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พืชสวน น่ า รู้

ว่าที่ ร.ต. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา

	 คนไทยคงรูจั้กคนเมก็ซกินัมากกว่าประเทศเมก็ซิโก	โดยเฉพาะ
เรื่องหมัดๆ	 มวยๆ	 เท่าที่พบเห็นทั่วๆ	 ไป	 ประเทศเม็กซิโกมีอาหาร 
การกินอุดมสมบูรณ์ดี	 แต่ก็มีกลุ ่มคนที่มีรายได้ต�่าอยู ่จ�านวนหน่ึง 
ที่น่าเห็นใจมาก	หากเป็นนักท่องเที่ยว	ก็อาจต้องระวังเรื่องอาชญากรรม
ไว้มากหน่อย	 เพราะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเม็กซิโกเคยมีหนังสือ
เตอืนนกัท่องเท่ียวชาวอเมรกินัให้ระวงัตวัเป็นพิเศษ	เนือ่งจากนกัท่องเทีย่ว
อเมริกันครอบครัวหนึ่งถูกโจรปล้นขณะกินอาหารในภัตตาคารแห่งหน่ึง
ในกรงุเมก็ซโิก	อนึง่โจรภยักด็นู่าจะรนุแรง	เพราะหน้าธนาคารและสถาบนั
การเงินนั้น	เห็น	รปภ.	สวมเสื้อเกราะ	และถือปืนลูกซองด้วย

ส�ำรวจตลำด 

	 ส�าหรับผัก-ผลไม้สดที่มีขายทั้งในตลาดกลางขายส่งและ
ตลาดสดค้าปลีก	หรือตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต	สะท้อนถึงความหลากหลาย
ของชนิดสินค้าตลอดจนคุณภาพที่ดีและราคาไม่แพงมาก	 ดูเหมือนผัก
หลายชนดิราคาจะถกูกว่าของไทยเราเสยีอกี	และอดทีจ่ะบอกกล่าวไม่ได้

โนปาลิโต้....ผกัสขุภาพของชาวเม็กซิกัน
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ผลแดงใบเขียว

อะโวคาโด



5ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ว่าประเทศเม็กซิโกผลิตผลอะโวคาโด้ได้มากที่สุดในโลก	 แน่นอนชาว 
เม็กซิกันย่อมกินผลไม้นี้เป็นล�่าเป็นสัน	 และมีรายการอาหารชนิดหนึ่ง 
ซึง่กด็งัทัว่โลกทีเ่รยีกกวัคาโมเล่	(quacamole)	ซึง่กค็อืน�า้พรกิอะโวคาโด้
นั่นเอง	 และพริกของเม็กซิกันก็เผ็ดกว่าพริกขี้หนูท้ังหลายของไทยหลาย
เท่า	และมหาวทิยาลยัทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืกไ็ด้รบัพนัธุพ์ริกต่างๆ	
ของเม็กซิโกด้วยความอนุเคราะห์จากทางการทูตเพื่อมาศึกษาวิจัยด้าน
การปรับปรุงพันธุ์พริกแล้ว	
	 ส�าหรับผลอะโวคาโด้น้ันคนเม็กซิกันกินกันอย่างแพร่หลาย	 
ส่วนเมอืงไทยปลกูไม้ผลนีม้ามากกว่า	100	ปีแล้ว	และผลไม้นีใ้ห้ประโยชน์
ทั้งแง ่คุณค่าทางอาหารและเคมีพืชซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพ	 
อนามยัแขง็แรง	ณ	บดันีค้นไทยทัง้ประเทศรูจ้กัผลไม้นีใ้นระดบัใด	มปัีจจยั
อะไรท�าให้เป็นเช่นนั้น	อย่างไร	ในบรรดาผักทั้งหลายในประเทศเม็กซิโก	
มอียูช่นดิหนึง่ทีน่่าสนใจมาก	คอืผกัชนดินีม้ลีกัษณะรปูร่างเป็นแผ่นคล้าย
และขนาดเท่าฝ่ามือคน	หรือคล้ายใบเสมาก�าแพงวัด	 ก�าแพงเมือง	 และ
ก�าแพงกระทรวงศึกษาธิการ	ผักชนิดนี้มีความหนาประมาณ	1.0	ถึง	1.5	
ซม.	กว้าง	9	ถึง	11	ซม.	และยาว	18	ถึง	24	ซม.	บนแผ่นใบและขอบใบ
มีหนามเกิดกระจายอยู่พร้อมติ่งใบ	 หลายคนเม่ือเห็นผักน้ีแล้วจะรู้สึก
หวาดกลวัเพราะหนามทีเ่หน็อยู	่ผกัใบชนดินีช้าวเม็กซกินัเรยีก	โนปาลโิต้ 
(Nopalito) 

เรื่องของภัยแล้ง 

	 ความแล้งท�าให้เกิดสภาวะความเครียดให้แก่พืช	ทั้งต้นพืชที่มี
ชวิีต	และผลติผลสดทีเ่ก็บเกีย่วมา	ความเครียดนีย้งัเกดิกับเกษตรกรผูผ้ลติ	
และมีผลกระทบต่อลูกหรือห่วงโซ่	(chain	rings)	ต่อๆ	ไปอย่างต่อเนื่อง
ไปตามเส้นหรือสายโซ่	 (chain)	 และคงไปสุดท้ายที่รัฐบาลและ 
ประเทศชาต	ิทัง้นีส้ร้างความเสยีหายให้แก่เกษตรกรผูผ้ลติเป็นอนัดับแรก	
ผู้รับเคราะห์โดยตรงต่อมาคือผู้บริโภค	ประชาชนท้ังปวง	 พ่อค้าก็ได้รับ
ส่วนแบ่งบ้าง	แต่มักผลักภาระให้แก่ทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร	แต่พ่อค้า
จะลอยตวัเหนอืปัญหา	ซึง่จะยตุธิรรมเพยีงใดต่อเกษตรกรโปรดพิจารณา
ตามสะดวก	
	 ความเสียหายที่มักมองไม่เห็น	 คือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ต่อทรัพยากรของประเทศชาติซึ่งได้แก่สุขภาพของคนทั้งประเทศเลวลง
โดยไม่รู้ตัว	 เพราะกินผักที่มีคุณภาพด้อยลง	ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิด
การส้ินเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง	 เครื่องไม้เครื่องมือ	 และพลังงานต่างๆ	 
ในการตระเตรียมการเพาะปลูกผัก	สูญเสียเมล็ดพันธุ์	 การเสาะแสวงหา
ผัก	หรือหาผักมาชดเชย	ฯลฯ	โดยรวมแล้วความเสียหายทั้งหลายย่อมเท
ไปรวมไว้ที่ประเทศชาตินั่นเอง	 มันลึกลับซับซ้อน	 ซ่อนเร้น	 ซ่อนปม 
มากเอาการทีเดียว	 ในกรณีที่กล่าวมา	 โนปาลิโต้	 จะตอบโจทย์นี้ได้บ้าง
หรือเปล่า	
	 ดงันัน้ผูบ้รหิารประเทศ	หรอื	องค์กรใดๆ	ทีค่ดิท�าอะไรไม่แยบยล
พอ	ไม่ปฏิบัติ	 ไม่แก้ไข	 ไม่ป้องกันเรื่องต่างๆ	 ให้ดีพอ	ย่อมเปิดโอกาสให้
เกิดภาวะประเทศชาติหรือองค์กรนั้นๆ	เสียหายได้	ประชาชนและผู้มีหน้าที่
ปกป้องประเทศ	หรือองค์กรนั้นๆ	ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาขจัด	ป้องกันภัย

เลวร้ายดังกล่าวได้เสมอ	 ถ้ารัฐธรรมนูญ	 หรือข้อบังคับได้บัญญัติไว้แล้ว	
เรื่องภัยแล้ง	ท่านคิดว่าจะ	ป้องกันและแก้ไขกันได้อย่างไร	?	
 ภัยแล้งอย่างเดียวกส็าหสัอยูแ่ล้ว	หน้าแล้งทีผ่่านมา	ควรเรยีก
ว่า	ภัยแล้งบวกภัยร้อน	 จึงจะเหมาะสมกว่า	 เมื่อมีภัยร้อนเข้ามาสมทบ 
ก็ต้องร้องบอกว่าแสนสาหัสแน่นอน	 ช่วงดังกล่าวและต่อมาระยะหนึ่ง 
ทุกท่านต้องประสบปัญหาผักสดในท้องตลาดมีปริมาณให้เลือกซื้อ 
ลดน้อยลงๆ	ราคาก็แพงขึ้นๆ	คุณภาพก็ลดลงด้วย	เช่น	ผักมีเสี้ยนมากขึ้น
ส่งผลให้ผักเหนียว	เนื้อกระด้าง	และมีความแข็งเพิ่มขึ้น	ส่วนด้านรสชาติ
นั้นก็อาจชืด	ไม่ฉ�่าหวานดั่งเคย	ผักที่มีโอกาสเกิดรสขม	เช่น	พวกแตงกวา	
แตงร้าน	 บวบ	 ซูกิน่ี	 ก็มีโอกาสเกิดรสขมมากข้ึนๆ	 และ	 คุณค่าทาง
โภชนาการก็ลดลงด้วยแน่นอน	ฯลฯ	
	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ปรากฏการณ์นี้มีผลกระทบต่อผลไม้ที่ก�าลัง
เติบโตอยู่ในช่วงนั้นๆ	 นอกจากผลเล็กๆ	 ที่ก�าลังเจริญเติบโตจะร่วงเป็น
ส่วนมากแล้ว	ผลทีเ่หลืออยูบ่นต้นกไ็ม่เจรญิเตบิโตในอตัราปกต	ิเหตกุารณ์
นีส่้งผลกระทบไปยงัผลไม้ทีจ่ะแก่ในเวลาถดัมา	ผลไม้ดงักล่าวกไ็ม่สมบรูณ์
เช่นเคย	คุณภาพการกินก็ด้อย	ซ�า้ราคาแพงด้วย	เพราะปรมิาณทีเ่ก็บเกีย่ว
ได้มีน้อยลง

ท�ำควำมรู้จักโนปำลิโต้ 

	 ภายหลังที่ได้เห็นภาพและได้ทราบข้อมูลโดยสังเขปของ	 
โนปาลิโต้	 ซึ่งเป็นผักใบที่มีหนาม	 แต่ผักนี้ก็เป็นทีนิยมของคนเม็กซิกัน	 
อาจกล่าวได้ว่า	โนปาลโิต้	เป็นผักคู่ตลาดคนเมก็ซกินั	คู่ครวั	คูเ่มน	ูคงเป็น
ผักคู่ใจของชาวเม็กซิกัน	และเป็นผักคู่ประเทศเม็กซิโกด้วย	อาหารเช้าใน
โรงแรมต่างๆ	 มักมีรายการอาหาร	 หรือที่เรียกว่าเมนูซึ่งประกอบด้วย
อาหารช่ือ	 โนปาลิโต้ผัดกับไข่เสมอ	 nopalito	 (เป็นภาษาเม็กซิกันหรือ
สเปน)	 ส่วนภาษาอังกฤษเรียก	 nopal	 (โนปาล)	 และพหูพจน์เรียก	 
nopales	 ซึ่งเก็บเก่ียวจากต้นกระบองเพชรสกุลโอพันเทีย	 (Opuntia)	
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Opuntia ficus indica 
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	 พืชชนิดนี้อยู ่ในวงศ์กระบองเพชร	 (cactaceae	 family)	 
วงศ์เดียวกับแก้วมังกรที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไฮโลซีรีอัส	 อุนดาตัส	 
(Hylocereus undatus)	พืชกระบองเพชรมีคุณสมบัติทั่วไปคือ	อดทน
ต่อส่ิงแวดล้อมได้ดีตามสมควร	 ไม่ชอบดินแฉะ	 ความชื้นมากเกินไป	 
โดยปกต	ิการปลกูเป็นพชือาหารย่อมต้องเอาใจใส่พชืน้ันๆ	อย่างเหมาะสม
ให้เพียงพอ	
	 ในกรณกีารปลกูโนปาลโิต้ให้เป็นพชืผักเพือ่เกบ็เกีย่วผลติผลใบ
มาใช้กินเป็นผัก	การเอาใจใส่ก็ต้องพิถีพิถันเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา	และต้อง
ไม่เข้าใจแบบผิดๆ	ว่า	โนปาลิโต้นั้นเป็นกระบองเพชร	ปลูกแล้วปล่อยให้
เทวดาเล้ียงก็ย ่อมได ้	 ซ่ึงเป ็นแนวความคิดที่ ผิดซ่ึงท�าให ้คนไทย 
หลงทางบ่อยๆ	แม้จะเป็นคนในวงการก็ตาม
	 พืชสกุลโอพันเทียหลายชนิดมีปลูกในประเทศไทยมานานแล้ว	
อาจรวมทั้งชนิดไฟกัส	 อินดิก้าซึ่งได้รับการกล่าวขานในระยะน้ี	 เฉพาะ
ชนิดที่ปลูกกินกันมากในเม็กซิโกคือ	ชนิดไฟกัส	อินดิก้านั้น	เกษตรกรจะ
เก็บเกี่ยวใบซึ่งตามธรรมขาติก็คือ	กิ่ง	นั่นเอง	โดยตัดใบอ่อนที่มีอายุก่อน
ที่จะเจริญเป็นใบเพสลาดออกส่งขาย	เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหาร
สุขภาพได้หลากหลายต�ารับ	(recipes)
	 อนึง่	การปลกูกระบองเพชรนีใ้นเมก็ซโิกท�ากนัใหญ่โตเป็นอาชพี	
แปลงปลกูโนปาลโิต้	นัน้กว้างใหญ่	ไกลสดุขอบฟ้ากว่็าได้	ในตลาดขายส่ง
และขายปลีกก็ท�ากนัเป็นล�า่เป็นสนัทเีดยีว	จะน่าสนใจส�าหรับคนไทยหรอื
ไม่แค่ไหน	ก็รอดูกันต่อไป	แล้วใครจะท�าหน้าที่ให้คนไทยได้รู้จักกินของดี	
มปีระโยชน์ให้สุขภาพดีๆ 	ภาครฐัหรอืภาคเอกชน	ใครคอืภาคเอกชน	ฯลฯ
	 เมือ่อาจารย์ท่านหนึง่ได้เหน็ภาพต้น	โนปาลโิต้	และได้กล่าวว่า
โนปาลิโต้นี้น่าจะปลูกได้ในประเทศไทย	 โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบ
สภาวะภัยแล้ง	 หรือภัยแฝดดังกล่าว	 คือ	 ทั้งภัยแล้งและภัยร้อน	 
ประจวบกับในงานเกษตรฯได้มีการโฆษณาขายพันธุ ์ปลูกพืชต้นนี ้
เพื่อกินผลของมันด้วย	 อนึ่งในงานเช่นนี้มักมีเร่ืองที่น่าสนใจน่าพิจารณา
ให้รอบคอบก่อนซื้อ	 เพราะอาจเป็นของใหม่ส�าหรับหลายๆ	คนและอาจ
เป็นของที่ยังหาค�าตอบที่พอใจไม่ได้ซึ่งพึงต้องใคร่ครวญศึกษาให้ดีพอ 
เสียก่อน	 จึงเห็นว่าควรจะต้องให้ข้อมูลกับชาวพืชสวนและพี่น้องคนไทย
ด้วยกันในเรื่องดังกล่าว	 เพื่อจะได้พิจารณาถึงข้อดี-ข้อด้อยของพืชต้นนี ้
ให้ถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจใดๆ	 ต่อไป	 แต่มีหลายคนแย้งว่ามันไม่ทันใจ	
ให้ท�าโดยเร็วและขอเสี่ยงแบบนักการพนัน

โนปำลิโต้..ผักเพื่อสุขภำพ

	 ผักสุขภาพ	คู่ใจชาวเม็กซิกันนี้	 เรียกตามลักษณะที่เห็นว่าเป็น
ใบ	(ทีจ่รงิเป็นกิง่ในแง่พฤกษศาสตร์)	ของต้นกระบองเพชรสกลุ	Opuntia	
ชนิดที่ปลูกกันมากในเม็กซิโก	 คือ	O. ficus-indica	 โดยกินใบอ่อนกัน	
ส�าหรบัผลแก่กใ็ช้กนิเป็นผลไม้	ฯลฯ	ผลของโอพนัเทยี	มเีรียกกนัหลายชือ่	
เช่น	tuna,	Indian	fig,	cactus	pearและ	prickly	pear	(ผลสาลี่ที่ท�าให้
เป็นผืน่คัน	??	ชือ่แปลน่ากลวั)	ซึง่มรีสชาตพิอกนิได้	(เฉพาะความเหน็ส่วน
ตัว)	ทั้งคู่มีอาวุธธรรมชาติปกป้อง	ป้องกันตัวซึ่งไม่อยากให้ผู้ใดมาบังอาจ
จับต้องและเอามันไปกินได้โดยง่าย	คือ	ทั้งต้น	ใบและผลมีหนามกระจาย

ดอกโนปาลิโต้

ใบมีหนาม
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อยูท่ัว่ไป	โดยมหีนามอยู	่2	ประเภท	คอื	หนามขนาดใหญ่หน่อยและหนาม
ขนาดเลก็ละเอยีดคล้ายขนซึง่อาจเกดิล้อมรอบหนามใหญ่	ทัง้นีห้นามขน
เหล่านี้	 สลัดตัวหลุดจากจุดที่เกิดได้ง่าย	 จึงอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง
และตาได้ในบางโอกาส	

คุณค่ำทำงอำหำร และสรรพคุณ

	 ปัจจุบันเรื่องสุขภาพนี้	 คงไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้ว่า	 ผัก-ผลไม ้
มีความส�าคัญต่อสุขภาพของคน	อาหารประเภทนี้จะทวีความส�าคัญมาก
ขึ้นทุกวันเวลา	คนไทยหลายๆ	คน	นักการเกษตรไทย	และนักการเกษตร
นานาชาติ	ต่างช่วยกันแสวงหาผักมากินจากทั่วทุกมุมโลก	ช่วยกันค้นคิด
ผสมพันธุ์ผักขึ้นมาใหม่ๆ	 เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ	อันเนื่อง
มาจากธรรมชาติ	 การศึกษาวิจัย	 ทดลอง	 ค้นคว้าผักเขตหนาวที่เจริญ 
ไม่ได้ดีในเขตร้อนให้ปรับตัวจนพอท่ีจะผลิตได้ในเขตร้อน	 แม้คุณภาพ 
การกินจะด้อยกว่าก็ตาม	 แต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีให้กิน	 เช่น	 กะหล�่าปลีพันธุ์
ทนทานต่ออากาศร้อน	และพันธุ์มะเขือเทศส�าหรับเขตร้อน	ฯลฯ	
	 เนือ่งจากใบโนปาลโิต้เป็นผักประเภทให้สขุภาพด	ีในใบสด	100	
กรัม	 มีไขมันน้อยมาก	 คือ	 0.5	 กรัม	 ไม่มีคอเลสเทอรอลเพราะเป็นพืช	 
ให้พลังงานน้อยแค่	 16	 กิโลแคลอรี่	 (kcal)	 หรือ	 67	 กิโลจูล	 (kj),	 
คาร์โบไฮเดรท	3.3	กรัม	ใยอาหาร	2.2	กรัม	โปรตีน	1.32	กรัม	วิตามิน	เอ 
บี	 2	 บี	 3	 บี	 6	 บี	 9	 ซี	 และวิตามินเค	 โฟเลท	 กรดแพนโทธีนิก	 ฯลฯ	 
พวกแร่ธาตุได้แก่	 แคลเซี่ยม	 164	 มิลลิกรัม	 แมกนีเซ่ียม	 52	 มิลลิกรัม	 
โพแทสเซี่ยม	257	มิลลิกรัม	แมงกานีส	0.457	มิลลิกรัม	ทองแดง	0.052	
มลิลกิรมั	ฟอสฟอรสั	16	มลิลกิรมั	เหลก็	0.59	มลิลกิรมั	และสงักะสี	0.21	
มิลลิกรัม	เซเลเนียม	0.7	ไมโครกรัม	นอกจากสารอาหารทั่วไปข้างต้นยัง
มีสารเคมีพืช	 (phytochemicals)	 ที่น่าสนใจ	 เช่น	 polysaccharides	
เชงิซ้อน	สารเหนยีวคล้ายในเนือ้ผลแก้วมังกรซึง่มีคณุสมบติัในด้านบรรเทา
โรคเบาหวาน	 ปรับเรื่องคอเลสเทอรอลโดยเฉพาะควบคุมตัวไขมันเลว	
(LDL)	 และ	 เป็นผักที่ให้เส้นใยอาหารมากซ่ึงช่วยบรรเทาเรื่องท้องผูกได	้
ในประเทศเม็กซิโกมีการแปรรูปโนปาลิโต้เป็นอาหารเสริมต่างๆ	

คุณสมบัติทำงเภสัชศำสตร์     

  ปัจจุบันคนเราไม่ได้กินอาหารเพื่อการด�ารงชีพหรือเพื่อความ
อร่อย	 แต่ได้เพิ่มความต้องการในการบ�ารุงสุขภาพให้แข็งแรง	 ตลอดจน
เพิม่พนูความรูด้้านโภชนาการในระดบัพ้ืนฐานเข้าไว้	และยงัได้คดิก้าวไกล
ออกไปถึงการกินอาหารเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันดีจะได้ลดความเสี่ยงในการ 
ตดิเชือ้โรคและเจ็บป่วย	ป้องกนัโรคและใช้รกัษาโรคเรือ้รงัอกีแง่หนึง่	ทัง้นี้
เกิดจากแนวความคิด	 ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษ	 
ซึ่งทราบกันดีถึงผลประโยชน์ของการรักษาโรคด้วยสมุนไพรจาก 
ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของพืช	 อาจเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด	 ไม่ว่าราก	
เปลือก	ล�าต้น	ใบ	ดอกและผล	หรือทั้งต้นพืช	
	 จากข้อมูลข้างต้น	 และที่เคยพูดคุยกันไว้ว่า	 คนเรากินอาหาร
เพื่ออยู่	 หรืออยู่เพื่อกินนั้น	 จ�าต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินเป็น	 
กินอาหารเพื่ออยู่	 (ส่วนการอยู่เพื่อกินคงด�าเนินเฉพาะของท่ีอร่อยและ

หากินได้ยากในโอกาสพิเศษๆเท่านั้นส�าหรับคนที่ท�าได้)	 และการกิน
อาหารเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง	 ป้องกันและรักษาโรค 
โดยเฉพาะโรคเร้ือรังได้	เนือ่งจากปัจจบุนัค่ารกัษาพยาบาลแพงมาก	คนไข้
ล้นก�าลงัแพทย์	ก�าลงัพยาบาลและโรงพยาบาล	ดังนัน้	อโรคยา	ปรมาลาภา 
จึงเป็นเรื่องที่ใครๆ	 ก็อยากได้	 และดูเหมือนทุกชาติทุกภาษาก็มีค�าที่มี
ความหมายดังกล่าว	ไม่ว่าจีนหรืออังกฤษ	หรือชาติอื่นๆ
 นักวิทยาศาสตร์ และเภสัชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 
ในประเทศเม็กซิโกซึ่งปลูกโอพันเทียมากที่สุดในโลกและกินโนปาลิโต ้
เป็นผักส�าคัญได้รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของโนปาลิโต้	 ด้านการต้าน
อนุมูลอิสระ	 และศักยภาพทางเภสัชส�าหรับใช้กับโรคเรื้อรังบางชนิด 
ที่น่าสนใจซึ่งผู ้เขียนเห็นสมควรน�าเสนอมา	 ณ	 ที่นี้เพื่อให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาน�ามาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ส�าหรบัคนไทยได้บ้าง
	 ความสนใจทางเภสัชศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของเคมีพืช	 (phytochemicals)	ที่มีในโอพันเทียซึ่งได้เพิ่มพูน
มากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา	โดยมีข้อมูลว่าประชาชนจ�านวนมากได้
ท�าการรักษาตนเองด้วยโอพันเทีย	 ต่อไปนี้เป็นรายงานการทดลองและ 
ผลงานทางคลินิกของการใช้เคมีพืชของโอพันเทียเกี่ยวกับสุขภาพ
 ปริมาณสารอาหารและส่วนประกอบเคมีออกฤทธิ์ท่ีส�าคัญ
ของ O. ficus-indica	ซึ่งอาจแตกต่างหรือซ�้าซ้อนไปบ้างกับที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น	ดังนี้	
	 นอกจากน�้า	 80	 –	 95%	 ในใบ(ก่ิง)ของโนปาลิโต้ซึ่งเรียก	 
cladode	(คลาโดด)	มีคาร์โบไฮเดรท	3	–	7%	ไยอาหาร	1	–	2%	และ
โปรทีน	 0.5	 –	 1%	 สารก่ึงน�้าตาลได้แก่พวกโพลีเมอร์ที่มีส่วนประกอบ 
ของสารเหนียว	 เช่น	 สารที่เป็นสายโซ่ของกรด	 (1-4)	 –linked	 B-D-	 
galacturonic	 และ	 ส่วนตกค้างของ	 R(1-2)-linked	 L-rhamnose	
บทบาทด้านสรีรวิทยาของสารเหนียวในพืชคือ	 ไปควบคุมปริมาณน�้า 
ในเซลล์ของพชืในช่วงแล้งยาวและไปควบคมุการไหลเวยีนของแคลเซีย่ม	
	 ใบโนปาลิโต้	เป็นแหล่งของเคมีพืชมากชนิด	เช่น	กรดฟีนอลิก	
และฟลาโวนอยหลายชนิด	 ส�าหรับเส้นใยอาหารนั้นประกอบด้วย
สารประกอบเคมีหลายชนิด	 เช่น	 ลิกนิน	 เซลลูโลส	 เฮมิเซลลูโลส	 
เพคทิน	 กัม	 ฯลฯ	 ที่ทนต่อน�้าย่อยหลายตัว	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการกิน
เส้นใยในปริมาณที่มากพอก็ช่วยป้องกัน	โรคเบาหวาน	รักษาโรคทางเดิน
อาหาร	บรรเทาอาการท้องผูก	ลดค่าน�้าตาลกลูโคสในเลือด	ต้านการเกิด
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อะโวคาโด
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ไขมันและคอเลสเทอรอลสูง	เนื่องจากเส้นไยอาหารเพิ่มความหนืดของ
อาหารในล�าไส้ท�าให้การดูดซึมน�้าตาลลดลง	

   ยังมีรายงานว่าในเนือ้	เปลือกและเมลด็ของโนปาลโิต้
มีสารประกอบพวกฟีนอลิก	 เช่น	กรด	 เฟอรูลิก	 (ferulic	

acid)	เฟอรูลออีล-ซูโครส	(feruloyl-sucrose)	และ	
ซินาพออีล-ไดกลูโคไซด	 (sinapoyl-diglucoside)	
พวกกรดไขมันต่างๆ	เช่น	กรดพาลมิทิก	(palmitic)	

กรดสเทียริก	 (stearic)	 กรดโอเลอิก	 (oleic)	 กรด 
แวคเซนิก	 (vaccenic)	 และ	 กรดลิโนเลอิก	 (linoleic)	

น�้ามันที่สกัดได้น้ีมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ	 มีศักยภาพต้าน
มะเรง็	ต้านอาการอกัเสบ	ลดน�า้ตาล	คอเลสเทอรอล	ไขมนั	และมรีายงาน
ว่าผู้บริโภคเส้นใยกระบองเพชรขนาดมาตรฐาน	500	มิลลิกรัม	เป็นเวลา	
45	วนั	มกีารขบัถ่ายไขมนัปนกบัอจุจาระออกมามากกว่าผูท้ีไ่ด้รบัเส้นใยฯ
หลอก	โดยไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด

กินกันอย่ำงไร 

	 	 	 เกษตรกรชาวเม็กซิกันเลือกตัดใบอ่อนก่อนระยะ
เพสลาดซึ่งมีสีเขียวสด	 จุดเกิดหนามยังมีติ่งใบสีเขียวสด

ติดอยู่	น�าไปก�าจัดหนามออกให้หมดจด	ณ	ตลาดสด
เพื่อขายปลีก	 แล้วจึงน�าใบที่ปราศจากหนามน้ีไป
ปรุงอาหารได้	 ที่จริงผู้เขียนน่าจะได้ชิมได้กินผักโน

ปาลโิต้หลายๆ	ครัง้	เพราะมโีอกาสไปราชการประชุม
ที่ประเทศเม็กซิโกไม่น้อยกว่า	 14	 สมัยการประชุม

สหประชาชาต/ิCODEX	(	การประชุมคณะกรรมการโคเดก็ซ์	เรือ่ง
มาตรฐานผักและผลไม้สด	)	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านภาษาพื้นเมืองซึ่งใช้
ภาษาเม็กซิกัน	(สเปน)	การสอบถามเรื่องใบโนปาลิโต้จึงอยู่ในวงจ�ากัด	

	 	 	 	 คุณสมบัติของใบก�าลังกินต้องมีความกรุบ	 คล้ายฝัก
กระเจ๊ียบเขียวสดที่กินได้อร่อย	 ทั้งน้ีเกิดจากส่วนนอกของ

ใบ	 ส่วนเนื้อในของใบมีสีขาวขุ่น	 เนื้อนุ่มเป็นวุ้นลื่น
เหนยีว	รสเปรีย้วเล็กน้อย	อาหารทีน่ยิมปรงุกนัได้แก่	

หั่นใบให้เป็นชิ้นคล้ายถั่วแขก	หรือถั่วฝักยาว	
ผัดกบัไข่	อกีจานหนึง่ทีเ่คยกนิ	คอื	ผดัคล้ายๆ	
กับแกงเขียวหวานแห้ง	แต่ไม่ใส่กะทิ	ไม่ใส่ใบ
มะกรูด
	 	 	 	 	 สมัยหนึ่งในการไปประชุม	 ท่าน

เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศเม็กซิโกได้
เชิญผู้เขียนไปรับประทานอาหารค�่าที่ท�าเนียบของ

ท่านทูต	 โดยแม่ครัวได้ปรุงย�าใบโนปาลิโต้ให้กินเป็น
พิเศษ	 ส�าหรับคนเม็กซิกันมีวิธีการกิน	 มีต�ารับอาหาร	

(recipes)	ต่างๆ	กัน	เช่น	กินเป็นผักสลัด	อาจเป็นใบสด	หรือ	
ต้มก็ได้	 ใช้กินกับ	 tacos	 (แผ่นแป้งข้าวโพด	 อาจเป็นแป้งสดหรือ

หมัก	ซึ่งอังกับกระทะให้สุก	หรือจนกรอบ)	ใบที่หั่นเป็นชิ้นคล้ายถั่วแขก	
ผัดกับเนื้อไก่และพริกเม็กซิกัน	เป็นต้น
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 ส�าหรับคนไทยเรามีฝีมือในการปรุงอาหารไม่แพ้พ่อครัวใดๆ	 
ในโลก	 น่าจะน�าใบโนปาลิโต้มาปรุงอาหารได้หลากหลาย	หลายต�ารับ	
(recipes)	เช่น	ย�าใบโนปาลโิต้ลวกหรอืย่างหรอืเผากบักุง้ลวก	ผสมในการ
ย�ากับหัวปลี	ผัดเปรี้ยวหวาน	แกงเขียวหวาน	แกงมัสมั่น	แกงกะหรี่	ฉู่ฉี่	
และพะแนงต่างๆ	 และลวกหรือต้มใบโนปาลิโต้ส�าหรับจิ้มน�้าพริก	 หลน
ต่างๆ	 อาจทดลองปรุงคั่วกลิ้งไก่ใส่ใบโนปาลิโต้	 โนปาลิโต้ผัดกะป	ิ 
โนปาลิโต้ผัดกุ้งใส่กะปิคล้ายกับสะตอผัดกุ้งใส่กะปิ	 โนปาลิโต้ผัดไข่ใส ่
น�้าพริกเผา	 ท�าชุบแป้งทอดแบบ	 เทมปุระญ่ีปุ่น	 หรือแบบกล้วยแขก	
เป็นต้น	อย่างไรก็ดีการกินผักโนปาลิโต้ก็ควรกินอย่างมัชฌิมา	
	 ถงึแม้โนปาลโิต้จะเป็นผักท่ีให้สขุภาพดีเพยีงไร	กค็งต้องใช้เวลา
ให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้จักและยอมรับถึงคุณภาพ	ท่านผู้อ่านทราบ
หรือไม่ว่า	 กว่าสะตอจะมาได้รับความนิยมชมชอบ	 และกินกันได้อย่าง 
แพร่หลายทั่วไทยและทั่วโลกนั้นต้องใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน	 
ต้องประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคขนาดไหน	 หวังว่าโลกไอที
ปัจจบุนัจะช่วยย่นระยะเวลาให้สัน้ได้บ้าง	อย่างไรกด็	ีหน่วยงานทีมี่ความ
เกี่ยวข้องในด้านนี้ได้ด�าเนินงานที่จ�าเป็นกันอย่างไรในการส่งเสริมให้
สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว

มำตรฐำนโลก 

	 เนื่องจากเป็นผักที่นิยมกินกันในประเทศเม็กซิโก	และหลาย	ๆ
ประเทศทั้งในทวีปอเมริกา	 ยุโรป	 และ	 แอฟริกาใต้	 ฯลฯ	 ทาง	Codex 
Alimentarius Commission	 (กรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายอาหาร)	
ภายใต้โครงการความร่วมมือขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	(FAO)	และ	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ซึ่งมีโครงการ
จัดท�ามาตรฐานผักและผลไม้สดที่เน้นความปลอดภัยของอาหารเป็น
ส�าคัญ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของผักชนิดนี้	จึงได้จัดท�ามาตรฐานของ	
nopalito	ขึ้น	โดยมี	ชื่อว่า	CODEX STANDARD FOR NOPAL	ทั้งนี้
ประกาศเป็นมาตรฐานคร้ังแรกเมือ่	พ.ศ.	2536	และแก้ไขเมือ่	พ.ศ.	2548	
โดยได้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ	CODEX ALIMENTARIUS: Fresh Fruits 
and Vegetables. First edition. World Health Organization, 
Food and Agriculture Organization of The United Nations. 
Rome. 2007. หน้า	84	-	88.
	 อนึ่ง	CODEX STANDARD FOR NOPAL	 ระบุว่า	 nopal	 
ที่ใช้กินกันนี้ยังได้มาจากสกุล	Opuntia	อีก	5	ชนิด	คือ	O. tomentosa, 
O. robusta, O. inermis, O. hyptiacantha,	 และ	O. ondulata. 
ส�าหรับ	Opuntia	ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย	2	ชนิด	ได้แก่	O. elatior 
Mill.	และ	O. vulgaris	Mill.	ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่ม	5	ชนิดข้างต้น

กำรผลิตโนปำล 

 คนไทยเคยปลกูต้นโอพนัเทยีอยูแ่ล้ว	แต่คนละชนดิกบัโนปาลโิต้ 
ส่วนมากท�าแบบเทวดาเลีย้ง	ต้นโนปาลโิต้ในเมก็ซโิกนัน้ปลกูในเขตทีแ่ล้ง
และก่ึงแล้งทางเหนือของประเทศ	 โดยท่ัวไปเป็นพืชที่อดทนและปลูก 
ไม่ยาก	แต่ต้องการดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์	ต้องการเอาใจใส่ในการตดัแต่ง	บ�ารงุ	

ดูแล-รักษา	ระวังเรื่องให้น�้ามากเกินไป	ซึ่งท�าให้พืชอ่อนแอ	 เสี่ยงต่อโรค
ระบาดและศตัรพูชือืน่ๆ	การผลิตพืชอาหารนีซ้ึง่เป็นสิง่ใหม่	มคีวามจ�าเป็น
ต้องระมัดระวังเรื่องอุปสงค์และอุปทาน	(demand	vs	supply)
	 ผู้ที่คิดจะปลูกพืชนี้	 ไม่ควรคิดถึงผลดีอย่างเดียว	 ต้องค�านึงถึง
ข้อเสียให้ถ่องแท้ไว้ด้วย	 เพราะพืชในสกุลนี้เคยเป็นวัชพืชร้ายแรงใน
ประเทศออสเตรเลียมาแล้ว

ข้อพึงระวัง

	 ข้อมูลที่กล่าวมาเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ของ 
โนปาลโิต้	ข้อเสยีพบไม่มาก	ไม่มีมข้ีอมลูของสิง่ให้โทษ	จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องศึกษา	ค้นคว้า	วจิยัต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ซึง่หวงัว่ามผีูก้�าลงัท�าอยู่	
นักพิษวิทยา	 (toxicologist)	 กล่าวไว้ว่า	 ของทุกส่ิงมีพิษไม่มากก็น้อย	
มากๆ	ก็เป็นอันตรายเป็นพิษถึงชีวิต	น้อยๆ	ก็ยังปลอดภัยอยู่	ที่โฆษณา
กันว่าผักและผลไม้ปลอดสารพิษนั้นเป็นฉันใด	ถ้าโฆษณาว่า	ปลอดภัย
จากสารพิษ ก็ย่อมรับฟังกันได้	สินค้าใดๆ	ไม่วาอินทรีย์หรือไฮโดร	ฯลฯ	
จะกล่าวอ ้างโดยไม ่มีข ้อมูลหลักการที่ถูกต ้องตามหลักฐานทาง

โนปาลิโตในตลาดเม็กซิโก
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วิทยาศาสตร์จะกระท�าได้ประการใด	 ?	 ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไปอยู่	 ณ	 
หนใด	 ?	 ท�าอะไรกันอยู่	 ?	 จะกล่าวอ้างแบบกล้องวงจรปิดที่ใช้การไม่ได้
เช่นน้ันหรือ	 ณ	 บัดน้ีถึงเวลาที่จะต้องขออ้างค�ากล่าวของท่านนายก
รัฐมนตรีในเรื่องหน้าที่	ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	โดยเฉพาะ
หัวหน้าหน่วยงานทั้งหลายตามล�าดับชั้น

จะใช้ชื่อไทยว่ำฉันใด

	 ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ©	 2016	 แจ้งว่า	
การเกษตรในประเทศไทยได้มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในศิลาจารึกในสมัย
สุโขทัย	 (เริ่มตั้งแต่	 พ.ศ.	 1800)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 พ่อขุนรามค�าแหง	 
ทรงมีรัฐประศาสนศาสตร์โนบายส่งเสริมการเกษตรหลายประการ	 
ทีส่�าคัญคือ	การให้ประชาชนมอีสิระในการประกอบอาชพีตามความถนดั	
และทีด่นิทีม่กีารปลกูสร้างท�าประโยชน์กจ็ะตกเป็นกรรมสทิธิแ์ก่ผูท่ี้ปลกู
สร้าง	 และให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงยังลูกหลาน	 ในสมัยนั้นมีความ 
อุดมสมบูรณ์	มีน�้าสะอาดส�าหรับบริโภคตลอดทั้งปี	และเพียงพอส�าหรับ
ใช้ในการเกษตร	 มีการสันนิษฐานว่าพ่อขุนรามค�าแหงทรงจัดการ
ชลประทานช่วยเหลือการเพาะปลูก	 เช่น	 การขุดเหมืองฝายฝังท่อไขน�้า
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ใบที่ปาดหนามออกแล้ว

ต้นโนปาลิโต้
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จากล�าธารบนภูเขา	มาสู่ตัวเมืองสุโขทัย	และทรงสนับสนุนให้มีการปลูก
ป่าท�าสวนโดยท่ัวไป	 เช่น	 ทรงปลูกป่าตาลขึ้น	 และใช้ป่าตาลนั้นเป็น 
สถานที่ให้พระสงฆ์แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ	 และเป็นที่เสด็จออก 
ว่าราชการในวันปกติ	 อันเป็นพระบรมราโชบายที่จะอบรมพสกนิกรให้มี
นิสัยรักป่า	รักสวน	และรักการปลูกสร้างไปด้วยในตัว	

ย้อนรอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 พ.ศ.	1893	กรมนา	
	 พ.ศ.	2435	กระทรวงเกษตรพนิชการ	
	 พ.ศ.	2441	กระทรวงเกษตราธิการ	
	 พ.ศ.	2475	กระทรวงเกษตรพาณิชยการ	
	 พ.ศ.	2476	กระทรวงเศรษฐการ	
	 พ.ศ.	2478	กระทรวงเกษตราธิการ	
	 พ.ศ.	2495	กระทรวงเกษตร	
	 พ.ศ.	2505	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
	 ข ้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดข้างต้น 
ล้วนกล่าวถึงแต่เกษตรๆ	โดยซ่อนหรือให้เข้าใจเอาเองว่าเกษตรหมายถึง
อาหารด้วยซึง่ไม่น่าจะใช่หรือถูกต้องทเีดยีว	โชคยงัเข้าข้างทีม่คี�าว่าอาหาร
ปรากฏเฉพาะในช่วง	พ.ศ.	 2505	 ตอนท้ายๆ	คือ	ส�านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิเมือ่อ่านพบแล้วให้รูสึ้กว่าทนัเหตกุารณ์
บ้าง	 จึงเกิดแนวความคิดว่าน่าจะน�าเสนอเรื่องกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของเรานีใ้ห้ทนัสมยั	ทนัเหตกุารณ์ปัจจบุนัและอนาคต	ทัง้นีผู้อ่้าน
ทั้งหลายอาจมีส่วนช่วยพิจารณาให้ความเห็นท้ังด้านบวกและลบ	 
ดังต่อไปนี้
 •	 ปัจจัย	4	ม	ีอาหาร	ยารักษาโรค	เคร่ืองนุง่ห่มและทีอ่ยูอ่าศยั	
ไม่ได้ระบุเกษตรซึ่งท�าการผลิตปัจจัย	4	?
 •	 องค์การสหประชาชาติมีวิสัยทัศน์ที่ดีจริงๆและแน่นอน 
มานานในเรือ่งอาหารและเกษตรตัง้แต่ตัง้องค์การมาได้	72	ปี	(24	ตลุาคม	
ค.ศ.	1945)	ได้ตั้งองค์การอาหารและเกษตร	(Food	and	Agriculture	
Organization,	FAO)	เพราะได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของอาหารมาเป็น
อันดับแรกและตามด้วยการเกษตร
 •	 ประเทศไทยมีการเกษตรมาช้านาน	มีชื่อกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มา	55	ปี	โดยไม่ได้เน้นเรื่องอาหารมากนัก	โดยเฉพาะเรื่อง
อาหารเพื่อสุขภาพ	 เพื่อภูมิคุ้มกัน	 เพื่อช่วยบรรเทารักษาโรค	ฯลฯ	ซึ่งมี
ความส�าคัญต่อคนไทยรวมทั้งพลโลก	ในปัจจุบันและจะมากขึ้น	ๆ 	ทุกวัน	
ยกเว้นการตั้ง	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 
ซึ่งเป็นกรมเล็กๆ	มีก�าลังคนไม่มากเท่าใด	แต่รับภาระงานมาก
 •	 หลายประเทศมีหน่วยงานความมั่นคงด้านอาหาร	(Food 
Security)	 ซึ่งหมายความรวมเร่ืองความพอเพียงและความปลอดภัย 
ด้านอาหารตลอดจนอาหารท่ีให้สุขภาพดีต่อประชาชนของประเทศ	 
โดยยึดหลัก	อโรคยา	ปรมาลาภา	ด้วย
 •	 ประเทศสหรัฐอเมริกามี	United States Department 
of Agriculture, USDA	ซึ่งดูแล	เรื่องอาหารอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง	

เช่น	 เอกสาร	 Composition	 of	 Foods:	 Raw,	 Processed	 and	 
Prepared.	เป็น	Agriculture	Handbook	No.8.	190	หน้า	พิมพ์	โดย	
Agricultural	Research	Service,	United	States	Department	of	
Agriculture.	Revised	December1963.	Approved	for	reprinting	
October1975.
 •	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าในเรื่องอาหารของชาติดังกล่าว 
ในข้อ	 11.3	 สอดคล้องกับข้อ11.2	 และ	 11.4	 และเพื่อความเจริญและ
มั่นคงของอาหารของชนชาวไทยจึงมีประเด็นที่กระทรวงเกษตรฯ	 
น่าพิจารณาโดยไม่ชักช้าในสมัย	 คสช	 ในการปฏิรูป	 ปรับปรุง	 นโยบาย	
โครงสร้างและหน้าที่ในเรื่องอาหารของชาติให้แน่น	เข้มแข็ง	เข้มข้นเป็น
เชงิรุกสมกบัความทีไ่ด้พยายามปลุกปล�า้ตวัเองว่าเป็นครวัของโลก	เกษตร
ไม่ได้เป็นครัวของโลก	 แต่อาหารต่างหาก	 ทั้งน้ีท้ังน้ันประเทศไทยไม่มี
กระทรวงอาหารรับผิดชอบเป็นเอกภาพ	ดังนั้น
 •	 เป็นการสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะพจิารณาให้มกีระทรวงเกษตรฯ
ยุคใหม่ว่า	กระทรวงเกษตรอาหารและสหกรณ์	 มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า	Ministry of Food, Agriculture and Cooperatives	 ชื่อย่อ	
MFAC	ทั้งนี้จะได้เน้น
 •	 ให้เกษตรกรไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของตนเองว่า
เป็นผู้ผลิตอาหารที่ดีที่ปลอดภัยและพอเพียงส�าหรับตนเอง	 ครอบครัว	
เพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมโลก	 เป็นผู้ผลิตอาหารส�าหรับครัวของโลก	
แต่ต้องไม่ผลิตจนล้นความต้องการมากเกินไป	โดยยึดหลักการของความ
มั่นคงของอาหารเป็นเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่ควรผลิตสินค้าเกษตรราคาด้อย
ทีต้่องพฒันาไปเป็นอาหารอกีขัน้ตอนหนึง่ๆ	เกษตรกรควรมสีทิธเิสรภีาพ
อย่างเป็นระบบในการผลิตทั้งสินค้าเกษตรและ/หรืออาหาร	
 •	 เพื่อจะได้ยกและชูอาชีพน้ีให้มีความส�าคัญมากกว่าเดิม 
ทีเ่น้นแต่การเกษตรซึง่อาจเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกษตรกรทัว่ไปมรีายได้
ต�่ากว่ามาตรฐาน	ทั้งนี้เกษตรกรที่ขยันขันแข็งทั้งปวงควรจะต้องมีรายได้
อย่างน้อยเทียบเท่ามาตรฐานรายได้ของเกษตรกรในประเทศที่พัฒนา 
อยู่แล้ว	และ
 •	 ความเป็นเอตทัคคะในเรื่องอาหารของกระทรวงใหม่อาจ
ช่วยให้การเกษตรและเกษตรกรไทยผู ้ผลิตอาหารได้รับผลงานจาก
อานิสงส์นี้ให้มีสถานภาพ	4.0	ได้ในอัตราที่เร็วขึ้น

…………………………………………….	 	 	 	 	
เกี่ยวกับผู้เขียน	 :	ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผัก-ผลไม้สด
ระหว่างประเทศ	 (Codex/สหประชาชาติและ	 ASEAN	 )	 มกอช.	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 /	 กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	/	อดตีอาจารย์และหวัหน้าภาควชิาพชืสวน	คณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์	/	อดตีกรรมการผู้ทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้	ฯลฯ	
E-mail	:	suraphongdragonfruit@gmail.com		โทร.	081-825-0945
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

	 พืชสวน	เป็นค�าที่เรียกรวม	ๆ	ส�าหรับกลุ่มพืชหลายชนิด	ได้แก่	
ผัก	 ผลไม้	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 และสมุนไพร	 นอกจากนี้ยังมี	 พืชสวน
อตุสาหกรรม	เช่น	ปาล์มน�า้มนั	มะพร้าว	กาแฟ	โกโก้	รวมอยูด้่วย	พชืสวน
จึงเป็นกลุ่มพืชที่มีบทบาทมากในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 ที่ส�าคัญคือ	
เป็นอาหาร	 เป็นยา	 และเป็นความสวยงามแต่งแต้มสีสันให้กับโลก	 
โดยเฉพาะดอกไม้นานาชนิด	ที่แตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคของโลก	
	 ในแต่ละปีจึงมักจะมีการจัดแสดงความก้าวหน้าของวงการ 
พืชสวนในรูปแบบต่างๆ	 ในระดับท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	
และระดบัโลก	ทัง้ด้านวชิาการ	เทคโนโลยกีารผลติ	และการตลาดอยูเ่สมอๆ 
ในระดับประเทศและระดับโลกหลายงานที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยได้เข้าไปมส่ีวนร่วมอยูด้่วย	เช่น	งานมหกรรมพชืสวนโลก
เฉลมิพระเกยีรตฯิ	2	ครัง้	คอื	“ราชพฤษ์	2549”	และ	“ราชพฤกษ์	2554”	
งานมหกรรมไม้ดอกนานาชาติไทเป	 2007	 งานมหกรรมพืชสวนไทเป	
2010	งานมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน	 (Royal	Orchids	Paradise)	
งาน	Wang	 Nam	 Keaw	 Flora	 Fantasia	 รวมทั้งงาน	Horti ASIA  
ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	

ย้อนอดีต Horti ASIA

	 อาเซียน	เป็นกลุม่ประเทศทีก่�าลงัเจรญิเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	
มีประชากรรวมกันเกือบ	 600	 ล้านคน	 ตลาดอาเซียนจึงเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจของ	พืชผัก	ผลไม้	 ดอกไม้	 และกล้วยไม้ที่มีมูลค่ามหาศาล	บริษัท	
N.C.C.	 Exhibition	Organizer	 Co.,Ltd.	 (NEO)	 เล็งเห็นความส�าคัญ 
ดังกล่าว	 จึงได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน	 พืชผัก	 ผลไม้	
ดอกไม้	และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	2555	โดยใช้
ชื่อว่า	Horti ASIA 2012	 จัดขึ้นที่	 ศูนย์นิทรรศการ	 และการประชุม 

งานแสดงพืชสวนแห่งเอเชยี
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ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	9	–	11	พฤษภาคม	2555
 วตัถุประสงค์ของการจัดงานในครัง้นี	้เพือ่ผลกัดนัให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย	 แลกเปลี่ยนสินค้า	 และบริการด้านพืชสวน
แห่งภูมิภาคอาเซียน	 และเป็นการผลักดันการตลาดสินค้าพืชสวน 
ของประเทศไปในทศิทางทีด่ขีึน้	มกีารพัฒนาศกัยภาพการผลติเพือ่รองรบั
ความต้องการด้านอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 
ตลอดจนมโีอกาสขยายตลาดออกไปสูภู่มภิาคอาเซยีน	รวมทัง้ประเทศอืน่ๆ	
ในเอเชีย	และสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต	
	 เป้าหมายของการจดังาน	หวงัทีจ่ะให้งาน	Horti	ASIA	เป็นเวที
ส�าคัญที่ผู้ประกอบการในภูมิภาค	 ได้เจรจาการค้า	 แลกเปลี่ยนความรู	้
สร้างพันธมิตรในการท�าธุรกิจให้ขยายวงกว้าง	 ท�าให้มีการแลกเปลี่ยน	 
ซือ้ขายสนิค้าระหว่างกนัมากขึน้	เพราะกลุม่ประเทศอาเซียนถอืเป็นตลาด
ที่ส�าคัญของโลกตลาดหนึ่ง	 พร้อมกันนี้ยังถือเป็นโอกาสในการแสดง
ศกัยภาพการเป็นผูน้�าด้านพชืสวนของไทยให้เป็นทีป่ระจกัษ์ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนด้วย
	 กิจกรรมภายในงานนอกจากการจัดแสดงสนิค้าในกลุม่พชืสวน
หลากหลายชนดิแล้ว	ยงัมกีารสมัมนาวชิาการภายใต้แนวคดิ	“นวตักรรม
เพื่อยกระดับพืชสวนสู่สากล”	 มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและเจรจา 
ซื้อขายสินค้า	 ของผู ้ประกอบการรายใหญ่จากประเทศต่างๆ	 เช่น	
เนเธอร์แลนด์	ฝร่ังเศส	อสิราเอล	อติาล	ีเยอรมน	ีสหรฐัอเมรกิา	สาธารณรฐั
ประชาชนจีน	ไต้หวัน	ฟิลิปปินส์	และไทย	เป็นต้น
	 จากความส�าเร็จของการจัดงานในครั้งแรก	ในปี	2556	จึงได้มี	
Horti ASIA 2013	อกีครัง้ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา 
กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	9	–	11	พฤษภาคม	2556	ครั้งนี้จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด	“Best	of	Thai	Horticulture	and	Others”	เพื่อแสดง
ให้เห็นถงึศกัยภาพ	และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศนูย์กลาง
การผลิต	และการส่งออกพืชสวนในภูมิภาคเอเชีย
	 ปี	2557	ผู้จัดงาน	Horti	ASIA	ได้น�าประสบการณ์การจัดงาน
ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา	มาพัฒนาการจัดงานในครั้งที่	3	โดยให้ความส�าคัญ
ไปที่เนื้อหาสาระของงาน	 ด้วยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัญจรในจังหวัด 
ที่เลือกเป็นตัวแทนภูมิภาค	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 ภาคเหนือที่	 เชียงใหม่	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่	 อุดรธานี	 ภาคกลางท่ี	 ราชบุรี	 และภาคใต้ 
ที่	 นครศรีธรรมราช	 เพื่อศึกษาท�าความเข้าใจถึงวิธีการจัดการเพาะปลูก	
ปัญหา	 อุปสรรค	 และความต้องการของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค	 
รวมถึงผู้ประกอบการและนักลงทุน	 เพื่อน�ามาพัฒนาการจัดงาน	Horti	
ASIA	2014	ให้เหมาะสมและมคีณุภาพมากยิง่ขึน้	รวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์
เชญิชวนผู้ประกอบการในกลุม่ประเทศเป้าหมายมาร่วมงาน	ได้แก่	ไต้หวนั	
เวียดนาม	อินโดนีเซีย	พม่า	และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 Horti ASIA 2014	จัดข้ึนระหว่างวันที	่8	–	10	พฤษภาคม	2557 
ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพมหานคร	 
ในปีนีม้กีารน�าเสนอนวตักรรมก่อน	และหลงัการเกบ็เกีย่ว	เช่น	เทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์	และการเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อ	ระบบโรงเรือน	ระบบชลประทาน	
ปุ๋ยและธาตุอาหาร	การอารักขาพืช	และ	เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว	

13ข่าวสารสมาคมพืชสวน



14 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะด้านพันธุ์ไม้ดอกจากต่างประเทศ	
โดยมีกล้วยไม้ลูกผสมแปลกๆ	 จากไต้หวัน	 ไฮเดรนเยีย	 ทิวลิป	 ลิลลี่	 
หน้าวัว	สีสันแปลกตาจากหลายประเทศมาให้ชม	นอกจากนี้ยังมีเมล่อน	
แคนตาลูบ	มะเขือเทศ	พันธุ์ใหม่ๆ	มาให้ชิมด้วย
	 ส�าหรับปีนี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มอบหมาย 
กรมส่งเสริมการเกษตร	เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	แสดงผลงานของ	Young	
Smart	 Farmer	 และผลผลิตจากเกษตรแปลงใหญ่	 ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกรมวิชาการเกษตร	 
จัดแสดงนวัตกรรม	 และเทคโนโลยี	 รวมทั้งพันธุ์พืชสวนท่ีได้จากการ
ค้นคว้าวิจัยปรับปรุงพันธุ์ด้วย
 ภายในงานยังมีการจดัสัมมนาน�า้มันมะพร้าวนานาชาต ิครัง้ที่ 
2 (International Conference on Coconut Oil 2017)	และการ
ประชุม	สัมมนา	เสวนา	และบรรยายพิเศษอีกหลายหัวข้อ	เช่น	ทิศทาง
มะม่วงไทยเมือ่ภูมอิากาศเปล่ียน	การใช้น�า้มนัมะพร้าวกบัแพทย์ทางเลอืก
ในยคุปัจจบุนั	มมุมองอนาคตธรุกจิพชืไม่ใช้ดนิในประเทศไทย	การบรหิาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืน	Food	and	Nutrition	Security,	Plant	Factory	
and	Indoor	Farming	in	Thailand	เป็นต้น
	 งาน	Horti	ASIA	ในปีนี้	พิเศษกว่าปีก่อนๆ	ตรงที่มีการจัดงาน
ทีเ่กีย่วข้องอืน่ซึง่ยิง่ใหญ่ไม่แพ้กนัในคราวเดยีว	ได้แก่งาน	AGRI	Technica 
Asia	2017	เป็นงานจดัแสดงเครือ่งจกัรกลการเกษตรครัง้แรกในประเทศไทย
และภมูภิาคเอเซยี	และงาน	VIV	Asia	งานแสดงสินค้าและสมัมนาปศสัุตว์
และสัตว์น�้า	 ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย	 โดยคาดหวังว่าการรวมงานที่ยิ่งใหญ ่
ทั้ง	 3	 งานไว้ด้วยกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้แสดงสินค้า	 
และผู้เข้าชมงาน	 และเพิ่มโอกาสการลงทุนทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว ์
ในภูมิภาคเอเชีย
	 ตลอดระยะเวลา	3	วนัของงาน	Horti	ASIA	2017	ประสบความ
ส�าเร็จด้วยดี	 มีผู้เข้าชมงานชาวต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนกว่าปี	 2557	 
ร้อยละ	 32	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	 บริษัทผู้จัดงานได้ร่วมกับสมาคมเกษตร
เยอรมนี	 เป็นผลให้บริษัทชั้นน�าในยุโรปตัดสินใจเข้ามาเปิดตัวธุรกิจ	 
และน�าเสนอนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพืชเมืองร้อนหลากหลายชนิด	 
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	 Horti	ASIA	ครั้งที่	4	หรือ	Horti ASIA 2015	เป็นปีแรกที่รวม
งานแสดงด้านเครื่องจักรกลการเกษตร	หรือ	Agri	–	Asia	2015	เข้ามา
จัดพร้อม	ๆ	กัน	ภายใต้แนวคิด	“Smart	Farm	Technology”	โดยจัด
ระหว่างวันที่	17	–	19	มีนาคม	2558	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพมหานคร	 นอกจากน้ียังมีการจัดประชุมน�้ามัน
มะพร้าวนานาชาติ	 (International	 Conference	 on	 Coconut	 Oil	
2015)	 การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมวิศวกรรมการเกษตร 
แห่งประเทศไทย	ระดับชาติครั้งที่	16	และระดับนานาชาติครั้งที่	8	
	 การจัดงานในปีนี้	ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า	20	
ประเทศ	มาจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรจ�านวนกว่า	300	บริษัท	และ
จากการรวมงาน	 Agri	 -	 Asia	 เข้ามาด้วยท�าให้งานในปีนี้ครอบคลุม
อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างครบวงจร	ทั้งพืชสวน	และพืชไร่	 รวมทั้งมี
เทคโนโลยีเรือนกระจกอัจฉริยะ	 และระบบรีไซเคิลขยะมูลฝอยและน�้า
ส�าหรับการผลิตพลังงานที่น่าสนใจจากเนเธอร์แลนด์มาจัดแสดงด้วย
	 ในปี	 2559	 งาน	 Horti	 ASIA	 งดไป	 1	 ปี	 และได้จัดงานขึ้น 
อีกครั้ง	เป็นครั้งที่	5	ในปี	2560	พร้อมกับงานที่ยิ่งใหญ่อีก	2	งานพร้อมกัน

Horti ASIA 2017

 Horti ASIA 2017	จดัขึน้ระหว่างวนัที	่15	-	17	มนีาคม	2560	
ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพมหานคร	 
โดยจัดแสดงนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์	และพันธุ์พืช	การเพาะปลูก	ระบบ
การให้น�้า	โรงเรือน	เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว	ระบบการเก็บรักษาผลผลิต	
บรรจภัุณฑ์	และการขนส่ง	เหมอืนเช่นทกุปีทีผ่่านมา	โดยแต่ละเทคโนโลยี
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หลากหลายผลิตภัณฑ์	 เช่น	 เทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือนระบบปิด	
ระบบน�้าจากประเทศอิสราเอล	 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ	์
เทคโนโลยกีารเพาะปลกู	เทคโนโลยเีรอืนกระจก	เป็นต้น	โดยมผีูป้ระกอบ
การเข้าร่วมงานกว่า	130	บริษัท	จาก	22	ประเทศ
	 ส�าหรับงาน	 AGRI	 Technica	 Asia	 2017	 มีผู้ประกอบการ 
เข้าร่วมงานกว่า	80	บรษิทั	จาก	209	ประเทศ	โดยน�าเทคโนโลยเีครือ่งจกัร
กลเกษตรมาจัดแสดงครอบคลุม	 ทั้งการเตรียมดิน	 การเพาะปลูก	 
การหยอดเมล็ด	 ระบบน�้า	การเก็บเกี่ยว	การเก็บรักษา	การขนส่ง	และ
การผลติพลงังานชวีภาพ	โดยเน้นในพชืเศรษฐกจิของภมูภิาคเอเชยี	ได้แก่	
ข้าว	อ้อย	มันส�าปะหลัง	มันฝรั่ง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	และปาล์มน�้ามัน
	 งาน	VIV	Asia	2017	หรือ	งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์และสัตว์น�้าระดับโลก	 ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียน้ัน	 จัดขึ้นทุก	 
2	ปี	และจัดต่อเนื่องมากว่า	20	ปีแล้ว	โดยเลือกกรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลาง
การจัดงาน	 ส�าหรับการจัดงานในปีนี้มีบริษัทชั้นน�าจากหลากหลาย
ประเทศ	 รวมทั้งสมาคม	 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	 และสื่อมวลชน 
ในวงการอตุสาหกรรมปศสุตัว์ทุกประเภท	ครอบคลมุทกุธรุกิจและบรกิาร
ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์	 จนกระทั่งถึงการแปรรูปเพื่อบริโภค	 น�าสินค้า
และนวัตกรรมมาจัดแสดงประมาณ	1,000	คูหา	ภายในงานยังเป็นแหล่ง
พบปะของนักธุรกิจช้ันแนวหน้าระดับโลก	 และสัมมนาวิชาการในหัวข้อ
ที่น่าสนใจมากมาย	มีผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ประมาณ	40,000	คน

Horti ASIA กับ สมำคมพืชสวนฯ 

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เข้าร่วมงาน	 Horti	 ASIA	 
ครั้งแรกในปี	2556	ซึ่งครั้งนั้น	Horti	ASIA	เปลี่ยนผู้จัดงาน	จากบริษัท	
เอ็น.ซี.ซี.	เอ็กซิบิชั่น	ออกาไนเซอร์	จ�ากัด	(NEO)	มาเป็น	บริษัท	วีเอ็นยู	
เอ็กซิบิชั่นส์	เอเชีย	แปซิฟิค	จ�ากัด	โดย	ผู้แทนบริษัท	วีเอ็นยูฯ	ได้เข้ามา
หารือกับนายกสมาคมพืชสวนฯ	 ในการเชิญบริษัท	 และสมาคมพืชสวน
ของไต้หวัน	มาร่วมงาน	Horti	ASIA	หลังจากที่สมาคมพืชสวนฯ	ประสบ
ความส�าเรจ็ในการเข้าร่วมงาน	2010	Taipei	International	Gardening	
and	 Horticulture	 Exposition	 ที่กรุงไทเป	 ไต้หวัน	 ระหว่าง	 6	
พฤศจิกายน	 2553	 –	 25	 เมษายน	 2554	 เป็นเวลา	 6	 เดือน	 และการ 
จัดสวนของไทยได้รับรางวัล	 Special	 Honor	 Award	 และ	 รางวัล	 
Visitor’s	Favorite	Garden	Award	อันดับที่	3	
	 ประกอบกับในปี	 2556	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 12	 ด้วย	 จึงได้น�า 
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การประชุมครั้งนี้ไปจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 ในช่วง
งาน	 Horti	 ASIA	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมชมนิทรรศการ	 และ 
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านพืชสวนใหม่ๆ	จากประเทศต่างๆ	ด้วย
	 ส�าหรับการร่วมงานในครั้งต่อๆ	มา	นอกจากสมาคมพืชสวนฯ	
จะเชิญชวนเครือข่ายพันธมิตรของสมาคมฯ	 ไปร่วมงานแล้ว	 สมาคมฯ	 
ยังได้ร่วมกับชมรมเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการในระดับประเทศ	 และ
ระดบันานาชาตด้ิวย	เช่น	ร่วมกบัชมรมอนรุกัษ์และพฒันาน�า้มนัมะพร้าว	
ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องน�้ามันมะพร้าว	 (The	 International	
Conference	on	Coconut	Oil	:	ICCO)	2	ครั้ง	ในปี	2015	และ	2017	
เป็นต้น	 และใน	Horti ASIA 2020 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  
จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The 3rd Asian Horticultural Congress  
2020 ด้วย
 Horti	ASIA	ถอืเป็นงานแสดงนวตักรรม	และเทคโนโลยด้ีานพชืสวน
ที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง	 ที่คนในวงการพืชสวนไม่ควรมองข้าม	 เพราะวิชาการ
พัฒนาก้าวหน้าไปทุกวัน	ถ้าก้าวตามไม่ทันเราจะล้าหลังทันที
	 พบกันใหม่	Horti ASIA 2018		ระหว่าง		22 – 24 สิงหาคม 
2561	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา	กรงุเทพมหานคร	
ห้ามพลาด!
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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

	 เม่ือวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2560	 ที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558	 –	 2559	 ขึ้น	 
ที่โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร	ภายใต้หัวข้อ	“อนาคตเกษตรประเทศไทย”	ข่าวสาร
สมาคมพืชสวน	 จึงขอเก็บสาระและกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้มาฝาก
ท่านสมาชิก	และท่านผู้สนใจที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมในครั้งนี้

ประกำศเกียรติคุณ

	 ในพิธีเปิดการประชุม	 โดย	ดร.อนันต์	 ดาโลดม	นายกสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู ้ท�า 
คณุประโยชน์ต่อวงการพืชสวนของไทยในระดับประเทศและระดบันานาชาติ 
2	ท่าน	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ระพี	สาคริก	และ	ดร.	ณรงค์	โฉมเฉลา
 ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก	 อายุ	 95	 ปี	 อดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	และ	อดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	
โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเอง	 ตั้งแต่สมัยเริ่ม 
รับราชการใหม่ๆ	 ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม	่ 
จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของท่าน	 ท่านได้อุทิศแรงกาย 
แรงใจ	ก�าลังสตปัิญญาวจิยัเกีย่วกบักล้วยไม้ตลอดมา	จนเป็นทีย่อมรบัจาก
วงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านกล้วยไม้มากท่ีสดุท่านหนึง่
	 ผลงานการค้นคว้าวิจัย	 ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่างๆ	 ของ
ศาสตราจารย์ระพี	 สาคริก	 ทั้งการปรับปรุงพันธุ์	 ขยายพันธุ์	 และการ 
ส่งออกกล้วยไม้	ท�าให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสนิค้าเกษตรส่งออกทีส่�าคญั
ชนิดหนึ่งที่ท�ารายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

อนาคตเกษตรประเทศไทย
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ดร.อนันต์  ดาโลดม

ศ.ระพี สาคริก
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	 ศาสตราจารย์	 ระพี	 สาคริก	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา	 เข็มศิลปวิทยา	สาขาเกษตรศาสตร์	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2511	และ
โปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ศาสตราจารย์	 ในปี	พ.ศ.	 2513	ส�าหรับ
วงการเกษตร	ศาสตราจารย์	ระพ	ีสาครกิ	ได้รบัยกย่องให้เป็นปชูนยีบคุคล	
และเป็น	“บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”
	 ในพิธีประกาศเกียรติคุณครั้งนี้	ดร.	พีระพงศ์	สาคริก	บุตรชาย
ของท่านเป็นผู้มารับโล่ประกาศเกียรติคุณแทน
 ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา	อาย	ุ82	ปี	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	
สาขากสิกรรมและสัตวบาล	 (เกียรตินิยม)	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 
(รุน่ที	่12)	ปรญิญาโท	สาขาพนัธศุาสตร์	มหาวทิยาลยัฮาวาย	และปรญิญา
เอก	สาขาพฤกษศาสตร์	มหาวทิยาลยัชคิาโก	อดตีเป็น	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัย	Northern	Illinois	สหรัฐอเมริกา	ผู้อ�านวยการ
วิจัย	สถานีวิจัยผลิตผลเกษตรเขตร้อน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
แห่งประเทศไทย	 รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย	 นักเกษตรอาวุโส	 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	(FAO)
	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	มผีลงานทัง้ในระดบัประเทศ	และนานาชาติ
มากมาย	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัพชืสวนมผีลงานทีส่�าคญั	คอื	เป็นประธาน
เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย	 ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน�้ามัน
มะพร้าวแห่งประเทศไทย	 ท่ีปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประทศไทย	
สมาคมไม้ประดับแห่งประทศไทย	สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประทศไทย	
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประทศไทย
	 	ดร.	ณรงค์	โฉมเฉลา	เป็นผูก่้อตัง้ชมรมอนรุกัษ์และพัฒนาน�า้มนั
มะพร้าวขึ้นเมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2550	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	
เสาะหา	พัฒนา	 และสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน�้ามัน
มะพร้าว	เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้	และประสบการณ์	เกี่ยวกับน�้ามัน
มะพร้าวระหว่างผู้ประกอบการการผลิตน�้ามันมะพร้าวให้แก่ประชาชน	
และองค์กรต่างๆ	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องน�้ามันมะพร้าวให้แก่
ประชาชนและองค์กรต่างๆ	 ท้ังราชการและเอกชน	 เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้	 และประสบการณ์ในการวิจัยค้นคว้า	 การผลิต	
มาตรฐานและการจ�าหน่ายน�้ามันมะพร้าว	
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ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา ดร.พีระพงศ์ สาคริก

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศ.ระพี สาคริก
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ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 ไม่น้อยกว่า	 20	 ครั้ง	 และ 
น�าสมาชิกร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมมะพร้าวนานาชาติท่ีเมือง
บาหลีประเทศอินโดนีเซีย	จ�านวน	1	ครั้ง	 เพื่อให้สมาชิกฯ	ได้รับความรู้ 
ในเรื่องการสกัดน�้ามันมะพร้าว	รวมทั้งการผลิตมะพร้าวในประเทศไทย	

อนำคตกำรเกษตรประเทศไทย

	 ภายหลังพิธีเปิดการประชุม	 และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ท�า 
คุณประโยชน์ให้กับวงการพืชสวนแล้ว	 เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	
“มุมมองของ	TDRI	กับอนาคตภาคเกษตรประเทศไทย”	โดย	ดร.นิพนธ์ 
พวัพงศกร	นกัวชิาการเกยีรตคุิณ	สถาบนัวจิยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย	
(TDRI)
	 ดร.	นิพนธ์	ได้กล่าวถึงวัฏจักร	65	ปี	ของการเกษตรไทย	ตั้งแต่	
พ.ศ.	2494	–	2559	โดยแบ่งออกเป็น	7	ยุค	กล่าวคือ
 ยุคสร้างรากฐานและเศรษฐกิจชาตินิยม	 (2490	 –	 2501)	 
โดยมีคนจีนมาปักหลักลงทุนในไทยในรูปของการตั้งโรงสีข้าว	 และเป็น
พ่อค้า	มีการก�าหนดพรีเมี่ยมข้าว	และกดราคาข้าว
 ยคุทองของการเตบิโตภาคเกษตร	(2501-2516)	ถอืว่าเป็นยคุ
เติบโตของประเทศ	 มีการบุกเบิกป่าเพ่ือท�าไร่	 ท�านา	 มีการตัดถนน
มิตรภาพ	 ท�าให้พืชไร่	 (อ้อย	 ปอ	 มันส�าปะหลัง)	 ขยายตัวในภาคอีสาน	
สามารถท�านาได้	2	ครัง้ในภาคกลาง	เนือ่งจากมกีารสร้างเขือ่นเจ้าพระยา
และเขื่อนยันฮี	 เริ่มมีการจัดตั้ง	 ธ.ก.ส.	 เพ่ือให้สินเช่ือแก่เกษตรกร	 
การส่งออกสนิค้าเกษตรขยายตวั	และภาคเกษตรเป็นแหล่งดดูซบัแรงงาน
ส่วนเกิน
 ยุคขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง	 (2516	 –	
2528)	 เกิดวิกฤตน�้ามัน	 ราคาสินค้าเกษตรตกต�่าทั่วโลกในช่วงทศวรรษ	
2523	 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากประเทศต่าง	 ๆ	 ลงทุนภาคเกษตร	 
โดยเฉพาะการสร้างเขื่อน	แรงงานอพยพจากชนบทสู่เมือง
 ยคุอตุสาหกรรมเกษตรเฟ่ืองฟ ูเกษตรถดถอย	(2528	–	2540)	
ภาคเกษตรสญูเสยีความสามารถในการแข่งขนั	ต้นทนุสงู	ภาคผลผลติตกต�า่	
ซ่ึงเป็นผลจากโรคดัทช์	 (Dutch	 Disease)	 ที่เกิดจากเศรษฐกิจฟองสบู	่
รัฐบาลต้องยกเลิกพรีเมี่ยมข้าวเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว	 แต่ยังโชคดีที่การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสามารถรองรับแรงงานอพยพจากชนบท	

	 	 ดร.ณรงค์	 โฉมเฉลา	 อุทิศตนให้กับการท�างานส่งเสริม 
การบริโภคน�า้มนัมะพร้าว	โดยการเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้เกีย่วกับ
น�้ามันมะพร้าวมากกว่า	100	ครั้ง	 เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับน�้ามัน
มะพร้าวมากกว่า	30	เรื่อง	จัดท�า	CD	ความรู้เกี่ยวกับน�้ามันมะพร้าว	จัด
สมัมนาวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัน�า้มนัมะพร้าวในประเทศ	จ�านวนมากกว่า	
18	 ครั้ง	 จัดสัมมนานานาชาติเรื่องน�้ามันมะพร้าว	 จ�านวน	 2	 คร้ัง 
ทีป่ระเทศไทย	จดัทศันศกึษาดงูานการผลติมะพร้าว	น�า้มนัมะพร้าว	และ

ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร
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นอกจากนี้	 การเจรจารอบอุรุกวัยท�าให้รัฐต้องลดก�าแพงภาษีสินค้า
อุตสาหกรรม	และเปิดเสรีภาคเกษตร
  ยคุวกิฤตเศรษฐกจิ	(2540	–	2541)	ธ.ก.ส.	ประสบภาวะปัญหา
หนี้เสียจ�านวนมาก	เกิดปัญหาภัยแล้งจากภาวะ	El	Nino
 ยคุเศรษฐกจิฟ้ืนตัว	(2541	–	2557)	ราคาสนิค้าเกษตรในตลาด
โลกสูงขึ้น	 เกิด	commodity	boom	ในปี	2550	แต่โชคร้ายเกิดวิกฤต
การเงินทั่วโลก	 ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวส่งผลให้การส่งออกมีความสามารถ
ในการแข่งขัน	 ท�าให้	 GDP	 ภาคเกษตรทรงตัวอยู่ท่ี	 11-12%	 รัฐบาล 
เริ่มนโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร	 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมและ 
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว	แรงงานจึงเริ่มอพยพสู่ภาคการเกษตร
 ยุค คสช. (2557	–	ปัจจุบัน)	ภาคเกษตรประสบภาวะภัยแล้ง	
2	 ปีซ้อนในปี	 2557	 -	 2559	 ราคาสินค้าเกษตรโลกเข้าสู่วัฏจักรขาลง	
รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวตามนโยบายระยะยาว	 
แต่ยังมีการอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรและโรงสีในระยะสั้น	 นอกจากนี้	
ยังละเลยนโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภาคเกษตร
		 แม้ว่าจะเกดิวฏัจกัรเศรษฐกิจการเกษตรข้างต้น	แต่ภาคเกษตร
สามารถฟื้นตัวได้เร็ว	 เนื่องจากมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ	 เช่น	 
การลงทุนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการท�าการเกษตร	 และธุรกิจเกษตร	 
การใช้/เช่าเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน	
การใช้เมล็ดพันธุ ์ที่มีคุณภาพ	 และการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม	 
มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ	 GAP	 และเกษตรอินทรีย์	 
การสนับสนุนของภาครัฐ	โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	และ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบอนุรักษ์	 เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและ 
ค่าเงินบาทท�าให้ราคาสินค้าในประเทศสะท้อนราคาตลาดโลก	 เมื่อการ
ปรับตัวเป็นไปตามกลไกราคา	เกษตรไทยจึงสามารถแข่งขันในตลาดโลก
ได้	ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวได้อย่างเร็ว
	 อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรของไทยก็ยังต้องพบปัญหา
อปุสรรคทีเ่รียกว่า	“พลงัป่วน”	ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัภายในประเทศ	เช่น
ต้นทุนการผลิตและค่าจ้างแรงงานท่ีสงูกว่าประเทศเพือ่นบ้าน	รวมทัง้	อายุ
ของเกษตรกรทีสู่งขึน้	หากภาคเกษตรไม่ปรบัตวัรบัมอืกบัพลงัป่วนจาก
ปัจจยัภายนอก 5 ประการ คอื การเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของชมุชน
เมอืง สงัคมผูส้งูอาย ุการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ และโลกาภวิตัน์ จะท�าให้สญูเสยีความสามารถในการ
แข่งขัน 
	 ทัง้นี	้สิง่ทีภ่าคเกษตรต้องท�าเพือ่รบัมอืกบัพลงัป่วนดงักล่าว	คอื	
การท�า	3S	+	PQC	
	 3S	ประกอบด้วย	Standards,	Safety,	and	Social	concerns	
ซึ่งต้องพิจารณาถึงมาตรฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน	 ความปลอดภัย
และข้อกังวลของสังคม
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	 P	 (Productivity)	 ต้องเพิ่มผลิตภาพทั้งผลิตภาพแรงงาน	 
ขนาดฟาร์มที่ใหญ่ขึ้น	และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
	 Q	 (Quality)	 ต้องพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต	 
โดยเฉพาะสินค้าที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
	 C	(Conservation)	ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร
	 อนาคตเกษตรไทยแขวนอยู่กับการวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่	 รัฐบาลไม่ได้ให้ความส�าคัญด้านงานวิจัยมากเท่าใดนัก	 ความ 
เข้มข้นของการวจิยัด้านการเกษตรของไทยต่อรายได้ภาคเกษตรลดลงและ
ต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน	 งบประมาณด้านงานวิจัยต่อ	 GDP	 ลดลง	
อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
เพิ่มขึ้น	3	–	5	เท่าตัว	ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน
คุณภาพของนักวิจัย	 ข้อจ�ากัดด้านงานวิจัยแบบ	market	 oriented	 
การจัดสรรทุนวิจัยและการติดตามประเมินผลยังอ่อนแอ	 เพราะ 
นกัการเมอืงและข้าราชการต้องการเหน็ผลลพัธ์จากทนุวจิยัในระยะเวลา
สั้นๆ	 นอกจากนี้	 งานวิจัยเกี่ยวกับพืชต้นทุนสูง	 (ไม้ดอก	 กล้วยไม้)	 
ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยของบริษัท
	 ภาคเกษตรในอนาคตจ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ	 ซึ่งมี
ความส�าคัญในกระบวนการพัฒนาการผลิต	 เพื่อให้สามารถผลิตอาหาร
สุขภาพและอาหารคุณภาพ	 (functional	 food)	 ที่มีคุณภาพสูงได้	
สามารถผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโลก	
สามารถพัฒนาพันธุ ์ที่ต้านทานโรค	 ภัยแล้ง	 น�้าท่วม	 ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ตลอดจนช่วยเพิ่มผลิตภาพของการใช้
ทรัพยากรทางการเกษตร
 รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
โดยเฉพาะเกษตรแม่นย�า	 (precision	 agriculture)	 ซึ่งได้แก่	 แนวคิด 
การบริหารจัดการฟาร์มโดยการสังเกต	การวัดผล	และการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของพืชต่างๆ	ทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและภายนอกฟาร์ม	
	 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�าประกอบด้วย	
 (1) เทคโนโลยีเก็บข้อมูล	:	sensors,	drone,	satellite	
 (2) เทคโนโลยสีือ่สารและบรหิารข้อมลู	:	internet	คลืน่วทิยุ	
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ดาวเทียม	
 (3) เทคโนโลยีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	:	algorithm	
software	ซึ่งต้องใช้คู่กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 เพื่อที่จะ
ระบุข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ตามสถานที่และเวลาได้อย่าง
แม่นย�า
	 ทัง้นี	้เป้าหมายของเกษตรแม่นย�า คอืการสร้างระบบช่วยการ
ตัดสินใจ	 (Decision	 Support	 System)	ของแต่ละฟาร์มเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มากที่สุด	 และลดต้นทุนทรัพยากรที่ใช้	 ระบบ 
จะสามารถควบคมุการท�างานในฟาร์มและพยากรณ์ความเสีย่งได้	อย่างไร
ก็ตาม	 ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�านี้	 ต้องดูความเหมาะสม
ตามขนาดของฟาร์ม	 ลักษณะภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	 สภาพดินและน�้า	 
พืชที่ปลูก	 ความรู ้ความสามารถของเกษตรกร	 และแรงจูงใจในการ 
ปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	
 ปัจจุบันรัฐพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แอพพลิเคช่ัน 
มากขึ้น	แต่แอพของหน่วยงานรัฐยังไม่ประสบความส�าเร็จ	เนื่องจากเป็น
เพียงแต่ให้ข้อมูลดิบ	เกษตรกรยังเข้าไม่ถึงข้อมูล	ไม่มีระบบช่วยตัดสินใจ	
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เช่ือมโยงกัน	 เกษตรกรยังไม่สามารถน�า
เทคโนโลยมีาใช้ได้ด้วยตนเอง	ดงันัน้	ทางออกคือให้เอกชนเป็นผูใ้ห้บรกิาร
ตดิตัง้อปุกรณ์เกบ็ข้อมลูและระบบโทรคมนาคมทีฟ่าร์มผ่านระบบ	cloud	
เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรเครือข่าย	 รวมท้ัง	 พัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ 
เข้าถงึง่าย	เช่น	แอพพลเิคชัน่ตรวจสอบและค�านวณส่วนผสมของปุย๋และ
การใช้ยาปราบศัตรูพืช	 แอพพลิเคชั่นควบคุมขนาดของหัวปั๊มน�้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	แอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด/ปิดของอุปกรณ์ส่งน�้า
แบบไร้สาย	แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร	แอพพลิเคชั่น 
วิเคราะห์โรคสัตว์	 แอพพลิเคช่ัน	M	 Farm	 เพื่อแจ้งราคาสินค้าเกษตร	 
เชื่อมต่อการซื้อขายโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลาง
	 ดร.นิพนธ์	 พัวพงศกร	 ได้สรุปแนวทางการพัฒนาของรัฐ 
เกี่ยวกับอนาคตเกษตรไทยกับเทคโนโลยีว่ารัฐควรด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�า
ว่ามีความเหมาะสมกับพืชชนิดใด	 ในขั้นตอนใด	 อะไรคือแรงจูงใจ	 และ
อุปสรรคในการใช้งาน
	 2.	 ส่งเสรมิ/สนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บรกิารเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	และให้บริการข้อมูลทางการเกษตร	เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกร
ขายสินค้าเกษตรและซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
	 3.	 จดัท�าระบบปรบัปรงุราคาสนิค้าเกษตรให้เป็นปัจจบุนัแบบ	
real	time	โดยแบ่งตามพื้นที่	
	 4.	 เปิดข้อมูลที่มีอยู ่แล้ว	 เช่น	 ข้อมูลภูมิอากาศ	 ข้อมูล
ชลประทาน	ข้อมูลที่ดิน	ข้อมูลป่าไม้	ฯลฯ	ให้ภาคเอกชนเข้าถึงได้เพื่อให้
สามารถเข้ามาท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ปรับปรุงหน้าที่การท�างานของเกษตรต�าบล	เกษตรอ�าเภอ
ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกระจาย
ข้อมูล	 และการช่วยเหลือเกษตรกรได้เร็วขึ้น	 โดยอาศัยข้อมูลดาวเทียม
ระดับหมู่บ้าน-	ต�าบล

ฤำจะสิ้นยุคเกษตรประเทศไทย

	 อีกกิจกรรมหนึ่งของการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558	 –	
2559	 ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 คือ	 การอภิปราย	 ในหัวข้อ	
“ฤาจะสิ้นยุคการเกษตรประเทศไทย”	ผู้ร่วมอภิปราย	ประกอบด้วย	
	 1.	 ดร.สมชาย	ภคภาสน์ววิฒัน์	นกัวิชาการอสิระด้านเศรษฐกจิ
และการเมือง
	 2.	 นายวีระศักดิ์	วงศ์สมบัติ	 อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3.	 ดร.มนตรี	คงตระกูลเทียน		คณบดคีณะนวตักรรมการจดัการ
เกษตร	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	 4.	 นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	อดีตผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย	กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ผู้ด�าเนินการอภิปราย :	ผศ.อดิศักดิ์	บ้วนกียาพันธุ์	อดีตผู้ช่วยอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 มสีาระส�าคัญทีน่่าสนใจ	สรปุมาให้ทราบตามมมุมอง	และข้อคดิ
เห็นของแต่ละท่าน	ดังนี้
 ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์	บอกว่าไม่ได้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้าน
เกษตร	แต่ที่ตัดสินใจมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้เพราะ	“เกษตร”	เกี่ยวข้อง
กับการเมืองและเศรษฐกิจ	 ที่ส�าคัญคือ	 ยังต้องรับประทานข้าวทุกวัน	
ดร.สมชาย	 มั่นใจว่า	 เกษตรต้องอยู่คู่กับมนุษย์ไปอีกนาน	 พร้อมกับ 
ย้อนยุคไปในสมัยที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู	่ ไดโนเสาร์ก็ต้องพึ่งพาเกษตร	
คอืต้องกนิพชื	กนิสตัว์	เป็นอาหาร	ในยคุเริม่วิวฒันาการของมนษุย์	มนษุย์
กร็ูจ้กัจบัปลา	จบัสัตว์	เลอืกพชืมาเป็นอาหาร	ผลผลิตจากการเกษตรท�าให้
มนุษย์ฉลาดขึ้น	 มนุษย์ปัจจุบัน	 และอนาคต	 ยังต้องพึ่งพาเกษตร	 และ
เกษตรจะอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป
	 ตามประวตัศิาสตร์ของโลก	จะมเีหตกุารณ์ทีเ่ป็นการปฏิวตัด้ิาน
ต่างๆ	 รวมทั้งปฏิวัติด้านการเกษตร	 ที่เริ่มมีการเพาะปลูกพืชเป็นอาหาร	
ใช้แรงงานคน	 แรงงานสัตว์ในไร่นา	 วิวัฒนาการมาใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร	สู่ยคุคอมพวิเตอร์	ดจิติลั	นาโน	ไบโอเทคโนโลย	ีจนสูย่คุปฏวิตัิ

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
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ขั้วโลกละลาย	เกิดน�้าท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยมีน�้าท่วมมาก่อน	พื้นที่เกษตร
ลดลง	 ปัญหาการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ	 รวมทั้งกลุ่มอาเซียน	
ที่ผู้บริหารประเทศของไทยไม่มีวิสัยทัศน์	จึงท�าอะไรโดยไม่เข้าใจ	ไม่มอง
ไปข้างหน้า	 ไม่รักษาผลประโยชน์	 และปกป้องสินค้าเกษตรของไทย	 
ในขณะที่ประเทศอื่นเขาปกป้องสินค้าเกษตรของเขา	เช่น	ไม่สงวนสินค้า
ข้าว	ซึง่เป็นสนิค้าหลกัทีส่�าคญั	จงึไม่มกี�าแพงภาษปีกป้องข้าวในประเทศ
ไม่ให้ข้าวจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับข้าวไทย
	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 TPP	 (หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก)	 ที่ไทยจะต้องเตรียมตัวรับผลกระสบกับสินค้า
บางชนิด	โดยเฉพาะหมู	และไก่	เพราะมาตรฐานสินค้าจะสูงมาก
	 ดร.	สมชาย	กล่าวโดยสรปุว่า	อย่าเช่ือในส่ิงทีร่ฐับาลบอก	รฐับาล
ตั้งใจดีแต่สิ่งที่รัฐบาลบอกเป็นนามธรรม	 นามธรรม	 กับรูปธรรมต่างกัน
เหมอืนสวรรค์	กบันรก	ทีผ่่านมารฐับาลชดุก่อนๆ	ท�าให้เราตามไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	รัฐบาลหาตลาดให้สินค้าเกษตรน้อยมาก	เราก�าลัง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลง	 สินค้าเกษตร	 โดยเฉพาะผัก	 ผลไม้	 จากลาว	
เขมร	พม่า	เข้ามาสู่ตลาดไทย	รัฐบาลมีมาตรการอะไรรองรับหรือไม่
	 จะมีการท�าข้อตกลง	Trans	Atlantic	Partnership	แม้ขณะนี้
ยังไม่ได้เจรจาอะไร	แต่เมื่อถึงเวลาไทยก็ต้องเข้าร่วม	และเมื่อถึงเวลานั้น
สินค้าที่ไทยส่งไปยังยุโรปจะได้รับผลกระทบ	 ต้องติดตาม	 TPP	 อย่าง 
ใกล้ชิด	เพราะอย่างไรเสีย	ไทยก็ต้องเข้าร่วมกับกลุ่มนี้	ไทยต้องการคนที่
มีประสบการณ์	 มีความช�านาญ	 และมี	 mind	 set	 ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
	 สินค้าเกษตรของไทยทีย่งัสู้กบัของต่างประเทศไม่ได้	ท�าอย่างไร
ให้สนิค้าทีม่ปัีญหานีแ้ข่งขนัในตลาดโลกได้	เราเตรยีมพร้อมหรือยงั	มงีาน
วิจัย	 หรือมาตรการอะไรมาช่วยหรือไม่	 นักวิชาการเกษตรต้องเอา 
นักวิชาการสาขาอื่นมาช่วย	ช่วยให้มองเห็นอนาคต	10	-	20	ปีข้างหน้า	 
ให้รู ้ว่าสินค้าใดแข่งขันได้	 หรือไม่ได้	 สินค้าใดแข่งขันไม่ได้ให้ค่อยๆ	 
ลดการผลิตลง	ผลิตสินค้าแต่ละชนิดต้องดูตลาดเป็นส�าคัญ
 นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ กล่าวถึงการศึกษาว่ามีความส�าคัญ
ต่อการเกษตรอย่างไร	โดยให้ข้อมลูว่า	ปัจจบุนัมสีถาบนัการศกึษาทีม่กีาร
เรยีนการสอนด้านการเกษตรเพยีง	46	แห่งเท่านัน้	และมนีกัศกึษาทีส่นใจ
เรียนเกษตรประมาณ	 30,000	 คน	 และลดลงไปเรื่อยๆ	 ส่วนใหญ่จะ 
เลือกเรียนเกษตรในล�าดับที่	3-5	ไม่มีใครเลือกเกษตรเป็นล�าดับที่	1	
	 ส�าหรับประเทศไทยในการพัฒนาการเกษตร	การศึกษาน่าจะ
เป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	ถ้าไม่เร่งให้ความรู้กับผู้บริโภค	จะพัฒนาการเกษตร
ได้ช้า	 ถ้าให้ความรู้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมจะพัฒนาไปได้รวดเร็ว
กว่านี้	 เช่น	 มีหลายคนเรียกร้องให้ท�าเกษตรอินทรีย์	 แต่ไม่รู้ว่าเกษตร
อินทรีย์คืออะไร	ต้องท�าอย่างไร	ผู้บริโภค	และผู้ผลิตยังไม่รู้จริง
 เรือ่งของเทคโนโลย	ีบางคนคดิว่าต้องลงทนุมาก	ต้องมเีครือ่งมอื 
จริงๆ	 แล้วเทคโนโลยี	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเกษตรนั้นง่ายมาก	 
ใช้กรรไกรตดัแต่งก่ิงเล่มเดยีวกเ็ป็นเทคโนโลยีได้	เทคโนโลยกีารตดัแต่งกิง่
ใช้กับหลายพืชเพื่อให้พืชติดดอกออกผล	
	 การศึกษาของไทยสร้างความสับสน	 ลงทุนเรียน	 เสียเวลา

อุตสาหกรรมรอบที่	 4	 ในปัจจุบันที่รัฐบาลก�าลังจะให้ประเทศไทยเป็น	
Thailand	4.0	ก็เน้นมาที่การเกษตรด้วย	เพราะเกษตรเป็น	Basic	Need	
มนุษย์ต้องกิน	ต้องใช้
	 ปัญหาของการเกษตรท่ีเผชิญอยู ่ในปัจจุบันคือ	 จ�านวน
ประชากรโลกเพิ่มข้ึนเกษตรจะผลิตอาหารได้เพียงพอกับความต้องการ
หรือไม่	 ปัญหาสภาวะโลกร้อน	 ท�าให้สภาพของโลกเปลี่ยนไป	 น�้าแข็ง 

คุณวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ
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มากมาย	แต่ยังไม่รู้จริง	การศึกษาไม่ได้พัฒนาคน	การศึกษาสอนให้เขามี
ความรู	้แต่ไม่ได้สอนให้เขาคดิเป็น	ดงันัน้การก้าวเข้าสูย่คุ	4.0	จงึค่อนข้าง
ยากล�าบาก	เราต้องท�าให้วิชาการกับวิชาชีพไป	
	 อาจารย์วีระศักดิ์	 ฝากข้อมูลไว้ให้พิจารณาว่า	 แรงงานภาค
เกษตร	 16-17	 ล้านคน	หรือ	 5.8	 ล้านครัวเรือน	 นับวันแรงงานในภาค
เกษตรจะมีปัญหามาก	 แรงงานจะเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น	 40	 ปีขึ้นไป	 
จะมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย	และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ	แรงงาน
วัย	15-39	ปีลดลง	หันไปท�าอาชีพอื่น	แรงงานวัย	15	–	24	ปี	จะหายไป
อย่างรวดเร็วในภาคเกษตร	 เป็นเรื่องท่ีหลายฝ่ายต้องคิดหนัก	 ปัญหา
แรงงานเป็นปัญหาทีร่นุแรง	เดก็รุน่ใหม่ไม่เข้ามาสูภ่าคเกษตร	น่าเป็นห่วง
สังคม	เราต้องเตรียมหาคนเข้ามาท�าการเกษตร	
 ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน	มองในมุมของนักธุรกิจเกษตรว่า	
สินค้าเกษตรของไทยไม่ได้พึ่งพาเฉพาะตลาดในประเทศเท่าน้ัน	 จึงต้อง
พิจารณาปัจจัยที่มากระทบกับสินค้าเกษตรในช่วง	 2-3	 ปีท่ีผ่านมา	 
โดยเฉพาะดูการเติบโตของ	 GDP	 ของประเทศคู่ค้าและคูแข่ง	 เช่น	
สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	จีน	และญี่ปุ่น	
	 GDP	 ของไทยในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเพราะสถานการณ์
การเมืองที่มีการแบ่งฝ่าย	แต่ปี	2560	นี้	GDP	จะดีขึ้น	จะสูงกว่าปี	2558-
2559	 คาดว่าจะสูงขึ้นเฉลีย	 3.5	 (ไตรมาสแรกเฉพาะการส่งออกสูงขึ้น	
9%)	 การท่องเที่ยวฟื้นตัวดีวันดีคืน	 การลงทุนของรัฐดีขึ้น	 การส่งออกดี	
การท่องเที่ยวดี	 การลงทุนของเอกชนลดลง	 จะท�าอย่างไรให้เอกชน 
เชื่อมั่นในรัฐบาลและกลับมาเพิ่มการลงทุน	 การใช้จ่ายของคนในระดับ
รากหญ้าดีขึ้น	 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยท่ีแข่งขันได้	 ในช่วง	 3	 
ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี
	 ดร.	มนตรี	มองว่า	Thailand	4.0	น่าจะมีอนาคต	 	แต่รัฐบาล
ควรมีกลยุทธ์ของชาติในการท�าอย่างไรให้	 GDP	 สูง	 5%	ท�าอย่างไรให้ 
รายได้ต่อหัวสูงขึ้น	8,200	เหรียญสหรัฐต่อปี	ต้องมีนวัตกรรม	ท�า	Value	
Chain	 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 เน้นบริการเพิ่มขึ้น	 วิธีการให้ถึง	 4.0	 
ต้องท�าตั้งแต่		
	 	 Traditional	Farming	เปลี่ยนเป็น	Smart	Farming
	 	 SME	เปลี่ยนเป็น	Smart	Enterprise
	 	 Traditional	Service	เปลี่ยนเป็น	High	Value	Service
	 	 แรงงานที่ไม่มีทักษะ	เปลี่ยนเป็น	ผู้เชี่ยวชาญ
	 ต้องท�าให้สมดุล	 เปลี่ยนภายในประเทศ	 และเชื่อมโยงไปยัง
อาเซียนและโลก
	 จะท�า	New	curve		 เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 
ใช้	bio-technology	มากขึน้	ถ้าเกีย่วกบัการเกษตรต้องท�าแปรรูปผลผลิต
มากขึ้น	ท่องเที่ยวต้องเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	การแพทย์ต้องมีเรื่องของ
สมุนไพร	ให้กินอาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร
	 เกษตรต้องท�านวตักรรมเพิม่มลูค่า	ต้องคดิค้นเทคโนโลยทีีเ่ป็น
อัตโนมัติ	 ต้องน�าหุ่นยนต์มาช่วย	 มี	 big	 data	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมอืง	การตลาดต้องเข้ามาเกีย่วข้อง	สภาพผูบ้ริโภคเปลีย่นแปลงต้อง
ท�า	 Traceability,	 carbon	 footprint,	water	 footprint,	 Precision	

Farming	เป็นต้น	ธรุกจิต้องให้ยัง่ยนื	รฐับาลต้องมกีารบรหิารจดัการแบบ	
Good	Governance	ท�าเศรษฐกจิพอเพียง	ทฤษฎใีหม่	เพือ่ลดความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
	 ดร.	 มนตรี	 ให้ข้อมูลว่า	 การส่งออกผลไม้สดทั้งทุเรียน	 ล�าไย	
มังคุด	 มะม่วง	 และส้ม	 ท�ารายได้ให้ประเทศหลายหม่ืนล้านบาท	 ผลไม้ 
แช่เยน็แช่แขง็	ผลไม้อบแห้ง	ส่งออกมลูค่ากว่าหมืน่ล้านบาทเช่นกนั	ผลไม้
แปรรปู	ผลไม้กระป๋อง	น�า้ผลไม้	มลูค่าการส่งออกรวมกนักว่า	7	หมืน่ล้าน
บาท	 เมื่อศักยภาพของไม้ผลสูงเช่นนี้	 ถึงเวลาที่เราจะลดพื้นท่ีปลูกข้าว	
หรือพืชอื่น	เพื่อเพิ่มปริมาณไม้ผลตามหลักดีมานด์	ซัพพลายหรือไม่	
	 ยุคนี้ต้อง	2	in	1	คือ	นักศึกษาจะเรียนเกษตรอย่างเดียวไม่ได้
ไม่ทันสมัย	 ต้องเรียน	 supply	 chain	 รู้ตั้งแต่ปลายน�้าว่าตลาดต้องการ

ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน
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 นายไกรสทิธิ ์โรจนะเกษตรชยั	ซึง่เป็นผูต้ัง้หวัข้อ	“ฤาจะสิน้ยคุ
เกษตรประเทศไทย”	 ในครั้งนี้	 กล่าวถึงที่มาของหัวข้อดังกล่าวว่า	 
มอีธกิารบดขีองมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เป็น	 “Sunset	Ministry”	 มีมุมมองต่อภาคการเกษตรว่าไม่มี
อนาคต	 แต่ที่จริงไม่ใช่	 ตราบใดที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้น	 คนยังต้องการ
อาหาร	พื้นที่เพาะปลูกลดลง	เกษตรยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้น
	 นอกจากนีย้งัมปีราชญ์เกษตรท่านหนึง่	เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนวงการ
เกษตร	และเป็นผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชดิกับกลุม่บคุคลระดบันโยบาย	บอกว่า	เกษตร
ไม่ต้องเรียนก็ได้	 คนที่เรียนเกษตรแล้วมาสอนให้เกษตรกรใช้สารเคม	ี 
ใช้ปุ๋ยเคมี	 ท�าให้เกษตรกรมีแต่จนลงๆ	 หันมาท�าเกษตรอินทรีย์ดีกว่า	 
ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้อง	 ปีที่แล้วส่งออกทุเรียนกว่า	 4	 แสนตัน	
มูลค่า	กว่า	5	หมื่นล้านบาท	มีสักกี่ตันที่เป็นทุเรียนอินทรีย์	และยิ่งบุคคล
ผูน้ีใ้กล้ชดิกบักลุม่ผู้บรหิารระดบันโยบายยิง่เป็นอนัตรายเพราะอาจจะให้
ข้อมูลที่ผิดๆ	จนกลายมาเป็นนโยบายที่ต้องด�าเนินการ
	 ในความเป็นจริงภาคการเกษตรของไทยท�ารายได้ให้กับ
ประเทศประมาณปีละ	1.5	แสนล้านบาท	สินค้าเกษตรทั่วโลกเป็นสินค้า
เกษตรจากประเทศไทยถงึ	97-98%	และส่วนใหญ่เป็นสนิค้าทีม่าจากการ
ใช้สารเคมทีีถ่กูต้อง	ปลอดภัย	ในจ�านวนนีม้สิีนค้าเกษตรอินทรย์ีน้อยมาก	
ไม่ถงึ	5%	ถ้ายกเลกิใช้สารเคม	ีคนไทยต้องตายไป	70%	เพราะไม่สามารถ
ผลิตอาหารได้พอเพียงเลี้ยงคนในประเทศ	ไม่ต้องพูดถึงส่งออก	
	 อีกเรื่องหน่ึงที่เป็นปัญหาส�าหรับสินค้าเกษตร	 คือ	 การตลาด	 
ที่ผ่านมา	และที่เป็นปัจจุบัน	กระทรวงพาณิชย์ดูแลการตลาด	ไม่มีความ
รูด้้านการเกษตรลึกซึง้	ส่วนนกัเกษตรกไ็ม่รู้เรือ่งการตลาดดพีอ	การเกษตร
ต้องพึ่งพาผู้ส่งออก	กระทรวงพาณิชย์บอกให้ผลิตสินค้าคุณภาพดี	ราคา
ถกู	จงึจะแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศได้	เกษตรกพ็ยายามท�าให้	แต่สนิค้า
เกษตรไม่เหมือนสินค้าอุตสาหกรรม
	 สมยัรฐับาลทกัษณิจะดแูลตลาดข้าวเหมอืนสนิค้าอตุสาหกรรม	
ตลาดข้าวของโลกมีประมาณ	 21	 ล้านตัน	 ไทยส่งออกได้	 8-9	 ล้านตัน	 
เวียตนาม	5-6	ล้านตัน	รวม	2	ประเทศนี้ปริมาณเกินครึ่งของตลาดโลก	
ไทยครองตลาดอยู่	33%	ถ้าเบรคข้าวไทยไม่ให้ส่งออกรัฐบาลสามารถดึง
ราคาข้าวให้ขึ้นไปตันละเป็นหมื่นได้	 คิดว่าดึงไว้เพ่ือจะให้	 supply	 ขาด	
ราคาข้าวกจ็ะขยบัสูงขึน้	แต่สินค้าข้าวไม่เหมอืนสินค้าอตุสาหกรรม	สนิค้า
อุตสาหกรรมถ้าจะเพิ่มการผลิตต้องขยายโรงงาน	เวลาขยายโรงงานต้อง
ใช้เวลา	 และต้องมีตลาดของสินค้าที่จะผลิตที่แน่นอน	 แต่สินค้าเกษตร
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คุณไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย

อะไร	ต้องเรียนการตลาด	การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	Value	Chain	แล้ว
จึงมาเรียนเรื่องของ	ดิน	น�้า	การท�าฟาร์ม	Precision	Agriculture	ถ้าเรา
ปรับปรุงระบบของคนรุ่นใหม่ให้ได้อย่างนี้	เกษตรยุค	4.0	เกิดขึ้นแน่นอน



27ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ไม่ใช่	ปลกู	2-3	เดอืนกไ็ด้ผลผลติ	เวยีตนามรบัออร์เดอร์ล่วงหน้า	เมือ่ข้าว
ขาดตลาด	เวียตนามสามารถส่งออกและท�าราคาจากตันละ	300	เหรียญ
สหรัฐ	เป็น	500	เหรียญสหรัฐ	ได้	ไทยเสยีตลาดตรงนีไ้ปเป็นแสนล้านบาท	
กลับมาราคาข้าวในประเทศ	 ราคาขึ้นแล้วลงไม่ได้	 ถ้าราคาตกลงมา
เกษตรกรร้องแน่นอน	ความเสียหาย	5	แสนล้านเกิดจากตรงนี้
	 ส่วนสินค้าเกษตรท่ีส่งออกได้มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปรรูป	
เจ้าของโรงงานท�าตลาดเอง	 แต่ข้าวเกษตรกรผลิต	 ผู้ส่งออกท�าตลาด	 
ผูส่้งออกของไทยเป็น	Fortuner	marketing	ขึน้อยูก่บัโชคชะตา	นอนรอ
โชคชะตาอยู่ที่ท�างาน	รอให้เวียตนามน�้าท่วม	อินเดียแล้ง	ฟิลิปปินส์แล้ง	
แต่ผูส่้งออกเหล่านีเ้ป็นผูผ้กูขาดการส่งออก	เพราะมเีงือ่นไขตามกฎหมาย	
ผู้ส่งออกข้าวต้องมีสต็อกไม่น้อยกว่า	 500	 ตัน	 ทุนจดทะเบียนไม่ต�่ากว่า	 
5	ล้านบาท	ท�าให้ผู้ส่งออกรายใหม่เกิดขึ้นได้ยาก
	 ตลาดสินค้าเกษตร	 ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม	 แม้รัฐบาล
ต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยเน้นไปที่ปัจจัยการผลิต	 เช่น	ปุ๋ย	สารเคมี	
เมล็ดพันธุ์	 แต่ลืมไปว่าค่าเช่าที่ดินก็คือต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกัน	 และ
เป็นต้นทนุทีส่งูถงึ	20%	ของต้นทนุการผลติทัง้หมด	เกษตรกรได้รบัความ
เสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ	 น�้าท่วม	 ฝนแล้ง	 แมลงระบาด	 ขายผลผลิต
ขาดทนุ	แต่เจ้าของทีด่นิไม่เดอืดร้อนแถมยงัมรีายได้จากค่าเช่าเหมอืนเดมิ	
	 เราต้องการให้กระทรวงพาณิชย์บอกมาว่าจะส่งออกเท่าไร	
อุตสาหกรรมใช้เท่าไร	 เพื่อเกษตรจะได้ผลิตให้ตามต้องการ	 ควรต้องมี
องค์กรที่ท�าการตลาดให้กับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ	 จะเป็นหน่วยงาน 
ที่แยกออกมาจากกระทรวงพาณิชย์	 หรือจะอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
ก็ได้	แต่ควรแยกจากสินค้าอุตสาหกรรม
	 ต้องให้ความรู ้กับทุกภาคส่วนของสังคมให้มีความเข้าใจ 
ภาคการเกษตรให้ดีกว่านี้	 เช่น	 เรื่องสารเคมี	 เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ถ้าใช้
อย่างถูกต้อง	 ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นอันตรายถ้าใช้ในปริมาณท่ีแนะน�า	 ไม่เช่นนั้น
จะส่งออกสนิค้าเกษตรได้อย่างไรในเมือ่เรายงักลวั	ต้องให้ความรูเ้พ่ือไม่ให้
ผู้คนตระหนกตกใจ	 หรือ	 โหนกระแส	 ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสารเคมีไม่ใช่ 
สิ่งที่น่ากลัว	 ทั่วโลกยอมรับ	 ปัจจุบันผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทัน	 ไม่เช่นน้ัน 
จะกลายเป็นเครื่องมือของผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากความไม่รู้ของผู้คน
 ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ ์	 ผู ้ด�าเนินการอภิปรายได้สรุป 
ปิดท้ายไว้ว่า	“ฤาจะสิน้ยคุเกษตรประเทศไทย”	ทีส่ิน้แน่ๆ	คอื	การเกษตร
ที่ผลิตขายเป็นวัตถุดิบ	 เราต้องเป็นระบบท่ีมอง	 Product	marketing	 
ไปสู่การลดต้นทุนการผลิต	 และ	 สินค้าที่จะผลิตต่อไปนี้ต้องเป็นสินค้า
ปลอดภัย
	 ส�าหรับเร่ืองข้าวท่ีเป็นมาทุกยุคสมัยคือ	 พ่อค้ารู้ว่ารัฐบาลม ี
งบประมาณในการพยุงราคา	 หรือแทรกแซงราคาข้าว	 จึงพยายาม 
ออกข่าวตลอดเวลาว่าราคาข้าวจะตก	 จากนั้นส่งคนไปกว้านซื้อจาก
ชาวนา	 ชาวนากลัวว่าข้าวจะราคาตกก็รีบขาย	 เม่ือข้าวเข้าสู่ตลาดมาก
ราคาก็ตกจริงตามที่พ่อค้าว่า	 ชาวนาร้องให้รัฐบาลช่วย	 รัฐบาลก็ออกมา
รับซื้อพยุงราคาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด	 พวกพ่อค้าก็เอาข้าวที ่
กว้านซื้อไว้ออกขายในราคาสูงตามท่ีรัฐบาลรับซ้ือ	 พ่อค้าก�าไร	 ชาวนา
ขาดทุนเหมือนเดิม

	 วิธีแก้ไข	 น่าจะใช้ท�านองเดียวกับอ้อย	 ที่ผูกไว้กับโรงงาน	 
ข้าวก็น่าจะผูกไว้กับโรงสี	ชาวนาคนไหนผูกไว้กับโรงสีไหน	 เมื่อเก็บเกี่ยว
ส่งโรงสีเอาเงนิไปก่อนเบื้องตน้	เมื่อปลายปีโรงสขีายข้าวได้ให้เอาก�าไรมา
แบ่งปันให้ชาวนาตามสัดส่วนอีกครั้ง
	 เราไม่แบ่งแยกว่าใครคือ	นักเกษตร	ไม่ใช่เกษตร	ถ้าใครมาช่วย
ให้ภาคเกษตรของเราดีขึ้น	 เราถือว่าเป็นพวกของเรา	 ศัตรูของเรามีอยู่ 
พวกเดียวคือความไม่ถูกต้อง	ใครที่ท�าอะไรไม่ถูกต้องไม่ใช่พวกเรา
	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558-2559	 ของสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 ปิดรายการด้วยการแถลงผลงานของสมาคมฯ	
เสนองบดุล	 และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่	 เนื่องจากครบวาระ	 2	ปี
พอดี	 ซึ่งผลปรากฏว่า	นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนใหม่ 
ได้แก่ ดร.อนันต์ ดาโลดม โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

หมายเหตุ	:		ผู้สรุปสาระการบรรยายพิเศษ	:	สุนิสา	บุญญะปฏิภาค	
				 ผู้สรุปสาระการอภิปราย	:	พรรณนีย์	วิชชาชู

ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์
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พืชสวน ส น ท น า

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

 การประชุมวชิาการพืชสวนแห่งชาติ	(National	Horticultural 
Congress	:	NHC)	เกดิขึน้จากการทีห่วัหน้าหรอืผู้แทนหน่วยงานราชการ
ด้านพืชสวน	 ได้แก่	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 สังกัดกรมวิชาการเกษตร	 
ภาควิชาพืชสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานเครือข่ายวิจัยและพัฒนาพืชสวน	
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวจัิย	(สก.ว.)	ได้มาประชุมหารอืกนั	ณ	ห้อง
ประชมุภาควชิาพชืสวน	คณะเกษตร	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544	 เพื่อหาแนวทางในการจัดประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ	
	 ผลจากการหารือในวันน้ันมีข้อสรุปว่า	 เห็นสมควรให้มีการ 
จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติเป็นประจ�า	 ทุกปี	 เป็นการประชุม
ทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพืชสวน 
ทั่วประเทศ	 โดยแต่ละสถาบันผลัดกันเป็นเจ้าภาพ	 ระยะเวลาการจัด

ประชุมอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม	 โดยมีระยะเวลา	 2-3	 วัน	 ไม่รวม
ทัศนศึกษาซ่ึงอาจจะจัดก่อนหรือหลังการประชุม	 ควรเน้นวิชาการ

มากกว่าพิธีการและครอบคลุมทุกสาขาของพืชสวน	 โดยน�า
เสนอแบบบรรยาย	 โปสเตอร์	 รวมทั้งให้มีการบรรยาย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Guest	Speaker)	และการอภิปราย	

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ...

อดีต....ปัจจุบัน....อนาคต
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และเป็นส่วนประกอบในยาป้องกันและรักษาโรค	 พืชสวนอุตสาหกรรม	
เช่น	 กาแฟ	 มะพร้าว	 โกโก้	 ปาล์มน�้ามัน	 ผลผลิตใช้ในการอุตสาหกรรม 
เพื่อการบริโภคและผลิตพลังงาน	 พืชสวนจึงมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์
มากมายมหาศาล	
	 จะเหน็ว่าพืน้ทีข่องประเทศไทยสามารถปลกูพชืสวนได้มากมาย
หลายชนิด	 และปลูกได้ตลอดทั้งปี	 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท�าการเกษตร
ประมาณ	150	ล้านไร่	และ	12.8	ล้านไร่	เป็นพื้นที่ผลิตพืชสวน	มีไม้ผล	
พืชผัก	ไม้ดอกไม้ประดับ	พืชสวนอุตสาหกรรม	และพืชสมุนไพร	แต่การ
ปลกูพชืแต่ละชนดิขึน้อยูก่บัสภาพดนิฟ้าอากาศและภูมปิระเทศ	พืน้ทีป่ลกู
ไม้ผลของไทยมีประมาณ	9.8	ล้านไร่	ได้แก่	มะม่วง	ล�าไย	ทุเรียน	มังคุด	
ลองกอง	 เงาะ	 ลิ้นจี่	 และส้ม	 ไม้ผลเมืองร้อนของไทยที่มีชื่อเสียงรสชาติ
อร่อยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของต่างประเทศ	เช่น	ทุเรียน	มังคุด	มะม่วง	
ล�าไย	และเงาะ	เป็นต้น	
	 พ้ืนที่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	 75,150	 ไร่	 ส่วนใหญ่เป็น
กล้วยไม้สกลุหวาย	นอกจากนัน้จะเป็นไม้ประดับอืน่ๆ	เช่น	ดาวเรือง	มะล	ิ
กุหลาบ	เบญจมาศ	บัว	ปทุมมา	หน้าวัว	และไม้ตัดใบ	เป็นต้น	ส�าหรับพืชผัก 
ได้แก่	ผักตระกูลกะหล�่า	ถั่วฝักยาว	มะเขือเทศ	พริก	ฯลฯ	ปัจจุบันจะมี
การปลูกผักสลัด	อาทิ	เรดโอ๊ค	กรีนโอ๊ค	คอส	บัตเตอร์เฮด	ซึ่งเป็นที่นิยม
บรโิภคของคนทัว่ไป	พชือตุสาหกรรม	เช่น	กาแฟ	ปาล์มน�า้มนั	ประเทศไทย
ก็ปลูกมากเช่นกัน	โดยเฉพาะในภาคใต้	ส่วนพืชสมุนไพร	เช่น	ขมิ้นชัน	ขิง	
ข่า	ตะไคร้	และอื่นๆ	ที่คนไทยนิยมปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือน	
	 พชืสวนจงึเป็นพชืทีม่คีวามส�าคญัในชวีติประจ�าวนัของคนไทย
ที่รักสุขภาพเช่นทุกวันนี้	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยค้นคว้า
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์	หานวัตกรรม	วิธีการต่างๆ	ด้านเขตกรรม	การดูแล
รักษาจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต	 ตลอดจนการแปรรูปให้ดีและมี
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือน�ามาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกัน 
และกันในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติในแต่ละปี

กำรจัดประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งชำติในอดีต

	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการจัดมาแล้ว	
15	 คร้ัง	 หมุนเวียนไปตามภาคต่างๆ	 โดยมีหน่วยงานราชการหรือ
มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพในการด�าเนินงานตลอดจนสนับสนุนด้าน 

	 การประชุมให้แบ่งเป็นคาบ	หรือ	session	ตามสาขาวิชาการ
หรอืพชื	และผลงานทีจ่ะน�าเสนอควรผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
จัดการประชุมโดยเฉพาะภาคบรรยาย	 การประชุมอาจจัดให้มีเกษตรกร
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือวิธีด�าเนินการในแต่ละท้องถิ่น	 
ผลงานที่น�าเสนอท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร์ควรได้รับการตีพิมพ ์
ในวารสารวิชาการด้านเกษตร	 ซึ่งในขณะนั้นได้รับความเห็นชอบจาก
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรของสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย	โดยจัดพิมพ์เป็นภาคผนวกของวารสาร	
	 การประชุมควรมีการลงทะเบียนเก็บค่าใช้จ่ายตามความ 
เหมาะสมและควรของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 โดย
ส�านักงานเครือข่ายวิจัยและพัฒนาพืชสวนของ	 สก.ว.	 จะสนับสนุน 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุดงันี	้1.	ค่าใช้จ่ายในการร่วมประชมุ
ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่อายุไม่เกิน	 30	 ปี	 รวมถึงนิสิตและนักศึกษา 
ที่น�าเสนอผลงาน	 2.	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ	 3.	 ค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับเอกสารและสิ่งพิมพ์	
	 ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นข้อสรุปของการประชุมหารือ 
เมื่อสิบห้าปีก่อน	 ซึ่งแนวทางการด�าเนินงานในแต่ละปี	 ทุกสถาบัน 
ทีร่บัเป็นเจ้าภาพจะยดึหลกัการเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ให้การ
ประชมุวชิาการพชืสวนแห่งชาตปิระสบความส�าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้

พืชสวนมีอะไรบ้ำง ?

 พืชสวน	 (Horticulture)	 มาจากภาษาละติน	 2	 ค�าได้แก่	 
Hortus	แปลว่า	สวน	Culture	แปลว่าการปลูก	ดังนั้น	พืชสวนหมายถึง	
การปลูกพืชที่ต้องการดูแลอย่างดี	 อย่างใกล้ชิด	 มีขอบเขตการปลูก 
ที่แน่นอน	 มีข้ันตอนการปลูกตั้งแต่การเตรียมดิน	 เพาะเมล็ด	 ระยะการ
ปลูก	 ใส่ปุ๋ย	 ให้น�้าพรวนดิน	 การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 ตลอดจนถึงการ 
เก็บเกี่ยวผลผลิต	 ทั้งนี้พืชที่จัดเป็นกลุ่มพืชสวน	 ได้แก่	 ไม้ผล พืชผัก  
ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องเทศ สมุนไพร และพืชสวนอุตสาหกรรม  
เป็นพืชที่มีความส�าคัญมากในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	
	 พชืผกัและไม้ผลมากมายหลายชนดิใช้ในการบรโิภค	ไม้ดอกไม้
ประดับให้ความสวยงามใช้ประดับตกแต่งสถานท่ี	 อาคารบ้านเรือน	 
เครื่องเทศสมุนไพร	เช่น	ขิง	ข่า	ตะไคร้	กระชาย	ขมิ้นชัน	ฯลฯ	ใช้บริโภค
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ประชุมว่า	“ยกระดับพืชสวนไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”	เพื่อมุ่งเน้นการ
ผลิตพืชสวนของประเทศ	 พัฒนาเป็นเกษตรดีท่ีเหมาะสม	 (Good	 
Agricultural	 Practice	 :	 GAP)	 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก	 
และตอบสนองยโยบายการค้าเสรีของรัฐ	 เป็นการน�าประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6	ระหว่างวันที่	7	
–	10	พฤศจิกายน	2549	ณ	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	
จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมีแนวคิด	 
“สูน่วตักรรมพชืสวนไทยเพือ่อาหารปลอดภัยและเศรษฐกจิพอเพยีง” 
ซ่ึงการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ	 60	 ปี	 โดยน�าแนว
พระราชด�าริ	“เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์สู่การผลิตพืชสวน” 
มาด�าเนินการ
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7	 ระหว่างวันที่	
26	–	30	พฤษภาคม	2551	ณ	โรงแรมอมรินทร์	ลากูน	จังหวัดพิษณุโลก	
จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	มหาวทิยาลยั
นเรศวร	มีแนวคิด	พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี 
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8	ระหว่างวันที่	6	
–	 9	พฤษภาคม	 2552	ณ	 โรงแรมดิเอ็มเพรส	 จังหวัดเชียงใหม่	 จัดโดย 
คณะผลิตกรรมการเกษตร	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีแนวคิด	พืชสวนไทย 
บนเส้นทางสูค่วามยัง่ยนื	และในปีนีเ้ป็นปีทีม่หาวทิยาลัยแม่โจ้ร่วมฉลอง
ในวาระที่มีอายุครบ	75	ปี	ในปี	พ.ศ.2552
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 9	 ระหว่าง 
วันที่	 11	 -	 14	 พฤษภาคม	 2553	ณ	 โรงแรมกรุงศรี	 ริเวอร์	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร	มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ	มีแนวคิด	พัฒนาพืชสวนไทย
เพื่อไทยเข้มแข็ง
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10	ระหว่างวันที่	
18	 –	 20	 พฤษภาคม	 2554	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 หลักสี	่
กรงุเทพมหานคร	จดัโดยคณะเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	
มีแนวคิด	Hort for Wealth & Well being
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11	ระหว่างวันที่	
1	–	3	กุมภาพันธ์	2555	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	จัดโดย
กรมวิชาการเกษตร	มีแนวคิด	พืชสวนสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

งบประมาณ	เพื่อทบทวนและระลึกถึงความทรงจ�าเก่าๆ	ของการประชุม
ที่ผ่านมาว่าช่วงระยะเวลาของการจัดประชุมแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อใด 
และมีแนวคิดของการประชุมเป็นเช่นไร	มีดังต่อไปนี้
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 1	 ระหว่างวันที่	
11	–	13	กรกฎาคม	2544	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	กรุงเทพมหานคร	
จัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการเกษตร	 มีผู ้เข้าร่วมประชุม
ประมาณเกอืบ	700	คน	ซึง่ประกอบด้วยข้าราชการ	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
คร	ูอาจารย์	จากสถานศกึษา	นสิตินกัศกึษา	และนกัวจิยัรุน่ใหม่	และภาค
ธุรกิจเอกชน	 นับว่าเป็นการเร่ิมต้นท่ีค่อนข้างจะดีมาก	 จากการประชุม 
ได้ตั้งประเด็นไว้ว่าพืชสวนไทยร่วงแน่ใน	5	ปี	ถ้าไม่แก้ไขอย่างเป็นระบบ	
ดังนั้นต้องผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ	 สินค้าน�าตลาดหรือสินค้าท่ีมีคู่แข่ง
น้อย	มทีศิทางและวธิกีารพัฒนาสนิค้าพชืสวนไปสูค่วามเป็นผูน้�าในระดบั
นานาชาติอย่างชัดเจนด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเป็นเอกภาพทั้งระบบ
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 2	 ระหว่างวันที่	
28	–	30	พฤษภาคม	2545	ณ	โรงแรมเจรญิธานปีริน๊เซส	จงัหวดัขอนแก่น	
จัดโดยคณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 การจัดประชุมครั้งนี้มี 
จุดมุ่งหมายตามแนวคิดที่ว่า	 “ร่วมเป้าหมาย กระจายภารกิจ เพื่อน�า 
พืชสวนไทยสู่สากล”	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ	ทั้งในการ
สร้างอาหาร	สุนทรียภาพและรายได้
  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 3	ระหว่างวันที่	
22	–	25	เมษายน	2546	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	กรุงเทพฯ	จัดโดย
ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีแนวคิด
ในการประชุมว่า	“พืชสวน...ศาสตร์และศิลปแห่งความหลากหลาย” 
เพราะพืชสวนมีความหลากหลายและมีการพัฒนาทางด้านพืชสวนของ
โลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับสายงานด้านต่าง	ๆ	มากมาย
  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4	ระหว่างวันที่	
4	 –	 7	 พฤษภาคม	 2547	ณ	 โรงแรม	 เจ	 บี	 หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 
จดัโดยภาควชิา	พชืศาสตร์	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	 โดยก�าหนดแนวคิด	 “กลยุทธ์พืชสวนเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ครัวโลก” 
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 5	 ระหว่างวันที่	
26	–	29	เมษายน	2547	ณ	โรงแรมเวลคัม	จอมเทียนบีช	พัทยา	จังหวัด
ชลบุรี	 จัดโดยภาควิชาพืชสวน	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 โดยมีแนวคิดในการ
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อาเซยีน	ซึง่การจดัประชุมคร้ังนี	้ตรงกับการทีป่ระเทศไทยรบัเป็นเจ้าภาพ
จดังานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกียรต	ิ3	วโรกาสส�าคญัของคนไทย	
คือ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	84	พรรษาในปี	2554	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรม
ราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษาในปี	2555	และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมงกฎุราชกุมารหรอืรชักาลที	่10	ในปัจจบัุน	
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	60	พรรษาในปี	2555	ซึ่งตรงกับการจัดงาน
มหกรรมพชืสวนโลก	“ราชพฤกษ์	2554”	ระหว่างวันที	่14	ธนัวาคม	2554	
ถึงวันที่	14	มีนาคม	2555	การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ	ครั้งที่	
11	เป็น	1	ใน	7	ของการประชมุระดบัประเทศทีต้่องด�าเนนิการในสภาวะ
หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปลายปี	2554
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12	ระหว่างวันที่	
9	 –	 12	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	
บางนา	 กรุงเทพฯ	 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีแนวคิด	 
พชืสวนสู ่AEC ภายใต้สภาวะโลกร้อน	ซึง่สมาคมพจิารณาว่าการเกษตร
ประเทศไทย	 โดยเฉพาะงานวิจัยและการผลิตทางด้านพืชสวนจ�าเป็น 
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	
(Chimate	 Change)	 และภาวะโลกร้อน	 (Global	Warming)	 ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตพืชสวนทุกกลุ่ม	 ประกอบกับในปี	
2558	 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	
Economic	Community	:	AEC)	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร
ไทยทั้งทางบวกและลบ	
	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี	 12	 เป็นการเปิด
โอกาสให้นักวิจัย	นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งเกษตรกรได้มี
โอกาสน�าเสนอผลงานวิจัย	 ค้นคว้าทดลองท่ีด�าเนินงานมาแล้วหรือการ 
น�าเสนอแนวทางการวจิยัและพฒันาเพือ่รองรบัปัญหาภาวะโลกร้อนและ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ	 ท้ังน้ีการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท�าให้พืชสวนไทยได้รับประโยชน์มาก	 และในการประชุมครั้งน้ี	
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ที่ท�า 
คุณประโยชน์ให้แก่วงการ	พืชสวนในสาขาต่างๆ	จ�านวน	12	ท่าน
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13	ระหว่างวันที่	
29	–	31	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแอนด์คอนเวนชัน่	เซน็เตอร์	
จังหวัดขอนแก่น	 จัดโดยภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร	
คณะเกษตร	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	มแีนวคิด	นวตักรรมพชืสวนเพือ่ชวีติ
ที่ยนืยาวอยา่งเป็นสุข	ซึ่งการจัดประชุมครัง้นี้ตรงกับวาระที่คณะเกษตร
และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอายุครบ	50	ปี	
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กำรรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC 2020

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับการประสานงานจาก
สมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ขอให้ประเทศไทยรับเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชียครั้งที่	 3	 ในปี	 พ.ศ.2563	
(The	3rd	Asian	Horticultural	Congress	:	AHC	2020)	เนือ่งจากสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญและพิจารณาว่าการ
ประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อวงการพืชสวนของประเทศไทยอย่างมาก	
เป็นการกระตุ ้นและสร้างจิตส�านึกให้นักวิจัยนักวิชาการของไทย	 
โดยเฉพาะนักวิจัยรุ ่นใหม่ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ที่มีประโยชน์และแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างดี	ซึ่งนักวิชาการนักวิจัย
ของไทยมีความสามารถและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน
ต่างๆ	 ในหลายสาขาวิชา	 ดังจะเห็นได้ว่าการจัดประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติของไทยผ่านมาแล้วถึง	 15	 ครั้ง	 ครั้งที่	 16	 จะจัดในปลายปีนี้	 
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร	 และครั้งที่	 17	 ในปี	 2561	 ซึ่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	 ในแต่ละปีของการจัดประชุม
จะมีนักวิจัยที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และนิสิต	 นักศึกษา 
ที่ได้ท�าการค้นคว้าวิจัย	น�าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการพืชสวน
มากมาย	ดงันัน้เพือ่เป็นเวทใีห้พชืสวนไทยได้แสดงในเวทรีะดบันานาชาต	ิ
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	
AHC	 2020	 ดังกล่าว	 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
	 ดังน้ันในอนาคต	 วงการพืชสวนของไทยจะต้องมีความส�าคัญ
ต่อประเทศมากยิ่งขึ้น	 นักวิชาการ	 นักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	 ตลอดจนเกษตรกรและผู ้สนใจทั่วไป	 ต้องรวมพลังกัน 
ด�าเนินการและผลักดันให้การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย 
ครัง้ที	่3	ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้	สมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทยหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้	 จะยกระดับพืชสวน 
ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับสากล

  การประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่  14 
ร ะหว ่ า ง วั นที่ 	 1 8 	 – 	 2 0	

พฤศจิกายน	 2558	 ณ	 โรงแรม 
นงนุชการ์เด้นรีสอร์ท	 จังหวัดชลบุร	ี

จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แนวคดิ	พชืสวนไทยไร้พรมแดน	เนือ่งจาก
ปัจจุบันงานวิจัยด้านพืชสวนไม่เพียงแค่ผลิตเพื่อการบริโภคเท่าน้ัน	 
ยังสามารถเป็นอาหารทางใจให้กับสังคมเมืองในปัจจุบันที่มีพื้นที่จ�ากัด	
แต่ต้องการพื้นที่ท�าสวนครัวหรือสวนขนาดเล็กเพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัย
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15	ระหว่างวันที่	
9	–	12	พฤศจกิายน	2559	ณ	โรงแรมลกีาร์เดนส์	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดั
สงขลา	จดัโดย	ภาควชิาพชืศาสตร์	คณะทรพัยากรธรรมชาติ	มหาวทิยาลัย
สงขลา	นครินทร์	แนวคิด	พืชสวนไทยปลอดภัย	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เพื่อพัฒนา
ผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล	 เป็นการเพิ่มศัยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
มากยิ่งขึ้น
 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 16	 จะจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี	 29	 พฤศจิกายน	 -	 1	 ธันวาคม	 2560	 โดยคณะเกษตร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	มหาวทิยาลยันเรศวร	ภายใต้แนวคดิ	
พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี	 ซึ่งยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการ 
จัดประชุม	
	 จะเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติผ่านมาถึง	 
15	 ครั้ง	 พืชสวนมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มบทบาทความส�าคัญให้กับ 
พชืสวนเอง	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัพชืสวน	ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนในยคุ
ปัจจุบัน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการค้นคว้าวิจัยและน�า 
ผลงานมาเสนอเผยแพร่ให้กับวงการพืชสวนต่อไป	 ซึ่งมิใช่เพียงเฉพาะ 
ในประเทศไทยเท่านั้น	จ�าเป็นทีจ่ะต้องเปิดไปสู่วงการพชืสวนในประเทศ
ต่างๆ	 เพื่อจะได้รู้เขารู้เรา	 และแข่งขันได้อย่างดี	 เพื่อความก้าวหน้าและ
ยั่งยืนของพืชสวนและประเทศไทยในอนาคต



35ข่าวสารสมาคมพืชสวน



36 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายก�าธร	เดชสกุลธร	 รศ.วิจิตร	วังใน

ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา

นายเกษม	จันทรประสงค์	 นายสมชาย	สุคนธสิงห์

นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช

คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 ดร.ประยูร	พลพิพัฒน์พงศ์

นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์

ดร.	มนตรี	คงตระกูลเทียน	 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ

นายชัยฤทธิ์	ด�ารงค์เกียรติ	 นายจารุโรจน์	ด่านเกียรติก้อง

นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์

ดร.อุทัย	จารณศรี	 Mr.	Robert	Dixon

นายสกล	มงคลธรรมากุล	 ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์

นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคม	 ดร.	อนันต์	ดาโลดม

อุปนายกสมาคม 	 นายวิรัช	จันทรัศมี

		 นางลักขณา	นะวิโรจน์

		 ดร.	กิตติ	วิฑูรวิทย์ลักษณ์

	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์

รองเลขาธิการ	 ดร.เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ

เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว

นายทะเบียน	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

ฝ่ายต่างประเทศ 	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค

ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ 	 นางปิยนุช	นาคะ

ฝ่ายทัศนศึกษา	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส

	 นางพวงผกา	คมสัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 ภญ.ดร.อารียา	สาริกะภูติ

กรรมการกลาง  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 รศ.	สุรวิช	วรรณไกรโรจน์

นายสุพล	ธนูรักษ์	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง

นางวิไล	อติชาตการ	 นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล

นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์	 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล

นายนิวัติ	ปากวิเศษ	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

นางสาวลิ้นจี่	บุญมาก

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน,	เปรม	ณ	สงขลา
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

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก

	 ข่าวสารสมาคมพชืสวน	ฉบบันี	้ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	–	สงิหาคม	

2560	 ซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 28	 กรกฎาคม	 และ	 วันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 12	 สิงหาคม	

ข่าวสารสมาคมพืชสวน	 จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต	 น้อมเกล้าฯ	 

ถวายพระพรชัยมงคล	 ให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ	 สถิตเป็นม่ิงขวัญ 

ปกเกล้าฯ	ประชาชนชาวไทยตลอดไป

   เฉลิมพระชนม์ สองพระองค์ ทรงพิศุทธิ์

   วิโรจรุจ ส�ำรำญองค์ พระทรงศรี

   เป็นมิ่งขวัญ พสกไทย ใต้พระบำรมี

   น้อมภักดี จักรีวงศ์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

 คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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