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สาร
จาก
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีหลังจากได้ประชุมและ
จัดงานครบรอบ 35 ปี สมาคมฯ ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุทำ�ให้สมาคมฯมิได้มีการจัดประชุม
ใหญ่และรายงานผลการดำ�เนินงานของปี 2562-2563 และ 2564 เมื่อเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
ดำ�เนินการจัดประชุมได้โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบและมาตรการป้องกันการควบคุมโรคของภาครัฐแล้ว จึงได้
จัดประขุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562-2564 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อรายงานผลการดำ�เนินการ
และรายงานความก้าวหน้าของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในช่วงทีผ่ า่ นมาให้กรรมการ สมาชิก ได้ทราบ
รวมทั้งให้กรรมการ สมาชิกและผู้มีอุปการคุณได้มาพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ
ในช่วงทีผ่ า่ นมา
อนึง่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562-2564 มีวาระการเลือกตัง้ นายกสมาคมฯคนใหม่ดว้ ย
ซึ่งครั้งนี้จะไม่ขอรับตำ�แหน่งนายกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากได้ดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา 24 ปีแล้ว แต่ประสงค์จะรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในช่วงที่ดำ�รงตำ�แหน่งมาเล่าสู่
ท่านทัง้ หลายได้ฟงั ภายใต้หวั ข้อ เรือ่ ง “24 ปีกบั สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย” เพือ่ เป็นเสมือนกระตุน้ เตือน
ความทรงจำ�  ความรู้สึกดีดี และความภาคภูมิใจที่ได้กระทำ�และดำ�เนินงาน ภายใต้การดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ถึงแม้วา่ รายงานเล่มนีจ้ ะเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของผลงานทีผ่ า่ นมา 24 ปี
แต่ทุกท่านคงจะทราบว่าสมาคมฯได้ดำ�เนินงานในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรในเรื่องพืชสวน
อย่างมากมาย
สุดท้ายนี้ ในนามสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน และผูม้ อี ปุ การคุณทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน พีน่ อ้ งเกษตรกร
และสื่อมวลชนที่มอบนํ้าใจไมตรีให้แก่สมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก และอานิสงส์ที่ท่านได้มอบให้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบ
ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสำ�เร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

(นายอนันต์ ดาโลดม)
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
1 มีนาคม 2565

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
1. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์
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1. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็ น แหล่ ง แลกเปลี่ ย นและเพิ่ ม พู น ความรู้ เรื่ อ ง
พืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร
และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการ
ค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางด้านพืชสวนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
5. ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก

10. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
11. นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
12. คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
13. นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
14. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
15. นายยรรยง ประเทืองวงศ์
16. ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
17. รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
18. นางวัชรี จียาศักดิ์
19. นายมนตรี คงตระกูลเทียน
20. นายวรเทพ สุภาดุลย์
21. Mr.Robert Dixon
22. นายสกล มงคลธรรมากุล
23. นางพวงผกา คมสัน
24. ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
25. นางสาวจารุณี เดส์แน็ช

2. รายชื่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวน
กรรมการบริหาร
แห่งประเทศไทย ปี 2562 – 2564
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
4. นายกำ�ธร เดชสกุลธร
5. รศ.วิจิตร วังใน
6. ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
7. ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
8. นายเกษม จันทรประสงค์
9. ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
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นายกสมาคมฯ ดร.อนันต์
อุปนายก
นายวิรชั
ดร.กิตติ
นางลักขณา
นางสาวพรรณนีย์
เลขาธิการ
นางกนกรัตน์
รองเลขาธิการ ดร.เศรษฐพงศ์
ฝ่ายทะเบียน นางดวงรัตน์
นางสร้อยดาว
สาราณียากร นางสาวพรรณนีย์
นางสุรัตน์วดี

ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
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ดาโลดม
จันทรัศมี
วิทูรวิทย์ลักษณ์
นะวิโรจน์
วิชชาชู
สิทธิพจน์
เลขะวัฒนะ
ศิวสฤษดิ์
วัฒธาจารุเกียรติ
วิชชาชู
สงแก้

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

4. แผนการดำ�เนินงาน ปี 2562 – 2564

3. นโยบาย ปี 2562 – 2564

สมาคมกำ�หนดจัดทัศนศึกษาทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ในแต่ละปี ดังนี้

กิจกรรมที่ 2 การจัดพิมพ์วารสารสมาคม
พื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย โดยจั ด พิ ม พ์ ปี ล ะ
3 ฉบับ ดังนี้

ฉบั บ ที่ 1/2562 – 2563 ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – เมษายน 2562 และ 2563
ฉบับที่ 2/2562 – 2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม
– สิงหาคม 2562 และ 2563
ฉบั บ ที่ 3/2562 – 2563 ระหว่ า งเดื อ น
กันยายน – ธันวาคม 2562 และ 2563

กิจกรรมที่ 3 การจัดทัศนศึกษาในปี 2562
ปี 2562

1. ทั ศนศึ ก ษาสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น) เพื่ อ
เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทงั้ สองประเทศและเพิม่ พูน
ความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น
2. ทั ศ นศึ ก ษาจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี และจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี

ปี 2563

1. ทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรในจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี และอำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ มีแผนการจัดประชุม / สัมมนาวิชาการ
เกีย่ วกับพืชสวน โดยประสานงานและปฏิบตั งิ านร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วย
งานอื่น ๆ ปีละ 4 ครั้ง โดยนำ�ปัญหาของเกษตรกรมา
เป็นหัวข้อในการจัดประชุม / สัมมนา เพื่อแก้ปัญหาใน
เรือ่ งต่างๆเกีย่ วกับพืชสวน อาทิ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชสวนสมุนไพรและพืชสวนอื่นๆ
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3.1 เสริมสร้างบทบาทของสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมภาคเกษตรมากขึ้น
3.2 จัดระเบียบการบริหารของสมาคมฯ ให้เป็น
เอกเทศ เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของสมาคมฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุม / สัมมนา
วิชาการ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมและ Event สมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมการจัดประชุม รวมถึง
ติมอร์-เลสเต ได้มีโอกาสร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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ครั้ ง ที่ 1 การจั ด ประชุ ม เรื่ อ ง การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 –
17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 2 ร่วมจัดงานโครงการผลไม้เมืองสุขสยาม
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. ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562

5.1 การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ

5.1.1 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เรื่ 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
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
พิธีเปิดการประชุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ รั บ เกี ย รติ จากที่ปรึก ษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (คุณณรงค์ อ่อนสอาด) เป็นประธาน
เปิดการประชุม มีผแู้ ทนจากเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม
รวมถึง ฯพณฯ แพทริค วิมิยู วาโมโต เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเคนยา ประจำ�ประเทศไทย ฯพณฯ โจควิม
อมารัล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ประจำ�ประเทศไทย ซึ่งได้มีหนังสือถึงนายก

สร้างโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟด้วย ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร
ผู้ประกอบการ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
ฯลฯ จำ�นวน 450 คน การบรรยายพิเศษจากผู้ทรง
คุณวุฒิเกี่ยวกับกาแฟ 3 ราย และวิทยากรรับเชิญ
จำ�นวน 14 ราย การเสนอผลงานทางวิชาการ 18 เรื่อง
ภาคโปสเตอร์ 12 เรื่อง และการจัดนิทรรศการ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร สมาคมที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เช่น ดอยช้าง เขาช่อง สตาร์บัคส์
ฮิลล์คอฟ ฯลฯ ร่วมจัดแสดงด้านการผลิต การแปรรูป
การทดสอบคุณภาพ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 70
บูธ มีผู้เข้าชมงานประมาณ 2,000 คน มีการประกวด
แข่งขันบาริสต้ามี 2 ประเภท ได้แก่ Brewers Cup และ
Latte Art และการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5.1.2 โครงการผลไม้เมืองสุขสยาม
สุขสยามร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน ตลาดไท
กลุ่ ม เกษตรกรเทศบาลตำ � บลพลั บ พลานารายณ์
จังหวัดจันทบุรี จัดงาน Amazing Thai Fruit Paradise
หิมพานต์เปิดตำ�นาน ผลไม้เบญจทิพย์ ระหว่างวันที่ 17
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G
และชั้น UG ไอคอนสยาม สมาคมฯ ได้นำ�ผลิตผลจาก
เกษตรกรทีเ่ ป็นเครือข่ายไปร่วมจำ�หน่ายได้แก่สม้ โอสวน
สระแก้วจากสวนคุณปรีชา สละ จากสวนคุณอาทิตย์
มะม่วงจากสวนคุณมานพ จังหวัดฉะเชิงเทรา นาํ้ มะนาว
คุณนิวัติ สละอินโด ชมพู่ทับทิมจันทร์ และผลิตผลจาก
ฟ้าประทานฟาร์ม ร่วมจำ�หน่าย

5.2 กิจกรรมสนับสนุน

5.2.1 มูลนิธสิ ง่ เสริมยุวเกษตรกรไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับฟ้าประทานฟาร์มและสมาคมพืช
สวนแห่งประเทศไทย มูลนิธิกฤษณาไกรสินธุ์ จัดฝึก
อบรมหลักสูตร เกษตรอินทรีย์ผสมผสานและสมุนไพร
ระหว่างวันที่ 9 – 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ฟ้าประทาน
ฟาร์ม อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วม
การอบรมเป็นเกษตรกรจากภาคใต้ 14 คน
5.2.2 การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ Tea&Coffee
International Symposium 2019 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการชา กาแฟ นานาชาติ
(Tea&Coffee International Symposium 2019)
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เรื่อง อนาคตกัญชา-กัญชงไทย โดย ดร.ภญ. อาริญา
สาริกะภูติ และเรือ่ ง Local Hero..สูส่ ขุ สยาม ณ ไอคอน
สยาม โดย คุณลักขณา นะวิโรจน์ และในวาระทีส่ มาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทยมีอายุครบ 35 ปี สมาคมฯ ได้มี
การมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ผมู้ คี ณ
ุ ปู การต่อสมาคม
ซึง่ ทุกท่านได้ท�ำ คุณประโยชน์ตอ่ สมาคมมานานหลายปี
ได้แก่ ท่านอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ รศ.ดร.สุรพงษ์
โกสิยะจินดา คุณวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์ และ คุณวิรัช
จันทรัศมี นอกจากนี้ สมาคมฯได้มอบโล่ขอบคุณผู้ที่
สนับสนุนเงินให้รายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานจัดประชุมและพิมพ์
หนังสือ 35 ปี สมาคม จำ�นวน 6 ราย ได้แก่ ครอบครัว
ดาโลดม บริษัทโซตัส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด บริษัท
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท ไดนามิค กรุ๊ปโปรดักส์
จำ�กัด และคุณลักขณา นะวิโรจน์ และบริษัทไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีจ�ำ นวน 178 คน
การประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคน
ใหม่ ซึ่งผลการคัดเลือกได้นายกสมาคมคนใหม่ ชื่อเดิม
ว่านายอนันต์ ดาโลดม เนือ่ งจากสมาคมฯ จะต้องเตรียม
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการพื ช สวนแห่ ง เอเชี ย ครั้ ง ที่ 3
(AHC 2020) ต่อไป
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5.1.3 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 18 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ร่วมกับสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 5 – 7
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน่
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งนี้จะมี
ผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักวิจัย
นิสิต นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปประมาณ
400 – 500 คน โดยมีการจัดพิมพ์หนังสือรวบรวม
บทคั ด ย่ อ แจกให้ กั บ ผู้ เข้ า ประชุ ม มี ก ารจั ด แสดง
นิทรรศการด้านการเกษตร เพื่อให้การประชุมดำ�เนิน
ไปได้ด้วยดี สมาคมฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเป็นเงิน 50,000 บาท
5.1.4 งาน The Mall Pet & Plant PoP
Market 2019 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด กำ�หนด
จัดงาน “The Mall Pet & Plant POP Market 2019”
เป็นงานจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้นานาพันธ์
รวมทั้งรวบรวมสัตว์เลี้ยง สัตว์หายากสายพันธุ์ต่าง ๆ
และการออกร้านจำ�หน่ายต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง ในวันที่
9 – 14 ตุลาคม 2562 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์
บางกะปิ จึงขอเชิญสมาคมฯร่วมจัดแสดงไม้ดอกไม้
ประดับในงาน โดยได้มอบพื้นที่ให้กับสมาคมฯ รวม
ทั้งขอให้สมาคมฯช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วม
การออกร้าน ซึ่งสมาคมฯได้ร่วมกับฟ้าประทานฟาร์ม
มาออกบูธ แสดงและจำ�หน่ายกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ ใน
งานดังกล่าว
5.1.5 ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประ จำ � ปี
2560/2561 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560/2561 ในวันศุกร์ที่
29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอน
เวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งในการประชุมจะรายงาน
ผลการดำ�เนินงานของสมาคมในปี 2560/2561 และมี
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กว่าจะมาเป็นสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย โดย ศาสตร์จารย์สมเพียร เกษมทรัพย์

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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ประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจยั
เกีย่ วกับชาและกาแฟ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิจัย
จากประเทศต่าง ๆ เช่นจีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ศรีลงั กา อินเดีย
อังกฤษ อเมริกาและไทย จำ�นวน 309 คน วิทยากรจาก
ผูท้ รงคุณวุฒเิ รือ่ งชา กาแฟ จากต่างประเทศและไทย มี
การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชา กาแฟ จำ�นวน 34 บูธ
แสดงถึงความสำ�เร็จในวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
5.2.3 โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้าน ณ โครงการ
ชั ย พั ฒ นาประชาเกษม และร้ า นภั ท รพั ฒ น์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562
และในวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธรฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดโครงการ ซึง่ กรรมการสมาคมฯ
ได้ แ ก่ ดร.อาริ ญ า สาริ ก ะภู ติ คุ ณ จารุ ณี เดส์ แ น็ ช
คุ ณ กนกรั ต น์ สิ ท ธิ พ จน์ คุ ณ สุ นิ ส า บุ ญ ญะปฏิ ภ าค
คุณเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว คุณดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ฯลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน
5.2.4 การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ ก ารมหาชน) ได้ เชิ ญ นายกสมาคมฯเป็ น คณะ
กรรมการพิ จ ารณาความพร้ อ มการเสนอเป็ น เจ้ า
ภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี พ.ศ.2569 (ปี
2026) ของจังหวัดอุดรธานี ประเภท Type B วันที่
24 กรกฎาคม 2562 เพื่อที่จะยื่นแสดงเจตจำ�นงใน
การขอจัดงานต่อ AIPH ในเดือนกันยายน 2562 ณ
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และยื่นเอกสาร
ประมูลสิทธิ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจังหวัด
อุดรธานีได้แสดงศักยภาพความพร้อมในทุกๆด้าน มี
พื้นที่จัดงาน 900 กว่าไร่ ในพื้นที่หนองแด ในธีม วิถี
ชีวติ สายนํา้ และพืชพรรณ จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2569 ถึงมีนาคม 2570 จำ�นวน 134 วันและสำ�นักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
(สสปน.) ได้น�ำ ผูแ้ ทนจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจยั พืชสวน จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเชือ่ มัน่
เพื่อนำ�เสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกในปี 2026 เมือ่ วันที่ 7 – 11 กันยายน 2562
ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 กันยายน
2562 คณะจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง
อาหารค่ำ�ให้แก่คณะกรรมการพืชสวนโลกและสมาชิก
จากนานาประเทศจำ�นวน 80 คน ณ โรงแรม Club
Med Joy View มีอัครราชทูต คุณมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์
กล่าวต้อนรับ นำ�เสนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความสมบูรณ์ในความพร้อมที่เหมาะแก่การเป็นเจ้า
ภาพจัดงานพืชสวนโลก วันที่ 9 กันยายน 2562 ร่วม
ประชุม AIPH Annual Congress ครั้งที่ 71 ณ สถาน
ที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (Beijing 2019) ร่วมฟัง
การนำ�เสนอความคืบหน้าการจัดงานของแต่ละประเทศ
จากนั้นคณะได้เข้าชมงานในส่วนต่าง ๆ ของงานใน
พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะจาก
ประเทศไทยร่วมประชุมกับ Mr.Kevin Chung,Director
of Marketing and Exhibition ของ AIPH ประธานจัด
งานพืชสวนโลก ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ให้ค�ำ แนะนำ�ตลอด
จนขัน้ ตอนการนำ�เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการจัดตัง้
องค์กรเพือ่ บริหารจัดการงานพืชสวนโลก และ Mr.Sven
Stmac จากเนเธอร์แลนด์ ผู้มีประสบการณ์การจัดงาน
พืชสวนโลก ได้ให้คำ�แนะนำ�การสร้างแนวความคิด
การออกแบบ การบริหารจัดงานโครงการ ฯลฯ และ
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การต้อนรับ
คณะบรรยายภาพรวมของสวนไทย และคณะได้ชม
บริเวณที่เป็นจุดที่น่าสนใจของงานพืชสวนโลกครั้งนี้
และวันที่ 11 กันยายน 2562 เดินทางกลับประเทศไทย
ซึ่งผู้แทนสมาคมที่ร่วมเดินทางไปครั้งนี้มีคุณกนกรัตน์
สิทธิพจน์ คุณพรรณนีย์ วิชชาชู คุณปิยนุช นาคะ และ
คุณดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์

5.3.1 การเสวนาเรือ่ งทิศทางการเกษตรไทยหลัง
การเลือกตั้ง
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นสมาคมหนึ่ง
ที่เชื่อมโยงและประสานงานกับเครือข่ายเกษตรและ
อาหารปลอดภัย (GAP Net) และสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย จัดเสวนาเรือ่ งทิศทางการเกษตรไทย หลัง
การเลือกตั้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30
– 21.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม 2 ชั้น 2 CDC ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพ ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วม
เสวนาได้ แ ก่ นายกสมาคมฯ นายอนั น ต์ ดาโลดม
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์ นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล และนางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
5.3.2 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนานํ้ามันมะพร้าว
เชิญชวนสัมมนาเรื่อง นํ้ามันมะพร้าว....อาหารสมอง
และประชุมสามัญประจำ�ปี 2561 ในวันอังคารที่ 14
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและ
พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป (อาคาร
ชั้น 8) คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ คุณจรรยา พุกกะเวส
คุณพวงผกา คมสัน เข้าร่วมประชุม
5.3.3 สมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพสัมพันธ์ ร่วมกับ
ศู น ย์ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ชี ว ภาพและความปลอดภั ย
ทางชีวภาพ ขอเชิญฟังการเสวนาพิเศษเพื่อเผยแพร่
ข้ อ มู ล เรื่ อ ง CPTPP : ผลกระทบ และการเตรี ย ม
ความพร้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อการเกษตรไทยในอนาคต
และ Fall Armyworm : การป้องกันกำ�จัดและแนวทาง
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5.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ นำ � เสนอความตกลงที่
ครอบคลุมและก้าวหน้าสำ�หรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ค ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศไทย
รวมทั้งแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ที่กำ�ลังระบาดในแปลง
ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่มีผล
กระทบต่ อ กระบวนการผลิ ต ทางการเกษตร และ
เศรษฐกิจของประเทศ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องพันธุมฯ อาคาร
KU Home ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ซึ่งมี นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์ คุณพรรณนีย์ วิชชาชู
ดร.เมธินี ศรีวฒ
ั นกุล และรศ.วิจติ ร วังใน เข้าร่วมประชุม
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
ด้ า นพื ช ไปสู่ ส าธารณชนทั้ ง ในภาคของผู้ ผ ลิ ต และ
ภาคประชาชนผู้บริโภค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการ ฯลฯ
5.3.5 สำ � นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความ
เห็ น ต่ อ ร่ า งมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร เรื่ อ งการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรทีด่ สี �ำ หรับพืชอาหารในวันที่ 8 กรกฎาคม
2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ นำ�ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามแนวทาง
การปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศ
เป็นมาตรฐานต่อไป ซึ่ง ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

9
รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

5.2.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำ � แพงแสน กำ � หนดจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี
รูปแบบการนำ�เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ เป็ น เวที ใ ห้ อ าจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้การดำ�เนินงานจัดประชุมวิชาการสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอเชิญสมาคมฯเป็นเจ้าภาพร่วม และใช้
ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมฯ และ
เชิญสมาคมฯร่วมส่งชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม
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5.3.6 สำ � นั ก คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ขอเชิ ญ ผู้ แ ทน
สมาคมพืชสวนฯ ประชุมคณะอนุกรรมการคุม้ ครองพันธุ์
พืชใหม่ ครั้งที่1/2562 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2
ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ซึง่ คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์
เป็นผู้เข้าประชุม
5.3.7 โครงการเกษตรรุ่นใหม่
โครงการเกษตรรุ่นใหม่สืบเนื่องจากพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธรฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงมี ค วามห่ ว งใย เยาวชนลู ก
หลานเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส หลังจากจบการศึกษา
ภาคบังคับในโรงเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ให้
ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมืออาชีพ เลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำ�โครงการดังกล่าวขึ้น
เป็นโครงการระยะเวลา 6 เดือน จำ�นวนผู้เข้าอบรมรุ่น
ละ 20 คน เมื่อสำ�เร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อ
นำ�ไปประกอบอาชีพต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กำ�กับดูแลเรื่องนโยบาย มูลนิธิฯเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน
ฟ้าประทาน ฟาร์มสนับสนุนด้านสถานที่ สมาคมฯ ช่วย
ประสานเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในด้าน
ต่าง ๆ เช่น คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน บรรยาย
เรือ่ งเห็ดและกรรมการท่านอืน่ ๆ บรรยายด้านการตลาด
การใช้สารเคมี ฯลฯ
5.3.8 สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า กองทุ น พั ฒ นาความ
สั ม พั น ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศไต้ ห วั น -ไทย
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2562 เรื่อง
“สานนโยบายและความร่ ว มมื อ สู่ ก ารพั ฒ นาการ
เกษตร” และพิ ธี ม อบรางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่
ผู้มีคุณูปการต่อการส่งเสริมการเกษตรไต้หวัน-ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 13.30 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม 7 ชั้ น 5 กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

5.3.9 ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเชียงราย กำ�หนดจัดงาน
“ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ในวันที่
25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัย
พืชสวนเชียงราย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการ
นี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวัน
จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
ศูนย์วิจัยฯ
5.3.10 ขอเชิญร่วมงาน Palmex Thailand
2019 มหกรรมครั้ ง ที่ 9 ของงานแสดงสิ น ค้ า และ
เทคโนโลยีระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมนํ้ามัน
ปาล์ม ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี
เวลา 10.00 – 17.00 น. มีการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้สู่ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มใน
ประเทศไทย ค่าลงทะเบียนคนไทย 12,000 บาท
5.3.11 องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562” ภายใต้
แนวคิด “รวมพลัง...อาสาสูโ้ กง” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน
2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องภิรัช
ฮอล์ 1 – 3 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ขอเรียนเชิญสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
2562 และขอความอนุเคราะห์ชว่ ยประชาสัมพันธ์ ทัง้ นี้
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
มีกรมวิชาการเกษตรเป็นสมาชิกประจำ�  โดยเห็นว่า
สมาคมฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความรู้ความ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพ และมีกำ�หนดเข้า
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หรือพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.3.15 การประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ
ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ชัน้ 2 กรมวิชาการเกษตร สมาคมฯ
มอบหมายให้คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ สรุปสาระสำ�คัญ
ได้ ดังนี้ การเตรียมพร้อมในการรับรองการเปิดเสรีภาย
ใต้กรอบการตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
และพิจารณาปริมาณการนำ�เข้าเครื่องดื่มประเภทนม
ปรุงแต่ง (กาแฟสำ�เร็จรูปพร้อมดื่ม) จัดสรรโควตาและ
อัตราภาษีน�ำ เข้านมผงขาดมันเนย นมดิบและนมพร้อม
ดื่มในประเด็นการนำ�เข้าและกรอบปริมาณการนำ�เข้า
5.3.16 การประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน
ครัง้ ที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร สมาคมฯ
ได้มอบหมายให้คุณปิยนุช นาคะ เป็นผู้แทนสมาคม
สรุปสาระสำ�คัญของการประชุม ดังนี้ ในปี 2562 มีเนือ้ ที่
ปลูกกาแฟรวมทัง้ ประเทศ 2 แสนกว่าไร่ มีผลผลิตลดลง
เนื่องจากมีปริมาณนํ้าฝนน้อย ต้นกาแฟขาดนํ้า ทำ�ให้
ออกดอกน้อย และต้นที่ติดดอกแล้ว ดอกแห้งไม่ติดผล
สำ�หรับการส่งออกเมล็ดกาแฟ ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา การส่งออกเมล็ดกาแฟ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา การจัดทำ�แผนพัฒนากาแฟแห่ง
ชาติ ปี 2562-2570 ซึง่ กรมวิชาการเกษตรได้จดั ประชุม
ระดมความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562
เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560 – 2564 ต่อไป
5.3.17 สมาคมสือ่ มวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
ขอสนับสนุนกิจกรรมครบรอบ 12 ปี สมาคม (20 ปี
รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย
ใต้ ร่ ม พระบารมี ” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำ�เสนอผลงานให้
สมาชิกและผู้สนใจได้เรียนรู้ร่วมพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทยสู่ความมั่นคงทางอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 7
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สามารถให้ข้อแนะนำ�ในด้านต่าง ๆ ได้ จึงขอเชิญชวน
สมาคมฯ พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภทต่างตอบแทน
กัน ซึง่ ไม่มคี า่ ธรรมเนียมสมาชิก ซึง่ สมาคมฯ ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันวิจัยแห่งเอเชียแปซิฟิก
(APAARI) เรียบร้อย
5.3.13 สมาคมการค้ า เมล็ ด พั น ธุ์ ไ ทย กรม
วิ ช าการเกษตร และสำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน
Thailand International Seed Trade 2019 ระหว่าง
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับ
สากล ที่มีความพร้อมด้านวิจัยพัฒนา ผลิต จำ�หน่าย
และบริหารจัดการ เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย การจัด
งานดังกล่าวมุ่งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ด
พันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 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
มี คุ ณ ชู ศั ก ดิ์ ทำ � หน้ า ที่ ป ระธาน ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและที่ปรึกษาประจำ�ปี 2562 – 2563
ได้สรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำ�
ปี 2560 – 2561 เรื่องยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ไทยครบ
วงจร มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อกำ�หนดความร่วมมือแหล่งรับ
ซื้อภายในและนอกประเทศ ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่
ได้มาตรฐาน Thai GAP เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ผบู้ ริโภค
และมีแนวทางการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562-2563
ส่งเสริมการผลิตระบบมาตรฐาน (GAP,Thai,GAP)
ส่ ง เสริ ม การแปรรู ป สิ น ค้ า เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ช่ อ ง

พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

5.4 การทัศนศึกษา
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5.4.1 ทัศนศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันที่ 5-12 มีนาคม 2562 กรรมการและสมาชิก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสมาคม ศิษย์
เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไต้ ห วั น -ไทยจำ � นวน 32 คน เดิ น ทางไป
ทัศนศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นการเดินทาง
รอบเกาะไต้หวัน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้าน
การเกษตรของไต้หวันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในแต่ละจังหวัดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้อง
ถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 ทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 6 – 7 มิถนุ ายน 2562 กรรมการและสมาชิก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จำ�นวน 25 คน เดินทาง
ไปทัศนศึกษา จังหวัดอุทัยธานี คณะเข้ามนัสการหลวง
พ่อฤาษีลิงดำ� ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ชมธรรมชาติ
หุบป่าตาด ชมธรรมสถานถ้ำ�เขาวงษ์ ต้นไม้ยักษ์ ชมผ้า
พื้นเมืองลายโบราณ ณ บ้านผาทั่ง ด้วย
5.4.3 สมาคมฯ มีกำ�หนดจัดทัศนศึกษา และ
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2562 ณ วัดเขา
ภูหลวง ในวันเสาร์ที่ 9- วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
2562 โดยจะนำ�คณะชมสวนอัญมณี ตำ�บล คลองสาม
อำ � เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศึก ษาดู ง านที่
คลีนฟาร์ม และร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2562
ณ วัดเขาภูหลวง อำ�เภอวังนํ้าเขียว ซึ่งมีกรรมการที่
ปรึกษา – กรรมการสมาคม และสมาชิกร่วมเดินทาง
จำ�นวน 34 คน

5.5 การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน

สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด พิ ม พ์
ข่ า วสารสมาคมฯ เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ข่ า วความ
เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมพืชสวน ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลด้านวิชาการการผลิตและการตลาด พืชสวนพันธุ์

ใหม่ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคม
พืชสวนและหน่วยงานอื่น ๆ โดยกำ�หนดพิมพ์ปีละ 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
สำ�หรับรายชือ่ บริษทั ห้างร้านทีใ่ ห้การสนับสนุน
การพิ ม พ์ ข่ า วสารสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย
ปี 2562 ได้แก่
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ไบเออร์ไทย จำ�กัด
บริษัท โตโยต้าเภตรา จำ�กัด
บริษัท ยู –อโกร จำ�กัด
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท ไฮโดรไทย จำ�กัด
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย
สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ การ
สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น 399,000 บาท

5.6 รายงานสมาชิกภาพ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีสมาชิก ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 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
กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาพืช เพือ่ ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้
สิทธิคมุ้ ครองตามกฎหมาย เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และ
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5.7.6 สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลงิ่ 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 สำ � นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
(องค์การมหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาคมพืชสวน
แห่ ง ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
แลกเปลี่ ย นและเพิ่ ม พู น ความรู้ วิ ช าการพื ช สวน
และวิชาการสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบวงจรแก่
นั ก วิ ช าการ นั ก ธุ ร กิ จ เกษตรกรและผู้ ส นใจทั่ ว ไป
จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการด้ า น
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
ซึ่งได้แนบแบบฟอร์มข้อมูลผู้ประกอบการมาด้วย
5.7.8 กรมการข้ า วขอเชิ ญ ร่ ว มกุ ศ ลถวายผ้ า
พระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำ�ปี 2562
ถวาย ณ วัดมะนาวหวาน ตำ�บลช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาบริจาคทรัพย์
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
แห่งประเทศไทยร่วมสมทบทุน 10,000 บาท เพือ่ มอบให้
อาจารย์ ในการพัฒนาปรับปรุง “สวนนอก” ต่อไป
ทั้ ง หมดเป็ น กิ จ กรรมที่ ส มาคมพื ช สวนแห่ ง
ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานมาในช่วงเวลาหนึ่งปีในปี
พ.ศ. 2562
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พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า
5.7.2 กรมวิชาการเกษตร ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช พ.ศ.2542 แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ที่จะครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย ได้ เ สนอ ดร.สุ น ทร พิ พิ ธ แสงจั น ทร์
ที่ปรึกษาสมาคมสมัครสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
5.7.3 การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งสมาคมปี 2562
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันโบวลิง่
ประจำ�ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ
เมเจอร์โบว์ลรัชโยธิน มีประเภททีมแข่งขัน 2 ประเภท
ได้แก่ ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 20,000 บาท จำ�นวน
20 ทีม และทีมทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท จำ�นวน
50 ทีม และสนับสนุนเงิน 44,000 บาท สนับสนุน
ถ้วยรางวัล 17,500 บาท รวมรายรับ 611,500 บาท
รายจ่ายในการดำ�เนินการ 96,052 บาท รายได้สุทธิ
คงเหลือ 515,448 บาท
5.7.4 กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานได้สง่ คำ�สัง่ แต่งตัง้
อนุกรรมการกำ�หนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
สาขาเจ้าหน้าที่เทคนิคโรงเรือนอัจฉริยะ ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน
และองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
ดร.สุนทร พิพธิ แสงจันทร์ เป็นผูแ้ ทนของสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ
5.7.5 สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญให้การสนับสนุนการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ Blu-O เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รัชโยธิน กรุงเทพฯ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท
ทีมทั่วไป 5,000 บาท

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

1. การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ
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1.1 การฝึกอบรมเรื่อง ผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียน
ที่ได้คุณภาพเพื่อส่งออกไปประเทศจีน สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย (GAP Net) ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าว 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน
ชุมพร มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม จำ�นวน 46 คน รุน่ ที2่ วัน
ที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
นาขา อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำ�นวน 25 คน
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพือ่ ให้ได้รบั ทราบมาตรฐาน
และความสำ�คัญของคุณภาพมาตรฐานทุเรียน เพื่อ
เรียนรู้ภาคทฤษฎีและผู้ปฏิบัติการตรวจสอบคัดเลือก
ทุเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่ประเทศจีน
ต้องการ ซึ่งการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณศิรพิ ร วรกุลดำ�รงชัย ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั พืชสวน
คุณบุญเกื้อ ทองแท้ คุณพิทยา พรหมรักษ์ นักวิชาการ
เกษตรจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร รองศาสตรจารย์
ดร.สมศิริ แสงโชติ ดร.พีรพงศ์ แสงวนางค์กูล จากภาค
วิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน คุณปราโมทย์ ร่วมสุข และคุณประสาทพร
ศรี ส กุ ล เดช จากสถาบั น ทุ เ รี ย นไทย คุ ณ อรทั ย
เอื้อตระกูล คุณณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์ ผู้ใหญ่
ดำ�รงศักดิ์ สินศักดิ์ ในส่วนชองสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย มี คุณพวงผกา คมสัน และ คุณเมธินี
ศรีวัฒนกุล เป็นผู้แทนของเครือข่ายเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย (GAP Net) ซึ่งได้ประสานวิทยากร ผู้จะเข้า
รับการฝึกอบรม สถานที่จะศึกษาดูงาน อำ�นวยความ
สะดวกและดำ�เนินการจัดฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น ซึ่งประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดียิ่ง มีผู้ประกอบการสวนทุเรียน และ
เกษตรกรสวนทุเรียน ขอให้มีการจัดฝึกอบรมเช่นนี้อีก

1.2 งานแสดงกล้วยไม้ Siam Paragon Bangkok Royal Orchid The Pride of Siam 2020 สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารา
กอนได้จัดงานแสดงกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ 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
ราชชนนีพนั ปีหลวงในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความสุขให้
คนไทยหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มผ่อนคลาย
โดยศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จัดตกแต่งกล้วยไม้
หลากหลายพันธุ์ให้วิจิตรงดงามอลังการของกล้วยไม้
9 สกุล ทำ�สัญลักษณ์ชา้ งเผือกตกแต่งด้วยประติมากรรม
กล้วยไม้มากกว่าแปดแสนดอก สื่อให้เห็นความอุดม
สมบู ร ณ์ ความยั่ ง ยื น ของผื น ป่ า ภายใต้ แ นวคิ ด ตาม
พระราชดำ�รัสว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นนํ้า ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนํ้า” มีพิธีเปิดงานในวัน
พฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น ได้รับ
เกียรติจากคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน รศ.วิจิตร วังใน เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในวันปิดงาน
ได้มีการนำ�กล้วยไม้จากการจัดแสดงมาจำ�หน่ายและ
ประมูลซึ่งได้เงิน 300,000 บาท เพื่อนำ�ไปสนับสนุน
กิจกรรมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ซึ่ ง ได้ ทำ � พิ ธี ม อบเงิ น ให้ คุ ณ สายสม วงศาสุ ลั ก ษณ์
ประธานมูลนิธฯิ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำ�เร็จ
อย่างดียิ่ง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

นักวิจยั อาวุโส และนักวิจยั รุน่ ใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศ
- เพือ่ แสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็น
ที่รับรู้และยอมรับของนานาชาติ
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิจัยด้านพืชสวนและการค้าระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
การจัดประชุมเป็นแบบ Hybrid Conference
มีทั้ง Online และ Offline การประชุมมีทั้งหมด 53
เรือ่ งประกอบด้วย เรือ่ ง Breeding & Biotechnology ,
Physiology / Production , Nutrition / Production ,
Postharvest , Agricultural Extension & Agribusiness
& Other , Proceesing and Engineering ภาคโปสเตอร์
มีทั้งหมด 79 เรื่อง จากต่างประเทศ จำ�นวน 48 เรื่อง
และเสนอภายในเมืองไทย 31 เรื่อง ผู้เข้าประชุม ชาว
ต่างประเทศที่ลงทะเบียนและวิทยากร ร่วมประชุม
ออนไลน์ 104 คน จากประเทศต่างๆ ดังนี้ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิ ง ค์ โ ปร์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บั ง คลาเทศ อิ ส ราเอล รั ส เซี ย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ อิตาลี โปแลนด์
และอเมริกา และผูเ้ ข้าร่วมประชุมชาวไทย จำ�นวน 274 คน
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจพืชสวน
ในวันพิธเี ปิดการประชุมได้รบั เกียรติจากรองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภทั ร จันทรศรีวงศ์)
เป็นประธานและจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
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
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1.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วัสดุ
เพาะกล้า (peat moss) อุปกรณ์เพือ่ การเกษตรแม่นยำ�
และแนวทางการผลิตเห็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท
วาย ที พี อินเตอร์เทรด จำ�กัด และบริษัท วีไอพี
อะกริคัลเจอร์ จำ�กัด ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วัสดุเพาะกล้า (peat moss) อุปกรณ์เพือ่ เกษตรแม่นยำ�
และแนวทางการผลิตเห็ด เพือ่ อุตสาหกรรมอาหาร เมือ่
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ซแรย์อทิตยา อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เกษตรและบุคลากรของโครงการเกษตร อทิตยาทร
มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุเพาะกล้าพืช
อย่างมีคุณภาพ รู้ถึงวิธีการทำ�งานตลอดจนการบำ�รุง
รักษา และใช้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจากอุปกรณ์ตา่ งๆของระบบ
สถานีติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและทราบ
แนวทางการพัฒนาการเพาะเห็ดในระบบกึ่งอัตโนมัติ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 38 คน และผลการฝึก
อบรมประสบความสำ�เร็จอย่างดียิ่ง
1.4 การประชุ ม วิ ช าการพื ช สวนแห่ ง เอเซี ย
ครั้งที่ 3
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรม
วิชาการเกษตร และ กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานสนับสนุนจาก สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช) สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(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
ผู้เกี่ยวข้องในวงการพืชสวนได้นำ�เสนอผลงานวิจัยและ
พัฒนาด้านพืชสวนและอุตสาหกรรมพืชสวนในภูมภิ าค
เอเชีย
- เ พื่ อ เ ป็ น เว ที แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ด้ า นพื ช สวนระหว่ า งนั ก วิ ช าการและ
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ศูนย์เรียนรู้ ฟลอร่าพาร์ค อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูการจัดงาน
กล้วยไม้ระดับชาติและธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ให้แพร่
หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สนใจ และหันมา
ปลูกกล้วยไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมการ
ในการผลักดันให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี พ.ศ. 2569 ที่
จังหวัดอุดรธานี และปี พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา
และเพื่อแสดงให้ถึงคุณค่า ความหลากหลายและความ
สวยงามของกล้วยไม้ไทย ซึ่งในงานได้มีการจัดแสดง
ความสวยงามความหลากหลายของกล้วยไม้ 10 สาย
พันธุ์ และกล้วยไม้สกุล ฟาแลนนอฟซิส จำ�นวน 200
ต้น และรองเท้านารี จำ�นวน 50 ต้น ซึ่งสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยได้ท�ำ เรือ่ งขอสนับสนุนไปทีส่ มาคมวิจยั
และพัฒนาดอกไม้ไต้หวัน (TFDA) ซึง่ ก็ได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งในการจัดส่งกล้วยไม้ทั้งสองสกุลมาร่วมจัด
แสดง

2. กิจกรรมสนับสนุน

2.1 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
เชิญสมาคมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
และเลีย้ งสังสรรค์ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องราช
พฤษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์คลับ
2.2 การร่วมงานรำ�ลึกประจำ�ปีถงึ ศาสตราจารย์
ระพี สาคริก ซึ่งมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก จัดงานรำ�ลึก
ประจำ�ปีถึงศาสตราจารย์ระพี สาคริก เมื่อวันจันทร์ที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ รำ�ลึกถึงคุณงามความดี
และผลงานของท่ า น ซึ่ ง สมาคมฯ ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น
จำ � นวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน และมีการอภิปราย
จากผู้แทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคม
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมชาวค่ายมก. นายกสมาคม
กล้วยไม้ กล่าวสดุดีและเทิดทูนความดีงามของท่าน
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

2.3 สำ � นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง
ยุทธศาสตร์อารักขาพืชระหว่างประเทศกับงานอารักขา
พืชของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์อารักขาพืชของไทยให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
ประเทศ ซึ่งจะนำ�สู่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพด้าน
สุขอนามัยพืชของประเทศไทยในอนาคต มกอช. ขอ
เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาไม่มีค่าลงทะเบียน
2.4 สถาบั น วิ จั ย พื ช สวน สมาคมกาแฟและ
ชาไทย และ บริษัท กวินอินเตอร์เทรด จำ�กัด จัดงาน
Thailand Coffee Tea & Drink 2020 ระหว่างวันที่
27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ ไบเทค บางนา ซึง่ คุณปิยนุช นาคะ
และคุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ ไปร่วมในงานดังกล่าว
และเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องอัตลักษณ์ กาแฟ
ไทยสู่สากล คุณภาพและความท้าทายกาแฟไทยใน
ทศวรรษ หน้า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2.5 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย ขอเชิญประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 และงานเลีย้ งสังสรรค์ พร้อม
ฟังบรรยายพิเศษ : เรื่อง “อยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย” โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ ในวันศุกร์ที่
6 มีนาคม 2563 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญสมาคมฯ เข้า
ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 และงาน
เลี้ยงสังสรรค์
2.6 กระทรวงการต่างประเทศได้รบั แจ้งจากสถาน
เอกอัครทูต ณ กรุงมานามา ว่าราชอาณาจักรบาห์เรน
จะจัดงาน “Bahrain International Garden Show
(BIGS) 2020” ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ
ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการแห่งชาติบาห์เรน
ราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นงานนิทรรศการพืชสวน
นานาชาติด้านไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนและพืช
การเกษตรของบาห์เรน จัดบูธแสดงอุปกรณ์การเกษตร
ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชี่ยวชาญด้าน

3. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

3.1 การเลือกตั้งกรรมการอำ�นวยการสมาคม
สันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย ตามที่ คุณสุพล ธนูรกั ษ์
ได้รับมอบจากสมาคมฯ ให้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอำ�นวยการ และ
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ของสมาคมสันนิบาต

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563
ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมสันนิบาต
สมาคมแห่งประเทศไทย ในนามสมาคมฯ ด้วย
3.2 โครงการขอทุ น การศึ ก ษาจากคุ ณ ภรณ์
ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกร
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฟลอร่า พาร์ค
ได้จัดทำ�โครงการขอทุนการศึกษาจากคุณภรณ์ทิพย์
นาคหิรัญกนก ไซมอน โดยได้สำ�รวจนักเรียนในพื้นที่
อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะนำ�เสนอ
โครงการประมาณเดือนมกราคม 2564
3.3 การสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ ความ
สัมพันธ์ “THASTA GOLF 2020” สมาคมการค้าเมล็ด
พันธุ์ไทย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขัน
กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ “THASTA GOLF 2020” ใน
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สนามราชคราม กอล์ฟ
คลับ อำ�เภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าสมัคร
ทีมละ 30,000 บาท หรือสนับสนุนการจัดแข่งขัน ตอบ
รับภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่เนื่องด้วยอยู่ระหว่าง
การควบคุ ม และการเฝ้ า ระวั ง จากสถานการณ์ ไวรั ส
โควิด-19 สมาคมฯ จึงได้มมี ติยกเลิกการจัดแข่งขัน และ
คืนเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนแล้ว
3.4 การเสนอชื่ อ สรรหาเป็ น กรรมการผู้ ท รง
คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย พ.ศ.2563 ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563 และมติการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 กำ�หนด
การรับสมัครสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2563 จำ�นวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่จะสรรหาไม่เกิน 8 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และสาขากฎหมาย และอย่างน้อย 4 คน ต้องเป็น
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การเกษตร เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและ
เจรจาการค้า เชิญสมาคมฯ เพือ่ ช่วยประชาสัมพันธ์งาน
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bigs.com.bh
2.7 การจัดงาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่ง
พรรณไม้ 2020
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด มีกำ�หนดจัดงาน
“เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ 2020” ภายใต้
แนวคิด “อยู่อย่างพอเพียง ตามคำ�พ่อสอน” ระหว่าง
วันที่ 20 พฤศจิกายน – วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (18 วัน)
ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะมีการ
จัดแสดงพันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุจากธรรมชาติ การ
จัดเสวนา ซึ่งสมาคมฯ ร่วมจัดงานในพื้นที่ 5x10 เมตร
โดยนำ�ผลิตภัณฑ์จากฟ้าประทาน ฟาร์ม ปุ๋ยมูลไส้เดือน
จากโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร
ในโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา) สุขกาโม
อุปถัมภ์ผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ดร.สุนทร ได้ประสานนำ�สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย
ผู้ผลิตนํ้าส้มแขก นํ้าส้มจากอำ�เภอฝาง และนํ้ามะเกี่ยง
มาร่วมออกบูธ
2.8 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กำ � แพงแสน กำ � หนดจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 17 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรูปแบบการนำ�
เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายโปสเตอร์ เป็นเวทีให้
อาจารย์ นักวิจยั ทัง้ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เป็น
เวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การดำ�เนินงาน
จัดประชาสัมพันธ์การประชุมฯ และเชิญสมาคมฯ ร่วม
ส่งชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม
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ตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์ โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1-22 พฤษภาคม 2563 และสมาคมฯ ได้
เสนอ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิฯ ซึ่งได้ยื่นใบสมัคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 ณ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.5 เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP
Net) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาคม และผู้ประสาน
งาน เมือ่ มีการขอข้อมูลจากสมาคมตลอดจนแนะนำ�ราย
ชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกษตรในสาขาทีส่ มาคมมีความเกีย่ วข้อง
และขออนุญาตนำ� ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ใน website
ของ GAP Net และ Thai SCP Network ต่อไป
3.6 การจัดงาน Udon Flora & Music Festival
2020 ผู้ แ ทนจาก สสปน. นำ�นายกเทศมนตรี นคร
อุดรธานีและคณะเข้าพบนายกสมาคมฯ เพื่อปรึกษา
หารือแนวทางจัดงานมหกรรมดอกไม้พืชสวน สำ�หรับ
เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด กิ จ กรรม โครงการมหกรรม
ดอกไม้ พื ช สวนระดั บ เมื อ ง ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดอุดรธานีของเทศบาลอุดรธานี เรื่องการจัดงาน
Udon Flora & Music Festival 2020 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย
3.7 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญ
ร่วมการสัมมนาเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล และรับฟังความเห็น
มุมมองเกีย่ วกับโอกาส และความท้าทายทางการค้า การ
ลงทุนจากการฟืน้ การเจรจาจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
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 เรื่อง “โอกาสขยายตลาดใหม่
ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน
2563 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูมชัน้ 23
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

3. การสัมมนา เรื่อง “EFTA New Market in
New Normal” การขยายตลาดใหม่รับ New Normal
กับกลุม่ การค้าเสรี 4 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
ไอซแลนด์ และลิกเตนสไตน์) ในวันพุธที่ 30 กันยายน
2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ A 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
3.8 เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมและหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมทำ�งานในเครือข่าย
จัดการประชุมประจำ�ปี 2563 หัวข้อ “การบริโภคที่รับ
ผิดชอบต่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ในวันที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และ
จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การ
ผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบเพื่อวิถีใหม่ที่ยั่งยืน”
โดยนายกสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ เ ป็ น
ผู้แทนของเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP
Net) ร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วม
กับสมาชิกในเครือข่ายฯต่อไป
3.9 องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
กำ�หนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ 2563 ในวันอังคาร
ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. โดยเสนอ
แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power Data”
เพื่อเชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องเงินกู้ แก้
ปัญหา เยียวยาฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเชิญชวน
เข้าร่วมชมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
3.10 กรมการข้าว ขอเชิญสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย ร่วมทำ�บุญ เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กรมการข้าวนำ�ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ
วัดโพธาราม ตำ�บลปากนํ้าโพ อำ�เภอเมืองนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 22 ตุ ล าคม
2563 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนา
และบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน

4. การทัศนศึกษา

4.1 จัดทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมฯ ได้จัดทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ได้นำ�คณะดูงานที่
สวนอินทผลัม “คุณวินยั ” อำ�เภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ไปศึกษาดูงานที่สวนกล้วยไม้ “TK Orchid” อำ�เภอ
ท่ามะกา ต้นจามจุรยี กั ษ์มากกว่า 100 ปี และเทีย่ วเมือง
ย้อนยุค ร.ศ.124 ณ เมืองมัลลิกา มีผเู้ ดินทางจำ�นวน 26
คน ซึ่งทุกท่านได้รับความรู้ มีความสุข พึงพอใจในการ
เดินทางไปทัศศึกษา
4.2 ทั ศ นศึ ก ษาอำ � เภอวั ง นํ้ า เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา
สมาคมฯ ได้จัดศึกษาชมงานกล้วยไม้..อัญมณี
ศรีสยาม ณ ฟลอร่า พาร์ค อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสี ม า ในวั น ที่ 25-26 พฤศจิ ก ายน 2563
มีผเู้ ดินทาง 19 คน โดยได้น�ำ คณะชมสวนฟลอร่า พาร์ค
ชมการจัดแสดงกล้วยไม้..อัญมณีศรีสยาม ณ โรสพาร์ค
ชมโครงการต่างๆ ของโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม เทีย่ ว
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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คาตกตํา่ ทางโครงการเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จึง
ได้มนี โยบายช่วยกระจายผลผลิตโดยนำ�เข้ามาจำ�หน่าย
ณ เมืองสุขสยาม เพื่อให้การดำ�เนินงานสนับสนุนด้าน
การตลาดทางการเกษตรเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้บรู ณาการ
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยทางเมืองสุขสยาม
จะจัดพื้นที่การจัดจำ�หน่าย จัดการประชาสัมพันธ์ และ
จัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดหากลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิต กำ�หนดชนิดของผล
ไม้ ปริมาณ การขนส่ง กำ�หนดราคาจำ�หน่ายที่เหมาะ
สมให้ซื้อง่ายขายคล่อง เพื่อก่อให้เกิดโครงการที่ย่ังยืน
โดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มอบให้ คุณดวง
รัตน์ ศิวศฤษดิ์ และคุณกาญจนา โยธารักษ์ ร่วมเป็น
คณะทำ�งาน
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3.11 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนานํ้ามันมะพร้าว
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน กำ�หนด
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง โภชนะคีโตน ลดพุง คุมเบา
หวาน และการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ใน
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว และแปรรูปผลิตผลการเกษตร (อาคาร 8 ชั้น) จึง
ขอเชิญกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ มาคมร่วมการสัมมนาฯ
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) ในโอกาสที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ 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 และดำ�เนินการจัด
ทำ�จารึกประวัติวัด จารึกชื่อผู้บริจาคสร้างพระอุโบสถ
รายละ 100,000 บาท ขึ้นไปลงบนแผ่นหินอ่อน และ
กำ�หนดฝังลูกนิมิตในปี 2565 ทั้งนี้จะนำ�ความกราบทูล
ขอพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประดิษฐานหน้า
พระอุโบสถต่อไป
3.14 โครงการแก้ปญ
ั หาราคาผลไม้ตกตํา่ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และเมืองสุขสยาม ณ ไอคอน
สยาม เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำ�ลังประสบกับ
การระบาดไวรัส โควิด 19 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลที่ผล
ไม้ไทยออกสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตออกจำ�นวน
มาก ซึ่งจะประสบกับปัญหาการส่งออก เพื่อเป็นการ
บรรเทาผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากผลผลิตล้นตลาดและรา
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5. การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด พิ ม พ์
ข่าวสารสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสมาคมพืชสวน ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลด้านวิชาการการผลิตและการตลาด พืชสวนพันธุ์
ใหม่ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคม
พื ช สวนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ โดยกำ � หนดพิ ม พ์ ปี ล ะ
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
สำ�หรับรายชือ่ บริษทั ห้างร้านทีใ่ ห้การสนับสนุน
การพิ ม พ์ ข่ า วสารสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย
ปี 2563 ได้แก่
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด
บริษัท โตโยต้าเภตรา จำ�กัด
บริษัท ยู-อโกร จำ�กัด
บริษัท เอเวนส์ เพียว (ไทย) จำ�กัด
บริษัท ไฮโดรไทย จำ�กัด
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย
สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ การ
สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น 399,000 บาท

6. รายงานสมาชิกภาพ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีสมาชิก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 221 ประกอบ
ประเภทตลอดชีพ    181  ราย
ประเภทสามัญ         40  ราย

7. กิจกรรมอื่นๆ

7.1 ทู ต เกษตรเนเธอร์ แ ลนด์ Mr.Willem
Schoustra Agnicultural Counsellor และ
คุณศราวุธ ฉันทจิตปรีชา นักวิชาการเกษตรจากสถานทูต
เนเธอร์แลนด์ ได้เข้าเยีย่ มสมาคมฯ เพือ่ แนะนำ�และสร้าง
ความคุ้นเคย ซึ่งอาจมีความร่วมมือในอนาคตในการแก้
ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563
7.2 สำ � นั ก คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ขอส่ ง สำ � เนาคำ �
สั่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์ใหม่ ตามมติคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยผู้แทนสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ จึงให้ยกเลิกคำ�สั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ 2/2561 ที่ 2/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 สมาคมฯ ได้เสนอ ดร.สุนทร
พิพิธแสงจันทร์ ร่วมเป็นกรรมการ
7.3 สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์
อารักขาพืชระหว่างประเทศกับงานอารักขาพืชของไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 –
17.00 น. ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อารักขาพืชของไทยให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องในประเทศ ซึ่งจะนำ�สู่เป้าหมายการพัฒนา
ศักยภาพด้านสุขอนามัยพืชของประเทศไทยในอนาคต
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอ
เชิญเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่มคี า่ ลงทะเบียน ซึง่ รศ.วิจติ ร
วังใน และดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ร่วมเข้าสัมมนา
ดังกล่าว
7.4 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย ขอเชิญประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 และงานเลีย้ งสังสรรค์ พร้อม
ฟังบรรยายพิเศษ : เรื่อง “อยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย” โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ ในวันที่ศุกร์
ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิรา
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จากมาตรการดังกล่าว จึงได้ดำ�เนินการยื่นคำ�ร้องขอ
ไต่สวนต่อศาลปกครอง เพื่อกำ�หนดมาตรการหรือวิธี
การเพื่อคุ้มครองชั่วคราวในการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด
ในนามเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 และดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ได้ยื่น
คำ�ร้องฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
7.8 การมอบทุนการศึกษามูลนิธอิ นันต์ ดาโลดม
โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อำ�เภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ
อนันต์ ดาโลดม ประจำ�ปี 2563 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2563 โดยมูลนิธอิ นันต์ ดาโลดม ได้มอบทุน
จำ�นวน 140,000 บาท สมทบกับหน่วยงาน ผู้ปกครอง
ประชาชนทั่วไปรวม 90 ราย จำ�นวน 203 ทุนเป็นเงิน
311,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมด้านสถานที่
จัดทำ�วารสารมอบทุนการศึกษามีรายละเอียดที่ครบ
ถ้วนและสวยงามเช่นทุกปี
7.9 การปลูกต้นไม้ที่รัฐสภา
คุณปิยเมศ ไกรฤกษ์ จาก บริษัท บลูแพลเนท
อินเตอร์เนชั่นแนลดีไซน์ จำ�กัด ได้ขอความร่วมมือมาที่
สมาคมฯ เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆ เพื่อนำ�ไปประกอบการ
พิจารณาปลูกตกแต่งที่รัฐสภาซึ่ง รศ.วิจิตร วังใน และ
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ เป็นผู้ประสานงานและให้คำ�
แนะนำ�
7.10 คุ ณ มนั ส เจี ย รวนนท์ ซึ่ ง เคยเป็ น
คณะกรรมการของสมาคม ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ตาม
ที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นั้ น
สมาคมฯได้มีหนังสือแสดงความยินดีกับคุณมนัส เจียร
วนนท์ ดังกล่าวด้วย
ทั้งหมดเป็นผลการดำ�เนินงานของสมาคมพืช
สวนแห่งประเทศไทย ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลงานที่เห็น
ได้อย่างชัดเจนแม้จะมีสถานการณ์โรคโควิด-19 เข้ามา
เป็นอุปสรรคของการดำ�เนินงานก็ตาม
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เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 และงานเลีย้ งสังสรรค์
ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งนางกนกรัตน์ สิทธิพจน์ และ ดร.เมธินี ศรีวัฒนากุล
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
7.5 การเสนอชื่ อ สรรหาเป็ น กรรมการผู้ ท รง
คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563 และ
มติการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
กำ�หนดการรับสมัครสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563 จำ�นวนกรรมการ
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
ได้มีคำ�สั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
คณะที่ 10 เรื่อง หลักปฏิบัติสำ�หรับการป้องกัน และลด
สารโอคราทอกซิน เอในเมล็ดโกโก้ สำ�นักงานมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ (มกอช.) ขอให้
พิจารณาแต่งตั้งผู้แทน และผู้แทนสำ�รองที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สมาคมฯ มอบหมาย
ให้คุณปิยนุช นาคะ ร่วมเป็นกรรมการ
7.7 สืบเนือ่ งจากมาตรการจำ�กัดการใช้สารจำ�กัด
วัชพืชที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
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ผลการดำ�เนินงานปี 2564
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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เนือ่ งจากในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 มีความรุนแรง รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน พิจารณา
ในการดำ�เนินงานเพือ่ ให้บคุ ลากรปลอดภัยต่อการติดต่อ
โรคโควิด-19 มากทีส่ ดุ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
จึงได้ท�ำ การหยุดการปฏิบตั งิ านในสมาคมฯ และทำ�งาน
อยูท่ บี่ า้ น ดังนัน้ ผลการดำ�เนินงานในปีนจี้ งึ ค่อนข้างน้อย
รายละเอียดมีดังนี้

1. การประชุม/สัมมนาและนิทรรศการ

1.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจคัดเลือก
ทุเรียนที่ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ
GAP Net ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนที่ได้
คุณภาพรุ่นที่ 1/2564 เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สุก แก่ ของทุเรียน วิธีการดูลักษณะทางกายภาพ ให้
กั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง
พระ สืบสานแนวทางพระราชดำ�ริร่วมกับจังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้
มีคุณภาพเพื่อการค้า (Quick Win ปี 2564) ผ่านทาง
ระบบประชุม Google Meet โดยจัดอบรม 2 รอบ ดังนี้
1. รอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีผเู้ ข้าอบรมรวม
จำ�นวน 203 คน และผ่านการประเมินจำ�นวน 163 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระ อบรม จำ�นวน 69 คน ผ่านการประเมินจำ�นวน
66 คน
- เกษตรกรอำ�เภอประทิว จังหวัดชุมพร อบรม
จำ�นวน 39 คน ผ่านการประเมินจำ�นวน 30 คน

- เกษตรกรอำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อบรม
จำ�นวน 32 คน ผ่านการประเมินจำ�นวน 25 คน
- สำ�นักงานเกษตรจังหวัดชุมพร อบรมจำ�นวน
30 คน ผ่านการประเมินจำ�นวน 30 คน
- เกษตรกรอำ�เภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบรมจำ�นวน 18 คน ผ่านการประเมินจำ�นวน 12 คน
- วิทยากร อบรมจำ�นวน 15 คน ไม่ได้ทำ�การ
ประเมิน
2. รอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 87 คน และผ่านการประเมินจำ�นวน 43 คน
สมาคมฯได้จัดทำ�ประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรอบรม
และได้ส่งให้กับผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
1.2 โครงการสนับสนุนสวนเกษตรกรที่ผลิตผล
ไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP
สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย มี โ ครงการ
สนับสนุนสวนเกษตรกรที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP และเป็นการเริ่มต้นโครงการ Sook
Siam Amazing Thai Fruit ซึ่งปีนี้ได้สนับสนุนสวน
ไฮฮิลล์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก จำ�หน่ายทุเรียนหลงลับแล สมาคมฯ และ
เมืองสุขสยามได้ร่วมจำ�หน่ายทุเรียนผ่านทางออนไลน์
ในส่วนของทางสุขสยามได้รับการตอบรับจากลูกค้า
อย่างดี เป็นการเรียนรู้ในการดำ�เนินงาน เป็นโมเดลใน
การทีจ่ ะขยายตลาดผลไม้และเครือข่ายเกษตร สมาคมฯ
รับรองคุณภาพผลไม้ ซึ่งลูกค้าจะสั่งซื้อผลไม้ที่เข้าสู่
สุขสยามมากขึน้ ทำ�ให้มยี อดจำ�หน่ายสูงด้วย ซึง่ ในครัง้ นี้
คุณศรณ์ กันตรัตนากุล เจ้าของสวนไฮฮิลล์ ฟาร์ม ได้มอบ
เงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ จำ�นวน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

2. กิจกรรมสนับสนุน

2.1 การเตรี ย มจั ด งานมหกรรมพื ช สวนโลก
ปี พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัดประชุมพิจารณา
ความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังข้อมูล และให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา ใน
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประมูลสิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาและคณะทำ�งาน ได้นำ�เสนอราย
ละเอียด ดังนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2572
จังหวัดนครราชสีมา ระดับ A 1 กำ�หนดจัดระหว่างวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 (รวม
110 วัน) ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา
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สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผู้ แ ทนฝ่ า ยจี น และนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ผู้แทนฝ่ายไทย จาก
นั้นนางเฉิน ยิง รองผู้อำ�นวยการ กองการเกษตรและ
กิจกรรมชนบทแนะนำ�ส้มสีเลือดเมืองจือจง คุณลักขณา
นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยามกล่าวต้อนรับส้มสี
เลือดสู่เมืองสุขสยาม กองการเกษตร และกิจกรรมชน
บทเมืองจือจงแนะนำ�บริษทั ส่งออกส้มสีเลือดด้วยความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิด ได้จัดตั้งบริษัท Zizhong County
Lecheng Ecological Agriculture Technology
Co., Ltd. เพื่อช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมส้มสีเลือด
จือจง ร่วมถึงมีพิธีลงนามคู่ค้าระหว่างบริษัทผู้ส่งออก
ส้มสีเลือด กับบริษัทคู่ค้าฝ่ายไทย ผลผลิตส้มสีเลือดจือ
จงชุดต่อไปจะมีจำ�หน่ายในเดือนมกราคม พ.ศ.2565
และเปิดรับจองแล้ว โดยสแกน QR code บนหน้าจอ
กับ LINE เพื่อปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทฯ
เพื่อทำ�การสั่งซื้อ คุณสมบัติของส้มสีเลือดได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ ได้รับการจดทะเบียน
การค้าตั้งแต่ ปี 2553 การจัดงานประสบความสำ�เร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
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1.3 การจัดงาน AGRITECHNICA & HORTI Asia
Regional Summit 2021
บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด จัดงาน
AGRITECHNICA & HORTI Asia Regional Summit
2021 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมดิ
เอ็มพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์โคราช
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ SMEs
ท้องถิน่ ในการแสดงศักยภาพในเวทีโลก แลกเปลีย่ นและ
เพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนให้กับ นักวิชาการ นักธุรกิจ
เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป
ดร.สุนทร พิพธิ แสงจันทร์ ได้เป็นผูแ้ ทนสมาคมฯ
ร่วมพิธเี ปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรือ่ ง
“Knowledge requirement and limitation of precision agriculture on tropical fruits and herbs
production in Thailand” ใช้เวลาบรรยายประมาณ
15 นาที การจัดงานประสบความสำ�เร็จ มีผู้เข้าประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ และจะจัดงาน Horti Asia ในช่วงเดือนพฤษภาคม
2565 ต่อไป
1.4 การจัดงานส้มสีเลือดเมืองจือจงมาถึงสยาม
กองการเกษตร และกิจกรรมชนบทเมืองจือจง
มณฑลเสฉวน ผู้จัดงานส่งเสริมส้มสีเลือดเมืองจือจง
ร่วมกับเมืองสุขสยาม โดยการสนับสนุนจากสมาคมพืช
สวนแห่งประเทศไทย สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย
จัดงานส้มสีเลือดเมืองจือจงมาถึงสยาม เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เมืองสุขสยาม ในรูป
แบบออนไลน์และออฟไลน์เพือ่ ประชาสัมพันธ์สม้ สีเลือด
สู่ตลาดสากลขยายตลาดในอาเชียนโดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศไทย
การจัดงานเป็นการถ่ายทอดแบบออนไลน์จัด
งานพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านจอ LCD มีการแปลภาษา
จีนและไทยพิธีการเริ่มต้นด้วยการฉายวีดีทัศน์แนะนำ�
เมืองจือจง อุตสาหกรรมส้มเมืองจือจง พร้อมการแสดง
เปลีย่ นหน้ากาก กล่าวเปิดงานโดยนายชุน เจ๋อเจีย้ น รอง
นายอำ�เภอ รัฐบาลประชาชนอำ�เภอจือจง มณฑลเสฉวน
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ตำ�บลเทพาลัย อำ�เภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่
678 ไร่ (เป็นพื้นที่จัดงาน 523 ไร่ พื้นที่จอดรถ 155 ไร่)
ภายใต้ธีม “ธรรมชาติ และพรรณพืชเขียวขจี อนาคต
แห่งโลกสีเขียว” และธีมย่อย คือ ครัวของโลกและ
อาหารแห่งอนาคต, เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ทางพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืน เมืองน่าอยู่แห่ง
อนาคต ความหลากหลายทางชีวภาพธรรมชาติ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.2 สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก รมหาชน)
เชิ ญ กรรมการสมาคมฯ ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ได้นำ�  ดร.กฤษยาพร ทินกร
นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์กรมหาชน) เป็นองค์กรจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาชาส่งเสริม
การเกษตร อาชีพนักออกแบบนิเวศน์เกษตรเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เข้าหารือโดยจะ
เชิญนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
เป็นคณะกรรมการ ซึง่ จะมีหนังสือถึงสมาคมฯ และสมา
คมฯ ร่วมยินดีเป็นคณะกรรมการ และมีผู้แทน คณะ
ทำ�งาน 3 ท่าน ดังนี้
- รศ.วิจิตร วังใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ข้อมูล
- ดร.สุนทร พิพธิ แสงจันทร์ เป็นผูร้ ว่ มปฏิบตั งิ าน
- คุณสุพล ธนูรักษ์ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วม
ประชุม
2.3 การประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564
สถาบั น วิ จั ย พื ช สวนขอเชิ ญ ร่ ว มประกวดสุ ด
ยอดกาแฟไทย 2564 ร่วมประกวดกาแฟอะราบิกา
และกาแฟโรบั ส ตาชิ ง ถ้ ว ยรางวั ล พร้ อ มเงิ น รางวั ล
และประกาศนียบัตร ส่งใบสมัครวันที่ 8-13 มีนาคม
2564 และส่งตัวอย่าง วันที่ 1-23 เมษายน 2564
ณ สถาบั น วิ จั ย พื ช สวน และขอให้ ส มาคมฯ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆของสมาคมฯด้วย ซึง่ สมาคมฯ
ได้ด�ำ เนินการสนับสนุนในกิจกรรมทีส่ ถาบันวิจยั พืชสวน

ขอความร่วมมือ และสมาคมฯ ได้ไปร่วมงานแสดงความ
ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสุดยอดกาแฟไทยเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2564 ด้วย
2.4 ความร่ ว มมื อ ในการจั ด งาน BEYOND
EXHIBITION – FOOD DESTINATION CENTER
ด้วยบริษัท บีแอลไอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โดยการ
แต่งตัง้ จากบริษทั แอสเสท เวิรด์ค อร์ป จำ�กัด (มหาชน)
ให้เป็นผู้บริหารงาน BEYOND EXHIBITION – FOOD
DESTINATION CENTER ที่รวบรวมผู้ประกอบการชั้น
นำ�ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและบริการ เป็น
ศูนย์กลางการค้าส่งของภูมิภาค เป็นการเปิดตัวครั้ง
แรกในประเทศไทยระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2565 ณ AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION เป็นงานจัดแสดงอุตสาหกรรม
อาหารครบวงจร มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ จัดเจรจา
ธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการเกษตรโดยเริม่ ตัง้
แต่ต้นนํ้า โดยมีภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ นำ�เกษตรกรเข้าสู่ตลาด ภายใต้โครงการ
“เกษตรผลิต พาณิชย์จำ�หน่าย” และภาคธุรกิจเอกชน
ผ่านแอปพลิเคชั่น Phoenix Box ที่เชื่อมการซื้อขายทั้ง
online และ offline ให้เข้าถึงลูกค้าทัว่ โลกโดยไม่มคี า่ ใช้
จ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญสมาคมฯ สนับสนุน
ร่วมกิจกรรม โดยใช้โลโก้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้สมาชิกและสมาคมฯที่
เกี่ยวข้อง

3. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

3.1 กรมการข้าวได้กำ�หนดจัดงานวันสถาปนา
กรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 16
มิถุนายน 2564 ขอเรียนเชิญสมาคมฯ ร่วมแสดงความ
ยินดีผ่านเว็บไซต์กรมการข้าว และขอเชิญร่วมบริจาค
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี “โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
ทางการแพทย์ สร้างห้องไอซียูความดันลบ เพื่อสถาบัน
การแพทย์ จัก รี นฤบดิ นทร์ ” ซึ่ ง สมาคมพื ช สวนแห่ ง
ประเทศไทย สนับสนุนโครงการดังกล่าว 5,000 บาท

3.5 การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
สมาคมกี ฏ และสั ต ววิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ในวันอังคาร
ที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมมา
รวยกาเด้น กรุงเทพมหานคร และมีบรรยายพิเศษ
เรื่อง ประสบการณ์งานวิจัยการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการอารักขาพืช โดย ดร.พฤทธิชาติ ปุณวัฒโท
ผู้ อำ � นวยการกลุ่ ม กี ฏ และสั ต ววิ ท ยา สำ � นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
4.1 เนือ่ งจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย มิได้จัดทัศนศึกษาตั้งแต่ต้น
ปี แต่มีการจัดเพียงหนึ่งครั้ง ไปทัศนศึกษาอำ�เภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน
2564 ณ ฟลอร่าพาร์ค มีผู้ร่วมเดินทาง จำ�นวน 9 คน
โดยนำ�คณะเข้าชมการปลูกบอนสี ชมสวนดอกไม้ฟล
อร่าพาร์ค ชมกระทิงที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า

5. การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคมพืชสวน

สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด พิ ม พ์
ข่าวสารสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสมาคมพืชสวน ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลด้านวิชาการผลิตและการตลาด พืชสวนพันธุใ์ หม่
ที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคมพืช
สวน และหน่วยงานอื่นๆ โดยกำ�หนดพิมพ์ปีละ 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

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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3.2 การรั บ รองมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ได้มีคำ�สั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริม
การเกษตร อาชีพนักออกแบบนิเวศเกษตร เพือ่ พิจารณา
เห็ น ชอบรายละเอี ย ดของมาตรฐานอาชี พ และการ
กำ�หนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำ�เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ กระบวนการประเมินการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลวิชาชีพ เสนอชื่อหน่วยงานและแนวทางการ
ขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้เกิด
การยอมรับในคุณวุฒวิ ชิ าชีพ จึงได้แต่งตัง้ ให้สมาคมพืช
สวนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทนเป็นคณะรับรองฯ ซึ่ง
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้มอบให้ ดร.สุนทร
พิพิธแสงจันทร์ เป็นผู้แทน
3.3 คณะกรรมการวัตถุอันตราย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โดย ดร.สุนทร
พิพิธแสงจันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะ
องค์การสาธารณประโยชน์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่
ได้สอบถามไปยังผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการใช้พา
ราควอตและคลอร์ไพริฟอส และขอเข้าพบเพือ่ ชีแ้ จงใน
รายละเอียดต่างๆ แต่ยังไม่สามารถเข้าพบได้
3.4 สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง บรอกโคลี
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช) กำ�หนดจัดสัมมนาระดมความเห็น
ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บรอกโคลี ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 20 ธันวาคม
2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 511
อาคาร 5 ชั้น 1 มกอช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้เสียผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำ�มา
ใช้ประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และขอเชิญผู้แทนสมาคมพืช
สวนฯเข้าร่วมสัมมนา ดังกล่าว

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

26

สำ�หรับรายชือ่ บริษทั ห้างร้านทีใ่ ห้การสนับสนุน
การพิ ม พ์ ข่ า วสารสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย
ปี 2564 ได้แก่
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ฟิวเจอร์ครอฟ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำ�กัด
บริษัท เคโมคราฟ จำ�กัด
บริษัท ไฮโดรไทย จำ�กัด
บริษัท ยู-อโกร จำ�กัด
บริษัท เอเวนส์ เพียว (ไทย) จำ�กัด
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย
สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ การ
สนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเงินทั้งสิ้น 438,900 บาท

6. รายงานสมาชิกภาพ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีสมาชิก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 202 ประกอบด้วย
ประเภทตลอดชีพ     181  ราย
ประเภทสามัญ       21  ราย

7. กิจกรรมอื่นๆ

7.1 Dr.Lee Ying-yuan ผูแ้ ทนรัฐบาล สำ�นักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ�ประเทศไทย
ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพเลี้ ย งรั บ รองนายกสมาคมและคณะ
สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วม
มือระหว่างประเทศไต้หวัน–ไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2564 ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมรามากาเด้นส์ ซึ่งได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือระหว่างที่มี
ต่อกัน และคุณลักขณา นะวิโรจน์ ได้วางแผนที่จะจัด
เทศกาลอาหารไทย-ไต้หวัน ในปี 2564 โดยร่วมมือ
ระหว่างสุขสยาม สำ�นักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ไทเป ประจำ�ประเทศไทย และ ICDF AA. ทางสำ�นักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปฯ เสนอให้สมาคมการค้า
ไทย-ไต้หวัน มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ให้ทาง
สุขสยามทำ�ข้อเสนอการจัดงานเพื่อหารือต่อไป

7.2 กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือขอบคุณ
มายังสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
และพืชสวนไทย สำ�หรับเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์
ต่อโครงการ 1 ตำ�บล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เห็นว่า
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อเจ้า
หน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำ�บล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่
7.3 สำ � นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
(องค์การมหาชน) หรือสวก.เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัย
ด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าหมาย เพื่อตอบ
สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน
กลุ่มเรื่องพืชสวนตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรที่ มี
คุณภาพดีเพือ่ สนองความต้องการของตลาด สวก. ขอม
อบผลงานวิจัยให้กับสมาคมฯ จำ�นวน 2 โครงการเพื่อ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- การจัดการผลิตมะม่วงนํา้ ดอกไม้สที องภายใต้
สภาวะโรงเรื อ นเพื่ อ การส่ ง ออกในภาคเหนื อ โดย
ผศ.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร
- การขยายพันธุส์ บั ปะรดโดยการเพาะเลีย้ งเนือ้
เยือ่ ระบบไบโอรีแอคเตอร์ และการคัดเลือกสายต้นโดย
เทคนิคดีเอ็นเอ เครื่องหมาย โดย ดร.สุภัค มหัทธพรรค
มหาวิทยาลัยพะเยา
7.4 การแจกยา Homeopathy Bryonia ต้าน
โรค Covid 19 ผ่านเครือข่ายเกษตรตำ�บลทั่วประเทศ
บริ ษั ท ไทยธรรม อั ล ไลแอนซ์ จำ � กั ด ร่ ว ม
กับ ดร.วัลลภ ธนเกียรติ์ นายกสมาคมโฮมีโอพาธีย์
ประเทศไทย เสนอโครงการแจกยา Homeopathy
Bryonia เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของ
ผู้ป่วย Covid 19 ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ จะ
ดำ�เนินการแจกให้คนไทยผ่านเครือข่ายเกษตรตำ�บล

----------------------------------------------
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- การตั้งชื่อยาควรให้จดจำ�ง่ายและเข้าใจ
- ควรดำ � เนิ น การในลั ก ษณะโครงการนำ� ร่ อ ง
(Pilot Project) ในบางพื้นที่ก่อน หากได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ ก็จะสามารถขยายการดำ�เนินงานไปยังพื้นที่
อื่นๆ ได้
สมาคมฯ ยิ น ดี ส นั บ สนุ น โครงการแจกยา
Homeopathy Bryonia แต่จะต้องมีการบริหารจัดการ
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมด เป็ น การรวบรวมผลการ
ดำ�เนินงานของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ผ่าน
มาในปีพ.ศ. 2562 2563 และ 2564 ถึงแม้จะประสบ
กับสถานการณ์โรคโควิด – 19 สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย ก็ยงั คงดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนา
และเป็นสื่อกลางให้แก่นักวิชาการ เกษตรกร ตลอด
จนมวลหมู่สมาชิกของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กำ�หนดไว้
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ทัว่ ประเทศ มีระยะเวลาการดำ�เนินการ 1 กันยายน – 31
ตุลาคม 2564 มีเป้าหมายการดำ�เนินงานร่วมกับสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย และมูลนิธสิ ง่ เสริมยุวเกษตรกรไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีฯ
และหวังให้คนติดโรค Covid 19 มีจำ�นวนเป็นสูญ
ภายในเดือนตุลาคม 2564 จะสอนวิธีการนำ�ยาเม็ดที่
แจกละลายในนํ้าทางคลิปวีดีโอ แชร์ผ่านทางเพจต่างๆ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฯ มีข้อเสนอดังนี้
- เป็นโครงการที่มีเจตนาที่ดี แต่การดำ�เนินการ
ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ หากต้องให้เกษตรตำ�บล
ช่วยดำ�เนินการ จำ�ต้องมีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรพิจารณาด้วย ผ่านระบบราชการอาจจะต้อง
ใช้เวลา และเกษตรตำ�บลมีภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ
มาก อาจจะไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามที่กำ�หนดไว้
- ควรเริ่มโครงการจากกลุ่มที่มีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง
สร้างความเชือ่ มัน่ เข้าถึงคนในพืน้ ที่ ต้องมีความรอบคอบ
เช่น อบต. ผู้นำ�ชุมชนกลุ่มโอทอป สภาอุตสาหกรรม
หอการค้า ฯลฯ

กิจกรรมระหว่างปี 2562-2564
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การจัดประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562
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ร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว ว ันที่ 16มีนาคม2562

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

งานผลไม้ทิพย์เมืองสุขสยาม ณไอคอนสยามวันที่ 17-28 พฤษภาคม2562

29
รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

ทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานีวันที่ 6 ม ิถุนายน2562

ผู้แทนสถานทูตเนเธอร์แลนด์เยี่ยมสมาคมฯวันที่ 20กรกฎาคม2562

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เข้าคารวะผู้แทนสำ�นักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำ�ประเทศไทยวันที่ 14 สิงหาคม2562

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

30

ดูงานพืชสวนโลกที่ปักกิ่งและร่วมงานเลี้ยงAIPHวันที่ 8กันยายน 2 562

งานThe Mall Pet&Plant Pop Market ว ันที่ 9 ตุลาคม2562

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

งาน80ปีอาจารย์ส มเพียรวันที่ 14 ก ันยายน 2 562

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

31

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18 วันที่ 5พฤศจิกายน2562

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ทัศนศึกษาและทอดกฐินณวัดเขาภูหลวงวันที่ 9-10พฤศจิกายน2562

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

32

35ปีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย วันที่ 29พฤศจิกายน2562

พิธีมอบรางวัลเครือข่ายเกษตรPIM ดีเด่นปี2562 วันที่17ธันวาคม2562ณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้อินทผลัมจ.กาญจนบุรีวันที่ 30-31กรกฎาคม2563

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

33

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

SiamParagon BangkokRoyal OrchidThe Pride ofSiam2020วันที่6-12สิงหาคม2563

พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ วันที่8 กันยายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

34

ทัศนศึกษางานกล้วยไม้อัญมณีศรีสยามฟลอร่าพาร์คว ังน้ำ�เขียววันที่ 25-26 พฤศจิกายน2563

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

การประชุมพืชสวนแห่งเอเซียค รั้งที่3(AHC2020)วันที่ 15-17ธันวาคม2563

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

35

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะสถาบันวิจัยพืชสวนเยี่ยมชมโครงการฟ้าประทานฟาร์มวันที่ 29มกราคม2564

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

36

ประชุมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ทัศนศึกษาจ.สุพรรณบุรี-ชัยนาทวันที่ 2-3มีนาคม2564

37
รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

รดน้ำ�ขอพรวันสงกรานต์วันที่5 เมษายน2564

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เยี่ยมสวนไฮฮิลส์ ฟาร์มวันที่ 14พฤษภาคม 2 564

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

38

งานเปิดตัวส้มสีเลือดจากเมืองจือจงมาถึงสยามวันที่30 พฤศจิกายน2564

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ทัศนศึกษาฟ้าประทานฟาร์มวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564

รายงานประจำ�ปี 2562 - 2564

ร่วมการประชุมใหญ่ฯสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยวันที่21ธันวาคม2564

39

