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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

	 พิษของ	โควิท-19	ท�ำให้กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่	3	หรือ	The	3rd	Asian	Horticultural	Congress	(AHC	2020)	
ต้องเลื่อนกำรประชุมจำกเดิมที่ก�ำหนดไว้	 วันที่	 7-9	 พฤษภำคม	 2563	
เป็นวันที่	15-17	ธันวำคม	2563	นอกจำกนี้ยังต้องเปลี่ยนสถำนที่	และ
วธิกีำรจดัประชมุ	จำกสถำนทีเ่ดมิ	คอื	ศนูย์ประชมุและนทิรรศกำรไบเทค	
บำงนำ	 เป็นโรงแรมมิรำเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	 เพรำะวันเวลำ 
ดังกล่ำว	 ศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรไบเทคไม่ว่ำง	 ส่วนวิธีกำรประชุม 
ที่จะให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งไทยและต่ำงประเทศมำน่ังประชุมรวมกัน 
ในห้องประชมุกท็�ำไม่ได้	เพรำะปัญหำกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศทีม่กีำร
ลอ็คดำวน์	หรือมกีำรยกเลกิเทีย่วบนิระหว่ำงประเทศ	รวมทัง้กำรเว้นระยะ
ห่ำงทำงสังคม	 จึงต้องเปลี่ยนวิธีกำรเป็นกำรฟังบรรยำยทำงออนไลน	์ 
ผสมผสำนกบักำรฟังบรรยำยในห้องประชมุทีเ่รยีกกนัว่ำ	hybrid	meeting 
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมชำวต่ำงประเทศใช้วิธีกำรประชุมออนไลน์ผ่ำน
แพลตฟอร์ม	webinar	 ส่วนผู้เข้ำร่วมประชุมคนไทย	 ให้มำฟังบรรยำย	 
ณ	โรงแรมมิรำเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น
	 ควำมห่วงกังวลว่ำกำรประชุมออนไลน์จะมีอุปสรรคทำงด้ำน
สญัญำณอนิเทอร์เนต็	และกำรสือ่สำร	ระหว่ำงประเทศทีเ่วลำแตกต่ำงกนั
ก็มีอยู่บ้ำง	แต่โชคดีที่กำรประชุมครั้งนี้	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
ได้รบักำรสนบัสนนุจำก	ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร	
(สสปน.)	เกี่ยวกับกำรจัดประชุมออนไลน์ระหว่ำงประเทศ	โดยสนับสนุน
งบประมำณบำงส่วนและแนะน�ำ	 บริษัท	 ไอเด็กซ์	 ไมซ์	 จ�ำกัด	 ซึ่งมี
ประสบกำรณ์กำรจัดประชมุออนไลน์ระหว่ำงประเทศให้มำเป็นผูด้�ำเนนิกำร
ส�ำหรับกำรประชุมครั้งนี้	 ประกอบกับได้มีกำรท�ำงำนกันอย่ำงใกล้ชิด
ระหว่ำงบคุลำกรของบรษิทั	และคณะอนกุรรมกำรจดักำรประชมุ	รวมทัง้
คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำร	 โดยเฉพำะคุณปิยนุช	 นำคะ	 ซ่ึงเป็น
เลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรท้ัง	 2	 คณะ	 จึงท�ำให้กำรประชุมแบบ	
hybrid	meeting	 ด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย	 แม้จะมีกระแสไฟฟ้ำ
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ขัดข้องอยู ่ครั้งหนึ่งในช่วง	 Keynote	 Speaker	 จำกสหรัฐอเมริกำ	 
แต่บรษิทัและโรงแรมกส็ำมำรถแก้ไขปัญหำให้ลุล่วงไปได้ภำยในระยะเวลำ
อันรวดเร็ว	 ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 รวมทั้งผู้บรรยำยที่ต้อง
บรรยำยข้ำมทวีปในขณะที่เวลำต่ำงกันถึง	12	ชั่วโมง
 
ย้อนความเป็นมา

	 ข่ำวสำรพืชสวนฯ	ได้เคยน�ำเสนอเรือ่งรำวเกีย่วกับควำมเป็นมำ
ของกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	 ครั้งท่ี	 3	 มำแล้ว	 จึงขอสรุป
เพียงสั้น	ๆ	อีกครั้งหนึ่ง
	 กำรประชุมวชิำกำรพชืสวนแห่งเอเชยี	ครัง้ที	่3	(The	3rd Asian 
Horticultural	Congress	:	AHC	2020)	เป็นควำมคิดริเริ่มของสมำคม
พืชสวน	3	ประเทศ	คือ	ญี่ปุ่น	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	และสำธำรณรัฐ
เกำหลี	 ได้ร่วมหำรือกันในช่วงกลำงปี	พ.ศ.	2550	 (ค.ศ.	2007)	 เพื่อหำ
แนวทำงกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอื	และกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรูเ้ก่ียวกับ
งำนวิจัยและพัฒนำ	 (R	 &	 D)	 ด้ำนพืชสวน	 ผ่ำนเวทีกำรประชุมพืชสวน 
ในระดับภูมิภำคเอเชีย	โดยก�ำหนดให้มีกำรประชุมทุก	ๆ	4	ปี	
	 กำรประชุม	 AHC	 สอดคล้องกับนโยบำยของสมำคมพืชสวน
นำนำชำติ	 (ISHS)	 ที่พร้อมสนับสนุนงำนด้ำนพืชสวนในระดับภูมิภำค	 
โดย	ISHS	จะเข้ำมำเปน็ผูร่้วมจดัประชมุ	AHC	ด้วย	ดงันัน้	กำรจัดประชมุ	
AHC	 จึงได้รับกำรรับรองจำก	 ISHS	 และจะต้องมีกำรจัดท�ำข้อตกลง 
ร่วมกนัระหว่ำงประเทศ	เจ้ำภำพกบั	ISHS	ซึง่กำรประชุม	AHC	จดัมำแล้ว	
2	ครั้ง	โดยครั้งแรก	(AHC	2008)	จัดขึ้น	ระหว่ำงวันที่	11-13	ธันวำคม	
2551	(2008)	ณ	เกำะเซจ	ูสำธำรณรฐัเกำหล	ีมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุประมำณ	
790	คน	จำก	20	ประเทศ	
	 คร้ังท่ี	 2	 (AHC	 2016)	 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	 26-28	 กันยำยน	
2559	ณ	เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	มีผู้เข้ำร่วม
ประชุมจ�ำนวน	600	คน	จำก	17	ประเทศ	ในกำรประชุมครั้งนี้	สมำคม

เจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนการประชุม AHC 2020
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พชืสวนแห่งประเทศไทย	ได้รบักำรตดิต่อประสำนงำนจำกสมำคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น	ขอให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพประชุม	AHC	ครั้งที่	3	
ในปี	 พ.ศ.	 2563	 (ค.ศ.	 2020)	 เพื่อท่ีญ่ีปุ่นจะเป็นเจ้ำภำพในครั้งที่	 4	 
ซึ่งจะตรงกับปีที่สมำคมพืชสวนญี่ปุ่นมีอำยุครบ	100	ปีพอดี
	 ดร.	 อนันต์	 ดำโลดม	 นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
จึงได้น�ำคณะเข้ำร่วมประชุม	 AHC	 ครั้งท่ี	 2	 (AHC	 2016)	 ท่ีเมืองเฉิงตู	 
และได้น�ำเสนอข้อมูลกำรขอรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมต่อที่ประชุม	
เน่ืองจำกได้พจิำรณำเหน็ว่ำกำรประชมุวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชยี	ครัง้ที	่3 
จะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อวงกำรพืชสวนของไทย	ทั้งภำครัฐและเอกชน
ตลอดจนเกษตรกร	อกีทัง้เป็นกำรส่งเสรมิและประชำสมัพนัธ์ประเทศไทย	
ในด้ำนกำรท่องเทีย่วด้วย	ซึง่ทีป่ระชุมพจิำรณำแล้วเหน็ชอบให้ประเทศไทย
เป็นเจ้ำภำพจัดประชุม	AHC	ครั้งที่	3	ในปี	พ.ศ.	2563	หรือ	AHC	2020	
ที่กรุงเทพมหำนคร	โดยมีวัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชำกำร	 นักวิจัย	 ผู้ประกอบกำร	 และ 
ผูเ้กีย่วข้องในวงกำรพชืสวน	ได้น�ำเสนอผลงำนวจิยัและพฒันำด้ำนพชืสวน	
และอุตสำหกรรมพืชสวนในภูมิภำคเอเชีย
	 2.	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู ้และประสบกำรณ์ด้ำน 
พืชสวนระหว่ำงนักวิชำกำรและ	 นักวิจัยอำวุโส	 กับนักวิชำกำร	 และ 
นักวิจัยรุ่นใหม่	ทั้งในและต่ำงประเทศ	
	 3.	 เพื่อแสดงศักยภำพด้ำนพืชสวนของไทยให้เป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับของนำนำชำติ
	 4.	 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	 งำนวิจัย 
ด้ำนพืชสวนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชีย
	 5.	 เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำน	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
และกำรท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ	

เตรียมการจัดประชุม

 แรกเริม่ของกำรเตรยีมกำรจดัประชมุ	บรษัิท	วเีอน็ย	ูเอก็ซิบิชัน่ส์ 
เอเซีย	 แปซิฟิก	 จ�ำกัด	 เป็นแกนหลักในกำรเตรียมกำร	 เนื่องจำก 
เม่ือครั้งไปน�ำเสนอในที่ประชุม	 AHC	 ครั้งที่	 2	 ที่เมืองเฉิงตู	 ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนนั้น	 บริษัท	 วีเอ็นยูฯ	 ได้ร่วมกับสมำคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	เป็นผูด้�ำเนนิกำรในครัง้นัน้	โดยบรษิทั	วเีอน็ยฯู	มแีนวคดิ
ที่จะจัดกำรประชุม	AHC	ครั้งที่	3	ช่วงเดียวกับกำรจัดงำน	HORTI	ASIA	
2020	เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุม	ได้ร่วมงำน	HORTI	ASIA	ซึ่งเป็นงำนแสดง
นวัตกรรมด้ำนพืชสวนของประเทศต่ำง	 ๆ	 ท่ีใหญ่งำนหน่ึงที่จัดขึ้น 
ในประเทศไทยติดต่อกันมำเป็นเวลำหลำยปี	 กำรประชุม	 AHC	 2020	 
จึงก�ำหนดเป็นวันที่	26-28	สิงหำคม	2563	ณ	ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำรนำนำชำติ	ไบเทค	บำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	ซึ่งต่อมำได้มีกำร
ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมอื	ระหว่ำงสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
และบรษิทั	วเีอน็ย	ูเอก็ซบิชิัน่ส์	เอเชยี	แปซฟิิก	จ�ำกดั	ในกำรจดักำรประชุม
วิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	 คร้ังท่ี	 3	 โดยบริษัท	 วีเอ็นยู	 เอ็กซิบิชั่นส์	 
เอเชีย	 แปซิฟิก	 จ�ำกัด	 เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดกำรประชุม	 สมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	ด�ำเนนิกำรด้ำนวิชำกำร	เชิญวทิยำกร	เชิญชวนผูน้�ำเสนอ

ผลงำน	 และผู้เข้ำประชุม	 ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้สนับสนุนงบประมำณ	
	 ต่อมำ	บรษิทั	วเีอน็ยฯู	มกีำรปรบัเปล่ียนผู้บรหิำร	และนโยบำย
ของบริษัทบำงประกำร	 ประกอบกับเกิดกำรระบำดของโควิด	 -	 19	
ประเทศไทยมีมำตรกำรล็อคดำวน์	 และมีระเบียบปฏิบัติออกมำเพ่ือ
ป้องกนักำรแพร่ระบำดหลำยประกำร	รวมทัง้กำรห้ำมจดังำนทีม่ผีูม้ำชมุนมุ
เป็นจ�ำนวนมำก	กำรจัดงำนแสดงต่ำง	ๆ 	ต้องถูกยกเลิก	หรือเลื่อนออกไป	
รวมทั้ง	กำรประชุม	AHC	2020	และ	HORTI	ASIA	2020	ด้วย	
	 เมือ่ต้องก�ำหนดวนัเวลำกำรจัดงำนใหม่	สถำนท่ีเดิมไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้พร้อมกันทั้ง	2	งำน	นอกจำกนี้ยังมีอุปสรรคบำงประกำรที่
บรษิทั	วเีอน็ยฯู	ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้เนือ่งจำกนโยบำยทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป	สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	จึงรับงำนมำด�ำเนินกำรเอง	ภำยใต้
ควำมร่วมมอืและกำรช่วยเหลือของหน่วยงำนพนัธมติรต่ำง	ๆ 	โดยมบีรษิทั	
วีเอ็นยูฯ	คอยให้ค�ำแนะน�ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปก่อนหน้ำแล้ว	
	 ระยะแรกของกำรเตรยีมกำรเมือ่ปี	พ.ศ.	2559	สมำคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย	 ได้แต่งตั้งคณะกรรม	 กำรเตรียมกำรจัดประชุมขึ้นมำ 
ชดุหนึง่	โดยม	ีศำสตรำจำรย์	จรงิแท้	ศริพิำนชิ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
(วิทยำเขตก�ำแพงแสน)	นำยสวุทิย์	ชยัเกยีรตยิศ	อธิบดกีรมวชิำกำรเกษตร	
(ขณะน้ัน)	 นำยสมชำย	 ชำญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 
(ขณะนั้น)	 นำงลักขณำ	 นะวิโรจน์	 รองประธำนกรรมกำรบริหำรอำวุโส	
บริษัทเดอะมอลล์	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด	 (ขณะนั้น)	 และนำงกัญญำ	 วีรวรรณ	 
บรษิทั	วเีอน็ย	ูเอกซบิชิัน่ส์	เอเซยี	แปซฟิิก	จ�ำกดั	(ขณะนัน้)	เป็นทีป่รกึษำ	
มนีำยอนนัต์	ดำโลดม	นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	เป็นประธำน
คณะกรรมกำร	นำยกิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	เป็นรองประธำนฯ	นำงปิยนุช	
นำคะ	 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร	 นำงสุนิสำ	 บุญญะปฏิภำค	 และ	 
นำงดวงรัตน์	ศวิสฤษดิ	์เป็นกรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร	คณะกรรมกำร
ประกอบด้วย	ผู้แทนจำก	สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	กรมวิชำกำร
เษตร	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร	(สสปน.)	บริษัท	วีเอ็นยู	เอ็กซิบิชั่นส์	เอเซีย	แปซิฟิก	จ�ำกัด	
บริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมเนจเมนท์	แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด	
	 คณะกรรมกำรชุดน้ี	 มีหน้ำที่	 ก�ำหนดกรอบแนวทำง	 รูปแบบ
กำรด�ำเนินกำรจัดประชุม	 จัดท�ำโครงกำร	 งบประมำณ	 และกิจกรรม 
กำรจัดประชุมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด	 ติดต่อประสำนงำน	
กำรจัดประชุมและจัดกิจกรรมด้ำนต่ำง	ๆ	ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
	 ต่อมำเมื่อวันที่	 7	 พฤษภำคม	 พ.ศ.	 2562	 สมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร
พืชสวนแห่งเอเซีย	ครั้งที่	3	ขึ้น	ประกอบด้วย	คณะกรรมการอ�านวยการ 
มนีำยอนนัต์	ดำโลดม	นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	เป็นประธำน	
นำงกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 เลขำธิกำรสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร	นำงปิยนชุ	นำคะ	นำงสนุสิำ	บญุญะปฏภิำค	
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	และ	นำงสำวเยำวลักษณ์	สมบรูณ์เลศิสริ ิ
บริษัท	 วีเอ็นยู	 เอ็กซิบิชั่นส์	 เอเชีย	 แปซิฟิก	 จ�ำกัด	 เป็นกรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร	 คณะกรรมกำรชุดน้ีมีหน้ำที่วำงแผน	 ก�ำหนดกรอบ	
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หาพันธมิตร และ ผู้สนับสนุน 

	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้เรียนเชิญกรมวิชำกำร
เกษตร	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์ 
เป็นเจ้ำภำพร่วม	โดยเชิญชวนบคุลำกรของทัง้	3	หน่วยงำนเข้ำร่วมประชมุ	
เนื่องจำกกรมวิชำกำรเกษตร	นอกจำกจะมีสถำบันวิจัยพืชสวนแล้ว	ยังมี
ผลงำนวิจัยด้ำนพืชสวนหลำยสำขำที่น่ำจะน�ำมำเสนอในเวทีกำรประชุม
ครัง้นีด้้วย	ส�ำหรบักรมส่งเสรมิกำรเกษตร	มนีกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตร
ท่ีท�ำงำนกบัเกษตรกรอยู่ท่ัวประเทศ	น่ำจะได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบกำรณ์
ในกำรประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน	 ส่วนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์น้ัน	 
มผีูท้รงคณุวฒิุด้ำนพชืสวนในหลำยสำขำ	ทีส่ำมำรถจะช่วยเหลอืทำงด้ำน
วิชำกำรให้กำรประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จ
	 นอกจำกนี้	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ยังได้ขอควำม
อนเุครำะห์ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุกำรจดัประชมุออนไลน์	และ
ออฟไลน์	 ทั้งด้ำนงบประมำณ	 และบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม	 ได้แก่	
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร	
(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สวก.	และ	ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สสปน.	
	 ขณะเดยีวกนักม็ภีำคเอกชน	ให้กำรสนบัสนนุกำรประชมุครัง้นี้
ด้วย	ได้แก่	บรษิทั	โซตสั	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ำกดั	ผูจ้�ำหน่ำยปุย๋	และสำร
เคมป้ีองกนัก�ำจดัศตัรพูชื	บรษิทั	อคีลปิส์	จ�ำกดั	ผูจ้�ำหน่ำยปุย๋เคมสี�ำหรบั
พืชสวน	บริษัท	แลบควิป	จ�ำกัด	ผู้จ�ำหน่ำยเครื่องมือวิทยำศำสตร์น�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ	 รวมทั้งผู้สนับสนุนสถำนที่ศึกษำดูงำน	 ได้แก่	 คูโบต้ำ
ฟำร์ม	ของบรษิทั	สยำมคโูบต้ำ	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	อ�ำเภอบ้ำนบงึ	จงัหวดั
ชลบรุ	ี	โรงเรอืนอจัฉรยิะ	ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของ	โรงแยกแก๊สธรรมชำติ	 
ณ	 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำร	ี 
ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	จังหวัดระยอง	สวนมะพร้ำวน�้ำหอม
คุณภำพดี	 ของคุณบวร	 ศำลำสวัสดิ์	 บริษัทเอ็นซี	 โคโคนัท	 จ�ำกัด	 
ซึ่งจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันมะพร้ำว	 ของคุณณรงค์ศักดิ์	 ช่ืนสุชน	 
สวนกล้วยไม้	ของคุณเจตน์	มีญำณเยี่ยม	และ	อุดมกำร์เด้น	ศูนย์เรียนรู้
ไม้ตัดใบ	 สวนไม้ประดับและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 ของคุณอุดม	 
ฐิตะวัฒนะสกุล	ซึ่งสถำนที่ดูงำน	4	แห่งหลังนี้อยู่ที่	อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก	
จังหวัดรำชบุรี

พิษโควิด – 19

	 ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่	2019	หรือ	โควิด	–	19	เริ่มระบำด
เมื่อปลำยปี	2562	โดยมีรำยงำนว่ำ	วันที่	30	ธันวำคม	2562	เป็นจุดเริ่ม
ต้นที่เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ ์ใหม่ระบำดที่นครอู่ฮั่น	 มณฑลหูเป่ย	
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 วันที่	 9	 มกรำคม	 2563	 แถลงกำรณ์
จำกองค์กำรอนำมัยโลกได้ยืนยันตำมรำยงำนของ	 นำยสูเจ้ียนกว๋อ	 
นักไวรัสวิทยำชำวจีน	 ผู้รับผิดชอบในกำรศึกษำชนิดไวรัส	 ที่ระบุว่ำไวรัส 
ที่พบนั้นเป็นโคโรนำไวรัสชนิดใหม่	
	 มีรำยงำนว่ำพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสชนิดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	อย่ำง
รวดเร็ว	 ด้วยระยะเวลำเพียง	 1	 เดือน	 มีผู้ป่วยจำกไวรัสชนิดนี้เพิ่มขึ้น

แนวทำง	รูปแบบ	งบประมำณ	กำรจัดประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์
 คณะอนุกรรมการจัดการประชุม	 มีผู ้อ�ำนวยกำรสถำบัน 
วิจัยพืชสวน	 กรมวิชำกำรเกษตร	 เป็นประธำนอนุกรรมกำร	 ดร.กิตต	ิ 
วิทูรวิทย์ลักษณ์	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เป็นรองประธำนฯ	 
นำงปิยนชุ	นำคะ	นำงดวงรตัน์	ศวิสฤษดิ	์สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
นำงสำวลำวลัย์	จนัทร์อัมพร	สถำบนัวจัิยพชืสวน	กรมวิชำกำรเกษตร	และ
ผู้แทนบริษัท	วีเอ็นยู	 เอ็กซิบิชั่นส์	 เอเชีย	แปซิฟิก	จ�ำกัด	 เป็นกรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร	 คณะอนุกรรมกำรชุดนี้	 มีหน้ำที่	 ก�ำหนดรูปแบบ 
กำรจดัประชุม	ตดิต่อประสำนงำนเชญิวทิยำกร	เชิญชวนผูน้�ำเสนอผลงำน	
จัดท�ำก�ำหนดกำร	 เอกสำรประกอบกำรประชุม	 จัดทัศนศึกษำ	 จัดท�ำ
รำยงำนผลงำนวจิยั	(Proceeding)	ท่ีผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนวิชำกำร	และสรุปผลกำรประชุม	
 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	มี	ศำสตรำจำรย์	ดร.	จริงแท้	
ศริพิำนชิ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นประธำนอนุกรรมกำร	นำงปิยนชุ 
นำคะ	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 นำงปำริชำติ	 พจนศิลป	์ 
นำงสำววชิชดุำ	ยัง่ยนื	สถำบนัวจิยัพชืสวน	กรมวชิำกำรเกษตร	และผูแ้ทน	
บริษัท	วีเอ็นยู	เอ็กซิบิชั่นส์	เอเชีย	แปซิฟิก	จ�ำกัด	เป็นอนุกรรมกำรและ 
ผูช่้วยเลขำนกุำร	มผีูแ้ทนจำกกรมวชิำกำรเกษตร	กรมส่งเสรมิกำรเกษตร
และมหำวิทยำลัยต ่ำง	 ๆ	 ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเกษตร	 
เป็นอนุกรรมกำรรวมกว่ำ	20	ท่ำน	อนุกรรมกำรชุดนี้	มีหน้ำที่พิจำรณำ
บทคัดย่อที่จะน�ำเสนอในกำรประชุม	 พิจำรณำเนื้อหำทำงวิชำกำร 
ของเอกสำรฉบับเต็ม	ที่จะเผยแพร่ใน	Proceeding	

6 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายอนันต์  ดาโลดม 
นายกสมาคมพืชสวนฯ

ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช รับประกาศ
เกียรติคุณผู้สนับสนุนการประชุม

อธิบดีและอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
มาร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานกล่าวเปิดการประชุม
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จ�ำนวนหลำยพันคน	จนกระทัง่ทำงกำรจนีสัง่ปิดเมอืงอูฮ่ัน่	และงดกจิกรรม
ในเทศกำลตรุษจีนท้ังประเทศ	 ไวรัสยังมีกำรแพร่กระจำยไปยังประเทศ
และภูมิภำคอื่น	ๆ	ทั่วโลก	
	 ส�ำหรับประเทศไทย	 พบผู้ป่วยด้วยไวรัสชนิดนี้รำยแรกเม่ือ 
วันที่	 8	 มกรำคม	 2563	 และต่อมำได้พบเพิ่มข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้ป่วยที่เคยเดินทำงไปอู่ฮั่น	 และประเทศกลุ่มเส่ียงหลำยประเทศ	 เช่น	
ญี่ปุ่น	 เกำหลี	 อิตำลี	 ไต้หวัน	 อิหร่ำน	 มำเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 เป็นต้น	 
ผู้ติดเชื้อ	 COVID-19	 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วงเดือน
มีนำคม	2564	รัฐบำลจึงได้ใช้ประกำศกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินพ.ศ.	 2558	 หรือ	 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 เม่ือวันท่ี	 26	 มีนำคม	 2563	 
พร้อมกับข้อก�ำหนดและข้อปฏิบัติตำม	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	ตำมมำอีก	3	ฉบับ	
รวมทั้งกำรรณรงค์	“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”	 กำรสวมใส่หน้ำกำก
อนำมยั	กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม	กำรงดกำรชมุนมุ	พบปะสงัสรรค์ของ
คนจ�ำนวนมำก	เพื่อควบคุมกำรระบำดของโควิด	–	19	ส่งผลให้กิจกรรม
กำรจดัประชมุสมัมนำของหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ต้องเลือ่น	หรอืยกเลกิไป	รวมทัง้
กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	ครั้งที่	3	หรือ	AHC	2020	ด้วย
	 เดิมที	 AHC	 2020	 ก�ำหนดให้มีกำรประชุมระหว่ำงวันที่	 7-9	
พฤษภำคม	2563	ณ	ศนูย์ประชุมและนทิรรศกำรนำนำชำตไิบเทค	บำงนำ	
กรุงเทพมหำนคร	โดยมีบริษัท	วีเอ็นยู	เอ็กซิบิชั่นส์	เอเชียแปซิฟิก	จ�ำกัด	
เป็นผู ้ด�ำเนินกำรร่วมกับสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 แต่เมื่อมี
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควดิ-19	เกดิข้ึน	กำรประชุมจ�ำเป็นต้องเล่ือน
ออกไปตำมมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของรัฐบำล	 เพรำะในช่วงเดือน
มนีำคม–พฤษภำคม	2563	สถำนกำรณ์กำรระบำดยงัคงรุนแรงไปทัว่โลก	
ผู้เข้ำร่วมประชุมจำกต่ำงประเทศ	 ไม่สำมำรถเดินทำงข้ำมประเทศได	้
ภำยในประเทศเองก็ไม่สำมำรถจดักจิกรรมทีมี่คนมำชมุนมุจ�ำนวนมำกได้	
	 อย่ำงไรก็ตำมสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ได้หำรอืกับ	ISHS	
รวมทั้งสมำคมพืชสวนของทั้ง	 3	ประเทศ	คือ	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	
ญี่ปุ่น	 และสำธำรณรัฐเกำหลี	 ซึ่งทั้ง	 4	 หน่วยงำนเห็นด้วยกับกำรเล่ือน	
หรอืยกเลกิกำรจดัประชมุครัง้นี	้โดยให้ข้ึนอยูกั่บกำรตดัสนิใจของสมำคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	ISHS	ให้ควำมเห็นว่ำ	หำกจะเลื่อนกำรจัด
ประชุมออกไปกข็อให้อยูภ่ำยในปี	2020	เพือ่ไม่ให้กระทบกับก�ำหนดกำร
ประชุมอื่นที่ก�ำหนดไว้แล้วในปีต่อไป
	 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	 กำรจัดประชุมวิชำกำรพืชสวน 
แห่งเอเชียครั้งที่	 3	 ได้ประชุมและพิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีมติว่ำ	
เลื่อนกำรจัดประชุมไปเป็นวันท่ี	 16	 -18	 ธันวำคม	 2563	 ซ่ึงสถำนที ่
จัดประชุมเดิม	คือ	ศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ	ไบเทค	บำงนำ	
ไม ่สำมำรถจัดได ้	 เนื่องจำกมีก�ำหนดกำรจัดงำนอื่นอยู ่ เดิมแล ้ว	 
ขณะเดียวกันบริษัท	 วีเอ็นยูฯ	 ซ่ึงเปลี่ยนผู้บริหำรใหม่	 มีนโยบำยใหม่	 
ก็ไม่สะดวกที่จะจัดกำรประชุม	 AHC	 2020	 แยกกับงำน	HORTI	 ASIA	
รวมทัง้ระยะเวลำกำรจดัประชมุ	AHC	2020	ทีเ่ลือ่นไปเป็นเดอืนธนัวำคม	
ทำงบริษัทก็ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
จึงรับงำนกำรประชุม	 AHC	 2020	ทั้งหมดมำด�ำเนินกำรต่อจำก	บริษัท	 
วีเอ็นยูฯ	 ทั้งกำรรับลงทะเบียนฯ	 กำรจัดประชุม	 กำรจัดท�ำก�ำหนดกำร	

กำรติดต่อประสำนงำนวิทยำกร	ผู้บรรยำยรับเชิญ	ผู้น�ำเสนอผลงำนวิจัย	
หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	กำรอ�ำนวยควำมสะดวก	และกำรบรหิำรจัดกำร
	 เมื่อใกล้ถึงเวลำที่ก�ำหนด	สถำนกำรณ์โควิด-19	ยังไม่คลี่คลำย	
แน่นอนว่ำชำวต่ำงชำตไิม่สำมำรถเดนิทำงมำร่วมประชมุได้	ท้ังผูน้�ำเสนอ
ผลงำน	วิทยำกรรับเชิญ	รวมทั้งผู้แทนของ	ISHS	และสมำคมพืชสวนของ
ทั้ง	3	ประเทศ	คือ	จีน	ญี่ปุ่น	และเกำหลี	คณะอนุกรรมกำจัดกำรประชุม
จึงมีมติให้จัดกำรประชุมแบบ	 hybrid	 กล่ำวคือ	 ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ชำวต่ำงชำติ	 ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์	 ส่วนผู้เข้ำร่วมประชุมชำวไทย	
เข้ำร่วมประชุม	ณ	 สถำนที่จัดประชุม	 ทั้งน้ีก�ำหนดสถำนที่ประชุมคือ	
โรงแรมมริำเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	หลกัส่ี	กรงุเทพมหำนคร	แต่ต้องขยบั
วันประชุม	เป็นวันที่	17-19	ธันวำคม	2563
	 สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ได้จดัจ้ำงบรษัิท	ไอเดก็ซ์	ไมซ์	
จ�ำกัด	เป็นผู้ท�ำระบบออนไลน์ส�ำหรับกำรประชุม	โดยมีกำรประสำนงำน
อย่ำงใกล้ชดิ	ประกอบกบับรษิทัฯ	มปีระสบกำรณ์ในกำรประชมุออนไลน์
ระหว่ำงประเทศมำแล้วเป็นอย่ำงดี	 จึงท�ำให้กำรประชุมด�ำเนินไปด้วย
ควำมรำบรื่น	และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก�ำหนดไว้

พิธีเปิดการประชุม

	 วันที่	17	ธันวำคม	2563	วันแรกของกำรประชุม	AHC	2020	
มพีธิเีปิดกำรประชมุโดย	นายระพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำนในพธิ	ีพธิกีำรเริม่ด้วย	Prof.	Dr.	Yuksel	
Tuzel	 ประธำนสมำคมพืชสวนนำนำชำติ	 (ISHS)	 ได้กล่ำวต้อนรับ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์	ควำมว่ำ
	 “กำรประชุมครั้งน้ีได้ปรับรูปแบบกำรจัดเป็นแบบก่ึงออนไลน์	
(hybrid	meeting)	 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด	
-19	โดยเชือ่ว่ำเวทนีีจ้ะเป็นโอกำสอนัดยีิง่ส�ำหรบัผู้เข้ำร่วมประชมุทีจ่ะน�ำ
เสนอผลงำนในสำขำต่ำง	 ๆ	 ด้ำนพืชสวน	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ควำมคิดที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดกำรรวบรวม	และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้	 
ควำมช�ำนำญกำรด้ำนพืชสวนต่อไป
	 พืชสวนถือเป็นศำสตร์และศิลป์ของกำรเพำะปลูกพืช	 มีควำม
ส�ำคัญต่อห่วงโซ่คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ	 สำมำรถผลิตเป็นอำหำร	 ให้ควำม
สวยงำม	ก่อให้เกิดควำมสุขสบำย	มีผลดีต่อสุขภำพ	และใช้ในกำรบ�ำบัด
รักษำได้	สินค้ำพืชสวนมีควำมส�ำคัญต่อสุขภำพ	คุณภำพชีวิตของมนุษย์	
และสังคมโดยรวม	 ท�ำให้เกิดภำวะสมดุลทำงโภชนำกำรและมำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์	
	 กำรส่งออกพชืสวนมมีลูค่ำทีเ่พิม่ขึน้	แนวโน้มกำรผลติไม้ผลและ
พืชผักของโลกมีเพิ่มข้ึน	 โดยภูมิภำคเอเชียเป็นแหล่งอุปทำนที่มีสัดส่วน
มำกที่สุด	 ทั้งนี้	 กำรผลิตอย่ำงยั่งยืนและกำรท�ำกำรตลำดให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จต้องมีเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน	และอำศัยควำมสำมำรถของผู้ที่
มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่ำเป็นผู้บริหำรจัดกำร
	 ISHS	เป็นเครอืข่ำยระดบัโลกทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุกำรศกึษำ
วิจัยด้ำนพืชสวนทุกสำขำ	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดควำมร่วมมือและ
กำรถ่ำยทอด	แลกเปลีย่นองค์ควำมรูผ่้ำนกำรจดัประชมุ	กำรสร้ำงเครอืข่ำย
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โดยหวังว่ำบรรยำกำศแห่งมิตรภำพและควำมรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว	ISHS	จะหวนกลับคืนมำในระยะเวลำเร็ว	ๆ	นี้	
	 โควดิ	-19	เป็นสภำวะแวดล้อมทีท่�ำให้เกดิควำมยำกล�ำบำกและ
เป็นสถำนกำรณ์ใหม่	ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหลำยๆ	อย่ำงขึ้นในชีวิต	
แต่กำรพัฒนำงำนด้ำนพืชสวนยังต้องด�ำเนินกำรต่อไป	 เพื่อให้มีผลผลิต 
ที่อุดมสมบูรณ์และมีอำหำรสุขภำพในห่วงโซ่อุปทำนเพิ่มมำกขึ้น	 ซึ่งเป็น
ผลผลิตจำกเกษตรกรสู่ผู้บริโภค	โดย	ISHS	จะยังคงให้กำรสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 กำรบริโภคผักและผลไม้เป็นประจ�ำทุกวัน 
ถอืเป็นภมูคุ้ิมกันท่ีแขง็แรงทีจ่ะช่วยลดควำมเสีย่งด้ำนสขุภำพทีเ่ป็นผลจำก
โรคระบำดโควิด	 19	 ดังนั้น	 เครือข่ำย	 ISHS	 จึงทวีควำมส�ำคัญมำกขึ้น 
กว่ำที่เคยเป็นมำแต่ก่อน”	
	 Prof.	Dr.	Yuksel	Tuzel	ได้ขอบคุณ	ดร.	อนันต์	ดำโลดม	และ
ผู้จดักำรประชุม	รวมทัง้	สถำบนัต่ำง	ๆ 	ผู้ให้กำรสนบัสนนุทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
ในกำรจัดประชุม	ซึ่งกำรประชุมในครั้งนี้จะส�ำเร็จไปไม่ได้	หำกปรำศจำก
กำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน	 รวมท้ังอวยพรให้ 
กำรประชุมบรรลุผล	และประสบควำมส�ำเร็จ
	 จำกนั้น	 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	ได้กล่ำวรำยงำน	ควำมว่ำ
	 “กำรประชมุ	AHC	เป็นควำมคิดรเิริม่จำกกำรทีส่มำคมพชืสวน
ของ	3	ประเทศ	คอื	ญีปุ่น่	สำธำรณรฐัประชำชนจนี	และสำธำรณรฐัเกำหลี	
ได้ร่วมหำรือกันในช่วงกลำงปี	พ.ศ.	2550	(ค.ศ.	2007)	เพื่อหำแนวทำง
กำรส่งเสรมิควำมร่วมมอื	และกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรูเ้ก่ียวกบังำนวจิยั
และพฒันำด้ำนพชืสวน	ผ่ำนเวทกีำรประชมุพชืสวนในระดบัภมิูภำคเอเชยี	
โดยก�ำหนดให้มกีำรประชมุทกุๆ	4	ปี	กำรประชมุ	AHC	ได้รบักำรสนับสนนุ
และรับรองจำกสมำคมพืชสวนนำนำชำติ	 (International	Society	 for	
Horticultural	 Science	 -	 ISHS)	 เนื่องจำกสอดคล้องกับนโยบำยของ	
ISHS	ที่ส่งเสริมให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยน	องค์ควำมรู้ด้ำนพืชสวนในระดับ
ภูมิภำค	
	 กำรประชุม	AHC	ครั้งที่	1	(AHC	2008)	จัดขึ้น	ระหว่ำงวันที่	
11-13	ธันวำคม	2551	ณ	เกำะเชจู	สำธำรณรัฐเกำหลี	และกำรประชุม	
AHC	ครั้งที่	2	(AHC	2016)	จัดขึ้น	ระหว่ำงวันที่	26-28	กันยำยน	2559	
ณ	เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ซึ่งในกำรประชุม	
AHC	ครั้งที่	2	นี้	นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ได้น�ำเสนอข้อมูล
กำรขอรับเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม	 AHC	 ครั้งที่	 3	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 
(AHC	 2020)	 ตำมที่ได้รับกำรทำบทำมจำกประเทศผู้ก่อตั้ง	 AHC	 ซึ่ง 
ที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบดังกล่ำว
	 วงกำรพืชสวนของเอเชียมีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำก	มีกำร
ท�ำวจิยั	ในหลำกหลำยสำขำเพือ่ค้นคว้ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้ำนกำร
ผลิตและอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ยิ่งไปกว่ำนั้นยังให้ควำมส�ำคัญ
ต่อกำรผลิตที่ยั่งยืน	 เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค	และธ�ำรงไว้ซึ่งกำร
อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยำ	 ขณะเดียวกันเมื่อพิจำรณำถึงศักยภำพด้ำน 
พืชสวนของไทยจะพบว่ำ	 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
ที่ส�ำคัญของเอเชีย	 ทั้งไม้ผล	 พืชผัก	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 สมุนไพร	 และ 

สวก. จัดแสดงผลงานวิจัย
หน้าห้องประชุม

จัดแสดงผลิตภัณฑ์
หน้าห้องประชุม

ทำงวชิำกำร	เอกสำรส่ิงพมิพ์	และเคร่ืองมือสือ่สำรอืน่ๆ	ส�ำหรบักำรประชุม
ที่ส�ำคัญ	ๆ	ของ	ISHS	ได้แก่	กำรประชุม	International	Horticultural	
Congress	 –	 IHC	 ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นทุก	 4	 ปี	 กำรประชุมระดับภูมิภำค 
ในเอเซยี	ยโุรป	และแอฟริกำ	ซึง่จดัขึน้ในช่วงปีเลขคู่ก่อนทีจ่ะมกีำรประชุม	
IHC	 ทั้งนี้	 กำรประชุมดังกล่ำวเหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมกำรสื่อสำรระหว่ำง
นักวิจัย	สถำบันต่ำง	ๆ	และภำคเอกชน	ตลอดจน	แสดงบทบำทผู้น�ำของ	
ISHS	ด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรพืชสวนในระดับนำนำชำติ
	 จำกภัยคุกคำมอย่ำงรุนแรงของโรคระบำดโควิด	 -19	ของโลก
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนำคม	2563	 รวมทั้ง	 ข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำงและ
ข้อห้ำมของกำรจัดประชุมที่มีคนจ�ำนวนมำกเข้ำร่วมประชุม	 ท�ำให้กำร
ประชุมส่วนใหญ่ของ	 ISHS	 ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก�ำหนดกำร
ประชุมใหม่	ถึงแม้ว่ำพวกเรำต้องท�ำงำนที่บ้ำนและกลำยเป็นผู้เชี่ยวชำญ
เกี่ยวกับโปรแกรมกำรสื่อสำรออนไลน์	 พวกเรำยังคงนึกถึงซ่ึงกันและกัน	
คิดถึงบรรยำกำศทำงสังคมและวัฒนธรรมของกำรจัดประชุมของ	 ISHS	
ซึง่แพลตฟอร์มดจิติลัไม่สำมำรถเทยีบเคยีงได้เท่ำกบักำรพบกนัด้วยตนเอง	

ประธาน และเลขานุการประจ�า session
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พืชอุตสำหกรรม	 เช่น	 ยำงพำรำ	 กำแฟ	 ปำล์มน�้ำมัน	 และมะพร้ำว	 
เมือ่เปรียบเทยีบกับพืชชนดิอืน่	ๆ 	จะพบว่ำพชืสวนเป็นพชืท่ีมอีนำคตของ
ประเทศไทย	ไม่เพยีงแต่จะสร้ำงรำยได้ทีม่ัน่คงและผลตอบแทนทีด่ใีห้แก่
เกษตรกรแล้ว	ยังช่วยสร้ำงควำมสวยงำมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย” 
	 นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทยยงักล่ำวด้วยว่ำ	ปัจจบัุน
ตนเองมีอำชีพเป็นเกษตรกรอย่ำงแท้จริง	 ปลูกพืชสวนชนิดต่ำง	 ๆ	 อยู่ที่
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	จังหวัดนครรำชสีมำ	พื้นที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีแ่ห้งแล้งและท�ำกำรเกษตรทีต้่องอำศยัน�ำ้ฝน	จำกพืน้ที่
ทั้งหมด	103	ล้ำนไร่	หรือ	16.48	ล้ำนเฮกแตร์	ประมำณ	90%	เพำะปลูก
ข้ำวและพืชไร่	ได้แก่	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อย	และมันส�ำปะหลัง	ในขณะ
ที่มีพื้นที่เพียง	 10%	 เท่ำนั้นท่ีเพำะปลูกพืชสวน	 จำกอดีตที่เคยเป็น 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 และกรมวิชำกำรเกษตร	 จึงสำมำรถน�ำ
ประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยและงำนส่งเสริมกำรเกษตร	 ไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนำพื้นที่ประมำณ	1,000	ไร่	หรือ	160	เฮกแตร์	ให้เหมำะสมต่อกำร
ปลูกไม้ผล	พืชผัก	 ไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 ยำงพำรำ	 และกำแฟ	 ซึ่งผลผลิต 
ที่ได้มีคุณภำพสูง	เป็นที่ต้องกำรของตลำด	สร้ำงรำยได้ที่สูงกว่ำกำรปลูก
พืชไร่	 แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีว่ำต้องมีแหล่งน�้ำและมีน�้ำใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
	 นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รำยงำนต่อประธำน
ในพธิเีปิดว่ำ	“กำรประชมุ	AHC	2020	จดัขึน้ระหว่ำงวนัที	่15-17	ธนัวำคม	
2563	ภำยใต้แนวคดิ	“พชืสวนเอเชียเพือ่โลกทีย่ัง่ยนื”	โดยมวีตัถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นเวทีในกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้	 โดยกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย
และพัฒนำด้ำนพืชสวนในสำขำต่ำง	 ๆ	 รวมท้ัง	 สร้ำงเครือข่ำยควำม 
ร่วมมือทำงวิชำกำร	 และธุรกิจระหว่ำงผู ้ที่อยู ่ในวงกำรพืชสวนและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 กำรประชุมประกอบด้วยกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย
ทำงวิชำกำร	จ�ำนวน	2	วัน	และทัศนศึกษำ	จ�ำนวน	1	วัน	กำรน�ำเสนอใน
ภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์แบ่งออกเป็น	7	กลุม่	คอื	กำรปรับปรงุพนัธุ์
และเทคโนโลยีชีวภำพ	สรีระวิทยำและกำรผลิต	โภชนำกำรและกำรผลิต	
เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว	 กำรส่งเสริมกำรเกษตรและธุรกิจเกษตร	 
กำรแปรรูป	และวิศวกรรมเกษตร
	 ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทัง้หมดทัง้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุแบบออนไลน์และ
ในห้องประชุมมีจ�ำนวนรวมประมำณ	 400	 คน	 มำจำกประเทศต่ำง	 ๆ	 
ในภูมิภำคเอเชีย	โอเชียเนีย	ยุโรป	และแอฟริกำใต้
	 กำรจัดประชุมในครั้งนี้ประสบควำมยำกล�ำบำก	 ซึ่งเป็นผล 
กระทบจำกโรคโควดิ-19	ทีร่ะบำดไปทัว่โลก	ท�ำให้ต้องเล่ือนกำรจดัประชมุ
จำกเดิมที่ก�ำหนดไว้ระหว่ำงวันที่	 7-9	 พฤษภำคม	 2563	 ส่งผลให้มี 
ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้วจ�ำนวนหน่ึงขอถอนตัว	 แต่เนื่องจำก 
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การน�าเสนอผลงานของนักวิชาการไทย

การน�าเสนอผลงานแต่ละสาขาจะมีประธาน
และเลขานุการประจ�าสาขา

ดร.ภญ. อาริญา  สาริกะภูติ  
กรรมการสมาคมพืชสวน น�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร

น�าเสนอผลงานวิจัยของไทย

การน�าเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ประธาน และเลขานุการประจ�า session

น�าเสนอผลงานวิจัยจากญี่ปุ่น

น�าเสนอผลงานวิจัยจากฟิลิปปินส์
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นายสมชาย ชาญณรงค์กุล วุฒิสมาชิก ปาถกถาพิเศษ อนาคตพืชสวนไทย

บรรยายพิเศษ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล 
ผ่านระบบออนไลน์
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ข้อผูกพันที่จะต้องด�ำเนินกำรจัดประชุม	 และควำมตั้งใจอย่ำงแรงกล้ำ 
ทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรให้ส�ำเรจ็	ดงันัน้	กำรจดัประชมุในรูปแบบกึง่ออนไลน์	
ผ่ำนแพลตฟอร์มเว็บบินำร์	 จึงเป็นทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดตำมแบบวิถีใหม	่ 
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เข้ำร่วมประชุมชำวต่ำงชำติใช้ระบบ
ออนไลน์	ในขณะที่ผู้เข้ำร่วมประชุมในประเทศเข้ำร่วมประชุม	ณ	สถำนที่
จัดประชุมแห่งนี้”
	 ในโอกำสนี้	 นำยกสมำคมฯ	 ได้ขอบคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย	 
ที่ให้กำรสนับสนุนและให้ก�ำลังใจแก่ผู ้จัดประชุม	 โดยเฉพำะสมำคม 
พชืสวนนำนำชำต	ิสมำคมพชืสวนแห่งประเทศญีปุ่น่	และสมำคมพชืสวน
แห่งสำธำรณรัฐเกำหลี	 รวมท้ัง	 ผู ้สนับสนุนในประเทศท้ังภำครัฐ	 
ภำคเอกชน	สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร	
สถำบันกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 และส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	ที่ให้ควำมช่วยเหลือและร่วมมือขับเคลื่อน
กำรจดัประชมุ	AHC	2020	ให้ด�ำเนนิกำรส�ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค์ในสภำวะ
ที่ท้ำทำยเช่นนี้	นอกจำกนี้	ยังได้ขอบคุณผู้แทนจำกสถำนเอกอัครรำชทูต
ต่ำง	ๆ 	ประจ�ำประเทศไทย	ทีใ่ห้เกยีรตมิำร่วมพิธเีปิด	จำกน้ัน	นำยกสมำคมฯ 
จึงเรียนเชิญนำยระพีภัทร์	 จันทรศรีวงศ์	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	กล่ำวเปิดกำรประชุม
 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ในฐำนะประธำนในพธิเีปิดกำรประชมุวชิำกำรพชืสวนแห่งเอเชยี	
คร้ังที่	 3	 กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมและขอบคุณสมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยท่ีให้เกียรติกรมวิชำกำรเกษตร	 และกรมส่งเสริม
กำรเกษตรเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดประชุมครั้งนี้
	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กล่ำวว่ำประเทศไทย 
เป็นแหล่งผลิตพืชสวนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของเอเชียและของโลก	ทั้งไม้ผล	
พชืผกั	ไม้ดอกไม้ประดบั	และสมนุไพร	มมีลูค่ำกำรส่งออกของผลผลติพชื
ทั้ง	 4	 กลุ่มนั้นรวมกันไม่ต�่ำกว่ำปีละ	 7	 หม่ืนล้ำนบำท	 นอกจำกนี้ยังม ี
ผลงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนพืชสวนในสำขำต่ำง	ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งพันธุ์	
เทคโนโลยีกำรผลิต	 เทคโนโลยีภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว	 กำรเก็บรักษำ	 
กำรแปรรูป	และกำรใช้ประโยชน์	รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพของผลผลิต
ให้มีควำมปลอดภัย	ได้มำตรฐำนทั้งในประเทศ	และมำตรฐำนสำกล

	 ปัจจบุนันโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนบัสนนุ
กำรท�ำกำรเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)	ซึ่งมีกำรใช้ข้อมูลทำงกำร
เกษตรขนำดใหญ่	 (Big	 Data)	 ช่วยในกำรติดตำมและวิเครำะห์ห่วงโซ่
อุปทำน	น�ำไปสู่เกษตรแม่นย�ำ	ที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภำพทำงกำรเกษตร	
กำรประกนัคณุภำพ	รวมถงึ	กำรลดต้นทนุกำรผลติ	นอกจำกนี	้ยงัเน้นตลำด
น�ำกำรผลิต	 โดยร่วมมือกับกระทรวงพำณิชย์	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
เสถยีรภำพด้ำนรำคำ	ขจดัปัญหำผลผลิตล้นตลำด	และรำคำสนิค้ำเกษตร
ตกต�่ำ
	 ประเทศไทยในฐำนะผู้ผลิตสินค้ำเกษตรรำยใหญ่ของโลก 
ได้ริเริ่มแนวคิด 3S	ประกอบด้วย Safety	 (ควำมปลอดภัยของอำหำร)	
Security	(ควำมมัน่คงของภำคกำรเกษตรและอำหำร)	และ	Sustainability 
(ควำมยัง่ยนืของภำคกำรเกษตร)	โดยกำรใช้ระบบกำรให้บรกิำรเชือ่มโยง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	Internet	of	Things	(IOT)	และคลำวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud	 Computing)	 ในกำรบริหำรจัดกำรและเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ซึง่สำมำรถน�ำไปวเิครำะห์เพือ่ใช้ประโยชน์เกีย่วกบัระบบ
กำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ	 กำรประกันคุณภำพ	 กำรควบคุมคุณภำพ	 
กำรสร้ำงมำตรฐำนผลผลิต	กำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงอำหำร	กำรผลิต
อำหำรที่เพียงพอเพื่อหล่อเล้ียงชำวโลก	 ผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีสมดุล 
และยั่งยืน
	 พฤติกรรมกำรบริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะค�ำนึง
ถึงสุขภำพ	 ส่ิงแวดล้อมและสวัสดิภำพสัตว์เพิ่มมำกขึ้น	 โดยนิยมหันมำ 
บริโภคอำหำรที่ท�ำมำจำกพืช	 (Plant-based	 diets)	 โดยเฉพำะโปรตีน 
ที่ท�ำจำกพืช	 เนื่องจำกส่งผลดีต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งนอกจำก 
จะท�ำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้นแล้ว	 ยังสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 และเพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่	 ประเทศไทยได้เสนอ
แนวคิดกำรจัดตั้ง	 ASEAN	New	Normal	 Plant-based	 Food	Hub	 
ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้	 ครั้งท่ี	 42	 
ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลเมื่อวันที่	21	ตุลำคม	2563	ซึ่งได้รับควำม
เหน็ชอบจำกทีป่ระชมุอย่ำงเป็นเอกฉนัท์	และคำดหวงัว่ำพนัธมติรอำเซยีน
บวกสำม	 ได้แก่	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ญี่ปุ่น	 และสำธำรณรัฐเกำหลี	
ซ่ึงเป็นประเทศผู้ร่วมก่อตัง้	AHC	จะสนบัสนนุแนวคิดริเริม่ของไทยในเรือ่ง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล วุฒิสมาชิก ปาถกถาพิเศษ อนาคตพืชสวนไทย

บรรยายพิเศษ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล 
ผ่านระบบออนไลน์ ผู้บรรยายรับเชิญ จากญี่ปุ่น ผู้บรรยายพิเศษ จากจีน
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ดังกล่ำวด้วย	 นอกเหนือจำกที่เคยเชิญให้ประเทศไทยให้เข้ำร่วมในเวที 
กำรประชมุวชิำกำรพืชสวนแห่งเอเชียโดยสนบัสนนุให้เป็นเจ้ำภำพจดักำร
ประชุม	AHC	ครั้งที่	3	ขึ้นในประเทศไทย
	 กำรน�ำเสนอผลงำนวจิยัและกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรูใ้นหวัข้อ
ต่ำง	ๆ 	ทีน่่ำสนใจ	ในกำรประชมุครัง้นี	้หวงัว่ำจะช่วยขบัเคลือ่นกำรพฒันำ 

พืชสวนตำมแบบวิถีใหม่	 โดยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มำปรบัใช้	ตัง้แต่กำรผลิตจนถงึผู้บรโิภค	ส่งเสรมิให้เกดิกำรเพิม่มลูค่ำและ
ปรมิำณกำรค้ำสินค้ำพืชสวน	ทีจ่ะท�ำให้ผู้ทีอ่ยูใ่นวงกำรพชืสวนหันไปเป็น
ผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพ	 มีกำรผลิตสินค้ำพืชสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	เพื่อควำมยั่งยืนของภำคกำรเกษตรในระยะยำว

	 ส�ำหรับภำคโปสเตอร์	 ในจ�ำนวนนี้เป็นของผู ้ข้ำประชุมใน
ประเทศ	 จ�ำนวน	 31	 เรื่อง	 ที่น�ำมำติดตั้งหน้ำห้องประชุม	 นอกจำกนั้น 
เป็นของผู้เข้ำประชุมต่ำงประเทศที่น�ำเสนอบนเว็บไซต์ของกำรประชุม	
AHC	2020
	 นอกเหนือจำกกำรประชุม	ยังมีกำรจัดทัศนศึกษำ	ซึ่งแบ่งเป็น	
2	เส้นทำง	ประกอบด้วย
 เส้นทางที่ 1	อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก	จังหวัดรำชบุรี	ดูงำนสวน
มะพร้ำวน�ำ้หอมของ	คณุ	บวรศกัดิ	์ศำลำสวสัดิ	์กำรแปรรปูและผลิตภณัฑ์ 
จำกมะพร้ำวน�้ำหอม	ของบริษัท	เอ็นซี	โคโคนัท	จ�ำกัด	กำรผลิตกล้วยไม้
เพื่อกำรส่งออก	ที่สวนกล้วยไม้ของคุณเจตน์	มีญำณเยี่ยม	และกำรผลิต
ไม้ประดับ	ที่	อุดมกำร์เด้น	ของคุณอุดม	ฐิตะวัฒนะสกุล
 เส้นทางที่ 2	 ดูงำนคูโบต้ำฟำร์มต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	 
ที่คูโบต้ำ	 ฟำร์ม	 ของบริษัทสยำม	 คูโบต้ำ	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ำกัด	 อ�ำเภอ
บ้ำนบึง	 จังหวัดชลบุรี	 และกำรผลิตไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนำว	 โดยใช้
ควำมเย็นที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ	 ของ	 ปตท.	ณ	 สวนสมุนไพรสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	จังหวัดระยอง
	 กำรประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ำประชุมชำวต่ำงประเทศที่ลงทะเบียน
และวิทยำกร	เข้ำร่วมประชุมออนไลน์	จ�ำนวน	105	คน	มีดังนี้	
	 	 ญี่ปุ่น	 62	 คน
	 	 ไต้หวัน	 8	 คน
	 	 ฟิลิปปินส์	 6	 คน
	 	 เกำหลีใต้	 5	 คน
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ดูงาน บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จ�ากัด

ดูงานอุดมการ์เด้น ดูงานสวนกล้วยไม้ส่งออก

ดูงานสวนมะพร้าวน�้าหอม

หัวข้อ
จ�านวนเรื่อง

สรุปผลการประชุม

	 กำรประชุมครั้งนี้ก�ำหนดแนวคิด	(Theme)	ไว้ว่ำ	Asian	Horticulture	for	a	Sustainable	World	มีผู้ส่งผลงำนเพื่อน�ำเสนอในกำรประชุม
รวม	135	เรื่อง	ประกอบด้วย	กำรน�ำเสนอภำคบรรยำย	53	เรื่อง	และภำคโปสเตอร์	82	เรื่อง	ตำมหัวข้อที่ก�ำหนดในกำรประชุม	ดังนี้
 

                              
 ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์
Breeding	&	Biotechnology	 12	 24
Physiology	/	Production	 15	 25
Nutrition/Production	 10	 12
Postharvest	 8		 13
Agricultural	Extension	&	Agribusiness	&	other	 4		 6
Processing	 2		 -
Engineering	 2		 2
                              รวม 53 82
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	 	 มำเลเซียและสหรัฐอเมริกำ	ประเทศละ	 4	 คน
	 	 จีน		 3	 คน
	 	 บังคลำเทศและโปแลนด์	ประเทศละ	 2		 คน
	 	 ออสเตรเลีย	,	อิตำลี,	รัสเซีย	,	นิวซีแลนด์
	 	 สิงคโปร์	,	แอฟริกำใต้	,	เวียดนำม	,	อิสรำเอล
	 	 และอินโดนีเซีย	ประเทศละ	 1	 คน
	 ผูเ้ข้ำประชมุชำวไทยซึง่เข้ำประชมุแบบออฟไลน์นัง่ฟังบรรยำย
ในห้องประชุม	จ�ำนวน	271	คน	ดังนี้
	 -	 กรรมกำรสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 32	 คน
	 -	 ข้ำรำชกำรกรมวิชำกำรเกษตร	 56	 คน
	 -	 ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 47	 คน
	 -	 ผู้ลงทะเบียนเข้ำประชุม	 26	 คน
	 -	 นักศึกษำ	 35	 คน
	 -	 คณะกรรมกำรผู้จัดประชุม	 17	 คน
	 -	 ประธำนและเลขำกำรประชุม	 14	 คน
	 -	 ผู้สนับสนุนกำรประชุม	 10	 คน
	 -	 ผู้สนใจทั่วไป,	วิทยำกร	 	 	 	
	 	 เจ้ำหน้ำที่สถำนทูตและผู้สื่อข่ำว	 34	 คน

พิธีปิดการประชุม

	 ภำยหลังจำกคุณปิยนุช	 นำคะ	 เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
จัดกำรประชุม	 ได้สรุปผลกำรประชุมให้ทรำบแล้ว	Prof. Dr. Yuksel 
Tuzel ประธาน ISHS ได้ออนไลน์มำยงัทีป่ระชมุ	โดยแสดงให้เห็นตวัเลข
เกีย่วกบัภำวะทุพโภชนำกำร	ว่ำเป็นเร่ืองท้ำทำยทีส่�ำคญั	และเพรำะเหตใุด
พืชสวนจึงมีควำมส�ำคัญในเรื่องน้ี	 ข้อมูลขององค์กำรอำหำรและเกษตร 
แห่งสหประชำชำตใินปี	2563	ระบวุ่ำในโลกปัจจบุนันี	้มปีระชำกรจ�ำนวน	
690	 ล้ำนคนขำดสำรอำหำร	 750	 ล้ำนคนประสบภำวะควำมไม่มั่นคง 
ทำงอำหำร	 2,000	 ล้ำนคนไม่มีโอกำสเข้ำถึงอำหำรที่มีโภชนำกำรและ
ปลอดภัย	และอีก	3,000	ล้ำนคนไม่สำมำรถจัดหำอำหำรที่ดีต่อสุขภำพ
มำบริโภคได้	 ผลกระทบจำกโรคโควิด	 19	 ท�ำให้แนวโน้มเหล่ำนี้ทว ี
ควำมรุนแรงขึน้	เกดิกลุม่เปรำะบำงเพิม่จำกเดมิมำกยิง่ข้ึน	ส่งผลให้ผูข้ำด 
สำรอำหำรของโลกเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน	132	ล้ำนคน	
	 ประเทศรำยได้น้อยมกัพึง่พำอำหำรจ�ำนวนแป้ง	ข้ำวเป็นอำหำร
หลัก	มำกกว่ำที่จะบริโภคผัก	ผลไม้	และโปรตีนจำกเนื้อสัตว์	มีประเทศ
ในเอเซยีส่วนหนึง่และประเทศรำยได้ปำนกลำงระดบัสงูเท่ำนัน้ท่ีมผีกัและ
ผลไม้เพียงพอต่อกำรบริโภค	 ตำมเกณฑ์ขององค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำติในปี	 2560	 ท่ีระบุว่ำมนุษย์ควรบริโภคผักและผลไม้ 
ให้ได้อย่ำงน้อยจ�ำนวน	400	กรัม/คน/วัน
	 ที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติประกำศให้ปี	 2564	
เป็นปีสำกลแห่งผักและผลไม้	 (International	 Year	 of	 Fruits	 and	
Vegetables)	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของกำรบริโภคผัก
และผลไม้	ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภำพและภำวะโภชนำกำร
	 สถติแิสดงให้เหน็แนวโน้มทีช่ดัเจนว่ำกำรผลติผกัและผลไม้ของ

โลกเพิ่มขึ้น	โดยเฉพำะในเอเชียที่มีกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	ดังนั้น	
งำนวิจัยในภูมิภำคนี้จึงนับว่ำมีคุณค่ำอย่ำงมำก	 กำรประชุมวิชำกำร 
พืชสวนแห่งเอเซียในครั้งน้ี	 จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกำสให้มีกำรแบ่งปัน 
องค์ควำมรูแ้ละแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำรด้ำนวชิำกำรพชืสวนระหว่ำงกนั
	 Prof.	 Dr.	 Yuksel	 Tuzel	 ได้ขอบคุณ	 ดร.อนันต์	 ดำโลดม 
และทีมงำน	 คณะกรรมกำรวิชำกำร	 ผู้สนับสนุน	 พันธมิตร	 และผู้เข้ำ 
ร่วมประชุมทุกคนที่ท�ำให้กำรประชุมครั้งนี้ด�ำเนินกำรได้ส�ำเร็จ	
	 สมำคมพืชสวนนำนำชำติ	 (ISHS)	 ยังคงจัดประชุมวิชำกำร 
ต่ำง	 ๆ	 ต่อไปในปี	 2564	 ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนเว็บบินำร์	 และหวังว่ำ 
จะได้พบกันอีกในกำรประชุม	International	Horticultural	Congress	
ในปี	2565	(IHC	2022)	ณ	เมืองอ็องเฌ	(Angers)	ประเทศฝรั่งเศส
	 จำกนั้น	 นำยอนันต์	 ดำโลดม	 นำยกสมำคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	 ในฐำนะประธำนคณะอ�ำนวยกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร 
พืชสวนแห่งเอเซีย	 ครั้งที่	 3	 (AHC	 2020)	 เป็นผู้กล่ำวปิดกำรประชุม	 
โดยกล่ำวว่ำ	 กำรประชุมคร้ังนี้สำมำรถฟันฝ่ำวิกฤตท่ีรุนแรงของ
สถำนกำรณ์โควดิ	19	ไปได้	จำกกำรระบำดทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกท�ำให้ต้องเลอืก
แนวทำงและรูปแบบกำรจัดประชุมที่เหมำะสม	 ดังนั้น	 กำรประชุมใน 
รูปแบบกึ่งออนไลน์จึงเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ทุก	 ๆ	 ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งถือว่ำเป็นครั้งแรกของกำรประชุม	 AHC	 
ที่วิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุมชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงออก
นอกประเทศ	เพื่อมำเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
	 นับแต่กำรประชุม	 AHC	 ครั้งที่	 2	 ในปี	 2559	ณ	 เมืองเฉิงต	ู
สำธำรณรัฐประชำชนจีน	จะเห็นได้ว่ำงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนพืชสวนได้
มกีำรด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ศึกษำ	ค้นคว้ำผลงำนและนวตักรรม
ใหม่	ๆ	ซึ่งได้มีกำรน�ำเสนอในช่วง	2	วันของกำรประชุม	AHC	ครั้งที่	3	นี้	
ภำยใต้หัวข้อต่ำง	 ๆ	 ทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์	 จึงขอช่ืนชม 
ในควำมมุ่งมั่นและควำมตั้งใจจริงของนักวิจัยทั้งหลำยท่ีท�ำให้วงกำร 
พืชสวนมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง	
	 นำยอนันต์	 ดำโลดม	 ได้กล่ำวขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกภำคส่วน 
ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุ	ช่วยเหลอืให้กำรประชมุประสบควำมส�ำเรจ็ในสถำนกำรณ์
ที่ท้ำทำยจำกโควิด	-19	ได้แก่	สมำคมพืชสวนนำนำชำติ	สมำคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น	เกำหลี	และจีน	ศ.ดร.	จริงแท้	ศิริพำนิช,	Prof.	Dr.	Ian	
Warrington,	Dr.	Robert	J.	Nissen,	ดร.นิพัฒน์	สุขวิบูลย์	ผู้พิจำรณำ

ดูงานคูโบต้าฟาร์ม

ดูงานโรงเรือนอัจฉริยะของ ปตท.
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นายกสมาคมพืชสวนฯ กล่าวปิดการประชุม
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บทคัดย่อและเอกสำรฉบับเต็มทุกรำย	 หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	
วิทยำกรพิเศษ	 วิทยำกรผู ้ทรงคุณวุฒิท้ังชำวไทยและต่ำงประเทศ	 
ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำร	คณะอนุกรรมกำรจัดกำรประชุม	ทีมงำน
เลขำนุกำร	ผู้ปฏิบัติงำนเบื้องหลัง	บริษัท	ไอเด็กซ์	 ไมซ์	จ�ำกัด	ที่ท�ำงำน
อย่ำงมืออำชีพส�ำหรับกำรจัดประชุมแบบออนไลน์	 รวมทั้ง	 บริษัท	 
วี	เอ็น	ยู	เอ็กซิบิชั่นส์	เอเชีย	แปซิฟิค	จ�ำกัด
	 สุดท้ำยได้อวยพรให้กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย 
ครั้งที่	 4	 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้ำภำพจัดข้ึนในเดือนสิงหำคม	 2566	 
ณ	 กรุงโตเกียว	 ประสบควำมส�ำเร็จ	 ซึ่งจะเป็นปีที่สมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศญี่ปุ่น	ครบรอบกำรก่อตั้ง	100	ปีด้วย	
	 อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
ประชมุทัง้ออนไลน์และออฟไลน์	ต่อกำรประชมุวชิำกำรพืชสวนแห่งเอเชยี	
ครั้งที่	3	สรุปได้ดังนี้
	 -		 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรประชมุอยูร่ะดบัด	ี50%	
และดีเลิศ	50%	
	 -		 กำรใช้ประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรประชมุ	อยูร่ะดบัด	ี44%	และ
ดีเลิศ	56%
	 -		 ควำมสะดวกในกำรจัดรูปแบบกำรประชุม	 แบบ	 Virtual	
event	อยู่ในระดับไม่ดี	5%	พอใช้	17%	ดี	33%	และ	ดีเลิศ	45%

	 -		 กำรจัดประชุม	 ณ	 โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์อยู ่ในระดับ	 
ไม่ดี	8%	ดี	33%	และดีเลิศ	59%	
	 -		 กำรประชมุครัง้นีไ้ด้ควำมรู้	เพิม่เติมและมปีระโยชน์ต่อกำร
เข้ำร่วมประชุมอยู่ในระดับพอใช้	5%	ดี	39%	และ	ดีเลิศ	56%
	 -		 สนใจที่จะไปเข้ำประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเซียครั้ง 
ต่อไปในอนำคตอยู่ในระดับ	100%
	 กล่ำวได้ว่ำกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	 ครั้งท่ี	 3	 
ส่งผลให้ผูเ้ข้ำประชมุสำมำรถน�ำควำมรูแ้ละข้อมลูทีไ่ด้รบัจำกกำรประชมุ	
ไปปรบัใช้	หรอืต่อยอดพัฒนำเพือ่เพิม่ศักยภำพในกำรผลิตพชืสวนได้อย่ำง
มปีระสทิธภิำพต่อไปในอนำคต	นัน่หมำยถงึกำรประชมุครัง้นีป้ระสบควำม
ส�ำเร็จ	 และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	 เป็นประโยชน์ต่อวงกำร
พืชสวนของไทยและของภูมิภำค

ข้อมูล : สุนิสา บุญญะปฏิภาค และ  ปิยนุช นาคะ
เรียบเรียง :  พรรณนีย์ วิชชาชู
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ภาพสุดท้ายพิธีปิดการประชุม

นายกสมาคมพืชสวนฯ กล่าวปิดการประชุม

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล  
พิธีกรในพิธีเปิด และปิดการประชุม

นางปิยนุช  นาคะ  เลขานุการคณะ
อนุกรรมการจัดการประชุม สรุปผลการ

ประชุมในพิธีปิดการประชุม

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการ
ประชุม AHC2023 กล่าวเชิญชวน

ร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในปี 2023
ประธาน ISHS กล่าวในพิธีปิด
การประชุมผ่านระบบออนไลน์
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พืชสวน ส น ท น า

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

	 สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ได้จดังำนครบรอบ	35	ปี	เมือ่
วันศุกร์ที่	29	พฤศจิกำยน	2562	ณ	โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์	คอนเวนชั่น	
หลกัสี	่กรงุเทพมหำนคร	นอกจำกนัน้ได้มกีำรจดัประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 
2560/2561	และเลอืกตัง้	นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	เพือ่จะได้
น�ำสมำคมฯ	 ด�ำเนินงำนในปี	 2563	 –	 2564	 ต่อไป	 ซ่ึงงำนส�ำคัญ 
ที่จะต้องด�ำเนินกำร	คือกำรจัดประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	ครั้งที่	3  
(The	 3rd	 Asian	 Horticultural	 Congress	 AHC	 2020)	 ซึ่งนำยก 
สมำคมฯ	 ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในวันนั้น	 ก็ยังชื่อนายอนันต์ ดาโลดม  
เช่นเดมิ	ซึง่ท่ำนกย็นิดทีีจ่ะขบัเคลือ่นและผลกัดนักำรด�ำเนนิกจิกรรมของ
สมำคมฯ	ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ต่อไป
	 ในปี	พศ.	2563	ทัว่โลกและประเทศไทยต่ำงประสบสภำวะกำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ	19	ซึง่เริม่ระบำดมำกตัง้แต่เดอืน	ธนัวำคม	
2562	 ท�ำให้ประเทศต่ำงๆ	 มีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรระบำด	 ส่งผล 
กระทบไปถึงธุรกิจหลำยอย่ำงต้องเกิดกำรหยุดชะงัก	 ธุรกิจกำรบิน	 
กำรท่องเที่ยว	กำรคมนำคม	กำรโรงแรมที่พัก	ตลอดจนห้ำงสรรพสินค้ำ	
ร้ำนอำหำรและบริกำรต่ำงๆ	ต้องหยดุชะงักและพกักจิกำรกนัเป็นส่วนมำก 
กำรจดักจิกรรมกำรประชมุจ�ำเป็นจะต้องงดหรือยกเลกิไป	กำรปฏบิตังิำน
ก็จ�ำเป็นจะต้องมีมำตรกำรหยุดและท�ำงำนที่บ้ำน	Work	From	Home	
กันหลำยหน่วยงำนท้ังภำครัฐบำลและเอกชน	 สมำคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	 ก็เช่นกันปิดท�ำกำรสมำคม	ปฏิบัติงำนอยู่ที่บ้ำนและเข้ำมำ
ร่วมประชุมหำแนวทำงกำรปฏิบัติบ้ำงเป็นครั้งครำว
	 ผลงำนของสมำคมอำจจะมีไม่มำกเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่ำนมำ 
แต่เมือ่เหตกุำรณ์โควดิ–19	เริม่คลีค่ลำยกไ็ด้มกีำรด�ำเนนิงำนทีม่ปีระโยชน์
อีกครั้ง	 โอกำสนี้จึงขอสรรุปผลกำรด�ำเนินงำนของสมำคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทยในปี	2563	มำให้ท่ำนได้ทรำบ	ดังนี้	

การฝึกอบรม 

ผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปประเทศจีน 

	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับเครือข่ำยเกษตรและ
อำหำรปลอดภัย	(GAP	Net)	ได้จัดฝึกอบรมดังกล่ำว	2	รุ่น	รุ่นที่	1	วันที่ 
9-12 มิถุนายน 2563	ณ	ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	
จ�ำนวน	46	คน	รุ่นที่	2	วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563	ณ	องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลนำขำ	 อ�ำเภอหลังสวน	 จังหวัดชุมพร	 จ�ำนวน	 25	 คน	
วัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม	 เพื่อให้ได้รับทรำบมำตรฐำนและควำมส�ำคัญ

ผลการด�าเนินงานของ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563

อบรมผู้ตรวจคัดทุเรียน
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งานแสดงกล้วยไม้ Siam Paragon 

Bangkok Royal Orchid 

 The Pride of Siam 2020 

	 สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
ร่วมกับศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	ได้จัด
งำนแสดงกล้วยไม้ทีย่ิง่ใหญ่อีกครัง้ในชือ่ว่ำ	

Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 
The Pride of Siam 2020	ระหว่ำงวนัที	่6-12 

สิงหาคม 2563	 ณ	 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	 
ภำยใต้แนวคดิ	“ทัว่หล้า เทดิไท้ ถวายสดดุ”ี	เพือ่ร่วมถวำย

พระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิพ์ระบรมรำชนินีำถ	พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง	 ในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	 88	 พรรษำ	 12	
สิงหำคม	2563	เพือ่สร้ำงควำมสุขให้คนไทยหลังจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19	
เริ่มผ่อนคลำย	(ระลอกแรก)
	 งำนน้ีศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอนได้จัดตกแต่งกล้วยไม ้
หลำกหลำยพนัธุใ์ห้วจิติรงดงำมอลงักำรด้วยกล้วยไม้	9	สกลุ	ประตมิำกรรม
สัญลักษณ์ช้ำงเผือกตกแต่งด้วยกล้วยไม้มำกกว่ำแปดแสนดอก	สือ่ให้เห็น
ควำมอดุมสมบรูณ์	ควำมยัง่ยนืของฝืนป่ำภำยใต้แนวคดิตำมพระรำชด�ำรสั
ว่ำ	“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี 
ต่อน�้า”	มีพิธีเปิดงำนในวันพฤหัสบดีที่	6	สิงหำคม	2563	เวลำ	14.00	น	
ได้รับเกียรติจำกคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ท่องเทีย่วและกีฬำ	เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน	รศ.วจิติร วังใน	เป็นผูแ้ทน
สมำคมฯ	 ในวันปิดงำนได้มีกำรน�ำกล้วยไม้จำกกำรจัดแสดงมำจ�ำหน่ำย
และประมูลซึ่งได้เงิน	300,000	บำท	เพื่อน�ำไปสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
ช่วยคนปัญญำอ่อนแห่งประเทศไทย	 ซึ่งได้ท�ำพิธีมอบเงินให้คุณสายสม 
วงศาสลุกัษณ์	ประธำนมลูนธิิฯ	เมือ่วนัที	่8	กนัยำยน	2563	ณ	ศนูย์กำรค้ำ
สยำมพำรำกอน	กำรจัดงำนครั้งนี้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุเพาะกล้า (peat moss)  

	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัท	 วำย	 ที	 พี	
อินเตอร์เทรด	 จ�ำกัด	 และบริษัท	 วีไอพี	 อะกริคัลเจอร์	 จ�ำกัด	 ได้จัดฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	 วัสดุเพาะกล้า (peat moss) อุปกรณ์ 
เพื่อเกษตรแม่นย�าและแนวทางการผลิตเห็ด เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  
เมือ่วนัที	่18 สงิหาคม 2563	ณ	ซแรย์อทติยำ	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัสรุนิทร์	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เกษตรและบุคลำกรของโครงกำร
เกษตรอทิตยำทร	 มีควำมรู้และทักษะปฏิบัติในกำรใช้วัสดุเพำะกล้ำพืช
อย่ำงมีคุณภำพ	รู้ถึงวิธีกำรท�ำงำนตลอดจนกำรบ�ำรุงรักษำ	และใช้ข้อมูล
เบือ้งต้นจำกอปุกรณ์ต่ำงๆ	ของระบบสถำนติีดตำมสภำพแวดล้อมทำงกำร

ของคุณภำพมำตรฐำนทุเรียน	 เพื่อเรียนรู้ภำคทฤษฎีและผู้ปฏิบัติกำร 
ตรวจสอบคัดเลือกทุเรียนให้เป็นไปตำมคุณภำพมำตรฐำนท่ีประเทศจีน
ต้องกำร	
	 กำรฝึกอบรมได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	คุณศิริพร  
วรกุลด�ารงชัย	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน	คุณบุญเกื้อ ทองแท้  
คุณพิทยา พรหมรักษ์	 นักวิชำกำรเกษตรจำกศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	 
รองศำสตรจำรย์	 ดร.สมศิริ แสงโชติ ดร.พีรพงศ์ แสงวนางค์กูล  
จำกภำควิชำโรคพืช	 คณะเกษตร	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บำงเขน	 
คุณปราโมทย์ ร่วมสุข และคุณประสาทพร ศรีสกุลเดช	 จำกสถำบัน
ทุเรียนไทย	 คุณอรทัย เอื้อตระกูล คุณณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์  
ผู้ใหญ่ด�ารงศักดิ์ สินศักดิ์	 ในส่วนชองสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
มี	 คุณพวงผกา คมสัน	 และ	 คุณเมธินี ศรีวัฒนกุล	 เป็นผู้แทนของ 
เครือข่ำยเกษตรและอำหำรปลอดภัย	(GAP	Net)	ซึ่งได้ประสำนวิทยำกร	
ผู้จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม	สถำนที่จะศึกษำดูงำน	อ�ำนวยควำมสะดวกและ
ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมทั้ง	 2	 รุ ่น	 ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง	 
มีผู้ประกอบกำรสวนทุเรียน	 และเกษตรกรสวนทุเรียน	 ขอให้มีกำรจัด 
ฝึกอบรมเช่นนี้อีก

งานกล้วยไม้สยามพารากอน
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เกษตรและทรำบแนวทำงกำรพัฒนำกำรเพำะเห็ดในระบบกึ่งอัตโนมัติ	
เพื่ออุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน	 ซ่ึงมีผู้เข้ำรับกำร
อบรมจ�ำนวน	38	คน	และผลกำรฝึกอบรมประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 

	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร	
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 และหน่วยงำน
สนับสนุนจำก	ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ	(วช)	ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 สมำคมพืชสวนนำนำชำติ	
(ISHS)	ได้จัดประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเซีย	ครั้งที่	3	(The	3rd Asian 
Horticultural	Congress	 :	AHC	2020)	 ในวันที่	15 – 17 ธันวาคม 
2563	ณ	โรงแรมมิรำเคิล	แกรนด์	หลักสี่	กรุงเทพฯ	โดยมีวัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย	 ผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องใน
วงกำรพืชสวนได้น�ำเสนอผลงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนพืชสวนและ
อุตสำหกรรมพืชสวนในภูมิภำคเอเซีย
	 -	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนพืช
สวนระหว่ำงนักวิชำกำรและนักวิจัยอำวุโสกับนักวิชำกำร	 และนักวิจัย 
รุ่นใหญ่ทั้งในและต่ำงประเทศ
	 -	 เพื่อแสดงศักยภำพด้ำนพืชสวนของไทยให้เป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับของนำนำชำติ
	 -	 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรงำนวิจัยด้ำน
พืชสวนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเซีย
	 -	 เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
และกำรท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
	 กำรจัดประชุมเป็นแบบ	Hybrid	Conference	มีทั้ง	Online	
และ	Offline	กำรประชมุมท้ัีงหมด	53	เรือ่ง	แบ่งออกเป็นสำขำต่ำงๆ	ดงันี้	
Breeding	&	Biotechnology,	Physiology	/	Production,	Nutrition	/ 
Production,	Postharvest	,	Agricultural	Extension	&	Agribusiness	
&	 Other,	 Proceesing	 and	 Engineering	 ภำคโปสเตอร์มีทั้งหมด	 
82	เรื่อง	จำกต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	51	 เรื่อง	และเสนอภำยในเมืองไทย	
31	 เรื่อง	 ผู ้เข้ำประชุม	 ชำวต่ำงประเทศท่ีลงทะเบียนและวิทยำกร	 
ร่วมประชุมออนไลน์	104	คน	จำกประเทศต่ำงๆ	ดังนี้	ญี่ปุ่น	 เกำหลีใต้	
จีน	 ไต้หวัน	 เวียดนำม	 มำเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 สิงค์โปร์	 ฟิลิปปินส	์ 
บังคลำเทศ	 อิสรำเอล	 รัสเซีย	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 แอฟริกำใต	้ 
อิตำลี	โปแลนด์	และสหรัฐอเมริกำ	และผู้เข้ำร่วมประชุมชำวไทย	จ�ำนวน	
274	คน	จำกหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

	 พิธีเปิดกำรประชุมได้รับเกียรติจำกรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 (นำยระพีภัทร์	 จันทรศรีวงศ์)	 เป็นประธำน	 และจำกกำร
ประเมนิผลควำมพงึพอใจของผู้เข้ำประชมุ	อยูใ่นระดบัค่อนข้ำงดถีงึดเีลศิ
และมีควำมสนใจที่จะไปเข้ำร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย  
ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่าง วันที่ 28-31 
สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	อีกด้วย	

อบรมวัสดุเพาะกล้า

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
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เพือ่เชญิชวนคนไทยมส่ีวนร่วมในกำรปกป้องเงนิกู	้แก้ปัญหำ	เยยีวยำฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม
	 6.	 	ชมรมอนุรักษ์และพัฒนำน�้ำมันมะพร้ำวแห่งประเทศไทย
ร ่วมกับสถำบันวิจัยพืชสวน	 เชิญสมำคมฯ	 ร ่วมสัมมนำวิชำกำร	 
เรื่อง	 โภชนะคีโตน	 ลดพุงคุมเบำหวำน	 เม่ือวันที่	 28	 ตุลำคม	 2563	 
ณ	ห้องประชุมกองวจิยัและพัฒนำวทิยำกำรหลังกำรเกบ็เกีย่วและแปรรปู
ผลิตผลกำรเกษตร	กรมวิชำกำรเกษตร
	 7.	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์	 วิทยำเขตก�ำแพงแสน	 
จัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ	 ครั้งที่	 17	 ในวันที่	 2-3	 ธันวำคม	 2563	 
ณ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ก�ำแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	เชญิสมำคมฯ
ร่วมเป็นเจ้ำภำพ	และใช้ตรำสัญลักษณ์ในกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุม
	 8.	 บริษัท	 เดอะมอลล์	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด	 เชิญสมำคมฯ	 ร่วมงำน
เดอะมอลล์มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้	 2020	 ภำยใต้แนวคิด	 อยู่อย่ำง 
พอเพยีงตำมค�ำพ่อสอน	ระหว่ำงวนัที	่20	พฤศจกิำยน	–	7	ธนัวำคม	2563	
ณ	MCC	Hall	ชั้น	4	เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์	งำมวงศ์วำน	กรุงเทพฯ	
	 9.	 เครือข่ำยส่งเสริม	 กำรผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย	 มูลนิธิเพื่อส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกับ
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนอื่นๆ	 ที่ร่วมท�ำงำนใน 
เครือข่ำย	 จัดประชุมประจ�ำปี	 2563	 เรื่อง	 กำรบริโภคที่รับผิดชอบต่อ 
วิถีชีวิตที่ยั่งยืนในวันที่	 15	 กันยำยน	 2563	ณ	 โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค	
และมีพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
 10.	กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	เชญิสมำคมฯ	ร่วมสมัมนำ
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังควำมเห็น	 มุมมองกับโอกำสและควำม
ท้ำทำยทำงกำรค้ำ	 กำรลงทุนจำกกำรฟื้นกำรเจรจำจัดท�ำควำมตกลง 
กำรค้ำเสรีไทย-สหภำพยุโรปและไทย
	 	 10.1	เรื่อง	 ไทยพร้อมหรือยังที่จะฟื ้นกำรเจรจำ	 FTA	 
ไทย-EU	ในวันอังคำรที่	22	กันยำยน	2563	ณ	โรงแรมแบงค๊อกแมริออท	
กรุงเทพฯ
	 	 10.2	เรื่องโอกำสขยำยตลำดใหม่ผ่ำน	 FTA	 อำเซียน- 
แคนนำดำ	ในวันจันทร์ที่	28	กันยำยน	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์	
แอท	เซ็นทรัลเวลิลด์	กรุงเทพฯ
	 11.	Mr.Willem	 Schoustra	 อัครรำชทูตท่ีปรึกษำด้ำน
กำรเกษตร	และคุณศรำวธุ	ฉันทจิตปรชีำ	นกัวชิำกำรเกษตรจำกสถำนทตู	
เนเธอร์แลนด์	 ได้เข้ำเยี่ยมสมำคมฯ	 เพื่อแนะน�ำและสร้ำงควำมคุ้นเคย	 
ซึ่งอำจมีควำมร่วมมือในอนำคตในกำรแก้ปัญหำ	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรเกษตร	เมื่อวันที่	20	กุมภำพันธ์	2563
	 12.	ผู้แทนจำกสสปน.	 และนำยกเทศมนตรีนครอุดรธำนีและ
คณะ	 เข้ำพบนำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษำหำรือ
แนวทำงกำรจดังำนมหกรรมดอกไม้ระดบัเมอืง	เพือ่ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว	

การจัดงานแสดงกล้วยไม้อัญมณี ศรีสยาม

	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับศูนย์เรียนรู้	 ฟลอร่ำ
พำร์ค	 ร่วมจัดงำนแสดงกล้วยไม้อัญมณี	 ศรีสยำม	 ระหว่ำงวันที่	 19-29	
พฤศจกิำยน	2563	ณ	ศนูย์เรยีนรู	้ฟลอร่ำพำร์ค	อ�ำเภอวงัน�ำ้เขยีว	จงัหวดั
นครรำชสีมำ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อฟื้นฟูกำรจัดงำนกล้วยไม้ระดับชำติ
และธุรกิจกล้วยไม้ของไทย	 ให้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น	 เพื่อรณรงค์และ
กระตุ้นให้ประชำชนทั่วไปในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้สนใจ	 และหัน
มำปลูกกล้วยไม้เพิ่มมำกขึ้น	 เพื่อปูพ้ืนฐำนและเตรียมกำรในกำรผลักดัน
ให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบส�ำคญัในกำรจดังำนมหกรรมพชืสวนโลก
ในปี	พ.ศ.	2563	ทีจ่งัหวดัอดุรธำน	ีและปี	พ.ศ.	2572	จงัหวดันครรำชสีมำ	
และเพื่อแสดงให้ถึงคุณค่ำ	 ควำมหลำกหลำยและควำมสวยงำมของ
กล้วยไม้ไทย	
	 ในงำนมีกำรจัดแสดงควำมสวยงำมควำมหลำกหลำยของ
กล้วยไม้	10	สำยพนัธุ์	และกล้วยไม้สกลุ	ฟำแลนนอปซสิ	จ�ำนวน	200	ต้น	
และรองเท้ำนำรี	จ�ำนวน	50	ต้น	ซึ่งกล้วยไม้ฟำแลนนอปซิส	และรองเท้ำ
นำรี	 ดังกล่ำว	 ได้รับกำรสนับสนุนจัดส่งมำจำกไต้หวัน	 โดยสมำคมวิจัย
และพัฒนำดอกไม้ไต้หวัน	 (TFDA)	 พันธมิตรท่ีดีย่ิงของสมำคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย
	 นอกจำกกำรจัดประชุม/สัมมนำ	 หรือกำรจัดกิจกรรมแล้ว
สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ยงัได้มกีจิกรรมสนบัสนนุหน่วยงำนต่ำงๆ	
ที่ได้มีหนังสือเชิญสมำคมฯ	เข้ำร่วมกิจกรรม	อำทิเช่น
	 1.	 สมำคมกำรค้ำปุ๋ยและธุรกิจกำรเกษตรไทย	 เชิญร่วมงำน
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2563	เมื่อวันที่	28	มกรำคม	2563	ณ	ห้อง
รำชพฤกษ์บอลรูม	รำชพฤกษ์คลับ	กรุงเทพฯ	
	 2.	 บรษิทั	กวนิอนิเตอร์เทรด	จ�ำกดั	จดังำน	Thailand	Coffee	
Tea	&	Drink	2020	และเชิญร่วมเสวนำวิชำกำร	เรื่อง	อัตลักษณ์กำแฟ
ไทย	 สู่สำกล	 “คุณภำพและควำมท้ำทำยกำแฟไทยในทศวรรษหน้ำ”	 
เมื่อวันที่	28	กุมภำพันธ์	2563	ณ	ศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ	
ไบเทค	บำงนำ	กรุงเทพฯ
	 3.	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
เชญิเข้ำร่วมสมัมนำ	เรือ่ง	ยทุธศำสตร์อำรกัขำพชืระหว่ำงประเทศกบังำน
อำรักขำพืชของไทย	 ในวันท่ี	 27	 กุมภำพันธ์	 2563	ณ	 โรงแรมมำรวย 
กำร์เด้น	กรุงเทพฯ
	 4.	 	 สมำคมกำรค้ำเมล็ดพันธุ ์ไทย	 จัดประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ�ำปี	2562	และงำนเลีย้งสงัสรรค์	เชิญสมำคมฯ	ร่วมฟังบรรยำยพเิศษ	
เรื่อง	 อยู่ให้รอดในภำวะเศรษฐกิจถดถอย	 เมื่อวันที่	 6	 มีนำคม	 2563	 
ณ	โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์	กรุงเทพฯ	
	 5.	 องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	 (ประเทศไทย)	 เชิญสมำคมฯ	 
ร่วมงำนต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	 2563	 ในวันอังคำรท่ี	 15	 กันยำยน	 2563	 

กล้วยไม้อัญมณีศรีสยาม
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จังหวัดอุดรธำนี	และจัดงำน	Udon	Flora	&	Music	Festival	เมื่อวันที่	
22	กันยำยน	2563
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สนบัสนนุเงนิเพือ่ร่วมกบั
กิจกรรมกับสมาคมต่างๆ ดังนี้
	 -	 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน	10,000	บำท	 ให้มูลนิธิระพี-กัลยำ
สำคริก	 ซึ่งได้จัดงำนร�ำลึกประจ�ำปีถึงศำสตรำจำรย์ระพี	 สำคริก	 ในวัน
จันทร์ที่	 17	 กุมภำพันธ์	 2563	 ณ	 อำคำรวชิรำนุสรณ์	 คณะเกษตร	
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บำงเขน
	 -	 สนบัสนนุเงินจ�ำนวน	3,000	บำท	ให้แก่สมำคมกำรค้ำเมล็ด
พันธุ ์ไทย	 เพื่อสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมควำมสัมพันธ	์ 
“THASTA	GOLF	2020”	ในวันที่	18	มีนำคม	2563	ณ	สยำมรำชครำม
กอล์ฟคลับ	อ�ำเภอบำงไทร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

การจัดทัศนศึกษา

	 สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	น�ำคณะกรรมกำรและสมำชกิ
ไปทัศนศึกษำ	ระหว่ำงวันที่	30-31	กรกฎำคม	2563	ณ	จังหวัดรำชบุรี	
และกำญจนบรีุ	เพ่ือชมสวนอนิทผลมั	สวนกล้วยไม้	และเมืองมัลลกิำย้อนยคุ 
ร.ศ.	124	ซึ่งมีผู้ร่วมเดินทำงจ�ำนวน	26	คน	
	 -	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 น�ำคณะกรรมกำรไป
ทัศนศึกษำ	 ระหว่ำงวันที่	 25-26	 พฤศจิกำยน	 2563	ณ	ฟลอร่ำพำร์ค	
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 เพื่อชมงำนกล้วยไม้...อัญมณ ี
ศรีสยำม	และชมโครงกำรต่ำงๆ	ของโครงกำรฟ้ำประทำน	ฟำร์ม	มีผู้ร่วม
เดินทำง	19	คน

การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

	 -	 	 สมำคมฯ	 ได้พิมพ์ข่ำวสำรสมำคมพืชสวน	 เพื่อเผยแพร่
ควำมรูค้วำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยด้ีำนต่ำงๆ	ข้อมูลทำงวชิำกำร	กำรผลติ
และกำรตลำดพืชสวน	พชืสวนพนัธุใ์หม่ทีน่่ำสนใจ	ตลอดจนกจิกรรมต่ำงๆ
ที่สมำคมฯ	ได้ด�ำเนินกำร	โดยก�ำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	จ�ำนวน	
ฉบบัละ	1,700	เล่ม	เพือ่ส่งให้สมำชกิของสมำคม	ห้องสมดุของหน่วยงำน	 
ภำครำชกำร	 เอกชน	 สถำบันกำรศึกษำและผู้สนใจ	 ซ่ึงผู้มีอุปกำระคุณ
สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดพิมพ์ข่ำวสำรสมำคมพืชสวนฯ	 ในปี	 
พ.ศ.	2563	มีดังนี้
	 1.	 สมำคมกำรค้ำปุ๋ยและธุรกิจกำรเกษตรไทย
	 2.		บริษัท	โซตัส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด
	 3.		บริษัท	เอเวนส์	เพียว	(ไทย)	จ�ำกัด
	 4.		บริษัท	เจียไต๋	จ�ำกัด
	 5.		บริษัท	ไฮโดรไทย	จ�ำกัด

	 6.		บริษัท	โตโยต้ำเภตรำ	จ�ำกัด
	 7.		บริษัท	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ำกัด
	 8.		บริษัท	ยู-อโกร	จ�ำกัด
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ประจ�ำปี	 2563	 อำจจะมีไม่มำกนักเนื่องจำกเป็นปีที่ประเทศไทย 
พบสถำนกำรณ์โควดิ-19	ซึง่ทกุคนต้องระวงั	และค�ำนงึถงึควำมปลอดภัย
และตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่ให้หยุดเช้ือเพื่อชำติด้วยกำรปฏิบัติงำน 
ที่บ้ำน	 ซึ่งทุกท่ำนคงจะทรำบดี	 คำดหวังว่ำปี	 2564	 สถำนกำรณ์โควิด	 
น่ำจะคลี่คลำยลงมำก	เนื่องจำกมีวัคซีนป้องกันแล้ว	และสมำคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยก็จะเดินหน้ำกับภำรกิจเพื่อสังคม	 และภำคกำรเกษตร
ของไทยต่อไป

ทัศนศึกษา สวนอินทผลัม จ.ราชบุรี
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มีรสชำติหวำนกว่ำ	 ผลมีลักษณะทรงกรวยถึงกลมปลำยแหลม	น�้ำหนัก 
ต่อผล	12-115	กรัม	เนื้อผลแน่นสีแดงสด	ลักษณะของใบจะเป็นรูปกลม	
ขอบใบหยักคล้ำยฟันเล่ือย	 สีเขียวปำนกลำง	 ทรงพุ่มตั้งตรง	 ต้ำนทำน 
ต่อโรคแอนแทรคโนส	และ	รำแป้งได้ดี
 จำกเอกสำรของนำยทนิน์	พรหมโชต	ิมคี�ำแนะน�ำว่ำ	กำรพจิำรณำ
ปลูกสตรอว์เบอร์รีสำยพันธุ์ใดในพื้นที่หนึ่งๆ	 อำจต้องค�ำนึงถึงลักษณะ
ต่ำงๆ	ดังนี้
 1.	 กำรปรบัตวั	(adaptation)	เช่น	สภำพพืน้ที	่สภำพภมูอิำกำศ 
และกำรเจริญเติบโต	เป็นต้น
	 2.		ควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลง	 (disease	 or	 insect	 
resistance)	 เช่น	 กำรใช้พันธุ์ต้ำนทำนให้ตรงกับปัญหำในพื้นท่ีปลูก	
เป็นต้น
	 3.		ควำมมุ่งหมำยกำรใช้ประโยชน์	 (intended	 use)	 เช่น	 
กำรแปรรูป	กำรจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และกำรรับประทำนสด	เป็นต้น
	 4.		ช่วงเวลำที่เก็บเกี่ยวผลผลิต	(season	of	ripening)	ได้แก่	
พันธุ์เบำมำก	 พันธุ์เบำ	 พันธุ์ปำนกลำง	 พันธุ์หนัก	 และพันธุ์หนักมำก	
เป็นต้น

การปลูกสตรอว์เบอร์รีของศูนย์ฯ เชียงราย 

 สตรอว์เบอร์รีเป็นพชืทีม่รีะบบรำกตืน้	แต่ต้องกำรธำตอุำหำรสงู 
มกีำรระบำยน�ำ้ด	ีกำรปลกูสตรอว์เบอร์ร	ีทีศ่นูย์วจิยัและพฒันำกำรเกษตร
ที่สูงเชียงรำย	 เริ่มต้นจำกกำรผลิตไหลให้ปรำศจำกโรค	 และแมลง 
ให้มีควำมสมบูรณ์	 แข็งแรง	 โดยผลิตจำกไหลท่ีมำจำกต้นแม่พันธุ์จำก
โครงกำรหลวง	 มำปลูกในดินผสมที่ประกอบด้วยดินที่ขุดจำกป่ำดิบชื้น	 
ซ่ึงเป็นดินด�ำมีฮิวมัสสูง	 ปุ๋ยชีวภำพผสมจำกญี่ปุ่น	 แกลบด�ำ	 แกลบดิบ	 
ขุยมะพร้ำว	 และปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ	 จำกน้ันลงปลูกลงในกระถำง
ขนำด	8,10	นิว้	ดแูลรกัษำให้เจรญิเตบิโตแตกกอ	และออกไหลเพือ่ท�ำกำร
ขยำยพันธุ์	จำกนั้นย้ำยปลูกลงดิน	3	วิธีกำร	ดังนี้

	 •	 การปลูกลงดินแบบทั่วไป	 ขึ้นแปลงสูง	 50	 ซม.	 กว้ำง	 
1	เมตร	ยำว	4	เมตร	โรยปูนขำว	ตำกแดดทิ้งไว้	1	สัปดำห์	ใช้ส่วนผสม
ดนิส�ำเรจ็ทีน่�ำมำใช้กบัวธิกีรรมทีผ่่ำนมำผสมกบัปุย๋ชวีภำพจำกญีปุ่น่และ	
ดินด�ำ	แกลบดิบ	ปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ	

	 •	 การปลูกในกระบะไม้ไผ่ยกพื้น	 โดยปลูกบนกระบะที่ท�ำ
จำกไม้ไผ่ขนำดกว้ำง	1	เมตร	ยำว	8	เมตร	สูง	40	เซนติเมตร	และยกสูง
จำกพื้นดินประมำณ	1	เมตร	แล้วผสมดินปลูก	 (ส่วนผสมดินผสมส�ำเร็จ

พืชสวน วิ ช า ก า ร

ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ และ เกียรติสยาม แก้วดอกรัก

สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย ที่วาวี

	 สตรอว์เบอร์รี	(Fragaria	x	ananassa	Duch.)	เป็นไม้ผลเขต
กึ่งร้อนที่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของประเทศไทยได ้
เป็นอย่ำงดี	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 โครงกำรหลวงได้มีกำรน�ำสตรอว์เบอร์ร ี
สำยพันธุ์ใหม่	มำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อกำรค้ำ	คือ	สตรอว์เบอร์รี	
พันธุ์พระรำชทำน	 80	 ซึ่งเป็นพันธุ์รับประทำนสด	 มีลักษณะเด่นคือ	 
ผลสุกมีกลิ่นหอม	มีรสหวำน	และรูปร่ำง	ของผลสวยงำม	
	 สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระรำชทำน	 80	 พระรำชทำนให้เมื่อปี	 
พ.ศ.	2550	ซึ่งเป็นปีที่	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพล
อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงเจรญิพระชนมพรรษำ	80	พรรษำ	
เป็นสำยพันธ์ุทีน่�ำเมลด็พนัธ์ุลกูผสมจำกประเทศญีปุ่่นมำปลกู	(เป็นสำยพนัธุ์
ทีน่�ำมำ	ทดลองปลกูทีส่ถำนนวีจิยัเกษตรหลวงอ่ำงขำง)	ต้องกำรควำมสงู
ตั้งแต่	800	เมตร	เหนือระดับน�้ำทะเลขึ้นไป	อุณหภูมิ	เฉลี่ย	16-20	องศำ
เซลเซียส	ไม่น้อยกว่ำ	30	วัน	มีลักษณะเด่น	คือ	เมื่อสุกมีกลิ่นหอม	และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย
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สตูรเช่นเดยีวกันทีป่ลกูลงกระถำงข้ำงต้นทีเ่ป็นกระถำงแม่พนัธุ)์	เนือ่งจำก
เป็นแปลงที่ต้องกำรไหลเพื่อขยำยพันธุ์

	 •	 การปลูกลงกระถางขนาด 8, 10 นิ้ว	ปุ๋ยอินทรีย์ผสมจำก
ญี่ปุ่นเน้นธำตุฟอสฟอรัส	 แกลบด�ำ	 ขุยมะพร้ำว	 และปุ๋ยหมักแบบเติม
อำกำศ	และใช้กำบมะพร้ำวรองก้นกระถำง	ข้อดีของกำรปลูกในกระถำง	
คือ	สำมำรถดแูลและควบคมุปัจจยัต่ำงๆ	ได้ง่ำย	อกีทัง้ยงัสำมำรถเคลือ่นย้ำย
ไปมำได้สะดวก

	 •	 ปลกูลงถงุขนาด 8 x 10 นิว้	ใช้ดนิผสมเช่นเดยีวกบัทีผ่สม
ปลูกในกระถำง	8,10	นิ้ว

ข้อได้เปรียบและโอกาส 

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่สูงเชียงรำย	 อยู่สูงจำกระดับ
น�้ำทะเลมำกกว่ำ	1,000	เมตร	ขึ้นไป	อุณหภูมิต�่ำเกือบตลอดทั้งปี	และมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินสูง	ที่ผ่ำนมำเกษตรกรได้สั่งต้นไหลสตรอว์เบอร์รี
จำกพื้นที่อื่น	ที่มีรำคำสูง	มีค่ำขนส่ง	และได้ต้นไหลไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร	
ซึ่งหำกทำงศูนย์วิจัยฯ	สำมำรถผลิตไหลให้เกษตรกรได้	จะสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้กรมฯ	และแก้ปัญหำให้เกษตรกรโดยตรง
	 ดอยวำวี	 ซึ่งเป็นแหล่งท่ีตั้งของศูนย์ฯ	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ม ี
ชือ่เสยีง	ปกตมินีกัท่องเทยีวตลอดท้ังปี	มโีอกำสทีส่ำมำรถจ�ำหน่ำยผลผลติ	
และผลิตภัณฑ์จำกสตรอว์เบอร์รีได้ตลอดทั้งปี
	 ศูนย์ฯ	มีโอกำสกำรท�ำงำนวิจัย	และช่วยเหลือเกษตรกร	ดังนี้
	 1.	 ผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์แบบครบวงจร	เพื่อเป็นต้นแบบ
เกษตรอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยว	 แปลงอินทรีย์	 โดยผู้เขียนมั่นใจในควำม 
เป็นไปได้ทีจ่ะผลติแปลงสตรอว์เบอร์รอีนิทรย์ีในศนูย์วจิยัและพฒันำกำร
เกษตรที่สูงเชียงรำยให้เป็นแปลงต้นแบบได้	เนื่องจำกสภำพพื้นที่อยู่ห่ำง
ไกลจำกชุมชนและแหล่งท�ำกำรเกษตรอื่นๆ	
 2.	 ศึกษำประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์จำกกรม 
วิชำกำรเกษตร	 เปรียบเทียบกับวิธีของภูมิปัญญำชำวบ้ำน	 เพ่ือผลิต 
สตรอว์เบอร์รีอินทรีย์
	 3.	 ศึกษำชนิดของโรค	 แมลง	 และสัตว์ศัตรูสตรอว์เบอร์รีใน 
พื้นที่สูงดอยวำวี	และแนวทำงกำรก�ำจัดเบื้องต้น
	 4.	 เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต	ควำมต้ำนทำนศัตรูพืช	และ
ผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี
	 5.	 ผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีสำยพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร
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ปลูกลงดินผลผลิตพร้อมจ�าหน่าย

เตรียมดินปลูกในกระบะไม้ไผ่

ปลูกในกระบะไม้ไผ่

ปลูกในกระถาง

ปลูกในถุงพลาสติก
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การป้องกันก�าจัดศัตรูสตรอว์เบอร์รี

 โรค	กำรปลูกสตรอว์เบอร์รขีองศนูย์ฯ	ทกุวธิกีำรปลูกได้มกีำรเตรยีมดนิปลกูทีค่ลกุ
ด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืชทำงดินจำกกรมวิชำกำรเกษตร	 สตรอว์เบอร์รีที่ปลูกจึงยังไม่
ประสบปัญหำโรคพืช	ซึ่งหำกมีปัญหำทำงศูนย์ฯ	มีนักวิชำกำรที่พร้อมช่วยกันแก้
 แมลง	ที่พบเป็นปัญหำประกอบด้วย	

	 •	 เพลี้ยแป้ง	 ในพื้นที่หมู่บ้ำนดอยช้ำง	 เพลี้ยแป้งเป็นแมลงที่ระบำดหนักกับทุก
พืช	และท�ำลำยพืชเกือบทุกชนิดแม้แต่ดอกดำวเรืองที่ไม่มีแมลงอื่นท�ำลำย	นอกจำกนี้เพลี้ย
แป้งยังติดไปถึงต้นไม้ใบหญ้ำทั่วไป	 ศูนย์ฯ	 ท�ำกำรป้องกันก�ำจัดโดยกำรฉีดพ่นหำงไหลสกัด	
และน�ำ้ยำล้ำงจำน	โดยพ่นน�ำ้ยำล้ำงจำนในตอนทีแ่ดดร้อนจดั	ส่วนหำงไหลสกดัใช้พ่นเมือ่พบ
เพลี้ยแป้งระบำดมำก	พ่นในเวลำตอนเย็น

	 •	 เพลี้ยอ่อน	 ระบำดในช่วงปลำยฤดูฝนและเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ	ป้องกัน
ก�ำจัดโดยกำรฉีดพ่นหำงไหลสกัด
	 สตัว์ศตัรสูตรอเบอรี	่ศตัรทูีส่�ำคญั	คอื	กระรอก	ป้องกนัก�ำจดัด้วยกำรใช้กบัดกั	และ
ส่วนที่ปลูกในโรงเรือน	ป้องกันด้วยกำรใช้ตำข่ำยล้อมโรงเรือน	

โอกาสเป็นสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์

	 จำกกำรผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ผ่ำนมำข้ำงต้น	 มีควำมสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด	 แต่ใช้เฉพำะปุ๋ยเคมีสังเครำะห์เท่ำนั้นซึ่งสำมำรถที่หำ
วัตถุดิบแทนปุ๋ยเคมีดังกล่ำวได้	 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรผลิตโดยไม่ใช้สำรสังเครำะห์ใดๆ	 ผู้
เขียนมั่นใจว่ำสำมำรถผลิตสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ที่มีคุณภำพได้

ข้อมูลจาก
ณรงค์ชยั	พพิฒันวงศ์,	เวช	เต๋จ๊ะ	และ	H.	Akagi.	2551.	สตรอว์เบอร์ร	ี“พนัธุพ์ระราชทาน 80”
 เอกสำรจำก	งำนวิจัยสตรอว์เบอร์รี.มูลนิธิโครงกำรหลวง,	เชียงใหม่.
ทินน์	 พรหมโชติ	 คณะเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	 http://www.agri.ubu. 
	 ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agsuthpr	(สืบค้นเมือ่	4	พฤศจกิำยน	 
	 2563)

ปลูกในถุงพลาสติกยกร่องปลูก

เพลี้ยอ่อน
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พืชสวน ก า ร ต ล า ด

ชินวัตร เอี้ยวฉาย

	 จ�ำปำดะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง	 ตระกูลเดียวกับขนุน	 มีแหล่ง
ก�ำนดิในแถบอนิโดจนี	เป็นไม้ผลท้องถิน่ในแถบภำคใต้	แต่ผลสกุจะมกีลิน่
หอมแรงและรสหวำนกว่ำขนุน	มีฝรั่งที่เคยรับประทำนบรรยำยไว้ว่ำเป็น
ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงคล้ำยกล้วยหอมทองผสมกับขนุน	และรสหวำนฉ�่ำ
เฉกเช่นน�้ำผึ้งหรือสังขยำ	เรียกว่ำมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว	ที่คนชอบก็ชอบ	
คนไม่ชอบก็อำจไม่ชอบไปเลย	เช่นเดียวกับทุเรียน
	 จ�ำปำดะ	 สำมำรถรับประทำนสดและแปรรูปเป็นอำหำรได้
หลำกหลำย	 โดยเฉพำะเมนูเด็ดท่ีมีชื่อเสียงมำกและเป็นท่ีนิยมทำน 
แพร่หลำยทัง้ในแถบภำคใต้ของไทย		สงิคโปร์	และมำเลเซยี		คอื	จ�ำปำดะ
ชุบแป้งทอด	(cempedak	goreng)	เพรำะฉะนั้นตลำดจ�ำปำดะหลัก	ๆ	
ที่ผ่ำนมำจึงอยู่ในภำคใต้	(บริโภคเองในประเทศ)	และส่งออกไปประเทศ
มำเลเซีย	และ	สิงคโปร์	โดยเฉพำะในประเทศมำเลเซียนั้นเป็นตลำดหลัก
ในกำรส่งออกผลสดจ�ำปำดะที่ส�ำคัญของไทยในปัจจุบัน	
	 มำเลเซีย	 เป็นประเทศท่ีนิยมบริโภคจ�ำปำดะอย่ำงมำก	 มีกำร 
น�ำจ�ำปำดะมำแปรรูปเป็นขนม	 และของหวำนได้อย่ำงหลำกหลำย	 
และสร้ำงสรรค์	 ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมมูลค่ำผลจ�ำปำดะท่ีผลิตในประเทศของ 
เขำเองและเพื่อให้เกิดควำมนิยมในกำรบริโภคให้ไปสู่คนทุกกลุ่ม	 ทุกวัย	 
นอกจำกนั้นในปัจจุบันมำเลเซียยังมีกำรพยำยำมต่อยอดโดยกำรส่งออก
จ�ำปำดะ	ทัง้ในรปูของกำรแช่แขง็เฉพำะเนือ้	หรอืผลติภณัฑ์แปรรปูหลำย
ชนิดไปสู่ตลำดโลกมำกขึ้นด้วย	โดยเฉพำะตลำดฮ่องกงและจีน	มำเลเซีย
จงึเป็นฐำนกำรผลติผลติภณัฑ์แปรรปูจ�ำปำดะ	และเป็นตลำดหลกัท่ีส�ำคญั
ในกำรส่งออกผลสดจ�ำปำดะของประเทศไทย	
	 จ�ำปำดะชบุแป้งทอด,	ขนมเค้กจ�ำปำดะ	และลอดช่องทรงเครือ่ง
จ�ำปำดะ	 เป็นเมนูของหวำนยอดนิยมแบบดั้งเดิมของคนมำเลเซีย	 และ
สิงคโปร์ที่มีให้ทำนปีละครั้ง	มีกำรสร้ำงสรรค์ท�ำเค้กเนยสดจ�ำปำดะ	พัฟ
ไส้ครมีจ�ำปำดะ	มิล้ค์เชคจ�ำปำดะ	ไอศกรมีจ�ำปำดะ	ซึง่เป็นเมนขูองหวำน
ทีป่รบัหน้ำตำและรูปแบบให้เป็นสมยัใหม่	เพือ่เอำใจวยัรุน่	และคนรุน่ใหม่	
นอกจำกนี้ยังมีจ�ำปำดะในรูปแบบกึ่งส�ำเร็จรูปและรูปแบบวัตถุดิบเพื่อใช้
แปรรูป	 ซึ่งมีขำยในประเทศมำเลเซีย	 ขณะเดียวกันมำเลเซียยังพยำยำม
ส่งออกไปยังฮ่องกงและจีนด้วย
	 ประเทศจีนเป็นตลำดส่งออกผลไม้เขตร้อนที่ส�ำคัญมำก	ดังนั้น
เมื่อมองควำมพยำยำมของประเทศมำเลเซียในกำรท�ำตลำดทุเรียน 
มูซังคิงที่ผ่ำนมำ	 และควำมพยำยำมเล็ก	 ๆ	 ท่ีเริ่มพยำยำมจะส่งออก
จ�ำปำดะไปยังประเทศจีน	จึงเป็นกำรเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจและน่ำจับตำ	
	 ปี	2559	ผูเ้ขยีนได้เริม่ปลกูจ�ำปำดะแปลงเลก็	ๆ 	ด้วยควำมสนใจ	
และรับซื้อผลจ�ำปำดะมำทดลองท�ำตลำด	 ด้วยควำมบังเอิญ	 มีบริษัท 

จ�ำปำดะสู่สากล

น�ำเข้ำผลไม้จำกจีนบริษัทหนึ่งติดต่อขอซื้อผลสดจ�ำปำดะไป	3	สำยพันธุ์
เพื่อทดลองชิมและใช้เป็นตัวอย่ำงเพื่อทดสอบ	 หลังจำกนั้นผู้เขียนได้รับ
มอบหมำยให้เป็นผู้รวบรวมผลสดจ�ำปำดะให้บริษัทดังกล่ำวเพื่อส่งออก	
แต่ด้วยควำมไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำผลไม้ส่งออกของผูเ้ขยีน	โปรเจคนี้
จึงไม่สำมำรถท�ำได้ส�ำเร็จ	
	 ต่อมำในปี	 2560	 ผู้เขียน	 ได้รับกำรติดต่อให้ส่งออกจ�ำปำดะ 
ไปประเทศจีนอีกครั้ง	 แต่ในครั้งนี้ทำงผู้ซื้อคนจีนต้องกำรจ�ำปำดะในรูป
แกะเนือ้แช่แขง็	เพือ่น�ำไปแปรรูป	แต่จนแล้วจนรอดด้วยปัญหำเรือ่งสญัญำ
ซื้อขำยที่ตกลงกันไม่ได้ในรำยละเอียด	ผู้เขียนก็ท�ำไม่ส�ำเร็จอีกครั้ง
	 ปัจจุบัน	 ผู้เขียนทรำบว่ำมีผู้ส่งออกผลไม้ชำวไทยหลำยเจ้ำเริ่ม
เปิดรบัซือ้จ�ำปำดะเพือ่ท�ำกำรส่งออกไปยงัประเทศจนี	ในหลำยพืน้ทีอ่ำทิ	

มิลค์เชคจ�าปาดะ

บัตเตอร์เค้กจ�าปาดะ

ลอดช่องจ�าปาดะทรงเครื่องจ�าปาดะชุบแป้งทอด

ปลูกในถุงพลาสติก

เค้กจ�าปาดะ
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อ�ำเภอสำมร้อยยอด	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	อ�ำเภอหลงัสวน	จงัหวดัชมุพร	
และอ�ำเภอปำกพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 แต่เท่ำที่ทรำบยังมีปัญหำ
เหมือนกันทุกพื้นท่ีคือไม่สำมำรถรวบรวมผลผลิตจ�ำปำดะพันธุ์ดีส่งออก
ได้มำกพอ	และต่อเนือ่งตำมควำมต้องกำร	ทัง้นีผ้ลผลติจ�ำปำดะส่วนใหญ่
ทีผ่ลติในไทยยงัเป็นผลผลติทีเ่กดิจำกพนัธุพื์น้บ้ำน	และไม่ได้เกดิจำกกำร
จัดกำรอย่ำงถูกต้อง	 คุณภำพจึงยังไม่สำมำรถส่งออกในรูปผลสดได้	
ผลผลติจ�ำปำดะจงึยงัจ�ำกดั	เป็นแค่วตัถดุบิในกำรแปรรปูอำหำรและขนม	
ผลผลิตส่วนใหญ่ที่เหลือจำกกำรบริโภคในประเทศจึงถูกส่งออกไปยัง
ประเทศมำเลเซยี	ซึง่มขีนำดใหญ่พอทีจ่ะรองรบัผลผลติของเรำในปรมิำณ
มำกได้	แต่มีข้อจ�ำกัดคือสำมำรถรับซื้อในรำคำค่อนข้ำงต�่ำ
 สายพันธุ์จ�าปาดะ	 สวนจ�ำปำดะเกือบทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ใน
ปัจจบุนัเป็นสวนจ�ำปำดะทีป่ลกูแบบสวนสมรม	ไม่มกีำรจดักำรเชงิระบบ	
สำยพนัธุท์ีป่ลกูกไ็ม่สำมำรถจ�ำแนกได้	เพรำะเป็นจ�ำปำดะทีป่ลกูด้วยกำร
ขยำยพันธุ์จำกกำรเพำะเมล็ด	 แต่กระนั้นในอดีตหลำยพื้นท่ีเกษตรกร
หลำยท่ำนกไ็ด้คดัเลอืกจ�ำปำดะทีเ่กดิจำกกำรกลำยพนัธุโ์ดยธรรมชำตนิัน้
มำตัง้ชือ่ตำมลักษณะเด่น	หรอืตัง้ช่ือตำมพืน้ทีแ่ละผู้ค้นพบ	แล้วขยำยพนัธุ์
แบบไม่อำศัยเพศเพื่อปลูก	พันธุ์ดังกล่ำวในหลำยพื้นที่ก็ค่อย	ๆ 	ได้รับกำร
ยอมรับและเป็นที่รู้จักมำกขึ้น	จำกคุณภำพของผล	รสชำติ	และสีสัน	ที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว	อำทิ
	 พันธุ์ยวงทองนำทวี	พันธุ์เกำะยอ	พันธุ์ปลัดทอง	พันธุ์ไร้เมล็ด	
ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ดีของจังหวัดสงขลำ
	 พันธุ์ขวัญสตูล	พันธุ์ทองเกษตร	พันธุ์วังทอง	ของจังหวัดสตูล	
	 พันธุ์ทองตำปำน	พันธุ์สำยน�้ำผึ้ง	พันธุ์หอมหวน	ของ	 จังหวัด
พังงำ	เป็นต้น
	 ต่อมำในระยะหลัง	 หน่วยงำนด้ำนเกษตรในหลำยจังหวัด	 
ได้เข้ำมำคัดเลือกผ่ำนกำรประกวด	และได้มีกำรประชำสัมพนัธ์สำยพนัธ์ุดี
ทีช่นะกำรประกวด	ให้เกษตรกรได้รูจ้กัและเลอืกปลกู	แต่กย็งัไม่มพีนัธุใ์ด
ที่พอพูดได้ว่ำเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวแทนทำงกำรตลำดได้ชัดเจนใน
ปัจจุบัน
	 ส่วนทำงประเทศจีนน้ัน	 เท่ำที่ได้มีกำรทดลองส่งออกของ 
ผู้ส่งออกบำงรำยและจำกกำรเคยได้ทดสอบคุณภำพผลจ�ำปำดะกับทำง 
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รักษาทรงพุ่ม

ต้นพันธุ์พร้อมปลูก จ�าปาดะปลูกใหม่ ขยายพันธุ์ด้วยการติดตา ต้นพันธุ์ติดตา

ติดตาจ�าปาดะ ท�าค้างล้อมรอบต้นแม่พันธุ์ติดตา

สวมถุงป้องกันแมลงวันผลไม้
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ผู้ซื้อในประเทศจีนด้วยตัวผู้เขียนเอง	 เขำมีควำมต้องกำรและมีเกณฑ์ 
ในกำรคัดเลือกจ�ำปำดะหลักๆดังนี้
 ขนาดผล	จนีต้องกำรจ�ำปำดะทีม่ขีนำดผลค่อนข้ำงเลก็	น�ำ้หนกั	
2-3	 กิโลกรัม	 เพรำะตลำดปลำยทำงเป็นกำรขำยผลสด	 ซ่ึงต้องมีควำม
พอดีรับประทำนไม่ใหญ่เกิน	 สำยพันธุ์ท่ีปลูกส่งออกไปจีนจึงไม่ควรเป็น
พันธุ์ที่มีผลขนำดใหญ่
 ความยาวของผล	ไม่ควรเกนิ	30	เซนตเิมตร	เพรำะจะสมัพนัธ์
กับขนำดผล	และสำมำรถบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนำดพอดี	ไม่เกะกะใน
ขั้นตอนกำรขนส่ง	
 เปลือก	 ควรเป็นพันธุ์ที่มีเปลือกที่ไม่บำงจนบอบช�้ำในขั้นตอน
กำรขนส่งง่ำยเกินไป	 และไม่มีควรมีเปลือกหนำเกินเมื่อเทียบกับเน้ือ	
(จ�ำนวนยวงต�่ำ)	และถ้ำจ�ำปำดะที่ว่ำเปลือกมีสีเหลืองทองได้จะดีมำก
 คุณภาพเนื้อ	 สีเนื้อควรเป็นสีเหลืองทอง	 ด้วยควำมเชื่อเรื่อง 
สีทองเป็นสีแห่งโชคลำภ	 เนื้อควรหนำ	 มีจ�ำนวนยวงมำกเม่ือเทียบกับ
เปลือกและซัง	
	 ที่ส�ำคัญคือ	 รสชาติและกลิ่นต้องจัดจ้าน	 มีเอกลักษณ์ควำม
เป็นจ�ำปำดะครบ	 ทั้งนี้เพรำะรสนิยมคนจีนจะชอบทำนผลไม้ที่มีรสจัด	
กลิ่นจัด	เฉกเช่นที่ชอบทุเรียน
	 ปัจจุบัน	 มีล้งที่รับซ้ือจ�ำปำดะส่งออกไปจีน	 ในบำงพื้นที่เช่น	
อ�ำเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	อ�ำเภอปำกพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	
มีกำรเปิดรับซื้อผลสดจ�ำปำดะและท�ำกำรส่งออกไปยังประเทศจีนแบบ
ล็อตเล็กๆ	 โดยส่งออกไปครำวละ	 2-3	 ตัน	 ทั้งนี้เพรำะยังไม่สำมำรถ
รวบรวมผลจ�ำปำดะเกรดดีส่งออกได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์	 และเพื่อควำม
ล่องตัวในกำรขนส่งไปยังปลำยทำง	 โดยล้งดังกล่ำวมีก�ำหนดสำยพันธุ์
ชัดเจนในกำรรับซื้อ	 คือ	พันธุ์ทองตาปาน	 ซ่ึงเป็นสำยพันธุ์ของจังหวัด
พังงำ	โดยทั้งนี้หำกเกษตรกรท่ำนใดอยำกปลูกจ�ำปำดะเพื่อส่งออกไปจีน	
พันธุท์องตำปำนกจ็ะเป็นหนึง่พนัธุท์ีม่ลีกัษณะดตีำมเกณฑ์และมแีหล่งรบั
ซื้อที่ชัดเจน	ดังที่กล่ำวมำ
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เนื้อจ�าปาดะปั่นแช่แข็ง

พัฟจ�าปาดะ

ไอสครีมจ�าปาดะ

จ�าปาดะติ่มซ�า

สวมถุงยังท�าให้ผิวสวยจ�าปาดะทองตาปาน

รักษาทรงพุ่ม

ผลผลิตจ�าปาดะ
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คณะกรรมกำรบริหำร

สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดำโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดำ,	วิจิตร	วังใน
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชำชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นำคะ,	
	 สุนิสำ	บุญญะปฏิภำค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	กำญจนำ	โยธำรักษ์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชำกำรพืชสวนและวิชำกำรสำขำอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนควำมรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชำกำร	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่ำงๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนและร่วมมือในกำรค้นคว้ำและวิจัยปัญหำทำงพืชสวนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก

	 ปี	พ.ศ.	2564	เป็นปีทีไ่ม่ค่อยสดใสนกัส�ำหรบัประเทศไทย	เพรำะโควดิ-19	
กลบัมำระบำดอกีระลอกหนึง่	และกำรกลบัมำระบำดครัง้นีม้จี�ำนวนผูต้ดิเชือ้จ�ำนวน
มำกกว่ำรอบแรก	 สถำนกำรณ์กำรระบำดเริ่มมำรำวปลำยเดือนธันวำคม	 2563	 
ซึง่นบัเป็นโชคดขีองสมำคมพชืสวนฯ	ทีจ่ดังำนใหญ่ผ่ำนพ้นไปแล้ว	นัน่คอื	กำรประชมุ
วิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย	ครั้งที่	3	หรือ	AHC	2020	
	 ข่ำวสำรสมำคมพืชสวนฉบับนี้	 ได้สรุปผลกำรประชุมวิชำกำรพืชสวน 
แห่งเอเชีย	 ครั้งท่ี	 3	 มำให้ท่ำนที่ไม่มีโอกำสได้มำร่วมประชุมได้ทรำบว่ำ	 สมำคมฯ	
ด�ำเนินกำรจัดกำรประชุมคร้ังน้ี	 เป็นควำมส�ำเร็จที่น่ำพอใจ	 ส�ำหรับกำรจัดประชุม
ระหว่ำงประเทศผ่ำนระบบออนไลน์	ในสถำนกำรณ์ที่โควิด-19	ยังระบำดอยู่ทั่วโลก
 ดร.	อนันต์	ดำโลดม	นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ฝำกขอบพระคณุ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ที่ช่วยผลักดันให้กำรประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จ	 ได้แก่	
กรมวิชำกำรเกษตร	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 สมำคม 
พืชสวนระหว่ำงประเทศ	 (ISHS)	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	
(องค์กำรมหำชน)	 ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ	 ส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำวิจัย
กำรเกษตร	(องค์กำรมหำชน)	รวมทัง้พนัธมติรของสมำคมฯ	ทีส่นบัสนนุงบประมำณ
บำงส่วน	ได้แก่	บริษัทโซตัส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด	บริษัทอีคลิปส์	จ�ำกัด	บริษัท	
แลปควิป	จ�ำกัด	รวมทั้ง	บริษัท	วี	เอ็น	ยู	เอกซิบิชั่น	เอเชียแปซิฟิก	จ�ำกัด	ที่ได้เริ่ม
ต้นเตรยีมกำรจัดกำรประชมุมำกบัสมำคมฯ	ในระยะแรก	นอกจำกนีย้งัมผีูอ้ยูเ่บือ้งหลงั
กำรท�ำงำน	ได้แก่	คณะกรรมกำร	และอนกุรรมกำรชดุต่ำง	ๆ 	โดยเฉพำะอนกุรรมกำร
วิชำกำรที่มี	ศ.ดร.จริงแท้	ศิริพำนิช	เป็นประธำน	ซึ่งท�ำงำนกันหนักมำกในกำรอ่ำน
และคัดเลือกผลงำนวิจัย
	 ปี	 2564	 เริ่มต้นด้วยควำมเงียบเหงำ	 แต่เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19	 
เร่ิมคลี่คลำย	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทสไทย	 ก็พร้อมที่จะเดินหน้ำท�ำงำนต่อไป	 
เริม่ด้วย	กำรประชมุสำมญัประจ�ำปี	ซึง่ปี	2563	ทีผ่่ำนมำเรำงดไป	รวมทัง้	กำรแข่งขนั
โบว์ลิ่งกำรกุศล	 ที่จ�ำเป็นต้องเล่ือนเพรำะสถำนกำรณ์ไม่เอ้ืออ�ำนวยเช่นกัน	 ทั้งนี้ 
สมำคมฯ	 ก�ำหนดจะจัดประชุมสำมัญประจ�ำปีในเดือนพฤษภำคม	 2564	 ส�ำหรับ 
วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์	และ	facebook	ของสมำคมฯ	ต่อไป
	 ก่อนหน้ำกำรจัดประชุมสำมัญประจ�ำปี	 สมำคมฯ	 จะร่วมกับ	 สุขสยำม	 
ณ	ไอคอนสยำม	จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้	หลัก	ๆ	3	ชนิด	คือ	ทุเรียน	มะม่วง	
มะพร้ำวอ่อน	 โดยจะจัดในเดือนพฤษภำคม	 2564	 รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบ 
ทำง	เว็บไซต์	และ	facebook	ของสมำคมฯ	อีกเช่นกัน
	 เว็บไซต์สมำคมฯ	:	http://hsst.or.th		
	 Facebook	สมำคมฯ	:	สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน	 นำยก�ำธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลำ	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดำ	 นำยเกษม	จันทรประสงค์
ศำสตรำจำรย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นำยวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นำยกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกำศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน
นำงวัชรี	จียำศักดิ์	 นำงสำววนิดำ	อังศุพันธุ์	
นำยมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นำยวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นำยยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นำยวรเทพ	สุภำดุลย์
Mr.	Robert	Dixon		 นำยสกล	มงคลธรรมำกุล
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์		 นำงสำวจำรุณี	เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยำ	พุกกะเวส		 นำงพวงพกำ	คมสัน
ภญ.ดร.อำริญำ	สำริกะภูติ	

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นำยอนันต์	ดำโลดม
อุปนายก 	 นำยวิรัช	จันทรัศมี	
	 นำงลักขณำ	นะวิโรจน์
	 ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	
	 นำงสำวพรรณนีย์	วิชชำชู
เลขาธิการ		 นำงกนกรัตน์	สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ		 ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก		 นำงเยำวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน		 นำงดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	
	 นำงสร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ
สาราณียกร		 นำงสำวพรรณนีย์	วิชชำชู	
	 นำงสุรัตน์วดี	สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ		 นำงสุนิสำ	บุญญะปฏิภำค	
ฝ่ายวิชาการ		 นำงปิยนุช	นำคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา		 นำยไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล
		 นำงกำญจนำ	โยธำรักษ์

กรรมการกลาง 
นำยสุพล	ธนูรักษ์		 นำงสำวกฤชกมล	ทองเพ็ง	 	
นำงวิไล	อติชำตกำร		 นำงสำววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล
นำงมำริสำ	แสนกุลศิริศักดิ์		 นำยอภิสิทธิ์	ตันสกุล
นำยนิวัติ	ปำกวิเศษ		 นำยรัฐพล	โพธิ์นิยม
นำงสำวลิ้นจี่	บุญมำก								 นำงสำวมณฑกำฬ	ลีมำ
นำยศุภเชษฐ์	บุญประสพ

ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม				นำงดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ    นำงสร้อยดำว	วัฒธำจำรุเกียรติ,	นำงกำญจนำ	โยธำรักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม	 นำงนิตยำ	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถำบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชำกำรเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสำร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th
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