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สารจาก
นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ไม่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปีหลังจากได้ประชุมและ

จัดงานครบรอบ	35	ปี	สมาคมฯ	ไปเมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2562	เนื่องจากในช่วงปี	พ.ศ.	2562-2564	

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19	 เป็นสาเหตุทำาให้สมาคมฯมิได้มีการจัดประชุม

ใหญ่และรายงานผลการดำาเนินงานของปี	2562-2563	และ	2564	เมื่อเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมและสามารถ

ดำาเนินการจัดประชุมได้โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบและมาตรการป้องกันการควบคุมโรคของภาครัฐแล้ว	จึงได้

จัดประขุมใหญ่สามัญประจำาปี	2562-2564	ในวันอังคารที่	1	มีนาคม	2565	เพื่อรายงานผลการดำาเนินการ

และรายงานความกา้วหนา้ของสมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย	ในชว่งท่ีผ่านมาให้กรรมการ	สมาชกิ	ได้ทราบ 

รวมทั้งให้กรรมการ	 สมาชิกและผู้มีอุปการคุณได้มาพบปะ	 สนทนาแลกเปล่ียนความรู้	 ประสบการณ์ต่างๆ	 

ในช่วงท่ีผ่านมา

	 อนึง่ในการประชมุใหญส่ามญัประจำาป	ี2562-2564	มวีาระการเลอืกตัง้นายกสมาคมฯคนใหมด้่วย	 

ซึ่งครั้งนี้จะไม่ขอรับตำาแหน่งนายกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากได้ดำารงตำาแหน่งติดต่อกันมาเป็น 

ระยะเวลา	24	ปีแล้ว	แต่ประสงค์จะรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งมาเล่าสู ่

ทา่นทัง้หลายไดฟ้งัภายใตหั้วขอ้	เรือ่ง	“24	ปกีบัสมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย”	เพือ่เปน็เสมอืนกระตุน้เตอืน 

ความทรงจำา	 ความรู้สึกดีดี	 และความภาคภูมิใจที่ได้กระทำาและดำาเนินงาน	 ภายใต้การดำารงตำาแหน่ง 

นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ถงึแมว้า่รายงานเลม่นีจ้ะเปน็เพยีงสว่นหนึง่ของผลงานทีผ่า่นมา	24	ปี	 

แต่ทุกท่านคงจะทราบว่าสมาคมฯได้ดำาเนินงานในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรในเรื่องพืชสวน 

อย่างมากมาย

	 สุดท้ายนี้	 ในนามสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา	 

กรรมการบรหิาร	เจา้หนา้ที	่สมาชกิสมาคมฯทกุทา่น	และผู้มอีปุการคุณทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	พ่ีนอ้งเกษตรกร

และสื่อมวลชนท่ีมอบนำ้าใจไมตรีให้แก่สมาคมฯ	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 

ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก	 และอานิสงส์ท่ีท่านได้มอบให้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบ 

ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพพลานามัยแข็งแรง	และสำาเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

(นายอนันต์	ดาโลดม)

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

1	มีนาคม	2565
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1. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดตั้ง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527

โดยมีวัตถุประสงค์
1.	 สง่เสรมิสนบัสนนุวิชาการพชืสวนและวชิาการสาขา

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง 

พืชสวนในหมู่นักวิชาการ	 นักธุรกิจ	 เกษตรกรและ

ผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร

และองค์กรต่างๆ	 ของรัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการ

ค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางด้านพืชสวนทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ

5.	 ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก

2. รายชื่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวน 

 แห่งประเทศไทย ปี 2562 – 2564 

 กรรมการที่ปรึกษา

	 1.	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 ที่ปรึกษา

	 2.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 ที่ปรึกษา

	 3.	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 ที่ปรึกษา

	 4.	 นายกำาธร	เดชสกุลธร	 ที่ปรึกษา

	 5.	 รศ.วิจิตร	วังใน	 ที่ปรึกษา

	 6.	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ที่ปรึกษา

	 7.	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 ที่ปรึกษา

	 8.	 นายเกษม	จันทรประสงค์	 ที่ปรึกษา

	 9.	 ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 ที่ปรึกษา

	 10.	นายกองเอก	เปล่งศักด์ิ	ประกาศเภสัช		ที่ปรึกษา

	 11.	นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 ที่ปรึกษา

	 12.	คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 ที่ปรึกษา

	 13.	นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	 ที่ปรึกษา

	 14.	นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	 ที่ปรึกษา

	 15.	นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 ที่ปรึกษา

	 16.	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	 ที่ปรึกษา

	 17.	รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส	 ที่ปรึกษา

	 18.	นางวัชรี	จียาศักดิ์	 ที่ปรึกษา

	 19.	นายมนตรี	คงตระกูลเทียน	 ที่ปรึกษา

	 20.	นายวรเทพ	สุภาดุลย์	 ที่ปรึกษา

	 21.	Mr.Robert	Dixon	 ที่ปรึกษา

	 22.	นายสกล	มงคลธรรมากุล	 ที่ปรึกษา

	 23.	นางพวงผกา	คมสัน	 ที่ปรึกษา

	 24.	ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	 ที่ปรึกษา

	 25.	นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช	 ที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ	 ดร.อนันต์	 ดาโลดม

อุปนายก	 นายวิรัช	 จันทรัศมี

	 ดร.กิตติ	 วิทูรวิทย์ลักษณ์

	 นางลักขณา	 นะวิโรจน์

	 นางสาวพรรณนีย์	 วิชชาชู

เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	 สิทธิพจน์

รองเลขาธิการ	 ดร.เศรษฐพงศ์	 เลขะวัฒนะ

ฝ่ายทะเบียน	 นางดวงรัตน์	 ศิวสฤษดิ์

	 นางสร้อยดาว	 วฒัธาจารเุกยีรติ

สาราณียากร	 นางสาวพรรณนีย์	 วิชชาชู

	 นางสุรัตน์วดี	 สงแก้

ผลการดำาเนินงานปี 2562
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานปี 2562
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

	 นางสุนิสา	 บุญญะปฏิภาค

กรรมการฝ่ายประชุม/สัมมนา-วิชาการ

	 นางปิยนุช	 นาคะ

กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา

	 นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 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

3. นโยบาย ปี 2562 – 2564

	 3.1	 เสริมสร้างบทบาทของสมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	 ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมภาคเกษตรมากขึ้น

	 3.2	 จดัระเบียบการบรหิารของสมาคมฯ	ใหเ้ปน็

เอกเทศ	เพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงคข์องสมาคมฯ	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

4. แผนการดำาเนินงาน ปี 2562 – 2564

 กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุม / สัมมนา
วิชาการ
	 สมาคมฯ	มแีผนการจัดประชมุ	/	สัมมนาวชิาการ

เกีย่วกบัพชืสวน	โดยประสานงานและปฏบิตังิานร่วมกับ

กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	และหน่วย

งานอื่น	ๆ	ปีละ	4	ครั้ง	โดยนำาปัญหาของเกษตรกรมา

เป็นหัวข้อในการจัดประชุม	/	สัมมนา	เพื่อแก้ปัญหาใน

เร่ืองต่างๆเกีย่วกบัพืชสวน	อาทิ	ไมผ้ล	ไมด้อกไมป้ระดบั	

พืชสวนสมุนไพรและพืชสวนอื่นๆ

 กิจกรรมที่ 2 การจัดพิมพ์วารสารสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย โดยจัดพิมพ์ปีละ  
3 ฉบับ ดังนี้
	 ฉบับท่ี	 1/2562	 –	 2563	 ระหว่างเดือน 

มกราคม	–	เมษายน	2562	และ	2563

	 ฉบบัที	่2/2562	–	2563	ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม	

–	สิงหาคม	2562	และ	2563	

	 ฉบับท่ี	 3/2562	 –	 2563	 ระหว่างเดือน 

กันยายน	–	ธันวาคม	2562	และ	2563	

 กจิกรรมที ่3 การจดัทศันศกึษาในป ี2562 
 สมาคมกำาหนดจัดทัศนศึกษาท้ังภายในและต่าง

ประเทศ	ในแต่ละปี	ดังนี้	

 ปี 2562 
	 1.	 ทัศนศึกษาสาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 เพื่อ

เปน็การพฒันาความสัมพนัธท์ัง้สองประเทศและเพิม่พูน

ความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานี	 และจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 ปี 2563
	 1.	 ทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรในจังหวัด

ราชบุรี	กาญจนบุรี	และอำาเภอวังนำ้าเขียว	จังหวัด

นครราชสีมา
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 กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมและ Event 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
	 ครั้ งที่ 	 1	 การจัดประชุมเร่ือง	 การพัฒนา 

อตุสาหกรรมกาแฟในอาเซยีน	ครัง้ท่ี	1	ระหว่างวนัที	่14	–	 

17	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	 พระชนมพรรษา	

จังหวัดเชียงใหม่

	 ครัง้ที	่2	รว่มจดังานโครงการผลไมเ้มอืงสขุสยาม	

ระหว่างเดือนพฤษภาคม	–	มิถุนายน	2562	ณ	เมืองสุข

สยาม	ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

	 ครั้งที่	3	ร่วมจัดงาน	The	Mall	Pet	&	Plant	

Pop	Market	2019	ในวันที่	9	–	14	ตุลาคม	2562	ณ	

MCC	Hall	ชั้น	4	เดอะมอลล์	บางกะปิ

	 ครั้งที่	4	การประชุมวิชาการพืชสวน	ครั้งที่	18	

ระหว่างวันที่	 5	 –	 7	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 โรงแรม

ริชมอนด์	สไตลิช	คอนเวนชั่น	จังหวัดนนทบุรี

5. ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

 5.1 การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ
 5.1.1 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า 

อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่1 (1st ASEAN  

Coffee	 Industry	Development	Conferenc	 :	1st 

ACID)	จัดระหว่างวันที่	14	–	17	กุมภาพันธ์	2562	ณ	

ศนูยป์ระชมุและแสดงสินคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ	

7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

	 พิธีเปิดการประชุมในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	

ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ	์(คณุณรงค์	ออ่นสอาด)	เปน็ประธาน

เปดิการประชุม	มผีูแ้ทนจากเจา้ภาพรว่มจดัการประชมุ	

รวมถึง	ฯพณฯ	แพทริค	วิมิยู	วาโมโต	เอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐเคนยา	ประจำาประเทศไทย	ฯพณฯ	โจควิม	 

อมารลั	เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยตมิอร-์

เลสเต	 ประจำาประเทศไทย	 ซึ่งได้มีหนังสือถึงนายก

สมาคมฯ	 ขอแสดงความชื่นชมการจัดประชุม	 รวมถึง

ติมอร์-เลสเต	 ได้มีโอกาสร่วมจัดนิทรรศการ	 เป็นการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟด้วย	 ผู้

เข้าประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ	นักวิจัย	เกษตรกร	

ผู้ประกอบการ	 ท้ังจากประเทศไทยและต่างประเทศ	

ฯลฯ	 จำานวน	 450	 คน	 การบรรยายพิเศษจากผู้ทรง

คุณวุฒิเกี่ยวกับกาแฟ	 3	 ราย	 และวิทยากรรับเชิญ

จำานวน	14	ราย	การเสนอผลงานทางวิชาการ	18	เรื่อง	

ภาคโปสเตอร์	 12	 เร่ือง	 และการจัดนิทรรศการ	 โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรมส่งเสริมการเกษตร	

กรมวิชาการเกษตร	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	

กลุ่มประเทศอาเซียน	 มูลนิธ	ิ กลุ่มเกษตรกร	 สมาคมที่

เกี่ยวข้อง	ภาคเอกชน	เช่น	ดอยช้าง	เขาช่อง	สตาร์บัคส์	

ฮิลล์คอฟ	ฯลฯ	ร่วมจัดแสดงด้านการผลิต	การแปรรูป	

การทดสอบคุณภาพ	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 จำานวน	 70	

บูธ	มีผู้เข้าชมงานประมาณ	2,000	คน	มีการประกวด

แขง่ขนับาริสต้าม	ี2	ประเภท	ได้แก	่Brewers	Cup	และ	

Latte	Art	และการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	ชิงถ้วย

รางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี

 5.1.2 โครงการผลไม้เมืองสุขสยาม

	 สุขสยามรว่มกบัสมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย	

กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการพัฒนาชุมชน	ตลาดไท	 

กลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำาบลพลับพลานารายณ์	 

จงัหวดัจนัทบรุ	ีจดังาน	Amazing	Thai	Fruit	Paradise	 

หมิพานต์เปดิตำานาน	ผลไมเ้บญจทพิย	์ระหวา่งวนัที	่17	 

พฤษภาคม	–	2	มิถุนายน	2562	ณ	เมืองสุขสยาม	ชั้น	G	 

และชั้น	UG	ไอคอนสยาม	สมาคมฯ	ได้นำาผลิตผลจาก

เกษตรกรทีเ่ปน็เครอืข่ายไปรว่มจำาหน่ายไดแ้กส่ม้โอสวน

สระแก้วจากสวนคุณปรีชา	 สละ	 จากสวนคุณอาทิตย์	

มะมว่งจากสวนคณุมานพ	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	นำา้มะนาว

คุณนิวัติ	สละอินโด	ชมพู่ทับทิมจันทร์	และผลิตผลจาก

ฟ้าประทานฟาร์ม	ร่วมจำาหน่าย
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 5.1.3 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ

ครั้งที่ 18	ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 ร่วมกับสมาคม

พืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

วิชาการพืชสวนแห่งชาติ	ครั้งที่	18	ระหว่างวันที่	5	–	7	 

พฤศจกิายน	2562	ณ	โรงแรมรชิมอนด	์สไตลชิ	คอนเวนชัน่	 

อำาเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 ในการประชุมครั้งนี้จะมี 

ผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	นักวิจัย	

นิสิต	 นักศึกษา	 เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปประมาณ	 

400	 –	 500	 คน	 โดยมีการจัดพิมพ์หนังสือรวบรวม

บทคัดย่อแจกให้กับผู้ เข้าประชุม	 มีการจัดแสดง

นิทรรศการด้านการเกษตร	 เพื่อให้การประชุมดำาเนิน

ไปได้ด้วยดี	 สมาคมฯ	 ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

ประชุมเป็นเงิน	50,000	บาท

 5.1.4 งาน The Mall Pet & Plant PoP  

Market 2019	บริษัท	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จำากัด	กำาหนด

จดังาน	“The	Mall	Pet	&	Plant	POP	Market	2019”	

เป็นงานจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ	 ต้นไม้นานาพันธ์	

รวมทั้งรวบรวมสัตว์เลี้ยง	 สัตว์หายากสายพันธุ์ต่าง	 ๆ	

และการออกร้านจำาหน่ายต้นไม้	และสัตว์เลี้ยง	ในวันที่	

9	–	14	ตุลาคม	2562	ณ	MCC	Hall	ชั้น	4	เดอะมอลล์	

บางกะปิ	 จึงขอเชิญสมาคมฯร่วมจัดแสดงไม้ดอกไม้

ประดับในงาน	 โดยได้มอบพื้นท่ีให้กับสมาคมฯ	 รวม

ทั้งขอให้สมาคมฯช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วม

การออกร้าน	 ซึ่งสมาคมฯได้ร่วมกับฟ้าประทานฟาร์ม	

มาออกบูธ	 แสดงและจำาหน่ายกุหลาบพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ใน

งานดังกล่าว

 5.1.5 ก า รประ ชุม ใหญ่ ส า มัญประจำ า ปี  

2560/2561	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้จัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2560/2561	 ในวันศุกร์ที่	

29	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	คอน

เวนชั่น	 หลักส่ี	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งในการประชุมจะรายงาน

ผลการดำาเนินงานของสมาคมในปี	2560/2561	และมี

การบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	กว่าจะมาเป็นสมาคมพืชสวน

แห่งประเทศไทย	โดย	ศาสตรจ์ารยส์มเพยีร	เกษมทรัพย	์

เรื่อง	 อนาคตกัญชา-กัญชงไทย	 โดย	 ดร.ภญ.	 อาริญา	 

สาริกะภติู	และเรือ่ง	Local	Hero..สูส่ขุสยาม	ณ	ไอคอน

สยาม	โดย	คณุลกัขณา	นะวโิรจน	์และในวาระทีส่มาคม

พชืสวนแหง่ประเทศไทยมอีายคุรบ	35	ป	ีสมาคมฯ	ได้มี

การมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหผู้ม้คีณูุปการตอ่สมาคม	 

ซ่ึงทกุท่านได้ทำาคณุประโยชนต่์อสมาคมมานานหลายป	ี 

ได้แก	่ทา่นอาจารยเ์กษม	จันทรประสงค	์รศ.ดร.สุรพงษ	์ 

โกสิยะจินดา	 คุณวิโรจน์	 หิรัญยูปกรณ์	 และ	 คุณวิรัช	

จันทรัศมี	 นอกจากนี้	 สมาคมฯได้มอบโล่ขอบคุณผู้ที่

สนับสนุนเงินให้รายละ	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาท

ถ้วน)	 เพื่อใช้ในการดำาเนินงานจัดประชุมและพิมพ์

หนังสือ	35	ปี	สมาคม	จำานวน	6	ราย	ได้แก่	ครอบครัว

ดาโลดม	บริษัทโซตัส	อินเตอร์	เนชั่นแนล	จำากัด	บริษัท	

เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จำากัด	บริษัท	ไดนามิค	กรุ๊ปโปรดักส์	

จำากัด	และคุณลักขณา	นะวิโรจน์	และบริษัทไทยธรรม	

อลัไลแอนซ์	จำากดั	ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีจำานวน	178	คน

	 การประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคน

ใหม่	ซึ่งผลการคัดเลือกได้นายกสมาคมคนใหม่	ชื่อเดิม

วา่นายอนนัต	์ดาโลดม	เนือ่งจากสมาคมฯ	จะตอ้งเตรียม 

การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย	 ครั้งที่	 3	 

(AHC	2020)	ต่อไป

 5.2 กิจกรรมสนับสนุน
	 5.2.1	 มลูนธิสิง่เสรมิยวุเกษตรกรไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ร่วมกับฟ้าประทานฟาร์มและสมาคมพืช

สวนแห่งประเทศไทย	 มูลนิธิกฤษณาไกรสินธุ์	 จัดฝึก

อบรมหลักสูตร	 เกษตรอินทรีย์ผสมผสานและสมุนไพร	

ระหวา่งวนัที	่9	–	23	ธนัวาคม	พ.ศ.2561	ณ	ฟา้ประทาน

ฟาร์ม	อำาเภอวังนำ้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	ผู้เข้าร่วม

การอบรมเป็นเกษตรกรจากภาคใต้	14	คน

	 5.2.2	 การจัดประชุมวิชาการ	 Tea&Coffee	

International	 Symposium	 2019	 มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	 จัดประชุมวิชาการชา	 กาแฟ	 นานาชาติ	

(Tea&Coffee	 International	 Symposium	 2019)	

ระหว่างวันที่	 10	 –	 12	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 ห้อง
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ประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	โดย

มีวัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งพนัธมติรและเครอืขา่ยการวจิยั

เกีย่วกบัชาและกาแฟ	แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ

ทั้งในและต่างประเทศ	 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิจัย

จากประเทศตา่ง	ๆ 	เชน่จนี	ญีปุ่่น	เกาหล	ีศรลีงักา	อนิเดยี	

อังกฤษ	อเมริกาและไทย	จำานวน	309	คน	วิทยากรจาก

ผูท้รงคณุวฒุเิรือ่งชา	กาแฟ	จากตา่งประเทศและไทย	มี

การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชา	กาแฟ	จำานวน	34	บูธ	

แสดงถึงความสำาเร็จในวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

	 5.2.3	 โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม	 สมาคม

พืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมออกร้าน	 ณ	 โครงการ

ชัยพัฒนาประชาเกษม	 และร้านภัทรพัฒน์	 เขต

ปอ้มปราบศัตรพูา่ย	ระหวา่งวนัที	่22	–	26	พฤษภาคม	2562	 

และในวันที่	 23	 พฤษภาคม	 เวลา	 14.30	 น.	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 

เจ้า ฟ้ามหาจัก รีสิ รินธรฯ	 สยามบรมราชกุมารี 	 

เสดจ็พระราชดำาเนนิเปิดโครงการ	ซึง่กรรมการสมาคมฯ	 

ได้แก่	 ดร.อาริญา	 สาริกะภูติ	 คุณจารุณี	 เดส์แน็ช	 

คุณกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 คุณสุนิสา	 บุญญะปฏิภาค	 

คุณเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว	คุณดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	

ฯลฯ	ร่วมพิธีเปิดงาน

	 5.2.4	 การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

	 สำานกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ

(องค์การมหาชน)	 ได้เชิญนายกสมาคมฯเป็นคณะ

กรรมการพิจารณาความพร้อมการเสนอเป็นเจ้า

ภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี	 พ.ศ.2569	 (ปี	

2026)	 ของจังหวัดอุดรธานี	 ประเภท	 Type	 B	 วันท่ี	

24	 กรกฎาคม	 2562	 เพื่อท่ีจะยื่นแสดงเจตจำานงใน

การขอจัดงานต่อ	 AIPH	 ในเดือนกันยายน	 2562	ณ	

กรุงปักกิ่ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และยื่นเอกสาร

ประมูลสิทธิ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์	 2563	 ซึ่งจังหวัด

อุดรธานีได้แสดงศักยภาพความพร้อมในทุกๆด้าน	 มี

พื้นที่จัดงาน	 900	 กว่าไร่	 ในพื้นที่หนองแด	 ในธีม	 วิถี

ชวีติ	สายนำา้และพชืพรรณ	จดัระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน	

2569	ถึงมีนาคม	2570	จำานวน	134	วันและสำานักงาน 

ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ	 (องค์การมหาชน)	 

(สสปน.)	ได้นำาผู้แทนจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 

กรมวชิาการเกษตร	สถาบนัวจิยัพชืสวน	จงัหวดัอดุรธาน	ี

จงัหวดันครราชสมีา	เขา้รว่มกจิกรรมสรา้งความเชือ่มัน่

เพ่ือนำาเสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม 

พชืสวนโลกในป	ี2026	เมือ่วนัที	่7	–	11	กนัยายน	2562	 

ณ	กรงุปกักิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	วนัที	่8	กนัยายน	

2562	 คณะจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง

อาหารค่ำาให้แก่คณะกรรมการพืชสวนโลกและสมาชิก

จากนานาประเทศจำานวน	 80	 คน	ณ	 โรงแรม	 Club	

Med	Joy	View	มีอัครราชทูต	คุณมงคล	วิศิษฎ์สตัมภ์	

กล่าวต้อนรับ	 นำาเสนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

ความสมบูรณ์ในความพร้อมท่ีเหมาะแก่การเป็นเจ้า

ภาพจัดงานพืชสวนโลก	วันที่	 9	กันยายน	2562	ร่วม

ประชุม	AIPH	Annual	Congress	ครั้งที่	71	ณ	สถาน

ที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	(Beijing	2019)	ร่วมฟัง

การนำาเสนอความคบืหนา้การจดังานของแตล่ะประเทศ	

จากนั้นคณะได้เข้าชมงานในส่วนต่าง	 ๆ	 ของงานใน

พื้นที่กว่า	3,000	ไร่	วันที่	10	กันยายน	2562	คณะจาก

ประเทศไทยรว่มประชมุกบั	Mr.Kevin	Chung,Director	

of	Marketing	and	Exhibition	ของ	AIPH	ประธานจัด

งานพชืสวนโลก	ณ	กรงุไทเป	ไตห้วนั	ใหค้ำาแนะนำาตลอด

จนขัน้ตอนการนำาเสนอตวัเปน็เจ้าภาพ	รวมถงึการจดัตัง้

องคก์รเพือ่บรหิารจัดการงานพชืสวนโลก	และ	Mr.Sven	

Stmac	จากเนเธอร์แลนด์	ผู้มีประสบการณ์การจัดงาน

พืชสวนโลก	 ได้ให้คำาแนะนำาการสร้างแนวความคิด	

การออกแบบ	 การบริหารจัดงานโครงการ	 ฯลฯ	 และ 

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การต้อนรับ 

คณะบรรยายภาพรวมของสวนไทย	 และคณะได้ชม

บริเวณที่เป็นจุดที่น่าสนใจของงานพืชสวนโลกครั้งนี้

และวันที่	11	กันยายน	2562	เดินทางกลับประเทศไทย	 

ซ่ึงผู้แทนสมาคมที่ร่วมเดินทางไปครั้งนี้มีคุณกนกรัตน์	

สิทธิพจน์	คุณพรรณนีย์	วิชชาชู	คุณปิยนุช	นาคะ	และ	

คุณดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
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	 5.2.5	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต

กำาแพงแสน	 กำาหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 

ครั้งท่ี	 16	 ระหว่างวันท่ี	 3	 –	 4	 ธันวาคม	 2562	 ซึ่งมี 

รูปแบบการนำาเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและ

ภาคโปสเตอร์	 เป็นเวทีให้อาจารย์	 นักวิจัย	 นิสิต	

นกัศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ	

เพื่อให้การดำาเนินงานจัดประชุมวิชาการสำาเร็จตาม

วตัถุประสงค์	จงึขอเชญิสมาคมฯเปน็เจา้ภาพรว่ม	และใช้

ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมฯ	และ

เชิญสมาคมฯร่วมส่งชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

 5.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
	 5.3.1	 การเสวนาเรือ่งทศิทางการเกษตรไทยหลัง 

การเลือกตั้ง

	 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร	 ซึ่งเป็นสมาคมหนึ่ง

ที่เชื่อมโยงและประสานงานกับเครือข่ายเกษตรและ

อาหารปลอดภัย	 (GAP	Net)	 และสมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	จดัเสวนาเรือ่งทศิทางการเกษตรไทย	หลัง

การเลือกตั้ง	ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	16.30	

–	21.00	น.	ณ	ห้องคริสตัลบอลรูม	2	ชั้น	2	CDC	ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม	กรุงเทพ	ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ	เข้าร่วม 

เสวนาได้แก่	 นายกสมาคมฯ	 นายอนันต์	 ดาโลดม	 

นางกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 นางสาวพรรณนีย์	 วิชชาชู	

ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล	และนางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

	 5.3.2	 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนานำ้ามันมะพร้าว	

เชิญชวนสัมมนาเรื่อง	 นำ้ามันมะพร้าว....อาหารสมอง

และประชุมสามัญประจำาปี	 2561	 ในวันอังคารที่	 14	

พฤษภาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 กองวิจัยและ

พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป	(อาคาร

ชั้น	 8)	 คุณกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 คุณจรรยา	 พุกกะเวส	 

คุณพวงผกา	คมสัน	เข้าร่วมประชุม

	 5.3.3	 สมาคมเทคโนโลยชีวีภาพสมัพนัธ	์รว่มกบั 

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ	 ขอเชิญฟังการเสวนาพิเศษเพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูลเรื่อง	 CPTPP	 :	 ผลกระทบ	 และการเตรียม 

ความพร้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อการเกษตรไทยในอนาคต	 

และ	Fall	Armyworm	:	การปอ้งกนักำาจดัและแนวทาง

แก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน	 เพ่ือนำาเสนอความตกลงที่

ครอบคลุมและก้าวหน้าสำาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ภาคพ้ืนแปซิฟิคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย	 

รวมทั้งแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ที่กำาลังระบาดในแปลง

ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย	 เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจ	 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่ีมีผล 

กระทบต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร	 และ

เศรษฐกิจของประเทศ	จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	14	มิถุนายน	

2562	เวลา	08.00	–	17.00	น.	ณ	ห้องพันธุมฯ	อาคาร	

KU	Home	ชั้น2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	 

ซ่ึงมี	 นางกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 คุณพรรณนีย์	 วิชชาชู	

ดร.เมธนิ	ีศรวีฒันกลุ	และรศ.วจิิตร	วงัใน	เขา้รว่มประชมุ

ในฐานะผู้แทนสมาคมพืชสวนฯ

	 5.3.4	 กรมวิชาการเกษตรขอเชิญร่วมงานประชุม 

วิชาการ	 “นวัตกรรมด้านพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้ผลิตและผู้รับบริโภค”	ภายใต้งาน	Thailand	Social	

Expo	 2019	 ในวันศุกร์ที่	 5	 กรกฎาคม	 2562	 เวลา	 

08.30	–	12.00	น.	ณ	ห้องประชุมจูปิเตอร์	 10	ศูนย์

การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 ชาเลนเจอร์	

เมืองทองธานี	 เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านพืชไปสู่สาธารณชนทั้งในภาคของผู้ผลิต	 และ

ภาคประชาชนผู้บริโภค	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง

วิชาการ	ฯลฯ

	 5.3.5	 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

อาหารแห่งชาติ	ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความ

เห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร	 เรื่องการปฏิบัติ

ทางการเกษตรทีดี่สำาหรบัพชือาหารในวนัท่ี	8	กรกฎาคม	

2562	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพฯ	เพื่อรับฟัง 

ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 

ภาครฐัและเอกชน	เพือ่นำาขอ้มลู	ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอ

แนะมาปรับปรุงร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามแนวทาง

การปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน	ก่อนนำาเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศ 

เป็นมาตรฐานต่อไป	 ซึ่ง	 ดร.สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
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	 5.3.6	 สำานักคุ้มครองพันธุ์ พืชขอเชิญผู้แทน 

สมาคมพชืสวนฯ	ประชมุคณะอนกุรรมการคุม้ครองพันธุ์

พืชใหม่	ครั้งที่1/2562	วันศุกร์ที่	12	กรกฎาคม	2562	

เวลา	13.00	–	16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	201	ชั้น	2	 

ตกึกสกิรรม	กรมวชิาการเกษตร	ซึง่คณุกนกรตัน	์สทิธพิจน	์ 

เป็นผู้เข้าประชุม

	 5.3.7	 โครงการเกษตรรุ่นใหม่

	 โครงการเกษตรรุ่นใหม่สืบเนื่องจากพระราช 

ประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ	 

สยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใย	 เยาวชนลูก

หลานเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส	 หลังจากจบการศึกษา

ภาคบังคับในโรงเรียน	 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3	 ให้

ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมืออาชีพ	 เลี้ยง

ตนเอง	 และครอบครัว	 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 จึงได้จัดทำาโครงการดังกล่าวขึ้น	

เป็นโครงการระยะเวลา	6	เดือน	จำานวนผู้เข้าอบรมรุ่น

ละ	 20	 คน	 เมื่อสำาเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร	 เพื่อ

นำาไปประกอบอาชีพต่อไป	โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

กำากับดูแลเรื่องนโยบาย	มูลนิธิฯเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน	

ฟา้ประทาน	ฟารม์สนบัสนนุดา้นสถานที	่สมาคมฯ	ชว่ย

ประสานเชิญวทิยากรทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญในดา้น

ต่าง	ๆ	เช่น	คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	บรรยาย

เรือ่งเหด็และกรรมการทา่นอืน่	ๆ 	บรรยายดา้นการตลาด	

การใช้สารเคมี	ฯลฯ	

	 5.3.8	 สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความ 

สัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน-ไทย	 

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการประจำาปี	 2562	 เรื่อง	 

“สานนโยบายและความร่วมมือสู่การพัฒนาการ

เกษตร”	 และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ 

ผู้มีคุณูปการต่อการส่งเสริมการเกษตรไต้หวัน-ไทย	 

วนัพฤหัสบดทีี	่22	สงิหาคม	2562	เวลา	08.00	–	13.30	น.	 

ณ	 ห้องประชุม	 7	 ชั้น5	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 

เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 5.3.9	 ศนูยว์จิยัพชืสวนเชยีงราย	กำาหนดจดังาน	 

“ทุ่งทิวลิปสยามบาน	หลากสีสันพรรณไม้หัว”	ในวันที่	 

25	 กรกฎาคม	 –	 15	 สิงหาคม	 2562	 ณ	 ศูนย์วิจัย 

พืชสวนเชียงราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	 ในการ

นี้	 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย	 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวัน

จันทร์ที่	5	สิงหาคม	2562	เวลา	09.00	น.	ณ	บริเวณ

ศูนย์วิจัยฯ

	 5.3.10	 ขอเชิญร่วมงาน	 Palmex	 Thailand	

2019	 มหกรรมครั้งที่9	 ของงานแสดงสินค้าและ

เทคโนโลยีระดับนานาชาติ	 ด้านอุตสาหกรรมนำ้ามัน

ปาล์ม	 ระหว่างวันที่	 22	 –	 23	 สิงหาคม	 2562	 ณ	 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ซิติ้	 จอมเทียน	พัทยา	ชลบุรี	

เวลา	10.00	–	17.00	น.	มีการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้สู่ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มใน

ประเทศไทย	ค่าลงทะเบียนคนไทย	12,000	บาท	

	 5.3.11	 องคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน่	(ประเทศไทย)	

ขอเชิญร่วมงาน	“วันต่อต้านคอร์รัปชั่น	2562”	ภายใต้ 

แนวคดิ	“รวมพลงั...อาสาสูโ้กง”	ในวนัศกุรท์ี	่6	กนัยายน	 

2562	 ระหว่างเวลา	08.00	–	12.00	น.	ณ	ห้องภิรัช	 

ฮอล์	1	–	3	ศนูยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 

ขอเรียนเชิญสมาคมฯ	เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น	

2562	และขอความอนเุคราะหช์ว่ยประชาสมัพนัธ	์ทัง้นี้

โปรดแจ้งการเข้าร่วมงานภายในวันพุธที่	 21	 สิงหาคม	

2562	

	 5.3.12	 สมาคมสถาบันวิจัยแห่งเอเชียแปซิฟิก	

(APAARI)

	 สมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก	 

(APAARI)	ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2533	ภายใต้แนวคิด

ของ	 FAO	 มีหน้าที่การส่งเสริมการประสานงาน	 และ

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเกษตร	 การวิจัย

ด้านอาหาร	 เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในเอเชีย	

และแปซิฟิก	 เชื่อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ	 

ภูมิภาค	และระดับโลก	ปัจจุบันมีสมาชิก	81	หน่วยงาน	 

มีกรมวิชาการเกษตรเป็นสมาชิกประจำา	 โดยเห็นว่า 

สมาคมฯ	 มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มีความรู้ความ
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สามารถให้ข้อแนะนำาในด้านต่าง	ๆ	 ได้	 จึงขอเชิญชวน 

สมาคมฯ	พจิารณาเขา้เปน็สมาชกิประเภทตา่งตอบแทน

กนั	ซึง่ไมม่คีา่ธรรมเนยีมสมาชกิ	ซึง่สมาคมฯ	ไดเ้ขา้ร่วม

เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันวิจัยแห่งเอเชียแปซิฟิก	

(APAARI)	เรียบร้อย

	 5.3.13	 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ ไทย	 กรม 

วิชาการเกษตร	 และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน	 

Thailand	International	Seed	Trade	2019	ระหวา่ง

วนัท่ี	13-14	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด	์

แอท	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับ

สากล	 ที่มีความพร้อมด้านวิจัยพัฒนา	 ผลิต	 จำาหน่าย	

และบริหารจัดการ	 เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย	 การจัด

งานดังกล่าวมุ่งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุ์และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง	 จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด

งานวันศุกร์ที่	13	กันยายน	2562	เวลา	09.00	น.	และ

ขอเชิญร่วมงาน	Networking	Dinner	ในวันเสาร์ที่	14	

กันยายน	2562	เวลา	18.30	น.	ณ	ห้องโลตัส	5-7	ชั้น	

22	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

	 5.3.14	 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์

กลุ่มพืชผักผลไม้	 และแปรรูปสมุนไพร	ครั้งที่	 1/2562	 

เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2562	 เวลา	 13.30	 น.	ณ	ห้อง

ประชุม	 2201	 อาคารจรูญ	 สีบุญเรือง	 หอการค้าไทย	 

มีคุณชู ศักดิ์ทำ าหน้าที่ประธาน	 ได้มีการแต่ง ต้ั ง 

คณะกรรมการและที่ปรึกษาประจำาปี	 2562	 –	 2563	

ได้สรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ	ประจำา

ปี	2560	–	2561	เรื่องยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ไทยครบ

วงจร	มีการลงนามบันทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื	(MOU)	

ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ

มหาวิทยาลัยบูรพา	 เพื่อกำาหนดความร่วมมือแหล่งรับ

ซื้อภายในและนอกประเทศ	ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่

ไดม้าตรฐาน	Thai	GAP	เพือ่สรา้งความมัน่ใจแกผู่บ้รโิภค	 

และมีแนวทางการดำาเนินงานประจำาปี	 2562-2563	 

ส่งเสริมการผลิตระบบมาตรฐาน	 (GAP,Thai,GAP)	 

ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่า	 เพิ่มช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายสินค้าคุณภาพ	 และมีกำาหนดเข้า

พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ	์หรือพบปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 5.3.15	 การประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน	

ครั้งที่	 4/2562	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	

ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและ

ถา่ยทอดเทคโนโลย	ีชัน้	2	กรมวชิาการเกษตร	สมาคมฯ

มอบหมายให้คุณกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 สรุปสาระสำาคัญ

ได้	ดังนี้	การเตรียมพร้อมในการรับรองการเปิดเสรีภาย

ใตก้รอบการตกลงการคา้เสรไีทย-ออสเตรเลยี	(TAFTA)	

และพิจารณาปริมาณการนำาเข้าเครื่องดื่มประเภทนม

ปรุงแต่ง	 (กาแฟสำาเร็จรูปพร้อมดื่ม)	จัดสรรโควตาและ

อตัราภาษนีำาเขา้นมผงขาดมนัเนย	นมดบิและนมพรอ้ม

ดื่มในประเด็นการนำาเข้าและกรอบปริมาณการนำาเข้า	

	 5.3.16	 การประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน	 

คร้ังท่ี	5/2562	เมือ่วนัท่ี	2	กนัยายน	2562	เวลา	09.30	น.	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรมวิชาการเกษตร	สมาคมฯ

ได้มอบหมายให้คุณปิยนุช	 นาคะ	 เป็นผู้แทนสมาคม	 

สรปุสาระสำาคญัของการประชมุ	ดงันี	้ในป	ี2562	มเีนือ้ที่

ปลกูกาแฟรวมทัง้ประเทศ	2	แสนกวา่ไร	่มผีลผลติลดลง	

เนื่องจากมีปริมาณนำ้าฝนน้อย	 ต้นกาแฟขาดนำ้า	 ทำาให้

ออกดอกน้อย	และต้นที่ติดดอกแล้ว	ดอกแห้งไม่ติดผล	

สำาหรับการส่งออกเมล็ดกาแฟ	ในช่วง	6	เดือนแรกของ

ป	ี2562	เมือ่เทียบกบัปท่ีีผ่านมา	การส่งออกเมล็ดกาแฟ

ลดลงจากปีที่ผ่านมา	 การจัดทำาแผนพัฒนากาแฟแห่ง

ชาต	ิป	ี2562-2570	ซึง่กรมวชิาการเกษตรไดจ้ดัประชุม

ระดมความคิดเห็นไปเมื่อวันที่	 24-25	 เมษายน	 2562	

เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์กาแฟปี	2560	–	2564	ต่อไป

	 5.3.17	 สมาคมสือ่มวลชนเกษตรแหง่ประเทศไทย

ขอสนับสนุนกิจกรรมครบรอบ	 12	 ปี	 สมาคม	 (20	 ปี	 

รวมพลคนข่าวเกษตร)	 ภายใต้แนวคิด	 “เกษตรไทย	

ใต้ร่มพระบารมี”	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 10	 นำาเสนอผลงานให้

สมาชิกและผู้สนใจได้เรียนรู้ร่วมพัฒนาการเกษตรของ

ประเทศไทยสู่ความมั่นคงทางอาหาร	วันพฤหัสบดีที่	7	
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พฤศจิกายน	2562	เวลา	17.30	น.	ณ	อาคารจักรพันธ์

เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงเรียนมาเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 5.4 การทัศนศึกษา
	 5.4.1	 ทัศนศึกษาสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)	

	 วันที่	5-12	มีนาคม	2562	กรรมการและสมาชิก

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 และสมาคม	 ศิษย์

เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศไต้หวัน-ไทยจำานวน	 32	 คน	 เดินทางไป

ทัศนศึกษาสาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 เป็นการเดินทาง

รอบเกาะไต้หวัน	 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้าน

การเกษตรของไต้หวันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในแต่ละจังหวัดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้อง

ถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.4.2	 ทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

	 วนัที	่6	–	7	มถินุายน	2562	กรรมการและสมาชกิ

สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	จำานวน	25	คน	เดนิทาง

ไปทัศนศึกษา	จังหวัดอุทัยธานี	คณะเข้ามนัสการหลวง

พ่อฤาษีลิงดำา	ณ	วัดจันทาราม	(วัดท่าซุง)	ชมธรรมชาติ

หุบป่าตาด	ชมธรรมสถานถ้ำาเขาวงษ์	ต้นไม้ยักษ์	ชมผ้า

พื้นเมืองลายโบราณ	ณ	บ้านผาทั่ง	ด้วย

	 5.4.3	 สมาคมฯ	 มีกำาหนดจัดทัศนศึกษา	 และ

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี	ประจำาปี	2562	ณ	วัดเขา

ภูหลวง	ในวันเสาร์ที่	9-	วันอาทิตย์ที่	10	พฤศจิกายน	

2562	โดยจะนำาคณะชมสวนอัญมณี	ตำาบล	คลองสาม	 

อำาเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 ศึกษาดูงานท่ี 

คลีนฟาร์ม	 และร่วมทอดกฐินสามัคคี	 ประจำาปี	 2562	

ณ	 วัดเขาภูหลวง	 อำาเภอวังนำ้าเขียว	 ซึ่งมีกรรมการที่

ปรึกษา	 –	 กรรมการสมาคม	 และสมาชิกร่วมเดินทาง	

จำานวน	34	คน

 5.5 การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้จัดพิมพ์

ข่าวสารสมาคมฯ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวความ

เคลื่อนไหว	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ	

ที่เก่ียวข้องกับสมาคมพืชสวน	 ทั้งในและต่างประเทศ	

ขอ้มลูดา้นวชิาการการผลติและการตลาด	พชืสวนพนัธุ์

ใหม่ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคม

พืชสวนและหน่วยงานอื่น	 ๆ	 โดยกำาหนดพิมพ์ปีละ	 3	

ฉบับ	ในเดือนเมษายน	สิงหาคม	และธันวาคม	

	 การจัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ	ปีนี้เป็นปีที่	34	จัด

พิมพ์	3	ครั้ง	ๆ 	ละ	1,700	ฉบับ	เพื่อจัดส่งให้สมาชิกของ

สมาคม	 ห้องสมุดของหน่วยงาน	 ภาคราชการ	 เอกชน	

สถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจ

	 ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	–	เมษายน	2562	

	 ฉบับที่	2	เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2562

	 ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2562

	 สำาหรับรายชือ่บริษทั	หา้งร้านทีใ่หก้ารสนบัสนนุ

การพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 

ปี	2562	ได้แก่

	 บริษัท	โซตัส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

	 บริษัท	ไบเออร์ไทย	จำากัด

	 บริษัท	โตโยต้าเภตรา	จำากัด

	 บริษัท	ยู	–อโกร	จำากัด

	 บริษัท	เดอะมอลล์กรุ๊ป	จำากัด	

	 บริษัท	ไฮโดรไทย	จำากัด

	 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับการ

สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น	399,000	บาท

 5.6 รายงานสมาชิกภาพ
	 สมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย	มสีมาชกิ	ณ	วนั

ที่	31	ธันวาคม	2562	จำานวน	213	คน	ประกอบด้วย

	 ประเภทตลอดชีพ	 181		 ราย

	 ประเภทสามัญ	 	32	 ราย

 5.7 กิจกรรมอื่น ๆ
	 5.7.1	 กรมวิชาการเกษตร	ขอให้ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง	 ได้ทราบและถือ

ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา	52	และ	53	

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.2542	 เป็น

กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาพชื	เพือ่สง่เสรมิและสรา้ง

แรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพันธุ์พืชใหม่	ด้วยการให้

สทิธคุ้ิมครองตามกฎหมาย	เพือ่สง่เสรมิการอนรัุกษแ์ละ
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พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	และพันธุ์พืชป่า

	 5.7.2	 กรมวิชาการเกษตร	 ขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.2542	 แทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม	 ท่ีจะครบวาระการดำารง

ตำาแหน่ง	 7	 สิงหาคม	 2562	 ซึ่งสมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	 ได้เสนอ	 ดร.สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 

ที่ปรึกษาสมาคมสมัครสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

	 5.7.3	 การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งสมาคมปี	2562	

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจดัแขง่ขันโบวลิง่	

ประจำาปี	2562	ในวันเสาร์ที่	25	พฤษภาคม	2562	ณ	

เมเจอร์โบว์ลรัชโยธิน	มีประเภททีมแข่งขัน	2	ประเภท	

ได้แก่	 ทีมกิตติมศักดิ์	 ทีมละ	 20,000	 บาท	 จำานวน	 

20	 ทีม	 และทีมทั่วไป	 ทีมละ	 3,000	 บาท	 จำานวน	 

50	 ทีม	 และสนับสนุนเงิน	 44,000	 บาท	 สนับสนุน

ถ้วยรางวัล	 17,500	บาท	 รวมรายรับ	 611,500	บาท	 

รายจ่ายในการดำาเนินการ	 96,052	 บาท	 รายได้สุทธิ 

คงเหลือ	515,448	บาท

	 5.7.4	 กรมพฒันาฝมีอืแรงงานไดส้ง่คำาสัง่แต่งต้ัง 

อนุกรรมการกำาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า	 อีเล็กทรอนิกส์	 คอมพิวเตอร์	

สาขาเจ้าหน้าท่ีเทคนิคโรงเรือนอัจฉริยะ	 ประกอบด้วย

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคการศึกษา	 ภาคเอกชน

และองค์กรวิชาชีพ	 ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ซึ่ง	

ดร.สนุทร	พพิธิแสงจนัทร	์เปน็ผูแ้ทนของสมาคมพชืสวน

แห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ

	 5.7.5	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ขอเชิญให้การสนับสนุนการ

แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ในวันเสาร์ที่	20	กรกฎาคม	2562	

เวลา	09.00	–	14.00	น.	ณ	Blu-O	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	

รชัโยธนิ	กรงุเทพฯ	ประเภททมีกติตมิศกัด์ิ	10,000	บาท	

ทีมทั่วไป	5,000	บาท

	 5.7.6	 สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย	 

ขอความอนเุคราะหส์นบัสนนุการแขง่ขนัโบวล์ิง่	สมาคม

ยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย	 ในวันอาทิตย์ที่	 

21	 กรกฎาคม	 2562	 เวลา	 10.00	 –	 14.00	 น.	 ณ	 

New	Star	Bowl	ชั้น	7	 Imperial	World	ลาดพร้าว	

83	 กรุงเทพฯ	 ประเภททีมกิตติมศักดิ์	 10,000	 บาท	 

ทีมทั่วไป	3,000	บาท

	 5.7.7	 สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	

(องค์การมหาชน)	พิจารณาแล้วเห็นว่า	สมาคมพืชสวน 

แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานส่งเสริม	 สนับสนุน 

แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ วิชาการพืชสวน

และวิชาการสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องให้ครบวงจรแก่ 

นักวิชาการ	 นักธุรกิจ	 เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	 

จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการด้าน 

พชืสวน/พชืไร	่(เชน่	ไมผ้ล	พชืผกั	และไมด้อกไม้ประดบั)	

ซึ่งได้แนบแบบฟอร์มข้อมูลผู้ประกอบการมาด้วย

	 5.7.8	 กรมการข้าวขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้า

พระกฐินพระราชทานกรมการข้าว	 ประจำาปี	 2562	

ถวาย	 ณ	 วัดมะนาวหวาน	 ตำาบลช้างกลาง	 จังหวัด

นครศรธีรรมราช	และขอเชญิผูม้จีติศรทัธาบริจาคทรพัย์

เพื่อการกุศล	ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	4	ตุลาคม	2562	

	 5.7.9	 งาน	80	ปี	ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษม

ทรัพย์	ร้อยดวงใจ	ไปกราบครู	เนื่องด้วย	ศาสตราจารย์

สมเพียร	เกษมทรัพย์	มีอายุครบ	80	ปี	ทางคณะศิษย์ฯ	

ได้จัดงาน	 “80	 ปี	 ศาตราจารย์สมเพียร	 เกษมทรัพย์	

ร้อยดวงใจ	 ไปกราบครู”	 ในวันเสาร์ที่	 14	 กันยายน	

2562	 เวลา	 10.00	 –	 14.00	 น.	ณ	 สมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	ซึ่งสมาคมพืชสวน

แหง่ประเทศไทยร่วมสมทบทุน	10,000	บาท	เพ่ือมอบให้ 

อาจารย์	ในการพัฒนาปรับปรุง	“สวนนอก”	ต่อไป

	 ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่สมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทยได้ดำาเนินงานมาในช่วงเวลาหนึ่งปีในปี	 

พ.ศ.	2562
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1. การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ

	 1.1 การฝึกอบรมเรื่อง	 ผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียน

ที่ได้คุณภาพเพื่อส่งออกไปประเทศจีน	 สมาคมพืชสวน

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับเครือข่ายเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย	 (GAP	 Net)	 ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าว	 2	 รุ่น	 

รุ่นที่	1	วันที่	9-12	มิถุนายน	2563	ณ	ศูนย์วิจัยพืชสวน

ชมุพร	มผีูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม	จำานวน	46	คน	รุน่ที2่	วนั

ที	่21-23	กรกฎาคม	2563	ณ	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

นาขา	 อำาเภอหลังสวน	 จังหวัดชุมพร	 จำานวน	 25	 คน	

วตัถปุระสงคก์ารฝกึอบรม	เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบมาตรฐาน

และความสำาคัญของคุณภาพมาตรฐานทุเรียน	 เพื่อ

เรียนรู้ภาคทฤษฎีและผู้ปฏิบัติการตรวจสอบคัดเลือก

ทุเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานท่ีประเทศจีน

ต้องการ	 ซึ่งการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 

คณุศริพิร	วรกลุดำารงชัย	ผูอ้ำานวยการสถาบันวจิยัพืชสวน	 

คุณบุญเกื้อ	ทองแท้	คุณพิทยา	พรหมรักษ์	นักวิชาการ

เกษตรจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	 รองศาสตรจารย์	

ดร.สมศิริ	แสงโชติ	ดร.พีรพงศ์	แสงวนางค์กูล	จากภาค

วิชาโรคพืช	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

บางเขน	 คุณปราโมทย์	 ร่วมสุข	 และคุณประสาทพร	 

ศรีสกุลเดช	 จากสถาบันทุเรียนไทย	 คุณอรทัย	 

เอื้อตระกูล	 คุณณัฐกฤษฎ์	 โอฬารหิรัญรักษ์	 ผู้ใหญ่

ดำารงศักดิ์	 สินศักดิ์	 ในส่วนชองสมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	 มี	 คุณพวงผกา	 คมสัน	 และ	 คุณเมธินี	 

ศรีวัฒนกุล	 เป็นผู้แทนของเครือข่ายเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย	(GAP	Net)	ซึ่งได้ประสานวิทยากร	ผู้จะเข้า

รับการฝึกอบรม	 สถานที่จะศึกษาดูงาน	 อำานวยความ

สะดวกและดำาเนินการจัดฝึกอบรมทั้ง	2	รุ่น	ซึ่งประสบ

ความสำาเร็จอย่างดียิ่ง	มีผู้ประกอบการสวนทุเรียน	และ

เกษตรกรสวนทุเรียน	ขอให้มีการจัดฝึกอบรมเช่นนี้อีก

	 1.2	 งานแสดงกล้วยไม ้Siam	Paragon	Bang-

kok	Royal	Orchid	The	Pride	of	Siam	2020	สมาคม

พชืสวนแหง่ประเทศไทย	รว่มกบัศูนยก์ารคา้สยามพารา

กอนได้จัดงานแสดงกล้วยไม้ที่ย่ิงใหญ่	 อีกครั้งในชื่อว่า	

Siam	Paragon	Bangkok	Royal	Orchid	The	Pride	

of	Siam	2020	ระหว่างวันที่	6-12	สิงหาคม	2563	ณ	

ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 ภายใต้แนวคิด	 “ทั่วหล้า	

เทิดไท้	 ถวายสดุดี”	 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 พระบรม

ราชชนนพัีนปหีลวงในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	

88	พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2563	 เพื่อสร้างความสุขให้

คนไทยหลังจากสถานการณ์โควิด	 19	 เริ่มผ่อนคลาย	

โดยศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จัดตกแต่งกล้วยไม้

หลากหลายพันธุ์ให้วิจิตรงดงามอลังการของกล้วยไม้	 

9	สกลุ	ทำาสัญลักษณช์า้งเผือกตกแต่งด้วยประติมากรรม

กล้วยไม้มากกว่าแปดแสนดอก	 สื่อให้เห็นความอุดม

สมบูรณ์	 ความยั่งยืนของผืนป่าภายใต้แนวคิดตาม 

พระราชดำารัสว่า	 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นนำ้า	 ฉันจะเป็นป่า	

ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนำ้า”	 มีพิธีเปิดงานในวัน

พฤหัสบดีที่	 6	 สิงหาคม	 2563	 เวลา	 14.00	 น	 ได้รับ

เกียรติจากคุณพิพัฒน์	 รัชกิจประการ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นประธานในพิธีเปิด

งาน	รศ.วิจิตร	วังใน	เป็นผู้แทนสมาคมฯ	ในวันปิดงาน

ได้มีการนำากล้วยไม้จากการจัดแสดงมาจำาหน่ายและ

ประมูลซ่ึงได้เงิน	 300,000	 บาท	 เพ่ือนำาไปสนับสนุน

กิจกรรมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย	 

ซึ่งได้ทำาพิธีมอบเงินให้คุณสายสม	 วงศาสุลักษณ์	 

ประธานมลูนธิฯิ	เมือ่วนัท่ี	8	กนัยายน	2563	ณ	ศนูยก์ารค้า 

สยามพารากอน	 การจัดงานคร้ังนี้ประสบความสำาเร็จ

อย่างดียิ่ง

ผลการดำาเนินงานปี 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานปี 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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นกัวจัิยอาวุโส	และนกัวจัิยรุ่นใหมท่ัง้ในและต่างประเทศ

	 -	 เพือ่แสดงศกัยภาพดา้นพชืสวนของไทยให้เปน็

ที่รับรู้และยอมรับของนานาชาติ

	 -	 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

งานวิจัยด้านพืชสวนและการค้าระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย

	 -	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

วฒันธรรม	และการทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ

	 การจัดประชุมเป็นแบบ	 Hybrid	 Conference	

มีทั้ง	 Online	 และ	Offline	 การประชุมมีทั้งหมด	 53	

เรือ่งประกอบด้วย	เรือ่ง	Breeding	&	Biotechnology	,	 

Physiology	/	Production	,	Nutrition	/	Production	,	 

Postharvest	,	Agricultural	Extension	&	Agribusiness	 

&	Other	,	Proceesing	and	Engineering	ภาคโปสเตอร์ 

มีทั้งหมด	79	เรื่อง	จากต่างประเทศ	จำานวน	48	เรื่อง	

และเสนอภายในเมืองไทย	31	เรื่อง	ผู้เข้าประชุม	ชาว

ต่างประเทศท่ีลงทะเบียนและวิทยากร	 ร่วมประชุม

ออนไลน์	 104	 คน	 จากประเทศต่างๆ	 ดังนี้	 ญี่ปุ่น	

เกาหลีใต้	จีน	ไต้หวัน	 เวียดนาม	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	

สิงค์โปร์	 ฟิลิปปินส์	 บังคลาเทศ	 อิสราเอล	 รัสเซีย	

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 แอฟริกาใต้	 อิตาลี	 โปแลนด์	 

และอเมริกา	และผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย	จำานวน	274	คน	 

จากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและสนใจพืชสวน

	 ในวนัพิธเีปดิการประชมุได้รับเกยีรติจากรองปลดั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายระพีภัทร	จันทรศรีวงศ์)	 

เปน็ประธานและจากการประเมนิผลความพึงพอใจของ

ผู้เข้าประชุม	อยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดีเลิศและมีความ

สนใจที่จะไปเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	

ครั้งที่	4	ซึ่งประเทศญี่ปุ่น	จะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่าง	

วันที่	 28-31	สิงหาคม	2566	ณ	มหาวิทยาลัยโตเกียว	

ประเทศญี่ปุ่น	อีกด้วย	

	 1.5	 การจัดงานแสดงกล้วยไม้อัญมณี	ศรีสยาม

 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับศูนย์

เรียนรู้	 ฟลอร่าพาร์ค	 ร่วมจัดงานแสดงกล้วยไม้อัญมณี	

ศรีสยาม	 ระหว่างวันที่	 19-29	 พฤศจิกายน	 2563	ณ	

	 1.3		การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 วัสดุ

เพาะกลา้	(peat	moss)	อปุกรณเ์พือ่การเกษตรแมน่ยำา

และแนวทางการผลิตเห็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	บริษัท	

วาย	 ที	 พี	 อินเตอร์เทรด	 จำากัด	 และบริษัท	 วีไอพี	 

อะกริคัลเจอร์	จำากัด	ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

วสัดเุพาะกลา้	(peat	moss)	อปุกรณ์เพือ่เกษตรแมน่ยำา

และแนวทางการผลติเหด็	เพือ่อตุสาหกรรมอาหาร	เมือ่

วันที่	18	สิงหาคม	2563	ณ	ซแรย์อทิตยา	อำาเภอเมือง	

จังหวัดสุรินทร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่

เกษตรและบุคลากรของโครงการเกษตร	 อทิตยาทร

มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุเพาะกล้าพืช

อย่างมีคุณภาพ	 รู้ถึงวิธีการทำางานตลอดจนการบำารุง

รกัษา	และใชข้อ้มลูเบือ้งตน้จากอปุกรณต์า่งๆของระบบ

สถานีติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและทราบ

แนวทางการพัฒนาการเพาะเห็ดในระบบกึ่งอัตโนมัติ	

เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	 38	 คน	 และผลการฝึก

อบรมประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง

	 1.4	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	 

ครั้งที่	3	

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับกรม

วิชาการเกษตร	 และ	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 และ

หน่วยงานสนับสนุนจาก	 สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	

(วช)	 สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	

(องค์การมหาชน)	สมาคมพืชสวนนานาชาติ	(ISHS)	ได้

จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	ครั้งที่	3	(The	3rd  

Asian	 Horticultural	 Congress	 :	 AHC	 2020)	 

ในวันที่	 15	–	17	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมมิราเคิล	 

แกรนด์	หลักสี่	กรุงเทพฯ	โดยมีวัตถุประสงค์

	 -	 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย	 ผู้ประกอบการและ 

ผู้เกี่ยวข้องในวงการพืชสวนได้นำาเสนอผลงานวิจัยและ

พฒันาด้านพชืสวนและอตุสาหกรรมพชืสวนในภมูภิาค

เอเชีย

	 -	 เ พื่ อ เ ป็ น เ ว ที แ ล ก เ ปลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ด้านพืชสวนระหว่างนักวิชาการและ 
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ศูนย์เรียนรู้ ฟลอร่าพาร์ค อำาเภอวังนำ้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูการจัดงาน

กล้วยไม้ระดับชาติและธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ให้แพร่

หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน

ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สนใจ และหันมา

ปลูกกล้วยไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมการ

ในการผลักดันให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี พ.ศ. 2569 ที่

จังหวัดอุดรธานี และปี พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา 

และเพื่อแสดงให้ถึงคุณค่า ความหลากหลายและความ

สวยงามของกล้วยไม้ไทย ซึ่งในงานได้มีการจัดแสดง

ความสวยงามความหลากหลายของกล้วยไม้ 10 สาย

พันธุ์ และกล้วยไม้สกุล ฟาแลนนอฟซิส จำานวน 200 

ต้น และรองเท้านารี จำานวน 50 ต้น ซึ่งสมาคมพืชสวน

แหง่ประเทศไทยไดท้ำาเรือ่งขอสนบัสนนุไปทีส่มาคมวจัิย 

และพฒันาดอกไมไ้ตห้วนั (TFDA) ซึง่กไ็ดร้บัความรว่มมอื 

อย่างดียิ่งในการจัดส่งกล้วยไม้ทั้งสองสกุลมาร่วมจัด

แสดง

	 2.	กิจกรรมสนับสนุน
 2.1 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 

เชญิสมาคมฯรว่มงานประชมุใหญส่ามญั ประจำาป ี2563 

และเลีย้งสงัสรรค์ในวนัที ่28 มกราคม 2563 ณ หอ้งราช

พฤษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์คลับ

 2.2 การรว่มงานรำาลกึประจำาปถีงึศาสตราจารย์

ระพี สาคริก ซึ่งมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก จัดงานรำาลึก 

ประจำาปีถึงศาสตราจารย์ระพี สาคริก เม่ือวันจันทร์ที่  

17 กุมภาพนัธ ์2563 ณ อาคารวชริานสุรณ์ คณะเกษตร  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพือ่รำาลกึถงึคณุงามความด ี 

และผลงานของท่าน ซึ่งสมาคมฯ ได้สนับสนุนเงิน

จำานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี 

ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน และมีการอภิปราย

จากผู้แทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคม

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมชาวค่ายมก. นายกสมาคม

กล้วยไม้ กล่าวสดุดีและเทิดทูนความดีงามของท่าน

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

 2.3 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง 

ยทุธศาสตร์อารักขาพืชระหวา่งประเทศกบังานอารกัขา

พืชของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 

ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์อารักขาพืชของไทยให้กับผู้เกี่ยวข้องใน

ประเทศ ซึ่งจะนำาสู่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพด้าน

สุขอนามัยพืชของประเทศไทยในอนาคต มกอช. ขอ

เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาไม่มีค่าลงทะเบียน 

 2.4 สถาบันวิจัยพืชสวน สมาคมกาแฟและ

ชาไทย และ บริษัท กวินอินเตอร์เทรด จำากัด จัดงาน 

Thailand Coffee Tea & Drink 2020 ระหว่างวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและ 

นทิรรศการนานาชาติ ไบเทค บางนา ซ่ึงคณุปยินชุ นาคะ  

และคุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ ไปร่วมในงานดังกล่าว  

และเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องอัตลักษณ์ กาแฟ

ไทยสู่สากล คุณภาพและความท้าทายกาแฟไทยใน

ทศวรรษ หน้า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 2.5 สมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย ขอเชิญประชมุ

ใหญส่ามญัประจำาป ี2562 และงานเลีย้งสงัสรรค ์พรอ้ม

ฟังบรรยายพิเศษ : เรื่อง “อยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย” โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ ในวันศุกร์ที่  

6 มีนาคม 2563 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญสมาคมฯ เข้า

ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 และงาน

เลี้ยงสังสรรค์ 

 2.6 กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถาน 

เอกอัครทูต ณ กรุงมานามา ว่าราชอาณาจักรบาห์เรน 

จะจัดงาน “Bahrain International Garden Show 

(BIGS) 2020” ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ 

ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการแห่งชาติบาห์เรน 

ราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นงานนิทรรศการพืชสวน

นานาชาติด้านไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนและพืช

การเกษตรของบาหเ์รน จัดบูธแสดงอุปกรณก์ารเกษตร

ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชี่ยวชาญด้าน
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การเกษตร	 เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและ

เจรจาการค้า	เชญิสมาคมฯ	เพือ่ชว่ยประชาสมัพนัธง์าน

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.bigs.com.bh

	 2.7	 การจัดงาน	 เดอะมอลล์	 มหัศจรรย์แห่ง

พรรณไม้	2020

	 บริษัท	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จำากัด	มีกำาหนดจัดงาน	

“เดอะมอลล์	 มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้	 2020”	 ภายใต้ 

แนวคิด	 “อยู่อย่างพอเพียง	 ตามคำาพ่อสอน”	 ระหว่าง 

วันที่	20	พฤศจิกายน	–	วันที่	7	ธันวาคม	2563	(18	วัน)	 

ณ	MCC	Hall	ชั้น	4	เดอะมอลล์	ไลฟ์สโตร์	งามวงศ์วาน	 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	จะมีการ

จัดแสดงพันธุ์ไม้	ผลิตภัณฑ์จากวัสดุจากธรรมชาติ	การ

จัดเสวนา	ซึ่งสมาคมฯ	ร่วมจัดงานในพื้นที่	5x10	เมตร	

โดยนำาผลิตภัณฑ์จากฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ปุ๋ยมูลไส้เดือน

จากโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

ในโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ	 (หลวงพ่อกัณหา)	 สุขกาโม

อุปถัมภ์ผลิตภัณฑ์	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด	

ดร.สุนทร	 ได้ประสานนำาสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย	

ผู้ผลิตนำ้าส้มแขก	นำ้าส้มจากอำาเภอฝาง	และนำ้ามะเกี่ยง	

มาร่วมออกบูธ

	 2.8	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต 

กำาแพงแสน	 กำาหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 

ครั้งที่	17	วันที่	2-3	ธันวาคม	2563	ซึ่งมีรูปแบบการนำา

เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายโปสเตอร์	 เป็นเวทีให้

อาจารย	์นกัวิจยัทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร	์เปน็

เวทีให้อาจารย์	 นักวิจัย	 นิสิต	 นักศึกษาได้แลกเปล่ียน

และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	เพื่อให้การดำาเนินงาน

จัดประชาสัมพันธ์การประชุมฯ	และเชิญสมาคมฯ	ร่วม

ส่งชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

 3. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
 3.1	 การเลือกตั้งกรรมการอำานวยการสมาคม

สันนบิาตสมาคมแหง่ประเทศไทย ตามท่ี	คณุสพุล	ธนรูกัษ	์ 

ได้รับมอบจากสมาคมฯ	ให้เป็นผู้แทนสมาคมฯ	ในการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอำานวยการ	และ

ประชมุใหญส่ามญัประจำาปี	2562	ของสมาคมสนันิบาต

สมาคมแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2563	

ซ่ึงได้รับเลือกต้ังให้เป็นกรรมการของสมาคมสันนิบาต

สมาคมแห่งประเทศไทย	ในนามสมาคมฯ	ด้วย

	 3.2	 โครงการขอทุนการศึกษาจากคุณภรณ์

ทิพย์	นาคหิรัญกนก	ไซมอน	มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกร

ไทย	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	และศูนย์การเรียนรู้ฟลอร่า	พาร์ค	 

ได้จัดทำาโครงการขอทุนการศึกษาจากคุณภรณ์ทิพย์	

นาคหิรัญกนก	 ไซมอน	 โดยได้สำารวจนักเรียนในพื้นที่

อำาเภอวังนำ้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงจะนำาเสนอ

โครงการประมาณเดือนมกราคม	2564	

	 3.3	 การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟความ

สัมพันธ์	“THASTA	GOLF	2020”	สมาคมการค้าเมล็ด

พันธุ์ไทย	 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขัน

กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์	“THASTA	GOLF	2020”	ใน

วันพุธที่	18	มีนาคม	2563	ณ	สนามราชคราม	กอล์ฟ	

คลบั	อำาเภอบางไทร	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	คา่สมคัร

ทีมละ	30,000	บาท	หรือสนับสนุนการจัดแข่งขัน	ตอบ

รับภายในวันที่	24	กุมภาพันธ์	แต่เนื่องด้วยอยู่ระหว่าง

การควบคุมและการเฝ้าระวังจากสถานการณ์ไวรัส	 

โควดิ-19	สมาคมฯ	จงึได้มมีติยกเลกิการจดัแขง่ขัน	และ

คืนเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับหน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุนแล้ว

	 3.4	 การเสนอชื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย	พ.ศ.2563	ตาม

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	เรือ่ง	หลกัเกณฑ	์วธิกีาร 

และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2563	 และมติการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 

ครั้งที่	1/2563	วันจันทร์ที่	27	เมษายน	2563	กำาหนด 

การรับสมัครสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

วตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2563	จำานวนกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ

ที่จะสรรหาไม่เกิน	 8	 คน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความ

เชี่ยวชาญ	 มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาเคม	ีวทิยาศาสตร	์วศิวกรรมศาสตร	์เกษตรศาสตร	์

และสาขากฎหมาย	 และอย่างน้อย	 4	 คน	 ต้องเป็น
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ตวัแทนขององคก์ารสาธารณประโยชน	์โดยมคีณุสมบตัิ
ทั่วไป	 คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ	 เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่	1-22	พฤษภาคม	2563	และสมาคมฯ	ได้
เสนอ	 ดร.สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิฯ	 ซึ่งได้ยื่นใบสมัคร	 เมื่อวันท่ี	 15	 พฤษภาคม	
2563	ณ	กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย	กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	
	 3.5	 เครอืข่ายเกษตรและอาหารปลอดภยั	(GAP	
Net)	ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาคม	และผู้ประสาน
งาน	เมือ่มกีารขอขอ้มลูจากสมาคมตลอดจนแนะนำาราย
ช่ือผู้เช่ียวชาญเกษตรในสาขาทีส่มาคมมคีวามเกีย่วขอ้ง	
และขออนุญาตนำา	ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ใน	website	
ของ	GAP	Net	และ	Thai	SCP	Network	ต่อไป
	 3.6	 การจัดงาน	Udon	Flora	&	Music	Festival	 
2020	 ผู้แทนจาก	 สสปน.	 นำานายกเทศมนตรีนคร
อุดรธานีและคณะเข้าพบนายกสมาคมฯ	 เพื่อปรึกษา
หารือแนวทางจัดงานมหกรรมดอกไม้พืชสวน	 สำาหรับ
เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม	 โครงการมหกรรม
ดอกไม้พืชสวนระดับเมือง	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดอุดรธานีของเทศบาลอุดรธานี	 เรื่องการจัดงาน	
Udon	Flora	&	Music	Festival	2020	เมื่อวันที่	22	 
กันยายน	2563	เวลา	09.00	น.	ณ	สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย
	 3.7	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญ
ร่วมการสมัมนาเพือ่เผยแพรข่อ้มลู	และรบัฟงัความเหน็	
มมุมองเกีย่วกบัโอกาส	และความท้าทายทางการคา้	การ
ลงทุนจากการฟืน้การเจรจาจดัทำาความตกลงการคา้เสรี
ไทย-สหภาพยุโรป	และไทย	โดยจัดสัมมนา	ดังนี้
	 1.	 การสัมมนา	 เรื่อง	 “ไทยพร้อมหรือยังที่ฟื้น
การเจรจา	FTA	ไทย-Eu?”	ในวันอังคารที่	22	กันยายน	
2563	เวลา	09.00-14.00	น.	ณ	ห้องจิตรลดา	ชั้น	2	โรง
แรมแบงค๊อก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	กรุงเทพฯ
	 2.	 การสัมมนา	 เร่ือง	 “โอกาสขยายตลาดใหม่	
ผา่น	FTA	อาเซยีน-แคนาดา”	ในวนัจนัทรท์ี	่28	กนัยายน	
2563	เวลา	08.30-14.00	น.	ณ	หอ้งเวลิด	์บอลรมูชัน้	23	
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

	 3.	 การสัมมนา	เรื่อง	“EFTA	New	Market	in	
New	Normal”	การขยายตลาดใหม่รับ	New	Normal	 
กบักลุ่มการคา้เสรี	4	ประเทศ	(สวติเซอร์แลนด์	นอรเ์วย	์
ไอซแลนด์	และลิกเตนสไตน์)	ในวันพุธที่	30	กันยายน	
2563	 เวลา	 09.00-16.30	 น.	 ณ	 ห้องคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์	 A	 1	 ชั้น	 22	 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์	 แอท	
เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	
	 3.8	 เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย	 มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมและหน่วยงานอ่ืนๆ	 ที่ร่วมทำางานในเครือข่าย
จัดการประชุมประจำาปี	2563	หัวข้อ	“การบริโภคที่รับ
ผิดชอบต่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”	ในวันที่	15	กันยายน	2563	
เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	และ
จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “การ
ผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบเพื่อวิถีใหม่ที่ยั่งยืน”	
โดยนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้เป็น 
ผู้แทนของเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย	 (GAP	
Net)	 ร่วมลงนามเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วม
กับสมาชิกในเครือข่ายฯต่อไป	
	 3.9	 องค์การต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 (ประเทศไทย)	
กำาหนดจดังานวนัตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่	2563	ในวนัองัคาร
ที่	15	กันยายน	2563	เวลา	14.00-15.30	น.	โดยเสนอ
แนวคิด	จับโกง	โคตรง่าย	แค่ปลายนิ้ว	“Power	Data”	
เพ่ือเชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องเงินกู้	 แก้
ปญัหา	เยยีวยาฟืน้ฟเูศรษฐกิจและสงัคม	จงึขอเชญิชวน
เข้าร่วมชมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
	 3.10	 กรมการข้าว	 ขอเชิญสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	 ร่วมทำาบุญ	 เนื่องด้วย	 พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้
กรมการข้าวนำาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย	 ณ	
วัดโพธาราม	 ตำาบลปากนำ้าโพ	 อำาเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์	 ในวันพฤหัสบดีที่	 22	 ตุลาคม	
2563	 เวลา	 10.00	 น.	 จึงขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนา
และบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน
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	 3.11	 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนานำ้ามันมะพร้าว

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน	 กำาหนด

จัดสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 โภชนะคีโตน	 ลดพุง	 คุมเบา

หวาน	 และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2562	 ใน

วันพุธที่	28	ตุลาคม	2563	เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	

ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว	และแปรรูปผลิตผลการเกษตร	(อาคาร	8	ชั้น)	จึง

ขอเชญิกรรมการและเจา้หนา้ทีส่มาคมร่วมการสมัมนาฯ	

โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

	 3.12	 การร่วมแสดงความยินดีกับอดิบดีกรม

วิชาการเกษตร	คณะกรรมการสมาคมฯ	อาทิ	รศ.วิจิตร	

วังใน	 คุณหญิงประไพศรี	 พิทักษ์ไพรวัน	 คุณพรรณนีย์	

วิชชาชู	 คุณปิยนุช	 นาคะ	 คุณสุนิสา	 บุญญะปฏิภาค	

คุณกนกรัตน์	สิทธิพจน์	และเจ้าหน้าที่สมาคม	ไปแสดง

ความยินดีกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร(นายพิเชษฐ์	

วิริยะพาหะ)	 ในโอกาสที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่	 เมื่อวันที่	

5	พฤศจิกายน	2563	เวลา	09.30	น.	ณ	กรมวิชาการ

เกษตร

	 3.13	 ความก้าวหน้าของวัดเทพธรรมรังสี	 คุณ

พรรณนีย์	 ได้เดินทางไปวัดเทพธรรมรังสีเมื่อวันที่	 6	

พฤศจิกายน	 2563	 เพื่อดูความก้าวหน้ามูลนิธิส่งเสริม

ยุวเกษตรกรไทย	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และดำาเนินการจัด

ทำาจารึกประวัติวัด	 จารึกช่ือผู้บริจาคสร้างพระอุโบสถ

รายละ	100,000	บาท	ขึ้นไปลงบนแผ่นหินอ่อน	และ

กำาหนดฝังลูกนิมิตในปี	2565	ทั้งนี้จะนำาความกราบทูล

ขอพระราชทานพระนามาภไิธยยอ่	สธ.	ประดษิฐานหนา้

พระอุโบสถต่อไป

	 3.14	 โครงการแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกตำา่ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมการเกษตร	 และเมืองสุขสยาม	ณ	 ไอคอน

สยาม	 เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำาลังประสบกับ

การระบาดไวรัส	 โควิด	 19	 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลที่ผล

ไม้ไทยออกสู่ตลาด	 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตออกจำานวน

มาก	 ซึ่งจะประสบกับปัญหาการส่งออก	 เพื่อเป็นการ

บรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกดิจากผลผลติลน้ตลาดและรา

คาตกตำา่	ทางโครงการเมอืงสุขสยาม	ณ	ไอคอนสยาม	จงึ

ได้มนีโยบายชว่ยกระจายผลผลิตโดยนำาเขา้มาจำาหนา่ย	

ณ	 เมืองสุขสยาม	 เพื่อให้การดำาเนินงานสนับสนุนด้าน

การตลาดทางการเกษตรเกดิผลสมัฤทธิ	์จงึได้บรูณาการ

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร	 โดยทางเมืองสุขสยาม

จะจัดพื้นที่การจัดจำาหน่าย	จัดการประชาสัมพันธ์	และ

จัดงานอย่างต่อเนื่อง	โดยขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดหากลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิต	 กำาหนดชนิดของผล

ไม้	 ปริมาณ	 การขนส่ง	 กำาหนดราคาจำาหน่ายท่ีเหมาะ

สมให้ซื้อง่ายขายคล่อง	 เพื่อก่อให้เกิดโครงการที่ยั่งยืน	

โดย	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	มอบให้	คุณดวง

รัตน์	 ศิวศฤษดิ์	 และคุณกาญจนา	 โยธารักษ์	 ร่วมเป็น

คณะทำางาน

 4. การทัศนศึกษา
	 4.1	 จัดทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี	

	 สมาคมฯ	 ได้จัดทัศนศึกษา	 จังหวัดกาญจนบุรี	

เมื่อวันที่	 30-31	 กรกฎาคม	 2563	 ได้นำาคณะดูงานที่

สวนอนิทผลมั	“คณุวนิยั”	อำาเภอจอมบงึ	จงัหวดัราชบรุ	ี

ไปศึกษาดูงานที่สวนกล้วยไม้	 “TK	 Orchid”	 อำาเภอ

ทา่มะกา	ต้นจามจรุยีกัษม์ากกวา่	100	ป	ีและเทีย่วเมอืง

ยอ้นยคุ	ร.ศ.124	ณ	เมอืงมลัลกิา	มผีูเ้ดนิทางจำานวน	26	

คน	ซึ่งทุกท่านได้รับความรู้	มีความสุข	พึงพอใจในการ

เดินทางไปทัศศึกษา

	 4.2	 ทัศนศึกษาอำาเภอวังนำ้ า เขียว	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 สมาคมฯ	 ได้จัดศึกษาชมงานกล้วยไม้..อัญมณี

ศรีสยาม	ณ	ฟลอร่า	 พาร์ค	 อำาเภอวังนำ้าเขียว	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ในวันที่	 25-26	 พฤศจิกายน	 2563	 

มผีูเ้ดินทาง	19	คน	โดยไดน้ำาคณะชมสวนฟลอรา่	พารค์	 

ชมการจัดแสดงกล้วยไม้..อัญมณีศรีสยาม	ณ	โรสพาร์ค	 

ชมโครงการตา่งๆ	ของโครงการฟา้ประทาน	ฟารม์	เทีย่ว

ผาเก็บตะวัน	 อุทยานแห่งชาติทับลาน	 เดินทางโดยรถ

ตู้	2	คัน	สรุปค่าใช้จ่าย	ดังนี้	รายรับ	44,540	บาท	ราย

จ่าย	38,629	บาท	มีเงินคงเหลือ	5,911	บาท	ซึ่งได้มอบ

ให้สมาคมฯ
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 5. การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้จัดพิมพ์

ข่าวสารสมาคมฯ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารความ

เคลื่อนไหวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ	 ที่

เก่ียวข้องกับสมาคมพืชสวน	 ทั้งในและต่างประเทศ	

ขอ้มลูดา้นวชิาการการผลติและการตลาด	พชืสวนพนัธุ์

ใหม่ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคม

พืชสวนและหน่วยงานอื่นๆ	 โดยกำาหนดพิมพ์ปีละ	 

3	ฉบับ	ในเดือนเมษายน	สิงหาคม	และธันวาคม

	 การจัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ	ปีนี้เป็นปีที่	35	จัด

พิมพ์	3	ครั้งๆ	ละ	1,700	ฉบับ	เพื่อจัดส่งให้สมาชิกของ

สมาคม	 ห้องสมุดของหน่วยงาน	 ภาคราชการ	 เอกชน	

สถาบันการศึกษาและประชาชาชนผู้สนใจ

	 ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	–	เมษายน	2563

	 ฉบับที่	2	เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2563

	 ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	–	ธันวาคม	2563

	 สำาหรบัรายชือ่บรษิทั	หา้งรา้นทีใ่หก้ารสนบัสนนุ

การพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 

ปี	2563	ได้แก่

	 บริษัท	โซตัส	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 บริษัท	เจียไต๋	จำากัด

	 บริษัท	โตโยต้าเภตรา	จำากัด

	 บริษัท	ยู-อโกร	จำากัด

	 บริษัท	เอเวนส์	เพียว	(ไทย)	จำากัด

	 บริษัท	ไฮโดรไทย	จำากัด

	 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับการ

สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น	399,000	บาท

 6. รายงานสมาชิกภาพ
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีสมาชิก	 ณ	 

วันที่	31	ธันวาคม	2563	จำานวน	221	ประกอบ

	 ประเภทตลอดชีพ				181		ราย

	 ประเภทสามัญ									40		ราย

 7. กิจกรรมอื่นๆ
	 7.1	 ทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์	 Mr.Willem	 

Schoustra	 Agnicultural	 Counsellor	 และ 

คณุศราวธุ	ฉนัทจติปรชีา	นกัวชิาการเกษตรจากสถานทตู	 

เนเธอรแ์ลนด	์ไดเ้ขา้เยีย่มสมาคมฯ	เพือ่แนะนำาและสรา้ง

ความคุ้นเคย	ซึ่งอาจมีความร่วมมือในอนาคตในการแก้

ปัญหา	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร	เมื่อวันที่	20	

กุมภาพันธ์	2563	

	 7.2	 สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช	 ขอส่งสำาเนาคำา

ส่ังคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	 เร่ือง	 แต่งต้ังคณะ

อนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์ใหม่	 ตามมติคณะกรรมการ

คุ้มครองพันธุ์พืช	 ในการประชุมครั้งที่	 1/2563	 เมื่อ

วันที่	 4	 สิงหาคม	 2563	 โดยผู้แทนสมาคมพืชสวน

แห่งประเทศไทย	 เป็นอนุกรรมการ	 จึงให้ยกเลิกคำาส่ัง 

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชที่	2/2561	ที่	2/2561	

วันที่	26	เมษายน	2561	สมาคมฯ	ได้เสนอ	ดร.สุนทร	

พิพิธแสงจันทร์	ร่วมเป็นกรรมการ

	 7.3	 สำานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ	 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา	 เรื่อง	 ยุทธศาสตร์

อารักขาพืชระหวา่งประเทศกบังานอารักขาพืชของไทย	 

ในวันพฤหัสบดีที่	27	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	08.30	–	 

17.00	 น.	ณ	 ห้องรวยเพชร	 โรงแรมมารวย	 การ์เด้น	

กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อารักขาพืชของไทยให้กับ 

ผู้เกี่ยวข้องในประเทศ	 ซ่ึงจะนำาสู่เป้าหมายการพัฒนา

ศักยภาพด้านสุขอนามัยพืชของประเทศไทยในอนาคต	

สำานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตขิอ

เชญิเขา้รว่มสมัมนา	โดยไมม่คีา่ลงทะเบยีน	ซ่ึง	รศ.วจิติร	

วังใน	 และดร.สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 ร่วมเข้าสัมมนา 

ดังกล่าว

	 7.4	 สมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย	ขอเชญิประชมุ

ใหญส่ามญัประจำาป	ี2562	และงานเลีย้งสงัสรรค	์พรอ้ม

ฟังบรรยายพิเศษ	:	เรื่อง	“อยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย”	 โดย	รศ.ดร.สมพร	อิศวิลานนท์	 ในวันที่ศุกร์

ที่	6	มีนาคม	2563	ณ	ห้องแมจิก	3	ชั้น	2	โรงแรมมิรา



รา
ยง
าน

ปร
ะจ
ำาป

ี 2
56

2 
- 

25
64

สม
าค

มพ
ืชส

วน
แห

่งป
ระ
เท
ศไ
ทย

21

เคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	ขอเชิญเข้าร่วมงาน

ประชมุใหญส่ามญัประจำาป	ี2562	และงานเลีย้งสงัสรรค	์

ตอบรบัเขา้รว่มสมัมนาภายในวันที	่19	กมุภาพนัธ	์2563	

ซึ่งนางกนกรัตน์	สิทธิพจน์	และ	ดร.เมธินี	ศรีวัฒนากุล	

เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

	 7.5	 การเสนอช่ือสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2563

	 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	หลัก

เกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2563	และ

มติการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ	ครั้งที่	1/2563	วันจันทร์ที่	27	เมษายน	2563	

กำาหนดการรับสมัครสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2563	 จำานวนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสรรหาไม่เกิน	 8	 คน	 ต้องเป็นผู้มี

ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 มีผลงานและประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาเคมี	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	

เกษตรศาสตร์	และสาขากฎหมาย	และอย่างน้อย	4	คน	

ต้องเป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์	 โดยมี

คุณสมบัติทั่วไป	คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ	เปิดรับ

สมัครระหว่างวันที่	1	–	22	พฤษภาคม	2563	สมาคมฯ

ได้เสนอ	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	ร่วมเป็นกรรมการ

	 7.6	 ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร	

ได้มีคำาสั่งที่	 7/2563	 ลงวันที่	 16	 กันยายน	 แต่งตั้ง 

คณะกรรมการวชิาการพจิารณามาตรฐานสนิคา้เกษตร	

คณะที่	10	เรื่อง	หลักปฏิบัติสำาหรับการป้องกัน	และลด

สารโอคราทอกซนิ	เอในเมลด็โกโก	้สำานกังานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 ขอให้

พิจารณาแต่งตั้งผู้แทน	 และผู้แทนสำารองท่ีมีคุณสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร	

ภายในวันที่	 18	ธันวาคม	2563	สมาคมฯ	มอบหมาย

ให้คุณปิยนุช	นาคะ	ร่วมเป็นกรรมการ

	 7.7	 สบืเนือ่งจากมาตรการจำากดัการใชส้ารจำากดั

วัชพืชที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่	 1	 มิถุนายน	 2563	

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการดังกล่าว	 จึงได้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอ

ไต่สวนต่อศาลปกครอง	 เพื่อกำาหนดมาตรการหรือวิธี

การเพื่อคุ้มครองชั่วคราวในการใช้สารเคมีทั้ง	 3	 ชนิด	

ในนามเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนเมื่อวันท่ี	 27	

พฤษภาคม	 2563	 และดร.อดิศักดิ์	 ศรีสรรพกิจ	 ได้ยื่น

คำาร้องฯ	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2563

	 7.8	 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิอนันต์	ดาโลดม

	 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม	 อำาเภอเคียนซา	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ

อนันต์	ดาโลดม	ประจำาปี	2563	(ครั้งที่	20)	 เมื่อวันที่	

14	สงิหาคม	2563	โดยมลูนธิอินนัต	์ดาโลดม	ไดม้อบทนุ

จำานวน	140,000	บาท	สมทบกับหน่วยงาน	ผู้ปกครอง	

ประชาชนทั่วไปรวม	90	ราย	จำานวน	203	ทุนเป็นเงิน	

311,000	บาท	ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมด้านสถานที่	 

จัดทำาวารสารมอบทุนการศึกษามีรายละเอียดที่ครบ

ถ้วนและสวยงามเช่นทุกปี	

	 7.9	 การปลูกต้นไม้ที่รัฐสภา

	 คุณปิยเมศ	 ไกรฤกษ์	 จาก	 บริษัท	 บลูแพลเนท	

อินเตอร์เนชั่นแนลดีไซน์	จำากัด	ได้ขอความร่วมมือมาที่

สมาคมฯ	 เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆ	 เพื่อนำาไปประกอบการ

พิจารณาปลูกตกแต่งที่รัฐสภาซึ่ง	รศ.วิจิตร	วังใน	และ	

ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	เป็นผู้ประสานงานและให้คำา

แนะนำา

	 7.10	 คุณมนัส 	 เจี ยรวนนท์ 	 ซ่ึ ง เคย เป็น 

คณะกรรมการของสมาคม	 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)	 ตาม

ที่ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	 

สมาคมฯได้มีหนังสือแสดงความยินดีกับคุณมนัส	 เจียร

วนนท์	ดังกล่าวด้วย

	 ทั้งหมดเป็นผลการดำาเนินงานของสมาคมพืช

สวนแห่งประเทศไทย	ในปี	2563	ซึ่งเป็นผลงานที่เห็น

ได้อย่างชัดเจนแม้จะมีสถานการณ์โรคโควิด-19	 เข้ามา

เป็นอุปสรรคของการดำาเนินงานก็ตาม
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	 เนือ่งจากในปี	2564	สถานการณ์การระบาดของ

โรคโควดิ-19	มคีวามรุนแรง	รฐับาลจงึไดข้อความรว่มมือ

ให้หน่วยงานต่างๆ	ของทั้งภาครัฐและเอกชน	พิจารณา

ในการดำาเนินงานเพือ่ใหบุ้คลากรปลอดภยัตอ่การตดิตอ่

โรคโควดิ-19	มากท่ีสุด	สมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย	

จงึไดท้ำาการหยดุการปฏบัิตงิานในสมาคมฯ	และทำางาน

อยูท่ีบ่า้น	ดงันัน้ผลการดำาเนนิงานในปนีีจึ้งคอ่นขา้งนอ้ย	

รายละเอียดมีดังนี้

 1. การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ
	 1.1	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร	 ผู้ตรวจคัดเลือก

ทุเรียนที่ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	

GAP	 Net	 ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนที่ได้

คุณภาพรุ่นท่ี	 1/2564	 เรื่อง	 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

สุก	 แก่	 ของทุเรียน	 วิธีการดูลักษณะทางกายภาพ	 ให้

กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง

พระ	สืบสานแนวทางพระราชดำาริร่วมกับจังหวัดยะลา	

จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	และเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้

มีคุณภาพเพื่อการค้า	(Quick	Win	ปี	2564)	ผ่านทาง

ระบบประชมุ	Google	Meet	โดยจดัอบรม	2	รอบ	ดังนี้

	 1.	 รอบวนัที	่1	กรกฎาคม	2564	มผีูเ้ขา้อบรมรวม

จำานวน	203	คน	และผ่านการประเมินจำานวน	163	คน	 

มีรายละเอียด	ดังนี้	

	 -	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลงัพระ	อบรม	จำานวน	69	คน	ผา่นการประเมนิจำานวน	

66	คน

	 -	 เกษตรกรอำาเภอประทิว	จังหวัดชุมพร	อบรม

จำานวน	39	คน	ผ่านการประเมินจำานวน	30	คน

	 -	 เกษตรกรอำาเภอหลงัสวน	จงัหวดัชมุพร	อบรม

จำานวน	32	คน	ผ่านการประเมินจำานวน	25	คน

	 -	 สำานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	 อบรมจำานวน	

30	คน	ผ่านการประเมินจำานวน	30	คน

	 -	 เกษตรกรอำาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

อบรมจำานวน	18	คน	ผ่านการประเมินจำานวน	12	คน

	 -	 วิทยากร	 อบรมจำานวน	 15	 คน	 ไม่ได้ทำาการ

ประเมิน

	 2.	 รอบวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2564	มีผู้เข้าอบรม

จำานวน	87	คน	และผ่านการประเมินจำานวน	43	คน	

สมาคมฯได้จัดทำาประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรอบรม

และได้ส่งให้กับผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว

	 1.2	 โครงการสนับสนุนสวนเกษตรกรที่ผลิตผล

ไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	GAP

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีโครงการ

สนับสนุนสวนเกษตรกรท่ีผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน	 GAP	 และเป็นการเริ่มต้นโครงการ	 Sook	

Siam	 Amazing	 Thai	 Fruit	 ซ่ึงปีนี้ได้สนับสนุนสวน

ไฮฮิลล์	 ฟาร์ม	 ต้ังอยู่ท่ี	 อำาเภอเนินมะปราง	 จังหวัด

พิษณุโลก	 จำาหน่ายทุเรียนหลงลับแล	 สมาคมฯ	 และ

เมืองสุขสยามได้ร่วมจำาหน่ายทุเรียนผ่านทางออนไลน์	

ในส่วนของทางสุขสยามได้รับการตอบรับจากลูกค้า

อย่างดี	 เป็นการเรียนรู้ในการดำาเนินงาน	เป็นโมเดลใน

การทีจ่ะขยายตลาดผลไมแ้ละเครอืขา่ยเกษตร	สมาคมฯ	 

รับรองคุณภาพผลไม้	 ซ่ึงลูกค้าจะส่ังซ้ือผลไม้ท่ีเข้าสู่ 

สขุสยามมากขึน้	ทำาใหม้ยีอดจำาหนา่ยสงูดว้ย	ซึง่ในครัง้นี ้

คณุศรณ	์กนัตรัตนากลุ	เจ้าของสวนไฮฮลิล์	ฟาร์ม	ได้มอบ

เงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ	จำานวน	100,000	บาท	 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผลการดำาเนินงานปี 2564
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานปี 2564
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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	 1.3	 การจดังาน	AGRITECHNICA	&	HORTI	Asia	

Regional	Summit	2021

	 บริษัท	 วีเอ็นยู	 เอเชีย	 แปซิฟิค	 จำากัด	 จัดงาน	

AGRITECHNICA	&	HORTI	Asia	Regional	Summit	

2021	เมื่อวันที่	16-17	พฤศจิกายน	2564	ณ	โรงแรมดิ	

เอ็มพีเรียล	 โฮเทล	 แอนด์	 คอนเวชั่น	 เซ็นเตอร์โคราช	

จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ	SMEs	

ทอ้งถิน่ในการแสดงศกัยภาพในเวทโีลก	แลกเปลีย่นและ

เพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนให้กับ	นักวิชาการ	นักธุรกิจ	

เกษตรกร	ผู้สนใจทั่วไป

	 ดร.สนุทร	พพิธิแสงจนัทร	์ไดเ้ป็นผูแ้ทนสมาคมฯ	

รว่มพธิเีปิดงาน	และเป็นวทิยากรบรรยายในหัวขอ้เรือ่ง	

“Knowledge	requirement	and	limitation	of	pre-

cision	agriculture	on	tropical	fruits	and	herbs	

production	in	Thailand”	ใช้เวลาบรรยายประมาณ	

15	นาที	การจัดงานประสบความสำาเร็จ	มีผู้เข้าประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้	และจะจัดงาน	Horti	Asia	 ในช่วงเดือนพฤษภาคม	

2565	ต่อไป	

	 1.4	 การจดังานสม้สเีลอืดเมอืงจอืจงมาถงึสยาม

	 กองการเกษตร	 และกิจกรรมชนบทเมืองจือจง	

มณฑลเสฉวน	 ผู้จัดงานส่งเสริมส้มสีเลือดเมืองจือจง	

ร่วมกับเมืองสุขสยาม	โดยการสนับสนุนจากสมาคมพืช

สวนแห่งประเทศไทย	 สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย	

จัดงานส้มสีเลือดเมืองจือจงมาถึงสยาม	 เมื่อวันที่	 30	

พฤศจิกายน	2564	เวลา	14.00	น.	เมืองสุขสยาม	ในรูป

แบบออนไลนแ์ละออฟไลนเ์พือ่ประชาสมัพนัธส์ม้สเีลือด

สู่ตลาดสากลขยายตลาดในอาเชียนโดยเฉพาะตลาดใน

ประเทศไทย

	 การจัดงานเป็นการถ่ายทอดแบบออนไลน์จัด

งานพร้อมกันทั้ง	2	ฝ่าย	ผ่านจอ	LCD	มีการแปลภาษา

จีนและไทยพิธีการเริ่มต้นด้วยการฉายวีดีทัศน์แนะนำา

เมืองจอืจง	อตุสาหกรรมสม้เมืองจอืจง	พร้อมการแสดง

เปลีย่นหน้ากาก	กลา่วเปิดงานโดยนายชนุ	เจอ๋เจีย้น	รอง

นายอำาเภอ	รฐับาลประชาชนอำาเภอจือจง	มณฑลเสฉวน	

สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้แทนฝ่ายจีน	 และนายก

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนฝ่ายไทย	 จาก

นั้นนางเฉิน	 ยิง	 รองผู้อำานวยการ	 กองการเกษตรและ

กจิกรรมชนบทแนะนำาสม้สเีลอืดเมอืงจอืจง	คณุลกัขณา	

นะวิโรจน์	ประธานโครงการสุขสยามกล่าวต้อนรับส้มสี

เลือดสู่เมืองสุขสยาม	กองการเกษตร	 และกิจกรรมชน

บทเมอืงจอืจงแนะนำาบริษทัสง่ออกสม้สีเลอืดด้วยความ

ร่วมมืออย่างใกล้ชิด	ได้จัดตั้งบริษัท	Zizhong	County	

Lecheng	 Ecological	 Agriculture	 Technology	 

Co.,	Ltd.	เพื่อช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมส้มสีเลือด

จือจง	 ร่วมถึงมีพิธีลงนามคู่ค้าระหว่างบริษัทผู้ส่งออก

ส้มสีเลือด	กับบริษัทคู่ค้าฝ่ายไทย	ผลผลิตส้มสีเลือดจือ

จงชุดต่อไปจะมีจำาหน่ายในเดือนมกราคม	 พ.ศ.2565	

และเปิดรับจองแล้ว	โดยสแกน	QR	code	บนหน้าจอ

กับ	LINE	 เพื่อปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทฯ	

เพื่อทำาการสั่งซ้ือ	 คุณสมบัติของส้มสีเลือดได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ	 ได้รับการจดทะเบียน

การค้าตั้งแต่	 ปี	 2553	 การจัดงานประสบความสำาเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงค์

 2. กิจกรรมสนับสนุน
	 2.1	 การเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	 

ปี	พ.ศ.	2572	จังหวัดนครราชสีมา

	 สำานกังานส่งเสริมการจัดประชมุและนทิรรศการ	

(องค์การมหาชน)	หรือ	สสปน.	 ได้จัดประชุมพิจารณา

ความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการเสนอตัว

เป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก	 2572	 เมื่อวันที่	

16	กุมภาพันธ์	2564	ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	

กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือรับฟังข้อมูล	 และให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา	 ใน

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประมูลสิทธิ์	 โดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมาและคณะทำางาน	 ได้นำาเสนอราย

ละเอียด	ดังนี้	งานมหกรรมพืชสวนโลก	ปี	พ.ศ.	2572	

จังหวัดนครราชสีมา	ระดับ	A	1	กำาหนดจัดระหว่างวัน

ที่	10	พฤศจิกายน	2572	ถึง	28	กุมภาพันธ์	2573	(รวม	

110	วัน)	ณ	พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา	 
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ขอความร่วมมอื	และสมาคมฯ	ได้ไปร่วมงานแสดงความ

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสุดยอดกาแฟไทยเม่ือวันที่	 22	

มิถุนายน	2564	ด้วย

	 2.4	 ความร่วมมือในการจัดงาน	 BEYOND	 

EXHIBITION	–	FOOD	DESTINATION	CENTER

	 ด้วยบริษัท	บีแอลไอ	(ไทยแลนด์)	จำากัด	โดยการ

แตง่ตัง้จากบรษิทั	แอสเสท	เวริดค์	อรป์	จำากดั	(มหาชน)	

ให้เป็นผู้บริหารงาน	BEYOND	EXHIBITION	–	FOOD	

DESTINATION	CENTER	ที่รวบรวมผู้ประกอบการชั้น

นำาในอุตสาหกรรมอาหาร	 เคร่ืองด่ืมและบริการ	 เป็น

ศูนย์กลางการค้าส่งของภูมิภาค	 เป็นการเปิดตัวครั้ง

แรกในประเทศไทยระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	

2565	ณ	 AEC	 TRADE	 CENTER-PANTIP	WHOLE-

SALE	 DESTINATION	 เป็นงานจัดแสดงอุตสาหกรรม

อาหารครบวงจร	 มีการจัดสัมมนาให้ความรู้	 จัดเจรจา

ธรุกจิ	สร้างความแขง็แกร่งใหภ้าคการเกษตรโดยเริม่ตัง้

แต่ต้นนำ้า	โดยมีภาครัฐ	ได้แก่	กระทรวงพาณิชย์	กรมส่ง

เสริมสหกรณ์	นำาเกษตรกรเข้าสู่ตลาด	ภายใต้โครงการ	

“เกษตรผลิต	พาณิชย์จำาหน่าย”	และภาคธุรกิจเอกชน	

ผ่านแอปพลิเคชั่น	Phoenix	Box	ที่เชื่อมการซื้อขายทั้ง	

online	และ	offline	ใหเ้ขา้ถงึลูกคา้ทัว่โลกโดยไมม่คีา่ใช้

จ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	จึงขอเชิญสมาคมฯ	สนับสนุน	

ร่วมกิจกรรม	 โดยใช้โลโก้เพื่อการประชาสัมพันธ์	 และ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้สมาชิกและสมาคมฯที่

เกี่ยวข้อง

 3. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
	 3.1	 กรมการข้าวได้กำาหนดจัดงานวันสถาปนา

กรมการข้าว	เนื่องในโอกาสครบรอบ	15	ปี	ในวันที่	16	

มิถุนายน	2564	ขอเรียนเชิญสมาคมฯ	ร่วมแสดงความ

ยินดีผ่านเว็บไซต์กรมการข้าว	 และขอเชิญร่วมบริจาค

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี	 “โครงการจัดซื้อเครื่องมือ

ทางการแพทย์	สร้างห้องไอซียูความดันลบ	เพื่อสถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	 ซ่ึงสมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	สนับสนุนโครงการดังกล่าว	5,000	บาท

ตำาบลเทพาลัย	อำาเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	ในพื้นที่	

678	ไร่	(เป็นพื้นที่จัดงาน	523	ไร่	พื้นที่จอดรถ	155	ไร่)	

ภายใต้ธีม	 “ธรรมชาติ	 และพรรณพืชเขียวขจี	 อนาคต

แห่งโลกสีเขียว”	 และธีมย่อย	 คือ	 ครัวของโลกและ

อาหารแห่งอนาคต,	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ทางพืชสวนและการเกษตรท่ียั่งยืน	 เมืองน่าอยู่แห่ง

อนาคต	ความหลากหลายทางชีวภาพธรรมชาติ	ศิลปะ

และวัฒนธรรม

	 2.2	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์กรมหาชน)	 

เชิญกรรมการสมาคมฯ	 ร่วมเป็นคณะกรรมการ	

ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	ได้นำา	ดร.กฤษยาพร	ทินกร	

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

(องค์กรมหาชน)	เป็นองคก์รจดัทำามาตรฐานอาชพี	และ

คุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม	สาชาส่งเสริม

การเกษตร	อาชพีนกัออกแบบนเิวศนเ์กษตรเปน็ไปอยา่ง

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	 เข้าหารือโดยจะ

เชิญนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 หรือผู้แทน

เปน็คณะกรรมการ	ซึง่จะมหีนงัสอืถึงสมาคมฯ	และสมา

คมฯ	 ร่วมยินดีเป็นคณะกรรมการ	 และมีผู้แทน	 คณะ

ทำางาน	3	ท่าน	ดังนี้

	 -	 รศ.วิจิตร	 วังใน	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ข้อมูล

	 -	 ดร.สนุทร	พพิิธแสงจนัทร	์เปน็ผูร้ว่มปฏบิติังาน

	 -	 คุณสุพล	 ธนูรักษ์	 เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วม

ประชุม

	 2.3	 การประกวดสุดยอดกาแฟไทย	2564	

	 สถาบันวิจัยพืชสวนขอเชิญร่วมประกวดสุด

ยอดกาแฟไทย	 2564	 ร่วมประกวดกาแฟอะราบิกา	

และกาแฟโรบัสตาชิงถ้วยรางวัล	 พร้อมเงินรางวัล

และประกาศนียบัตร	 ส่งใบสมัครวันท่ี	 8-13	 มีนาคม	

2564	 และส่งตัวอย่าง	 วันท่ี	 1-23	 เมษายน	 2564	

ณ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 และขอให้สมาคมฯ	 ช่วย 

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆของสมาคมฯด้วย	ซ่ึงสมาคมฯ	 

ไดด้ำาเนนิการสนบัสนนุในกจิกรรมทีส่ถาบันวจิยัพชืสวน 



รา
ยง
าน

ปร
ะจ
ำาป

ี 2
56

2 
- 

25
64

สม
าค

มพ
ืชส

วน
แห

่งป
ระ
เท
ศไ
ทย

25

	 3.2	 การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ

	 ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	

ได้มีคำาสั่งเรื่อง	แต่งตั้งคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม	สาขาส่งเสริม

การเกษตร	อาชพีนกัออกแบบนเิวศเกษตร	เพือ่พจิารณา

เห็นชอบรายละเอียดของมาตรฐานอาชีพและการ

กำาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ	 จัดทำาเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะ	 กระบวนการประเมินการรับรองสมรรถนะ

ของบุคคลวิชาชีพ	เสนอชื่อหน่วยงานและแนวทางการ

ขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมให้เกิด

การยอมรบัในคณุวฒุวิชิาชพี	จงึไดแ้ตง่ตัง้ใหส้มาคมพชื

สวนแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทนเป็นคณะรับรองฯ	ซึ่ง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้มอบให้	 ดร.สุนทร	

พิพิธแสงจันทร์	เป็นผู้แทน

	 3.3	 คณะกรรมการวัตถุอันตราย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	โดย	ดร.สุนทร	

พิพิธแสงจันทร์	 ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะ

องค์การสาธารณประโยชนด์า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ซึง่

ได้สอบถามไปยังผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาถงึแนวทางการพจิารณายกเลกิการใชพ้า

ราควอตและคลอรไ์พรฟิอส	และขอเขา้พบเพือ่ชีแ้จงใน

รายละเอียดต่างๆ	แต่ยังไม่สามารถเข้าพบได้

	 3.4	 สัมมนาระดมความคดิเหน็ตอ่รา่งมาตรฐาน

สินค้าเกษตร	เรื่อง	บรอกโคลี

	 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ	 (มกอช)	 กำาหนดจัดสัมมนาระดมความเห็น

ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร	เรื่อง	บรอกโคลี	ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์	ในวันที่	20	ธันวาคม	

2564	 เวลา	08.30	–	16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	511	

อาคาร	 5	 ชั้น	 1	 มกอช.	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้

มีส่วนได้เสียผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 นำามา

ใช้ประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้

เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย	และขอเชิญผู้แทนสมาคมพืช

สวนฯเข้าร่วมสัมมนา	ดังกล่าว

	 3.5	 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564

	 สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย	 

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 ในวันอังคาร

ที่	 21	 ธันวาคม	 2564	ณ	 ห้องบอลรูม	 C	 โรงแรมมา

รวยกาเด้น	 กรุงเทพมหานคร	 และมีบรรยายพิเศษ	

เรื่อง	 ประสบการณ์งานวิจัยการใช้อากาศยานไร้คนขับ 

เพ่ือการอารักขาพืช	 โดย	 ดร.พฤทธิชาติ	 ปุณวัฒโท	 

ผู้อำานวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา	 สำานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร

 4. ทัศนศึกษา
	 4.1	 เนือ่งจากมสีถานการณโ์รคโควดิ-19	สมาคม

พืชสวนแห่งประเทศไทย	 มิได้จัดทัศนศึกษาตั้งแต่ต้น

ปี	แต่มีการจัดเพียงหนึ่งครั้ง	ไปทัศนศึกษาอำาเภอวังนำ้า

เขียว	จังหวัดนครราชสีมา	ในวันที่	16-17	พฤศจิกายน	

2564	ณ	ฟลอร่าพาร์ค	มีผู้ร่วมเดินทาง	จำานวน	9	คน	

โดยนำาคณะเข้าชมการปลูกบอนสี	 ชมสวนดอกไม้ฟล

อร่าพาร์ค	ชมกระทิงที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า

 5. การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้จัดพิมพ์

ข่าวสารสมาคมฯ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารความ

เคลื่อนไหวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับสมาคมพืชสวน	 ทั้งในและต่างประเทศ	

ขอ้มลูดา้นวชิาการผลติและการตลาด	พชืสวนพนัธุใ์หม่

ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคมพืช

สวน	และหน่วยงานอื่นๆ	โดยกำาหนดพิมพ์ปีละ	3	ฉบับ	

ในเดือนเมษายน	สิงหาคม	และธันวาคม

	 การจัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ	ปีนี้เป็นปีที่	36	จัด

พิมพ์	3	ครั้งๆ	ละ	1,700	ฉบับ	เพื่อจัดส่งให้สมาชิกของ

สมาคม	 ห้องสมุดของหน่วยงาน	 ภาคราชการ	 เอกชน	

สถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจ

	 ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	–	เมษายน	2564

	 ฉบับที่	2	เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2564

	 ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	–	ธันวาคม	2564
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	 สำาหรบัรายชือ่บรษิทั	หา้งรา้นทีใ่หก้ารสนบัสนนุ

การพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 

ปี	2564	ได้แก่

	 บริษัท	โซตัส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

	 บริษัท	ฟิวเจอร์ครอฟ	มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

	 บริษัท	เจียไต๋	จำากัด

	 บริษัท	โตโยต้า	เภตรา	จำากัด

	 บริษัท	เคโมคราฟ	จำากัด

	 บริษัท	ไฮโดรไทย	จำากัด

	 บริษัท	ยู-อโกร	จำากัด

	 บริษัท	เอเวนส์	เพียว	(ไทย)	จำากัด

	 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับการ

สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น	438,900	บาท

 6. รายงานสมาชิกภาพ
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีสมาชิก	 ณ	 

วันที่	31	ธันวาคม	2564	จำานวน	202	ประกอบด้วย

	 ประเภทตลอดชีพ	 				181		ราย

	 ประเภทสามัญ	 						21		ราย

 7. กิจกรรมอื่นๆ
	 7.1	 Dr.Lee	Ying-yuan	ผูแ้ทนรฐับาล	สำานกังาน

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	 ประจำาประเทศไทย 

ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองนายกสมาคมและคณะ

สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วม

มือระหว่างประเทศไต้หวัน–ไทย	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	

2564	ณ	 ห้องอาหารจีน	 โรงแรมรามากาเด้นส์	 ซึ่งได้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความร่วมมือระหว่างที่มี

ต่อกัน	 และคุณลักขณา	 นะวิโรจน์	 ได้วางแผนที่จะจัด

เทศกาลอาหารไทย-ไต้หวัน	 ในปี	 2564	 โดยร่วมมือ

ระหว่างสุขสยาม	 สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทเป	ประจำาประเทศไทย	และ	ICDF	AA.	ทางสำานกังาน

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปฯ	เสนอให้สมาคมการค้า

ไทย-ไต้หวัน	มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย	ให้ทาง

สุขสยามทำาข้อเสนอการจัดงานเพื่อหารือต่อไป

	 7.2	 กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือขอบคุณ

มายังสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ที่ได้ส่งเอกสาร

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่	

และพชืสวนไทย	สำาหรบัเปน็แนวทางในการใชป้ระโยชน์

ต่อโครงการ	1	ตำาบล	1	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	เห็นว่า

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อเจ้า

หน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	1	ตำาบล	1	กลุ่ม	

เกษตรทฤษฎีใหม่

	 7.3	 สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	

(องค์การมหาชน)	 หรือสวก.เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ด้านการเกษตร	 และบริหารทุนมุ่งเป้าหมาย	 เพื่อตอบ

สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน	

กลุ่มเรื่องพืชสวนตั้งแต่ปี	2558-ปัจจุบัน	เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของ

ประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต	 การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี

คณุภาพดีเพือ่สนองความต้องการของตลาด	สวก.	ขอม

อบผลงานวิจัยให้กับสมาคมฯ	จำานวน	2	โครงการเพื่อ

นำาไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

	 -	 การจดัการผลิตมะมว่งนำา้ดอกไม้สทีองภายใต ้

สภาวะโรงเรือนเพ่ือการส่งออกในภาคเหนือ	 โดย	 

ผศ.พีระศักดิ์	ฉายประสาท	มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 -		การขยายพนัธุส์บัปะรดโดยการเพาะเลีย้งเนือ้

เยือ่ระบบไบโอรีแอคเตอร์	และการคัดเลอืกสายตน้โดย

เทคนิคดีเอ็นเอ	เครื่องหมาย	โดย	ดร.สุภัค	มหัทธพรรค	

มหาวิทยาลัยพะเยา

	 7.4	 การแจกยา	Homeopathy	Bryonia	ต้าน

โรค	Covid	19	ผ่านเครือข่ายเกษตรตำาบลทั่วประเทศ

	 บริษัท	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 จำากัด	 ร่วม

กับ	 ดร.วัลลภ	 ธนเกียรต์ิ	 นายกสมาคมโฮมีโอพาธีย์

ประเทศไทย	 เสนอโครงการแจกยา	 Homeopathy	

Bryonia	เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	ลดความรุนแรงของ

ผู้ป่วย	Covid	19	ได้อย่างปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	จะ

ดำาเนินการแจกให้คนไทยผ่านเครือข่ายเกษตรตำาบล 
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ทัว่ประเทศ	มีระยะเวลาการดำาเนนิการ	1	กนัยายน	–	31	

ตลุาคม	2564	มเีป้าหมายการดำาเนินงานรว่มกบัสมาคม 

พืชสวนแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีฯ	 

และหวังให้คนติดโรค	 Covid	 19	 มีจำานวนเป็นสูญ 

ภายในเดือนตุลาคม	 2564	 จะสอนวิธีการนำายาเม็ดที่

แจกละลายในนำ้าทางคลิปวีดีโอ	แชร์ผ่านทางเพจต่างๆ	

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฯ	มีข้อเสนอดังนี้

	 -	 เป็นโครงการที่มีเจตนาที่ดี	 แต่การดำาเนินการ

ตอ้งเปน็ไปดว้ยความรอบคอบ	หากตอ้งใหเ้กษตรตำาบล

ช่วยดำาเนินการ	 จำาต้องมีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตรพจิารณาดว้ย	ผา่นระบบราชการอาจจะตอ้ง

ใช้เวลา	และเกษตรตำาบลมภีาระหนา้ท่ีท่ีต้องรบัผดิชอบ

มาก	อาจจะไม่สามารถดำาเนินการได้ตามที่กำาหนดไว้

	 -	 ควรเริ่มโครงการจากกลุ่มท่ีมีผู้นำาที่เข้มแข็ง	 

สรา้งความเชือ่มัน่เข้าถึงคนในพืน้ท่ี	ตอ้งมคีวามรอบคอบ	 

เช่น	 อบต.	 ผู้นำาชุมชนกลุ่มโอทอป	 สภาอุตสาหกรรม	 

หอการค้า	ฯลฯ

	 -	 การตั้งชื่อยาควรให้จดจำาง่ายและเข้าใจ

	 -	 ควรดำาเนินการในลักษณะโครงการนำาร่อง	

(Pilot	 Project)	 ในบางพื้นท่ีก่อน	 หากได้ผลเป็นที่น่า 

พอใจ	 ก็จะสามารถขยายการดำาเนินงานไปยังพื้นที่

อื่นๆ	ได้

	 สมาคมฯ	 ยินดีสนับสนุนโครงการแจกยา	 

Homeopathy	Bryonia	แต่จะต้องมกีารบริหารจัดการ	

และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

	 ที่กล่าวมาทั้งหมด	 เป็นการรวบรวมผลการ

ดำาเนินงานของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ที่ผ่าน

มาในปีพ.ศ.	2562	2563	และ	2564	ถึงแม้จะประสบ

กับสถานการณ์โรคโควิด	 –	 19	 สมาคมพืชสวนแห่ง

ประเทศไทย	กย็งัคงดำาเนนิงานอยา่งต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันา

และเป็นส่ือกลางให้แก่นักวิชาการ	 เกษตรกร	 ตลอด

จนมวลหมู่สมาชิกของสมาคมฯ	 ตามวัตถุประสงค์ที่ได้

กำาหนดไว้

----------------------------------------------
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กิจกรรมระหว่างปี 2562-2564
การจัดประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว  วันที่ 16  มีนาคม  2562

กิจกรรมระหว่างปี 2562-2564
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งานผลไม้ทิพย์เมืองสุขสยาม ณไอคอนสยาม  วันที่ 17-28  พฤษภาคม  2562

ทัศนศึกษา จังหวัด อุทัยธานี   วันที่ 6  มิถุนายน 2562

ผู้ แทนสถานทูต เนเธอร์แลนด์ เยี่ยมสมาคมฯ  วันที่ 20  กรกฎาคม  2562



รา
ยง
าน

ปร
ะจ
ำาป

ี 2
56

2 
- 

25
64

สม
าค

มพ
ืชส

วน
แห

่งป
ระ
เท
ศไ
ทย

30

เข้าคารวะ ผู้แทนสำานักงานเศรษฐ กิจ และ วัฒนธรรม ไทเป ประจำา ประเทศไทย   วันที่ 14  สิงหาคม  2562

ดูงานพืชสวนโลกที่ปักกิ่งและร่วมงานเลี้ยง AIPH   วันที่ 8  กันยายน  2562
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งาน 80 ปีอาจารย์ สมเพียร   วันที่ 14  กันยายน  2562

งานThe Mall Pet  &Plant Pop Market  วันที่ 9 ตุลาคม  2562

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง ชาติ  ครั้งที่ 18 วันที่ 5  พฤศจิกายน  2562
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ทัศนศึกษาและทอดกฐินณวัดเขาภูหลวงวันที่9-10พฤศจิกายน2562

35ปีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยวันที่29พฤศจิกายน2562
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พิธีมอบรางวัลเครือข่ายเกษตร  PIM ดีเด่น ปี  2562 วันที่  17  ธันวาคม  2562  ณ  สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์

ทัศนศึกษา สวนกล้วยไม้  อินทผลัม  จ.กาญจนบุรี  วันที่ 30-31  กรกฎาคม  2563
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Siam  Paragon Bangkok  Royal Orchid  The Pride of  Siam  2020  วันที่  6-12 สิงหาคม  2563

พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ วันที่  8 กันยายน 2563

ทัศนศึกษา งานกล้วยไม้อัญมณี ศรีสยาม  ฟลอร่า พาร์ค วังน้ำาเขียว  วันที่ 25-26 พฤศจิกายน  2563
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การประชุม พืชสวน แห่ง เอเซีย ครั้งที่  3  (AHC 2020 )  วันที่ 15-17  ธันวาคม 2563
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คณะสถาบัน วิจัยพืชสวนเยี่ยมชมโครงการฟ้าประทานฟาร์ม  วันที่ 29  มกราคม  2564

ประชุมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
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ทัศนศึกษา จ.สุพรรณ บุรี-ชัยนาท  วันที่ 2-3 มีนาคม  2564

รดน้ำาขอพรวันสงกรานต์  วันที่  5  เมษายน  2564
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เยี่ยมสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม  วันที่ 14  พฤษภาคม  2564

งานเปิดตัวส้มสีเลือดจากเมืองจือจงมาถึงสยาม  วันที่  30  พฤศจิกายน  2564
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ทัศนศึกษา ฟ้าประทาน ฟาร์ม  วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564

ร่วมการประชุ มใหญ่ฯ สมาคมกีฏและสัตววิทยา แห่งประเทศไทย  วันที่  21  ธันวาคม  2564




