กําหนดการสัมมนา
การผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย
ดวยศักยภาพเครือขายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)
วันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ จ.สงขลา
วัน เดือน ป
เวลา
21-11-60 15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.

18.00-19.30 น.
22-11-60 08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-14.30 น.

14.30-15.30 น.
15.30-18.00 น.
18.00-19.30 น.
23-11-60 09.00-12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการสัมมนา
- ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการสัมมนา เพื่อใหความรูดานการผลิตจาก
มุมมองของภาครัฐและเกษตรกรจากตางพื้นที่การผลิต และรับฟงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับทิศทางการผลิต การตลาด และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย ตลอดจน
ปญหา อุปสรรค และการเขาถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอแนะนําใน
การตรวจรับรอง และเพื่อผลักดันใหเชื่อมโยงระหวางเครือขายเกษตรกรผูผลิต ผู
แปรรูป และการตลาดเกษตรอินทรีย (เกษตรกร กลุมเกษตรกร/ผูรวบรวม/แปร
รูป/ผูประกอบธุรกิจ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ)
- จัดแสดงสินคาและนิทรรศการประกอบการจัดสัมมนา
รับประทานอาหารเย็น
พิธีเปดการสัมมนา และชมสินคาเกษตรอินทรีย และกรีนโมเดล
การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียของประเทศไทย”
โดย ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การอภิปราย เรื่อง “ความรูดา นการการผลิต ทิศทางการผลิต การตลาด
และการใชมาตรฐาน”
-“การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจากฐานรากโดยใชกลไกเครือขายปราชญ
ชาวบานและประชาสังคมดวยศักยภาพเครือขายการผลิตและการตลาด”
โดย นายภาณุ พิทักษเผา และคณะ
ศูนยเรียนรูคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา และเครือขาย
ผูแทนบริษัท เซ็นทรัลฟูดส รีเทล จํากัด
“ประสบการณขับเคลื่อนเกษตรอินทรียวิถีพื้นบาน เลาขานตํานานหุนไลกากรุป
โดย นางสาวนิธิมา บินตํามะหงง บริษัท หุนไลกากรุป จํากัด จังหวัดสตูล
รับประทานอาหารกลางวัน

การบรรยาย “มาตรการการควบคุมมาตรฐานสินคาเกษตร และการเฝาระวัง
ตาม มกษ. 9000 เลม 1-2552 : การผลิต แปรรูป แสดงสลากและจําหนาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ”
โดย นางสาวปราณี วิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานควบคุม ตรวจสอบ เฝาระวัง
กองควบคุมมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
การบรรยาย “ถอดบทเรียนและนําเสนอผลงานขับเคลื่อนเกษตรอิ นทรียวิถี
ยโสธรตามนโยบายภาครัฐ (ยโสธรโมเดล) จากภาคอีสานสูภาคใต
โดย นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร
ดูงาน เครือขายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียว ิถีกรีนโมเดล 2 แหง
อําเภอหาดใหญ จ.สงขลา
รับประทานอาหารเย็น
ดูงาน เครือขายการผลิตและการตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนยเรียนรูคุณธรรม

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.

16.00-16.10 น.

เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา และเครือขาย 2 แหง
อําเภอเมืองและอําเภอหาดใหญ จ.สงขลา
รับประทานอาหารกลางวัน
การอภิปราย เรื่อง “ความรูดา นการการผลิต ทิศทางการผลิต การตลาด
และการใชมาตรฐาน (ตอ) และการเขาถึงหนวยตรวจรับรองภาครัฐ”
ดําเนินการโดย วิทยากรจากกรมประมง และภาคีเครือขายเอกชน
รับฟงความคิดเห็นจากการดูงาน ตอบขอซักถาม และสรุปผล
- การเสนอแนวทางการผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย
ดวยศักยภาพเครือขายการผลิตและการตลาด
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการผลิต การตลาด และมาตรฐาน
สินคาเกษตรอินทรีย ตลอดจน ปญหา อุปสรรค
- การเขาถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอแนะนําการยื่นขอรับการ
ตรวจรับรอง และเพื่อผลักดันใหเชื่อมโยงระหวางเครือขายเกษตรกรผูผลิต ผูแปรรูป
และการตลาดเกษตรอิ นทรี ย (เกษตรกร กลุ มเกษตรกร/ผู รวบรวม/แปรรู ป/ผู
ประกอบธุรกิจ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ)
พิธีปดการสัมมนา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.40 น. และ 14.30 – 14.40 น.
ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กิจกรรมประกอบในหองการจัดสัมมนา

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและตลาด และกิจกรรมการเขาถึงหนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวยมุมนิทรรศการ การจัดแสดงสินคาและจําหนายสินคา การแสดงถึงความสามารถใน
การผลิตสินคา ความตองการรับซื้อสินคาอินทรีย และการเขาถึงหนวยงานภาครัฐ จากภาครัฐ ภาคีเครือขาย
เอกชน เกษตรอินทรีย วิถีกรีนโมเดล และองคกรภาครัฐ ดังนี้
1. บริษัท ออแกนิคโปรดักแอนดซัพพลาย จํากัด คุณสุวรรณี เทพเกลี้ยง โทร 089-992-1933
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแหลมฟาผา คุณสุรกิจ ละเอียดดี โทร 094-463-3526
3. บริษัท ไรนายจุล คุนวงศ คุณสุธาทิพย ดิษผล โทร 097-123-3086
4. โครงการฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริฯ
(นายไกรสร เปลี่ยนแปลง/คุณปศพัฒน กองสวัสดิ์พัฒน 086-755-9669 , 081-9484200)
5. ครัวเพื่อนสุขภาพหาดใหญและเครือขาย คุณภาณุ พิทักษเผา 089-462-4912
6. บริษัท หุนไลกากรุป จํากัด จังหวัดสตูล
7. โครงการตนแบบมาตรฐานประมงอินทรียพื้นที่อาวไทยตอนบน โดย สปม.สมุทรสงคราม
8. ถอดบทเรียนและนําเสนอผลงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรียวิถียโสธรตามนโยบายภาครัฐ (ยโสธร
โมเดล) จากภาคอีสานสูภาคใต จากสํานักงานประมงจังหวัดยโสธร
9. การรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย โดย กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.) กรมประมง
ฯลฯ

