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 งาน Horti ASIA 2015 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 
ในภูมิภาคเอเชีย มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดงานไม่ต ่ากว่า 10 ประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมัน 
เกาหลี จีน ไต้หวัน พม่า เป็นต้น มีการจัดมาแล้ว 3 ครั้งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และในการจัดงาน ปี 2015 มีการเพิ มงาน Agri Asia 2015  
ซึ งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมที เกี ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และเครื องจักรกลทางการเกษตรร่วม
ด้วย โดยมีการแบ่งพ้ืนที จัดงานอย่างเป็นสัดส่วนภายในอาคารเดียวกัน มีก่าหนดจัดงานระหว่างวันที  17 - 19 
มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการจัดงานมาโดยตลอด
ต้ังแต่การจัดงานครั้งแรกในปี 2012 โดยเล็งเห็นถึงความส่าคัญและประโยชน์ที จะได้รับว่าจะช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นผู้น่าด้านการผลิตการตลาดกลุ่มสินค้าพืชสวนที มีคุณภาพ ในภูมิภาค
เอเชียได ้และในปี 2015 ซึ งเป็นการจัดงานครั้งที  4 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงให้การสนับสนุนการจัดงาน 
ในท่านองเดียวกับปีที ผ่านมาใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ และการน่าเกษตรรุ่นใหม่/เกษตรกรผู้น่า 
จ่านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน จาก 36 จังหวัดเข้าร่วมชมงาน  

การจัดนิทรรศการที กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดแสดงด่าเนินการ ภายใต้แนวคิด Varieties Quality  
& Innovation จัดแสดงโดยใช้สินค้าพืชสวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ และกลุ่มกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเป็น
ตัวแทน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ งานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ระบบรับรองคุณภาพ
ด้วย QR Code น่าเสนอโดยใช้ตัวอย่างของจริงที มีการจัดตกแต่งอย่างสวยงามตัวอย่างเช่น 

1. กลุ่มผลไม้ ใช้ทุเรียนเป็นตัวเดินเรื องแสดงให้เห็นตลอดกระบวนการการจัดการสวนที ดีมีคุณภาพ 
เทคนิคการจัดการทรงพุ่มเพื อเพิ มประสิทธิภาพการติดผล จนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี ยว เพื อให้ได้ทุเรียน 
ที ยังคงมีคุณภาพดี มีความสม ่าเสมอในเรื องของรสชาติเมื อถึงมือผู้บริโภค มีการเสนอความรู้ทางวิชาการเกี ยวกับ
ผลไม้คุณภาพเพื อการส่งออกจ่านวน 5 ชนิด รวม10 สายพันธุ์ ได้แก่ ทุเรียน (กระดุม,หมอนทอง) ล่าไย,  
(พวงทอง,จัมโบ้), ส้มโอ (ขาวน้่าผึ้ง,ทองดี,ขางแตงกวา,ขาวใหญ่) กล้วย (กล้วยไข่,กล้วยหอม) และ มังคุด  
นอกจากนี้ยังมีการแสดงนวัตกรรมพืชสวน 3 เรื อง ได้แก่ 

- รูปแบบการรับรองคุณภาพด้วย QR Code ในผลไม้ 4 ชนิดได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ส้มโอ และกล้วย 
- การใช้ปุ๋ยเกร็ดทางใบ 2 สูตร ที ช่วยเพิ มคุณภาพเนื้อของทุเรียนให้มีความอร่อยอย่าง สม ่าเสมอ 
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- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ 3 ชนิด  ได้แก่ผลิตภัณฑ์ สารสกัดจากล่าไย (Ellagic acid) 

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเปลือกมังคุด (Xanthone ) และผลิตภัณฑ์น้่าหวานจากกล้วย เป็นต้น 
2. กลุ่มกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ น่าเสนอการน่ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ่าวันของคนรุ่นใหม่ 

ภายใต้แนวคิด Flower For Modern Life เริ มตั้งแต่การใช้ประดับในซุ้มงานแต่งงาน เพื อแสดงถึงชีวิตคู่ที ก่าลัง
จะเริ มต้นใช้ชีวิตใหม่ร่วมกัน การใช้ประโยชน์ในห้องพักอาศัยที จ่าลองขึ้นประกอบด้วย มุมท่างาน มุมรับแขก -
นั งเล่น มุมระเบียงห้องนอน และห้องครัว ซึ งมีการจัดตกแต่งด้วยกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ในรูปแบบ
ต่างๆ ที เหมาะสมกับสถานที  สร้างบรรยากาศให้สดชื นเหมาะแก่การใช้เป็นมุมพักผ่อน โดยใช้ไม้ดอกไม้ประดับ
สายพันธุ์ใหม่ๆที มีศักยภาพต่อการส่งออก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้กระถาง และไม้ประดับ
กระถาง นอกจากนั้นยังมีการจัดท่าภาพยนตร์ แอนนิเมชั น เรื องการจัดดอกไม้ในลักษณะต่างๆ เพื อใช้ตกแต่งบ้าน 
จ่านวน 3 เรื องที จะ เปิดให้ชมตลอดการจัดงาน 
 นอกจากนี ้ มีการน่าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดกระบวนการผลิตทางด้านพืชสวนของ
กลุ่มประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมัน เกาหลี จีน ไต้หวัน พม่า ฯลฯ ในงานอีกด้วย จึงนับได้ว่า
เป็นงานที มีประโยชน์และน่าสนใจที ไม่ควรพลาด เพิ อเปิดวิสัยทัศน์ รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้านพืชสวนในยุคสมัย
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ มเติมได้ใน www.Horti ASIA 
2015  หรือ สอบถามเพิ มเติมได้ที ส่านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร.422 หรือ 025793619  
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