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พืชสวน ร า ย ง า น

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

รู้จักสมาคมฯ

	 “สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย”	ใช้อกัษรย่อว่า	“สพท”	มช่ืีอ
ภาษาอังกฤษว่า	 “Horticultural	 Science	 Society	 of	 Thailand”	 
ใช้อกัษรย่อว่า	“HSST”	และเครือ่งหมายของสมาคม	เป็นตรารปูสามเหลีย่ม 
มีภาพพืชอยู่ภายใน	 ที่ฐานของสามเหลี่ยม	 มีช่ือสมาคมเป็นภาษาไทย	
“สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย”	 ด้านบนที่เหลืออีกสองด้านมีชื่อ
สมาคมเป็นภาษาองักฤษ	“Horticultural	Science	Society	of	Thailand” 
ภาพพชืภายในรปูสามเหล่ียม	มคีวามหมายเกีย่วกบัความเจรญิเตบิโตของ
พืชเป็นส่วนรวม	 ส�าหรับลักษณะรูปสามเหลี่ยมนั้นหมายถึง	 การวิจัย	 
การศึกษา	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
	 สมาชิกของสมาคมมี	 3	 ประเภทคือ	 สมาชิกสามัญ	 ได้แก่ 
นักวิชาการ	 ข้าราชการ	 นักธุรกิจ	 เกษตรกร	 องค์กร	 สถาบัน	 บริษัท	 
ร้านค้า	 และบุคคลทั่วไปที่ท�างานเกี่ยวกับพืชสวนและสนใจในกิจกรรม
ของพืชสวน	สมาชิกวิสามัญ	 ได้แก่	 นักเรียน	นิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่และ	
สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ได้แก่บคุคลทีก่รรมการสมาคมเหน็สมควรเชญิมาเป็น
สมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม	
	 ผูส้นใจสามารถสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม	โดยเสยีค่าธรรมเนยีม
แรกเข้าเป็นสมาชกิรายละ	100	บาท	ยกเว้นสมาชกิวสิามญัและกติตมิศักดิ์	
สมาชิกสามัญเสียค่าบ�ารุงรายละ	 200	 บาทต่อปี	 หากสนใจเป็นสมาชิก
ตลอดชีพรายละ	 3,000	 บาท	 สมาชิกวิสามัญค่าบ�ารุงรายละ	 50	 บาท 
ต่อปี	และสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม	
	 สิทธิของสมาชิก	 จะได้รับข่าวสาร	 และเอกสารเผยแพร่ของ
สมาคม	ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่สมาคมจัดขึ้น
ได้สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่	 และอภิปรายในปัญหาหรือญัตติเพ่ือความ
ก้าวหน้าของสมาคม	 ส่วนการบริหารสมาคม	 นายกสมาคมฯ	 ท�าหน้าท่ี
ควบคมุบรหิารสมาคมให้ด�าเนนิไปตามระเบยีบและวตัถปุระสงค์และมติ
ของคณะกรรมการบริหาร

35 ปี สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2527	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุวชิาการพชืสวนและวชิาการสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
กับพืชสวนให้ครบวงจร	 เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพืชสวน 
ในหมูน่กัวชิาการ	นกัธรุกจิ	เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไป	เป็นสือ่กลางในการ
แลกเปลีย่นความร่วมมือ	ในการค้นคว้าวจิยัปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัพชืสวน
ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งในวันที่	30	พฤศจิกายน	2562	สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยมีอายุครบ	 35	 ปีในการก่อตั้ง	 สมาคมฯ	 จึงได้จัดงาน 
ครบรอบ	35	ปี	และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	ในวันศุกร์ที่	29	
พฤศจกิายน	2562	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด์	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร	

สมาชิกรับรองการเสนอชื่อนายกสมาคมคนใหม่

พิธีเปิดงานโดยนายกสมาคมฯ
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ประชุมสามัญประจ�าปี 2560/2561

 สมาคมฯ	ได้ด�าเนนิการจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2560/2561	
ในวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	กรุงเทพฯ	
ซึ่งในวันดังกล่าวนอกจากการประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน
ของสมาคมในปี	 2560/2561	สมาคมฯได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย
ผู้ทรงวุฒิและเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์	 เรื่อง	 “กว่าจะมาเป็นสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย”	 โดย	ศาสตราจารย์สมเพียร  เกษมทรัพย ์ 
ซึ่งได้บรรยายถึงความเป็นมา	บุคคลต้นคิดคนส�าคัญในการก่อตั้งสมาคม	
ได้แก่	ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ	 และแนวร่วมท่ีส�าคัญเป็น 
นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 อีกท้ัง 
ผู้ประกอบการและผู้สนใจในวิชาการด้านพืชสวนมากกว่า	 10	 คน	 อาทิ
คุณไพโรจน์	 ผลประสิทธิ์	 คุณสรรเสริญ	 พิริยะธ�ารง	 คุณปิฏฐะ	 บุนนาค	 
พลโทแถม	 สุดกังวาน	 คุณบรรเจิด	 คุ้นวงศ์	 คุณประพัฒน์	 สิทธิสังข	์ 
คณุสนัน่	ข�าเลศิ	คณุธวชั	ลวะเปารยะ	และคุณด�ารงศกัดิ	์วริยิะศริ	ิเป็นต้น	
การประชมุระดมสมองในการจดัตัง้สมาคมฯจะกระท�าหลงัเลกิงานทีบ้่าน
พักของอาจารย์สมเพียร	 เกษมทรัพย์	 และยังได้กล่าวถึงคุณูปการที	่ 
ดร.	 บรรเจิด	 คติการ	 ที่ได้รับการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะจากหลวง
สวุรรณวาจกกสกิจิ	ให้มคีวามคดิและมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้วงการพชืสวนเจรญิ
ก้าวหน้า	และมีการก่อตั้งเป็นสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยส�าเร็จในปี	
พ.ศ.2527	
	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “อนาคตกัญชา-กัญชงไทย”	 โดย	 
ดร.ภญ. อาริญา สาริกะภูติ	 ประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย 
ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เริ่มการบรรยายจะได้ฟังวลีเด็ดว่า	“ความรักก็เหมือนกัญชา	แรก	ๆ	ก็ฮา	
หลงัๆ	กห็ลอน”	ได้กล่าวถงึความแตกต่างของกญัชง	(Hemp)	และกญัชา	
(Canna)	 ซึ่งเป็นพืชในแฟมิลี่เดียวกัน	 คือ	 Cannabidaceae	 และสกุล	
Cannabis	แต่มลีกัษณะทางพฤกศาสตร์แตกต่างกนัอย่างชดัเจนและเป็น
สิ่งที่ง่ายที่สุดในการแยกความแตกต่าง	 กัญชา	 จะมีใบท่ีกว้างกว่าและ
ล�าต้นเป็นพุ่มมากกว่า	กัญชง	มีใบที่ผอมยาวและล�าต้นสูงกว่า	
	 กัญชงเป็นพืชที่มีการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขาปลูก	 เพื่อ
น�าเปลือกของต้นท�าเส้นใยเป็นเครื่อง	 นุ่งห่ม	 แต่ต่างประเทศน�ากัญชง 
ท�าเป็นวัตถุดิบของเครื่องส�าอางค์	 เสื้อเกราะกันกระสุน	 ฉนวนกันความ
ร้อนและอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	กัญชงและกัญชามสีารทีม่คีณุลกัษณะโดดเด่น
อยู	่2	ชนิด	ได้แก่	Telrahydrocanabinol	(THC)	และ	Canabidiol	(CBD)	
สาร	THC	เป็นสารหลกัทีอ่อกฤทธิต่์อประสาทท�าให้เกดิอาการเคลบิเคลิม้	
มนึเมา	ลดการอกัเสบของระบบประสาท	อาการปวด	ฯลฯ	ส่วนสาร	CBD	
จะลดอาการทางจิตประสาท	 ป้องกันการสูญเสียของความจ�าระยะส้ัน	 
ลดอาการวติกกงัวล	ลดอาการคลืน่เหยีนอาเจียน	ป้องกนัโรคนอนไม่หลับ
และอาจช่วยรักษาโรคจิตเภท	 แต่ผลเสียจากการใช้กัญชาก็มีเช่นกัน	 
โดยมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ	ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด	และ
ผลต่อเชาว์ปัญญาและความผิดปกติของจิต	เป็นต้น	
	 ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงภาพรวมของกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
การใช้กัญชาในทางการแพทย์	ซึ่งในประเทศไทย	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	

2562	 กระทรวงสาธารณสุขประกาศปลดล็อคสารสกัดในพืชกัญชงและ
กญัชาตามคณุสมบตัทิีก่�าหนดไปเป็นยาเสพตดิประเภท	5	ได้แก่	สาร	CBD	
บรสุิทธิ	์และสาร	THC	ทีม่สีดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ	0.2	เช่นเดียวกบัหลาย
ประเทศ	 เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการผลิตยาและสมุนไพร	ซึ่งต�ารับยา
แผนไทยมีหลายต�ารับ	 เช่น	 ยาสุขไสยาศน์	 ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ	 ฯลฯ	
เป็นต้น	ในอนาคตพืชกัญชงและกัญชาจะเป็นพืชที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	
	 การบรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“Local Hero…สุสุ่ขสยาม ณ ไอคอน
สยาม”	โดยคณุลกัขณา นะวโิรจน์	ประธานโครงการสุขสยาม	ซึง่ได้กล่าว
ถงึความตัง้ใจในการทีจ่ะเป็นนกัพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตให้แก่แผ่นดิน	 โดยยึดหลัก	 เข้าใจ	 
เข้าถึง	 พัฒนา	 มาเป็นแนวคิด	 โดยท�างานที่มีการท�าให้ผู ้อื่นมีความ
สุขร่วมกัน	จะมีการน�าผลิตผลทางการเกษตร	 ไม้ผล	พืชผักต่าง	ๆ	และ
สินค้า	 OTOP	 จากแหล่งต่าง	 ๆ	 ของประเทศมาจ�าหน่ายในศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม	

ศ.ดร.สมเพียร  เกษมทรัพย์

ดร. ภญ.อาริญา  สาริกะภูติ

คุณลักขณา นะวิโรจน์ 
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	 ได้เหน็ความมุง่มัน่ความตัง้ใจในการท�างานของวทิยากรทัง้สาม
ท่าน	 เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก	เพราะทุกท่านเป็นกรรมการของสมาคมฯ

ผู้มีคุณูปการต่อสมาคม

	 ในวาระที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีอายุครบ	 35	 ปี	
กรรมการบริหารของสมาคมฯ	มมีตเิหน็สมควรมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ
ผู้มีคุณูปการต่อสมาคม	 ซึ่งทุกท่านได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สมาคม 
มายาวนานหลายปี	 เป็นกรรมการท่ีปรึกษาให้แก่สมาคม	 ประชุมให ้
ค�าปรึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีดีและมีประโยชน์	 ซ่ึงสมาคม 
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่	4	ท่าน	ดังนี้
 อาจารย์เกษม จันทรประสงค์	 อดีตข้าราชการกรมกสิกรรม	
(ปัจจบุนัคอืกรมวชิาการเกษตร)	เป็นผูร่้วมก่อตัง้สมาคมไม้ดอกไม้ประดบั
แห่งประเทศไทย	 เมื่อปี	 2518	 โดยด�ารงต�าแหน่งอุปนายกถึง	 10	 ปี	 
นายกสมาคม	 8	 ปี	 และปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาสมาคมพฤกษชาติ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา	10	ปี	ที่ปรึกษาสมาคม
กล้วยไม้แห่งประเทศไทย	 และท่ีส�าคัญเป็นท่ีปรึกษาสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยมามากกว่า	 15	 ปี	 เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่วงการ 
พืชสวนและสมาคมฯ	อย่างมาก
 รศ.ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา	อดีตเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชา
พชืสวน	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	สอนวชิา	วทิยาการหลงัการ
เก็บเกี่ยวผลิตผลสด	 และวิชาคุณภาพผัก	 ผลไม้สดครั้งแรกในไทย	 
เป็นหวัหน้าภาควชิาพืชสวน	อาจารย์พเิศษทีม่หาวทิยาลยัมหิดล	โครงการ
นานาชาติและ	AIT	ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยเกษตรที่สูง	มูลนิธิโครงการ
หลวงมากกว่า	25	ปี	ต่อมาท�าวิจัยทุน	USDA	และ	UNDP	นอกจากนั้น
เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงศึกษาธิการ	 สมาคมต่าง	 ๆ	 เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น	 
ที่ประเทศ	ฟิจิ	อินโดนีเซีย	และอิตาลี	เป็นผู้แทนไทยคณะท�างานพืชสวน
หลังการเก็บเกี่ยวของ	ASEAN	–	Australion	Food	Handing	Project	
มากกว่า	10	ปี	ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ	ชาวสวน	นักเขียนอิสระ	
ที่ปรึกษาอนุกรรมการกลั่นกรอง	 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาติ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเชิญ	 และที่ส�าคัญ 
เป็นที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
 คุณวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์	ประกอบธุรกิจ	เจ้าของ	บริษัท	อีคลิปส์ 
จ�ากัด	 ตัวแทนจ�าหน่ายปุ๋ยวูซาล	 เป็นอาหารพืชโดยเฉพาะพืชสวน	 เช่น	
กล้วยไม้	มะม่วง	ล�าไย	ฝรั่ง	 เป็นต้น	 เป็นเกษตรกรท�าสวนปลูกกล้วยไม้	
ผลไม้ต่าง	 ๆ	 เพื่อทดสอบปุ๋ยวูซาลของบริษัท	 จะได้แนะน�าลูกค้าที่เป็น
เกษตรกรเช่นกันอย่างถกูต้อง	และด�ารงต�าแหน่งอปุนายกสมาคมพชืสวน 
แห่งประเทศไทยและรักษาการนายกสมาคมฯ	ในช่วงปี	พ.ศ.2544	ซึ่งใน
ช่วงรักษาการนายกสมาคมฯ	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบบัญชีการเงิน
ของสมาคมฯให้เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐานและมีการตรวจสอบ
บญัชอีย่างถูกต้อง	ซึง่ได้ใช้มาจนถึงทกุวนันี	้ปัจจบุนัยงัได้รบัการแต่งตัง้ให้
เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ	และช่วยสนับสนุนกิจกรรมตลอดมา

 คณุวริชั จนัทรศัมี	เป็นกรรมการท่ีปรกึษา	บรษิทั	เวท	อะกรเิทค 
จ�ากัด	 บริษัท	 แอฟ	 อี	 ฟาร์ม่า	 จ�ากัด	 และ	 บริษัท	 ยูนิไลฟ์	 อินเตอร์	
เนชัน่แนล	จ�ากดั	นอกจากนีย้งัเป็นทีป่รกึษาของสมาคมต่าง	ๆ 	เช่น	สมาคม
นกัโรคพชืแห่งประเทศไทย	สมาคมกีฎและสตัววทิยาแห่งประเทศไทย	และ
ในปี	พ.ศ.2548	ถึงปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
และเคยเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฯ	ร่วมพิจารณาตรวจ

อ.เกษม  จันทรประสงค์ (ขวา)

ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา (ขวา)

คุณวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์ (ขวา)

คุณวิรัช จันทรัศมี (ขวา)
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	 3.	 สมาคมฯ	ร่วมกบับรษิทั	วเีอน็ย	ูเอ๊กซบิชิัน่ส์	เอเชยี	แปซฟิิค	
จ�ากัด	จัดงาน	Horti	ASIA	2017	ครั้งที่	5	เมื่อวันที่	15	–	17	มีนาคม	
2560	 ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 
มีผู้มาร่วมออกบูธ	127	บูธ	ซึ่งเป็นต่างประเทศ	70%	สมาคมฯ	ร่วมกับ
ฟ้าประทานฟาร์ม	 และบริษัท	 โซตัส	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 
น�าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดง
	 4.	 สมาคมฯ	ร่วมกับ	ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน�้ามันมะพร้าว	
ชมรมมะพร้าวแห่งเอเซียและแปซิฟิค	จัด	สัมมนาวิชาการน�้ามันมะพร้าว
นานาชาติ	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	15-18	มีนาคม	2560	ณ	ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม	 ไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าร่วมประชุม	257	คน	
จาก	 27	 ประเทศ	 พิธีเปิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(นางสาวชตุมิา	บณุยะประภศัร)	และคณุวริชั	จนัทรศัม	ีอปุนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นผู้แทนสมาคมฯ	ร่วมในพิธีเปิด
	 5.	 สมาคมฯ	ร่วมงาน	SIMA	ASEAN	Thailand	2017	ซึ่งจัด
โดยบริษัท	อิมเพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมนแนจ	เม็นท์	จ�ากัด	ร่วมกับ	Comex-
posium	และ	Axema	 เมื่อวันที่	 7-9	กันยายน	2560	ณ	อาคาร	5-6	 
อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 โดย	ดร.สุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร	เป็นประธานในพธิเีปิดงานม	ี13	ประเทศเข้าร่วมจดัแสดงอุปกรณ์
และการเกษตรท่ีมคีณุภาพและนวตักรรมใหม่	ๆ 	โดยบูธสมาคมฯ	จดัแสดง
เร่ืองสารสกัดจากธรรมชาติ	 รังไหม	 กวาวเครือ	 โดยการสนับสนุนของ	
ดร.ภญ.	อาริญา	สาริกะภูติ
 6.	 สมาคมฯ	สนบัสนนุมหาวทิยาลยันเรศวร	ในการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 16	 ระหว่างวันที่	 29	
พฤศจิกายน	 –	 1	 ธันวาคม	 2560	ณ	 อาคารเอกาทศรถ	 มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 จังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งมีกรรมการสมาคมฯไปร่วมประชุม	 ได้แก	่
รศ.วิจิตร	วังใน	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	และคุณปิยนุช	นาคะ

ผลงานการด�าเนินงานปี 2561 

	 1.	 สมาคมฯ	จัดสัมมนาเรื่อง	“การจ�ากัดการใช้สารเคมีจ�ากัด
วัชพืช	ท�าไม?	ใครได้	ใครเสีย	มีทางออกหรือไม่”	เมื่อวันที่	19	เมษายน	
2561	ณ	ห้องประชมุกองวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเกีย่วและ
แปรรปูผลิตผลการเกษตร	(อาคาร	8	ชัน้)	กรมวชิาการเกษตร	มผีูเ้ข้าร่วม
สัมมนา	172	คน
	 2.	 สมาคมฯ	ร่วมงาน	SIMA	ASEAN	Thailand	2018	 เมื่อ 
วันที่	6-8	มิถุนายน	2561	ณ	Hall	5-6	อิมแพคเมืองทองธานี	สมาคมฯ	
ได้รบัความอนเุคราะห์จาก	ดร.ภญ.	อารญิา	สารกิะภตู	ิร่วมจดับธู	ในนาม
ของสมาคมฯ
	 3.	 สมาคมฯ	จัดเสวนาเรื่อง	“	ไทยจะเป็นมหาอ�านาจทางการ
เกษตร	(ในยทุธศาสตร์ชาต	ิ20ปี)	ได้อย่างไร”	ในวนัที	่5	กรกฎาคม	2561	
ณ	ห้องรวงข้าว	ชัน้	2	ตกึวชริานสุรณ์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	
มีผู้เข้าร่วมเสวนาจ�านวน	144	คน
	 4.	 สมาคมฯ	ร่วมจัดงาน	Horti	ASIA	2018	เมื่อวันที่	22-24	
สิงหาคม	 2561	ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม	 ไบเทค	 บางนา	 

บทความวิชาการด้านพืชสวน	 ในทุกการประชุมที่สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยร่วมด�าเนินการหรือเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	ปัจจุบันเป็น
อปุนายกสมาคม	ร่วมประชมุให้ความคิดเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในการบรหิาร
และด�าเนินงาน	 สนับสนุนก�าลังกาย	 ก�าลังทรัพย์	 ให้แก่สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยอย่างดียิ่งตลอดมา	
	 บุคคลทั้ง	 4	 ท่าน	 จึงเป็นผู้มีคุณูปการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
วงการพชืสวนและสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทยอย่างมาก	สมควรทีจ่ะ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งในวาระครบรอบ	 35	 ปีสมาคมฯ	
นอกจากนี้สมาคมฯ	 ยังได้มอบโล่ขอบคุณผู ้ที่สนับสนุนเงินรายละ	
100,000	บาท	เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานจดัประชุมและพมิพ์หนงัสือทีร่ะลกึ	
35	 ปี	 จ�านวน	 6	 รายได้แก่	 ครอบครัวดาโลดม	 บริษัทโซตัส	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จ�ากัด	บริษัท	เดอะมอล์	
กรุป๊	จ�ากดั	บรษัิทไดนามคิกรุป๊โปรดกัส์	จ�ากดั	และคณุลกัขณา	นะวโิรจน์	
สมาคมฯ	ขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง	

ผลการด�าเนินงานปี 2560

	 ในปี	2560	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	มีการด�าเนินงาน
เกี่ยวกับการประชุม	สัมมนา	และการจัดนิทรรศการที่ส�าคัญ	ๆ	ดังนี้
	 1.	 จัดประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี	2558-2559	และจดัสัมมนา	
เรื่อง	“อนาคตเกษตรประเทศไทย”	ในวันศุกร์ที่	19	พฤษภาคม	2560	
ณ	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	 213	 คน	 และ 
มีการเลือกตัง้นายกสมาคมฯ	เพือ่จะได้ด�าเนนิการบรหิารสมาคมในปีต่อไป
ซึ่ง	นายอนันต์	ดาโลดม	ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง
	 2.	 สมาคมฯ	ร่วมจัดงานคอนเสิร์ต	เจนิเฟอร์	คิ้ม	และ	จ�ารัส	
เศวตาภรณ์	It’s	a	Matter	of	Love	&	Rose	เมือ่วนัเสาร์ที	่25	กมุภาพนัธ์	
2560	ณ	ฟ้าประทานโรสพาร์ค	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	

สัมมนา อนาคตเกษตรประเทศไทย

พิธีเปิดการเสวนา ไทยจะเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร ได้อย่างไร
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มีผู้เข้าร่วมจัดงาน	69	บูธ	สมาคมฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
และกิจกรรมสมาคม	 และประชาสัมพันธ์การจัดงาน	ACID	 2019	 และ
งาน	AHC	2020	ด้วย
	 5.	 สมาคมฯ	 ร่วมกับ	 เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย	
(GAP	Net)	จดัเสวนาเรือ่ง	“ทศิทางนโยบายและกฎหมายการเกษตรไทย”	
วันที่	26	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องละอองฟ้า	สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมเสวนา	90	คน	
	 6.	 สมาคมฯ	 สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดประชุม
วชิาการพชืสวนแห่งชาต	ิครัง้ที	่17	ภายใต้แนวคิด	“สูก้่าวใหม่ของพชืสวน
ไทย”	 เมื่อวันท่ี	 19-21	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เชียงใหม่แกรนด์วิว	 โรงแรมเชียงใหม่	 แกรนด์วิว	 แอนด์	 คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์	จังหวัดเชียงใหม่	
	 นอกจากการจัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ	 สมาคมฯ	 
ยงัได้ร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้เชิญให้สมาคมฯ	เข้าไปมส่ีวนร่วม 
หรอืกจิกรรมทีส่มาคมฯ	จดั	และเชญิหน่วยงานอืน่ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	
มาร่วม	 เช่นการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งประจ�าปี	 การจัดพิมพ์ข่าวสารสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	ปีละ	3	ฉบับ	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
และสมาคมที่เป็นพันธมิตรอย่างต่อเน่ืองตลอดมา	 สมาคมฯ	 ต้องขอ
ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	 ทุกหน่วยงาน/องค์กร	 ที่ให้ความ 
ร่วมมือและสนับสนุนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยให้ด�าเนินงานมา 
จนครบ	35	ปี	ในวันที่	30	พฤศจิกายน	2562	
	 การจัดงานวันครบรอบ	 35	 ปี	 สมาคมและการประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี	2560/2561	ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้อย่างดยีิง่	พร้อมทัง้ได้เลือก
ตั้งนายกสมาคมคนใหม่	 ซึ่งผลการเลือกตั้งได้นายกสมาคมคนใหม่ในช่ือ
เดิมว่า	นายอนันต์ ดาโลดม	 ที่จะบริหารและน�าพาสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทยให้ก้าวสูส่ากลต่อไป	เพราะสมาคมก�าลังเตรยีมการจดัประชุม

เปิดงาน It’s a Matter of Love & Rose

งาน Horti Asia 2018

สัมมนาวิชาการน�้ามันมะพร้าวนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	 (AHC	2020)	ระหว่างวันที่	15-17	ธันวาคม	
2563	 และสมาคมฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากสมาชิก	และผู้มีอุปการคุณอีกเช่นเคย
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 ไตรลักษณ์	หรือ	สามัญลักษณะ	คือ	อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในชวีติ	เพราะเป็นคณุสมบตัทิีค่รอบคลมุปรากฏการณ์
และทุกสิ่งในธรรมชาติ	ตั้งแต่มนุษย์	สัตว์	พืช	ตลอดไปจนถึงทุก	ๆ	สิ่งใน
จักวาลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
	 สามญัลกัษณะ	เป็นคณุลักษณะซ่ึงแสดงออกด้วยตวัของมนัเอง
อยู่แล้ว	แต่คนเรากลับมองไม่เห็น	หรือมองข้ามไปโดยที่จงใจและไม่จงใจ
ประดุจเส้นผมบังภูเขา	 การมองข้ามความเป็นจริงเหล่านี้	 มีผลกระทบ
กระเทือนอย่างมหาศาลต่อชีวิตมนุษย์	 (และสัตว์)	 ทุกผู้ทุกนาม	 ซ�้ายังมี
การปกปิด	 บิดเบือนความจริง	 ด้วยความคิดท่ีเข้าข้างตนเองไม่ยอมรับ
ความเป็นจริงเหล่านั้น	จึงน�าไปสู่ผลเสียที่ร้ายกาจฉกาจฉกรรจ์	กล่าวคือ	
ท�าให้เกิดความเครียด	 เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมาไม่มีสุข	มีแต่ความทุกข์
ด้วยขาดความสมบูรณ์	 เมื่อจิตใจพยายามฝืนความเป็นจริง	 และกฎของ
ธรรมชาติเหล่านี้
	 การที่คนเรามองไม่เห็นสามัญลักษณะ	 เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ 
ถูกปกปิดด้วยอาการต่าง	ๆ	กล่าวคือ
 อนิจจัง	 หรือความเปลี่ยนแปลง	 ไม่เท่ียง	 ถูกปิดบังด้วยความ
ต่อเนื่องหรือ	สันตติ	เช่น	คนเราเกิดมา	เติบโตซึ่งเรียกกันว่าโตเป็นผู้ใหญ่	
เป็นหนุ่มที่หล่อเหลา	 ก�าย�าแข็งแรง	 หรือเป็นสาวสวย	 หยาดเยิ้มน่ารัก 
ชื่นชอบของคนทั่วไป	จึงน่าที่จะต้องขอบคุณอนิจจัง	ที่ท�าให้คนเราเจริญ
เตบิโตขึน้ไม่ต้องนอนแบเบาะหรอือยูใ่นครรภ์ตลอดภพตลอดชาต	ิแต่เพราะ
อนิจจังนี้เองเช่นกัน	 ที่ท�าให้คนแก่เฒ่าลงไปสู่วัยหนุ่ม	 สู่วัยแก่จนถึงตาย
ไปในที่สุด	 ในวงการแพทย์ได้ค้นพบมานานแล้วว่าแม้ในขณะที่คนเรา 
แข็งแรงดีในวัย	30	ปีนั้น	กระดูกสันหลังได้เริ่มชราไปก่อนแล้ว	โดยพบว่า
กระดูกเริ่มงอกเมื่อตรวจด้วยภาพเอกซเรย์	แม้จะมองจากภาพยังไม่เห็น
ก็ตาม
 ทกุขงั	หรือความทีไ่ม่อาจคงทนอยูไ่ด้รวมถงึความกดดนั	ปัญหา
ความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งถูกปิดบังด้วยความเคลื่อนไหว
หรือ	อิริยาบถ	เช่น	เวลานั่งนาน	ๆ	ปวดก้นกบ	เราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนท่า
นั่งเสีย	 หรือไปยืนบ้าง	 เดินบ้างความเจ็บปวดก็หายไป	 เราท�าไปโดย
อตัโนมตัจินกระทัง่เราไม่เหน็ความเจบ็ปวดด้วยซ�า้ไป	หรอืถ้าเราถูกกดดนั
จากการงานมาก	 ๆ	 เราก็โยกย้ายหาท่ีท�างานใหม่	 หรือหาทางออกด้วย
การไปดูหนังดูละครหรือไปพักร้อนตากอากาศให้ลืมความกดดันความ
ขมขื่นเสียชั่วคราว	 แต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรง	 อาจกลับมาผจญปัญหา
เก่าซึ่งอาจจะพอกพูนเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมหลายเท่า

	 อิริยาบถจึงเป็นตัวตอบสนอง	บ�าบัดแก้ไขทุกขัง	บดบังทุกข์ให้
คนเราสามารถคงทนอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่รู้ตัว	ความจริงแล้วอิริยาบถนั้น
คือทุกข์นั่นเอง	 เพราะทนไม่ได้จึงต้องเคล่ือนไหว	 ด�าเนินไปเยี่ยงนั้นจน
เป็นอัตโนมัติ	 ดังน้ันหากว่าสามารถจับสติได้ทัน	 (ซ่ึงเป็นรากฐานของ
อิริยาบถ	การเคลื่อนไหวขณะยืน	เดิน	นั่ง	นอน)	เราจะสามารถเห็นทุกข์
พร้อมกันไปได้
 อนัตตา	หรือการปราศจากตัวตนที่ถาวรอย่างแท้จริง	 (อัตตา)	
ไม่อาจบังคับบัญชาได้แต่ถูกบิดบังด้วยความเป็นกลุ่มก้อนหรือ	ฆนะ	เช่น	
เราจะห้ามกายของเราไม่ให้แก่	ไม่ให้เจบ็	ไม่ให้ตายไม่ได้	มนัด�าเนนิไปตาม
ธรรมชาตขิองมนัโดยไม่ยอมฟังเราทัง้ที	่หยดุเจบ็	หยดุตาย	ในวงการแพทย์
แม้จะเจรญิก้าวหน้ามาก	แต่อย่างเก่งทีส่ดุกไ็ด้แต่รกัษาเยยีวยาโรคให้หาย	
ต่ออายุไปได้อีกชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น	เพราะเซลล์แต่ละตัวได้ถูกโปรแกรม
ไว้แล้วว่า	จะตายในเวลาเท่านั้นปี	เป็นต้น	
	 โดยทั่วไปผู้หญิงมักมีอายุยืนกว่าผู้ชาย	เช่น	ผู้ชายชาวอเมริกัน
มอีายยุนืโดยเฉลีย่ประมาณ	71	ปี	แต่ผูห้ญงิอายยุนืกว่าถงึ	79	ปี	ต่างจาก
กันไปบ้าง	เนื่องด้วยวิถีการด�าเนินชีวิตที่ต่างกันไป	กระนั้นก็ดีในทางตรง
กนัข้าม	สมยัเมือ่เรายงัเลก็เรากลบัไม่เคยห้ามร่างกายให้หยดุเตบิโตเพราะ
เราต้องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงเร็วๆ	 ต่อเมื่ออายุมากขึ้น
ร่างกายเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็น	 เราจะไม่อยากแก่หรือเติบโตอีก
ต่อไป	แต่ไม่อาจหยุดยั้งมันได้

พืชสวน ส น ท น า

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

ไตรลักษณ์
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	 ถ้าใครยงัยนืยนัว่าสามารถบงัคบักายนีไ้ด้	กล็องกลัน้ลมหายใจ
ดสูกั	2	นาทจีะทราบได้ทนัทีว่า	เราไม่อาจบงัคบักายได้นานเลย	มนัด�าเนนิ
ไปตามวิถีของมันโดยไม่ฟังเราทั้งสิ้น
 การทีม่อีาการต่าง	ๆ 	บดบงันีเ้องทีท่�าให้เราไม่เหน็สามญัลักษณะ 
แต่ถ้าอาการทีบ่ดบงั	เช่น	สันตต	ิความต่อเนือ่งขาดลง	หรอือริยิาบถ	ความ
เคลื่อนไหวขาดช่วงไป	หรือ	ฆนะ	ความเป็นกลุ่มก้อนสลายจากกันไป	คือ
ขาดการประสานงานกันเราจะเห็นไตรลักษณ์	 หรือสามัญลักษณะอย่าง
ชัดเจน	 อาทิคุณป่วยเป็นอัมพาต	 ตื่นขึ้นมายกแขนขวาไม่ขึ้น	 พูดไม่ได	้ 
เดินไม่ถนัดอย่างแต่ก่อน	 เซไปเซมา	 เพราะขาขวาเปลี้ยไป	 คุณจะเห็น
ไตรลักษณ์พร้อมกันทั้ง	3	ประการ	คือ
 อนิจจัง	 ความเปลี่ยนจากเดิมซ่ึงเคยเป็นปกติด้วยสันตติขาด
ไม่มคีวามต่อเนือ่งไม่สามารถท�าอะไรได้ต่อเนือ่งอย่างเช่นเคย	ต้องใช้เวลา
ขยับเขยื้อนหรือต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่น
 ทุกขัง	 ความเครียด	 ความไม่อาจคงทนอยู่ได้	 เห็นแต่ปัญหา	 
เป็นทุกข์ทั้งกาย	ทุกข์ทั้งใจ	เพราะเคลื่อนไหวไม่ได้ดั่งใจคิด	อิริยาบถขาด
ไม่ต่อเนื่อง	กลัดกลุ้มใจว่าจะท�างานไม่ได้อีกต่อไปใครจะดูแลตนเองหรือ
ครอบครัว	เป็นต้น	
 อนัตตา	ก็ปรากฏชัดเจน	เพราะจะบังคับให้แขนขาเคลื่อนไหว
ก็ท�าได้เพียงข้างเดียว	ส่วนอีกข้างท�าไม่ได้	พูดไม่มีใครเข้าใจเพราะสมอง
ส่วนควบคมุการพดูถกูท�าลาย	ความเป็นกลุม่ก้อนคอื	ฆนะ	ซึง่เคยท�างาน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวหมดไป	 ด้วยบางส่วนช�ารุดเสียหายไม่อาจบังคับ
บัญชาได้อีกเช่นเดิม
	 จิตใจยิ่งซ�้าร้ายกว่าเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ไม่อยู่นิ่งกับท่ี	 โดยสภาพ
อุปนิสยัของมันไม่ชอบให้เราบงัคบั	เม่ือประสบเหตกุารณ์สถานการณ์ต่าง	ๆ  
จิตใจจะคิดไปได้ต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	ตื่นขึ้นมาเผชิญกับอากาศขมุกขมัว
ก็เศร้าเสียใจแล้ว	 บางคนเป็นโรคเศร้าอยู่แล้วเลยพาลเสียอกเสียใจ	 
เศร้าใจมากขึ้นไปอีกตามความคิดต่าง	ๆ	นานา	จนถึงกับท�าร้ายตัวเองก็มี 
	 การที่เป็นเช่นนี้เพราะถูกจิตหลอกหรือถูกความคิดหลอก	 
แต่กว่าจะรู้ก็สายไปเสียแล้ว	 ย้อนหลังกลับคืนไม่ได้	 หรือในบางโอกาส
บังเอิญไปประสบกับเหตุการณ์บางอย่างที่มีสภาพลักษณะคล้ายคลึงกับ
สมยัก่อนจติใจกห็วนกลบัไปคดิเช่นสมยัเมือ่	10	ปีก่อนทีถ่กูเพือ่นคนนีโ้กง
หรือท�าร้ายจิตใจอย่างรุนแรง	หมกมุ่นเป็นทุกข์ไปกับความคิดก่อน	ๆ 	นั้น	
เป็นวันเป็นสัปดาห์ก็มี	 จนกระทั่งกลับรู้สึกตัวขึ้นมาว่า	 ก�าลังหลงติดใน
ความคดินัน้	อยูก่บัสถานการณ์ทีล่่วงเลยไปแล้วตัง้นาน	มนัเป็นเพยีงความ
คดิแก้ไขอะไรไม่ได้อกีแล้ว	ต้องยอมรบัว่าเสยีรูเ้ขาไป	แต่ด้วยสตคิวามรูส้กึ
ตัว	ที่เกิดขึ้นอาจใช้ปัญญา	ป้องกันไม่ให้เสียรู้เขาอีก	หรือถ้ายังไม่รู้สึกตัว
อีกยังฝังติดอย่างในความคิดเก่า	 ๆ	 น้ัน	 บางคนถึงกับวางแผนล้างแค้น	
เพราะเดีย๋วนีอ้ยูใ่นสภาพทีจ่ะแก้เผด็ได้แล้วเมือ่ก่อนต้องยอมเพราะเขามี
อิทธิพลมาก	เดี๋ยวนี้ข้ามีอ�านาจพอกันหรือมากกว่าแล้ว	เป็นต้น
	 ทั้งหมดนี้เป็นเพราะขาดสติ	 ขาดความรู้สึกตัวให้เห็นสภาพ
ความเป็นจริงตามท่ีเป็นจริงเราจึงไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะมีสิ่งบดบังอยู่
ดังกล่าว	 ถูกความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง	 คอยบิดเบือนความจริง	 
แต่หากมีความรู้สึกตัว	เห็นความคิด	รู้เท่าทันความคิดเห็นความจริงตาม

12 ข่าวสารสมาคมพืชสวน



13ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ที่เป็นจริง	 อาการที่บดบังก็ไม่อาจจะซ่อนไตรลักษณ์	 สามัญลักษณะจะ
เปิดเผยตัวของมันเองให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงได้
	 โดยความจรงิแล้ว	สามญัลกัษณะ	มปีรากฏให้เหน็อยู่โดยทัว่ไป
ในชวีติประจ�าวนัแต่เรามองข้ามมนัไป	ยกตวัอย่างเช่น	คนเราต้องอาบน�า้
ช�าระกายอยู่ทุกวัน	 มิฉะนั้นร่างกายจะหมักหมมด้วยเหง่ือไคล	 ส่งกลิ่น
เหม็นสาบไม่มีใครอยากเข้าใกล้	 รังเกียจว่าเป็นคนสกปรกโสโครกมีกล่ิน
ตัว	 ซึ่งความจริงข้ีไคลก็คือเซลล์ตามผิวหนังท่ีตายไปทุกวัน	 หมักหมม	
พอกพูนเป็นขี้ไคลเป็น	อนิจจัง	ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ทุกขัง	เซลล์
คงทนสภาพเดิมอยู่ไม่ได้เป็น	 อนัตตา	 เซลล์ต้องตายไปไม่อยู่ในบังคับ
บัญชาของเรา	 แต่ร่างกายมีวิธีซ่อมแซมด้วยการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา
ชดเชยทดแทน	 สันตติ	 ความต่อเน่ืองจึงไม่ขาดให้เห็นถ้าเพียงมองอย่าง 
ผิวเผิน	
	 หากมองให้ลกึซึง้ลงไปเยีย่งนกัวทิยาศาสตร์ซึง่ในปัจจุบนัค้นพบ
ว่าเซลล์ในหัวใจตายและมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนตลอดเวลา	เปลี่ยน
หัวใจทั้งดวงทุก	ๆ	3	วัน	จะเห็นว่าสันตติท�างานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา
	 อริยิาบถ	คอืเซลล์ใหม่เคลือ่นขึน้มาแทนเซลล์เก่าทีต่ายไป	ฆนะ	
ความเป็นกลุม่ก้อนทรงรปูของผวิหนงัทีง่ดงามเปล่งปลัง่อยูเ่ช่นเดมิ	เพยีง
แต่อาบน�้าช�าระกายเอาเซลล์เก่าที่ตายไป	แต่ถ้าคนเป็นโรคผิวหนัง	เซลล์
นอกจะตายไปโดยปกตติามอายขัุยของมนัแล้วยงัถกูท�าลายด้วยโรค	เซลล์
ใหม่ก็เจริญขึ้นมาทดแทนไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์	เกิดความขาดเนื่อง	ความ
เป็นกลุ่มก้อนก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิม	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	จะปรากฏให้
เห็นแก่บุคคลนั้น	 ๆ	 ชัดเจนกว่าตามปกติว่าเป็นโรคผิวหนัง	 นอกจากนี ้
ยงัปรากฏให้เหน็ต่อ	ผูอ้ืน่อกีด้วยแต่ออกมาในสภาพแห่งความน่ารงัเกยีจ
หรือน่ากลัวว่าจะเป็นโรคติดต่อ	เป็นต้น	
	 ทัง้หมดนีห้ากเพียงมีสต	ิผกูสตสิร้างความรูส้กึตัวข้ึนมากบัชวีติ
ประจ�าวันจะเห็นสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนไม่ต้องไป
ถามคนอืน่ว่า	สิง่เหล่านีห้มายความว่าอย่างไรเพราะเป็นอยูกั่บตนเองและ
จะรู้จักปล่อยวาง	ไม่หลงติดในรูปในนามจนเกินเหตุด้วย	ได้เห็นการเกิด
ดับของรูปนามที่ปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลา
	 การเห็นอนิจจังและทุกขังนั้น	 ปราชญ์ในสมัยก่อนแต่ครั้ง
โบราณกาล	 แม้ในสมัยพุทธกาลก็พอจะเห็นและเข้าใจได้ว่าธรรมชาติ
เปลีย่นแปลงไม่อยูน่ิง่คงทีไ่ม่อาจทนทานอยูไ่ด้	แต่อนตัตา	เป็นเรือ่งทีเ่หน็

ได้ยาก	เพราะความยึดติดในตัวตนนี้เอง	คิดว่าตัวตนนี้เป็นของเรา	คงทน	
เที่ยงแท้	แน่นอนอยู่เสมอตลอดไป	จึงยึดมั่นอยู่ใน	ความโลภ	ความโกรธ	
ความหลง	(ในอัตตาตัวตนของเรา)	มุ่งหน้าแต่จะกอบโกย	หรือเกลียดชัง
กันไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริง	 ต่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ด้วย	
วิปัสสนาญาณ	 เห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้ง	 พระองค์จึงทรงน�า	 อนัตตา	 
มาสอนตีแผ่ให้ปรากฏว่า	 คนเราปราศจากอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร	 
มีแต่อนัตตา	ซึ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งของ	อนิจจัง	และทุกขัง	นั่นเอง
 อนตัตา	จงึเป็นเอกลกัษณ์ของพุทธศาสนาและจะเหน็ด้วยญาณ
ปัญญาเท่านัน้ซึง่สามารถฝึกให้เกดิได้ด้วยการ	ภาวนา	เป็น	ภาวนามยปัญญา 
(ปัญญามี	 3	 ระดับ	 คือ	 สุตมยปัญญา	 ปัญญาเกิดจากการฟังการเรียน,	 
จนิตมยปัญญา	ปัญญาทีเ่กดิจากการค้นคิด,	ภาวนามยปัญญา	ปัญญาเกดิ
จาการภาวนา)	ปฏิบตัวิปัิสสนากรรมฐานรูเ้ท่าทนัสภาพความเป็นจรงิตาม
ความจรงิ	ไม่อาจจะเกดิขึน้ได้จากเพยีงแค่คดินกึตรกึตรองเอาหรอืถกเถยีง
กันก็ไม่รู้ได้ง่าย	ๆ 	เพราะต้องอาศัยสติเป็นตัวน�าให้เห็นความคิด	รู้เท่าทัน	
ความเป็นจริงตามทีเ่ป็นจรงิเท่านัน้	ไม่มกีารหลอกให้หลงอยูใ่นความเป็น
อัตตาตัวตนอีกต่อไป
	 ลกัษณะสถานการณ์เหน็อย่างชดัแจ้งดงักล่าวนี	้จงึเป็นลกัษณะ
แห่ง	ปรมัตตสัจจะ	 เป็นสัจจะความจริงสูงสุด	 ก้าวล่วงพ้นเหนือไปจาก	
สมมติสัจจะ	 ทั้งปวงล่วงพ้นสภาพแห่งความเป็นรูปนามอันเป็นรากฐาน
ของสมมตสิจัจะ	ซึง่จ�าแนกให้เกดิความเป็นสตัว์เป็นคนอตัตาตวัตน	บคุคล	
เรา	เขา	เมื่อจิตเห็นเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง	นั้นคือสติเห็นจิตเห็นตัวมันเอง
อย่างแจ่มแจ้ง	จิตเห็นความคิดขณะที่ก�าลังเกิดขึ้น	จิตจะรู้ด้วยตัวมันเอง
ว่าไม่มีอัตตาที่แท้จริง	มีแต่สภาพจิตล้วน	ๆ 	และทุกสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียง	
วตัถ	ุ(สภาพพืน้ฐานของแต่ละสิง่ตามความเป็นจรงิล้วน	ๆ 	คอื	สวลกัษณะ 
ปราศจากความคิดปรุงแต่ง)	
	 สสารและพลังงานซ่ึงมีอาการแปรสภาพจากกันและกันอยู่
ตลอดเวลา	ไม่อาจคงทีใ่นสภาพทีถ่าวรได้ตลอดไป	ไม่มตีวัตนหรอืของตน
ให้ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไป	มีแต่จิตบริสุทธิ์	ล้วน	ๆ 	ว่างจากความโลภ	ความ
โกรธ	 ความหลง	 ว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความปรุงแต่งท้ังปวง	
ปลอดโปร่งเป็นอิสระ	 (ความว่างของจิตจะรวมกับความว่างของจักรวาล
เดิม	เข้าเป็นหนึ่งเรียกว่า	นิพพาน)	มีแต่ความสงบสุข	และ	สันติสุข
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เชียงใหม่	(ขุนวาง)	ซึ่งจองที่พักไว้ว่า	เดินทางขึ้นมาก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้
ได้ไหม	 เพราะนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเต็มดอยแล้ว	 เกรงว่าปลาย
เดือนมกราคมที่ก�าหนดไว้นั้น	ดอกนางพญาเสือโคร่งจะโรยราหมดแล้ว
	 ไม่มีใครว่างพอที่จะเปลี่ยนก�าหนดการเดินทางให้เร็วขึ้นมาได	้
ทกุคนจงึท�าใจยอมรบัสภาพว่าช่วงเวลาทีพ่วกเราขึน้ไปเทีย่ว	ปลายเดอืน
มกราคมนัน้	จะไม่มดีอกนางพญาเสอืโคร่งให้ได้เหน็	เมือ่ไฮไลท์ของทรปินี้
ไม่ใช่ดอกนางพญาเสือโคร่ง	 สถานที่ท่องเที่ยวจึงไปหากันเมื่อไปถึง
เชียงใหม่แล้ว
	 ช่วงปลายเดือนมกราคม	2563	 เป็นช่วงที่มีข่าว	 ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่	2019	หรอื	COVID-19	เริม่ระบาดเข้ามาสูป่ระเทศไทยแล้ว	
สนามบินดอนเมือง	และสนามบินเชียงใหม่	ดูว่าง	ๆ	โล่ง	ๆ	ไม่หนาแน่น
เหมือนเคย	เหตุเพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เที่ยวสวนดอกไม้

	 โปรแกรมเทีย่วเชยีงใหม่ในครัง้นี	้เราพกัทีศ่นูย์วจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม่	ขุนวาง	2	คืน	และที่แม่จอนหลวงอีก	1	คืน	แต่ก่อนขึ้นไปพักที่
ขุนวางได้อาศัยพักบ้านเพื่อน	ที่อ�าเภอสันทราย	1	คืน	อากาศหนาวเย็น
ใช้ได้ทีเดียว	และเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวก็หาสถานที่เที่ยวใกล้	ๆ	บ้าน	นั่นคือ
สวนดอกไม้	I	Love	Flower	Farm	ที่อ�าเภอแม่ริม	ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย
สวนทีอ่ยูใ่นชมุชนทีเ่คยปลูกดอกไม้ขายมาก่อน	แต่คนรุน่ใหม่คิดต่าง	การ
ปลูกดอกไม้ขายต้องมีแรงงานดูแล	ตัดดอกไม้	ขนส่งออกไปขาย	ต้องหา
ตลาด	ซึ่งบางช่วงราคาดี	บางช่วงราคาตกต�่าไม่แน่นอน	อย่ากระนั้นเลย
ชวนกันปลูกดอกไม้เป็นแปลงใหญ่	ๆ 	แล้วน�าคนเข้ามาชมดอกไม้	ถ่ายรูป	
จ�าหน่ายสินค้าของชมุชน	กลายเป็นธรุกจิอกีรปูแบบหนึง่...ธรุกจิท่องเทีย่ว
	 สวนดอกไม้ของ	I	Love	Flower	Farm	เป็นทุ่งดอกเอสเตอร์	
แต่ชาวบ้านเรยีกว่า	ดอกมาร์กาเรต็	มอียูห่ลายส	ีสม่ีวง	สขีาว	สชีมพ	ูปลกู
สลับกัน	ในช่วงนั้นมีสวนดอกสีม่วง	และสีขาว	ต้องจอดรถที่ลานจอดรถ	
แล้วเหมารถพ่วงข้างนั่งได้คันละ	4-5	คน	 ไปยังสวน	ซื้อบัตรเข้าชมสวน
คนละ	50	บาท	มนี�า้เยน็	และขนมบรกิาร	ก�าหนดระยะเวลาเข้าชมไม่เกนิ
คนละ	30	นาท	ีแต่กย็ดืหยุน่ได้ในกรณทีีค่นไม่มาก	มกีารตกแต่งสวนตาม
จุดต่าง	ๆ	เป็นมุมถ่ายรูป	
	 นับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ชุมชนไม่เลวทีเดียว	 คนที่เคยขับ
รถส่งดอกไม้ขาย	 ก็มาขับรถบริการ	 พานักท่องเที่ยวไปชมสวน	 เจ้าของ
สวนกไ็ม่ต้องขายดอกไม้	แต่คอยเกบ็เงนิค่าเข้าชมดอกไม้	แถมท่ีลานจอด
รถยังมีแผงจ�าหน่ายสินค้าเกษตรของชาวบ้านในชุมชนอีก
	 วันรุ่งขึ้นก่อนขึ้นขุนวาง	 ก็ได้แวะชมทุ่งดอกไม้อีกแห่งหน่ึง	 
เป็นทุง่ดอกไฮเดรนเยยี	ทีบ้่านขุนแปะ	อ�าเภอจอมทอง	เดนิทางไปล�าบาก 
สักหน่อย	 ต้องเสียค่าเช่ารถกระบะแบบขับเคล่ือนส่ีล้อคันละ	 600-800	

พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

เที่ยวดอยอินทนนท์

	 ปลายเดอืนมกราคม	2563	ทีผ่่านมา	ตัง้ใจชวนเพือ่นกลุม่เทีย่ว	
ไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งบาน	 ท่ีขุนวาง	 และแม่จอนหลวง	 อ�าเภอ
จอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	จองที่พัก	จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อย	รอเวลา
เดินทางอย่างเดียว	 ปรากฎว่าช่วงอาทิตย์ที่	 2	 ของเดือนมกราคม	 
ก่อนวันเด็กแห่งชาติเล็กน้อย	 ได้รับการติดต่อจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
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I Love Flower Farm

ทุ่งไฮเดรนเยีย

ดอกเอสเตอร์ 
หรือ มาร์กาเร็ต

รูปเคารพพระพิฆเนศ

ประติมากรรมพระพิฆเนศทุ่งไฮเดรนเยีย ขุนแปะ
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บาท	จากสถานทีจ่อดรถไปยงัทุง่ดอกไฮเดรนเยยี	ทีอ่ยูใ่นหมูบ้่านของชาว
ไทยภูเขา	 เส้นทางก็สมบุกสมบันพอสมควร	 เม่ือไปถึงทุ่งดอกไม้แล้ว	 
ต้องเสียค่าเข้าชมอีกคนละ	 20	บาท	 รถกระบะที่เช่ามีสาวชาวไทยภูเขา	
เป็นคนขบั	บอกว่าช่วงนีเ้ขาไม่รบันกัท่องเทีย่วจนี	เพราะกลวัตดิเชือ้โคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่	 2019	ท�าให้ขาดรายได้ไปมากมาย	อย่างไรก็ตามชาวไทย
ภเูขาท่ีบ้านขนุแปะนี	้ยงัระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของในหลวงรชักาล
ที่	 9	 จนถึงทุกวันนี้	 ที่ท�าให้พวกเขามีชีวิตใหม่	 มีรายได้จากการปลูกพืช
เศรษฐกิจภายใต้โครงการหลวงขุนแปะ	
 ช่วงเช้าก่อนไปชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี	ได้แวะสกัการะพระพฆิเนศ
ทีพิ่พธิภัณฑ์พระพฆิเนศ	อยูท่ีอ่�าเภอดอยหล่อ	ซึง่เป็นแหล่งรวมประติมากรรม
รูปเคารพพระพิฆเนศกว่า	 2,000	องค์	 มากที่สุดในประเทศไทย	ผู้สร้าง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ	 ปัณฑร	 ทีรคานนท์	 หรือ	 ไมค์	 เป็นชาวกรุงเทพ	 
แต่ขึ้นไปประกอบอาชีพที่เชียงใหม่	 มีความเลื่อมใสศรัทธา	 ศึกษาอย่าง 
ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระพิฆเนศ	 จึงได้รวบรวมประติมากรรมพระพิฆเนศ	 
จากที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 มาไว้ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้เข้ามา
ศึกษาและสักการะ	โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่	9.00-17.00	น. 

ขุนวาง - แม่จอนหลวง

	 ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า	 ทริปเชียงใหม่ครั้งนี้	 เราจะพักกันที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	ซึ่งเป็น	1	ใน	ศูนย์ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร	ของกรมวิชาการเกษตร	ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอแม่วาง	ห่างจากเส้นทางขึน้
ดอยอินทนนท์ตรงกิโลเมตรที่	 31	 แยกขวามือ	 ระยะทางประมาณ	 17	
กิโลเมตร
 ขุนวาง	 เป็นพื้นที่ศึกษาทดลองพืชเมืองหนาว	 ของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่	พื้นที่ประมาณ	450	ไร่	มีทั้งแปลง	สาลี่	พลัม	ท้อ	
เนคตารนี	สตรอเบอร่ี	มะคาเดเมยีนทั	ทีส่�าคญัคอื	เป็นแหล่งแม่พนัธุก์าแฟ
อาราบิก้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
	 ตามปกตช่ิวงกลางเดอืน	มกราคม-กุมภาพนัธ์	จะเป็นช่วงทีด่อก
นางพญาเสอืโคร่งบานท่ัวท้ังขุนวาง	และเป็นช่วงทีน่กัท่องเท่ียวแห่กนัขึน้
ไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งกันมาก	 แต่สภาพภูมิอากาศ 
ปีนี้ไม่ปกติ	ท�าให้ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเร็วกว่าปกติ	เพียงช่วงกลาง
เดือนมกราคมก็บานเกือบหมดแล้ว	 ดังนั้นช่วงที่เราขึ้นไปขุนวางในวันที	่
29	มกราคม	จึงได้เห็นแต่กลีบดอกนางพญาเสือโคร่งที่ร่วงโรยทับถมกัน
อยู่ใต้ต้น	ตลอดเส้นทางที่เดินชมธรรมชาติในศูนย์ฯ	ส่วนบนต้นนั้นก็แตก
ใบใหม่เรียบร้อยแล้ว
	 มีการตกแต่งสถานท่ีบริเวณสนามหน้าท่ีท�าการของศูนย	์ 
ด้วยไม้ดอกสีสันสวยงาม	 และยังมีซุ้มนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	“ตามรอยที่พ่อสร้าง”	โดยมีรถจี๊ปแลนด์โรเวอร์รถยนต์
พระที่น่ัง	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาและ
ทรงงานที่ขุนวางเมื่อกว่า	 40	 ปีที่ผ่านมา	 รวมทั้ง	 บัวรดน�้า	 และเสียม	 
ที่ทรงใช้ปลูกบ๊วยและมะคาเดเมียที่ขุนวาง	มาจัดแสดงด้วย
	 ช่วงเช้า	ๆ	ที่หน้าศูนย์ฯ	ขุนวาง	มีตลาดนัดเล็ก	ๆ	ที่ชาวไทย
ภูเขาน�าผลผลิตทางการเกษตรมาจ�าหน่าย	 ทั้งสตรอเบอรี่	 พลับ	 พืชผัก
เมืองหนาว	และไม้ดอก	โดยเฉพาะสแตติช	และดอกกระดาษ
	 ส�าหรับ	แม่จอนหลวง	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ดลองและวจิยัอีกแห่งหนึง่
ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	 และเป็นที่พักอีกแห่งหนึ่งของทริป
เชียงใหม่ในครั้งนี้	 ห่างจากขุนวางขึ้นไปอีกประมาณ	7	 กิโลเมตร	 อยู่ใน
หบุเขา	มแีปลงศึกษาทดลองปลูกพชืเมอืงหนาวในพืน้ที	่1,250	ไร่	อากาศ
หนาวเย็นตลอดปี	 พืชที่ส�าคัญเช่น	 สตรอเบอรี่	 ท้อ	 พลับ	 สาลี่	 กาแฟ 
อาราบีก้า	 เสาวรส	 มะคาเดเมียนัท	 โดยเฉพาะ	 มะคาเดเมียนัทนั้น	 
เป็นแหล่งพันธุ ์ที่น�ามาทดลองปลูกจากออสเตรเลีย	 ส่วนเสาวรสนั้น 
น�าพันธุ์มาจากออสเตรเลีย	 และฮาวาย	ส่วนพืชส�าคัญของแม่จอนหลวง
ที่ท�าการศึกษาทดลองคือ	ชา	ทั้งชาจีน	และชาเขียวจากญี่ปุ่น
	 นอกจากนี้ยังมีแปลงทดลอง	 พืชผัก	 และไม้ดอกเมืองหนาว
หลายชนิด	เช่น	เยอบีร่า	พิทูเนีย	สแตติช	ผีเสื้อ	และว่านสี่ทิศ

กิ่วแม่ปาน

	 ก่อนที่จะย้ายที่พักจากขุนวาง	 ไปที่แม่จอนหลวง	 วางแผนกัน
ไว้ว่าลุยเที่ยวดอยอินทนนท์กันก่อน	พอรุ่งขึ้นลงจากแม่จอนหลวง	จะได้
มีเวลาช้อปปิ้งของฝาก	 ไส้อั่ว	 น�้าพริกหนุ่ม	 แคปหมู	 ในเมืองเชียงใหม่	 
ก่อนขึน้เครือ่งกลับในตอนเยน็	ตกลงกนัได้เช่นนัน้	เป้าหมายสถานทีเ่ทีย่ว
ต่อไปคือ	“กิ่วแม่ปาน”	

ขุนวาง

แม่ค้าดอกไม้ที่ตลาดนัด
หน้าที่พักขุนวางกาแฟอาราบีก้าที่ขุุนวางบัวรดน�้าทรงใช้ปลูกต้นไม้ที่ขุนวางรถยนต์พระที่นั่ง นิทรรศการตามรอยที่พ่อสร้าง



16 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ให้ถึงคือจุดที่	9	ระยะทางจากจุดเริ่มต้นประมาณ	1	กิโลเมตร
	 จดุที	่9	เป็นจดุชมววิ	ณ	จดุนีจ้ะมองเหน็หบุเขาเป็นบรเิวณกว้าง	
และเทือกเขาสลับซับซ้อน	 ลมแรง	 อากาศค่อนข้างเย็น	 ถ้ามาถึงช่วงเช้า
ตรู่อาจจะโชคดีได้เห็นทะเลหมอก	และพระอาทิตย์ขึ้น	แต่ถ้ามาสายหรือ
บ่าย	ก็ได้เห็นเพียงเทือกเขาล้อมรอบ	บริเวณนี้จะเห็นกุหลาบพันปีสีแดง	
หรอืค�าแดง	ขึน้อยูห่ลายต้น	กหุลาบพนัปีสแีดง	หรอืค�าแดงนี	้จะพบเฉพาะ
ที่ดอยอินทนนท์เท่านั้น
	 ต่อจากจุดชมวิวนี้	 จะเป็นทางเดินตามแนวสันเขาไปเร่ือย	 ๆ	
ทางแคบ	ๆ	ต้องเดินเรียงหนึ่ง	มีจุดที่แวะชมธรรมชาติเป็นระยะ	ๆ	จนถึง
จุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง	 จากจุดนี้จะมองเห็นพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล	
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ	บนยอดดอยอินทนนท์ด้วย	เส้นทาง
เดินจากจุดนี้ต่อไปจนสิ้นสุดระยะทางชมธรรมชาติ	ลักษณะจะขึ้น	ๆ 	ลง	ๆ  
พอได้เหนือ่ยหอบกนัพอสมควร	แต่ด้วยความเขยีวร่มร่ืนของป่าและอากาศ
ที่สดชื่น	ก็นับว่าคุ้มกับความเหนื่อย	
	 กิว่แม่ปาน	ขึน้ชือ่ว่าเป็นป่าเมฆแห่งหนึง่ของไทย	ทีม่คีวามอดุม
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน
ป่าต้นน�้าของแม่น�้าปิง	 ที่มีน�้าไหลตลอดปี	 หล่อเล้ียงประชากรในพื้นที่
อ�าเภอจอมทอง	แม่แจ่ม	แม่วาง	และดอยรอก	ของจังหวัดเชียงใหม่

	 กิว่แม่ปาน	อยูใ่นอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	รมิเส้นทางขึน้
ดอยอนิทนนท์	ประมาณกโิลเมตรที	่42	อยูส่งูจากระดับน�า้ทะเลประมาณ	
2,000	เมตร	เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ระยะทางยาวประมาณ	3	
กโิลเมตร	ลกัษณะทางเดนิไม่ได้ราบเรยีบเดนิสบาย	แต่จะเป็นทางเดนิขึน้
เนินสูงชันบ้าง	เป็นที่ราบบ้าง	ต้องปีนป่ายลงที่ต�่าบ้างสลับกันไป
	 การเข้าไปเดินชมธรรมชาติ	ไม่ใช่เข้าไปได้ตามสบาย	แต่ต้องลง
ทะเบียนกับกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	(ชาวไทยภูเขา)	เพื่อจัดมัคคุเทศก์เดิน
น�าเข้าไป	การลงทะเบยีนไม่ได้ยุง่ยากอะไรเพยีงแต่ให้ใครเป็นตวัแทนกลุม่
สกัคนหนึง่	เขยีนชือ่	นามสกลุ	ทีอ่ยู	่หมายเลขโทรศพัท์	พร้อมบอกจ�านวน
สมาชิกในกลุ่มที่จะเข้าไปว่ามีก่ีคน	 จากน้ันก็จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน
มัคคุเทศก์ข้ันต�่า	 200	 บาทให้กับกลุ่ม	 แต่หลังจากกลับออกมาแล้วใคร
ประทบัใจมคัคเุทศก์คนไหนจะให้ทปิต่างหากกว่็ากนัไป	นบัเป็นการสร้าง
งานให้กับชาวบ้าน	 ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้กับชาวบ้านให้เห็นความ
ส�าคัญของป่า	 รู ้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 เพ่ือท่ีคนกับป่าจะได้อยู ่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
	 ตลอดเส้นทางที่เดินชมธรรมชาติ	 3	 กิโลเมตร	 จะมีลักษณะ 
เป็นวงกลม	 มาบรรจบกับจุดเริ่มต้น	 มีจุดต่าง	 ๆ	 ท่ีมัคคุเทศก์แนะน�า 
ให้หยุดพักเพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับป่า	รวมทั้งหมด	21	จุด	ถ้าใคร
เดนิไม่ไหวกต้็องเดนิย้อนกลบัมาทางเดมิ	แต่จดุทีเ่ป็นไฮไลท์ทีต้่องเดนิไป
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เส้นทางเดิน ที่กิ่วแม่ปาน ธารน�้าตกที่กิ่วแม่ปาน

เส้นทางเดินชมธรรมชาติ กิ่วแม่ปานขุนวาง

ขนุนดินตัวผู้ ที่กิ่วแม่ปาน

ขนุนดินตัวเมีย กุหลาบพันปีสีแดง หรือค�าแดง ค�าแดงที่กิ่วแม่ปาน ทัศนียภาพจากจุดชมวิว  
กิ่วแม่ปาน

ทัศนียภาพยามเย็นที่แม่จอนหลวง
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พระมหาธาตุเจดีย์บนยอดดอย

	 จากกิ่วแม่ปาน	 เดินทางต่อข้ึนไปสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ที่
งดงาม	2	องค์	บนยอดดอยอินทนนท์	คือ	พระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล 
และพระมหาธาตุเจดีย์ นภพลภูมิสิริ	พระมหาธาตุองค์แรกนั้น	กองทัพ
อากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่	9	ในโอกาส
เจริญพระชนมพรรษาครบ	5	รอบในปี	พ.ศ.	2530	เป็นเจดีย์	8	เหลี่ยม	
ตั้งอยู่บนฐานทักษิณ	2	ชั้น	แต่ละชั้นมีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	เหนือก�าแพง
แก้วทั้งสองชั้นท�าเป็นซุ ้มประดับด้วยภาพปั ้นดินเผาเรื่องทศชาต	ิ 
ป่าหิมพานต์	และ	รูปสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศ	
	 จากฐานทกัษิณมบีนัไดทางขึน้ไปยงัเรอืนธาต	ุถดัจากเรอืนธาตุ
เป็นองค์ระฆงัมีมาลยัเถา	3	ช้ัน	เหนอืข้ึนไปเป็นบลัลงัก์รปูกลบีบวั	8	กลบี	
ปลียอดสีทองทรงดอกบัวตูม	8	เหลี่ยม	ยอดสุดเป็นฉัตรโลหะสีเงิน	9	ชั้น	
องค์เจดีย์ประดับด้วยโมเสกสีน�้าตาล	ความสูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอด
ปลี	 60	 เมตร	 ภายในเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร	
แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีเขียว	 พระนามว่า	 “พระพุทธบรมศาสดา 
นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์”
	 ส่วนปลียอดของพระมหาธาตุเจดีย์	 ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาส่วนหนึ่ง	พระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวง
รัชกาลที่	 9	 พระราชทานให้ส่วนหนึ่ง	 พระบรมสารีรริกธาตุที่พระญาณ
สงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก	ประทานให้ส่วนหนึง่	และ
พสกนกิรชาวไทยร่วมอนโุมทนาให้อกีส่วนหนึง่	นอกจากนีย้งัประดษิฐาน
พระพทุธบรมศาสดาจ�าลองจ�านวน	999	องค์จารกึนามผูบ้ริจาคเป็นพทุธ
บูชาด้วย
	 พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่สอง	 คือ	พระมหาธาตุเจดีย์นภพล 
ภมูสิริ	ิกองทัพอากาศ	ร่วมกบัพสกนกิรชาวไทย	สร้างถวายสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ	พระราชชนนพีนัปีหลวง	ในโอกาสทรงเจรญิ
พระชมพรรษาครบ	 5	 รอบในปี	 พ.ศ.	 2535	 เพ่ือให้เป็นพระมหาธาต ุ
คู่พระบารมีของทั้งสองพระองค์
	 พระมหาธาตเุจดย์ีนภพลภมูสิริ	ิเป็นเจดย์ี	12	เหลีย่ม	ตัง้อยูบ่น
ฐานทักษิณ	2	ชั้น	แต่ละชั้นมีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	เหนือก�าแพงแก้วมีซุ้ม
ที่ประดับด้วยภาพปั้นดินเผาเคลือบสีน�้าตาล	 เรื่องเกี่ยวกับอุบาสิกาที่
พระพทุธเจ้ายกย่อง	และภาพสวรรค์	6	ช้ัน	ถดัจากเรอืนธาตเุป็นองค์ระฆงั

ที่มีมาลัยเถา	4	ชั้น	เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์	12	เหลี่ยม	ปลียอดเป็นกลีบ
บัว	12	กลีบ	สีทอง	ทรงดอกบัวตูม	12	เหลี่ยม	ส่วนยอดเป็นฉัตรโลหะ 
สีเงิน	9	ชั้น	ผิวนอกองค์เจดีย์ประดับด้วยโมเสกแก้วสีม่วง	ความสูงจาก
ชานพักชั้นล่างถึงยอดปลี	55	เมตร
	 ภายในเรือนธาตุ	 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางร�าพึง	 สูง	 3.20	
เมตร	แกะสลกัด้วยหนิหยกสขีาวจากประเทศจีน	พระนามว่า	“พระพทุธ
สิริกิติทีฆายุมงคล”	 ภายในพระเกศโมลีบรรจุพระบรมสารีรริกธาตุ 
ที่สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก	 
ทรงบรรจุให้ด้วยพระองค์เอง
	 ปลียอดขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ	 ซึ่งได้มาจากประเทศศรีลังกาส่วนหนึ่ง	 พระบรมสารีริกธาตุ 
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ	 พระราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานให้ส่วนหนึง่	พระบรมสารรีกิธาตจุากพระญาณสงัวร	สมเดจ็
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก	 ประทานให้ส่วนหนึ่ง	 และพสกนิกร
ชาวไทยร่วมอนุโมทนาให้ส่วนหนึ่ง	นอกจากนี้กองทัพอากาศ	ได้อัญเชิญ
พระพทุธรปูคุม้เกล้า	ประดษิฐานไว้รอบพระบรมสารรีกิธาตเุป็นพทุธบชูา
ในนามผู้มีอุปการคุณต่อกองทัพอากาศจ�านวน	 103	 องค์	 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 พระราชชนนีพันปีหลวง	 ยังได้
พระราชทานพระพุทธโลกนาถสิริคุณ	 สมเด็จนางพญาจิตลัดดา	 พระ 
สังกัจจายน์	สก.	ให้บรรจุเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกส่วนหนึ่งด้วย
	 ค่าเข้าชมพระมหาธาตุเจดีย์คนละ	 40	 บาท	 (เด็ก	 10	 บาท)	 
จะใช้เวลาในการชมภายในพระมหาธาตุเจดีย์	 และบริเวณโดยรอบนาน
เท่าไรก็ได้	 ภายนอกพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง	 2	 องค์	 ตกแต่งภูมิทัศน์ด้วย 
ไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม	 มีต้นกุหลาบพันปีสีแดง	 หรือค�าแดง 
ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูก	 เจริญติบโต	 แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มใหญ่อยู่	 
2	ต้น	ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น
	 	 จบทริปนี้ด้วยสิริมงคลที่ได้มาสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ท้ัง	 
2	 องค์	 พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน	 ขออานุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาต ุ
ที่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง	 2	 องค์	 และพระบารมีของ 
ทั้งสองพระองค์	จงคุ้มครองให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข	ผ่านพ้นวิกฤต
ต่าง	ๆ	ไปด้วยดี	หากใครมุ่งร้ายท�าลายไทยขอให้พ่ายแพ้ไปในที่สุด
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เส้นทางเดินชมธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน

พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคลพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ
พระมหาธาตุเจดีย์นพภเมทนีดล มองจาก

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ
พระมหาธาตุเจดีย์ 

นพภเมทนีดล ค�าแดง ที่ทรงปลูก
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ในเวลานั้นมากกว่า	700	คนทั่วโลก
	 วันที่	9	มกราคม	2563	แถลงการณ์จากองค์การอนามัยโลกได้
ยนืยนัตามรายงานของ	นายสเูจีย้นกว๋อ	นกัไวรสัวทิยาชาวจนี	ผูร้บัผดิชอบ
ในการศึกษาชนิดไวรัส	 ที่ระบุว่า	 เช้ือโรคน้ันเป็นโคโรนาไวรัสชนิดใหม่	 
ซึ่งได้จากการทดสอบตัวอย่างเลือดและสารคัดหล่ังในคอจากผู้ป่วย	 15	
ราย	ทัง้นีอ้งค์การอนามยัโลก	ได้สรปุว่า	ไวรสัโคโรน่า	เป็นไวรสัท่ีจดัอยูใ่น
วงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบทั้งในสัตว์	 และในคน	 ไวรัสโคโรน่า 
ยังเป็นสาเหตุท�าให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง	ๆ 	ตั้งแต่	ไข้หวัดธรรมดา	จนถึง
โรคท่ีท�าให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง	 เช่น	 โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง	 หรือ	 เมอร์ส	 (MERS)	 และโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันร้ายแรง	หรือ	ซาร์ส	(SARS)
	 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	2019	จะมีอาการเช่นเดียว
กบัผู้ป่วยทีมี่การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ	โดยจะแสดงอาการตัง้แต่
ระดับความรุนแรงน้อย	เช่น	คัดจมูก	เจ็บคอ	ไอ	และมีไข้	โดยในบางราย
ที่มีอาการรุนแรง	 จะมีอาการปอดบวม	 หรือ	 หายใจล�าบากร่วมด้วย	 
บางรายเสยีชวีติได้	แต่พบไม่มาก	แต่หากเป็นผูส้งูอาย	ุและผูท่ี้มโีรคประจ�า
ตวั	เช่น	เบาหวาน	และโรคหวัใจ	จะเป็นกลุม่ทีเ่ส่ียงต่อการเจบ็ป่วยรนุแรง
หากได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
	 ในระยะแรกท่ีเกิดการระบาด	 ได้เรียกชื่อไวรัสชนิดนี้ว่า	 ไวรัส 
โคโรน่าสายพนัธุใ์หม่	2019	และ	โคโรน่าไวรสัอูฮ่ัน่	ขณะเดยีวกนัองค์การ
อนามัยโลก	 ก็มีชื่อเรียกไวรัสชนิดนี้ชั่วคราวว่า	 2019-nCoV	 แต่มีแนว
ปฎบิตัขิององค์การอนามยัโลกฉบบัปี	พ.ศ.	2558	คณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานของไวรัสจะเป็นผู้แนะน�าให้ใช้ชื่ออย่างเป็น
ทางการที่เหมาะสม
	 วันที่	11	กุมภาพันธ์	2563	องค์การอนามัยโลก	จึงได้ก�าหนด
ชือ่เช้ือไวรสัชนดินีว่้า	COVID-19	ซึง่ย่อมาจาก	“Corona	Virus	Disease	
2019”	กล่าวคือ	CO	มาจาก	Corona	VI	มาจาก	Virus	D	มาจาก	Disease	
และ	19	มาจาก	2019

จากจีนสู่ไทย

	 ตามที่กล่าวมาแล้วว่า	โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019	หรือ	
COVID-19	 ถูกตรวจพบครั้งแรก	ที่นครอู่ฮั่น	 มณฑลหูเป่ย	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 หลังจากมีผู้ป่วยจ�านวน	 41	 รายมีอาการปอดบวมโดย 
ไม่ทราบสาเหตุ	 โดยที่ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจ�านวนมากเคยมีการสัมผัสกับ
ตลาดค้าอาหารทะเลหว่าหนานมาก่อน	 จึงสันนิษฐานว่าไวรัสดังกล่าว 
น่าจะมีต้นก�าเนิดมาจากสัตว์	 และจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการของไวรัสในระยะแรก	 ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าไวรัสดังกล่าวน่าจะ
พัฒนามาจากไวรัสที่ติดเชื้อในค้างคาว	 ดังที่ปรากฎข่าวในสื่อมวลชนว่า	

พืชสวน น่ า รู้

กองบรรณาธิการ

	 ถงึวนันี.้.คงไม่มใีครไม่รูจ้กัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	2019	
หรือที่องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้ใหม่ว่า	
COVID-19	 (โควิด-ไนน์ทีน)	 ซึ่งเริ่มระบาดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม	2562	
ที่เมืองอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ย	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ภายในระยะ
เวลา	 3	 เดือนสามารถระบาดไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 กว่า	 200	 ประเทศ 
ทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทย	โดยมีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ	และเสียชีวิตมาก
ที่สุด	คือ	สหรัฐอเมริกา	
	 อิทธิพลของไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้ประเทศต่าง	ๆ 	มีมาตรการ
ในการป้องกันการระบาด	 มีผลต่อเน่ืองไปถึง	 ธุรกิจการบิน	 ธุรกิจการ
คมนาคม	ธุรกิจโรงแรมที่พัก	รวมทั้งห้างสรรพสินค้า	ร้านค้า	และบริการ
ต่าง	 ๆ	 ในแหล่งท่องเที่ยว	 และมิใช่แหล่งท่องเที่ยว	 พลอยเงียบเหงาไป
อย่างไม่เคยมีมาก่อน	นอกจากนี้การจัดงานมหกรรม	งานเทศกาลประจ�าปี 
การแข่งขันกีฬา	 การจัดประชุมทั้งในและต่างประเทศ	 ต้องยกเลิก	 หรือ
เลื่อนไปอย่างไม่มีก�าหนด	 ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาจนยากจะฟื้นคืน 
ในเวลาอันรวดเร็ว
	 เรื่องราวของ	COVID	-19	ที่น�ามาเสนอนี้	ยังไม่ใช่ตัวเลขล่าสุด	
และสถานการณ์ยงัคงเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	บางประเทศทีด่เูหมอืน
จะ	 “เอาอยู่”	 แต่ก็กลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก	 แต่เพื่อเก็บข้อมูลไว้เตือน
ความทรงจ�า	จงึขอน�าเรื่องราวของไวรสัชนดินี้ทีไ่ดแ้พร่กระจายในช่วงแรก	ๆ  
บันทึกไว้ในข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้

เริ่มที่อู่ฮั่น

	 มรีายงานวา่	วันที่	30	ธันวาคม	2562	เป็นจุดเริ่มต้นที่เชือ้ไวรัส
โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ระบาดทีน่คร	อูฮ่ัน่	มณฑลหเูป่ย	ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี	หลงัจากการสบืสวนโรค	การตรวจสอบย้อนหลงั	และยนืยนั
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า	น่าจะมีผู้ติดเชื้อครั้งแรกประมาณ
วันที่	8	ธันวาคม	2562	
	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 องค์การอนามัยโลก	 หรือ	WHO	 
ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนว่า	 ในเดือนธันวาคม	 2562	 
พบโรคปอดบวมรนุแรงหลายกรณใีนนครอูฮ่ัน่	จากสาเหตขุองการตดิเชือ้
ที่ไม่เคยพบมาก่อน	ต่อมาในวันที่	3	มกราคม	2563	มีรายงานว่ามีผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นเป็น	44	ราย	เป็นผู้ป่วยหนัก	11	ราย	และผู้ป่วยที่อาการทรงตัว	
33	 ราย	 ผู้ป่วยบางรายเป็นผู้ค้า	 และคนงานในตลาดขายส่งปลาและ
อาหารทะเลหว่าหนานในนครอูฮ่ัน่	โดยทางการจนีได้สัง่ปิดตลาดดงักล่าว
ไปแล้วตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563
 โฆษกองค์การอนามยัโลก	ได้ชีแ้จงในเบือ้งต้นว่า	มคีวามเป็นไปได้
ว่าแหล่งที่มาของการติดเชื้อ	คือ	ตลาด	ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการติดต่อ
จากคนสู่คน	ท�าให้ย้อนความทรงจ�าของใครหลายคนกลับไปในปี	2545-
2546	 ที่เกิดการระบาดของโรคซาร์ส	 ในภาคใต้ของจีนซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 
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ในตลาดสดที่อู ่ฮั่นมีการค้าขายค้างคาวในลักษณะขังรวมกันหลายตัว	 
ซึง่เป็นค้างคาวทีม่เีชือ้ไวรสัอยูแ่ล้ว	ค้างคาวจงึแพร่เชือ้ไปสูค่นผ่านทางมลู	
ละอองน�้าลาย	และเลือดจากการถูกเชือดต่อหน้าลูกค้า	
	 นอกจากนี้ยังมีภาพข่าวเผยแพร่ด้วยว่ามีบ้านหลังหน่ึงในอู่ฮั่น
ทีถ่กูตรวจพบว่า	ใต้หลงัคาบ้านเป็นแหล่งอยูอ่าศยัของค้างคาวหลายร้อยตวั
ทีส่นันิษฐานว่ามเีชือ้ไวรสั	ท�าให้เจ้าของบ้านตดิเช้ือผ่านทางการสดูอากาศ
เอาเชื้อเหล่านั้นเข้าไป	 รวมถึงละแวกใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบ 
เช่นเดียวกัน	แต่ในช่วงหลังของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้	ไม่ได้
กล่าวถึงค้างคาวแต่อย่างใด
	 ในช่วงเริ่มแรกที่อู่ฮ่ัน	 จ�านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าใน 
ทกุ	ๆ 	สปัดาห์	ขณะเดยีวกนัในช่วงต้นและกลางเดอืนมกราคม	พ.ศ.	2563	
ไวรัสเกิดการแพร่กระจายไปยังมณฑลอ่ืน	 ๆ	 ของประเทศจีน	 ผ่านการ 
เดินทางไปมาของประชากร	 เนื่องจากนครอู่ฮ่ันเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ในประเทศจีน	ผู้ติดเชื้อจึงเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ	
	 วันที่	 20	 มกราคม	 ประเทศจีนรายงานว่าพบผู้ป่วยใหม่	 140	
คน	โดยในจ�านวนนัน้ม	ี2	คนทีพ่บในปักก่ิงและเซนิเจิน้	ต่อมาข้อมลูอย่าง
เป็นทางการในช่วงกลางเดือนมกราคม	2563	 ได้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วย
ติดเชื้อ	 COVID-19	 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับเป็นจ�านวนหลายพันคน	 
จนกระทั่งทางการจีนสั่งปิดเมืองอู่ฮั่น	และงดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน
ทั้งประเทศ
	 ไวรสัยงัมกีารแพร่กระจายไปยงัประเทศและภมูภิาคอืน่	ๆ 	ด้วย	
ทัง้ประเทศในเอเซยี	ทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัจนี	ประเทศในยโุรป	อเมรกิา	แอฟรกิา	
ตะวันออกกลาง	ละตินอเมริกา	และ	โอเชียนเนีย	ล่าสุด	ณ	เดือนเมษายน	
2563	มปีระเทศทีพ่บผูป่้วยติดเช้ือ	COVID	-19	กว่า	200	ประเทศทัว่โลก	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง 
คดักรองผูป่้วยท่ีเดินทางมาจากเมอืงอูฮ่ัน่ตัง้แต่วนัที	่3	มกราคม	พ.ศ.2563	
ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 ดอนเมือง	 ภูเก็ต	 และเชียงใหม	่
รวมทั้งมีการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน	ซึ่งพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
การสอบสวนทัง้หมด	12	ราย	ส่วนใหญ่ตดิเชือ้โรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล	
รักษาหายให้กลับบ้านได้	 แต่มีผู้ป่วยรายหน่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีนมี 
ไข้สูงตรวจพบจากการคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ	 เข้ารับการรักษาในห้องแยกโรคความดันลบของสถาบัน
บ�าราศนราดรู	เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2563	ผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร 
เมื่อวันที่	12	มกราคม	2563	พบเชื้อ	COVID-19	ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรก 
ที่พบในประเทศไทยและเป็นรายแรกท่ีตรวจพบนอกประเทศจีน 
สถาบันบ�าราศนราดูร	 ให้การรักษาจนหาย	 เดินทางกลับประเทศจีนได้
เมื่อวันที่	18	มกราคม	2563	เมื่อไปถึงประเทศจีน	ได้เข้ารับการตรวจที่
โรงพยาบาลโรคปอดที่เมืองอู่ฮั่นอีกครั้ง	ไม่พบเชื้อ	COVID-19	ผู้ป่วยรายนี้
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 หลงัจากนัน้	ประเทศไทยก็พบผูป่้วยท่ีตดิเชือ้	COVID	-19	เพิม่ขึน้ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เคยเดินทางไปอู่ฮั่น	 และประเทศกลุ่มเสี่ยงหลาย
ประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลี	อิตาลี	ไต้หวัน	อิหร่าน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	
เป็นต้น	ผู้ติดเชื้อ	COVID-19	ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง

เดือนมีนาคม	 หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อแบบกลุ่ม	 ในกลุ่มผู้ที่เที่ยวตาม
สถานบนัเทงิจ�านวน	11	คน	อกีกลุม่หนึง่ทีท่�าให้ผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้เป็นหลกั
ร้อยภายในระยะเวลาไม่กี่วัน	 คือผู้ที่ไปชมและเชียร์การแข่งขันชกมวยที่
เวทีมวยลุมพินี	และเวทีมวยราชด�าเนิน	รวมทั้งการแข่งขันชกมวยในเวที
มวยต่างจังหวัด	ประกอบกับมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า	สถานบันเทิง	
ร้านอาหาร	 และสถานที่ท่ีมีผู้คนหนาแน่นในกรุงเทพมหานคร	ที่ท�าให้
บรรดาแรงงาน	ลกูจ้างสถานประกอบการเหล่านัน้พากันกลบัต่างจงัหวดั	
นอกจากนี้ยังมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศกลุ่มเส่ียง
เดนิทางกลับมาอีกจ�านวนมาก	ส่งผลให้การแพร่ระบาดของเชือ้	COVID-19 
กระจายไปในต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว	
	 ณ	วนัที	่15	เมษายน	2563	ประเทศไทยมจี�านวนผูต้ดิเชือ้สะสม	
2,643	ราย	กระจายอยู่ใน	68	จังหวัด	ในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิต	43	ราย	
และ	รกัษาหายแล้ว	1,497	ราย	(จ�านวนผู้ตดิเชือ้ในกรงุเทพมหานครมาก
ที่สุด	เกือบครึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด)

ระบาดมากรองจากจีน

	 ในระยะแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	โดย
เฉพาะในเอเซยี	นอกจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีแล้ว	มปีระเทศ
ที่มีผู้ติดเชื้อจ�านวนมากรองลงมา	คือ	เกาหลีใต้	ณ	วันที่	8	มีนาคม	2563	
เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ	COVID-19	เกือบ	5,000	คน	เป็นการระบาดที่ใหญ่
ที่สุดนอกประเทศจีน	 เกาหลีใต้ประกาศผู้ติดเช้ือรายแรกในประเทศเมื่อ
วันที่	20	มกราคม	พ.ศ.	2563	จนถึงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2563	จ�านวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก	20	คน	และในวันถัดมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก	53	คน	
ท�าให้มีผู้ติดเชื้อรวมขณะนั้น	 104	 คน	 โดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
แห่งเกาหลใีต้	(KCDC)	ระบวุ่าผูป่้วยรายใหม่ส่วนมากมาจากผูป่้วยรายท่ี	31 
	 ผู้ป่วยรายที่	 31	 เป็นหญิงอายุ	 61	 ปี	 อาศัยอยู่ที่เมืองแทกู	 
ทางตะวันออกฉียงใต้ของเกาหลีใต้	จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้	เริ่มขึ้นเมื่อวันที่	
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ตั้งแต่ช่วงนั้น
	 แม้ว่าช่วงหน่ึงเดือนก่อนที่จะพบผู้ติดเช้ือรายแรก	 กระทรวง
สาธารณสุขอิตาลี	 จะได้เตรียมการรับมือกับ	 COVID-19	 ในเบื้องต้น	 
โดยอิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ระงับเที่ยวบินที่เดินทางทั้งเข้าและ
ออกจากจนีแล้วกต็าม	แต่กย็งัไม่ทนัการณ์	ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้ว่ามผีูต้ดิเชือ้
ที่เดินทางเข้าประเทศ	โดยต่อเที่ยวบินมาจากประเทศอื่น	และไม่เปิดเผย
ประเทศต้นทางว่ามาจากจีน	 ท�าให้การแพร่ระบาดอาจเกิดขึ้น	 โดยที่
รัฐบาลอิตาลียังไม่ทันเตรียมการรับมือในด้านอื่น	ๆ
	 ต้นเดือนมีนาคม	2563	อิตาลีมีผู้ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	มาก
ที่สุด	รองจากจีน	และมีจ�านวนมากกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน
รวมกนั	คอื	มผีูต้ดิเชือ้สะสมมากกว่า	10,000	คน	และมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า	
600	ราย	ภายในระยะเวลาราว	2	สัปดาห์	ขณะที่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่	
5%	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ระดับ	3-4%	ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าการที่
ผู้ติดเชื้อ	 และผู้เสียชีวิตในอิตาลี	 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะ	 อิตาลี
เป็นประเทศทีม่ปีระชากรสูงอายมุากเป็นอนัดบั	2	ของโลก	รองจากญีปุ่น่	
โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึง	 22.8%	 จากจ�านวนประชากรทั้งหมดกว่า	 60	
ล้านคน	 โดยผู้เสียชีวิตจาก	 COVID-19	 ในอิตาลี	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
หรือผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ	 นอกจากนี้ขาวอิตาลียังมีวิถีชีวิตชอบ 
เข้าสังคม	 มีวัฒนธรรมในการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	 รวมทั้งมีการสัมผัส 
ใกล้ชิดทั้งโอบกอด	และหอมแก้มทักทายกันมากกว่าประเทศอื่น	ๆ
	 แม้เมื่อรัฐบาลอิตาลีเร่ิมสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงที่พบการ
แพร่ระบาดจ�านวนมากเช่น	แคว้นลอมบาร์เดยี	แต่ประชาชนจ�านวนมาก
ไม่ได้มองว่ามาตรการให้หยุดเรียนเพื่อกักตัวเองของทางการนั้นเป็นเรื่อง
จริงจังมากนัก	หลายครอบครัวยังพาเด็ก	ๆ	เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนตาม
สถานที่ท่องเที่ยว	 ทั้งเทือกเขาและทะเลในภูมิภาคอื่นๆ	 ของประเทศ	
เพราะคิดว่าการพาเด็กๆ	 ออกไปห่างจากจุดที่พบการระบาด	 จะท�าให้
เด็กๆ	 ปลอดภัย	 แต่พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีท�าให้เกิดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดอย่างมาก	
	 ดงันัน้ในวนัที	่9	มนีาคม	2563	รฐับาลอติาลจีงึประกาศปิดเมอืง
ทัว่ประเทศ	และต่อมาได้ประกาศปิดประเทศ	ห้ามคนในออกนอกประเทศ	
และห้ามคนนอกเข้าประเทศ	ประเทศไทยเองยงัได้รบัผลกระทบจากการ
ระบาดในอิตาลี	 เพราะมีผู้ติดเช้ือของไทยหลายราย	 ปรากฎอาการ 
หลังจากเดินทางกลับมาจากอิตาลีเพียงไม่กี่วัน	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงปลาย
เดือนมีนาคม	2563	ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	ของอิตาลีลดลงมาอยู่
ในล�าดบัที	่2	ของโลก	ในขณะทีย่อดผูต้ดิเชือ้ในสหรฐัอเมรกิาพุง่สงูขึน้เป็น
ล�าดับที่	1	ของโลก
	 ณ	วนัที	่15	เมษายน	2563	ยอดผูต้ดิเชือ้สะสมในอติาลมีจี�านวน	
162,488	ราย	ในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิตมากรองจากสหรัฐอเมริกาจ�านวน	
21,067	ราย	
	 ประเทศในยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับสองรองจากอิตาลี	 คือ	
สเปน	จ�านวนผู้ติดเชื้อ	ณ	วันที่	15	เมษายน	2563	จ�านวน	172,541	คน	
ท�าให้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี	 เปโดร	 ซานเชซ	 ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินระดับประเทศ	 นอกจากน้ี	 มีประเทศในยุโรปอย่างน้อย	 9	 แห่ง	 

6	กุมภาพันธ์	2563	หญิงรายนี้
ได ้ ดิ นทางไปโรงพยาบาล	 
หลังจากประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต์	 ระหว่างเข้ารับการ
รักษา	 เธอมีอาการไข้	 แต่กลับ
ปฏิ เ ส ธการตรวจทดสอบ	
COVID-19	ซึ่งจริงๆ	แล้วเธอมี

อาการของโรคนี้มานานแล้ว	แต่เธอคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไร	จึงใช้ชีวิต
ตามปกติ	ไปงานแต่งงาน	นั่งรถไฟไปยังเมืองปูซาน	เข้าร่วมกิจกรรมของ
โบสถ์ลทัธซินิชอนจทิีต่วัเองเป็นสมาชิกอยู	่จนกระทัง่วันที	่18	กมุภาพนัธ์	
2563	เธอได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส	COVID-19
	 หลงัจากรู้ผลการวนิจิฉยัของหญงิอาย	ุ61	ปีรายน้ี	พร้อม	ๆ 	กนั
กต็รวจพบว่ามีอาการต้องสงสยัว่าจะตดิเชือ้	COVID	-19	เกดิขึน้อีกหลาย
สบิคน	และเพิม่ขึน้เป็นร้อยคน	และเมือ่ตรวจสอบย้อนกลบักพ็บว่าผู้ป่วย
หลายสิบคนเกี่ยวข้อง	 หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยหญิงรายที่	 31	 นี้แทบ
ทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกลัทธิชินซอนจิท่ีร่วมกิจกรรมในโบสถ์เดียวกัน	
หรอืผูท้ีไ่ปร่วมงานแต่งงานงานเดยีวกนั	รวมทัง้คนไข้ในโรงพยบาลทีห่ญิง
รายนี้เข้าไปรักษาหลังจากได้รับอุบัติเหตุ	 ซ่ึงจากการเปิดเผยของศูนย์
ป้องกันและควบคุมโรคแห่งเกาหลีใต้	(KCDC)	ระบุว่า	คนที่มีปฏิสัมพันธ์
และมีโอกาสติดเชื้อไวรัสจากหญิงรายนี้มีจ�านวนถึง	1,160	คน
	 นอกจากนี้เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปลึกๆ	 แล้วยังพบด้วยว่าหญิง
รายนี้ได้เดินทางไปเมืองอู่ฮั่นมาก่อนหน้านี้ด้วย	จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ขึน้อย่างรวดเร็วในเมอืงแทกนูีเ่องท�าให้นายกเทศมนตรเีมอืงแทก	ูสัง่ระงบั
การชมุนุมต่างๆ	และก�าชบัให้ประชาชนอยูบ้่าน	ถงึกระน้ันก็ยงัไม่สามารถ
หยุดยั้งการระบาดของไวรัส	COVID-19	 ในเกาหลีใต้ได้	 เพราะมิได้มีแต่
เมืองแทกู	 แต่ยังพบผู้ติดเช้ือในเมืองอื่น	 ๆ	 ด้วย	 โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ติด 
กับแทก	ูคอื	คยองซงัเหนอื	และใต้	รวมทัง้กรงุโซล	แต่ภายในเดอืนมีนาคม	
2563	 สถานการณ์การแพร่ระบาดในเกาหลีใต้เริ่มคลี่คลาย	 มีผู้ติดเชื้อ 
น้อยลง	แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้เริ่มควบคุมการระบาดได้

อิตาลี ศูนย์กลางการระบาดในยุโรป

	 ไม่มีใครคาดคิดว่า	 ประเทศในยุโรปจะมีไวรัส	 COVID-19	
ระบาดอย่างรุนแรง	เพราะอยู่ห่างไกลจากจีน	แต่กลับกลายเป็นว่ายุโรป
มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ	และเสียชีวิตจาก	COVID-19	มากกว่าประเทศใน
เอเซียที่ไมใช่จีน	ประเทศที่ว่านี้คือ	อิตาลี
	 อิตาลี	 ตรวจพบผู้ติดเช้ือ	 COVID-19	 คนแรก	 ในวันที่	 21	
กุมภาพันธ์	2563	เป็นชายวัย	38	ปี	ที่อาศัยอยู่ในเมืองโคโดนโญ	แคว้น
ลอมบาร์เดยี	ทางตอนเหนอืของอติาล	ีโดยเขายนืยนัว่าไม่เคยไปประเทศ
จีนมาก่อน	 แต่ก่อนที่ผลการตรวจจะออกมายืนยันว่า	 เป็นเชื้อไวรัส	
COVID-19	เขาได้แพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัว	รวมทั้งแพทย์	พยาบาล	
และผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่รับเขาไว้รักษาด้วย	 ท้ังน้ีมีผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อ
สังเกตว่า	 อาจจะมีผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 เดินทางเข้า
มายังอิตาลีตั้งแต่เดือนมกราคม	 2563	 แล้ว	 และอาจจะมีการแพร่เชื้อ
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รวมถึงสาธารณรัฐเช็ก	สโลวาเกีย	ออสเตรีย	ยูเครน	และฮังการี	ประกาศ
ปิดพรมแดน	ขณะที่เบลเยียม	ฝรั่งเศส	สวิตเซอร์แลนด์	และบางส่วนของ
เยอรมนี	 เป็นประเทศที่มีการสั่งปิดโรงเรียน	 รัฐบาลเดนมาร์ก	 ประกาศ 
สั่งปิดประเทศ	 1	 เดือน	 ห้ามนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว	
ยกเว้นคนที่มีเหตุจ�าเป็น	จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

COVID-19 ในอเมริกา 

	 วันที่	 21	 มกราคม	 2563	 มีรายงานข่าวว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อ	
COVID-19	 รายแรกในสหรัฐอเมริกา	 เป็นชายอายุ	 35	 ปีอาศัยอยู่ในรัฐ
วอชิงตัน	 ซึ่งเพ่ิงเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นเมื่อวันที่	 15	 มกราคม	 2563	 
ต่อมาในวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563	มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น	66	คน	
และมีผู้หายป่วยจ�านวน	7	คน	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2563	ศูนย์ควบคุม
โรคสหรฐัรายงานพบผูป่้วยตดิเชือ้	COVID-19	รายแรกในรฐัแคลฟิอร์เนยี	
ซึ่งอาจเป็นกรณีแรกของการติดต่อกันภายในประเทศ	 และวันที่	 29	
กุมภาพันธ์	 2563	 ทางการรัฐวอชิงตันแถลงยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจาก	
COVID-19	รายแรกในในสหรัฐอเมริกา	เป็นชายวัย	70	ปี	เดินทางกลับ
จากประเทศอหิร่าน	และอกี	2	วนัต่อมากม็รีายงานว่ามผีูเ้สยีชวีติเป็นราย
ที่	 2	 ซึ่งรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเดียวกับรายแรก	 เป็นชายอายุ	 50	 ปี	 
เดินทางกลับมาจากอิหร่านเช่นเดียวกัน
	 ต้นเดือนมีนาคม	 2563	 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ
ของสหรัฐ	เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส	COVID-19	สะสมเพิ่ม
ขึ้นมากกว่า	1,000	ราย	และในจ�านวนนี้อย่างน้อย	21	คนเป็นผู้โดยสาร
ของเรอืส�าราญ	Grand	Princess	ซึง่เทยีบท่าทีร่ฐัแคลฟิอร์เนยี	ในช่วงนัน้
พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ	3,500	คน	จาก	54	ประเทศ
	 เมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	 2563	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา	ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ	เพื่อรับวิกฤต	COVID-19	ที่
ระบาดอย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลกลางมีอ�านาจเต็มในการรับมือ
การระบาด	 โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณราว	 50,000	 ล้านดอลลาร	์
เพื่อช่วยรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่างๆ	 ในการต่อสู้ไวรัส	 รวมท้ังเปิดศูนย์
แพทย์ฉุกเฉินเพิ่ม	 และขอให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเริ่มใช้แผนรองรับ
ภาวะฉกุเฉนิ	พร้อมประสานงานกบัรฐับาลเพือ่รบัมอืการระบาด	นอกจากน้ี
จะยกเว้นข้อก�าหนดต่างๆ	 ด้านสาธารณสุข	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งระงับการเดินทาง
ระหว่างสหรัฐฯ	กับยุโรป	เป็นเวลา	30	วัน	
	 แม้จะมีมาตรการต่าง	ๆ	ออกมารับมือการระบาด	แต่ก็ไม่อาจ
หยุดยั้งไวรัส	COVID-19	ได้	ในวันที่	27	มีนาคม	2563	มีรายงานข่าวว่า	
Center	 for	Systems	Science	and	Engineering	 (CSSE)	ของมหา
วิทยาลัยจอห์น	 ฮอปกินส์	 ยืนยันว่า	 ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 
ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้กว่า	10,000	รายภายในระยะเวลาไม่ถงึ	
5	 ชั่วโมง	 ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นเป็น	 82,404	
ราย	นับเป็นจ�านวนมากที่สุดในโลก	โดยเฉพาะที่รัฐนิวยอร์กได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการแพร่ระบาด	 COVID-19	 ของสหรัฐอเมริกา	 โดยมีจ�านวน 
ผู้ติดเชื้อจ�านวน	 37,802	 ราย	 จ�านวนที่เหลืออยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซี	 และ

แคลิฟอร์เนีย	เป็นส่วนใหญ่
	 ณ	 วันที่	 15	 เมษายน	 2563	 สหรัฐอเมริกายังคงมีจ�านวน 
ผู้ติดเช้ือมากที่สุดในโลก	 คือ	 606,194	 ราย	 และมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด 
ในโลกจ�านวน	28,368	ราย	

ออสเตรเลียก็ไม่รอด

	 วันที่	25	มกราคม	2563	มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ	COVID-19	ราย
แรกในออสเตรเลีย	เป็นชายอายุราว	50	ปี	ซึ่งเดินทางจากเมืองกว่างโจว	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 มายังเมลเบิร์นในวันท่ี	 19	 มกราคม	 2563	 
เข้ารับการรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์โมนาชในเมลเบิร์น	 ต่อมาพบว่ามี 
ผูป่้วยเพิม่ข้ึนอกี	3	รายในรฐันวิเซาท์เวลส์	มจี�านวนผูเ้ฝ้าสงัเกตอาการอกี	
6	ราย	ซึ่งเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากอู่ฮั่น	
	 ถึงกลางเดือนมีนาคม	 ผู้ติดเช้ือในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากกว่า	
600	 ราย	 และกว่าคร่ึงหน่ึงของจ�านวนผู้ติดเช้ือน้ีอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส	์
และเมื่อวันท่ี	 18	 มีนาคม	 2563	 สก็อต	 มอร์ริสัน	 นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลยี	ประกาศภาวะฉกุเฉนิด้านความมัน่คงทางชวีภาพของมนษุย์	
พร้อมขอความร่วมมอืประชาชนในออสเตรเลีย	ควรจะยกเลกิการเดนิทาง
ไปต่างประเทศทัง้หมด	ขณะเดยีวกนักห้็ามผู้โดยสารทกุคนทีไ่ม่ใช่พลเมอืง	
ผู ้พ�านักอาศัย	 หรือญาติใกล้ชิดของพลเมืองและผู ้พ�านักอาศัยใน
ออสเตรเลียเดินทางเข้าประเทศ
	 จากประกาศดงักล่าว	เป็นการให้อ�านาจรฐับาลในการปิดเมอืง
หรือแคว้น	การประกาศเคอร์ฟิว	และการสั่งกักตัวผู้คน	เพื่อควบคุมการ
ระบาดของไวรสั	พร้อมกนันี	้ยงัมกีารยกระดบัการเตอืนส�าหรบัประชาชน	
เป็นระดับ4	“ห้ามเดินทาง”	ไปยังประเทศใดๆ	ในโลก	และห้ามการรวม
ตัวกันเกิน	 100	 คนภายในอาคารสถานที่ต่างๆ	 หากไม่มีความจ�าเป็น	
อย่างไรก็ตาม	 ณ	 วันที่	 15	 เมษายน	 2563	 ออสเตรเลียมีผู ้ติดเชื้อ	
COVID-19	จ�านวน	6,400	เสียชีวิตเพียง	61	ราย

การป้องกันตนเอง

	 ข้อมลูจากกรมควบคุมโรค	ระบวุ่า	อาการของผู้ป่วย	COVID-19	
ส่วนใหญ่	 ได้แก่	 มีไข้	 มีอาการไอมีน�้ามูก	 มีอาการเหนื่อยหอบ	บางราย 
มีภาวะแทรกซ้อน	เช่น	ปอดอักเสบ	พร้อมทั้ง	แนะน�าเพิ่มเติมว่า	ผู้ได้รับ
เช้ือไวรัส	 COVID-19	 จะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน	 1-14	 วัน	 
(บางข้อมลูระบวุ่ากว่าจะแสดงอาการอาจยาวนานถงึ	21	วนั)	โดยอาการ
เริม่แรกส่วนใหญ่จะเริม่จากมไีข้	ไอ	เจบ็คอ	อ่อนเพลยี	ปวดเมือ่ยกล้ามเน้ือ 
หายใจหอบเหน่ือย	ถ่ายเหลว	ท้องเสยี	หากผูป่้วยมร่ีางกายไม่แขง็แรงหรอื
มีภูมิคุ้มกันต�่า	จะท�าให้มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้
	 กรมควบคุมโรคแนะน�าว่าผู้ที่มีอาการป่วยในช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของไวรัส	COVID-19	ควรปฏิบัติดังนี้	
 ❍	 ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน	งดเดินทาง	หลีกเลี่ยงที่ชุมชน
 ❍	 ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอหรือจาม
 ❍	 ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทุกครั้ง
 ❍	 ท�าความสะอาดเชื้อโรคบนสิ่งของ	 และผิวสัมผัสต่างๆ	 
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ห่างทางสังคม	การงดการชุมนมุ	พบปะสังสรรค์ของคนจ�านวนมาก	ส่งผล
ให้จ�านวนผู้ติดเชื้อลดลง	แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่น่าไว้ใจ
	 ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ที่ทั่วโลก
เผชิญ	 ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ	 ภาวะคนตกงาน	 การใช้โซเชียลมีเดีย
สร้างกระแสความเกลียดชังในสังคม	 หรือต�าหนิการท�างานของรัฐบาล	 
แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจ�านวนไม่น้อย	คอยช่วยเหลือทั้งก�าลังใจ	และทุนทรัพย์
ให้บุคลากรทางการแพทย์	 ให้กับรัฐบาล	 พร้อมให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามที่รัฐบาลก�าหนด
	 ที่นับเป็นก�าลังใจส�าคัญยิ่งส�าหรับ	 รัฐบาล	 บุคลากรทางการ
แพทย์	และประชาชนชาวไทย	คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 และ	 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	 ได้พระราชทาน
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ส�าหรับรักษา 
ผู้ป่วยจากการติดเชื้อ	 COVID-19	 พร้อมพระราชทานถุงยังชชีพให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	 และได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได ้
ในช่วงวกิฤตนีต้ามชุมชนต่างๆ	โอกาสนีข้ออญัเชิญพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีไ่ด้พระราชทานให้กบันายกรฐัมนตร	ีและ
คณะผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	 เมื่อวันท่ี	
6	เมษายน	2563	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	ความว่า
 “มีอะไรท่ีจะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่า 
ก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า  
ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับ
ตามบญุตามกรรม แต่มคีวามเข้าใจในสถานการณ์ มคีวามเข้าใจในปัญหา 
และกม็คีวามรูเ้กีย่วกบัโรค กค็อืเข้าใจในปัญหานัน่เอง อนัแรกก็เป็นอย่างน้ี 
 อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผน
เผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด
โดยมกีารบรหิารจดัการ แล้วกใ็นเวลาเดยีวกนักต้็องให้ประชาชนได้เข้าใจ
ถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ 
หรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุดก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุด  
ก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่
ก็นับว่าท�าได้ดี 
 ประเทศของเรานี่น่าภูมิใจว่าท�าได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน  
ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการท�างานมีระบบด้วย
ความเข้าใจ และการมรีะเบยีบวนิยัในการแก้ไขปัญหา โดยมเีป้าหมายว่า
เราจะต้องต่อสูใ้ห้โรคนีส้งบลงไปได้ในทีส่ดุ เพราะว่าโรคมาได้ โรคกไ็ปได้ 
โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความ
ขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือ 
เสียสละในการกล้าที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อ
ตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นก�าลังใจให้”
 COVID-19 เกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน ยังไม่มีใครยืนยัน 
นอกจากค�ายืนยันจากมนุษยโลกในวันนี้ว่า “เราจะสู้กับ COVID-19  
ไปด้วยกัน”

เป็นประจ�า
	 นอกจากนี	้ส�าหรบัผูท้ีม่อีาการป่วยหลงัจากเดนิทางไปประเทศ
กลุม่เสีย่ง	เช่น	มอีาการไข้	ไอ	มนี�า้มกู	เหนือ่ยหอบ	ต้องไปพบแพทย์พร้อม
แจ้งประวัติการเดินทาง	 รวมถึงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 และ 
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น
	 ยังมีค�าแนะน�าอื่นๆ	ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	ดังนี้
 ❍	 หลีกเลี่ยงสถานที่	ๆ 	คนพลุกพล่าน	หากมีเหตุจ�าเป็นจนไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง	ๆ	ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	โดยสวม
ให้ขอบหน้ากากแนบสนทิกบัใบหน้า	เพือ่ไม่ให้ละอองของเช้ือโรคสามารถ
เข้าไปได้
 ❍	 ล้างมอืด้วยสบูห่รอืเจลล้างมอืฆ่าเชือ้หรอืแอลกอฮอล์ไม่ต�า่
กว่า	 70%	 เป็นประจ�า	 โดยเฉพาะก่อนการรับประทานอาหารและหลัง
จากกลับถึงบ้าน
 ❍	 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น	
 ❍	 อย่าเอามือไปสัมผัสกับดวงตา	จมูก	ปาก	บ่อย	ๆ	 โดยไม่
จ�าเป็น	เพราะเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุ	
 ❍	 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	 โดยเฉพาะสิ่งของของคนป่วย	 
รวมถงึไม่ลมืทีจ่ะท�าความสะอาดของใช้ส่วนตวัเป็นประจ�า	เช่น	ซกัเสือ้ผ้า
ให้บ่อย	ๆ 	ท�าความสะอาดมดีตดัเล็บ	ท�าความสะอาดลกูบดิ-กลอนมอืจบั
ประตู	และอื่น	ๆ
 ❍ ดแูลตวัเองให้แขง็แรงอยูเ่สมอ	นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
รับประทานอาหารให้ครบ	 5	 หมู่	 เพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
	 นอกจากการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส	
COVID-19	 แล้ว	 การมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็ส�าคัญ	 เม่ือรู้ตัวว่ามี
อาการป่วยเบื้องต้น	กพ็ยายามสวมใส่หนา้กากอนามยั	เพื่อตอนทีไ่อหรอื
จามจะได้ไม่แพร่เชื้อต่อ	 รวมท้ังท้ิงหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วอย่างถูกวิธ	ี
รบีไปพบแพทย์	กกัตนเองเพือ่ดูอาการอย่างน้อย	14	วนั	ไม่ไปยุง่เกีย่วกบั
คนอื่น	ๆ	หรือไปในที่ชุมชน	

สู้ไปด้วยกัน

	 ณ	วันที่	15	เมษายน	2563	มีจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	
ทั่วโลก	จ�านวน	1,998,111	ราย	เสียชีวิตแล้ว	126,604	ราย	รักษาหาย
แล้ว	478,659	ราย	โดยมีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก	10	อันดับแรก
ของโลก	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 สเปน	 อิตาลี	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 สหราช
อาณาจักร	จีน	อิหร่าน	ตุรกี	และ	เบลเยี่ยม	และในจ�านวน	10	ประเทศ
นี้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเป็นหลักหม่ืน	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 อิตาลี	 สเปน	
ฝรั่งเศส	และ	สหราชอาณาจักร
	 ส�าหรับประเทศไทย	 สถานการณ์การติดเชื้อ	 COVID-19	 
ภายหลงัการประกาศการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิพ.ศ.	2558	
หรือ	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2563	พร้อมกับข้อก�าหนดและ
ข้อปฏิบัติตาม	 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 ตามมาอีก	 3	 ฉบับ	 รวมทั้งการรณรงค	์ 
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”	การสวมใส่หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะ
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

กองบรรณาธิการ

 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัด
นครราชสมีา	มคีวามประสงค์ทีจ่ะสร้างเกษตรกรต้นแบบ	ภายใต้โครงการ	
New Gen Farmer	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน	
อายุระหว่าง	 15	 -	 30	 ปี	 ที่มีความประพฤติดี	 และมีความรักอาชีพ
การเกษตร	 มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ	 เพื่อท่ีจะสามารถ
เป็นต้นแบบให้แก่ผู ้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู ่อาชีพ
การเกษตร	 สามารถน�าไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตร
ต่อไปได้
 ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
และที่ปรึกษาฟ้าประทานฟาร์ม	ได้ท�าการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง	
15	-	30	ปี	ไม่จ�ากัดเพศ	สถานภาพโสด	ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในระบบ
โรงเรียน	 หรือสถาบันการศึกษาใด	 ๆ	 ท่ีส�าคัญคือ	 อยู่ในครอบครัว
เกษตรกร เป็นผู้ที่รักในอาชีพการเกษตร มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกร	และมีภูมิล�าเนาอยู่ที่อ�าเภอวังน�้าเขียว	จ�านวน	
7	คนเข้าร่วมโครงการ
	 ระยะเวลาของโครงการ	3	ปี	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	โดยปีที่ 1 
เป็นการ เรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฎิบัติ	โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะ
ต้องเรยีนรูภ้าคทฤษฎ	ีเกีย่วกบัชนดิพชืต่าง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นฟ้าประทานฟาร์ม	
เรียนรู้เกี่ยวกับ	ดิน	น�้า	ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยชีวภาพ	โรค-แมลงศัตรูพืช	
การแปรรูปผลผลิต	การเลี้ยงไก่ไข่	ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
ฝึกปฏบิตังิานพร้อมกบัพ่ีเลีย้งตามกจิกรรมต่าง	ๆ 	(แปลงพชื)	หมุนเวยีนไป
ในแต่ละพืช	รวมทั้งการแปรรูปผลผลิต	และการเลี้ยงไก่ไข่
 ปีท่ี 2 ปฏิบัตจิรงิ	เยาวชนผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องน�าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในปีที่	 1	 ไปปฏิบัติจริงในแปลงของ
ฟ้าประทาน	ฟารม์	โดยเลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง	(เลือก
ได้มากกว่า	 1	 กิจกรรม)	 ขณะเดียวกันสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
จะประสานกบัฟาร์มทีป่ระสบความส�าเรจ็ในจงัหวดัต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เยาวชน
เหล่านี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
 ปีที่ 3 เริ่มต้นอาชีพ	สนับสนุนเยาวชนผู้ร่วมโครงการ	น�าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ	 และปฏิบัติจริงในฟาร์มใน
ระยะเวลา	 2	 ปี	 มาเริ่มต้นประกอบอาชีพของตนเอง	 กรณีที่ผู ้ร่วม
โครงการไม่มีที่ดินของตนเอง	 ฟ้าประทานฟาร์มจะจัดหาพื้นที่ให้	 
ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีผู้ร่วมโครงการเลือกเพื่อให้สามารถ 
เร่ิมต้นประกอบอาชพีได้	รวมทัง้หาตลาดให้กบัผลผลติ	(หรอืรับซือ้ผลผลิต
ที่ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด)	ที่ได้จากการด�าเนินการของผู้ร่วมโครงการ	
และมลูนิธส่ิงเสริมยวุเกษตรกรไทยฯ	จะสนบัสนนุเงนิลงทนุส�าหรบั	ปัจจยั

เกษตรกรรุน่ใหม่กับการปลกูเมล่อนแบบมอือาชพี
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น�าเมล็ดที่จะบ่มใส่กล่องโฟม

แช่เมล็ดพันธุ์ เตรียมบ่มเมล็ดพันธุ์
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 1. การบ่มเมล็ดพันธุ์	(ด�าเนินการในวันที่	9	มกราคม	2563)
	 	 -	 เตรยีมเมล็ดพนัธ์ุเมล่อนจ�านวน	1,200	เมลด็	โดยจ�านวน
ที่ต้องการปลูกจริงประมาณ	1,000	ต้นต่อฤดูปลูก	ส่วนที่เกิน	200	เมล็ด	
ไว้ส�ารองกรณเีมลด็ไม่งอก	จากนัน้เตรยีมภาชนะส�าหรบัแช่เมลด็พนัธุ	์และ
เตรียมน�้าอุ่น	อุณหภูมิ	40-50	องศาเซลเซียส	หรือสามารถจุ่มมือลงไปใน
น�้าได้	 น�าเมล็ดพันธุ์	 1,200	 เมล็ดที่เตรียมไว้	 ใส่ลงในภาชนะที่เตรียม 
น�้าอุ่นไว้แล้ว	คนให้เมล็ดพันธุ์โดนน�้าให้ทั่ว	แช่เมล็ดไว้	2	ชั่วโมง
	 	 -	 จากนั้นจะท�าการบ่มเมล็ดพันธุ์	โดยแยกเมล็ดออกจาก
น�้า	ด้วยการใช้ผ้าขาวบางกรองเมล็ดออกจากน�้า	วางกระดาษทิชชู	3	ชั้น
ลงในถุงที่จะใช้บ่มเมล็ด	ฉีดสเปรย์น�้าลงบนกระดาษทิชชูให้ทั่ว	 เพื่อให้มี
ความชื้น	วางเมล็ดพันธุ์ลงบนกระดาษทิชชูที่สเปรย์น�้าไว้แล้ว	และเกลี่ย
เมลด็	โดยไม่ให้เมลด็ซ้อนทบักนั	หรอื	กองรวมกนั	ใช้กระดาษทิชชปิูดทับ
ด้านบนเมล็ดพันธุ์ที่วางไว้อีก	 1	 ชั้นและสเปรย์น�้าอีก	 1	 รอบ	 จากนั้น 
มัดปากถุงให้แน่น	แล้วน�าไปใส่ในกล่องโฟม	น�ากล่องโฟมที่ใส่เมล็ดบ่มไว้
วางตากแดด	2	ช่วงเวลา	ช่วงแรกเวลา	11.00	น.	และช่วงที่	2	เวลา	16.00	น.
 2. เพาะกล้า	(ด�าเนินการในวันที่	10	มกราคม	2563)
	 	 -	 น�าฟองน�า้ส�าหรบัเพาะเมลด็แช่น�า้	เพือ่ให้ฟองน�า้อุ้มน�า้	
หรอืฉ�า่น�า้	เปิดถงุเมล็ดพนัธุท์ีบ่่มไว้	โดยเลือกเมล็ดทีป่ากเมลด็เร่ิมอ้าหรอื
งอกแล้ว	มาใส่ในฟองน�า้	ให้ด้านทีม่รีากงอกออกมาใส่ลงฟองน�า้	แถวเว้น
แถว	เสร็จแล้วน�าฟองน�้าที่ใส่เมล็ดแล้ว	ใส่ในกล่องโฟม	โดยเติมน�้าให้อยู่
ระดับครึ่งหนึ่งของความสูงของฟองน�้า	เติมน�้าทุกวัน	วันละ	2	รอบ	เช้า
และบ่าย	เพื่อให้ฟองน�้าฉ�่าน�้าตลอดเวลา	หลังจากนั้น	3-5	วันต้นกล้าจะ
เริ่มมีใบเลี้ยงแตกออกมา	2	ใบ
 3. การลงกล้า (ด�าเนินการในวันที่	20	มกราคม	2563)
	 	 -	 น�าต้นกล้าที่เพาะไว้ลงในถ้วยปลูกขนาด	1	นิ้ว	 โดยให้
ฟองน�า้พยงุต้นกล้า	2	ก้อนต่อ	1	ต้น	เพือ่ไม่ให้ต้นกล้าเคลือ่นท่ี	ใส่ฟองน�า้
ลงไปให้ห่างจากก้นถ้วยประมาณ	1	เซนตเิมตร	ค่อย	ๆ 	เขีย่รากให้ออกมา
ทางก้นถ้วยปลูก	 อย่าให้ฟองน�้าสัมผัสกับน�้าในรางปลูก	 ให้รากต้นกล้า
เท่านั้นที่ถูกน�้า
	 	 -	 หลังจากลงกล้าเสร็จแล้ว	ท�าการใส่ปุ๋ย	AB	ลงในถังน�้า	
โดยค่อย	ๆ 	เพิ่มความเข้มข้นขึ้น	จากวันที่	1	ใส่ปุ๋ย	AB	ที่ความเข้มข้น	0.3	
EC	วันที่	2	และวันที่	3	ความเข้มข้น	0.5	EC	วันที่	4	และวันที่	5	ความ
เข้มข้น	1.0	EC	วันที่	6	ความเข้มข้น	1.2	EC	และใส่ปุ๋ยที่ความเข้มข้นนี้
ไปจนผสมเกสร
	 	 -	 การวดัค่า	EC	ให้ใช้เครือ่งวดั	EC	วดัค่าของน�า้ก่อน	โดย
ยดึค่า	EC	ของน�า้ทีว่ดัครัง้แรกเป็นค่าเริม่ต้นทกุครัง้ในการใส่ปุย๋แต่ละรอบ	
โดยบวกค่า	 EC	 ที่ต้องการใส่เพิ่มจากค่า	 EC	 เริ่มต้น	 เช่น	 วัดค่า	 EC	 
ของน�้าได้	0.5	ต้องการเติมปุ๋ย	AB	ความเข้นข้น	1.0	ดังนั้นต้องเติมปุ๋ย	
AB	ลงในน�า้ให้ได้ค่า	EC	1.5	ทัง้นี	้หลกัการเตมิปุย๋	AB	ต้องตวงปุย๋	A	และ	
B	ในปริมาณที่เท่ากันทุกครั้ง	โดยใส่ไปเรื่อย	ๆ	จนได้ค่าที่ต้องการ	ถ้าค่า	
EC	ไม่ถึงให้ใส่ปุ๋ยเพิ่ม	ถ้าค่า	EC	เกินให้เติมน�้า
	 	 -	 สูตรการผสมปุ๋ย	 AB	ประกอบด้วย	ปุ๋ย	 A	 มีส่วนผสม	 
ปุ๋ย	15-0-0	จ�านวน	6	กิโลกรัม	ลิปเฟอร์	 เอสพี	 (ธาตุเหล็ก)	150	กรัม	

การผลิตที่จ�าเป็นในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ	
 โครงการ New Gen Farmer	เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือน
มกราคม	2563	เยาวชนผูร่้วมโครงการประกอบด้วย	นายชณชัภมู	ิหาญพฒุ 
อายุ	 25	 ปี	 จบปริญญาตรี	 นางสาวธัญญารัตน์	 หาญชนะ	 อายุ	 24	 ปี	 
จบปริญญาตรี	 นางสาวอภิชญา	 กิริวรรณ	 อายุ	 28	 ปี	 จบปริญญาตร	ี 
นายสมชาย	โพธิ์ย้อย	อายุ	23	ปี	จบมัธยมศึกษาปีที่	6	นางสาวขนิษฐา	
นาคขุนทด	อายุ	23	ปี	จบมัธยมศึกษาปีที่	6	นายอานนท์	ทวีนันท์	อายุ	
23	ปี	จบมัธยมศึกษาปีที่	3	และ	นายกฤษณะ	อ�าพานทอง	อายุ	19	ปี	 
จบมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยมี	 นายไพโรจน์	 ข�าแจง	 เป็นที่ปรึกษา	 และมี	 
นายอัทธ์	นิ่มอนัน	เป็นผู้ประสานงาน
 การเรียนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิในแปลงของเยาวชนทีร่่วมโครงการ
ในปีแรก	 นอกจากการฝึกปฏิบัติตามแปลงพืชต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ฟ้าประทาน
ฟาร์มยังมีกิจกรรมที่ให้เยาวชนทุกคนร่วมกันท�าเป็นกิจกรรมหลัก	 คือ	 
การปลกูเมล่อน	โดยฟ้าประทานฟาร์มลงทนุสร้างโรงเรอืนระบบปิดขนาด
ใหญ่	(ปลูกเมล่อนได้ประมาณ	1,000	ต้น)	เริ่มให้เยาวชนผู้ร่วมโครงการ
ร่วมกนัท�างานตัง้แต่ขัน้ตอนแรก	จนถงึขัน้ตอนสดุท้ายคอืจ�าหน่ายผลผลิต
ให้กับผู้บริโภค	ซึ่งทั้ง	7	คนได้เริ่มท�างานในโรงเรือนปลูกเมล่อนมาตั้งแต่
วนัท่ี	9	มกราคม	2563	และเริม่เกบ็ผลผลติจ�าหน่ายเมือ่วนัที	่10	เมษายน	
2563	มีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ	ไว้	อย่างง่าย	ๆ	จึงขอน�า
มาเสนอไว้ในข่าวสารสมาคมพืชสวน	ฉบับนี้	

เมล็ดที่บ่มแล้ว

เรียงเมล็ดที่บ่มแล้วในฟองน�้า
โดยเอารากลง

ใส่ฟองน�้าลงในถ้วยปลูก
เพื่อพยุงต้นกล้า

แช่ฟองน�้าส�าหรับลงกล้า

เมล็ดงอก

ถ้วยปลูก
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และน�้า	50	ลิตร	ปุ๋ย	B	มีส่วนผสม	ปุ๋ย	13-0-46	จ�านวน	3.5	กิโลกรัม	 
ปุ๋ย	12-16-0	จ�านวน	1.2	กิโลกรัม	แมกนีเซียม	1.3	กิโลกรัม	นิคสเปรย์	
300	กรัม	และ	น�้า	50	ลิตร	ทั้งนี้	ปุ๋ย	13-0-46	เป็นปุ๋ยสร้างเนื้อ	บ�ารุงผล	
ปุ๋ย	12-61-0	เป็นปุ๋ยบ�ารุงดอก	นิคสเปรย์	เป็นธาตุอาหารเสริม	ลิปเฟอร์	
เอสพี	(ธาตุเหล็ก)	ช่วยในการสังเคราะห์แสง	กระตุ้นการหายใจ	และปรุง
อาหารให้พชื	และปุย๋	15-0-0	ช่วยสร้างผนงัและสะสมอาหารในการสร้าง
ผนังของผล	และช่วยในการเจริญเติบโต
 4. การแขวนเชือก	(ด�าเนินการในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2563)
	 	 ในเมล่อนแต่ละต้น	จะมีเชือก	2	เส้นขนาดความยาว	2.20	
เมตร	โดยดึงจากสลิงด้านบนของโรงเรือนลงมาชิดกับขอบรางเมล่อน
 5. แต่งแขนง	(ด�าเนินการในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2563)
	 	 ให้เด็ดแขนงบนต้นเมล่อนครั้งแรกหลังลงปลูก	 18	 วัน	 
โดยการใช้ไม้ปลายแหลมค่อย	 ๆ	 เข่ียแขนงออกจากข้อใบให้หมดทุกใบ	
ควรท�าในตอนเช้าเพื่อให้แผลได้รับแสงแดดในตอนกลางวัน	 ซึ่งจะท�าให้
แผลแห้งเร็ว	 ลดโอกาสการเกิดเช้ือรา	 และการไว้แขนงเพื่อผสมดอก	 
ควรไว้แขนงข้อที	่10-12	โดยการเดด็แขนงข้อที	่1-8	และข้อที	่13	เป็นต้น
ไปทิ้ง
 6. พันยอด	(ด�าเนินการในวันที่	13	กุมภาพันธ์	2563)
	 	 การพันยอดเมล่อนครั้งแรก	 หลังจากลงปลูกได้	 25	 วัน	 
การขึงเชือกตั้งตรงจากกระถางถึงคานสลิง	 เพื่อพันยอดเมล่อนข้ึนไปกับ
เชอืก	โดยให้เชอืกพนักับล�าต้นเมล่อนบรเิวณใต้ก้านใบในทศิทางตามเขม็
นาฬิกา	และท�าการผสมปุ๋ยรอบที่	2
 7. เดด็ใบจรงิคูล่่าง	(ด�าเนนิการในวนัที	่16	กมุภาพนัธ์	2563)
แต่งใบเมล่อนโดยเด็ดใบจริง	 2	 ใบล่างออก	 เพ่ือก�าจัดใบที่ไม่ถูกแสง	 
ซึ่งไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้	 เป็นการลดการแย่งสารอาหาร	 ช่วยให้
ยอดสามารถเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น
 8. ฉีดพ่นฮอร์โมนบ�ารุงต้น	(สัปดาห์ละครั้ง)
	 	 การฉีดพ่นฮอร์โมนบ�ารุงต้นใช้อัตราส่วนตามค�าแนะน�าใน
ฉลาก	 (ใช้ในปริมาณที่น้อยท่ีสุด)	 ประกอบด้วย	 นิคสเปรย์	 กรดอะมิโน	
สารจับใบ	บอมส์	(ยาต้านไวรัส)	และบิวเวอเรีย	(เชื้อราก�าจัดแมลง)
 9. ผสมเกสร	(ด�าเนินการในวันที่	26-29	กุมภาพันธ์	2563)
	 	 น�าเกสรตัวผู้ซึ่งอยู่ที่ดอกบริเวณโคนใบของเมล่อน	โดยฉีก
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แขวนเชือก

แต่งแขนง

พันยอด

เด็ดใบจริงคู่ล่าง ผสมเกสร

ผสมเกสร ผูกเชือกแสดงสัญลักษณ์การผสมเกสร หลังผสมเกสร 1 วัน ตัวเมียจะเริ่มตั้งท้อง



26 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 	 หลงัจากคดัผลและเดด็ยอดเมล่อนแล้ว	จะท�าการแขวนผล	
เริ่มจากแขวนเชือกที่เตรียมไว้	ยึดเชือกกับสลิงด้านบน	หย่อนเชือกลงมา
ให้อยูด้่านเดยีวกนักบัผลเมล่อน	ใช้มอือุม้ผลเมล่อนอย่างเบามอื	ให้ต้ังเป็น
แนวเสมอกับแขนง	 จากนั้นใช้เชือกสอดท�าบ่วงแขวนขั้วผลให้มีลักษณะ
เป็นตวั	T	และมดัปมเป็นเงือ่นกระตุกสงูขึน้มาจากผลประมาณ	15	เซนตเิมตร
 13. เช็ดผล	(ด�าเนินการในวันที่	14	มีนาคม	2563)
	 	 ในการเชด็ผลเมล่อนจะต้องสมัผสัผลด้วยความระมดัระวงั
และเบามอืทีส่ดุ	โดยน�าผ้าแห้งสะอาดมาลบูผลเมล่อนให้ทัว่	ซึง่จะมสีะเกด็
ขาว	ๆ	ร่วงออกมา	การเช็ดผลเมล่อนเพื่อท�าให้ลายของเมล่อนหลุดออก
และเกิดการซ่อมแซม	จะท�าให้ลายหนานูนขึ้นมาสวยงาม
 14. แต่งใบ	(ด�าเนินการในวันที่	19	มีนาคม	2563)
	 	 ให้เดด็ใบเมล่อนด้วยมอื	เพือ่ไม่ให้เกดิการแพร่กระจายของ
โรคต่าง	 ๆ	 โดยการเด็ดใบข้อที่	 1	 ขึ้นมาเสมอผล	 การแต่งใบเพื่อให้ 
ต้นโปร่ง	อากาศถ่ายเทได้ดี	และให้แดดส่องถึงโคนต้น	เป็นการลดอัตรา
การเกิดโรครากเน่า	โคนเน่า
 15. เก็บเกี่ยว	(ด�าเนินการในวันที่	10	เมษายน	2563)
	 	 -	 ก่อนเก็บเกี่ยว	 10	 วัน	 จะท�าความหวานให้ผลเมล่อน	
โดยให้ปุ๋ย	0-0-50	จ�านวน	5	กิโลกรัม	ผสมน�้า	50	ลิตร	วัดค่า	EC	ของปุ๋ย
ให้มีความเข้มข้นที่	 2.2	 EC	 และให้คงที่ที่ระดับน้ีเสมอตลอดระยะเวลา	
10	วัน
	 	 -	 การเก็บเกี่ยว	 ให้เลือกตัดผลเมล่อนเป็นรุ่น	 ๆ	 (ตามท่ี
ผสมเกสร	และผูกเชอืกต่างสีท�าสัญลักษณ์ไว้)	น�าผลเมล่อนทีต่ดัแล้วใส่ใน
ตะกร้าเพื่อขนย้ายไปที่โรงคัดบรรจุ	 แต่งผลเมล่อนโดยการตัดก้านซ้าย-
ขวา	ไว้ความยาวทั้ง	2	ด้านให้เท่ากันประมาณ	5-10	เซนติเมตร	จากนั้น
น�าผ้าแห้งสะอาด	 เช็ดผิวเมล่อนอย่างเบามือให้สะอาด	 ชั่งน�้าหนักแต่ละ
ผล	เพื่อเก็บตัวเลขผลผลิต	น�าตาข่ายโฟมห่อหุ้มผล	และแขวนป้ายสินค้า	
จดัเรยีงผลเมล่อนทีส่วมตาข่ายโฟมและแขวนป้ายสินค้าแล้วลงตะกร้าเพือ่
รอการขนส่งไปจ�าหน่าย
 16. การจ�าหน่าย
	 	 ผลผลิตเมล่อนส่วนหนึ่ง	 ฟ้าประทานฟาร์มจัดจ�าหน่าย	 
อีกส่วนหนึ่ง	 สมาชิกโครงการ	 New	Gen	 Farmer	 ได้จัดจ�าหน่ายทาง
ออนไลน์ผ่าน	Facebook	:	New	Gen	Farmer	โดยที่ป้ายสินค้าที่แขวน
กบัขัว้เมล่อนจะม	ีQR	Code	ให้ลกูค้าสแกนข้อมลูเกีย่วกบัโครงการ	New	
Gen	Farmer	และที่มาของสินค้า	พร้อมทั้งข้อความ	“เมล่อนปลอดภัย 

กลีบดอกออก	 แล้วจึงน�าส่วนท่ีเป็นเกสรแตะเบาๆ	 ท่ีเกสรตัวเมียซึ่งเป็น
ดอกที่อยู่บริเวณแขนงของเมล่อน	อัตราส่วนเกสรตัวผู้	 2	ดอก	ต่อเกสร
ตัวเมีย	1	ดอก
 10. คัดผล	(ด�าเนินการในวันที่	3	มีนาคม	2563)
	 	 หลังจากผสมเกสรได้	1	วัน	เกสรตัวเมียจะเริ่มตั้งท้อง	และ
อีก	2-3	วันจะเห็นผลเมล่อนรูปไข่	ใน	1	ต้นจะได้เมล่อน	3-4	ผล	ตามที่
ก�าหนดแขนงไว้	 ให้คัดเลือกผลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดไว้เพียงต้นละ	 1	 ผล	 โดย
พิจารณาจากลักษณะ	ผิวเรียบสวย	ทรงรูปไข่	ก้นผลไม่ฉีก	หรือบานออก
 11. เด็ดยอด	(ด�าเนินการในวันที่	7	มีนาคม	2563)
	 	 หลังจากคัดผลในแต่ละต้นเสร็จแล้ว	 จะท�าการเด็ดยอด 
เมล่อน	โดยคงเหลือระยะความยาวของต้นไว้	2	เมตร	ส่วนที่เหลือให้เด็ด
ยอดทิง้	การเดด็ยอดต้องไม่ใช้เครือ่งมอืต่าง	ๆ 	ในการตดัยอด	ให้ใช้มอืเดด็
ยอดเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรค
 12. แขวนผล	(ด�าเนินการในวันที่	10	มีนาคม	2563)

คัดผลเก็บไว้ ต้นละ 1 ผล เด็ดยอด

แขวนผล

แขวนผล
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ผลติในโรงเรอืนระบบปิด ใส่ใจการดแูลทกุขัน้ตอนเพือ่คดัสรรคณุภาพ 
สูมื่อคณุ”	ผลติโดย	“New	Gen	Farmer”	(ฟ้าประทานฟาร์ม	วงัน�า้เขยีว)	
ของมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 พร้อมทัง้มภีาพโฆษณา	ข้อความว่า	“เมล่อนพนัธุบ์ารม	ีน�า้หนัก
ผลละ1.2-1.5	กิโลกรัม	ความหวาน	14-15	Brix	ราคาเพียงกิโลกรัมละ	
100	บาท	(ค่าขนส่งตามระยะทาง)	โดยกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่	 โครงการ	
New	 Gen	 Farmer	 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระ
ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีสนใจติดต่อ	
โทร.	09	3328	5473”
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แขวนผล เช็ดผล ลายของเมล่อนเห็นชัดเจน

แต่งใบ เก็บเกี่ยว

สวมตาข่ายโฟ

จัดเรียงในตะกร้า 

ติดป้าย
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชาชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นาคะ,	
	 สุนิสา	บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	สมจิตต์	ยะเลาะห์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ปี	 2563	 คงเป็นปีที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตไปทั่วโลก	
จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	 2019	 หรือ	 โควิด	 19	 อย่างที ่
ทุกท่านทราบดีว่า	ผลกระทบที่ตามมานั้นมากมายมหาศาล	ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้คน	 แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของครอบครัว	 ของเมือง	 
ของประเทศ	 และของโลก	 ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะฟื้นฟูกันอย่างไรให้เหมือนเดิม	 
ได้แต่หวังว่าโลกของเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน
 จากสถานการณ์โควดิ-19	สมาคมพชืสวนฯ	ต้องเลือ่นกจิกรรมส�าคญัต่าง	ๆ  
ออกไป	เช่น	โบว์ลิง่การกศุล	ซึง่ทกุปีจะจดัในเดอืนพฤษภาคม	ต้องเลือ่นออกไปอย่าง
ไม่มีก�าหนด	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	 คร้ังที่	 3	 หรือ	 AHC	 2020	 
ที่ก�าหนดจะจัดในวันที่	7	-	9	พฤษภาคม	2563	ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค	 บางนา	 ก็เลื่อนไปเป็นวันที่	 15	 -	 17	 ธันวาคม	 2563	 ที่โรงแรมมิราเคิล	 
แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 ซึ่ง	 ณ	 เวลาน้ันคาดหวังว่าสถานการณ์การระบาดของโรค 
จะคลี่คลายลงแล้ว	 แต่ถ้ายังไม่คล่ีคลาย	 ก็คงจะจัดประชุมผ่านออนไลน์	 เพราะ 
การประชุมนี้เตรียมการมาตั้งแต่ปี	2560
 ปีนีค้งเป็นปีแรกในประวตัศิาสตร์ของไทย	ทีว่นัสงกรานต์	ราชการไม่หยุดงาน 
และขอความร่วมมอืประชาชนไม่เล่นน�า้สงกรานต์	และไม่มงีานฉลอง	หรอืร่ืนเริงใด	ๆ  
ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้คนที่ท�างานต่างถิ่นกลับบ้านไปหาญาติพ่ีน้อง	 รดน�้าขอพร
ผู้ใหญ่	 เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19	 ไปสู่ญาติผู ้ใหญ่และคนในครอบครัว	 
ถนนมติรภาพ	ถนนพหลโยธนิ	ถนนเพชรเกษม	ทีเ่คยจราจรตดิขัดเพราะคนแห่กลบับ้าน 
ปีนี้โล่งตลอดสาย	แถมไม่มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุ	7	วันอันตรายด้วย	
	 อย่างไรก็ตามขณะที่ท่าน	“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”	ตามค�าแนะน�า
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	ของรัฐบาล	ถ้าท่านที่ไม่ต้องท�างานเพื่อส่งให้
เจ้านาย	หรือหน่วยงานต้นสังกัดทางออนไลน์	เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย	ท่านอาจจะ
ลองหาอะไรท�าให้เพลิดเพลินตามถนัด	 หรือตามความสนใจ	 บางคนอาจจะดูซี่รี่ส	์
อ่านหนังสือที่ชอบ	 ท่านท่ีบอกว่าไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	 อาจจะปัดฝุ่นลู่วิ่ง	 หรือ
จักรยานออกก�าลังที่ซื้อมานานแล้ว	 และใช้เป็นที่ตากผ้าเป็นส่วนใหญ่น�ากลับมาใช้
ออกก�าลังเสียทีสักวันละครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงก็ยังดี	 ถ้าไม่มีเครื่องออกก�าลังกายและ
บ้านมีพื้นที่พอสมควรก็อาจจะเดิน	หรือ	วิ่งเบา	ๆ	ในบ้านหรือถนนหน้าบ้านก็ได้
	 บางท่านอาจจะท�างานนอกบ้านทกุวนัไม่มเีวลาดแูลสวนและต้นไม้ในบ้าน	
กอ็าจจะหนัมาดแูลตดัแต่งกิง่ไม้	พรวนดนิ	ใส่ปุย๋	เปลีย่นกระถาง	เปลีย่นทีว่างกระถาง	
เปลีย่นทีว่างเก้าอีส้นาม	กจ็ะเปลีย่นบรรยากาศของบ้านได้ไม่น้อย	แถมได้ออกก�าลงั
ไปพร้อมกนั	เช่นเดยีวกบัภายในบ้าน	บางท่านอาจจะลกุขึน้มาจัดบ้านใหม่	ท�าความ
สะอาด	สะสางของเก่า	ๆ 	ที่ไม่ใช้แล้วออกทิ้งบ้าง	หรือบริจาคให้ซาเล้งรับซื้อของเก่า
บ้าง	ท�าไปเรื่อย	ๆ	ทีละห้อง	ทีละมุมวนไป	จนกว่าสถานการณ์โควิด-19	จะดีขึ้น
 โปรดอย่าลืมดูแลตัวท่านเอง หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว  
สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ 2 เมตร

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 นายเกษม	จันทรประสงค์
ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	
นายมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นายยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
Mr.	Robert	Dixon		 นายสกล	มงคลธรรมากุล
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์		 นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส		 นางพวงพกา	คมสัน
ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นายอนันต์	ดาโลดม
อุปนายก 	 นายวิรัช	จันทรัศมี	
	 นางลักขณา	นะวิโรจน์
	 ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	
	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู
เลขาธิการ		 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ		 ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก		 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน		 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	
	 นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร		 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู	
	 นางสุรัตน์วดี	สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ		 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	
ฝ่ายวิชาการ		 นางปิยนุช	นาคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา		 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	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

ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม				นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ    นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ,	นางกาญจนา	โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม	 นางนิตยา	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th
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