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
คณะกรรมการ นายกิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ เป็นรองประธานฯ นางปิยนุช
นาคะ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสุนิสา  บุญญะปฏิภาค และ
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการ
เษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย แปซิฟิก จ�ำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ก�ำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบ
การด�ำเนินการจัดประชุม จัดท�ำโครงการ งบประมาณ และกิจกรรม
การจัดประชุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ติดต่อประสานงาน
การจัดประชุมและจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการจัดประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 ขึ้น ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการ
มีนายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์ เลขาธิการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการและเลขานุการ นางปิยนุช นาคะ นางสุนสิ า บุญญะปฏิภาค
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ นางสาวเยาวลักษณ์ สมบูรณ์เลิศสิริ
บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จ�ำกัด เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วางแผน ก�ำหนดกรอบ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายอนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนฯ

ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช รับประกาศ
เกียรติคุณผู้สนับสนุนการประชุม

อธิบดีและอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
มาร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

แนวทาง รูปแบบ งบประมาณ การจัดประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์
คณะอนุ ก รรมการจั ด การประชุ ม มี ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น
วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.กิตติ
วิทูรวิทย์ลักษณ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานฯ
นางปิยนุช นาคะ นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
นางสาวลาวัลย์ จันทร์อมั พร สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร และ
ผู้แทนบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จ�ำกัด เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ก�ำหนดรูปแบบ
การจัดประชุม ติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร เชิญชวนผูน้ ำ� เสนอผลงาน
จัดท�ำก�ำหนดการ เอกสารประกอบการประชุม จัดทัศนศึกษา  จัดท�ำ
รายงานผลงานวิจยั (Proceeding) ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ และสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ มี ศาสตราจารย์ ดร. จริงแท้
ศิรพิ านิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานอนุกรรมการ นางปิยนุช
นาคะ สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย นางปาริ ช าติ พจนศิ ล ป์
นางสาววิชชุดา ยัง่ ยืน สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร และผูแ้ ทน
บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จ�ำกัด เป็นอนุกรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ มีผแู้ ทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
และมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า นการเกษตร
เป็นอนุกรรมการรวมกว่า  20 ท่าน อนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่พิจารณา
บทคั ด ย่ อ ที่ จ ะน� ำ เสนอในการประชุ ม พิ จ ารณาเนื้ อ หาทางวิ ช าการ
ของเอกสารฉบับเต็ม ที่จะเผยแพร่ใน Proceeding
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ข่าวสารสมาคมพืชสวน

หาพันธมิตร และ ผู้สนับสนุน

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญกรมวิชาการ
เกษตร กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร และมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพร่วม โดยเชิญชวนบุคลากรของทัง้ 3 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร นอกจากจะมีสถาบันวิจัยพืชสวนแล้ว ยังมี
ผลงานวิจัยด้านพืชสวนหลายสาขาที่น่าจะน�ำมาเสนอในเวทีการประชุม
ครัง้ นีด้ ว้ ย ส�ำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร มีนกั วิชาการส่งเสริมการเกษตร
ทีท่ ำ� งานกับเกษตรกรอยูท่ วั่ ประเทศ น่าจะได้รว่ มแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น
มีผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นพืชสวนในหลายสาขา ทีส่ ามารถจะช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการให้การประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จ
นอกจากนี้ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ยังได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ได้แก่
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ขณะเดียวกันก็มภี าคเอกชน ให้การสนับสนุนการประชุมครัง้ นี้
ด้วย ได้แก่ บริษทั โซตัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ผูจ้ ำ� หน่ายปุย๋ และสาร
เคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื บริษทั อีคลิปส์ จ�ำกัด ผูจ้ ำ� หน่ายปุย๋ เคมีสำ� หรับ
พืชสวน บริษัท แลบควิป จ�ำกัด ผู้จ�ำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์น�ำเข้า
จากต่างประเทศ รวมทั้งผู้สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ คูโบต้า
ฟาร์ม ของบริษทั สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุร  ี โรงเรือนอัจฉริยะ ภายใต้การด�ำเนินงานของ โรงแยกแก๊สธรรมชาติ
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง สวนมะพร้าวน�้ำหอม
คุ ณ ภาพดี ของคุ ณ บวร ศาลาสวั ส ดิ์ บริ ษั ท เอ็ น ซี โคโคนั ท จ� ำ กั ด
ซึ่ ง จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น มะพร้ า ว ของคุ ณ ณรงค์ ศั ก ดิ์ ชื่ น สุ ช น
สวนกล้วยไม้ ของคุณเจตน์ มีญาณเยี่ยม และ อุดมการ์เด้น ศูนย์เรียนรู้
ไม้ตัดใบ สวนไม้ประดับและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของคุณอุดม
ฐิตะวัฒนะสกุล ซึ่งสถานที่ดูงาน 4 แห่งหลังนี้อยู่ที่ อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

พิษโควิด – 19

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 เริ่มระบาด
เมื่อปลายปี 2562 โดยมีรายงานว่า วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นจุดเริ่ม
ต้นที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดที่นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 มกราคม 2563 แถลงการณ์
จากองค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ยื น ยั น ตามรายงานของ นายสูเจี้ยนกว๋อ
นักไวรัสวิทยาชาวจีน ผู้รับผิดชอบในการศึกษาชนิดไวรัส ที่ระบุว่าไวรัส
ที่พบนั้นเป็นโคโรนาไวรัสชนิดใหม่
มีรายงานว่าพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสชนิดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่าง
รวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 1 เดือน มีผู้ป่วยจากไวรัสชนิดนี้เพิ่มขึ้น

จ�ำนวนหลายพันคน จนกระทัง่ ทางการจีนสัง่ ปิดเมืองอูฮ่ นั่ และงดกิจกรรม
ในเทศกาลตรุษจีนทั้งประเทศ ไวรัสยังมีการแพร่กระจายไปยังประเทศ
และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
ส�ำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยด้วยไวรัสชนิดนี้รายแรกเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2563 และต่อมาได้พบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยที่เคยเดินทางไปอู่ฮั่น และประเทศกลุ่มเสี่ยงหลายประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาลี ไต้หวัน อิหร่าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือน
มีนาคม 2564 รัฐบาลจึงได้ใช้ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินพ.ศ. 2558 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
พร้อมกับข้อก�ำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามมาอีก 3 ฉบับ
รวมทั้งการรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การสวมใส่หน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การงดการชุมนุม พบปะสังสรรค์ของ
คนจ�ำนวนมาก เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้กิจกรรม
การจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเลือ่ น หรือยกเลิกไป รวมทัง้
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 หรือ AHC 2020 ด้วย
เดิมที AHC 2020 ก�ำหนดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 7-9
พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิก จ�ำกัด
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย แต่ เ มื่ อ มี
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เกิดขึน้ การประชุมจ�ำเป็นต้องเลือ่ น
ออกไปตามมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาล เพราะในช่วงเดือน
มีนาคม–พฤษภาคม 2563 สถานการณ์การระบาดยังคงรุนแรงไปทัว่ โลก
ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้
ภายในประเทศเองก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมทีม่ คี นมาชุมนุมจ�ำนวนมากได้
อย่างไรก็ตามสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้หารือกับ ISHS
รวมทั้งสมาคมพืชสวนของทั้ง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานเห็นด้วยกับการเลื่อน
หรือยกเลิกการจัดประชุมครัง้ นี้ โดยให้ขนึ้ อยูก่ บั การตัดสินใจของสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ISHS ให้ความเห็นว่า หากจะเลื่อนการจัด
ประชุมออกไปก็ขอให้อยูภ่ ายในปี 2020 เพือ่ ไม่ให้กระทบกับก�ำหนดการ
ประชุมอื่นที่ก�ำหนดไว้แล้วในปีต่อไป
คณะกรรมการอ�ำนวยการ การจัดประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งเอเชียครั้งที่ 3 ได้ประชุมและพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีมติว่า 
เลื่อนการจัดประชุมไปเป็นวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2563 ซึ่งสถานที่
จัดประชุมเดิม คือ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ไบเทค บางนา 
ไม่ ส ามารถจั ด ได้ เนื่ อ งจากมี ก� ำ หนดการจั ด งานอื่ น อยู ่ เ ดิ ม แล้ ว
ขณะเดียวกันบริษัท วีเอ็นยูฯ ซึ่งเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ มีนโยบายใหม่
ก็ไม่สะดวกที่จะจัดการประชุม AHC 2020 แยกกับงาน HORTI ASIA
รวมทัง้ ระยะเวลาการจัดประชุม AHC 2020 ทีเ่ ลือ่ นไปเป็นเดือนธันวาคม
ทางบริษัทก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
จึงรับงานการประชุม AHC 2020 ทั้งหมดมาด�ำเนินการต่อจาก บริษัท
วีเอ็นยูฯ ทั้งการรับลงทะเบียนฯ การจัดประชุม การจัดท�ำก�ำหนดการ

การติดต่อประสานงานวิทยากร ผู้บรรยายรับเชิญ ผู้น�ำเสนอผลงานวิจัย
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การอ�ำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ
เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ก�ำหนด สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย
แน่นอนว่าชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ทัง้ ผูน้ ำ� เสนอ
ผลงาน วิทยากรรับเชิญ รวมทั้งผู้แทนของ ISHS และสมาคมพืชสวนของ
ทั้ง 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี คณะอนุกรรมกาจัดการประชุม
จึ ง มี มติ ใ ห้ จั ด การประชุ มแบบ hybrid กล่ า วคื อ ผู ้ เข้าร่วมประชุม
ชาวต่างชาติ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ก�ำหนดสถานที่ประชุมคือ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร แต่ตอ้ งขยับ
วันประชุม เป็นวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้จดั จ้างบริษทั ไอเด็กซ์ ไมซ์
จ�ำกัด เป็นผู้ท�ำระบบออนไลน์ส�ำหรับการประชุม โดยมีการประสานงาน
อย่างใกล้ชดิ ประกอบกับบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการประชุมออนไลน์
ระหว่างประเทศมาแล้วเป็นอย่างดี จึงท�ำให้การประชุมด�ำเนินไปด้วย
ความราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้

พิธีเปิดการประชุม

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 วันแรกของการประชุม AHC 2020
มีพธิ เี ปิดการประชุมโดย นายระพีภทั ร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พิธกี ารเริม่ ด้วย Prof. Dr. Yuksel
Tuzel ประธานสมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ความว่า
“การประชุมครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดเป็นแบบกึ่งออนไลน์
(hybrid meeting) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
-19 โดยเชือ่ ว่าเวทีนจี้ ะเป็นโอกาสอันดียงิ่ ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีจ่ ะน�ำ
เสนอผลงานในสาขาต่าง ๆ ด้านพืชสวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการรวบรวม และการเผยแพร่องค์ความรู้
ความช�ำนาญการด้านพืชสวนต่อไป
พืชสวนถือเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเพาะปลูกพืช มีความ
ส�ำคัญต่อห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถผลิตเป็นอาหาร ให้ความ
สวยงาม ก่อให้เกิดความสุขสบาย มีผลดีต่อสุขภาพ และใช้ในการบ�ำบัด
รักษาได้ สินค้าพืชสวนมีความส�ำคัญต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสังคมโดยรวม ท�ำให้เกิดภาวะสมดุลทางโภชนาการและมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
การส่งออกพืชสวนมีมลู ค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ แนวโน้มการผลิตไม้ผลและ
พืชผักของโลกมีเพิ่มขึ้น โดยภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งอุปทานที่มีสัดส่วน
มากที่สุด ทั้งนี้ การผลิตอย่างยั่งยืนและการท�ำการตลาดให้ประสบ
ความส�ำเร็จต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และอาศัยความสามารถของผู้ที่
มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าเป็นผู้บริหารจัดการ
ISHS เป็นเครือข่ายระดับโลกทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการศึกษา
วิจัยด้านพืชสวนทุกสาขา  อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือและ
การถ่ายทอด แลกเปลีย่ นองค์ความรูผ้ า่ นการจัดประชุม การสร้างเครือข่าย
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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สวก. จัดแสดงผลงานวิจัย
หน้าห้องประชุม

จัดแสดงผลิตภัณฑ์
หน้าห้องประชุม

ทางวิชาการ เอกสารสิง่ พิมพ์ และเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ๆ ส�ำหรับการประชุม
ที่ส�ำคัญ ๆ ของ ISHS ได้แก่ การประชุม International Horticultural
Congress – IHC ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นทุก 4 ปี การประชุมระดับภูมิภาค
ในเอเซีย ยุโรป และแอฟริกา ซึง่ จัดขึน้ ในช่วงปีเลขคูก่ อ่ นทีจ่ ะมีการประชุม
IHC ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่าง
นักวิจัย สถาบันต่าง ๆ และภาคเอกชน ตลอดจน แสดงบทบาทผู้น�ำของ
ISHS ด้านความร่วมมือทางวิชาการพืชสวนในระดับนานาชาติ
จากภัยคุกคามอย่างรุนแรงของโรคระบาดโควิด -19 ของโลก
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 รวมทั้ง ข้อจ�ำกัดในการเดินทางและ
ข้อห้ามของการจัดประชุมที่มีคนจ�ำนวนมากเข้าร่วมประชุม ท�ำให้การ
ประชุมส่วนใหญ่ของ ISHS ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก�ำหนดการ
ประชุมใหม่ ถึงแม้ว่าพวกเราต้องท�ำงานที่บ้านและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ พวกเรายังคงนึกถึงซึ่งกันและกัน
คิดถึงบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมของการจัดประชุมของ ISHS
ซึง่ แพลตฟอร์มดิจติ ลั ไม่สามารถเทียบเคียงได้เท่ากับการพบกันด้วยตนเอง
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โดยหวังว่าบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ISHS จะหวนกลับคืนมาในระยะเวลาเร็ว ๆ นี้
โควิด -19 เป็นสภาวะแวดล้อมทีท่ ำ� ให้เกิดความยากล�ำบากและ
เป็นสถานการณ์ใหม่ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างขึ้นในชีวิต
แต่การพัฒนางานด้านพืชสวนยังต้องด�ำเนินการต่อไป เพื่อให้มีผลผลิต
ที่อุดมสมบูรณ์และมีอาหารสุขภาพในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค โดย ISHS จะยังคงให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริโภคผักและผลไม้เป็นประจ�ำทุกวัน
ถือเป็นภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแรงทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งด้านสุขภาพทีเ่ ป็นผลจาก
โรคระบาดโควิด 19 ดังนั้น เครือข่าย ISHS จึงทวีความส�ำคัญมากขึ้น
กว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อน”
Prof. Dr. Yuksel Tuzel ได้ขอบคุณ ดร. อนันต์ ดาโลดม และ
ผูจ้ ดั การประชุม รวมทัง้ สถาบันต่าง ๆ ผูใ้ ห้การสนับสนุนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการจัดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะส�ำเร็จไปไม่ได้ หากปราศจาก
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งอวยพรให้
การประชุมบรรลุผล และประสบความส�ำเร็จ
จากนั้น นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย ได้กล่าวรายงาน ความว่า
“การประชุม AHC เป็นความคิดริเริม่ จากการทีส่ มาคมพืชสวน
ของ 3 ประเทศ คือ ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
ได้ร่วมหารือกันในช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เพื่อหาแนวทาง
การส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับงานวิจยั
และพัฒนาด้านพืชสวน ผ่านเวทีการประชุมพืชสวนในระดับภูมภิ าคเอเชีย
โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมทุกๆ 4 ปี การประชุม AHC ได้รบั การสนับสนุน
และรับรองจากสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for
Horticultural Science - ISHS) เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของ
ISHS ที่ส่งเสริมให้มีเวทีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านพืชสวนในระดับ
ภูมิภาค
การประชุม AHC ครั้งที่ 1 (AHC 2008) จัดขึ้น ระหว่างวันที่
11-13 ธันวาคม 2551 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุม
AHC ครั้งที่ 2 (AHC 2016) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559
ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในการประชุม
AHC ครั้งที่ 2 นี้ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้น�ำเสนอข้อมูล
การขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AHC ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2563
(AHC 2020) ตามที่ได้รับการทาบทามจากประเทศผู้ก่อตั้ง AHC ซึ่ง
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว
วงการพืชสวนของเอเชียมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการ
ท�ำวิจยั ในหลากหลายสาขาเพือ่ ค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
ผลิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ความส�ำคัญ
ต่อการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และธ�ำรงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา  ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพด้าน
พืชสวนของไทยจะพบว่า  ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญของเอเชีย ทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และ

ประธาน และเลขานุการประจ�ำ session

การน�ำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์

พืชอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา  กาแฟ ปาล์มน�้ำมัน และมะพร้าว
เมือ่ เปรียบเทียบกับพืชชนิดอืน่ ๆ จะพบว่าพืชสวนเป็นพืชทีม่ อี นาคตของ
ประเทศไทย ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่
เกษตรกรแล้ว ยังช่วยสร้างความสวยงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบนั
ตนเองมีอาชีพเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง ปลูกพืชสวนชนิดต่าง ๆ อยู่ที่
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งและท�ำการเกษตรทีต่ อ้ งอาศัยน�ำ้ ฝน จากพืน้ ที่
ทั้งหมด 103 ล้านไร่ หรือ 16.48 ล้านเฮกแตร์ ประมาณ 90% เพาะปลูก
ข้าวและพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันส�ำปะหลัง ในขณะ
ที่มีพื้นที่เพียง 10% เท่านั้นที่เพาะปลูกพืชสวน จากอดีตที่เคยเป็น
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร จึงสามารถน�ำ
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและงานส่งเสริมการเกษตร ไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ หรือ 160 เฮกแตร์ ให้เหมาะสมต่อการ
ปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ยางพารา  และกาแฟ ซึ่งผลผลิต
ที่ได้มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่สูงกว่าการปลูก
พืชไร่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าต้องมีแหล่งน�้ำและมีน�้ำใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รายงานต่อประธาน
ในพิธเี ปิดว่า “การประชุม AHC 2020 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม
2563 ภายใต้แนวคิด “พืชสวนเอเชียเพือ่ โลกทีย่ งั่ ยืน” โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันองค์ความรู้ โดยการน�ำเสนอผลงานวิจัย
และพัฒนาด้านพืชสวนในสาขาต่าง ๆ รวมทั้ง สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ และธุรกิจระหว่างผู้ที่อยู่ในวงการพืชสวนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมประกอบด้วยการน�ำเสนอผลงานวิจัย
ทางวิชาการ จ�ำนวน 2 วัน และทัศนศึกษา จ�ำนวน 1 วัน การน�ำเสนอใน
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ คือ การปรับปรุงพันธุ์
และเทคโนโลยีชีวภาพ สรีระวิทยาและการผลิต โภชนาการและการผลิต
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร
การแปรรูป และวิศวกรรมเกษตร
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดทัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์และ
ในห้องประชุมมีจ�ำนวนรวมประมาณ 400 คน มาจากประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป และแอฟริกาใต้
การจัดประชุมในครั้งนี้ประสบความยากล�ำบาก ซึ่งเป็นผล
กระทบจากโรคโควิด-19 ทีร่ ะบาดไปทัว่ โลก ท�ำให้ตอ้ งเลือ่ นการจัดประชุม
จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้มี
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้วจ�ำนวนหนึ่งขอถอนตัว แต่เนื่องจาก

การน�ำเสนอผลงานแต่ละสาขาจะมีประธาน
และเลขานุการประจ�ำสาขา

น�ำเสนอผลงานวิจัยของไทย

น�ำเสนอผลงานวิจัยจากญี่ปุ่น

การน�ำเสนอผลงานของนักวิชาการไทย

ดร.ภญ. อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการสมาคมพืชสวน น�ำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
น�ำเสนอผลงานวิจัยจากฟิลิปปินส์

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ข่าวสารสมาคมพืชสวน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล วุฒิสมาชิก ปาถกถาพิเศษ อนาคตพืชสวนไทย

บรรยายพิเศษ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล
ผ่านระบบออนไลน์

ผู้บรรยายรับเชิญ จากญี่ปุ่น

ข้อผูกพันที่จะต้องด�ำเนินการจัดประชุม และความตั้งใจอย่างแรงกล้า
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้สำ� เร็จ ดังนัน้ การจัดประชุมในรูปแบบกึง่ ออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มเว็บบินาร์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตามแบบวิถีใหม่
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติใช้ระบบ
ออนไลน์ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่
จัดประชุมแห่งนี้”
ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ได้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ให้การสนับสนุนและให้ก�ำลังใจแก่ผู้จัดประชุม โดยเฉพาะสมาคม
พืชสวนนานาชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศญีป่ นุ่ และสมาคมพืชสวน
แห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี รวมทั้ ง ผู ้ ส นั บ สนุ น ในประเทศทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการวิชาการ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือขับเคลื่อน
การจัดประชุม AHC 2020 ให้ดำ� เนินการส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ในสภาวะ
ที่ท้าทายเช่นนี้ นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
ต่าง ๆ ประจ�ำประเทศไทย ทีใ่ ห้เกียรติมาร่วมพิธเี ปิด จากนัน้ นายกสมาคมฯ
จึงเรียนเชิญนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุม
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธเี ปิดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่ 3 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอบคุณสมาคมพืชสวน
แห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ก รมวิ ช าการเกษตร และกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตพืชสวนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของเอเชียและของโลก ทั้งไม้ผล
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร มีมลู ค่าการส่งออกของผลผลิตพืช
ทั้ง 4 กลุ่มนั้นรวมกันไม่ต�่ำกว่าปีละ 7 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวนในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งพันธุ์
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 
การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานทั้งในประเทศ และมาตรฐานสากล

ผู้บรรยายพิเศษ จากจีน

ปัจจุบนั นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุน
การท�ำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งมีการใช้ข้อมูลทางการ
เกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน น�ำไปสู่เกษตรแม่นย�ำ ที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตร
การประกันคุณภาพ รวมถึง การลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังเน้นตลาด
น� ำ การผลิ ต โดยร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
เสถียรภาพด้านราคา ขจัดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาสินค้าเกษตร
ตกต�่ำ
ประเทศไทยในฐานะผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตรรายใหญ่ของโลก
ได้ริเริ่มแนวคิด 3S ประกอบด้วย Safety (ความปลอดภัยของอาหาร)
Security (ความมัน่ คงของภาคการเกษตรและอาหาร) และ Sustainability
(ความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร) โดยการใช้ระบบการให้บริการเชือ่ มโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet of Things (IOT) และคลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing) ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ สามารถน�ำไปวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประโยชน์เกีย่ วกับระบบ
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
การสร้างมาตรฐานผลผลิต การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การผลิต
อาหารที่เพียงพอเพื่อหล่อเลี้ยงชาวโลก ผ่านกระบวนการผลิตที่สมดุล
และยั่งยืน
พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะค�ำนึง
ถึงสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มมากขึ้น โดยนิยมหันมา
บริโภคอาหารที่ท�ำมาจากพืช (Plant-based diets) โดยเฉพาะโปรตีน
ที่ท�ำจากพืช เนื่องจากส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจาก
จะท�ำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้นแล้ว ยังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ไปพร้อม ๆ กัน และเพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยได้เสนอ
แนวคิดการจัดตั้ง ASEAN New Normal Plant-based Food Hub
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นการเกษตรและป่ า ไม้ ครั้ ง ที่ 42
ผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ และคาดหวังว่าพันธมิตรอาเซียน
บวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึง่ เป็นประเทศผูร้ ว่ มก่อตัง้ AHC จะสนับสนุนแนวคิดริเริม่ ของไทยในเรือ่ ง
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ดังกล่าวด้วย นอกเหนือจากที่เคยเชิญให้ประเทศไทยให้เข้าร่วมในเวที
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชียโดยสนับสนุนให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม AHC ครั้งที่ 3 ขึ้นในประเทศไทย
การน�ำเสนอผลงานวิจยั และการแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นหัวข้อ
ต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจ ในการประชุมครัง้ นี้ หวังว่าจะช่วยขับเคลือ่ นการพัฒนา

พืชสวนตามแบบวิถีใหม่ โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มาปรับใช้ ตัง้ แต่การผลิตจนถึงผูบ้ ริโภค ส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ มูลค่าและ
ปริมาณการค้าสินค้าพืชสวน ทีจ่ ะท�ำให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นวงการพืชสวนหันไปเป็น
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ มีการผลิตสินค้าพืชสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรในระยะยาว

สรุปผลการประชุม

การประชุมครั้งนี้ก�ำหนดแนวคิด (Theme) ไว้ว่า  Asian Horticulture for a Sustainable World มีผู้ส่งผลงานเพื่อน�ำเสนอในการประชุม
รวม 135 เรื่อง ประกอบด้วย การน�ำเสนอภาคบรรยาย 53 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 82 เรื่อง ตามหัวข้อที่ก�ำหนดในการประชุม ดังนี้
หัวข้อ
Breeding & Biotechnology
Physiology / Production
Nutrition/Production
Postharvest
Agricultural Extension & Agribusiness & other
Processing
Engineering
รวม
ดูงาน บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จ�ำกัด

ดูงานอุดมการ์เด้น

ดูงานสวนกล้วยไม้ส่งออก

ดูงานสวนมะพร้าวน�้ำหอม
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จ�ำนวนเรื่อง
ภาคบรรยาย
12
15
10
8
4
2
2
53

ภาคโปสเตอร์
24
25
12
13
6
2
82

ส�ำหรับภาคโปสเตอร์ ในจ�ำนวนนี้เป็นของผู้ข้าประชุมใน
ประเทศ จ�ำนวน 31 เรื่อง ที่น�ำมาติดตั้งหน้าห้องประชุม นอกจากนั้น
เป็นของผู้เข้าประชุมต่างประเทศที่น�ำเสนอบนเว็บไซต์ของการประชุม
AHC 2020
นอกเหนือจากการประชุม ยังมีการจัดทัศนศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น
2 เส้นทาง ประกอบด้วย
เส้นทางที่ 1 อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดูงานสวน
มะพร้าวน�ำ้ หอมของ คุณ บวรศักดิ์ ศาลาสวัสดิ์ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าวน�้ำหอม ของบริษัท เอ็นซี โคโคนัท จ�ำกัด การผลิตกล้วยไม้
เพื่อการส่งออก ที่สวนกล้วยไม้ของคุณเจตน์ มีญาณเยี่ยม และการผลิต
ไม้ประดับ ที่ อุดมการ์เด้น ของคุณอุดม ฐิตะวัฒนะสกุล
เส้ น ทางที่ 2 ดู ง านคู โ บต้า ฟาร์ ม ต้ น แบบเกษตรอั จ ฉริ ย ะ
ที่คูโบต้า  ฟาร์ม ของบริษัทสยาม คูโบต้า  คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด อ�ำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี และการผลิตไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว โดยใช้
ความเย็นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียน
และวิทยากร เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จ�ำนวน 105 คน มีดังนี้
ญี่ปุ่น
62 คน
ไต้หวัน
8 คน
ฟิลิปปินส์
6 คน
เกาหลีใต้
5 คน

มาเลเซียและสหรัฐอเมริกา ประเทศละ
4 คน
จีน
3 คน
บังคลาเทศและโปแลนด์ ประเทศละ
2 คน
ออสเตรเลีย , อิตาลี, รัสเซีย , นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ , แอฟริกาใต้ , เวียดนาม , อิสราเอล
และอินโดนีเซีย ประเทศละ
1 คน
ผูเ้ ข้าประชุมชาวไทยซึง่ เข้าประชุมแบบออฟไลน์นงั่ ฟังบรรยาย
ในห้องประชุม จ�ำนวน 271 คน ดังนี้
- กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 32 คน
- ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
56 คน
- ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
47 คน
- ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม
26 คน
- นักศึกษา
35 คน
- คณะกรรมการผู้จัดประชุม
17 คน
- ประธานและเลขาการประชุม
14 คน
- ผู้สนับสนุนการประชุม
10 คน
- ผู้สนใจทั่วไป, วิทยากร
เจ้าหน้าที่สถานทูตและผู้สื่อข่าว
34 คน

พิธีปิดการประชุม

ภายหลังจากคุณปิยนุช นาคะ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดการประชุม ได้สรุปผลการประชุมให้ทราบแล้ว Prof. Dr. Yuksel
Tuzel ประธาน ISHS ได้ออนไลน์มายังทีป่ ระชุม โดยแสดงให้เห็นตัวเลข
เกีย่ วกับภาวะทุพโภชนาการ ว่าเป็นเรือ่ งท้าทายทีส่ ำ� คัญ และเพราะเหตุใด
พืชสวนจึงมีความส�ำคัญในเรื่องนี้ ข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติในปี 2563 ระบุวา่ ในโลกปัจจุบนั นี้ มีประชากรจ�ำนวน
690 ล้านคนขาดสารอาหาร 750 ล้านคนประสบภาวะความไม่มั่นคง
ทางอาหาร 2,000 ล้านคนไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการและ
ปลอดภัย และอีก 3,000 ล้านคนไม่สามารถจัดหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
มาบริโภคได้ ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ท�ำให้แนวโน้มเหล่านี้ทวี
ความรุนแรงขึน้ เกิดกลุม่ เปราะบางเพิม่ จากเดิมมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ผขู้ าด
สารอาหารของโลกเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 132 ล้านคน
ประเทศรายได้นอ้ ยมักพึง่ พาอาหารจ�ำนวนแป้ง ข้าวเป็นอาหาร
หลัก มากกว่าที่จะบริโภคผัก ผลไม้ และโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มีประเทศ
ในเอเซียส่วนหนึง่ และประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงเท่านัน้ ทีม่ ผี กั และ
ผลไม้เพียงพอต่อการบริโภค ตามเกณฑ์ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติในปี 2560 ที่ระบุว่ามนุษย์ควรบริโภคผักและผลไม้
ให้ได้อย่างน้อยจ�ำนวน 400 กรัม/คน/วัน
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี 2564
เป็นปีสากลแห่งผักและผลไม้ (International Year of Fruits and
Vegetables) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผัก
และผลไม้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการ
สถิตแิ สดงให้เห็นแนวโน้มทีช่ ดั เจนว่าการผลิตผักและผลไม้ของ

ดูงานคูโบต้าฟาร์ม
ดูงานโรงเรือนอัจฉริยะของ ปตท.

โลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียที่มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
งานวิจัยในภูมิภาคนี้จึงนับว่ามีคุณค่าอย่างมาก การประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งเอเซียในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปัน
องค์ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการพืชสวนระหว่างกัน
Prof. Dr. Yuksel Tuzel ได้ขอบคุณ ดร.อนันต์ ดาโลดม
และทีมงาน คณะกรรมการวิชาการ ผู้สนับสนุน พันธมิตร และผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกคนที่ท�ำให้การประชุมครั้งนี้ด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ
สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ยังคงจัดประชุมวิชาการ
ต่าง ๆ ต่อไปในปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บบินาร์ และหวังว่า
จะได้พบกันอีกในการประชุม International Horticultural Congress
ในปี 2565 (IHC 2022) ณ เมืองอ็องเฌ (Angers) ประเทศฝรั่งเศส
จากนั้ น นายอนั น ต์ ดาโลดม นายกสมาคมพื ช สวนแห่ ง
ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอ�ำนวยการจัดการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 (AHC 2020) เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม
โดยกล่ า วว่ า  การประชุ ม ครั้ ง นี้ ส ามารถฟั น ฝ่ า วิ ก ฤตที่ รุ น แรงของ
สถานการณ์โควิด 19 ไปได้ จากการระบาดทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกท�ำให้ตอ้ งเลือก
แนวทางและรูปแบบการจัดประชุมที่เหมาะสม ดังนั้น การประชุมใน
รูปแบบกึ่งออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการประชุม AHC
ที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศ เพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
นับแต่การประชุม AHC ครั้งที่ 2 ในปี 2559 ณ เมืองเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นได้ว่างานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวนได้
มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ศึกษา ค้นคว้าผลงานและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งได้มีการน�ำเสนอในช่วง 2 วันของการประชุม AHC ครั้งที่ 3 นี้
ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จึงขอชื่นชม
ในความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของนักวิจัยทั้งหลายที่ท�ำให้วงการ
พืชสวนมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง
นายอนันต์ ดาโลดม ได้กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทีม่ สี ว่ นสนับสนุน ช่วยเหลือให้การประชุมประสบความส�ำเร็จในสถานการณ์
ที่ท้าทายจากโควิด -19 ได้แก่ สมาคมพืชสวนนานาชาติ สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช, Prof. Dr. Ian
Warrington, Dr. Robert J. Nissen, ดร.นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ ผู้พิจารณา
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
พิธีกรในพิธีเปิด และปิดการประชุม

นายกสมาคมพืชสวนฯ กล่าวปิดการประชุม
บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มทุกราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
วิ ท ยากรพิ เ ศษ วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ชาวไทยและต่ า งประเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการจัดการประชุม ทีมงาน
เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลัง บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จ�ำกัด ที่ท�ำงาน
อย่ า งมื อ อาชี พ ส� ำ หรั บ การจั ด ประชุ ม แบบออนไลน์ รวมทั้ ง บริ ษั ท
วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
สุดท้ายได้อวยพรให้การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566
ณ กรุ ง โตเกี ย ว ประสบความส� ำ เร็ จ ซึ่ ง จะเป็ น ปี ที่ ส มาคมพื ช สวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น ครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีด้วย
อย่ า งไรก็ ต ามได้ มีก ารประเมิน ผลความพึงพอใจของผู ้ เข้ า
ประชุมทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ ต่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังนี้
- ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุมอยูร่ ะดับดี 50%
และดีเลิศ 50%
- การใช้ประโยชน์ทไี่ ด้จากการประชุม อยูร่ ะดับดี 44% และ
ดีเลิศ 56%
- ความสะดวกในการจัดรูปแบบการประชุม แบบ Virtual
event อยู่ในระดับไม่ดี 5% พอใช้ 17% ดี 33% และ ดีเลิศ 45%

ประธาน ISHS กล่าวในพิธีปิด
การประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางปิยนุช นาคะ เลขานุการคณะ
อนุกรรมการจัดการประชุม สรุปผลการ
ประชุมในพิธีปิดการประชุม

ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการ
ประชุม AHC2023 กล่าวเชิญชวน
ร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในปี 2023

- การจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์อยู่ในระดับ
ไม่ดี 8% ดี 33% และดีเลิศ 59%
- การประชุมครัง้ นีไ้ ด้ความรู้ เพิม่ เติมและมีประโยชน์ตอ่ การ
เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับพอใช้ 5% ดี 39% และ ดีเลิศ 56%
- สนใจที่จะไปเข้าประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซียครั้ง
ต่อไปในอนาคตอยู่ในระดับ 100%
กล่าวได้ว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3
ส่งผลให้ผเู้ ข้าประชุมสามารถน�ำความรูแ้ ละข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประชุม
ไปปรับใช้ หรือต่อยอดพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการผลิตพืชสวนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต นัน่ หมายถึงการประชุมครัง้ นีป้ ระสบความ
ส�ำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เป็นประโยชน์ต่อวงการ
พืชสวนของไทยและของภูมิภาค
ข้อมูล : สุนิสา บุญญะปฏิภาค และ ปิยนุช นาคะ
เรียบเรียง : พรรณนีย์ วิชชาชู

ภาพสุดท้ายพิธีปิดการประชุม

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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พืชสวน ส น ท น า
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

ผลการด�ำเนินงานของ
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้จดั งานครบรอบ 35 ปี เมือ่
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ได้มกี ารจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2560/2561 และเลือกตัง้ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เพือ่ จะได้
น�ำสมาคมฯ ด�ำเนินงานในปี 2563 – 2564 ต่อไป ซึ่งงานส�ำคัญ
ที่จะต้องด�ำเนินการ คือการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3
(The 3rd Asian Horticultural Congress AHC 2020) ซึ่งนายก
สมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งในวันนั้น ก็ยังชื่อนายอนันต์ ดาโลดม
เช่นเดิม ซึง่ ท่านก็ยนิ ดีทจี่ ะขับเคลือ่ นและผลักดันการด�ำเนินกิจกรรมของ
สมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ต่อไป
ในปี พศ. 2563 ทัว่ โลกและประเทศไทยต่างประสบสภาวะการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ซึง่ เริม่ ระบาดมากตัง้ แต่เดือน ธันวาคม
2562 ท�ำให้ประเทศต่างๆ มีมาตรการในการป้องกันการระบาด ส่งผล
กระทบไปถึงธุรกิจหลายอย่างต้องเกิดการหยุดชะงัก ธุรกิจการบิน
การท่องเที่ยว การคมนาคม การโรงแรมที่พัก ตลอดจนห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหารและบริการต่างๆ ต้องหยุดชะงักและพักกิจการกันเป็นส่วนมาก
การจัดกิจกรรมการประชุมจ�ำเป็นจะต้องงดหรือยกเลิกไป การปฏิบตั งิ าน
ก็จ�ำเป็นจะต้องมีมาตรการหยุดและท�ำงานที่บ้าน Work From Home
กั น หลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกชน สมาคมพื ช สวนแห่ ง
ประเทศไทย ก็เช่นกันปิดท�ำการสมาคม ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านและเข้ามา
ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราว
ผลงานของสมาคมอาจจะมีไม่มากเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
แต่เมือ่ เหตุการณ์โควิด–19 เริม่ คลีค่ ลายก็ได้มกี ารด�ำเนินงานทีม่ ปี ระโยชน์
อีกครั้ง โอกาสนี้จึงขอสรรุปผลการด�ำเนินงานของสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทยในปี 2563 มาให้ท่านได้ทราบ ดังนี้

อบรมผู้ตรวจคัดทุเรียน

การฝึกอบรม
ผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปประเทศจีน

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายเกษตรและ
อาหารปลอดภัย (GAP Net) ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าว 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่
9-12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 46 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลนาขา  อ� ำ เภอหลั ง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร จ� ำ นวน 25 คน
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับทราบมาตรฐานและความส�ำคัญ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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งานกล้วยไม้สยามพารากอน

ของคุณภาพมาตรฐานทุเรียน เพื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีและผู้ปฏิบัติการ
ตรวจสอบคัดเลือกทุเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่ประเทศจีน
ต้องการ
การฝึกอบรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณศิริพร
วรกุลด�ำรงชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน คุณบุญเกื้อ ทองแท้
คุณพิทยา พรหมรักษ์ นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
รองศาสตรจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ ดร.พีรพงศ์ แสงวนางค์กูล
จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
คุณปราโมทย์ ร่วมสุข และคุณประสาทพร ศรีสกุลเดช จากสถาบัน
ทุเรียนไทย คุณอรทัย เอื้อตระกูล คุณณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์
ผู้ใหญ่ด�ำรงศักดิ์ สินศักดิ์ ในส่วนชองสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
มี คุณพวงผกา คมสัน และ คุณเมธินี ศรีวัฒนกุล เป็นผู้แทนของ
เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) ซึ่งได้ประสานวิทยากร
ผู้จะเข้ารับการฝึกอบรม สถานที่จะศึกษาดูงาน อ�ำนวยความสะดวกและ
ด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมทั้ ง 2 รุ ่ น ซึ่ ง ประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งดี ยิ่ ง
มีผู้ประกอบการสวนทุเรียน และเกษตรกรสวนทุเรียน ขอให้มีการจัด
ฝึกอบรมเช่นนี้อีก
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งานแสดงกล้วยไม้ Siam Paragon
Bangkok Royal Orchid
The Pride of Siam 2020

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้จัด
งานแสดงกล้วยไม้ทยี่ งิ่ ใหญ่อกี ครัง้ ในชือ่ ว่า 
Siam Paragon Bangkok Royal Orchid
The Pride of Siam 2020 ระหว่างวันที่ 6-12
สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภายใต้แนวคิด “ทัว่ หล้า เทิดไท้ ถวายสดุด”ี เพือ่ ร่วมถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา  12
สิงหาคม 2563 เพือ่ สร้างความสุขให้คนไทยหลังจากสถานการณ์โควิด-19
เริ่มผ่อนคลาย (ระลอกแรก)
งานนี้ ศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอนได้ จั ด ตกแต่ ง กล้ ว ยไม้
หลากหลายพันธุใ์ ห้วจิ ติ รงดงามอลังการด้วยกล้วยไม้ 9 สกุล ประติมากรรม
สัญลักษณ์ชา้ งเผือกตกแต่งด้วยกล้วยไม้มากกว่าแปดแสนดอก สือ่ ให้เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ ความยัง่ ยืนของฝืนป่าภายใต้แนวคิดตามพระราชด�ำรัส
ว่า  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี
ต่อน�้ำ” มีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น
ได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน รศ.วิจติ ร วังใน เป็นผูแ้ ทน
สมาคมฯ ในวันปิดงานได้มีการน�ำกล้วยไม้จากการจัดแสดงมาจ�ำหน่าย
และประมูลซึ่งได้เงิน 300,000 บาท เพื่อน�ำไปสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ท�ำพิธีมอบเงินให้คุณสายสม
วงศาสุลกั ษณ์ ประธานมูลนิธฯิ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน การจัดงานครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุเพาะกล้า (peat moss)

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วาย ที พี
อินเตอร์เทรด จ�ำกัด และบริษัท วีไอพี อะกริคัลเจอร์ จ�ำกัด ได้จัดฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วัสดุเพาะกล้า (peat moss) อุปกรณ์
เพื่อเกษตรแม่นย�ำและแนวทางการผลิตเห็ด เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ซแรย์อทิตยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรและบุคลากรของโครงการ
เกษตรอทิตยาทร มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุเพาะกล้าพืช
อย่างมีคุณภาพ รู้ถึงวิธีการท�ำงานตลอดจนการบ�ำรุงรักษา และใช้ข้อมูล
เบือ้ งต้นจากอุปกรณ์ตา่ งๆ ของระบบสถานีตดิ ตามสภาพแวดล้อมทางการ

อบรมวัสดุเพาะกล้า

เกษตรและทราบแนวทางการพัฒนาการเพาะเห็ดในระบบกึ่งอัตโนมัติ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการ
อบรมจ�ำนวน 38 คน และผลการฝึกอบรมประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน
สนับสนุนจาก ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมพืชสวนนานาชาติ
(ISHS) ได้จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Asian
Horticultural Congress : AHC 2020) ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม
2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องใน
วงการพื ช สวนได้ น� ำ เสนอผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช สวนและ
อุตสาหกรรมพืชสวนในภูมิภาคเอเซีย
- เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพืช
สวนระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยอาวุโสกับนักวิชาการ และนักวิจัย
รุ่นใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่รับรู้และ
ยอมรับของนานาชาติ
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยด้าน
พืชสวนและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
การจัดประชุมเป็นแบบ Hybrid Conference มีทั้ง Online
และ Offline การประชุมมีทงั้ หมด 53 เรือ่ ง แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
Breeding & Biotechnology, Physiology / Production, Nutrition /
Production, Postharvest , Agricultural Extension & Agribusiness
& Other, Proceesing and Engineering ภาคโปสเตอร์มีทั้งหมด
82 เรื่อง จากต่างประเทศ จ�ำนวน 51 เรื่อง และเสนอภายในเมืองไทย
31 เรื่อง ผู้เข้าประชุม ชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนและวิทยากร
ร่วมประชุมออนไลน์ 104 คน จากประเทศต่างๆ ดังนี้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
จี น ไต้ ห วั น เวี ย ดนาม มาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย สิ ง ค์ โ ปร์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
บังคลาเทศ อิสราเอล รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้
อิตาลี โปแลนด์ และสหรัฐอเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย จ�ำนวน
274 คน จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
พิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธาน และจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าประชุม อยูใ่ นระดับค่อนข้างดีถงึ ดีเลิศ
และมีความสนใจที่จะไปเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย
ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่าง วันที่ 28-31
สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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กล้วยไม้อัญมณีศรีสยาม

การจัดงานแสดงกล้วยไม้อัญมณี ศรีสยาม

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ ฟลอร่า
พาร์ค ร่วมจัดงานแสดงกล้วยไม้อัญมณี ศรีสยาม ระหว่างวันที่ 19-29
พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ ฟลอร่าพาร์ค อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูการจัดงานกล้วยไม้ระดับชาติ
และธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์และ
กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สนใจ และหัน
มาปลูกกล้วยไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมการในการผลักดัน
ให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
ในปี พ.ศ. 2563 ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี และปี พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา 
และเพื่อแสดงให้ถึงคุณค่า  ความหลากหลายและความสวยงามของ
กล้วยไม้ไทย
ในงานมี ก ารจั ด แสดงความสวยงามความหลากหลายของ
กล้วยไม้ 10 สายพันธ์ุ และกล้วยไม้สกุล ฟาแลนนอปซิส จ�ำนวน 200 ต้น
และรองเท้านารี จ�ำนวน 50 ต้น ซึ่งกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส และรองเท้า
นารี ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจัดส่งมาจากไต้หวัน โดยสมาคมวิจัย
และพัฒนาดอกไม้ไต้หวัน (TFDA) พันธมิตรที่ดียิ่งของสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย
นอกจากการจัดประชุม/สัมมนา  หรือการจัดกิจกรรมแล้ว
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ยังได้มกี จิ กรรมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
ที่ได้มีหนังสือเชิญสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น
1. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เชิญร่วมงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ราชพฤกษ์บอลรูม ราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพฯ
2. บริษทั กวินอินเตอร์เทรด จ�ำกัด จัดงาน Thailand Coffee
Tea & Drink 2020 และเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์กาแฟ
ไทย สู่สากล “คุณภาพและความท้าทายกาแฟไทยในทศวรรษหน้า”
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
3. ส� ำ นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรือ่ ง ยุทธศาสตร์อารักขาพืชระหว่างประเทศกับงาน
อารักขาพืชของไทย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ
4. สมาคมการค้ า เมล็ ด พั น ธุ ์ ไ ทย จั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจ�ำปี 2562 และงานเลีย้ งสังสรรค์ เชิญสมาคมฯ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง อยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
5. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เชิญสมาคมฯ
ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
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เพือ่ เชิญชวนคนไทยมีสว่ นร่วมในการปกป้องเงินกู้ แก้ปญ
ั หา เยียวยาฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจและสังคม
6. ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน�้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย พื ช สวน เชิ ญ สมาคมฯ ร่ ว มสั ม มนาวิ ช าการ
เรื่อง โภชนะคีโตน ลดพุงคุมเบาหวาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมกองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
7. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก� ำ แพงแสน
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เชิญสมาคมฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ และใช้ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การประชุม
8. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด เชิญสมาคมฯ ร่วมงาน
เดอะมอลล์มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ 2020 ภายใต้แนวคิด อยู่อย่าง
พอเพียงตามค�ำพ่อสอน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563
ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
9. เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม การผลิ ต และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง
ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมท�ำงานใน
เครือข่าย จัดประชุมประจ�ำปี 2563 เรื่อง การบริโภคที่รับผิดชอบต่อ
วิถีชีวิตที่ยั่งยืนในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
10. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญสมาคมฯ ร่วมสัมมนา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความเห็น มุมมองกับโอกาสและความ
ท้าทายทางการค้า  การลงทุนจากการฟื้นการเจรจาจัดท�ำความตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและไทย
10.1 เรื่ อ ง ไทยพร้ อ มหรื อ ยั ง ที่ จ ะฟื ้ น การเจรจา  FTA
ไทย-EU ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแบงค๊อกแมริออท
กรุงเทพฯ
10.2 เรื่ อ งโอกาสขยายตลาดใหม่ ผ ่ า น FTA อาเซียนแคนนาดา ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวลิลด์ กรุงเทพฯ
11. Mr.Willem Schoustra อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
การเกษตร และคุณศราวุธ ฉันทจิตปรีชา นักวิชาการเกษตรจากสถานทูต
เนเธอร์แลนด์ ได้เข้าเยี่ยมสมาคมฯ เพื่อแนะน�ำและสร้างความคุ้นเคย
ซึ่งอาจมีความร่วมมือในอนาคตในการแก้ปัญหา  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
12. ผู้แทนจากสสปน. และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและ
คณะ เข้าพบนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการจัดงานมหกรรมดอกไม้ระดับเมือง เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

จังหวัดอุดรธานี และจัดงาน Udon Flora & Music Festival เมื่อวันที่
22 กันยายน 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนเงินเพือ่ ร่วมกับ
กิจกรรมกับสมาคมต่างๆ ดังนี้
- สนับสนุนเงิน จ�ำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิระพี-กัลยา
สาคริก ซึ่งได้จัดงานร�ำลึกประจ�ำปีถึงศาสตราจารย์ระพี สาคริก ในวัน
จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
- สนับสนุนเงินจ�ำนวน 3,000 บาท ให้แก่สมาคมการค้าเมล็ด
พั น ธุ ์ ไ ทย เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด แข่ ง ขั น กอล์ ฟ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์
“THASTA GOLF 2020” ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สยามราชคราม
กอล์ฟคลับ อ�ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทัศนศึกษา

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย น�ำคณะกรรมการและสมาชิก
ไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดราชบุรี
และกาญจนบุรี เพือ่ ชมสวนอินทผลัม สวนกล้วยไม้ และเมืองมัลลิกาย้อนยุค
ร.ศ. 124 ซึ่งมีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 26 คน
- สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย น�ำคณะกรรมการไป
ทัศนศึกษา  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ฟลอร่าพาร์ค
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อชมงานกล้วยไม้...อัญมณี
ศรีสยาม และชมโครงการต่างๆ ของโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม มีผู้ร่วม
เดินทาง 19 คน

การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

- สมาคมฯ ได้พิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน เพื่อเผยแพร่
ความรูค้ วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ข้อมูลทางวิชาการ การผลิต
และการตลาดพืชสวน พืชสวนพันธุใ์ หม่ทนี่ า่ สนใจ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
ที่สมาคมฯ ได้ด�ำเนินการ โดยก�ำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ จ�ำนวน
ฉบับละ 1,700 เล่ม เพือ่ ส่งให้สมาชิกของสมาคม ห้องสมุดของหน่วยงาน
ภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ ซึ่งผู้มีอุปการะคุณ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนฯ ในปี
พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2. บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
3. บริษัท เอเวนส์ เพียว (ไทย) จ�ำกัด
4. บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด
5. บริษัท ไฮโดรไทย จ�ำกัด

ทัศนศึกษา สวนอินทผลัม จ.ราชบุรี
6. บริษัท โตโยต้าเภตรา จ�ำกัด
7. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
8. บริษัท ยู-อโกร จ�ำกัด
ผลการด� ำ เนิ น งานของสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย
ประจ� ำ ปี 2563 อาจจะมี ไ ม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากเป็ น ปี ที่ ป ระเทศไทย
พบสถานการณ์โควิด-19 ซึง่ ทุกคนต้องระวัง และค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้หยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการปฏิบัติงาน
ที่บ้าน ซึ่งทุกท่านคงจะทราบดี คาดหวังว่าปี 2564 สถานการณ์โควิด
น่าจะคลี่คลายลงมาก เนื่องจากมีวัคซีนป้องกันแล้ว และสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยก็จะเดินหน้ากับภารกิจเพื่อสังคม และภาคการเกษตร
ของไทยต่อไป
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พืชสวน วิ ช า ก า ร
ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ และ เกียรติสยาม แก้วดอกรัก

สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย ที่วาวี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

มีรสชาติหวานกว่า  ผลมีลักษณะทรงกรวยถึงกลมปลายแหลม น�้ำหนัก
ต่อผล 12-115 กรัม เนื้อผลแน่นสีแดงสด ลักษณะของใบจะเป็นรูปกลม
ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย สีเขียวปานกลาง ทรงพุ่มตั้งตรง ต้านทาน
ต่อโรคแอนแทรคโนส และ ราแป้งได้ดี
จากเอกสารของนายทินน์ พรหมโชติ มีคำ� แนะน�ำว่า การพิจารณา
ปลูกสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใดในพื้นที่หนึ่งๆ อาจต้องค�ำนึงถึงลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
1. การปรับตัว (adaptation) เช่น สภาพพืน้ ที่ สภาพภูมอิ ากาศ
และการเจริญเติบโต เป็นต้น
2. ความต้านทานต่อโรคและแมลง (disease or insect
resistance) เช่น การใช้พันธุ์ต้านทานให้ตรงกับปัญหาในพื้นที่ปลูก
เป็นต้น
3. ความมุ่งหมายการใช้ประโยชน์ (intended use) เช่น
การแปรรูป การจ�ำหน่ายในพื้นที่ และการรับประทานสด เป็นต้น
4. ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (season of ripening) ได้แก่
พันธุ์เบามาก พันธุ์เบา  พันธุ์ปานกลาง พันธุ์หนัก และพันธุ์หนักมาก
เป็นต้น

การปลูกสตรอว์เบอร์รีของศูนย์ฯ เชียงราย

สตรอว์เบอร์รี (Fragaria x ananassa Duch.) เป็นไม้ผลเขต
กึ่งร้อนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2553 โครงการหลวงได้มีการน�ำสตรอว์เบอร์รี
สายพันธุ์ใหม่ มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อการค้า  คือ สตรอว์เบอร์รี
พันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งเป็นพันธุ์รับประทานสด มีลักษณะเด่นคือ
ผลสุกมีกลิ่นหอม มีรสหวาน และรูปร่าง ของผลสวยงาม
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 พระราชทานให้เมื่อปี
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
เป็นสายพันธุท์ นี่ ําเมล็ดพันธุล์ กู ผสมจากประเทศญีป่ นุ่ มาปลูก (เป็นสายพันธุ์
ทีน่ ํามา ทดลองปลูกทีส่ ถานนีวจิ ยั เกษตรหลวงอ่างขาง) ต้องการความสูง
ตั้งแต่ 800 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเลขึ้นไป อุณหภูมิ เฉลี่ย 16-20 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 30 วัน มีลักษณะเด่น คือ เมื่อสุกมีกลิ่นหอม และ

22

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

สตรอว์เบอร์รเี ป็นพืชทีม่ รี ะบบรากตืน้ แต่ตอ้ งการธาตุอาหารสูง
มีการระบายน�ำ้ ดี การปลูกสตรอว์เบอร์รี ทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตร
ที่ สู ง เชี ย งราย เริ่ ม ต้ น จากการผลิ ต ไหลให้ ป ราศจากโรค และแมลง
ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง โดยผลิตจากไหลที่มาจากต้นแม่พันธุ์จาก
โครงการหลวง มาปลูกในดินผสมที่ประกอบด้วยดินที่ขุดจากป่าดิบชื้น
ซึ่งเป็นดินด�ำมีฮิวมัสสูง ปุ๋ยชีวภาพผสมจากญี่ปุ่น แกลบด�ำ แกลบดิบ
ขุยมะพร้าว และปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ จากนั้นลงปลูกลงในกระถาง
ขนาด 8,10 นิว้ ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตแตกกอ และออกไหลเพือ่ ท�ำการ
ขยายพันธุ์ จากนั้นย้ายปลูกลงดิน 3 วิธีการ ดังนี้
การปลูกลงดินแบบทั่วไป ขึ้นแปลงสูง 50 ซม. กว้าง
1 เมตร ยาว 4 เมตร โรยปูนขาว ตากแดดทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ใช้ส่วนผสม
ดินส�ำเร็จทีน่ ำ� มาใช้กบั วิธกี รรมทีผ่ า่ นมาผสมกับปุย๋ ชีวภาพจากญีป่ นุ่ และ
ดินด�ำ แกลบดิบ ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
การปลูกในกระบะไม้ไผ่ยกพื้น โดยปลูกบนกระบะที่ท�ำ
จากไม้ไผ่ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 40 เซนติเมตร และยกสูง
จากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วผสมดินปลูก (ส่วนผสมดินผสมส�ำเร็จ

•
•

ผลผลิตพร้อมจ�ำหน่าย

สูตรเช่นเดียวกันทีป่ ลูกลงกระถางข้างต้นทีเ่ ป็นกระถางแม่พนั ธุ)์ เนือ่ งจาก
เป็นแปลงที่ต้องการไหลเพื่อขยายพันธุ์
การปลูกลงกระถางขนาด 8, 10 นิ้ว ปุ๋ยอินทรีย์ผสมจาก
ญี่ปุ่นเน้นธาตุฟอสฟอรัส แกลบด�ำ ขุยมะพร้าว และปุ๋ยหมักแบบเติม
อากาศ และใช้กาบมะพร้าวรองก้นกระถาง ข้อดีของการปลูกในกระถาง
คือ สามารถดูแลและควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้งา่ ย อีกทัง้ ยังสามารถเคลือ่ นย้าย
ไปมาได้สะดวก
ปลูกลงถุงขนาด 8 x 10 นิว้ ใช้ดนิ ผสมเช่นเดียวกับทีผ่ สม
ปลูกในกระถาง 8,10 นิ้ว

ปลูกลงดิน

•
•

เตรียมดินปลูกในกระบะไม้ไผ่
ปลูกในกระบะไม้ไผ่

ข้อได้เปรียบและโอกาส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย อยู่สูงจากระดับ
น�้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร ขึ้นไป อุณหภูมิต�่ำเกือบตลอดทั้งปี และมี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง ที่ผ่านมาเกษตรกรได้สั่งต้นไหลสตรอว์เบอร์รี
จากพื้นที่อื่น ที่มีราคาสูง มีค่าขนส่ง และได้ต้นไหลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ซึ่งหากทางศูนย์วิจัยฯ สามารถผลิตไหลให้เกษตรกรได้ จะสามารถสร้าง
รายได้ให้กรมฯ และแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยตรง
ดอยวาวี ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชือ่ เสียง ปกติมนี กั ท่องเทียวตลอดทัง้ ปี มีโอกาสทีส่ ามารถจ�ำหน่ายผลผลิต
และผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รีได้ตลอดทั้งปี
ศูนย์ฯ มีโอกาสการท�ำงานวิจัย และช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
1. ผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อเป็นต้นแบบ
เกษตรอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยว แปลงอินทรีย์ โดยผู้เขียนมั่นใจในความ
เป็นไปได้ทจี่ ะผลิตแปลงสตรอว์เบอร์รอี นิ ทรียใ์ นศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงรายให้เป็นแปลงต้นแบบได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ห่าง
ไกลจากชุมชนและแหล่งท�ำการเกษตรอื่นๆ
2. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภั ณ ฑ์ จ ากกรม
วิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับวิธีของภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อผลิต
สตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
3. ศึกษาชนิดของโรค แมลง และสัตว์ศัตรูสตรอว์เบอร์รีใน
พื้นที่สูงดอยวาวี และแนวทางการก�ำจัดเบื้องต้น
4. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ความต้านทานศัตรูพืช และ
ผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี
5. ผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร

ปลูกในกระถาง

ปลูกในถุงพลาสติก
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ยกร่องปลูก

ปลูกในถุงพลาสติก

เพลี้ยอ่อน

การป้องกันก�ำจัดศัตรูสตรอว์เบอร์รี

โรค การปลูกสตรอว์เบอร์รขี องศูนย์ฯ ทุกวิธกี ารปลูกได้มกี ารเตรียมดินปลูกทีค่ ลุก
ด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืชทางดินจากกรมวิชาการเกษตร สตรอว์เบอร์รีที่ปลูกจึงยังไม่
ประสบปัญหาโรคพืช ซึ่งหากมีปัญหาทางศูนย์ฯ มีนักวิชาการที่พร้อมช่วยกันแก้
แมลง ที่พบเป็นปัญหาประกอบด้วย
เพลี้ยแป้ง ในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้าง เพลี้ยแป้งเป็นแมลงที่ระบาดหนักกับทุก
พืช และท�ำลายพืชเกือบทุกชนิดแม้แต่ดอกดาวเรืองที่ไม่มีแมลงอื่นท�ำลาย นอกจากนี้เพลี้ย
แป้งยังติดไปถึงต้นไม้ใบหญ้าทั่วไป ศูนย์ฯ ท�ำการป้องกันก�ำจัดโดยการฉีดพ่นหางไหลสกัด
และน�ำ้ ยาล้างจาน โดยพ่นน�ำ้ ยาล้างจานในตอนทีแ่ ดดร้อนจัด ส่วนหางไหลสกัดใช้พน่ เมือ่ พบ
เพลี้ยแป้งระบาดมาก พ่นในเวลาตอนเย็น
เพลี้ยอ่อน ระบาดในช่วงปลายฤดูฝนและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ป้องกัน
ก�ำจัดโดยการฉีดพ่นหางไหลสกัด
สัตว์ศตั รูสตรอเบอรี่ ศัตรูทสี่ ำ� คัญ คือ กระรอก ป้องกันก�ำจัดด้วยการใช้กบั ดัก และ
ส่วนที่ปลูกในโรงเรือน ป้องกันด้วยการใช้ตาข่ายล้อมโรงเรือน

•
•

โอกาสเป็นสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์

จากการผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ผ่านมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด แต่ใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีสังเคราะห์เท่านั้นซึ่งสามารถที่หา
วัตถุดิบแทนปุ๋ยเคมีดังกล่าวได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลิตโดยไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆ ผู้
เขียนมั่นใจว่าสามารถผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้

ข้อมูลจาก
ณรงค์ชยั พิพฒ
ั นวงศ์, เวช เต๋จะ๊ และ H. Akagi. 2551. สตรอว์เบอร์รี “พันธุพ์ ระราชทาน 80”
เอกสารจาก งานวิจัยสตรอว์เบอร์รี.มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม่.
ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.agri.ubu.
ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agsuthpr (สืบค้นเมือ่ 4 พฤศจิกายน
2563)
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พืชสวน ก า ร ต ล า ด
ชินวัตร เอี้ยวฉาย

จ�ำปาดะสู่สากล
จ�ำปาดะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ตระกูลเดียวกับขนุน มีแหล่ง
ก�ำนิดในแถบอินโดจีน เป็นไม้ผลท้องถิน่ ในแถบภาคใต้ แต่ผลสุกจะมีกลิน่
หอมแรงและรสหวานกว่าขนุน มีฝรั่งที่เคยรับประทานบรรยายไว้ว่าเป็น
ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงคล้ายกล้วยหอมทองผสมกับขนุน และรสหวานฉ�่ำ
เฉกเช่นน�้ำผึ้งหรือสังขยา เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่คนชอบก็ชอบ
คนไม่ชอบก็อาจไม่ชอบไปเลย เช่นเดียวกับทุเรียน
จ�ำปาดะ สามารถรับประทานสดและแปรรูปเป็นอาหารได้
หลากหลาย โดยเฉพาะเมนูเด็ดที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่นิยมทาน
แพร่หลายทัง้ ในแถบภาคใต้ของไทย  สิงคโปร์ และมาเลเซีย  คือ จ�ำปาดะ
ชุบแป้งทอด (cempedak goreng) เพราะฉะนั้นตลาดจ�ำปาดะหลัก ๆ
ที่ผ่านมาจึงอยู่ในภาคใต้ (บริโภคเองในประเทศ) และส่งออกไปประเทศ
มาเลเซีย และ สิงคโปร์ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นตลาดหลัก
ในการส่งออกผลสดจ�ำปาดะที่ส�ำคัญของไทยในปัจจุบัน
มาเลเซีย เป็นประเทศที่นิยมบริโภคจ�ำปาดะอย่างมาก มีการ
น� ำ จ� ำ ปาดะมาแปรรู ป เป็ น ขนม และของหวานได้อย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลจ�ำปาดะที่ผลิตในประเทศของ
เขาเองและเพื่อให้เกิดความนิยมในการบริโภคให้ไปสู่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย
นอกจากนั้นในปัจจุบันมาเลเซียยังมีการพยายามต่อยอดโดยการส่งออก
จ�ำปาดะ ทัง้ ในรูปของการแช่แข็งเฉพาะเนือ้ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปหลาย
ชนิดไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะตลาดฮ่องกงและจีน มาเลเซีย
จึงเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�ำปาดะ และเป็นตลาดหลักทีส่ ำ� คัญ
ในการส่งออกผลสดจ�ำปาดะของประเทศไทย
จ�ำปาดะชุบแป้งทอด, ขนมเค้กจ�ำปาดะ และลอดช่องทรงเครือ่ ง
จ�ำปาดะ เป็นเมนูของหวานยอดนิยมแบบดั้งเดิมของคนมาเลเซีย และ
สิงคโปร์ที่มีให้ทานปีละครั้ง มีการสร้างสรรค์ท�ำเค้กเนยสดจ�ำปาดะ พัฟ
ไส้ครีมจ�ำปาดะ มิล้ ค์เชคจ�ำปาดะ ไอศกรีมจ�ำปาดะ ซึง่ เป็นเมนูของหวาน
ทีป่ รับหน้าตาและรูปแบบให้เป็นสมัยใหม่ เพือ่ เอาใจวัยรุน่ และคนรุน่ ใหม่
นอกจากนี้ยังมีจ�ำปาดะในรูปแบบกึ่งส�ำเร็จรูปและรูปแบบวัตถุดิบเพื่อใช้
แปรรูป ซึ่งมีขายในประเทศมาเลเซีย ขณะเดียวกันมาเลเซียยังพยายาม
ส่งออกไปยังฮ่องกงและจีนด้วย
ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้เขตร้อนที่ส�ำคัญมาก ดังนั้น
เมื่ อ มองความพยายามของประเทศมาเลเซียในการท�ำตลาดทุ เรี ย น
มูซังคิงที่ผ่านมา  และความพยายามเล็ก ๆ ที่เริ่มพยายามจะส่งออก
จ�ำปาดะไปยังประเทศจีน จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและน่าจับตา 
ปี 2559 ผูเ้ ขียนได้เริม่ ปลูกจ�ำปาดะแปลงเล็ก ๆ ด้วยความสนใจ
และรับซื้อผลจ�ำปาดะมาทดลองท�ำตลาด ด้วยความบังเอิญ มีบริษัท

มิลค์เชคจ�ำปาดะ
บัตเตอร์เค้กจ�ำปาดะ

เค้กจ�ำปาดะ

จ�ำปาดะชุบแป้งทอด

ลอดช่องจ�ำปาดะทรงเครื่อง

น�ำเข้าผลไม้จากจีนบริษัทหนึ่งติดต่อขอซื้อผลสดจ�ำปาดะไป 3 สายพันธุ์
เพื่อทดลองชิมและใช้เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ หลังจากนั้นผู้เขียนได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมผลสดจ�ำปาดะให้บริษัทดังกล่าวเพื่อส่งออก
แต่ดว้ ยความไม่มปี ระสบการณ์ในการท�ำผลไม้สง่ ออกของผูเ้ ขียน โปรเจคนี้
จึงไม่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
ต่อมาในปี 2560 ผู้เขียน ได้รับการติดต่อให้ส่งออกจ�ำปาดะ
ไปประเทศจีนอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ทางผู้ซื้อคนจีนต้องการจ�ำปาดะในรูป
แกะเนือ้ แช่แข็ง เพือ่ น�ำไปแปรรูป แต่จนแล้วจนรอดด้วยปัญหาเรือ่ งสัญญา
ซื้อขายที่ตกลงกันไม่ได้ในรายละเอียด ผู้เขียนก็ท�ำไม่ส�ำเร็จอีกครั้ง
ปัจจุบัน ผู้เขียนทราบว่ามีผู้ส่งออกผลไม้ชาวไทยหลายเจ้าเริ่ม
เปิดรับซือ้ จ�ำปาดะเพือ่ ท�ำการส่งออกไปยังประเทศจีน ในหลายพืน้ ทีอ่ าทิ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ต้นพันธุ์พร้อมปลูก

ติดตาจ�ำปาดะ

จ�ำปาดะปลูกใหม่

ท�ำค้างล้อมรอบต้นแม่พันธุ์ติดตา

สวมถุงป้องกันแมลงวันผลไม้
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ขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

ต้นพันธุ์ติดตา

อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
และอ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เท่าที่ทราบยังมีปัญหา
เหมือนกันทุกพื้นที่คือไม่สามารถรวบรวมผลผลิตจ�ำปาดะพันธุ์ดีส่งออก
ได้มากพอ และต่อเนือ่ งตามความต้องการ ทัง้ นีผ้ ลผลิตจ�ำปาดะส่วนใหญ่
ทีผ่ ลิตในไทยยังเป็นผลผลิตทีเ่ กิดจากพันธุพ์ นื้ บ้าน และไม่ได้เกิดจากการ
จัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพจึงยังไม่สามารถส่งออกในรูปผลสดได้
ผลผลิตจ�ำปาดะจึงยังจ�ำกัด เป็นแค่วตั ถุดบิ ในการแปรรูปอาหารและขนม
ผลผลิตส่วนใหญ่ที่เหลือจากการบริโภคในประเทศจึงถูกส่งออกไปยัง
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีขนาดใหญ่พอทีจ่ ะรองรับผลผลิตของเราในปริมาณ
มากได้ แต่มีข้อจ�ำกัดคือสามารถรับซื้อในราคาค่อนข้างต�่ำ
สายพันธุ์จ�ำปาดะ สวนจ�ำปาดะเกือบทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ใน
ปัจจุบนั เป็นสวนจ�ำปาดะทีป่ ลูกแบบสวนสมรม ไม่มกี ารจัดการเชิงระบบ
สายพันธุท์ ปี่ ลูกก็ไม่สามารถจ�ำแนกได้ เพราะเป็นจ�ำปาดะทีป่ ลูกด้วยการ
ขยายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด แต่กระนั้นในอดีตหลายพื้นที่เกษตรกร
หลายท่านก็ได้คดั เลือกจ�ำปาดะทีเ่ กิดจากการกลายพันธุโ์ ดยธรรมชาตินนั้
มาตัง้ ชือ่ ตามลักษณะเด่น หรือตัง้ ชือ่ ตามพืน้ ทีแ่ ละผูค้ น้ พบ แล้วขยายพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศเพื่อปลูก พันธุ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่ก็ค่อย ๆ ได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากคุณภาพของผล รสชาติ และสีสัน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ
พันธุ์ยวงทองนาทวี พันธุ์เกาะยอ พันธุ์ปลัดทอง พันธุ์ไร้เมล็ด
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดีของจังหวัดสงขลา
พันธุ์ขวัญสตูล พันธุ์ทองเกษตร พันธุ์วังทอง ของจังหวัดสตูล
พันธุ์ทองตาปาน พันธุ์สายน�้ำผึ้ง พันธุ์หอมหวน ของ จังหวัด
พังงา เป็นต้น
ต่อมาในระยะหลัง หน่วยงานด้านเกษตรในหลายจังหวัด
ได้เข้ามาคัดเลือกผ่านการประกวด และได้มกี ารประชาสัมพันธ์สายพันธุด์ ี
ทีช่ นะการประกวด ให้เกษตรกรได้รจู้ กั และเลือกปลูก แต่กย็ งั ไม่มพี นั ธุใ์ ด
ที่พอพูดได้ว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวแทนทางการตลาดได้ชัดเจนใน
ปัจจุบัน
ส่วนทางประเทศจีนนั้น เท่าที่ได้มีการทดลองส่งออกของ
ผู้ส่งออกบางรายและจากการเคยได้ทดสอบคุณภาพผลจ�ำปาดะกับทาง

เนื้อจ�ำปาดะปั่นแช่แข็ง

ผู้ซื้อในประเทศจีนด้วยตัวผู้เขียนเอง เขามีความต้องการและมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกจ�ำปาดะหลักๆดังนี้
ขนาดผล จีนต้องการจ�ำปาดะทีม่ ขี นาดผลค่อนข้างเล็ก น�ำ้ หนัก
2-3 กิโลกรัม เพราะตลาดปลายทางเป็นการขายผลสด ซึ่งต้องมีความ
พอดีรับประทานไม่ใหญ่เกิน สายพันธุ์ที่ปลูกส่งออกไปจีนจึงไม่ควรเป็น
พันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่
ความยาวของผล ไม่ควรเกิน 30 เซนติเมตร เพราะจะสัมพันธ์
กับขนาดผล และสามารถบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดพอดี ไม่เกะกะใน
ขั้นตอนการขนส่ง
เปลือก ควรเป็นพันธุ์ที่มีเปลือกที่ไม่บางจนบอบช�้ำในขั้นตอน
การขนส่งง่ายเกินไป และไม่มีควรมีเปลือกหนาเกินเมื่อเทียบกับเนื้อ
(จ�ำนวนยวงต�่ำ) และถ้าจ�ำปาดะที่ว่าเปลือกมีสีเหลืองทองได้จะดีมาก
คุณภาพเนื้อ สีเนื้อควรเป็นสีเหลืองทอง ด้วยความเชื่อเรื่อง
สีทองเป็นสีแห่งโชคลาภ เนื้อควรหนา  มีจ�ำนวนยวงมากเมื่อเทียบกับ
เปลือกและซัง
ที่ส�ำคัญคือ รสชาติและกลิ่นต้องจัดจ้าน มีเอกลักษณ์ความ
เป็นจ�ำปาดะครบ ทั้งนี้เพราะรสนิยมคนจีนจะชอบทานผลไม้ที่มีรสจัด
กลิ่นจัด เฉกเช่นที่ชอบทุเรียน
ปัจจุบัน มีล้งที่รับซื้อจ�ำปาดะส่งออกไปจีน ในบางพื้นที่เช่น
อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการเปิดรับซื้อผลสดจ�ำปาดะและท�ำการส่งออกไปยังประเทศจีนแบบ
ล็อตเล็กๆ โดยส่งออกไปคราวละ 2-3 ตัน ทั้งนี้เพราะยังไม่สามารถ
รวบรวมผลจ�ำปาดะเกรดดีส่งออกได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ และเพื่อความ
ล่องตัวในการขนส่งไปยังปลายทาง โดยล้งดังกล่าวมีก�ำหนดสายพันธุ์
ชัดเจนในการรับซื้อ คือ พันธุ์ทองตาปาน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของจังหวัด
พังงา โดยทั้งนี้หากเกษตรกรท่านใดอยากปลูกจ�ำปาดะเพื่อส่งออกไปจีน
พันธุท์ องตาปานก็จะเป็นหนึง่ พันธุท์ มี่ ลี กั ษณะดีตามเกณฑ์และมีแหล่งรับ
ซื้อที่ชัดเจน ดังที่กล่าวมา

พัฟจ�ำปาดะ

ไอสครีมจ�ำปาดะ
จ�ำปาดะติ่มซ�ำ

ผลผลิตจ�ำปาดะ
จ�ำปาดะทองตาปาน

สวมถุงยังท�ำให้ผิวสวย

รักษาทรงพุ่ม
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ท้ายเล่ม

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกที่รัก
ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีทไี่ ม่คอ่ ยสดใสนักส�ำหรับประเทศไทย เพราะโควิด-19
กลับมาระบาดอีกระลอกหนึง่ และการกลับมาระบาดครัง้ นีม้ จี ำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ จ�ำนวน
มากกว่ารอบแรก สถานการณ์การระบาดเริ่มมาราวปลายเดือนธันวาคม 2563
ซึง่ นับเป็นโชคดีของสมาคมพืชสวนฯ ทีจ่ ดั งานใหญ่ผา่ นพ้นไปแล้ว นัน่ คือ การประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 หรือ AHC 2020
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ ได้สรุปผลการประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 มาให้ท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมประชุมได้ทราบว่า  สมาคมฯ
ด�ำเนินการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นความส�ำเร็จที่น่าพอใจ ส�ำหรับการจัดประชุม
ระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังระบาดอยู่ทั่วโลก
ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยผลักดันให้การประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จ ได้แก่
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคม
พืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS) ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ ก ารมหาชน) ส� ำ นั ก งานวิจัย แห่งชาติ ส�ำนักงานส่งเสริม และพัฒนาวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) รวมทัง้ พันธมิตรของสมาคมฯ ทีส่ นับสนุนงบประมาณ
บางส่วน ได้แก่ บริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัทอีคลิปส์ จ�ำกัด บริษัท
แลปควิป จ�ำกัด รวมทั้ง บริษัท วี เอ็น ยู เอกซิบิชั่น เอเชียแปซิฟิก จ�ำกัด ที่ได้เริ่ม
ต้นเตรียมการจัดการประชุมมากับสมาคมฯ ในระยะแรก นอกจากนีย้ งั มีผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลัง
การท�ำงาน ได้แก่ คณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอนุกรรมการ
วิชาการที่มี ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช เป็นประธาน ซึ่งท�ำงานกันหนักมากในการอ่าน
และคัดเลือกผลงานวิจัย
ปี 2564 เริ่มต้นด้วยความเงียบเหงา  แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19
เริ่มคลี่คลาย สมาคมพืชสวนแห่งประเทสไทย ก็พร้อมที่จะเดินหน้าท�ำงานต่อไป
เริม่ ด้วย การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึง่ ปี 2563 ทีผ่ า่ นมาเรางดไป รวมทัง้ การแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล ที่จ�ำเป็นต้องเลื่อนเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวยเช่นกัน ทั้งนี้
สมาคมฯ ก�ำหนดจะจัดประชุมสามัญประจ�ำปีในเดือนพฤษภาคม 2564 ส�ำหรับ
วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ และ facebook ของสมาคมฯ ต่อไป
ก่อนหน้าการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี สมาคมฯ จะร่วมกับ สุขสยาม
ณ ไอคอนสยาม จัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ หลัก ๆ 3 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง
มะพร้าวอ่อน โดยจะจัดในเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ทาง เว็บไซต์ และ facebook ของสมาคมฯ อีกเช่นกัน
เว็บไซต์สมาคมฯ : http://hsst.or.th
Facebook สมาคมฯ : สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / กาญจนา โยธารักษ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางวัชรี จียาศักดิ์
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ
อุปนายก

นายอนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ
ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุรัตน์วดี สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
ฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช นาคะ
ฝ่ายทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
นางกาญจนา โยธารักษ์
กรรมการกลาง
นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางวิไล อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก       
นางสาวมณฑกาฬ ลีมา
นายศุภเชษฐ์ บุญประสพ
ประจ�ำสมาคม
ผู้จัดการสมาคม    นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ, นางกาญจนา โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม นางนิตยา บูรณวิทย์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายวรเทพ สุภาดุลย์
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
นางพวงพกา คมสัน

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
http://www.hsst.or.th
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