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5ข่าวสารสมาคมพืชสวน

พืชสวน วิ ช า ก า ร

รองศาสตราจารย์ วิจิตร วังใน

ย้อนอดีตกาล

	 กัญชง	(hemp)	และกัญชา	(marijuana)	เป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้น
อยูใ่นเขตอบอุน่ของทวปีเอเชยี	อยูคู่ก่บัมนษุย์มานานเป็นหมืน่ปีหรอืหลาย
พันปี	สันนิษฐานว่ามีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลาง
ของทวีป	 บริเวณประเทศมองโกเลีย	 แคชเมียร์	 และเชิงเขาหิมาลัยของ
ประเทศอนิเดีย	เดิมมชีือ่ทางพฤกษศาสตร์เดยีวกนัคอื	Cannabis sativa L.
	 มหีลกัฐานสนบัสนนุทางด้านบรรพพฤกษศาสตร์ท่ีพบในชัน้หนิ
ของประเทศมองโกเลยีประกอบด้วยชิน้ส่วนซากพชืดกึด�าบรรพ์	เศษของ
ผวิพชื	ละอองเรณ	ูเมลด็	และเส้นใยโดยเฉพาะ	ขน	และขนต่อมบนผวิพชื
โดยซากเหลือที่ขุดพบ	นักบรรพชีวินวิทยาสามารถตรวจพบสารแคนนา-
บินอยด์	 (cannabinoids)	 ที่ยังคงตกค้างอยู่ในซากพืช	 มีคุณสมบัติเช่น
เดียวกับสารที่พบอยู ่ในพืชปัจจุบัน	 เป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่า	 
กัญชง-กัญชา	เป็นพืชที่ปรากฏอยู่คู่กับมนุษย์มานานตั้งแต่สมัยโบราณ
	 โดยทั่วไปการกระจายพันธุ์ของกัญชง-กัญชา	 ในธรรมชาติจะ
ไปได้ไม่ไกลมากนกัจากแหล่งก�าเนดิเพราะน�า้หนกัของเมลด็	โดยสามารถ
กระจายพันธุ์ด้วยลมและสัตว์จ�าพวก	นก	หนู	กระรอก	กระแต	กระต่าย	
หมูป่า	 ฯลฯ	 ที่มากินเป็นอาหาร	 แต่ก็ได้เพียงระยะสั้นๆ	 เท่านั้น	 
แต่ที่สามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวาง	 และรวดเร็วทั่วโลก	
ก็ด้วยผลงานของมนุษย์ที่น�าไปปลูกท่ีอื่น	 หรือเม่ือย้ายถ่ินฐานกันไป	 
ก็ได้น�าเมล็ดไปปลูกในแหล่งที่อยู่ใหม่	 กัญชงและกัญชาจึงแพร่หลายไป
เกือบทุกทวีปมาแต่โบราณ
	 มีหลักฐานท่ีแสดงว่ากัญชงและกัญชาได้มีการปลูกในประเทศ
ยโุรปมาแต่โบราณนัน้	อาทใินประเทศเดนมาร์ก	มหีลมุศพเก่าสมยัโบราณ
ที่สร้างคล้ายเป็นเนินขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง	 โดยร่างท่ีพบในเนินดิน 
เป็นมนุษย์โบราณตั้งแต่ยุคส�าริด	(bronze	age)	มีอายุประมาณ	3700-
1200	 ปี	 ก่อนคริสตศักราช	 มีการพบเศษเครื่องนุ่งห่มที่ทอขึ้นจาก 
ใยกญัชา-กญัชง	พร้อมด้วยเครือ่งมอืล่าสตัว์ทีเ่ป็นโลหะส�าริดและท่ีท�าจาก
หินปลายแหลม	แสดงถึงช่วง	เวลาที่เป็นยุคหินด้วย
	 ในประเทศอินเดีย	 มีบันทึกไว้ในคัมภีร์อาถรรพเวท	 (Athar-
vaveda)	ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของศาสนาฮินดู	เขียนขึ้นประมาณ	1500	ป ี
ก่อนคริสตศักราชว่ากัญชง-กัญชา	 มีความเก่ียวกับศาสนา	 โดยมีการใช้
ประโยชน์จากเส้นใยในการถักทอและเย็บเป็นเส้ือผ้า	 ใช้เสพเพื่อความ
รื่นรมย์	 อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ตลอดจนใช้เป็นอาหาร	
เครื่องดื่ม	ที่ท�าให้ผู้ดื่มเกิดความสุข	เคลิบเคลิ้ม	และสนุกสนานอีกด้วย
	 นกัมนษุย์วทิยาชาวจนี	หงเจน	เจยีง	และคณะ	ได้พบซากมนษุย์
โบราณที่มีอายุกว่า	 2500	 ปี	 มีภาพซากศพของชายที่มีอายุ	 35	 ปี	 
โดยได้พบกัญชง	13	ต้น	มีความยาว	3	-	6	เมตรวางไว้บนหน้าอกของศพ	
แสดงว่ากัญชงเป็นพืชที่มีความส�าคัญเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนาอย่าง
แน่นแฟ้นของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

กัญชง : พืชดึกด�ำบรรพ์อเนกประสงค์ (ตอนที่ 1)

	 ในอียิปต์มีการค้นพบเชือกที่ท�ามาจากกัญชงในพีระมิดเก่าแก่
ที่ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของฟาโรห์อมินอฟิสที่	 4	 (Aminophis	 IV)	 
การค้นพบภาพแกะสลักกัญชง-กัญชาบนแผ่นหินและละอองเรณูของ 
กัญชง-กัญชา	บนมัมมี่ของกษัตริย์รามซิสที่	3	(Ramses	III)	ซึ่งล้วนมีอายุ
เก่าแก่เกิน	3000	ปี
 ประเทศไทยมกีารปลกูกญัชงโดยชาวพืน้บ้านมาหลายร้อยปีแล้ว 
โดยสันนิษฐานว่ามีการแพร่กระจายมาจากประเทศจีน	 จึงพบได้ท่ัวไป 
ตามพืน้ทีเ่พาะปลกูของชาวไทยภเูขาเผ่าต่างๆ	ทีอ่พยพลงมาจากประเทศจนี
โดยเฉพาะชาตพินัธุม้์ง	ซึง่ได้มกีารน�าเอาเมลด็พนัธุม์าด้วยและมกีารปลกู
สืบต่อกันมา	 ปัจจุบันก็ยังพบว่ามีการปลูกกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
เส้นใยตามวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่ดอยสูง	 โดยเฉพาะใน
พืน้ทีภ่าคเหนอื	ภาคตะวนัตก	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ
 
พฤกษศาสตร์ของกัญชง-กัญชา 

	 ในทางพฤกษศาสตร์แต่โบราณ	จดักัญชงและกัญชาเป็นพืชชนดิ
เดียวกัน	ไม่ได้มีการแยกพืชทั้งสองชนิดออกจากกัน	นอกจากนี้สายพันธุ์
ทั้งสองชนิดในธรรมชาติยังมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมาก	 จึงมี
ความสับสนในการจ�าแนกพืชทั้งสองชนิดขึ้นทั่วโลก
	 ในปี	 ค.ศ.1753	 คาโรลัส	 ลินเนียส	 (Carolus	 Linnaeus)	 
นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน	ได้ลงตีพิมพ์พืชสกุล	Cannabis	หรือกัญชง-
กัญชา	ในหนังสือ	Species	Plantarum	,	1753	โดยมีชื่อพืชเพียงชนิด
เดยีวในสกลุนี	้คอื	Cannabis sativa	L.	ตวัอย่างพรรณไม้ต้นแบบ	(type	
specimen)	 เป็นตัวอย่างพืชพร้อมช่อดอกเพศเมีย	 และช่อดอกเพศผู	้ 
ที่ได้มาจากประเทศอินเดียและเปอร์เซีย
	 ปี	 ค.ศ.	 1998	 อาเทอร์	 ครอนควิส	 (Arthur	 Cronquist)	 
นกัพฤกษศาสตร์จากสวนพฤกษศาสตร์นวิยอร์ค	สหรฐัอเมรกิา	ได้จ�าแนก

เทพเจ้า Seshat ของอียิปต์มีสัญลักษณ์ใบกัญชาอยู่เหนือศีรษะ 
(ที่มา : http : //wikoweedia.com/seshat.htmls)
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กญัชงและกญัชาออกจากกนัโดยลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและพฤกษเคมี	
(phytochemistry)	 โดยอาศัยสารประกอบเคมีส�าคัญท่ีมีผลโดยตรงต่อ
ระบบประสาทและพบเฉพาะในพืช	คอื	delta	9	–	tetrahydrocannabinol 
(THC)	เป็นหลักในการจ�าแนก
	 พืชชนิดที่ปลูกเพื่อใช้เยื่อและเส้นใย	เมล็ดใหญ่ไม่หลุดร่วงง่าย
และมี	 THC	 น้อยกว่า	 0.3%	 ของน�้าหนักแห้ง	 ให้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็น	 
กัญชง Cannabis sativa L. subsp. sativa
	 พชืชนดิทีป่ลูกเพือ่การเสพและใช้เป็นยารกัษาโรค	มเีมลด็ทีเ่ลก็
กว่าเลก็น้อยและม	ีTHC	สงูกว่า	0.3%	ของน�า้หนกัแห้ง	ให้ชือ่วทิยาศาสตร์
เป็น	กัญชา Cannabis sativa L. subsp. Indica 
	 กญัชง-กญัชา	เป็นพชืทีม่คีวามใกล้ชดิกนั	มคีวามคล้ายคลงึกัน
ในหลายลักษณะ	 จนท�าให้เกิดความสับสนและยากในการจ�าแนก	 โดย
เฉพาะเม่ือต้นยังมีขนาดเล็กจะคล้ายกันมาก	 อย่างไรก็ตามเมื่อต้นโตขึ้น
จนเตม็ที	่จะมหีลายลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปจนสงัเกตได้	ส่วนกญัชง
รสัเซยีนัน้มลัีกษณะทีแ่ตกต่างกบักญัชงและกญัชามาก	สามารถแยกออก
ได้ต่างหากอย่างชัดเจน

 • กัญชง C. sativa	 โดยทั่วไปต้นจะสูงใหญ่	 2	 -	 6	 เมตร	 
กิ่งก้านโปร่ง	ใบใหญ่มี	3	-	9	(11)	ใบย่อย	ช่วงข้อของล�าต้นห่าง	เมล็ดใหญ่
ที่สุดในกลุ่ม	ขนาดกว้าง	3	-	4	มม.	ยาว	4	-	6	มม.	ผิวเรียบมีลวดลายบน
ผิวเปลือกน้อย	 การหลุดร่วงไม่แน่นอน	 เมล็ดเมื่อแห้งจะถูกรัดแน่นด้วย
กาบดอกและใบประดับ	 เจริญเติบโตออกดอกและติดผลครบวงจร
ประมาณ	150	วัน	หรือถ้าปลูกผิดฤดูกาลอาจใช้เวลายาวนานถึง	180	วัน	
กญัชงลกูผสมบางตวัทีเ่หมาะส�าหรบัปลกูในเขตอบอุน่ค่อนข้างหนาว	เมือ่
น�ามาปลูกในเขตร้อนเช่นในประเทศไทย	ที่มีปริมาณแสงมาก	 ความเข้ม
ของแสงสูง	อณุหภูมแิละความชืน้สูง	จะสามารถออกดอกและตดิเมลด็ได้
เร็ว	ทั้งๆที่ยังสมบูรณ์ไม่เต็มที่	ครบวงจรชีวิตเพียงประมาณ	120	วัน

 • กัญชา C. indica	ต้นขนาดเล็ก	สูง	1	-	3	เมตร	กิ่งก้าน
ค่อนข้างแน่นใบมี	3	-	9	(11)	ใบย่อย	เมล็ดขนาดกว้าง	2.5	-	3.5	มม.	
ยาว	3	-	5	มม.	ผวิเรียบมลีวดลายบนผวิเปลอืกชดัเจนช่อดอกมีใบประดบั
ขนาดเลก็จ�านวนมาก	ยอดเกสรตวัเมยีมรียางค์ลกัษณะคล้ายเส้นด้ายยาว	
2	เส้น	เหน็ได้ชัดเจน	เมล็ดหลุดร่วงเมือ่แก่จดั	เจรญิเตบิโตออกดอกตดิผล
ครบวงจรประมาณ	150	วัน
	 	 กญัชาทีป่ลกูอยูใ่นทวปียโุรปและสหรฐัอเมรกิาเพือ่เสพ	และ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจบัุนเป็นกญัชาลกูผสมทัง้หมด	ลกัษณะ
ต้นเป็นพุ่มเตี้ย	 แตกก่ิงส้ันๆ	 ช่อดอกเป็นพุ่มแน่น	 และมีช่วงอายุสั้นกว่า
สายพันธุ์ธรรมชาติ	โดยจะมีช่วงวงจรชีวิต	120-150	วัน

 •	 กัญชงรัสเซยี C. ruderalis	ต้นขนาดเล็ก	สูงเพยีง	30	-	60	ซม. 
ไม่แตกกิ่งก้านหรือมีกิ่งก้านน้อยและสั้น	ใบมีขนาดเล็ก	มี	3	-	5	(7)	ใบย่อย 
เมล็ดขนาดเล็กกว้าง	2	-	3	มม.	ยาว	2.5	-	3.5	มม.	หลุดร่วงง่ายเมื่อแก่จัด 
เจริญเติบโตออกดอกติดผลครบวงจรประมาณ	50	-	60	วัน	
	 	 กัญชงจะมีสาร	 Cannabidiol	 (CBD)	 อยู่ในแทบทุกส่วน
ของล�าต้นในปริมาณที่มากและน้อยแตกต่างกันไป	 ซ่ึงเป็นข้อแตกต่าง 
อีกประการหนึ่งจากกัญชา	ซึ่งมี	CBD	น้อยมากและส่วนใหญ่จะอยู่ในใบ
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ไดอะแกรมแสดงลักษณะใบและรูปทรงล�าต้นของกัญชง กัญชา
และกัญชงรัสเซีย

กัญชง

กัญชา

กัญชงรัสเซีย กัญชงรัสเซีย

กัญชง

กัญชา
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ประกอบช่อดอกเท่านั้น	โดยในกัญชงจะมี	CBD	มากในช่อดอก	ใบอ่อน
และมีปริมาณน้อยลงในใบแก่	 ส่วนแกนล�าต้นและเปลือกจะมีปริมาณที่
น้อยมากถึงไม่มีเลย	และจะไม่พบ	CBD	เลยในรากและเมล็ด

 •	ต้นเพศผู้	 ช่อดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อที่จัดเรียงกันห่างๆ	 
มใีบประดับทีเ่รยีงตวักนัแบบหลวมๆ	แทรกอยูท่ัว่ไป	ดอกเพศผูม้ขีนาดเลก็
สีเขียวอ่อนถึงขาวหม่น	ขนาดกว้าง	0.6	-	1.2	ซม.	กลีบรองดอก	5	กลีบ	
กลบีดอกลดรปู	เกสรตวัผูส้เีหลอืงอ่อน	5	อนัยาวประมาณ	5	มม.	ลกัษณะ
คล้ายเป็นพวงเหน็ได้ชดัเจน	เมือ่ท�าหน้าทีผ่สมเกสรแล้ว	ต้นเพศผูจ้ะค่อย
หยุดการเจริญเติบโตและตายไป	ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา	120	วัน

 •	ต้นเพศเมยี	ช่อดอกเพศเมยีจะออกเป็นชัน้ตามซอกใบและ
ปลายยอด	มใีบประดบัทัง้ทีค่ล้ายใบขนาดเลก็และทีเ่ป็นลกัษณะเป็นเส้น
จ�านวนมาก	เรยีงชดิกนัเป็นกลุม่ใหญ่ค่อนข้างแน่น	นอกจากนีด้อกเพศเมยี 
ทีส่่วนปลายดอกยงัมรียางค์	2	เส้น	ยืน่ยาวพ้นดอกออกมา	สงัเกตได้ชดัเจน
ตั้งแต่เริ่มติดดอก	หลังผสมแล้วต้นเพศเมียจะเจริญเติบโตต่อไปและจะมี
พื้นที่แวดล้อมเพิ่มขึ้น	เพราะต้นเพศผู้ได้ล้มตายไป	แล้วสามารถขยายตัว
แผ่กิง่ก้านกว้างขึน้อกีเพ่ือดแูลเมลด็ให้เจรญิเตบิโตขึน้อย่างสมบรูณ์	วงจร
ชวีติของกญัชาตัง้แต่เริม่ปลกูจะตดิเมลด็และต้นตาย	ครบวงจรชวีติใช้เวลา	
150	-	180	วัน
	 ในช่วงระยะ	 90	 -	 120	 วัน	 เป็นช่วงที่กัญชงและกัญชาจะ 
ติดดอก	 แยกเป็นต้นเพศผู้และต้นเพศเมียชัดเจน	 ในระยะนี้พืชต้องการ
ปริมาณแสงที่น้อยลงกว่าช่วงวิกฤต	 (critical	 period)	 เพื่อการติดดอก	
หรือท่ีเรียกกันว่าพืชวันส้ัน	 โดยทั่วไปพืชจะเร่ิมพัฒนาตาดอก	 (floral	
primordia)	 เมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่าจุดวิกฤตประมาณ	10	วัน	 โดยกัญชง
สายพนัธุใ์นประเทศไทย	ช่วงวกิฤตคอืปรมิาณแสงทีเ่ฉลีย่ต�า่กว่า	11	-	12	
ชั่วโมงในแต่ละวัน	 ซึ่งแต่ละภูมิภาคหรือสายพันธุ์จะมีความแตกต่าง 
ออกไปบ้างไม่เท่ากัน
	 กัญชงและกัญชามีลักษณะเด่นเฉพาะตัวประการหน่ึงคือกลิ่น	
(odor)	เนื่องจากมีสารประกอบ	cannabinoids	และ	terpenes	อยู่เป็น
ปริมาณมากในใบ	 ช่อดอกและบางส่วนของล�าต้น	 ท�าให้มีกลิ่นเฉพาะที่
แตกต่างไปจากพืชชนิดอื่นๆ	 โดยจะมีกลิ่นแรงหรือฉุนมากในช่วงระยะ
การติดดอก
	 กลิ่นยังสามารถในการจ�าแนกกัญชงและกัญชาออกจากกันได้
อย่างคร่าวๆ	โดยใบอ่อนและช่อดอกของกัญชงจะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นตัวยา
แต่ไม่ฉุนมากหรือเพียงจางๆ	เพราะมี	THC	ในปริมาณน้อย	เมื่อสัมผัสจะ
รู้สึกเหนียวติดมือ	 นอกจากนี้การเสพกัญชาเมื่อน�าช่อดอกมาท�าให้เป็น
ฝอยและจุดไฟจะท�าให้สาร	 THC	 ระเหยออกมาในรูปของไอและควัน	 
จะเกิดกลิ่นเฉพาะตัวที่ฉุนคล้ายกลิ่นยาอีกแบบหนึ่งจ�าได้ง่ายไม่เหมือน
พืชชนิดอื่น

 •	ต้นกระเทย	 ในแปลงปลูกทั่วไปมีอัตราส่วนของต้นเพศผู้
และต้นเพศเมยี	1:1	และในช่อดอกเพศผูห้รือช่อดอกเพศเมยีจะไม่มดีอก
ต่างเพศมาเจอืปน	แต่ในบางกรณใีนภาวะวกิฤตทีพ่ชืรูส้กึตัวว่าไม่ปลอดภยั	
เช่นในภาวะทีป่ลกูพืชผดิฤดหูรือสภาพอากาศแห้งแล้งจดัหรอืเมือ่ช่อดอก
เจริญเต็มที่แต่ยังไม่ได้รับการผสม	 ในช่อดอกเพศเมียจะเกิดความเครียด

และผลติฮอร์โมนบางชนดิขึน้	ท�าให้เกดิดอกเพศผูข้ึน้มาปนอยูใ่นช่อดอก
เพ่ือไม่ให้พืชสูญพันธุ ์ไปที่เรียกว่า	 “ต้นกระเทย”	 ที่ช่อดอกมีดอก 
ทั้งสองเพศ	 ท�าให้เกิดการผสมของดอกเพศผู้และเพศเมียตามปกติ 
และติดเมล็ดได้
 
ประโยชน์ของกัญชง-กัญชา 

	 หลงัจากเมโซแลม	(Mecholam)	สามารถสกดัแยกสารประกอบ
ส�าคัญ	หาสูตรโครงสร้างโมเลกุลและสังเคราะห์	delta	9-	tetrahydro-

กัญชง

ดอกกัญชง
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ภาษาสันสกฤต	 “อนันตะ”	 ที่มีความหมายว่ามากมายเหลือล้น)	 
สาร	Anandamine	นี้จะพบอยู่ตามเส้นประสาททั่วไปในร่างกายมนุษย์
	 เมโซแลม	พบว่าสารแคนนาบินอยด์ในกัญชามีมากหลายร้อย
ชนิดและตระหนักกว่าสารประกอบเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะน�ามาใช้
เป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทในมนุษย์ได้ในอนาคต	 (ที่มา	 :	
The	Israeli	pharmacologist	who	kick-started	marijuana	research	
https	:	//www.israel	21c.org	May	14,	2012)
	 สารประกอบ	 THC	 และ	 CBD	 มีผลออกฤทธิ์โดยตรงต่อ 
จติประสาท	มคีวามส�าคญัมากต่อชวีติมนษุย์	การค้นพบวงจร	endocan-
nabinoid	 system	 (ECS)	 นี้ได้สร้างความตื่นตัวให้กับวิวัฒนาการทาง 
การแพทย์ในส่วนของโรคที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทและ
อุตสาหกรรมยารักษาโรค	เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ชาติอย่างมหาศาล
	 สาร	 THC	 มีสูตรโครงสร้าง	 C

21
H

30
O

2
	 มี	molecular	mass	

314.46	g/mol	เป็นสารประกอบ	lipid	ส�าคญัทีพ่บในพชืกัญชงและกัญชา	
มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทท�าให้มีอาการเคลิบเคลิ้มอยู่ในภวังค์คล้ายเพ้อฝัน 
ในทางกฎหมายถือเป็นสารเสพติดที่ส�าคัญโดยค�าว่า	THC	มีความหมาย
รวมถึง	 cannabinoid	 isomers	 คือสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้าง
เดียวกันแต่มีลักษณะโครงสร้างต่างกันและรวมถึงสารที่เป็นอนุพันธ	์
(derivatives)	อาท	ิcannabichromene	(CBC),	cannabichromenvarin 
(CBCV),	cannabidivarin	(CBDV)	cannabigerol	(CBG),	cannabicyclol 
(CBL)	และ	cannabinol	(CBN)	ด้วย
	 สาร	 THC	 จะพบมากท่ีสุดในช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมีย	 
โดยจะสะสมอยู่ในขนต่อมของใบประดบั	ซึง่โดยปกตใิบประดบัจะเรยีงตวั
กันหนาแน่น	 บริเวณใกล้ปลายช่อดอก	 ทั้งนี้ในพืชแต่ละสายพันธุ์จะมี
ปริมาณ	THC	มากหรือน้อยแตกต่างกันไป	รวมถึงปริมาณและชนิดของ
สารประกอบแคนนาบินอยด์	ก็แตกต่างกันออกไปด้วย
	 สาร	THC	มีฤทธิ์โดยตรงต่อจิตประสาท	มีการวิจัยหาแนวทาง
น�ามาใช้ประโยชน์กนัอย่างมากมาย	และพบว่า	THC	มปีระโยชน์ทางการ
แพทย์หลายประการ	เช่นรักษาโรคลมชัก	ลดอาการปลอกประสาทเสื่อม	
ลดความดันในตาของผู้ป่วยเป็นต้อหิน	ลดอาการเจ็บปวดและปวดเมื่อย
ร่างกาย	 คลายความวิตกกังวลและลดความเครียด	 เพิ่มความอยากใน 
ผู้ป่วยโรคมะเรง็	ลดการคล่ืนไส้อาเจยีนจากการได้รบัเคมบี�าบดั	รกัษาโรค
ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง	เป็นต้น
	 สาร	CBD	หรือ	Cannabidiol	มีสูตรโครงสร้าง	C

21
H

30
O

2
	เป็น

สารประกอบธรรมชาติที่สะสมอยู่มากในขนต่อม	 (capitated-stalk	
gland)	ที่มีอยู่ทั่วไปบนใบประดับช่อดอกของกัญชาและกัญชง	โดยจะมี
การสะสมของสารอยู่มากที่สุดในช่อดอกเพศเมียของต้นกัญชง	 (hemp)	
ดังนั้นการสกัด	CBD	ในทางอุตสาหกรรมจึงสกัดจากรวงช่อดอกเพศเมีย
ของกัญชงเป็นหลัก
 กญัชา (marijuana)	มสีาร	THC	อยู่ในปรมิาณมากแต่ม	ีCBD	
อยู่ในปริมาณน้อยซึ่งจะตรงข้ามกับกัญชง	ซึ่งมี	CBD	อยู่ในปริมาณมาก
แต่มี	 THC	 อยู ่ในปริมาณน้อย	 นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างที่ส�าคัญ 
อกีประการหนึง่ในกญัชา	THC	จะพบมากในใบประดบัช่อดอก	แต่พบน้อย

cannabinol	(THC)	ขึน้มาได้อย่างสมบรูณ์และยงัได้ท�าการศกึษาหาสูตร
โครงสร้างของ	 cannabidiol	 (CBD)	 ได้เป็นผลส�าเร็จ	 ต่อมาเมโซแลม 
ได้ค้นพบวงจรเบื้องต้นของแคนนาบินอยด์ในร่างกายมนุษย์ท่ีเรียกว่า	
endocannabinoid	system	ซึง่เป็นระบบทีช่่วยควบคุมให้กระบวนการ
ในร่างกายมนษุย์สมดลุเป็นปกติและระบบตัวรบั	cannabinoid	receptor 
(CB-1)	พบมากในระบบประสาทส่วนกลางและไขสนัหลงัและ	cannabinoid 
receptor	 (CB-2)	 พบในระบบประสาทท่ัวไปและระบบทางเดินอาหาร	
โดยได้ตั้งชื่อกลุ่มสารประกอบที่เป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณ	cannabinoid	
transmitter	 ใหม่ว่า	Anandamide	 (โดยค�าว่า	Ananda	ได้น�ามาจาก

เส้นใยจากล�าต้นกัญชง
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ในใบอ่อนและไม่พบเลยหรือพบน้อยมากในเปลอืก	(bark)	แกนต้น	(stalk)	
ของเมล็ดส่วนในกัญชง	 CBD	 จะพบกระจายอยู่ในแทบทุกส่วนของพืช	 
ทั้งใบ	 เปลือกและล�าต้นยกเว้นในเมล็ด	 โดยจะพบมากท่ีสุดในช่อดอก 
เพศเมีย
	 สารประกอบ	CBD	ไม่ท�าให้เกิดการเสพติดและไม่มีผลตกค้าง	
จึงมีความปลอดภัยสามารถใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยในห้องปฏิบัติการ
ปัจจบุนั	นกัวทิยาศาสตร์สามารถสกดั	CBD	ออกมาได้ในรปูของผลกึและ
น�าไปวิจัยต่อยอด	 ค้นพบตัวยาชนิดใหม่ที่สามารถรักษาโรคต่างๆ	 ของ
มนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า	 CBD	 เป็นตัวยาที่
สามารถใช้ในการลดการอกัเสบและเจบ็ปวดกล้ามเนือ้	โรคกระวนกระวาย	
โรคจิตประสาท	 เครียด	 และโรคลมชักในเด็กๆ	 อย่างได้ผล	 นอกจากนี ้
การศกึษาวจิยัทีต่่อเนือ่งทางการแพทย์ยงัพบว่า	CBD	มแีนวโน้มสามารถ
ใช้เป็นยารักษาโรคเพิ่มข้ึนได้อีกหลายโรค	 เช่นโรคเครียดนอนไม่หลับ	 
ข้ออกัเสบ	ความจ�าเสือ่ม	พาร์กนิสนั	ยบัยัง้อาการคลืน่ไส้อาเจยีนจากการ
ฉายรังสี	 ลดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ	 น�้ามันที่สกัดจากใบ
และช่อดอก	(CBD	oil)	ใช้ท�าเครื่องส�าอาง	ครีมบ�ารุงผิว	ผสมอาหารสัตว์
ท�าให้ขนสวยและขนไม่ร่วง	ฯลฯ

พันธุ์กัญชงและกัญชา

	 ในปัจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ในกัญชงและ
กัญชา	คือ	CBD	และ	THC	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณสมบัติในการรักษา
โรค	มีผลงานวิจัยใหม่ออกมาเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช
ต้องเร่งแข่งกนัพฒันาพนัธุล์กูผสมใหม่ๆ	ให้มสีาร	CBD	และ	THC	สงูทีส่ดุ
ส�าหรบัปลกูเพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	การปรบัปรงุพันธุท์�าให้
ปริมาณของ	 CBD	 และ	 THC	 ในพืชโดยเฉล่ียสูงข้ึนไปมาก	 อาทิ	 THC	 
ซึ่งเคยมีปริมาณสูงสุดเพียง	6.4%	ในปี	พ.ศ.	2546	ปัจจุบันมีลูกผสมใหม่
ที่มี	THC	สูงเกินกว่า	30%	และ	CBD	จากปริมาณ	2	-	3%	มีลูกผสมใหม่
ที่มี	CBD	สูงถึง	27%	
	 กรรมวิธีการปลูกแบบสาวแก่แม่ม่าย	 (sinsemilla)	 ที่ท�าให ้
โรงเรือนมีแต่ต้นตัวเมีย	ไม่มีการผสม	ช่อดอกจะเจริญได้เต็มที่โดยไม่เสีย
พลังงานไปในการผสมเกสรและเลี้ยงดูเมล็ด	 ใบเลี้ยงและขนต่อมก็เจริญ
เติบโตได้อย่างเต็มที่จึงมีสาร	THC	และ	CBD	มากกว่าปกติ	รวมถึงการใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหม่ๆ	มาใช้ในการปรบัปรงุพนัธุ	์อาทใิช้สาร
เคมี	คลื่นเสียงความถี่สูง	และคลื่น	x-rays	ท�าให้คุณภาพของเมล็ดกัญชง
และกญัชาในต่างประเทศได้รบัการพฒันาทิง้ห่างสายพนัธุไ์ทยไปไกลมาก
	 ทัง้กญัชงและกญัชาสายพนัธุไ์ทยไม่เป็นทีน่ยิมในการน�าไปเป็น
แม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ในการผสม	 เพราะจัดเป็นสายพันธุ์ท่ีมียีน	 (gene)	
เด่นที่ดื้อต่อแสง	 โดยลักษณะต้นและปริมาณสารประกอบในส่วนต่างๆ
ของต้น	นกัวทิยาศาสตร์สามารถปรบัปรงุให้มกีารเปลีย่นแปลงสูงขึน้หรอื
ต�่าลงได้	 แต่ลูกผสมใหม่ท่ีได้จากสายพันธุ์ไทยเป็นพ่อหรือแม่	 ส่วนใหญ ่
ยังตอบสนองต่อช่วงแสงที่เป็นลักษณะแดดจัดและช่วงวันยาวประมาณ	
11	ชัว่โมงแบบเขตร้อนเช่นเดิมไม่เปลีย่นแปลงท�าให้ยากในการปลกูเลีย้ง

ในโรงเรือนและชักน�าให้ออกดอก
	 อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ลูกผสมที่มาจากกัญชง	 (sativa	 type)	
กัญชา	(indica	type)และลูกผสมข้ามสายพันธุ์	(sativa	x	indica	type)	
เหล่านี้ล้วนเป็นสายพันทางการค้าและเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่าง
มากมาย	มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และมสีายพนัธุใ์หม่ๆ	ออกมา
อย่างต่อเนื่อง	 ในรายละเอียดที่ซองเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปจะบอกถึงที่มา
ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์และสภาพการปลูกที่เหมาะสมไว้อย่างคร่าวๆ	
ด้วย	ดังนั้นส�าหรับประเทศเขตร้อน	การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่ปลูก
ได้ดีในเขตร้อนจะดีกว่าสายพันธุ์ของเขตหนาวที่มี	 CBD	 หรือ	 THC	 สูง	 

ลักษณะใบกัญชง
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	 กัญชงในอนาคตคาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทวีความส�าคัญ
มากข้ึนกว่ากัญชาเพราะชาวบ้านสามารถจับต้องได	้ ปลูกได้ท้ังในระดับ
พื้นบ้านและระดับอุตสาหกรรม	และยังมีความคุ้นเคยและประสบการณ์
ในการปลูกที่ถ่ายทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
	 กัญชงที่ปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ	จะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัว	ปัจจัยส�าคัญที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช	มีเช่น	
สภาพพื้นที่และสภาพอากาศ	 ดิน	 น�้าและความช้ืนแสงแดด	 อุณหภูมิ	 
การกระจายพันธุ์	ชีวแวดล้อม	และเมล็ดพันธุ์
 1. สภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ	กัญชงสามารถปลูกได้ดี
ในดินแทบทุกชนิด	 สามารถเจริญเติบโตได้ดีมากในดินร่วนปนทราย	 
ที่น�้าไม่ท่วมขัง	 ในระยะของการปลูกช่วงแรก	 กัญชงต้องการความชื้น 
ในดินสูง	 เพื่อให้ดินนุ่มรากของต้นอ่อนสามารถแทงออกมาจากเมล็ด 
โดยจะใช้เวลาเพยีง	3-7	วนั	ในการงอกโผล่ขึน้จากพืน้ดนิและหยัง่รากแก้ว
ลงไปในดิน	 ในระยะต่อมาที่เป็นต้นกล้า	 พืชยังต้องการสภาพแวดล้อม 
ที่มีน�้าอุดมสมบูรณ์หรือมีผลเพื่อการเจริญเติบโต	 ในระยะนี้จึงควรมีการ
ดูแลไม่ให้พืชขาดน�้าและควรให้น�้าอย่างสม�่าเสมอต่อไปจนถึงระยะท่ีพืช
ตดิตาดอกและผสมเกสร	จากนัน้พชืจะมีความต้องการน�า้น้อยลง	สามารถ
หยุดการให้น�้าได้
	 	 ชาวบ้านทีป่ลกูกัญชงเป็นพชืหลกั	จะปลกูกัญชงในช่วงต้น
หน้าฝน	 ระหว่างเดือน	 มิถุนายน	 -	 กรกฎาคม	 ซึ่งเป็นช่วงท่ีดินมีความ 
ชุ่มชื้น	 พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสุดส่วนชาวบ้าน 
ทีป่ลกูกญัชงเป็นพชืรอง	ส่วนใหญ่จะปลกูในช่วงเดอืนสงิหาคม-กันยายน	
ภายหลังเก็บเกี่ยว	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	อ้อย	พริก	ฯลฯ	 เป็นช่วงที่มี 
ฝนน้อย	กัญชงจะเจริญได้ดีแต่ให้ผลผลิตที่ต�่ากว่าในช่วงฤดูฝน
 2.  ดิน	ดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกนั้น	ควรจะต้องมีส่วน

แต่จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ไม่ดีเมื่อปลูกในเขตร้อน

 •	ลูกผสมสายพันธุ์ที่มี	THC	สูง	มีเช่น
	 	 1.	Godfather	 OG	 มี	 THC	 34%	 CBD	 ต�่ ามาก 
ถือเป็น	World	strongest	Marijuana	strain
	 	 2.	Chemdawg	 (เข็มดอก)	 มี	 THC	 32%	CBD	 ต�่ามาก 
เป็น	hybrid	ของสายพันธุ์กัญชาไทยกับเนปาล
	 	 3.	Chem	 Berry	 D	 มี	 THC	 25-32%	 CBD	 ต�่ามาก	 
เป็นชนิดที่ยางของต้นมีความหอมเพิ่มขึ้นด้วย
	 	 4.	Bruce	Banncr	BX	2.0	มี	THC	25-30%	CBD	ต�่ามาก
	 	 5.	Cookies	Gelato	มี	THC	28%	CBD	ต�่ามาก

 •	ลูกผสมสายพันธุ์ที่มี	CBD	สูง	อาทิ
	 	 1.	Corazon	มี	CBD	22.5%	มี	TMC	2.70%
	 	 2.	Charlotte’s	Web	มี	CBD	17-20%	มี	 THC	0.3%	
เป็นลูกผสมที่มีปริมาณ	THC	ต�่าที่สุด
	 	 3.	Ringo’s	Gift	มี	CBD	20%	มี	THC	1%
	 	 4.	Harle	–	Tsu	มี	CBD	20%	มี	THC	1%	สามารถปลูก
ในเขตร้อนได้ดี
	 	 5.	ACDC	CBD	มี	CBD	20%	มี	THC	1.5%

เทคโนโลยีการปลูกกัญชง

 ประเทศเขตร้อนทีมี่สภาพภมิูอากาศแบบเขตศูนย์สตูร	มีแดดจัด
และฝนตกชกุตามฤดกูาลแบบนี	้มคีวามเหมาะสมต่อการปลกูกญัชงและ
กัญชามาก	 ท�าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและไม่ต้องให้การดูแล
รักษามากในทวีปเอเซียทางตอนล่างท่ีอยู ่ใกล้แนวเขตเส้นศูนย์สูตร 
ตลอดแนว	จึงมีการปลูกกัญชงและกัญชาโดยชาวพื้นบ้านมาแต่โบราณ
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ที่เป็นของแข็งที่มีแร่ธาตุอาหารหรือ	“ปุ๋ยในดิน”	นอกจากนั้นส่วนที่เป็น
ช่องว่างก็จะเป็นทีอ่ยูข่องน�า้และอากาศให้รากพชืดดูดงึไปเลีย้งต้นพชืและ
หายใจ	เพื่อให้เกิดพลังงานดูดน�้าและปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโต
	 	 ความอดุมสมบรูณ์ของดนิเป็นสถานภาพของดนิทีเ่กีย่วข้อง
กบัปรมิาณและความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารทีม่ต่ีอการเจรญิเตบิโต
ของพืช	 มีผลิตภาพ	 (productivity)	 หรือศักยภาพในการผลิตสูง	 ดินที่
อดุมสมบรูณ์ต้องเป็นดนิทีมี่ธาตอุาหารพชืครบและพอเพยีง	อยูใ่นสดัส่วน
ที่สมดุลต่อความต้องการของพืชครบและพอเพียง	อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล
ต่อความต้องการของพืช	 มีปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆที่ดีและเหมาะสมด้วย	
สภาพทางกายภาพของดนิ	เช่นโครงสร้างต้องด	ีร่วนซยุ	ระบายน�า้ถ่ายเท
อากาศได้ด	ีมเีนือ้ดนิเหมาะสม	มคีณุสมบตัทิางเคม	ีเช่นความเป็นกรด-ด่าง	
(pH)	ทีไ่ม่เป็นอปุสรรคต่อการเจรญิเตบิโตของพชื	มคีวามสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุ	 ตลอดจนมีคุณสมบัติทางชีวภาพท่ีดีเช่น	 มีแบคทีเรีย	 
รา	แอคติโนมัยซีทที่เป็นประโยชน์เป็นต้น
	 3.		น�้าและความชุ ่มชื้น	 น�้าเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของ 
โปรโตพลาซึม	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ของเซลล์	 เช่น	 ไมโตคอนเดรีย	 
คลอโรพลาสต์	ไรโบโซม	หรือสารประกอบเคมีต่างๆ	เช่นโปรตีนเอนไซม์	
กรดนิวคลีอิก	 สามารถด�ารงรูปร่างหรือคุณสมบัติได้โดยปกติ	 โดยทั่วไป
แล้วเซลล์ทีม่อีายนุ้อยจะมนี�า้มากกว่าเซลล์ทีม่อีายมุากและพชืล้มลุกมีน�า้
มากกว่าไม้ยนืต้น	พชืล้มลกุอาจมนี�า้มากถงึ	80	-	90%	ในขณะทีไ่ม้ยนืต้น
มีน�้าภายในเซลล์เพียง	30	-	40%
	 	 ช่วงที่เมล็ดเริ่มงอกพืชต้องการน�้าและความชื้นในดิน 
ที่เหมาะสมและสม�่าเสมออย่างน้อย	4	 -	5	วัน	หากดินแห้งหรือขาดน�้า 
ในช่วงต้นอ่อนเร่ิมงอก	 จะท�าให้ต้นอ่อนผิดปกติและเนื้อแป้งในเมล็ด 
ไม่อ่อนตัว	ท�าให้ต้นอ่อนไม่งอกและตายลงได้
	 	 ช่วงอื่นๆ	 เช่น	ช่วงเป็นต้นกล้า	 ช่วงใบอ่อน	ช่วงออกดอก	 
พืชจ�าเป็นต้องใช้น�้าเพื่อท�าให้พืชมีการพัฒนาท่ีสมบูรณ์	 ส่วนต่างๆ	 
ของต้นจะเจริญเป็นปกติ
	 	 ช่วงผสมเกสรและการแพร่กระจายของเกสรตัวผู้	 น�้าจะ
ท�าให้เกดิการเต่งในเนือ้เยือ่ต่างๆ	ทกุส่วน	ท�าให้อบัเรณูเปิดอ้า	ส่งให้เกสร
ตัวผู้กระจายไปได้ตามลม	 หรือด้วยแมลง	 และเกสรตัวเมียกับรังไข่ที่เต่ง 
ก็พร้อมที่จะรับการผสม	น�้ายังกระตุ้นให้รังไข่ขยายตัว	พร้อมส�าหรับการ
ติดเมล็ด
	 	 เมื่อเกิดการผสมเกสรแล้วพืชจะต้องการน�้าน้อยลง	 ใบ
ประดับจะค่อยๆ	 แห้งและติดรัดอยู่กับช่อดอกโดยไม่ร่วงหล่น	ท�าหน้าที่
ช่วยปกป้องเมลด็ไว้จากสิง่แวดล้อมต่างๆ	และเมือ่เมลด็แก่เตม็ที	่ความแห้ง
ยังช่วยในการกระจายพันธุ์	 โดยจะท�าให้เมล็ดร่วงหลุดจากต้นได้ง่ายขึ้น
เมื่อต้นล้มหรือได้รับการกระทบกระเทือน
 4.  แสงแดด	กัญชงเจริญได้ดีในเขตร้อนชื้น	ต้องการแสงแดด
จดัและอณุหภมูทิีเ่หมาะสมในช่วงระหว่าง	14	-	37	�	C	เพือ่การสงัเคราะห์
อาหารด้วยแสงอีกทั้งกัญชงยังเป็นพืชวันสั้น	 (short-day	 plant)	 
กล่าวคือพืชกลุ ่มนี้จะออกดอกได้ต่อเมื่อช่วงเวลากลางคืนมากกว่า 
ความยาวช่วงวันวิกฤต	 (critical	 day	 length)	 8	 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า	 

ต่อเนื่องกันนานประมาณ	10	วัน	มีช่วงแสงวิกฤตอยู่ที่	11	-	12	ชั่วโมง
ต่อวัน	(กัญชงพันธุ์ไทย)
	 	 ประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือเขตร้อน	 ความยาวของ 
ช่วงแสงจะค่อย	 ๆ	 ผันแปรไปตามฤดูกาลเนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่มีการ
ตอบสนองต่อแสงไวมาก	 ดังนั้นการปลูกพืชช่วงที่เหมาะสม	 จึงมีความ
ส�าคัญควรปลูกในช่วงต้นฝนประมาณเดือนพฤษภาคม	 -	 มิถุนายน	 
(ช่วงวันยาว)	 มีความชื้นในดินพอเพียงต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบของ
กัญชงและไปออกดอกติดผลในช่วงวันสั้น	(ธันวาคม	-	กุมภาพันธุ์)	
	 	 กัญชงเป็นพืชวันสั้น	 ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังส�าหรับเมล็ด
พันธุ์ที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นต้นพันธุ์หรือเพื่อการปรับปรุง
พนัธุ	์เช่นเมล็ดพนัธ์ุของทวปียโุรป	จะมค่ีาวกิฤตของช่วงแสงอยูท่ี	่14	-	15	
ชั่วโมง	เมื่อปลูกในยุโรปช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 (มีนาคม	-	พฤษภาคม)	ที่มีช่วง
แสงยาวมากจะเจริญเติบโตได้ดี	 และออกดอกติดผลในฤดูใบไม้ร่วง	
(กันยายน	 -	 พฤศจิกายน)	 ที่ช่วงแสงส้ันลงกว่าช่วงวิกฤต	 คือ	 น้อยกว่า	 
14	-	15	ชั่วโมง	แต่เมื่อปลูกในประเทศไทย	ตามปกติหรือนอกโรงเรือน	
ซึ่งมีช่วงแสงเฉลี่ยประมาณ	11	-	12	ชั่วโมงต่อวัน	และยังมีความเข้มของ
แสง	และอณุหภมูทิีส่งูกว่าในยโุรปมาก	ปัจจยัของแสงและอุณหภูมจิะไป
เร่งการเจรญิเตบิโตของพชืต่างถิน่ให้ผดิปกตไิป	อาท	ิท�าให้ต้นยดืตวัได้เรว็
มากขึ้น	 จึงไม่แข็งแรงหรือออกดอกติดผลท้ังๆ	 ที่ต้นยังเล็ก	 หรือเจริญ
เติบโตยังไม่เต็มที่	 แต่เมล็ดก็สามารถน�าไปปลูกใหม่ได้	 และจะต้องปลูก
อย่างน้อย	3	ซ�้าหรือ	3	รุ่น	หรือต้องใช้เวลาประมาณ	1	-	2	ปี	ในการปรับตัว
จึงสามารถเจริญเติบโตได้	อย่างปกติใกล้เคียงกับกัญชงสายพันธุ์ไทย
 5.  เมลด็พนัธุ	์เมลด็พนัธุม์คีวามส�าคญัมากเพราะเมลด็พันธุด์ี
จะสามารถให้ผลผลิตที่สูง	กว่าพันธุ์ปกติ	มีสาร	THC	หรือ	CBD	สูงหรือ
ต�่ากว่าปกติ	หรือท�าให้พืชมีความแข็งแรง	สามารถทนต่อโรคพืชบางชนิด	
หรือทนต่อสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนได้	เมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาที่
เกบ็ใหม่จะมอีตัราการงอกสูงทีสุ่ด	ยิง่เก็บไว้นานความสามารถ	ในการงอก
จะยิง่ลดลง	เมลด็เก่าหรอืมอีายกุว่า	3	ปี	อตัราการงอกจะลดลง	ในสภาพ
ห้องเก็บรักษาที่ควบคุมอุณหภูมิที่	 12	 -	 18	 �C	 ความชื้น	 50	 -	 70%	 
จะสามารถยืดอายุ	ได้หลายปี
	 	 -		 เมล็ดพันธุ์ปีแรกอัตราการงอกจะสูงกว่า	90	-	100%	
	 	 -		 เมล็ดพันธุ์ปีที่	2	-	3	จะงอกได้ประมาณ	60	-	90%	
	 	 -		 เมล็ดพันธุ์ปีที่	4	-	5	จะงอกได้ประมาณ	20	-	60%
	 	 -		 เมล็ดพันธุ์ปีที่	6	ขึ้นไปจะงอกได้น้อยประมาณ	0	-	20%
 6.  การปลกูกญัชง	การปลกูกญัชงเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านเส้นใย
หรือเมล็ด	จะต้องปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้วัตถุดิบพอเพียง	และ
เน่ืองจากกญัชงไทยเป็นพืชท่ีมีวงจรชีวิตสัน้ประมาณ	เพียง	150	ถงึ	180	วนั 
อกีทัง้ยงัมกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็	ในช่วง	100	วนัแรก	การเปล่ียนแปลง
ในระยะต่าง	ๆ	ของกัญชงจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว	
	 	 เมื่อเตรียมดินด้วยการไถพลิกและไถพรวนจนหน้าดินร่วน
ดีแล้ว	 ส�าหรับกัญชงที่ปลูกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้เส้นใย 
จะท�าการตัดในช่วง	80	-	100	วัน	ชาวบ้านจะใช้ระยะห่างของการปลูก
ระหว่างต้นและระหว่างแถวไม่ห่างมาก	ประมาณ	 15	 -	 20	 เซนติเมตร	 
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	 	 วธิกีารปลกู	โดยทัว่ไปชาวบ้านใช้ไม้ปลายแหลม	แทงลงไป
ในดินให้เป็นหลุมตามระยะที่ประมาณไว้	 ไม่ให้หลุมลึกเกินกว่า	 5	
เซนตเิมตร	เพราะจะท�าให้เมล็ดกญัชงซึง่มขีนาดเลก็และเบาถูกดินทบัถม
หนักมาก	ท�าให้ดันตัวงอกขึ้นมาเหนือดินได้ยาก	หรือโรยหรือฝังเมล็ดไว้
ตื้นเกินไป	 ก็อาจถูกมดแมลงและสัตว์อ่ืนๆอีกหลายชนิดมาคุ้ยไปกินเป็น
อาหารได้	หลมุปลกูควรรองก้นหลมุด้วยสารป้องกันก�าจดัแมลงอัตราส่วน	
3	 กก/ไร่	 และปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกผสมปุ๋ย	 NPK	 สูตร	 15-15-15	
อัตราส่วน	 30	 กก./ไร่	 ตามล�าดับ	 เพ่ือป้องกันแมลงและเชื้อราเข้ามา
ท�าลายเมล็ด	 และเป็นการเตรียมสารอาหารไว้ให้ต้นอ่อน	 แล้วน�าเมล็ด 
กัญชงหยอดลงในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ	2	-	3	เมล็ด	แล้วจึงกลบหลุม
โดยการเกลี่ยปกติไม่ต้องอัดแน่น
 7.  ลักษณะการเจริญเติบโต	ช่วง	1	-	7	วันหลังการปลูกจะมี
รากแรกเกิด	 (radicle)	 จะแทงออกมาจากเมล็ด	 ท�าหน้าที่เป็นรากแก้ว
ยาว	2	–	6	เซนติเมตร	ยืดตัวแทรกเข้าไปในดิน	รากแขนงจะเจริญเติบโต
ตามมาช่วยยึดดินให้ต้นอ่อนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น	 ส่วนของล�าต้นอ่อน 
ใต้ใบเลีย้ง	(hypocotyl)	จะขยายตวัดันส่วนของต้นอ่อนให้ยกตวัข้ึนเหนอื
พื้นดิน	ต้นอ่อนจะค่อยตั้งขึ้นตรงพร้อมใบเลี้ยงคู่แรก	(cotyledons)	ที่มี
ลักษณะกลมรี	อวบน�้า	และขอบใบเรียบ	ในระยะนี้เปลือกหุ้มเมล็ดจะถูก
ใบอ่อนที่ค่อยโผล่ออกมาดันให้หลุดร่วงไป	ในช่วงนี้ต้นอ่อนจะมีความสูง
ประมาณ	1	-	5	เซนตเิมตร	กญัชงและกญัชามกีารตอบสนองต่อแสงตัง้แต่

การงอกของเมล็ดในช่วง 1- 7 วันแรกหลังการปลูก : A และB เมล็ดเริ่มงอก, 

 และ C สรุปช่วงการงอกของเมล็ดกัญชงในสัปดาห์แรกหลังการปลูก

(ที่มา วีระชัย ณ นคร, 2564)

การพัฒนาของช่อดอกอกเพศผู้ที่ระยะ 90 - 100 วัน : A และ B การยืดตัวของช่อดอกเพศผู้ และการพัฒนาของดอกอ่อนจนเป็นดอกบาน

C และ D ช่อดอกเพศเมียช่วงระยะ 90 - 120 วัน เป็นการพัฒนาช่อดอกเพศเมีย มีรยางค์และใบประดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนดูเป็นกลุ่มก้อน 

(ที่มา วีระชัย ณ นคร, 2564)

C

A B

จะได้ต้นกัญชง	40,000	-	70,000	ต้น/ไร่	พืชจะเจริญเพียงเบียดเสียดกัน
ขึ้นไป	 ไม่แตกกิ่งก้านมากเป็นกอ	 ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการลิดกิ่งก้าน
ออก	และมีความสะดวกในการลอกเปลือก	
	 	 ส�าหรับการปลูกเพือ่เก็บช่อดอก	ซ่ึงเป็นช่วง	100	-	120	วนั
หรือเพือ่เกบ็เมลด็ซึง่ต้องให้ต้นกัญชงเจริญเตบิโตจนครบวงจร	150	-	180	วนั 
จะต้องปลูกให้ต้นมีความห่างมากขึ้นเฉลี่ยระหว่างต้นหรือระหว่างแถว
ประมาณ	25	-	60	เซนติเมตร	ซึ่งเมื่ออายุ	ได้ประมาณ	120	วัน	ต้นตัวผู้
จะล้มตายลง	 ต้นตัวเมียจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก	 สามารถขยายกิ่งก้านสาขา
ออกไปได้อย่างเต็มที่

C D
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ต้นยังเล็ก	เมื่อได้รับแสงแดดมากจะมีการเจริญเติบโตและยืดตัวได้อย่าง
รวดเร็ว	 ในบางช่วงสามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง	 5	 -	 7	 เซนติเมตร/วัน	 
ในช่วงการเจริญเติบโตทางสูงและทางใบน้ี	 กัญชงจะมีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสุดในช่วงระยะ	100	วันแรก
	 	 หลังการปลูกประมาณ	 1	 เดือนใบใหม่จะแตกข้ึนมาอีก
หลายใบส่วนใหญ่เป็นใบที่มีลักษณะคล้ายอุ้งมือ	 (palmate)	 มีใบย่อย
ลักษณะ	2	-	3	แฉก	ส่วนของต้นกล้าระยะนี้มีความแข็งแรงตั้งตรง	ระบบ
รากมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น	 พร้อมจะส่งต้นพืชให้เจริญเติบโต 
ต่อไปได้อย่างรวดเร็วตัง้แต่ระยะนี	้โดยต้นกล้ามคีวามสงู	15	-	50	เซนตเิมตร 
ในช่วงประมาณ	2	เดือนมีการเจริญเติบโตทางต้นและใบที่แข็งแรง	และ
ยืดตัวได้รวดเร็วมาก	ต้นจะมีความสูงราว	60	-	100	เซนติเมตร	
	 	 กัญชงช่วง	2	-	3	เดือน	พืชจะเจริญเติบโตและยืดตัวเต็มที่	 
ขึ้นเบียดเสียดกันในระยะนี้	 ต้นมีความสูงเฉลี่ย	180	–	250	 เซนติเมตร
พร้อมส�าหรับการตัดเพื่อลอกเปลือก	 น�าไปท�าเส้นใยกัญชงช่วงอายุ	 90	
-	120	วัน	หรือ	3	-	4	เดือน	เป็นช่วงที่กัญชงค่อยๆ	ชะลอการเจริญเติบโต
ทางต้นและใบลง	โดยไปเพิม่การพฒันาและการเจรญิเตบิโตทางด้านการ
ขยายพนัธุ	์ช่วงแรกต้นกญัชงเริม่ตดิตาดอกและพฒันาเป็นดอกเพศผู้และ
ดอกเพศเมยีอย่างชัดเจน	มกีารยดืตวัของช่อดอก	การแตกใบประดับและ
การเพิ่มจ�านวนของขนต่อม	พร้อมส�าหรับการผสมข้ามต้น
	 ช่วงกัญชงอายุ	90	-	120	วัน	กัญชงเพศเมียจะเริ่มติดตาดอก
เป็นจุดเล็กๆบริเวณซอกใบใกล้ปลายยอดและค่อยเจริญขยายขนาดขึ้น	 
มีรยางค์ปรากฏที่ส่วนปลายของดอก	 ยื่นออกมาลักษณะเป็นเส้นคู	่ 
โดยช่อดอกจะค่อยยืดตัวพร้อมไปกับการเพิ่มจ�านวนของใบประดับ	 
ขนต่อมเพิม่มากขึน้จนสงัเกตเหน็เป็นจดุสขีาวกระจายอยูท่ัว่ช่อดอกและ
ปรากฏหนาแน่นเป็นลกัษณะพเิศษบนผวิใบประดบั	ช่อดอกจะออกสเีขียว
อ่อน	มีใบประดับขนาดเล็กหนาแน่นลักษณะเป็นกลุ่มชัดเจน

	 ต้นกัญชงเพศผู้ในช่วงสุดท้ายที่ระยะ	90	 -	120	วันเมื่อมีการ
ผสมเกสรข้ามต้น	 โดยพาหะลมและแมลง	 จากนั้นต้นเพศผู้จะหยุดการ
เจริญเติบโต	 ทิ้งใบและแห้งตายลงโดยรวดเร็ว	 ท�าให้เกิดพื้นที่โปร่งและ
กว้างมากขึน้	ต้นเพศเมยีสามารถแผ่ขยายกิง่ก้านออกไปได้อีกอย่างเตม็ที่	
ช่อดอกจะยดืตวัไปยงัพืน้ทีว่่าง	ท�าให้เมือ่ตดิเมลด็	จะมพีืน้ทีใ่ห้เมลด็ขยาย
ตัว	และเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
	 ระยะ	4	-	5	เดือนหลังจากปลูกเป็นช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิต
ของกัญชง	 เมื่อต้นเพศผู้ตายไปแล้ว	 ในแปลงจะเหลือแต่ต้นเพศเมีย 
ที่ท�าหน้าที่ดูแลเมล็ดให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างสมบูรณ์	 เมื่อเมล็ดเริ่มแก่	
ใบประดบั	จะค่อยๆแห้งลง	และท�าหน้าทีหุ่ม้พนัเมลด็ไว้ไม่ให้หลดุร่วงง่าย
จนกว่าจะแก่เต็มที่	 การเก็บเกี่ยวเมล็ดจะต้องจัดช่อดอกกันชงในระยะนี้	
และน�าไปตากให้แห้งเพื่อฝัดเมล็ดออกต่อไป
	 โดยทั่วไปเมล็ดจะใช้เวลาเพียง	 1	 เดือน	 เมื่อแก่เต็มท่ีและ 
ร่วงหล่น	 ในธรรมชาติเมื่อเมล็ดแก่เต็มที่จะพอดีกับใบประดับมีความ 
แห้งกรอบและค่อยร่วงหล่นไป	ท�าให้เมล็ดหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นเมื่อต้นล้ม
หรือโดนลมกระโชก	 การเก็บเมล็ดกัญชงจะตัดดอกเมื่อเมล็ดใกล้แก่ 
เต็มที่	 ซึ่งจะมีใบประดับแห้งติดอยู่ด้วยจ�านวนมาก	 ช่อดอกจะถูกน�าไป
ตากแดดอีกระยะหนึ่งให้แห้งจริงๆ	 แล้วน�าไปฝัดหรือร่อนแยกเมล็ดและ
ใบประดับออกจากต้น	 ใบประดับเป็นส่วนที่มีสาร	 CBD	 อยู่สูงมาก	 
จึงสามารถน�าไปสกัด	 CBD	 เพื่อใช้ท�ายารักษาโรคได้	 ส่วนเมล็ดจะถูก 
แยกเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือเพื่อปลูกในฤดูต่อไป

(โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)

พัฒนาการของต้นกัญชงที่ระยะ 120 - 150 วัน : A. ช่วงประมาณ 120 วัน เมล็ดมีการพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่และ B. ช่วงใกล้ 150 วัน 

เมล็ดแก่ใบประดับแห้งลงและท�าหน้าที่หุ้มพันเมล็ดไว้ไม่ให้หลุดร่วงง่าย (ที่มา วีระชัย ณ นคร, 2564)

A B
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

สุภาพร สัมโย และสิรารัตน์ เสลา 

 ผกัตกแต่งอาหาร (Vegetables Garnish)	หมายถงึ	การน�าผกัหรอืสมุนไพร
ปรมิาณเลก็น้อยมาใช้ในการประดับหรือชรูสอาหารคาว	อาหารหวาน	รวมทัง้เครือ่งดืม่	
ช่วยให้อาหารและเครื่องดื่มสวยงามและดึงดูดสายตา	(Visual	Appeal)	ปรับปรุงกลิ่น
หรอืรสชาตขิองอาหาร	(Enhancement	of	Flavor)	เตมิเตม็จานอาหารให้ดนู่ารบัประทาน 
(Filling	the	Plate)	และสามารถแยกประเภทของเมนูอาหารได้	 (Identification	of	 
a	Dish)	สามารถจ�าแนกได้ตามการน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 2	ประเภท	คือ	ผักโรยหน้า 
และผักประดับ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

ผักตกแต่งอาหารยอดนิยม

	 ผกัโรยหน้า	นยิมใช้ในส่วนของใบทีม่สีโีดดเด่นหรอืมีกลิน่หอมของน�า้มนัหอม
ระเหยมาใช้โรยหน้าอาหารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนน�ามาเสิร์ฟ	 ช่วยเพิ่มสีสันหรือชูรส
อาหาร	เช่น	กะเพรา	โหระพา	หอมแบ่ง	ผกัช	ีผกัชลีาว	ผกัชฝีรัง่	ขึน้ฉ่าย	ใบมะกรดู	และ
สะระแหน่	
	 ผักประดับ	นิยมใช้ส่วนของใบจากผักกาดหอมหรือพืชผักตระกูลสลัด	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสีสัน	ดึงดูดให้อาหารดูน่าทานและเพิ่มพื้นที่ให้กับอาหารดังกล่าว	
ได้แก่	ผักกาดหอม	สลัดฟินเล่ย์ไอซ์เบริก์	สลัดเรดโอ๊ค	รวมทั้งมีการน�าผักที่ใช้ส่วนของ
ราก	เช่น	แครอท	บีทรูท	และผักที่ใช้ส่วนของผล	เช่น	มะนาว	กะหล�่าปลี	ผักกาดขาว	
มะเขือเทศ	และพริก	เป็นต้น	

การผลิตผักตกแต่งอาหารในประเทศไทย

	 ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตผักทั้งหมด	 ในปี	 2564	 (มกราคม-พฤศจิกายน)	
1,448,905	ไร่	มผีกัตกแต่งอาหาร	160,463	ไร่	หรอืคดิเป็น	11.99	เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ี
ผลิตผักทั้งหมดของประเทศไทย	โดยแบ่งเป็นผักโรยหน้า	101,665	ไร่	ชนิดผักที่มีพื้นที่
ผลติมากทีส่ดุ	5	อนัดบั	ได้แก่	กะเพรา	โหระพา	หอมแบ่ง	(ต้นหอม)	ผกัช	ีและผกัขึน้ฉ่าย	
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต	31,339	24,701	21,400	9,349	และ	5,332	ไร่	ตามล�าดับ	
ส่วนผักประดบัมเีนือ้ทีเ่กบ็เกีย่วผลผลิต	58,798	ไร่	โดยมผัีกกาดหอม	พรกิใหญ่	ผกักาด
ขาวปลี	ผักกาดหัว	และมะเขือเทศ	มีพื้นที่มากที่สุด	(ดังตาราง)	

หนองไฮ.... แหล่งผลิตผักตกแต่งอาหาร
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ห่อหมกมะพร้าวโรยหน้าด้วยใบมะกรูด

การขนถ่ายผัก

ออส่วนโรยหน้าด้วยผักชี ขนมหวานตกแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่

ขนมหวานโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่

สเต็กหมูตกแต่งด้วยผักสลัดและมะเขือเทศ

ซาซิมิ ตกแต่งด้วยใบชิโสะ
และเลมอน

การเตรียมแปลงปลูกผักโรยหน้า
 ณ ต�าบลหนองไฮ

ระบบการให้น�้าแบบสปริงเกอร์ในแปลง
ปลูกผักชีลาวและขึ้นฉ่าย
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เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ผักตกแต่งอาหาร ของประเทศไทย
ระหว่าง ม.ค. - พ.ย. 2564 

                  พืช                         เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (ไร่)
ผักตกแต่งอาหาร 160,463
ผักโรยหน้า 101,665
กะเพรา	 31,339
โหระพา	 24,701
หอมแบ่ง(ต้นหอม)	 21,400
ผักชี	 9,349
ผักขึ้นฉ่าย	 5,332
ผักชีฝรั่ง	 4,824
แมงลัก	 2,685
สะระแหน่	 1,729
ผักชีลาว	 306
ผักประดับ 72,055
ผักกาดหอม	 13,257
พริกใหญ่	 12,576
ผักกาดขาวปลี	 10,428
ผักกาดหัว	(หัวไชเท้า)	 9,838
มะเขือเทศบริโภคสด	 9,731
พริกชี้ฟ้าแดง	 6,156
ผักกาดเขียวปลี	 5,966
พริกหยวก	 4,063
พริกยักษ์	 41
ผักอื่นๆ 1,275,185
รวมทั้งหมด 1,448,905

ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร
	 การผลิตผักตกแต่งอาหารมีพื้นท่ีกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย	เช่น	จังหวัดกาญจนบุรี	สุโขทัย	นครราชสีมา	อุดรธานี	
ปทมุธาน	ีและราชบรุ	ีเป็นต้น	ส�าหรบัแหล่งผลติและจ�าหน่ายทีส่�าคญัของ
จังหวัดอุดรธานี	 อยู่ที่อ�าเภอเมืองอุดรธานี	 โดยแหล่งผลิตท่ีส�าคัญอยู่ที่
ต�าบลหนองไฮ	เนือ่งจากลกัษณะดนิเป็นแบบร่วนปนทราย	สภาพภูมอิากาศ
เหมาะสมและอยูใ่กล้ตลาดเมืองทองเจรญิศร	ีซึง่เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 
ผู้ผลิต	พ่อค้าคนกลาง	และผู้บริโภคทั่วไปจึงสามารถเข้าถึงผลผลิตได้ง่าย	
ส�าหรับวิธีการผลิต	การจัดการ	และจ�าหน่ายของเกษตรกรในพื้นที่ต�าบล
หนองไฮ	มีรายละเอียดดังนี้
 

การผลิตผักตกแต่งอาหาร ต�าบลหนองไฮ 

	 การผลิตผัก	ณ	 ต�าบลหนองไฮ	 มีทุกประเภทของผักตกแต่ง
อาหาร	 ได้แก่	 ผักโรยหน้า	 และผักประดับ	 แม้การน�าไปใช้ประโยชน ์
จะแตกต่างกัน	แต่ด้านการผลิตจะมวีธิกีารผลติ	การจดัการทีค่ล้ายคลงึกัน 
โดยผกัทีน่ยิมปลกูมากทีส่ดุ	ได้แก่	ผกัช	ีขึน้ฉ่าย	หอมแบ่ง	และผกักาดหอม
 การเตรียมพื้นที่แปลงปลูก	 ไถพรวน	 1-2	 ครั้งและเก็บซาก
วชัพืช	ยกแปลงสงูประมาณ	30-40	เซนตเิมตร	กว้าง	1.2	เมตร	ยาว	20	เมตร 
หรอืตามความยาวของพืน้ที	่เพิม่ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ	โดยคลกุเคล้า
ปุย๋ขีไ้ก่ลงแปลงปลกู	อตัราประมาณ	2-3	กระสอบต่อแปลง	หรอืประมาณ	
50-75	กิโลกรัมต่อแปลง	และโรยหน้าด้วยแกลบเมื่อใช้ปลูกหอมแบ่ง	
 การปลูก	 ผักที่ใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์	 เช่น	 ผักชี	 ผักชีลาว	
ขึ้นฉ่าย	 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหว่านเมล็ด	 โดยอาจปลูกพืชเพียงชนิดเดียว
หรือปลูกพืชผสม	2	ชนิดในแปลงเดียวกัน	ซึ่งจะหว่านเมล็ดครั้งละหนึ่ง
พืช	 เช่น	 ปลูกผักชีลาวก่อนแล้วจึงหว่านเมล็ดขึ้นฉ่าย	 ประโยชน์ที่ได้รับ
จากผักชลีาว	คือ	มกีล่ินทีฉ่นุจะช่วยไล่แมลงในแปลงปลูก	และการใช้พืน้ที่
ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต	 เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมีอายุเก็บเกี่ยว
แตกต่างกัน	 โดยผักชีลาวและข้ึนฉ่ายมีอายุเก็บเก่ียว	 45	 และ	 30	 วัน 
หลังปลูกตามล�าดับ	และเก็บเกี่ยวได้	2-3	รอบ	
 การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ย	 การให้น�้า	 นิยมให้น�้าในตอนเช้า	
ระบบสปรงิเกอร์	1	ครัง้ต่อวนั	ประมาณ	5-10	นาทีต่อครั้ง	ทุกแปลงปลูก	
ส่วนในฤดูแล้งจะให้น�้าเพิ่มอีก	1	ครั้งต่อวัน	ในช่วงเวลาเย็น	
	 การใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ	2-	3	ครั้งตลอดฤดูปลูก	โดยใส่ปุ๋ยสูตร	
16-8-8	 อัตรา	 40	 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก	 15	 วัน	 จากนั้นเปลี่ยนปุ๋ย 
เป็นสูตรเสมอ	เช่น	15-15-15	หรือ	16-16-16	อัตรา	40	กิโลกรัมต่อไร่	
ทุก	10-15	วัน	และการให้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง	 เช่น	คีเลต	แคลเซียม	
และโบรอน	 ช่วยในการเจริญเติบโต	 เพิ่มขนาด	 ท�าให้ใบเขียว	 และ 
ผักรสชาติดี	เป็นต้น	โดยอัตราที่ใช้แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดของสาร	
 การก�าจัดวัชพืช	 ในขั้นตอนเตรียมแปลงมีการไถพรวนและ 
เก็บซากวัชพืชท�าลาย	 และก่อนปลูกมีการใช้สารควบคุมวัชพืชที่ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อผลผลิต
 การปลูกพืชสลับ	 มีการปลูกผักสลับชนิดระหว่างผักตกแต่ง
ด้วยกันก่อน	ประมาณ	2-3	รอบ	เช่น	ปลูกหอมแบ่งแล้วเปลี่ยนเป็นผักชี
ลาว	 และจึงเปลี่ยนไปปลูกมันส�าปะหลังหรืออ้อย	 เพื่อเป็นการตัดวงจร
ของโรคและแมลงที่อาจจะสะสมได้จากการปลูกผัก	
 การเกบ็เกีย่ว	การเกบ็เกีย่วผกัส่วนใหญ่จะเริม่เกบ็เกีย่วในช่วง
เวลาเช้าประมาณ	05.00	น.	โดยถอนทั้งต้น	ล้างท�าความสะอาดส่วนราก
ด้วยน�้า	 แล้วมัดรวมกันเป็นก�าด้วยหนังยาง	 ก่อนน�ามาจัดเรียงลงตะกร้า
ขนาดประมาณ	50	กิโลกรัม	มีผ้าชุบน�้าคลุมอยู่ด้านบน	และวางตะกร้า
ผักไว้ในที่ร่มหรือมีกางร่มให้ตะกร้าผัก	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผักโดนแดด 
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การเตรียมแปลงปลูกผักโรยหน้า
 ณ ต�าบลหนองไฮ

ระบบการให้น�้าแบบสปริงเกอร์ในแปลง
ปลูกผักชีลาวและขึ้นฉ่าย

ปลูกมันส�าปะหลังสลับผักตกแต่ง

การจัดการผักกาดหอม
หลังเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเบื้องต้นของผักกาดหอม
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สโุขทยั	และพจิติร	เป็นต้น	เกดิการแลกเปลีย่นหรอืน�าไปส่งยงัจดุกระจาย
สนิค้าขนาดใหญ่ของกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	เช่น	ตลาดไท	ตลาดสีม่มุเมอืง 
รวมทั้งการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 เป็นต้น	 ผักตกแต่งจานอาหารก็เช่นกันท่ีมีการน�ามา
จ�าหน่ายในตลาดดังกล่าว	
		 การจ�าหน่ายผักตกแต่งอาหารที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีฯ	 จะ
บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีการเจาะรู	ขนาดถุงละ	5	กิโลกรัม	โดยมีการเพิ่ม
น�้าหนักลงไปอีกประมาณ	 500	 กรัมเพื่อเป็นป้องกันการสูญเสียน�้าหนัก
ระหว่างการขนส่ง	
	 หลังการซื้อขายผักตกแต่งอาหารจะถูกขนถ่ายขึ้นรถอีกครั้ง	
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อตามพื้นที่ของผู้ซื้อ	ราคาผัก	(ณ	ช่วงเดือนธันวาคม	
2563)	 ผักกาดหอมราคาส่ง	 130	 บาทต่อ	 5	 กิโลกรัม	 (1	 ถุง)	 ขั้นต�่า
ประมาณ	50	กิโลกรัม	ราคาปลีก	140	บาทต่อ	5	กิโลกรัม	
ติดต่อผู้เขียน  : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
   โทร 083-841-0634
   E-mail : sammayo.th@gmail.com
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ในระหว่างที่ก�าลังเก็บเกี่ยว	 และช่วยรักษาคุณภาพของผัก	 ส�าหรับ 
ผักกาดหอมเกษตรกรจะงดน�้าก่อนเก็บเก่ียว	 1	 วัน	 ป้องกันการฉีกขาด
หรือหักของใบและต้น	

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

	 ก่อนจะน�าไปจ�าหน่ายในตลาดค้าส่ง	จะมกีารใส่น�า้แขง็ลงไปใน
ตะกร้าเพิม่เตมิอกีครัง้	แล้วค่อยน�าผ้าชบุน�า้มาคลมุเพ่ือให้ผกัยงัคงความสด
ก่อนถึงตลาดต่างๆ	หรือตลาดเมืองทองเจริญศรีต่อไป	

 • การจ�าหน่ายผักตกแต่งอาหาร
	 	 มทีัง้หมด	2	รูปแบบ	ได้แก่	จ�าหน่ายทีต่ลาดค้าส่งด้วยตนเอง	
และผ่านพ่อค้าคนกลาง	
	 	 1.	จ�าหน่ายส่งตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี	เกษตรกร 
ผูป้ลกูจะต้องเป็นคนเก็บเกีย่วผลผลติเองทัง้หมด	แล้วน�าบรรจุใส่เข่งหรอื
ตะกร้าขนาดใหญ่แล้วน�าไปจ�าหน่ายที่ตลาดเมืองทอง	หรือ	
	 	 2.		ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 โดยพ่อค้าคนกลางจะเข้ามารับ
ผลผลิตที่แปลง	 แต่เกษตรกรเป็นผู้เก็บผลผลิต	 กรณีของหอมแบ่งพ่อค้า
คนกลางเข้ามาส่งเสรมิและตกลงราคากบัเกษตรผูป้ลกูก่อน	ซึง่มกัจะเป็น
คู่ค้ากลุ่มเดิม	จากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว	พ่อค้าคนกลางจะเข้ามา
เก็บเกี่ยวด้วยตนเอง	 มีราคาหน้าสวนในฤดูหนาว	 15	 บาทต่อกิโลกรัม	 
แล้วพ่อค้าคนกลางน�าไปจ�าหน่ายต่อในราคา	50-60	บาทต่อกิโลกรัม	

 • การจ�าหน่ายผัก ณ ตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี
  ตลาดเมอืงทองเจรญิศรฯี	ตัง้อยูต่�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง 
เป็นแหล่งค้าส่งผักขนาดใหญ่ท่ีส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
รองรับผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย	เช่น	ผลไม้	พืชผัก	และวัตถุดิบ
ในการปรุงอาหารต่าง	 ๆ	 โดยมีพ่อค้ามารับซ้ือหรือจ�าหน่ายจากจังหวัด
ต่างๆ	เช่น	อุดรธานี	สกลนคร	หนองคาย	นครพนม	ศรีสะเกษ	สุพรรณบุรี	
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การจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผักตกแต่งอาหาร
แปลงหอมแบ่งที่รอพ่อค้าคนกลาง

มาเก็บเกี่ยว
ตลาดเมืองทองเจริญศรีฯ 

จังหวัดอุดรธานี

การบรรจุผักกาดหอมใส่ถุง
เพื่อรอจ�าหน่าย

การขนถ่ายผักไปยังพ่อค้าคนกลาง
พื้นที่อื่นๆ
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พืชสวน ร า ย ง า น

ฝ่ายวิชาการ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

	 แม้ว่าเศรษฐกจิโลกในปี	2564	ในช่วงสามไตรมาสแรกจะแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังจากการระบาดของ 
โควิด-19	 แต่การระบาดในระลอกใหม่ของโควิด-19	 สายพันธุ ์ใหม	่ 
“โอมิ ครอน”	 ในสองเดือนสุดท้ายของปี	 ท�าให้การฟื้นตัวดังกล่าว 
หยดุชะงกัลง	เมือ่ผนวกกับปัญหาคอขวดใน	Supply	Chain	ราคาพลงังาน
และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก	ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี	 2565	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 นอกจากนี้	 
ในด้านทศิทางของมาตรการทางการเงนิ	ผลกระทบจากอตัราเงนิเฟ้อของโลก
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
FED	หรือธนาคารของสหรัฐอเมริกา	 เริ่มปรับลดการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินลง	ท�าให้ตลาดการเงินโลกมคีวามผนัผวนมากขึน้และส่งผลต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี	2565
	 สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกดังกล่าวส่งผลต่อประเทศไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีความ 
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 และการ 
ฉีดวัคซีนที่กระจายได้อย่างทั่วถึง	 การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในป	ี
2565	จะพึ่งพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น	อย่างไร
ก็ตามผลกระทบจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ควรเฝ้าระวังในปี	 2565	 เน่ืองจากจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค	 ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19	ลดความรุนแรงลงและสามารถเปิดรับนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
เข้ามาในประเทศได้	 เศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถฟื้นตัวได ้
เร็วขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	2565	
	 ในส่วนของภาคการผลิตสินค้าเกษตร	ประเทศไทยต้องน�าเข้า
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ ์
บางชนิด	 สารอารักขาพืช	 และ	 “ปุ๋ยเคมี”	 ผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดเจน 
ในช่วงแรกๆ	คอื	การน�าเข้าปัจจยัการผลติทางการเกษตรและการส่งออก
สินค้าเกษตรไปยงัต่างประเทศ	รวมทัง้ธรุกจิด้านโลจสิตกิส์ได้รบัผลกระทบ
โดยตรงจากการปิดเมืองส�าคัญรวมถึงการปิดประเทศ

วิกฤติสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี 2564-2565
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ภาวะขาดแคลนปุ๋ยเคมีภายในประเทศ
 2.  วิกฤติค่าขนส่งและพลังงาน 
	 	 -		 ค่าขนส่งสินค้าทางเรือรวมถึงราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	
	 	 -		 จากการระบาดของโควิด-19	ท�าให้เกิดการคุมเข้มของ
เรือที่เข้า-ออกท่าเรือของประเทศ	ต่างๆ	ท�าให้เกิดความล่าช้าในการส่ง/
รับมอบสินค้า	 เกิดการตกค้างของเรือ/ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีท่าเรือต่างๆ	 
เป็นจ�านวนมาก	
	 	 -		 วิกฤติราคาพลังงานในยุโรป	 ราคาแก๊สที่เพิ่มสูงขึ้นถึง	
250%	 นับตั้งแต่เดือนมกราคม	 ส่งผลให้โรงงานปุ๋ยหลายโรงไม่สามารถ
ด�าเนินการผลิตได้จากปัญหาด้านต้นทุนการผลิต
 3.  ปัญหาอุปทานของปุ๋ยเคมีในตลาดโลก 
	 	 -		 ปัญหาวิกฤติน�้าท่วมใหญ่ในแคนาดา	 ซึ่งเป็นประเทศ 
ส่งออก	MOP	 หลักของโลก	 และ	 ผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา 
ในสหรัฐอเมริกากระทบต่อการผลิต	 Phosphate	 และการส่งออกปุ๋ย 
ของสหรัฐอเมริกา	
	 	 -		 มาตรการและนโยบายการส่งออกปุ๋ยเคมี	 ประเทศจีน
ใช้มาตรการจ�ากัดการส่งออกปุ๋ย	ตั้งแต่	15	ตุลาคม	2564	เพื่อไม่ให้ราคา
ปุ๋ยเคมีภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก	 และเพื่อให้มี
ปรมิาณสนิค้าตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในประเทศอย่างเพียงพอ
ในฤดูกาลที่จะมาถึง	 (มาตรการมีผลถึง	 มิถุนายน	 2565)	 มาตรการน้ี 
ส่งผลต่ออุปทานในตลาดโลกท่ีลดลง	 และราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้น	 
รวมถึงการลดก�าลังการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในด้าน
พลังงานและการควบคุมมลพิษ	
	 	 -		 ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศ
ยูเครน จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกปุ๋ยเคมีของประเทศรัสเซียและ
เบลารุส เนื่องจากทั้ง	2	ประเทศเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและปุ๋ยเคมีส�าเร็จรูป
รายใหญ่ของโลก	

	 ในภาพรวมของธุรกิจภาคการเกษตรได้รับผลกระทบต่อเนื่อง 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	 โดย	 เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร	 คือ	 “ปุ ๋ยเคมี”	 ประเทศไทยต้องน�าเข ้าปุ ๋ยเคมี 
จากต่างประเทศ	 ประมาณ	 90	 -	 95%	 มาเพื่อผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ย 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ	ภายในประเทศ	ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2563	
จนถึงปัจจุบัน	 ราคาวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมี	 มีระดับราคาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากหลายๆ	ปัจจัยจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต�่า
ทั่วโลกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ท�าให้หลายๆ	
ประเทศเริ่มตระหนักถึงความม่ันคงทางอาหาร	 (Food	 Security)	 
ซึ่งส่งผลต่อการผลิตพืชอาหาร	 ดังน้ัน	 ปุ๋ยเคมีจึงเป็นปัจจัยการผลิต 
ที่มีความส�าคัญ	 และปัจจัยหลักท่ีท�าให้ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น	
คือ	 ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงต่อการบริโภคของ
ประชากรภายในประเทศ	 และส่งออกเพื่อสร้างรายได้จากเศรษฐกิจ 
ที่ตกต�่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2564

 1. อุปสงค์และอุปทานของปุ๋ยเคมี 
	 	 -		 ประเทศบราซลิและอนิเดยี	ซึง่เป็นประเทศหลกัทีน่�าเข้า
ปุ๋ยในตลาดโลก	 มีสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการท�าการเกษตรมีการ 
น�าเข้าปุ๋ยเคมีเป็นจ�านวนมาก	
	 	 -		 ราคาผลผลิตพืชทางการเกษตรในตลาดโลกที่มีระดับ
ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วง	7	ปี	
	 	 -		 ปี	พ.ศ.	2564	ประเทศต่างๆ	มีการใช้และน�าเข้าปุ๋ยเคมี
เพิ่มขึ้นมากกว่าปี	2563	
	 	 -		 นโยบายภาครัฐ	เช่น	ประเทศจนี	อนิเดยี	และฟิลปิปินส์	
พจิารณาให้เงนิอดุหนนุเกษตรกรในการซ้ือปัจจยัการผลติทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น	ท่ามกลางราคาปุ๋ยในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นมาก	โดยเกรงว่าหาก
เกษตรกรลดการใช้ปุย๋จะท�าให้ผลผลติลดลง	ตลอดจนเกรงกลวัว่าจะเกดิ



19ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 	 -		 ประเทศอียิปต์	 จ�ากัดการส่งออกปุ๋ย	 Urea	 ประมาณ	
55%	ของจ�านวนที่ผลิตได้จะต้องขายภายในประเทศ

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2565

	 1.		ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงบ้างจากช่วงปลายปี	 2564	 
แต่น่าจะยงัอยูใ่นระดบัสงูในช่วงไตรมาส	1	ของปี	พ.ศ.	2565	แต่หลังจาก
สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนปลายเดือนกุมภาพันธ์	 ท�าให้
ราคาวัตถุดิบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น
	 	 -		 สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน	อาจส่งผล
ต่อราคาพลังงานท่ีเพิ่มขึ้นรวมทั้งปุ ๋ยเคมี	 เนื่องจากประเทศรัสเซีย 
เป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของโลก

	 	 -		 มาตรการจ�ากดัการส่งออกปุย๋ของจนีทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้
ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.2565	อาจมีการขยายระยะเวลาออกไป
	 	 -		 กลุ่มประเทศที่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีใช้ภายในประเทศ 
ให้ความส�าคัญต่อการตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก
	 2.		ราคาผลผลิตทางการเกษตรของพืชบางชนิดจะยังคงอยู่ 
ในระดับสูง
	 3.		ราคาแก๊สธรรมชาติในยุโรปยังคงมีระดับราคาสูง	
	 4.		ความผนัผวนของค่าเงนิบาทเป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญัท่ีต้อง
พิจารณาเพราะมีผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบที่จะน�าเข้ามาผลิตและ
จ�าหน่ายภายในประเทศ

19ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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พืชสวน น่ า รู้

กองบรรณาธิการ

	 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิดต่อเน่ืองตั้งแต่
ปี	 2562	 -	 2564	 จึงเป็นเหตุให้การประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทยต้องถูกระงับไป	 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง 
มากแล้ว	สมาคมฯ	จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	–	2564	 
(รวมทีเดียว	 3	ปี)	 ขึ้นเมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2565	ที่ผ่านมา	ณ	 โรงแรม 
มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	กรุงเทพมหานคร	
	 การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีทีค่วบรวบ	3	ปี	ในครัง้นี	้มวีาระ
ส�าคญัคือ	การเลอืกตัง้นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	คนใหม่	และ
การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ	ในครั้งนี้	ดร.	อนันต์	ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	
ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ต่อเนื่องมา 

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คนที่ 8

เป็นเวลา	 24	 ปี	 ได้แสดงเจตจ�านงที่แน่วแน่ว่าจะขอวางมือ	 เพราะ 
ด�ารงต�าแหน่งมาเป็นเวลานานแล้ว	 และสมควรให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามา
สืบสานงาน	พร้อมกับน�าพาสมาคมฯ	ให้ก้าวหน้าทันกับยุคสมัยต่อไป	
	 ท่ีประชุมลงมติเลือก	ดร. สุนทร พิพิธแสงจันทร์	 เป็นนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนใหม่	 แทน	 ดร.	 อนันต์	 ดาโลดม	 
นับเป็นนายกสมาคมคนที่	8	ที่จะอยู่ในวาระคราวละ	2	ปี

ดร. อนันต์ ดาโลดม (ซ้าย)  ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ (ขวา)

ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนฯ คนใหม่

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมพืชสวนฯ คนใหม่
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 ดร. สุนทร พิพิธแสงจันทร์	 ท�างานกับสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ในฐานะกรรมการท่ีปรึกษามากว่า	 10	 ปี	 ได้รับความ 
ไว้วางใจให้เป็นผู้แทนสมาคมฯ	 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา	และล่าสุด	เป็นผู้ที่สมาคมพืชสวนฯ	เสนอ	และสนับสนุน
ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)	 
ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติ	มาตั้งแต่ปี	2563
	 ดร.	 สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา	 
จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีนทวธีาภเิษก	ระดบั
ปริญญาตรี	 (เกษตรศาสตร์)	 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (KU	 36)	
ระดับปริญญาโท	(กีฏวิทยา)	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ	ระดับ
ปริญญาเอก	 (Insecticide	 Toxicology	 &	 Pesticide	 &	 Soil	 
Management)	จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติฟิลปิปินส์	(UPLB,	Losbanos,	
Philippines)
	 เริ่มต้นชีวิตการท�างานหลังจบปริญญาตรี	 ด้วยต�าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่เทคนิควิจัยโครงการไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็ก	ที่สถานีเกษตร
หลวงดอยอ่างขาง	อ�าเภอฝาง	จงัหวดัเชียงใหม่	และเคยเป็นอาจารย์พเิศษ
ประจ�าภาควชิาชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	อยูร่ะยะหนึง่ 
ในขณะที่เรียนปริญญาโทด้านกีฏวิทยา	 ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
ไปพร้อมกัน	

	 ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท	 ได้ไปเป็นอาจารย ์
ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัย	สงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี	2526	
–	2550		 ระหว่างทีเ่ป็นอาจารย์ประจ�าอยูท่ีม่หาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	
ได้สร้างผลงาน	และก้าวหน้าในชวีติราชการตามล�าดบั	นบัตัง้แต่เป็นหนึง่
ในผู้มีบทบาทจัดตั้งภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	 ของคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ	เป็นผูช่้วยศาสตราจารย์ในภาควิชาการจดัการศตัรพูชื	และเป็น

ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมพืชสวนฯ คนใหม่ นายกฯ เก่า กล่าวแสดงความยินดีกับนายกฯ ใหม่
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หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช	(2	วาระ)	นอกจากนี้ยังเป็นประธาน
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (เกษตรศาสตร	์
สาขาการจัดการศัตรูพืช)	 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต	 (กีฏวิทยา)	 และ	 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (โรคพืช)	 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ 
รวมทัง้เป็นอาจารย์พิเศษประจ�าหลกัสตูรการจัดการสิง่แวดล้อมของคณะ
การจัดการสิง่แวดล้อม	และร่วมสอนในวชิาพษิวทิยาทางเภสชั	ของภาควชิา 
พรีคลินิก	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย
	 นอกเหนือจากงานในหน้าที่อาจารย์ประจ�า	 สอนนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยแล้ว	ดร.	สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	ยังได้ลงพื้นที่ท�างานกับ
เกษตรกรด้วย	โดยมงีานทีเ่กีย่วข้องกับพชืสวน	และเป็นงานท่ีมส่ีวนน�าพา
ให้เข้ามาช่วยงานของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 นั่นคือ	 การเป็น 
ที่ปรึกษาของชมรมชาวสวนส้ม	 และเจ้าของสวนส้มหลายแห่งในภาคใต	้
และภาคเหนือ	 เม่ือครั้งที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 จัดสัมมนา
ชาวสวนส้ม	เพือ่ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาการผลติและการตลาดของชาวสวน
ส้มในภาคต่าง	ๆ 	ในปี	2551	–	2552	ดร.	สนุทร	เป็นผูม้บีทบาทในการน�า
เกษตรกรบางส่วนเข้าร่วมสัมมนา	 และเป็นผู้น�าเสนอปัญหา	 รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขให้เวทสีมัมนาใช้เป็นประเดน็ในการอภิปรายอย่างกว้างขวาง 
และจากบทบาทดงักล่าว	ดร.อนนัต์	ดาโลดม	จงึชักชวนให้เข้ามาร่วมงาน
กับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
	 ด้วยผลงาน	ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่สั่งสม
มายาวนาน	 ดร.สุนทร	 พิพิธแสงจันทร์	 ยังได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษา 

ของชมรมชาวสวนส้ม	 และสวนส้มหลายแห่ง	 ในภาคใต้	 และภาคเหนือ	
เป็นประธานสมาพันธ์ชาวสวนส้มแห่งประเทศไทย	 เป็นที่ปรึกษา
กติตมิศกัดิส์มาคมชาวสวนทเุรยีนและผลไม้จงัหวดัชมุพร	ทีป่รึกษาชาวไร่
สับปะรดแห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษาพันธกิจภาคใต้ของมูลนิธิศุภนิมิตร
แห่งประเทศไทย	 เป็นผู้อ�านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม	 มหาวิทยาลัย 
วลยัลกัษณ์	จงัหวดันครศรีธรรมราช	และยงัเป็นทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร
นิตยสาร	และวารสารด้านการเกษตรหลายฉบับ	รวมทั้งที่ปรึกษาบริษัท
เอกชนทั้งในประเทศ	และประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 เวียดนาม	สปป.ลาว	
และ	กัมพูชา	เป็นต้น
	 งานที	่ดร.สุนทร	พพิธิแสงจันทร์	ภาคภูมใิจ	และเป็นงานทีอุ่ทศิ
แรงกาย	 แรงใจ	 ให้งานหนึ่ง	 นั่นคือ	 การเป็นผู ้แทนสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	ในการประสานงานให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่	ศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตร “ซแรย์อทิตยา” (ในพระด�าริพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ) จังหวัดสุรินทร์ 
	 ในนามสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ยินดีต้อนรับ
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนที่	 8	 พร้อมกับความหวัง 
ที่ปรารถนาจะเห็นสมาคมฯ	 ก้าวไปข้างหน้าอย่างพัฒนา	 ก้าวหน้า	 และ
ยั่งยืน	เป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรตลอดไป

สมาชิกลงคะแนนเลือกนายกสมาคมฯ
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พืชสวน ส น ท น า

กองบรรณาธิการ

	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2565	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562-2564	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 
แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	กรุงเทพมหานคร	การประชุมครั้งนี้	เป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีที่ควบรวม	 3	 ปี	 ทั้งนี้เนื่องมาจากสมาคมฯ	 
ไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีมาตั้งแต่ปี	2562	เพราะสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	-19	
	 การประชุมครั้งนี้	นอกจากการแถลงผลงาน	และงบดุลประจ�า
ปีของแต่ละปีแล้ว	ยังมีกิจกรรมส�าคัญคือ	การบรรยายพิเศษเรื่อง	“24 ปี 
กับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย”	 โดย	ดร.อนันต์ ดาโลดม	นายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 (ในขณะนั้น)	 เหตุผลที่ท่านเลือกหัวข้อ
บรรยายนี้	 เพราะประสงค์จะส่งต่อต�าแหน่งนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	ให้กับท่านอื่นที่เหมาะสม	และพร้อมที่จะน�าพาสมาคม
ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง	ที่ส�าคัญคือ	เป็นคนที่ที่สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับ	
และไว้วางใจลงคะแนนเลือกเข้ามาท�าหน้าที่ดังกล่าว

24 ปี กับต�าแหน่งนายกสมาคมฯ

	 ดร.	 อนันต์	 ดาโลดม	 ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	2	ครั้ง	ครั้งแรก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2541-2544	รวมระยะ
เวลา	4	ปี	โดยท่านลาออกจากต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	เมือ่เดอืน	มกราคม	
2544	เพือ่ไปลงสมคัรรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวฒุสิภา	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	
ท่านชนะการเลอืกตัง้	ได้ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิวฒุสิภาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี
ระหว่างปี	2544	-	2549	
	 เมือ่คราวประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2545	ของสมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย	ดร.อนนัต์	ดาโลดม	ได้รบัเลือกตัง้ให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 อีกครั้งหน่ึง	 และ	 ได้รับเลือก 
ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ต่อเนื่องมาทุกสมัยรวมระยะเวลา	20	ปี	
จนถึงปี	 2565	 ซึ่งเป็นปีที่	 ดร.อนันต์	 ดาโลดม	 มีอายุครบ	 80	 ปี	 
ขณะเดียวกันท่านมีภารกิจในการบริหารจัดการฟาร์มขนาดใหญ่	 อยู่ที่
อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยต้องใช้เวลาอยู ่ที่ฟาร์ม 
เป็นส่วนใหญ่	 ประกอบกับท่านประสงค์จะยุติ	 บทบาทในฐานะนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�าหน้าที่แทน	

บรรยายพิเศษ 24 ปี 
กับสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย

รับมอบของที่ระลึก
จากคณะกรรมการสมาคมฯ ในโอกาส

อ�าลาต�าแหน่งนายกสมาคมฯ

รับโล่เกียรติยศผู้มีคุณูปการ
ต่อวงการพืชสวนและด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคมพืชสวนฯ 24 ปี

23ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ประชุมสามัญประจ�าปี 2562-2564

ดังน้ันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ	 เมื่อวันที่	 1	
มีนาคม	2565	ที่ผ่านมา	ซึ่งมีวาระส�าคัญ	คือ	การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ	
ดร.อนนัต์	จงึได้มองหา	และเตรยีมการทาบทามบคุคลทีจ่ะมารบัต�าแหน่ง
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนต่อไป	 โดยได้พิจารณาถึง	 
ความรู้	ความสามารถ	ผลงาน	คนในวงการเกษตรยอมรับ	และที่ส�าคัญ
คือ	 บุคคลน้ันต้องเต็มใจและพร้อมที่จะเข้ามาท�าหน้าท่ีน�าพาสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	ให้ก้าวหน้าต่อไป
	 ผลการพจิารณา	รวมทัง้เสียงสะท้อนของคณะกรรมการบรหิาร
สมาคมพชืสวนฯ	หลายท่าน	เหน็พ้องต้องกันว่า	ดร.	สุนทร	พพิธิแสงจนัทร์	
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เป ็นบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 สืบต่อไปได้	 ดังนั้นในวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯ	 
ที่ประชุมจึงได้เสนอชื่อ	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายก
สมาคมฯ	ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมเห็นชอบด้วย	ต่อมา	ดร.	สุนทร	
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา	 และ	 คณะกรรมการบริหารสมาคม 
ชุดใหม่	 พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ	ดร. อนันต์ ดาโลดม	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง	 
นายกกิติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยด้วย

24 ปี กับผลงานส�าคัญ

	 ในโอกาสที่	ดร.	อนันต์	ดาโลดม	ได้ยุติบทบาทในฐานะนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงท่านเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ยาวนาน
ที่สุด	 ผลงานที่ท่านได้สร้างและฝากไว้ในวงการเกษตรมีมากมาย	 เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	 ข่าวสารสมาคมพืชสวน	 ขอน�าผลงาน 
ที่ส�าคัญ	ๆ	มาน�าเสนอไว้	ณ	ที่นี้

 •	ที่ท�าการสมาคม	 ในปี	 2542	 ขณะที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 และเป็นระยะแรกที่ท่านมารับต�าแหน่งนายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	สมาคมพืชสวนฯ	ยังไม่มีที่ท�าการถาวร	
ประกอบกบัการได้พบปะเยีย่มเยยีนหน่วยงานในสงักดักรมวชิาการเกษตร	
ท่านพบว่าอาคารเล็ก	 ๆ	 ช้ันเดียว	 ของสถาบันวิจัยพืชสวน	 ไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว	 แต่สภาพยังดีอยู่	 ในนามของนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 จึงท�าเรื่องขออนุญาตใช้อาคารหลังนี้	 จากกรมวิชา 

24 ป ีกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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และสหกรณ์	เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการจดังาน	แต่การด�าเนนิงาน
ค่อนข้างล่าช้า	 สมาคมฯ	 จึงเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้เร่งรดัการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมทัง้เสนอให้เปลีย่น
สถานที่จัดงานจากเดิมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ก�าหนดไว้ที	่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัด
ปทุมธานี	เป็นศูนย์วิจัยเกษตรหลวง	ต�าบลแม่เหียะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
เชียงใหม่	 ซ่ึงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกคร้ังแรกนั้น	 ประสบความ
ส�าเร็จอย่างงดงาม	จนได้รับรางวัล Gold Medal Award จาก AIPH
  “งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 
2554”	 เป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งที่	 2	 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย	 
โดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้ร่วมจัดงานในหลายกิจกรรม	 
ทั้งการสัมมนาวิชาการ	 การประกวดแข่งขันต่าง	 ๆ	 รวมท้ังร่วมจัดสวน
องค์กร	 ภายใต้แนวคิด	 “สวนสร้างแนวคิด	 เพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน”	 โดยใช้ 
ไม้ไผ่เป็นองค์ประกอบหลัก	 เพ่ือส่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว	 
และสวนนีเ้ป็นสวนยอดเยีย่มของงาน	ได้รบัรางวลั AIPH International 
Award
  งานมหกรรมพชืสวนโลกจงัหวดัอดุรธาน ีปี 2569	สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย	ได้มีส่วนในการให้ค�าปรึกษา	และค�าแนะน�าแก่	
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรือ	
สสปน.	และ	จังหวัดอุดรธานี	รวมทั้งการผลักดันให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีส่วนร่วมในการขอยื่นประมูลสิทธิ์จาก	 AIPH	 ในการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก	 ปี	 2569	 ที่จังหวัดอุดรธานี	 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการ
อนุมัติจาก	AIPH	และรัฐบาลไทยแล้ว

 •	งาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid  
Paradise	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกบับรษิทั	สยามพารากอน 
รีเทล	 จ�ากัด	 จัดงาน	 The	 Royal	Orchid	 Paradise	 ขึ้นที่ศูนย์การค้า
สยามพารากอน	 เป็นครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2550	 เพื่อให้คนในเมือง	 และ 
นกัท่องเทีย่วได้ชืน่ชมกบักล้วยไม้ไทยสกลุต่างๆ	เป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีง
ของกล้วยไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	 นับเป็นการแสดง	 และ
ประกวดกล้วยไม้ครั้งแรกที่จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรงุเทพมหานคร	สร้างความประทบัใจให้กบัประชาชนเป็นอย่างมากและ
เรยีกร้องให้มกีารจดังานนีต่้อเนือ่งทกุปี	ซึง่สมาคมฯ	และศนูย์การค้าสยาม
พารากอน	ได้จัดงาน	Royal	Orchid	Paradise	ต่อเนื่องในปีต่อ	ๆ	มา	
โดยเปลี่ยนแนวคิด	 (Theme)	 ในการจัดงานตามสถานการณ์	 และ
เหตุการณ์ส�าคัญ	 ๆ	 ในแต่ละปี	 โดยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้เปลี่ยน 
ชือ่งานเป็น	Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise	รวม
การจัดงานต่อเนื่องเป็นเวลา	10	ปี	ซึ่งครั้งสุดท้าย	จัดขึ้นในปี	พ.ศ.	2559	 
ภายใต้แนวคิด	 “ใต้ร่มพระบารมี	 น้อมภักดีองค์ราชันและราชินี”	 

การเกษตร	 เป็นที่ท�าการสมาคมฯ	 พร้อมท้ังใช้งบประมาณของสมาคม
ปรับปรุง	ตกแต่ง	จัดหาวัสดุ	อุปกรณ์ส�านักงานที่จ�าเป็น	จนเป็นที่ท�าการ
สมาคมฯ	มาจนทุกวันนี้	
	 	 ในปี	2554	เกิดน�้าท่วมใหญ่	ที่ท�าการสมาคมฯ	ถูกน�้าท่วม
ขังเป็นแรมเดือน	ได้รับความเสียหายอย่างมาก	ภายหลังได้รับความช่วย
เหลือจากพันธมิตรของสมาคมฯ	โดยเฉพาะ	บริษัท	ฟุกเทียน	กรุ๊ป	จ�ากัด	
บรษัิท	อนิเตอร์ครอป	จ�ากดั	บรษิทั	ลดัดา	จ�ากดั	บรษิทั	วชัมนฟดูส์	จ�ากัด	
และ	 บริษัท	 เอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ย	 และโรงสีข้าว	 จ�ากัด	 สนับสนุน 
งบประมาณในการปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร	 และ	 จัดซื้ออุปกรณ์ส�านักงาน 
ที่จ�าเป็น

 •	รเิริม่การประชมุวชิาการพชืสวนแห่งชาต	ิสมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย	ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร	จัดประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติขึ้นครั้งแรก	 เมื่อปี	 2544	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
ประสบการณ์ในระหว่างนักวิชาการด้านพืชสวน	รวมทั้งเป็นเวทีน�าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านพืชสวนของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ซึ่งได้
จดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี	โดยให้มหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนด้าน
การเกษตร	หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ	
	 	 ทีผ่่านมาสมาคมพชืสวนเป็นเจ้าภาพรวม	2	ครัง้	ในปี	2544	
และ	 2555	 ปีใดที่สมาคมไม่ได้เป็นเจ้าภาพ	 ก็จะสนับสนุนงบประมาณ 
ส่วนหนึง่ให้กบัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเจ้าภาพ	และมอบหมายผู้แทนสมาคมฯ	
เข้าร่วมประชุม	 ส�าหรับการประชุมครั้งล่าสุด	 เป็นการประชุมคร้ังที่	 18	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	เป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นที่	
โรงแรม	 ริชมอนด์	 สไตล์ลิช	 จังหวัดนนทบุรี	 เมื่อปี	 2562	 หลังจากนั้น 
ยงัไม่มกีารจดัประชมุอนัเนือ่งมาจากสถาณการณ์การระบาดของโควดิ-19

 •	การจัดประชุม สัมมนา เสวนา	ในแต่ละปีสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	จัดให้มีการประชุม	สัมมนา	และเสวนาในหัวข้อต่าง	ๆ	
ปีละ	 2-3	 คร้ัง	 โดยพิจารณาเลือกประเด็นที่สังคม	 หรือวงการเกษตร 
ให้ความสนใจอยูใ่นขณะนัน้	หากเป็นประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา	หรอืข้อขดัแย้ง	
สมาคมฯ	จะสรุปข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	เสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	หรือรัฐบาล	เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป	

 •	งานมหกรรมพชืสวนโลก	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
มีบทบาทส�าคัญในการเสนอให้รัฐบาลจัด	 “งานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549”	ระหว่างวันที่	1	พฤศจิกายน	2549	
–	31	มกราคม	2550	ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศไทย	โดยใน
ครั้งนั้น	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ในฐานะสมาชิกของสมาคม 
พืชสวนระหว่างประเทศ	 (AIPH)	 เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม	 AIPH	 ให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเมื่อปี	 2547	 หลังจาก	 AIPH	 เห็นชอบ 
ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้ว	 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตร

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 รับรางวัล AIPH International Award
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เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 
ทรงครองราชย์ครบ	70	ปี

 •	งาน มหัศจรรย์ดอกไม้ งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข 
(ฟลอร่า พาร์ค)	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 เดอะมอลล	์
กรุ๊ป	จัดงาน	Wang Nam Keaw Flora Fantasia : มหัศจรรย์ดอกไม้ 
งานศลิป์ ดนิแดนแห่งความสขุ	ณ	อ�าเภอวงัน�า้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	
โดยจดัสวนแนวตัง้เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	เปิดให้นกัท่องเทีย่วเข้าชม
ระหว่างวันที่	20	ธันวาคม	2553	–	28	กุมภาพันธ์	2554	เพื่อน�ารายได้
สุทธิสมทบทุนสภากาชาดไทย	 ในการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิต 
แห่งชาติที่	 8	 จังหวัดนครสวรรค์	 เป็นการเปลี่ยนพื้นท่ีท่ีเสื่อมโทรมจาก
การปลูกพืชไร่	 เป็นสวนดอกไม้ท่ีสวยงาม	 และสร้างงาน	 สร้างรายได้ 
ให้กับชาววังน�้าเขียวอย่างยั่งยืน
	 	 จากความส�าเร็จในการจัดงานครั้งนั้น	สมาคมฯ	จึงได้ร่วม
กับ	 โครงการฟ้าประทานศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	 
จัดงานต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 ในพื้นที่เดิม	 ในช่วงระหว่างเดือน	
พฤศจิกายน	–	กุมภาพันธ์	ซึ่งต่อมาสถานที่จัดงานแห่งนี้ได้ชื่อว่า	ฟลอร่า 
พาร์ค	ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

 •	งาน Horti ASIA	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	
บริษัท	วี	เอ็น	ยู	เอ็กซิบิชั่น	เอเซีย	แปซิฟิก	จ�ากัด	จัดงาน	Horti	ASIA	ณ	
ศนูย์แสดงนทิรรศการและการประชมุ	ไบเทค	บางนา	กรงุเทพฯ	มาตัง้แต่
ปี	2555	เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมใหม่	ๆ	เกี่ยวกับพืชสวน	เช่น	พันธุ์พืชผัก	
ไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 เครื่องจักรกล	 อุปกรณ์การเกษตรท่ีทันสมัย	 
จากต่างประเทศ	 ซึ่งจัดต่อเน่ืองมาทุกปี	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก	กรมวิชาการเกษตร	และ	กรมส่งเสริมการเกษตร
	 	 ทั้งนี้	ภายในงาน	Horti	ASIA	ที่จัดขึ้นในแต่ละปี	สมาคมฯ	
ได้ร่วมกับหน่วยงาน	 สมาคม	 ชมรม	 ด้านพืชสวน	 จัดการประชุม	 และ
สัมมนา	ในหัวข้อต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นด้วย

 •	การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน 
ครั้งที่ 1	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.	
แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดเิวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	จังหวัดเชียงใหม่	หน่วยงาน	
องค์กร	และสมาคมทีเ่กีย่วข้อง	จดัประชมุ	การพัฒนาอตุสาหกรรมกาแฟ
ในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development 
Conference)	ณ	ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ	
7	รอบพระชนมพรรษา	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัท่ี	14	–	17	กมุภาพนัธ์	
2562	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 450	 คน	 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กาแฟ	 
ปี	 2560-2564	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้บรรลุเป้าหมาย	 
ในการเป็นผู้น�าการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน	 

ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย	 และเพื่อสร้างความรู้	
ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟอาเซยีนให้กบัผูเ้กีย่วข้อง
และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ	
		 	 ในการประชมุมกีารบรรยายเพือ่น�าเสนอผลงานวจิยัแนวคิด	
ประสบการณ์	เกีย่วกบัอตุสาหกรรมการแฟในด้านต่าง	ๆ 	จากผูม้ชีือ่เสยีง
ในวงการกาแฟทัง้ของไทยและต่างประเทศ	จดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า/	
ผลติภณัฑ์กาแฟ	ประกวดสดุยอดเมลด็กาแฟ	แข่งขนับารสิต้า	2	ประเภท	
คือ	 Brewers	 Cup	 และ	 Latte	 Art	 รางวัลถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 
ราชกุมารี	ทั้ง	3	รายการ

 •	การประชมุวชิาการพชืสวนแห่งเอเชียคร้ังท่ี 3 หรอื ASIA 
Horticultural Congress : AHC	เป็นความคดิรเิริม่ของสมาคมพชืสวน	
3	ประเทศ	 คือ	ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 
ซึง่ได้ร่วมหารอืกนัในช่วงกลางปี	พ.ศ.	2550	(ค.ศ.	2007)	เพือ่หาแนวทาง
การส่งเสรมิความร่วมมอื	และการแลกเปล่ียนองค์ความรูเ้ก่ียวกบังานวจิยั
และพฒันาด้านพชืสวน	ผ่านเวทกีารประชมุพชืสวนในระดบัภมิูภาคเอเชยี	
โดยก�าหนดให้มีการประชุมทุกๆ	4	ปี	
	 	 การประชมุ	AHC	ครัง้ที	่1	(AHC	2008)	จดัขึน้	ทีส่าธารณรฐั
เกาหลี	ครั้งที่	2	(AHC	2016)	จัดขึ้นที่	เมืองเฉิงตู	สาธารณรัฐประชาชน
จีน	เมื่อเดือนกันยายน	2559	ซึ่งในการประชุม	AHC	ครั้งที่	2	นี้	นายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม	 และ 
ถกูทาบทามให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุ	AHC	2020	ซึง่เป็นการประชมุ
ครั้งที่	 3	 แทนญี่ปุ่น	 โดยญี่ปุ่นจะขอไปจัดประชุมครั้งที่	 4	 ในปี	 2023	 
ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ	100	ปี	ของสมาคมพืชสวนญี่ปุ่น	
	 	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	-19	ในปี	
2563	ท�าให้การประชุม	AHC	2020	ที่ก�าหนดไว้วันที่	5	-7	พฤษภาคม	
2563	ต้องเลือ่นออกไป	ถงึกระนัน้สถานการณ์การระบาดก็ยงัไม่คลีค่ลายลง 
สมาคมพืชสวนฯ	และ	คณะกรรมการจัดการประชุมจึงตัดสินใจเดินหน้า
จัดประชุมระหว่างวันที่	 15-17	 ธันวาคม	 2563	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 
แกรนด์	คอนเวนชัน่	หลักส่ี	กรงุเทพมหานคร	โดยใช้ระบบออนไลน์ส�าหรบั	
ผู้บรรยาย	 และผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ	 และ	 ออนไซต์	 ส�าหรับ 
ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศ	 ภายใต้มาตรการป้องกันการ
ระบาดอย่างเตม็ที	่การประชมุประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีมผีูเ้ข้าร่วม
ประชุมรวม	376	คน

Horti ASIA

การประชุม AHC 2020

งาน Royal Orchid Paradise ครั้งที่ 1
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จากใจอดีตนายกสมาคม

	 ในหนังสือ	 35	 ปีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีบันทึก 
ค�าปรารภของ	ดร.อนันต์	ดาโลดม	เกี่ยวกับการท�างานในสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยไว้ว่า
 “ความส�าเรจ็ของการบรหิารของสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย 
เกดิจากการเป็นผู้น�าของ ดร. ยกุต ิสาริกะภูต ิและท่านผู้ร่วมก่อตัง้สมาคม 
ซ่ึงประกอบด้วยท่านผู้อาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุน เสียสละก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ก�าลังความคิด รวมท้ังเวลา 
สนับสนุนการด�าเนินงานของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ยังได้รับความร่วมมือในการ
ท�างาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้อง
เกษตรกรไทยจากสมาคมวิชาชีพและธุรกิจทางการเกษตร ภาคเอกชน  
ทีอ่ยูใ่นวงการเกษตรทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างด ีท�าให้
กิจการของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เจริญ ก้าวหน้ามาโดยล�าดับ
 ยังมีหน่วยงานราชการที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  
จะต้องระลึกถึงและจดจ�าตลอดไป คือ กรมวิชาการเกษตร และ
สถาบันวิจัยพืชสวน ซึ่งอยู ่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ท่ีได้ให้การ
สนบัสนนุตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สมาคม และจดทะเบยีนเป็นสมาคมเมือ่ปี 2527 
การอนุเคราะห์สถานที่ส�าหรับเป็นที่ตั้งของที่ท�าการสมาคมในปัจจุบัน 
รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและ 
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์อกีหลายหน่วยงานท่ีสมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย ต้องระลึกถึง และจดจ�าตลอดไปเช่นกัน”
									และนั่นคือ	แนวทางการท�างานที่น�าพาสมาคมฯ ให้ก้าวหน้า
ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ของอดีตนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย หรอื นายกกติตมิศกัดิส์มาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย 
ในปัจจุบัน....ดร.อนันต์ ดาโลดม

 •	การจดังานในต่างประเทศ	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
เข้าร่วมจัดงานในต่างประเทศหลายงานที่ส�าคัญ	ได้แก่
  The 6th China Expo 2005	 และ	The 4th China 
Flower Trade Fair	ณ	เมอืงเหวนิเจียง	นครเฉงิต	ูสาธารณรฐัประชาชน
จีน	ระหว่างวันที่	27	กันยายน	-	7	ตุลาคม	2548
  งานผลไม้และอาหารไทย	 ณ	 เมืองเฉิงตู	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	12-16	เมษายน	2550
  มหกรรมไม้ดอกนานาชาติ ไทเป 2007	 ณ	 กรุงไทเป	
สาธารณรฐัจนี	(ไต้หวนั)	ระหว่างวนัที	่31	ตลุาคม	–	4	พฤศจกิายน	2550
  2010 Taipei International Gardening Horticul-
tural Exposition	ระหว่างวันที่	3	พฤศจิกายน	2553	–	25	เมษายน	
2554	 รวมระยะเวลา	 6	 เดือน	 ผลงานการจัดสวนของสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	ได้รบัรางวลั	ซึง่สวนของไทยได้รบัรางวลัเกยีรตยิศพเิศษ	
(Special	 Honor	 Award)	 และรางวัลยอดนิยมอันดับ	 3	 (Visitor’s	 
Favorite	Garden	Award	Top3)	

 •	การจดัทศันศกึษา ทกุ	ๆ 	ปี	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
จดัน�าสมาชกิและคณะกรรมการไปทศันศกึษาในสถานทีต่่าง	ๆ 	ทัง้ในและ
ต่างประเทศ	 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์	สร้างความรู้จัก	คุ้นเคย	และ
ความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิกและคณะกรรมการ

 •	การประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อวงการพืชสวน 
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ 
ต่อวงการพืชสวน	คร้ังแรก	ในการประชุมวิชาการพชืสวนแห่งชาต	ิปี	2556	
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับวงการพืชสวน	 รวม	 
12	ท่าน	ได้แก่	ดร.	ยุกติ	สาริกะภูติ	.	ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด	คติการ	
นายบรรเจิด	คุ้นวงศ์	ศาสตราจารย์ปวิณ	ปุณศรี	ศาสตราจารย์สมเพียร	
เกษมทรัพย์	นายไพโรจน์	ผลประสิทธิ์	นายก�าธร	เดชสกุลธร	ดร.ณรงค์	
โฉมเฉลา	รองศาสตราจารย์วจิติร	วงัใน	นายจรวย	พงษ์ชพี	(ลงุด�าน�า้หยด)	
ดร.บัณณฑูร	จิระวัฒนากูล	และนางลักขณา	นะวิโรจน์	ครั้งที่	2	ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เมื่อเดือน
พฤษภาคม	 2560	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู ้ท�าคุณประโยชน  ์
ให้กับวงการพืชสวนระดับประเทศและนานาชาติ	 รวม	 2	 ท่าน	 ได้แก่	
ศาสตราจารย์	 ระพี	 สาคริก	 และ	 ดร.	ณรงค์	 โฉมเฉลา	 และ	 ครั้งที่	 3	 
ในการจดังาน	35	ปี	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทยเม่ือเดอืนพฤศจกิายน	
2562	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์ให้วงการพืชสวน 
รวม	4	ท่าน	ได้แก่	นายเกษม	จันทรประสงค์	ดร.	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	
นายวิโรจน์	หิรัญญูปกรณ์	และ	นายวิรัช	จันทรัศมี

งาน 2010 Taipei International Gardening 

Horticultural Exposition
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับแรกของปี	 2565	 อาจล่าช้าไปสักนิด	 
แต่ยังมีเรื่องราวที่ทันสมัยมาฝากท่านสมาชิกเช่นเคย	 เรื่องแรกคือ	 กัญชง	 
ที่มาแรงพอกับกัญชา	 และ	 กระท่อม	 ท่ีเคยน�าเสนอไปแล้ว	 อีกเรื่องหนึ่งคือ	 
ผกัตกแต่งอาหาร	ทีเ่ราอาจไม่เคยสนใจ	บางท่านอาจจะเขีย่ออก	ไม่รบัประทาน
เสียด้วยซ�้า	 แต่เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีท�ารายได้ให้กับเกษตรกรไม่แพ้
ผลผลิตอ่ืน	 ๆ	 นอกจากนี้	 ข่าวสารสมาคมพืชสวนยังยินดีท่ีจะแนะน�าให้ท่าน 
ได้รู้จักกับนายกสมาคมพืชสวนท่านใหม	่ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์	 ที่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	
1	มนีาคม	2565	ทีผ่่านมา	ภายใต้การทาบทามของอดตีนายกสมาคมพชืสวนฯ	
ดร.อนันต์ ดาโลดม ผู้ซึ่งฝากผลงานไว้กับสมาคมพืชสวนฯ	มาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานถึง	24	ปี	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้สมาคมพืชสวนฯ	จะเปลี่ยนผู้น�า	แต่ภารกิจต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการพืชสวนยังคงเดินหน้าต่อไป	 คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษา	 และ	 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	 หลายท่าน	 ยังคงช่วยงาน 
ของสมาคมอยู่เช่นเดิม	ในขณะที่มีท่านใหม่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเข้ามาเสริมทีมให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
	 แม้ปี	2565	จะยงัไม่เข้าสูภ่าวะปกตเิสยีเลยทเีดยีว	เพราะโรคติดเช้ือ
โควิด-19	ก็ยังระบาดอยู่เช่นเดิม	เพียงแต่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อย	ๆ	จึงขอให้
สมาชิกทุกท่านยังคงใช้มาตรการ	 new	 normal	 กับตัวเอง	 กับคนรอบข้าง	 
กับคนในครอบครัวอยู่เช่นเดิม	
	 ส�าหรับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ยังมีกิจกรรมส�าคัญ 
รออยู่ข้างหน้า	โดยเฉพาะระหว่างวันที่	17	-	29	พฤษภาคม	2565	จะร่วมกับ
โครงการสุขสยาม	 ณ	 ไอคอนสยาม	 และพันธมิตรอีกหลายหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐ	เอกชน	และสมาคมต่าง	ๆ	ร่วมจัดงาน	Sooksiam	Amazing	Fruit	
Paradise	ครั้งที่	2	ขึ้น	ที่สุขสยาม	ณ	ไอคอนสยาม	ซึ่งสายทุเรียน	และผลไม้
ต่าง	ๆ	ไม่ควรพลาด	อีกงานหนึ่ง	คือ	การสัมมนาเรื่อง	เกษตรกรแม่นย�า และ 
การบริหารจัดการสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัย และยั่งยืน  
วันที่	25	พฤษภาคม	2565	ณ	ศูนย์นิทรรศการ	และการประชุมไบเทค	บางนา	
กรุงเทพฯ	 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่	 http://online- 
register.org/horti/regidter/index.php?code=asso705	

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 นายเกษม	จันทรประสงค์
ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช
คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นางวัชรี	จียาศักดิ์																					 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	
นายมนตรี	คงตระกูลเทียน			 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ
นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
ดร.วีระชัย	ณ	นคร	 	นายเปรม	ณ	สงขลา
ดร.ทรงพล	สมศรี	 ดร.สุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	 												
ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	 Mr.	Robert		Dixon
นายสกล		มงคลธรรมากุล											 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส
นางพวงผกา	คมสัน											 นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช
ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	 นายบัญชา	ฉันทดิลก
นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล	
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย		ดร.อนันต์	ดาโลดม
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์
อุปนายก	 นายวิรัช	จันทรัศมี	 	
	 นางลักขณา	นะวิโรจน์
	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์	 		
	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู
เลขาธิการ	 ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล	
เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน	 นายสุรชา	สิทธิชัย	 	
สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู	 	
ฝ่ายต่างประเทศ	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	
ฝ่ายประชุม/สัมมนา – วิชาการ	 นางปิยนุช	นาคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	
กรรมการกลาง  
นายสุพล	ธนูรักษ์	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง	
ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ		 รศ.ดร.พัชรียา	บุญกอแก้ว
นางสาวอรทัย	เอื้อตระกูล		 นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์
นายสุเมศวร์	เสนชู	 นายอุดม	วิบูลย์จรรยา
นายรัฐพล	โพธิ์นิยม	 นางสาวมณฑกาฬ	ลีมา
นายศุภเชษฐ์	บุญประสพ	 นายณัฐ	กันตรัตนากุล
ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม	 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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