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พืชสวน น่ า รู้

กองบรรณาธิการ

	 ในเอกสาร	 “ยุทธศาสตร์กาแฟ	 ปีพ.ศ.	 2560-2565”	 ของ 
กรมวิชาการเกษตร	 ระบุว่า	 ในช่วงปี	 2554-2558	 ความต้องการเมล็ด
กาแฟของไทยเพิ่มขึ้น	 สวนทางกับผลผลิตกาแฟที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 
อนัเป็นผลมาจากราคาผลผลติกาแฟทีต่กต�า่เป็นเวลานาน	ท�าให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ราคาดีกว่า	เช่น	ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และ
ไม้ผลต่าง	ๆ	จนเหลือพื้นที่ปลูกกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้วลดลงจาก	3.2	แสนไร่ 
ในปี	2554	เหลอืเพยีง	2.5	แสนไร่ในปี	2558	ผลผลติลดลงจาก	4.2	หมืน่
ตันในปี	 2554	 เหลือเพียง	 2.6	 หมื่นตันในปี	 2558	 และ	 2.5	 หมื่นตัน 
ในปี	 2560	 ในขณะที่ความต้องการเมล็ดกาแฟเพิ่มข้ึนจาก	 6	 หมื่นตัน 
ในปี	2554	เป็น	8	หมื่น	-	1	แสนตันในปี	2560
	 กาแฟที่ปลูกในประเทศไทยมี	 2	 พันธุ ์	 คือ	 พันธุ ์โรบัสต้า	 
ปลกูทางภาคใต้	แหล่งปลกูท่ีส�าคัญคอื	จงัหวดัชมุพร	ระนอง	สรุาษฎร์ธาน	ี
และ	 นครศรีธรรมราช	 พื้นที่ปลูกประมาณ	 1.8	 แสนไร่	 ผลผลิตรวม	 
1.7	หมื่นตัน	(พ.ศ.	2560)	อีกพันธุ์หนึ่งคือ	อาราบิก้า	ปลูกทางภาคเหนือ	
แหล่งปลูกที่ส�าคัญคือ	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 แม่ฮ่องสอน	 พื้นท่ีประมาณ	 
8	หมื่นไร่	ผลผลิตรวมประมาณ	9	พันตัน	(พ.ศ.	2560)
	 พื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกกาแฟของโลก	 อยู่บริเวณ 
ใกล้เส้นศูนย์สูตร	(ช่วง	1,000	ไมล์เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตร)	ซึ่งจะเป็น
ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา	 แอฟริกากลางตอนใต้	 อินเดีย	 เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	และหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย	ปริมาณผลผลิต
กาแฟของโลกมีประมาณ	9-10	ล้านตัน	โดยมีบราซิล	เป็นประเทศผู้ผลิต
กาแฟอันดับ	1	ของโลก	รองลงมาคือ	เวียดนาม	และโคลัมเบีย	ในขณะที่
ความต้องการบริโภคกาแฟของโลกมีประมาณปีละ	 8-9	 ล้านตัน	 
โดยประเทศในสหภาพยุโรปมีความต้องการมากที่สุด	 รองลงมาคือ	
สหรัฐอเมริกา	และ	บราซิล

กาแฟ...จากเกษตรสูอ่ตุสาหกรรม

ดอกกาแฟ

กาแฟอาราบีก้า

ต้นกาแฟอาราบีก้า
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	 ส�าหรับในกลุ่มอาเซียน	 สามารถผลิตกาแฟได้รวมประมาณ	 
2.5	ล้านตนั	เวยีดนาม	เป็นประเทศทีผ่ลติกาแฟได้มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	
อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ไทย	ลาว	และฟิลิปปินส์	ตามล�าดับ

พฤกษศาสตร์ของกาแฟ

 กาแฟ	เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก	ยืนต้น	เป็นพืชใบเลี้ยงคู่	ลักษณะ
เป็นใบเดี่ยว	 ก้านใบสั้น	 โคนใบและปลายใบเรียวแหลม	 กลางใบกว้าง	 
ผิวใบเรียบเป็นมัน	ขอบใบหยัก	ใบเกิดที่ข้อเป็นคู่ตรงกันข้าม	
 ล�าต้น	 เจริญมาจากรากแก้ว	 เพราะกาแฟขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเมล็ด	ล�าต้นมีลักษณะเป็นข้อและปล้อง	ใบจะอยู่ตามข้อของล�าต้น	
เมื่อต้นโตข้ึนใบจะร่วงไป	 ที่โคนใบท่ีติดกับล�าต้นจะมีตาบน	 และตาล่าง	
ตาบนจะแตกออกมาเป็นกิง่แขนงทีย่าวขนานไปกบัพืน้ดนิ	มข้ีอและปล้อง	
แต่ละข้อของกิง่แขนงจะเป็นทีเ่กิดของกลุม่ตาดอก	ซ่ึงจะเจรญิไปเป็นดอก
และตดิผลต่อไป	ส�าหรบัตาล่างจะแตกออกมาเป็นกิง่ตัง้ตรงขึน้ไปเหมอืน
ล�าต้น	ไม่ติดดอกออกผล	แต่แตกกิ่งแขนงต่อ	ๆ	ไปได้
 ดอกกาแฟ	 เป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ	มีกลีบดอก	 4-9	 กลีบ	
กลีบเลี้ยง	 4-5	 กลีบ	 มีเกสร	 5	 อัน	 รังไข่	 2	ห้อง	 แต่ละห้องมีไข่	 1	 ใบ	 
ซึง่จะเจรญิไปเป็นเมลด็กาแฟ	ดอกกาแฟมกีลิน่หอม	ออกดอกเป็นกลุม่	ๆ 	
ตรงโคนใบบน	 ข้อของกิ่งแขนง	 กลุ่มดอกแต่ละข้อจะมีดอกได้มากถึง	 
20	 ดอก	 ขึ้นอยู ่กับความสมบูรณ์ของต้น	 ข้อที่ติดดอกออกผลแล้ว	 
จะไม่ติดดอกออกผลอีก
 ผลกาแฟ	มีลักษณะกลมรี	ก้านผลสั้น	ผลดิบมีสีเขียว	เมื่อสุก
แก่จะมสีเีหลอืง	สส้ีม	หรอืสแีดง	ผลจะประกอบด้วย	เปลอืก	เนือ้สเีหลอืง
เมื่อสุก	และกะลาห่อหุ้มเมล็ด	ระหว่างกะลากับเนื้อจะมีเยื่อบาง	ๆ	เรียก
เยื่อหุ้มเมล็ด
 เมล็ดกาแฟ	ในแต่ละผลจะมีเมล็ด	2	เมล็ดประกบคู่กัน	ด้านที่
ประกบกนัจะแบนและมร่ีองตรงกลาง	แต่ถ้าการผสมเกสรไม่สมบรูณ์อาจจะ
ท�าให้มีเพียงเมล็ดเดียว	ลักษณะกลมรีมีร่องตรงกลางเรียก	“เมล็ดโทน”
	 กาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกได้	 3	 ปี	 และจะสามารถ 
ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อย	ๆ	จนอายุ	50	–	60	ปี	ทั้งนี้จะให้ผลผลิต
สูงสุดเมื่ออายุประมาณ	20	ปี
 กาแฟที่นิยมปลูกกันทั่วโลกมี	2	พันธุ์หลัก	ๆ	คือ	พันธุ์อาราบิก้า 
เป็นพนัธุท์ีนิ่ยมปลกูกนัมากท่ีสดุ	ลกัษณะต้นเป็นทรงพุม่ขนาดเลก็	กิง่ยาว	
ใบขนาดเล็กเป็นมัน	 ดอกออกเป็นช่อมีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิป่า	
ลักษณะผลค่อนข้างแบน	 เมล็ดเล็ก	 ระยะเวลาจากออกดอกถึงผลแก่
ประมาณ	 6-9	 เดือน	 เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีท่ีสูงจากระดับน�้าทะเล	
1,000-2,000	 เมตร	อุณหภูมิ	15	–	25	องศาเซลเซียส	กาแฟสายพันธุ์ 
อาราบิก้ามีหลายพันธุ์	เช่น	พันธุ์	ทิปปิก้า	(Typica)	บูร์บอง	(Bourbon)	
บลูเมาเท่น	(Blue	Mountain)	โคน่า	(Kona)	คาร์ทูร่า	(Caturra)	คาทุย
(Catuai)	 คาร์ติมอร์	 (Catimor)	 ประเทศไทยนิยมปลูกพันธุ์	 คาร์ติมอร์	
เนือ่งจากต้านทานโรคราสนิม	และพืน้ทีป่ลกูจะอยูท่างจังหวดัในภาคเหนอื
ที่มีเขาสูง	ได้แก่	เชียงใหม่	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	เพชรบูรณ์
	 อีกพันธุ์หนึ่ง	คือ	โรบัสต้า	เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นอันดับที่	2	

ดอกกาแฟ

ผลกาแฟที่เรียกว่าเชอรี่
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โดย	 ศุภนารถ	 เกตุเจริญ	 บอกขั้นตอนเอาไว้ว่า	 จะต้องน�าผลกาแฟมา 
ลอยน�้าในบ่อลอย	 ที่สร้างไว้ส�าหรับลอยผลกาแฟโดยเฉพาะ	 เพ่ือที่จะ 
คัดแยกผลกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป	 ผลกาแฟที่สมบูรณ์จะจมน�้า	 ส่วนท่ี
ลอยน�้าคือผลที่ไม่สมบูรณ์	
	 การผลิตสารกาแฟ	หรือกาแฟสาร	หรือเมล็ดกาแฟดิบ	(green	
bean)	มี	2	วิธี	คือ	วิธีเปียก	และวิธีแห้ง
 วธีิเปียก	นยิมใช้กบักาแฟอาราบิก้า	โดยการน�าผลกาแฟทีค่ดัแยก
ผลที่สมบูรณ์ไว้แล้ว	น�ามาสีเอาเปลือกออก	แล้วน�าไปแช่น�้าในถังซีเมนต์	
หรือถงัพลาสตกิ	เอน็ไซม์ในกาแฟจะย่อยเมอืกหุม้เมล็ดออกภายใน	36-72	
ชั่วโมง	ล้างเมล็ดให้สะอาดโดยสังเกตว่าจะไม่มีเมือกลื่นแล้ว	 แช่น�้าทิ้งไว้		
12	 -	 24	 ชั่วโมง	 จากนั้นน�าไปผึ่งแดดบนตะแกรง	 หมั่นพลิกกลับเมล็ด
กาแฟให้แห้งสนทิอย่างสม�า่เสมอ	อาจใช้เวลา	7-10	วนั	ทดลองแกะกะลา
ออกแล้วใช้เล็บจกิเมล็ดกาแฟจะแขง็จกิไม่เข้า	แสดงว่าแห้งดแีล้ว	จากนัน้
น�าไปสีเอากะลาออก	จะได้เมล็ดกาแฟดิบ	หรือสารกาแฟ
 วธีิแห้ง	นยิมใช้กบักาแฟโรบสัต้า	โดยการน�าผลกาแฟทีค่ดัแยก
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ผลกาแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน สีเอาเปลือกออกก่อนน�าไปตาก

รองจากอาราบิก้า	 ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใหญ่	 ใบใหญ่สีเขียวแต่ไม่มัน	 
มีกิ่งก้านมาก	ดอกออกเป็นช่อ	มีกลิ่นหอมมาก	ผลกลม	เมล็ดเล็ก	ระยะ
เวลาออกดอกจนถึงผลแก่ประมาณ	9-11	เดือน	เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่
ระดบัน�า้ทะเลจนถงึ	1,200	เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	อณุหภูมทิี่เหมาะสม 
อยูป่ระมาณ	20-30	องศาเซลเซยีส	แหล่งปลกูกาแฟโรบสัต้าในประเทศไทย
จะอยู่ทางภาคใต้	 ได้แก่	 ชุมพร	 ระนอง	 สุราษฎร์ธานี	 กระบ่ี	 พังงา	
นครศรีธรรมราช
	 การขยายพันธุ ์กาแฟ	 นิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ด	 และการ 
เสยีบยอด	โดยเฉพาะการเสียบยอดจะใช้ในกรณทีีต้่องการก่ิงจากต้นพนัธุด์ี	 
มลีกัษณะตรงตามพนัธุ	์ไปเสยีบยอดต้นกล้ากาแฟทีไ่ด้จากการเพาะเมลด็	
ดูแลรักษาต้นพันธุ์ที่เสียบยอดแล้ว	1	–	2	เดือน	จึงน�าไปปลูกได้

จากเมล็ดมาเป็นเครื่องดื่ม

	 เมื่อเก็บผลกาแฟมาแล้ว	 จะต้องน�ามาผลิตเป็นเมล็ดกาแฟดิบ	
หรอืสารกาแฟ		ในหนงัสือ	“กาแฟ”	ของกรมส่งเสรมิการเกษตร	เรยีบเรยีง
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ผลทีไ่ม่สมบรูณ์ออกแล้ว	น�าผลทีส่มบรูณ์ขึน้จากน�า้แล้วน�ามาตากบนลาน
ซีเมนต์ทันทีภายในวันเดียวกัน	 ลานซีเมนต์ที่ท�าส�าหรับตากเมล็ดกาแฟ
ควรมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น�้าระบายออกได้	 เกลี่ยผลกาแฟ 
ที่ตากอย่าให้หนาเกินไป	 (โดยชั้นของผลกาแฟที่ซ้อนกันไม่เกิน	 4	 ผล)	 
กลับผลกาแฟไปมาวันละ	 3	 ครั้ง	 เพื่อให้ผลกาแฟแห้งอย่างทั่วถึง	 
กลางคนืควรมผ้ีาใบ	หรอืผ้าพลาสตกิคลมุไม่ให้ถกูน�า้ค้าง	หรอื	ฝน	ใช้เวลา
ตากประมาณ	 15	 –	 20	 วัน	 สังเกตดูว่าถ้าเขย่าผลกาแฟแล้วมีเสียงดัง 
แสดงว่าแห้งดีแล้ว	 น�าไปสีกะเทาะเอาเปลือกและกะลาออก	 ทั้งนี้การ 
สีกะเทาะเปลือกนี้ความชื้นของเมล็ดกาแฟไม่ควรเกิน	13%
	 เมื่อได้สารกาแฟมาแล้ว	 ต้องน�ามาคัดแยกเมล็ดเสีย	 แตกหัก	
และสิ่งเจือปนออกโดยใช้เครื่องมือท�าความสะอาด	 หรือใช้แรงงาน	 
เพือ่ให้ได้สารกาแฟทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนด	ทัง้พนัธุอ์าราบก้ิา	
และโรบัสต้า
	 ขัน้ตอนต่อไปคอืการน�าไปคัว่	และบด	แต่ก่อนจะไปถึงขัน้ตอน
ดังกล่าว	 บางต�าราบอกว่ามีการบ่มเพื่อท�าให้รสชาติของกาแฟดีขึ้น	 
การบ่มคือการเก็บรักษากาแฟไว้ในอุณหภูมิ	 ความช้ืน	 สภาพแวดล้อม 
ที่ก�าหนดในระยะเวลาหนึ่ง	 การบ่มมีท้ังบ่มผลกาแฟสดก่อนน�าไปตาก	 
บางรายบ่มกาแฟกะลา	ก่อนน�าไปสีเอากะลาออก	บางรายบ่มสารกาแฟ
ก่อนน�าไปคั่ว	 ซึ่งเป็นเทคนิคของแต่ละคนท่ีคิดว่าจะมีผลท�าให้รสชาต ิ
ของกาแฟดีข้ึน	 ขั้นตอนนี้ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน	 น่าจะเป็นเทคนิค
เฉพาะราย	
	 บางคนบอกว่า	 การคั่ว	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดที่มีผลต่อ
รสชาตขิองกาแฟ	การคัว่	คอืการน�าสารกาแฟ	หรอืเมลด็กาแฟดบิมาผ่าน
ความร้อนของเครื่องคั่วกาแฟ	อุณหภูมิตั้งแต่	120	-	300	องศาเซลเซียส	
ระดับของการคั่วมี	3	ระดับ	คือ	คั่วอ่อน	(Right	roast	หรือ	Cinnamon	
roast)	 เมล็ดกาแฟดิบจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลปานกลาง	 หรือสีอบเชย	
(Cinnamon)	ไม่มนี�า้มนัเกาะตดิเมลด็	รสชาตกิาแฟทีไ่ด้จะมคีวามเข้มข้น
น้อย	คั่วปานกลาง	(Medium	roast	หรือ	City	and	Full	City	roast)	
เมลด็กาแฟดิบจะเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลทีเ่ข้มกว่าสอีบเชย	ลกัษณะเมลด็จะ
มผีวิมนั	แต่ยงัไม่มนี�า้มนัเกาะตดิ	คัว่เข้ม	(Dark	roast	หรอื	French	roast)	
เมล็ดกาแฟดิบจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้มจนเกือบด�า	 เมล็ดกาแฟจะมี
น�้ามันเกาะติดค่อนเมล็ด	หรือทั่วทั้งเมล็ด
	 ว่ากันว่าการคั่วอ่อน	 ๆ	 จะท�าให้ยังคงรสชาติของกาแฟที่เป็น
เอกลักษณ์ของกาแฟท้องถิ่นหรือแหล่งปลูกเดิมอยู่	 ส่วนกาแฟที่คั่วให้ 
เข้มมากขึ้นเท่าไรรสชาติดั้งเดิมจะยิ่งสูญสลายไปมากเท่านั้น
 ขัน้ตอนการบด	ยิง่บดได้ละเอยีดมากเท่าไร	จะย่ิงได้รสชาตขิอง
กาแฟทีเ่ข้มข้นมากเท่านัน้	แต่ถงึกระนัน้การบดกจ็ะไม่ให้ละเอยีดมากนกั	
ทัง้น้ีเพือ่ไม่ให้กากกาแฟผ่านตัวกรองออกไปได้	ปัจจบุนัมีเครือ่งบดกาแฟ
ที่สามารถปรับระดับของความละเอียดได้ตามต้องการ	 หรือตามวิธีการ 
ที่จะน�าไปชงดื่ม	ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน	ได้แก่
	 การใช้ความดัน	 หรือ	 Espresso	 ชงด้วยน�้าเดือดอัดความดัน	
วิธีนี้เป็นพื้นฐานน�าไปผสมเป็นสูตรกาแฟหลาย	ๆ	ชนิด
	 การใช้แรงโน้มถ่วง	 หรือ	 Drip	 เป็นการหยดน�้าร้อนผ่านกาก

ตากเมล็ดกาแฟ

เครื่องคั่วกาแฟ

คั่วกาแฟ

สีเอาเปลือกออกก่อนน�าไปตาก

ผลกาแฟที่เรียกว่า บีน
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อยูด้่านบน	ถงุกาแฟลกัษณะจะเหมอืนถงุชา	แต่ใหญ่กว่ามากเพราะกาแฟ
ที่ใส่ถุงต้องมีปริมาณมาก	วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม
	 ปัจจบุนัมเีครือ่งชงกาแฟทีส่ามารถต้มน�า้และชงผงท่ีละลายได้
โดยไม่ต้องใช้ฝีมอืคน	ปล่อยให้เครือ่งท�างาน	ตัง้เวลาตามต้องการ	เสรจ็แล้ว
กจ็ะได้กาแฟมาดืม่	แต่บรรดาคอกาแฟทีแ่ท้จรงิไม่ค่อยชอบ	เพราะเครือ่ง
ชงกาแฟท�าให้กลิ่น	และรสชาติเสียไป
	 เมื่อเข้าไปในร้านกาแฟ	 มักจะถูกถามว่าจะดื่มกาแฟอะไร	 
ซึ่งหมายถึง	ต้องการดื่มกาแฟสูตรอะไร	เพราะแต่ละสูตรก็จะมีส่วนผสม	
ความเข้มข้น	และรสชาติแตกต่างกันไป	สูตรที่คุ้นเคยส่วนใหญ่มีดังนี้
 กาแฟด�า	ซึง่อาจจะชงแบบ	drip	หรอืแบบ	Frenchpress	เสร์ิฟ
โดยไม่ใส่นม	บางคนอาจจะเติมน�้าตาล	
 เอสเพรสโซ	(Espresso)	เป็นกาแฟที่เข้มข้น	ชงโดยใช้แรงอัด
ไอน�้า	หรือน�้าร้อนผ่านเมล็ดกาแฟคั่วที่บดละเอียด	เสิร์ฟแบบเพียว	ๆ	ไม่
ใส่นมและน�า้ตาล	มกัเสิร์ฟเป็นชอ็ต	(1	shot	=	1	ออนซ์	หรือ	30	มลิลลิติร)	
ถ้าจะให้ได้รสชาติของกาแฟแท้	 ๆ	 ต้องด่ืมตอนชงเสร็จใหม่	 ๆ	 เพราะ 
เอสเพรสโซท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วถ้าทิ้งไว้จะสูญเสีย
รสชาติ	 การชงเอสเพรสโซที่ถูกต้อง	 จะต้องมีฟองสีทองลอยอยู่ด้านบน	
รสชาตขิองเอสเพรสโซจะตดิอยูใ่นปากหลงัจากดืม่ประมาณ	15-30	นาที
 คาปูชิโน	(Cappuccino)	คือ	เอสเพรสโซใส่นม	ส่วนใหญ่มักมี
อตัราส่วน	เอสเพรสโซ	1/3	ส่วน	ผสมกบันมสตมี	หรอืนมร้อนท่ีผ่านไอน�า้	
1/3	ส่วน	และนมตีเป็นโฟมละเอียด	1/3	ส่วนลอยอยู่ด้านบน	อาจโรย

กาแฟที่วางอยู ่ในที่กรอง	 ความเข้มข้นข้ึนอยู ่กับสัดส่วนระหว่างน�้า 
กับกาแฟ	ใช้แรงโน้มถ่วงดึงให้น�้าไหลผ่านกากกาแฟ
	 การใช้น�้าต้มเดือด	 หรือ	 กาแฟตุรกี	 เป็นวิธีการชงแบบดั้งเดิม	
โดยการต้มผงกาแฟละเอียดในหม้อคอคอด	 และปล่อยให้เดือดเล็กน้อย	
อาจเติมน�้าตาลเข้าไปในหม้อเพื่อเพิ่มรสหวาน	 เพิ่มรสและกลิ่นด้วย
กระวาน	วธินีีจ้ะได้กาแฟเข้มข้นทีม่ฟีองอยูข้่างบนและมกีากกาแฟกองอยู่
ก้นถ้วย
	 การจุม่	หรอื	Frenchpress	หรอื	Cafetiere	วธินีีจ้ะใช้กระบอก
แก้วสูงและแคบ	 ประกอบด้วยลูกสูบซ่ึงเป็นฟอยล์โลหะ	 และตัวกรอง	
ท�าการผสมกาแฟและน�้าร้อนในกระบอก	ประมาณ	 2-3	 นาที	 จากนั้น
ลูกสูบจะถูกกดลงเพื่อดันถุงที่ใส่กาแฟลงไปด้านล่างเหลือแต่น�้ากาแฟ 

แก้วชงกาแฟแบบหนึ่ง

ลาเต้อาร์ต

cupping บาริสต้า
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ด้วยผงโกโก้	หรือ	อบเชย
 ลาเต้	(Latte)	เป็นกาแฟทีม่ส่ีวนผสมของ	เอสเพรสโซ	1/3	ส่วน	
นมร้อน	 2/3	 ส่วน	 ผสมลงในถ้วยพร้อมกัน	 จากนั้นโรยด้วยฟองนม 
ด้านบนหนา	 ๆ	 การโรยนมด้านบนนี้ถือเป็นศิลปะ	 ซึ่งคนชงกาแฟ 
ที่เชี่ยวชาญมักจะสร้างสรรค์ลวดลายฟองนมเป็นรูปต่าง	ๆ 	เรียกว่า	ลาเต้
อาร์ต	(Latte	art)
 แมคเกียโต้	 (Macchiato)	ประกอบด้วย	 เอสเพรสโซ	1	ช็อต	
ผสมนมที่ตีฟองนมเล็กน้อย	 ส่วน	 คาราเมล	 แมคเกียโต้	 (Caramel	 
Macchiato)	 เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของ	วานิลลา	นมร้อน	 เอสเพรสโซ	
และฟองนม	ราดด้วยคาราเมล	
 มอคค่า	 (Mocha)	 เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของ	 เอสเพรสโซ	 
ช็อคโกแลตไซรัป	 และนมสด	 บางครั้งอาจโรยด้านบนด้วยวิปครีม	 และ 
ผงโกโก้
 อเมริกาโน่	หรือ	คาเฟ่อเมริกาโน	(Café	Americano)	ชงโดย
การเติมน�้าร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ	เพื่อให้เจือจาง	เหมือนกาแฟด�า
ธรรมดา	 แต่มีกลิ่นและรสชาติจากเอสเพรสโซ	 แต่ไม่เข้มข้นเหมือน 
เอสเพรสโซ	อเมริกาโนเหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบกาแฟด�าที่ไม่เติมน�้าตาล
 แฟรปปูชิโน	 (Frappuccino)	 คือ	 กาแฟท่ีมีส่วนผสมของนม	
และน�้าเชื่อมสูตรต่าง	ๆ	น�าไปปั่นกับน�้าแข็ง	ราดด้วยวิปครีม
 คาเฟ่โอเล่	(Café	au	Lait)	คือ	กาแฟใส่นม	หรือ	เอสเพรสโซ	
เติมด้วยนมร้อน
 แฟลตไวท์	 (Flat	White)	มีส่วนผสมของเอสเพรสโซ	1	ช็อต	
เติมนมร้อน	2	เท่าของกาแฟ	
	 เมื่อปี	พ.ศ.	2560	เว็บไซต์	ชื่อ	expressvending	ได้น�าเสนอ
ผลการรวบรวมกาแฟที่มีผู้นิยมสั่งมาดื่มแล้วโพสต์ลงอินสตราแกรม	มาก
ที่สุด	11	อันดับ	ปรากฏว่า	ลาเต้	มาเป็นอันดับที่	1	คาปูชิโน	อันดับที่	2	
เอสเพรสโซ	 อันดับที่	 3	 รองลงไปคือ	 ม็อคค่า	 กาแฟเย็น	 แฟรปปูชิโน่	
อเมริกาโน่	แมคเกียโต	แฟลตไวท์	คาราเมล	แมคเกียโต	และกาแฟโอเล่	
ตามล�าดับ

อุตสาหกรรมกาแฟ

	 มีผู้ใช้นามปากกาว่า	 WP	 เขียนเรื่อง	 “Specialty	 Coffee	 
คลื่นลูกที่สามเขย่าอุตสาหกรรมกาแฟโลก	พร้อมถอดกรณีศึกษา	กาแฟ
ดอยช้าง”	เผยแพร่ในเว็บไซต์	brandbuffet.in.th	เมื่อวันที่	2	เมษายน	
2561	 ความตอนหนึ่งได้พูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของโลกไว้	

โดยอ้างถงึบทความเรือ่ง	“Third	Wave	of	Coffee”	ของ	Trish	Rothgeb	
ว่าแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	หรือ	3	คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง	ได้แก่
 คลืน่ลกูแรก	เมือ่กาแฟเข้าสูก่ระบวนการผลติแบบอุตสาหกรรม		
โดยมีผู้ผลิตกาแฟผงส�าเร็จรูปแบรนด์ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ท�าให้เป็นสินค้า 
ทีผู่บ้รโิภคเข้าถงึง่าย	สามารถชงเองได้สะดวก	ง่าย	ท�าให้กลายเป็นเคร่ืองด่ืม
ที่ทุกครัวเรือนสามารถซื้อหามาไว้ประจ�าบ้านได้	 จากกาแฟผงส�าเร็จรูป 
ทีน่�ามาผสมน�า้ตาล	นม	หรอืครมีเทยีม	กพ็ฒันาเป็นกาแฟ	3	in	1	คอืผสม	
น�้าตาล	และ	ครีมเทียมให้เสร็จเรียบร้อย	ฉีกซอง	ชงน�้าดื่มได้เลย	รวมทั้ง
พัฒนาเป็นกาแฟพร้อมดื่ม	บรรจุขวด	หรือ	กระป๋อง	เช่นในปัจจุบัน
 คลื่นลูกที่ 2	เป็นยุคของ	“Starbuck Effect”	เป็นยุคที่ร้าน
กาแฟ	 Starbuck	 ขยายสาขาไปอย่างกว้างขวาง	 เร่ิมต้นท่ีซีแอตเทิล 
เมือ่ปีค.ศ.	1971	จากร้านขายเมลด็กาแฟคัว่	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1984	มกีาร
เปลีย่นเจ้าของกจิการ	และนบัแต่นัน้มาร้านกาแฟ	Starbuck	กก็ลายเป็น
ร้านเครือ่งดืม่และอาหารรายใหญ่ของโลกท่ีมีการขยายสาขาไปในประเทศ
ต่าง	 ๆ	 กว่า	 75	 ประเทศ	 และไม่ได้เข้าไปจ�าหน่ายเครื่องดื่มเฉย	 ๆ	 
แต่เข้าไปเปล่ียนแปลงโฉมหน้าของธุรกิจกาแฟในประเทศนั้นๆ	 รวมทั้ง 
วิถีชีวิต	หรือ	ไลฟ์สไตล์ของผู้ดื่มกาแฟด้วย
 คลื่นลูกที่ 3	 เป็นยุคทองของ	 “Specialty	 Coffee”	 และ 
ร้านกาแฟอิสระ	การดื่มกาแฟในยุคนี้เริ่มมีพิธีรีตอง	มองว่าการปลูกและ
การปรุงกาแฟเปรียบเสมือนการท�าไวน์ชั้นเลิศ	 ที่ต้องบ่ม	 ต้องพิถีพิถัน
ตั้งแต่เริ่มต้นคือการปลูก	 ไปจนถึงการชงกาแฟด้วยรูปแบบต่าง	 ๆ	 และ 
ยุคนีเ้กดิร้านกาแฟขนาดกลาง	และขนาดเล็กขึน้มากมายเพ่ือเป็นทางเลอืก
ของคอกาแฟ	 เช่น	 ร้าน	 Blue	 Bottle	 Coffee	 ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็น 
ร้านกาแฟ	Specialty	Coffee	ทีม่สีาขาทัง้ในสหรฐัอเมรกิา	และประเทศ
อื่น	ๆ	และล่าสุด	บริษัท	เนสท์เล่	เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้แล้ว
 “Specialty Coffee”	แตกต่างจาก	“Premium Coffee” 
กล่าวคือ		“Premium Coffee”	คือ	กาแฟประเภทใดก็ได้	แต่คัดเลือก
ให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน	ผลติด้วยความพถิพีถินั	ขณะที	่“Specialty 
Coffee”	ลงลึกไปถึงคุณภาพสายพันธุ์กาแฟ	 แหล่งปลูก	 องค์ประกอบ
ของดิน	 สภาพอากาศ	 ความสูงจากระดับน�้าทะเล	 กระบวนการทั้งก่อน
และหลังเก็บเกี่ยว	ซึ่งเมื่อทดสอบคุณภาพแล้ว	ต้องได้	80	คะแนนขึ้นไป	
รวมทั้งต้องเป็น	Single	Origin	และสามารถบอกแหล่งที่มาของกาแฟได้	
ดงันัน้ไม่ว่าจะน�าเมลด็กาแฟ	Single	Origin	3	–	4	อย่างไปผสมกนัอย่างไร	
ต้องสามารถบอกแหล่งท่ีมาของกาแฟทีน่�ามาผสมได้ว่าแต่ละชนดิมาจาก
แหล่งใด
	 ส�าหรบัสถานการณ์อตุสาหกรรมกาแฟในประเทศไทย	มคีวาม
เช่ือมโยงกับการเกษตร	 หรือการเพาะปลูกกาแฟตามที่	ดร.วราภรณ์ 
พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์กาแฟของกระทรวงเกษตรฯ	 ว่ามีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
เป็นหนึง่ในกลุ่มผู้น�าในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภมูภิาค
อาเซียน	โดยจะมกีารผลักดนัให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกจิใหม่ของไทยทีส่ร้าง
รายได้ที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกรและผู้ด�าเนินธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
กาแฟของไทย	 เนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพใน

แก้วชงกาแฟแบบหนึ่ง
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ตลาดโลกมแีนวโน้มทีส่งูขึน้	รวมถงึการเตบิโตของอตุสาหกรรมกาแฟไทย
ทีม่มีลูค่าสูงถงึ	30,000	ล้านบาท	ขณะทีผ่ลผลติเมลด็กาแฟของไทยยงัไม่
เพียงพอต่อความต้องการบรโิภคภายในประเทศ	สาเหตจุากพืน้ทีเ่พาะปลกู
ทีล่ดลงเหลอื	259,867	ไร่	ท�าให้ผลผลติกาแฟลดลงไปด้วยโดยเหลอืเพยีง	
23,273	ตนั	แต่ยงัสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูถึงปีละไม่ต�า่กว่า	
200	ล้านบาท	
	 ธุรกจิกาแฟของไทยมีมลูค่าในการส่งออกประมาณ	3,900	ล้าน
บาท	 ในปี	 2560	 แต่มีมูลค่าการน�าเข้าถึงประมาณ	 8,044	 ล้านบาท	
เนื่องจากความต้องการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอยู่ท่ี	 90,000	 ตัน	
และ	 คาดว่าในปี	 2561	 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นประมาณ	 1	 แสนตัน	 
ด้วยเหตนุีห้น่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และ	องค์กรทีเ่กีย่วข้อง	จงึมกีาร
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการผลิตกาแฟในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน�้า 
ถึงปลายน�้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ	 ด้วย	 5	 กลยุทธ์ส�าคัญ	 คือ	 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม ่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม	พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาด้านการตลาด	
พัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา	 รวมถึงพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	 
ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มท้ังคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้แก่
อุตสาหกรรมกาแฟไทย
 ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า	 ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนถือว่าเป็นเพียงไม่กี่กลุ่ม
ประเทศที่อยู่เขตพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟ	หรือ	 ที่เรียกว่าเขต	

ลักษณะการติดผลของกาแฟ

ผลกาแฟยังดิบ

ดร. อนันต์ ดาโลดม

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
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เมล็ดกาแฟ	 การแข่งขันบาริสต้า	 (Brewer	 Cup	 และ	 Late	 Art)	 และ
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการและวัฒนธรรม	ทั้งนี้การประกวดเมล็ดกาแฟ	และ
การแข่งขันบาริสต้า	 รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ประโยชน์ของกาแฟ

	 กาแฟ	มคีวามส�าคัญเพราะ	เป็นเครือ่งดืม่ทีไ่ด้รบัความนยิมจาก
คนท่ัวโลก	ก่อให้เกดิธรุกจิและอตุสาหกรรมทีต่่อเนือ่งมากมาย	เป็นสนิค้า
ที่มีมูลค่าการซื้อขายที่สูงเป็นอันดับที่	 2	 ของโลก	 รองจากปิโตรเลียม	 
คนทีด่ืม่กาแฟเป็นประจ�าจะให้เลิกดืม่กาแฟคงท�าได้ยาก	จะว่าเสพตดิกไ็ด้	
แต่กาแฟไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสม
	 สมัยก่อนที่คนไทยเคี้ยวหมากจนฟันด�าปากแดง	 วันใดที่ไม่ได้
เคีย้วหมากกจ็ะหาวนอน	น�า้ตาไหลพราก	แต่พอได้เคีย้วหมากเข้าไปกจ็ะ
กระชุม่กระชวยขึน้มาผิดตา	อาการหาวนอนหายเป็นปลิดทิง้	คนดืม่กาแฟ
เป็นประจ�าก็เช่นกัน	เคยดื่มกาแฟทุกเช้า	เช้าวันใดที่ไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะมี
อาการสะลึมสะลือ	เหมือนยังไม่ตื่นนอนดี
	 ในเมล็ดกาแฟ	 มีสารคาเฟอีน	 ซ่ึงมีฤทธิ์กระตุ ้นประสาท 
ส่วนกลางสมอง	ปริมาณคาเฟอนี	100-200	มลิลกิรมั	มฤีทธ์ิท�าให้ร่างกาย
ตื่นตัว	สดชื่น	กระปรี้กระเปร่า	ท�างานไม่เหน็ดเหนื่อย	และขับปัสสาวะ	
ปรมิาณคาเฟอนี	250-500	มลิลกิรมั	จะออกฤทธิก์ระตุน้หัวใจ	และท�าให้
ชักได้	 คาเฟอีนเป็นสารที่ออกฤทธิ์เร็ว	 และจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด 
ในเวลาเพียง	5	นาที	และเข้าสู่สมองภายใน	20-30	นาทีเท่านั้น	
	 ปริมาณคาเฟอีนที่ปลอดภัยอยู ่ที่	 100-300	 มิลลิกรัม/วัน	 
(บางต�าราระบุว่าไม่ควรเกิน	400	มิลลิกรัม/วัน)	หรือปริมาณกาแฟที่ดื่ม	
2-4	ถ้วยต่อวนั	นอกจากคาเฟอีนแล้ว	ในเมล็ดกาแฟยงัมีวติามนิอกีหลาย
ชนิด	เช่น	ไทอามีน	ไรโบฟลาวิน	ไนอะซิน	โคลีน	และ	กรดแอสคอร์บิก	
	 บางคนบอกว่าดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับ	 เสี่ยงต่อการเกิด
กระดูกพรุน	 และเกิดกรดไหลย้อน	 ขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ข้อมูล 
ผลการศึกษาวิจัยจากหลายแหล่ง	 กล่าวถึงข้อดี	 หรือสรรพคุณที่ดีของ
กาแฟ	เมื่อดื่มในปริมาณที่เหมาะสมดังกล่าว
 ผลการศึกษาของวทิยาลยัสาธารณสุข	ของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 
พบว่า	การดื่มกาแฟขนาด	8	ออนซ์	จ�านวน	2-4	แก้วต่อวัน	ช่วยลดความ
เสีย่งต่อการเป็นโรคซมึเศร้าถงึ	20%	เพราะคาเฟอนีส่งผลต่อเคมใีนสมอง	
หรอืผลการศกึษาของ	มหาวทิยาลยัจอห์น	ฮอพกนิส์	พบว่า	หากดืม่กาแฟ
ขนาด	 8	 ออนซ์วันละ	 2	 แก้ว	 ซ่ึงมีปริมาณคาเฟอีนรวมประมาณ	 200	
มิลลิกรัม	 จะส่งผลดีต่อความทรงจ�าระยะยาว	 รวมทั้งมีผลงานวิจัยอีก
หลายชิ้นที่ระบุว่า	 หากดื่มกาแฟกาแฟวันละ	 3	 แก้ว	 หรือ	 3	 เวลา 
หลังอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ถึง	65%	และยังมี
ผลการศึกษา	พบว่า	ถ้าดื่มกาแฟมากกว่าวันละ	3	แก้วจะลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง	ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	และการอักเสบ	นอกจาก
นี้กาแฟยังช่วยคลายเครียดเพียงได้กลิ่นเท่านั้น
	 ในประเทศญี่ปุ่น	 มีการศึกษาจากอาสาสมัคร	 76,000	 คน	 
ให้ด่ืมกาแฟวันละ	 1-2	 แก้วทุกวัน	 พบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยง 

Bean	Belt	โดยรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ
(FAO)	 ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลผลิตเมล็ดกาแฟใน
สัดส่วน	1	ใน	4	ของผลผลิตเมล็ดกาแฟทั่วโลก	มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณ	2	เท่า	ใกล้เคียงกับกาแฟจากทวีปแอฟริกา	โดยเวียดนามเป็น
แหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสตาอันดับ	1	ของโลก	และ	เป็นผู้ผลิตกาแฟสูง
เป็นอนัดบั	2	ของโลกรองจาก	บราซลิ	นอกจากนัน้ยงัมผีูผ้ลติกาแฟส�าคญั
อย่างอินโดนีเซีย	ลาว	ไทย	และ	พม่าที่มีแนวโน้มผลผลิตมากขึ้น	ซึ่งหาก
มีการร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า	 คือ	 ผลิต 
สายพันธุ ์กาแฟ	 ปลูกและเก็บเกี่ยวจนเป็นสารเมล็ดกาแฟ	 จนไปถึง 
ปลายน�้าคือผลิตภัณฑ์กาแฟส�าหรับด่ืมแล้วจะท�าให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนสามารถก้าวขึ้นเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นน�าของโลกได้
	 ด้วยเหตุนี้	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	(โดยกรมวชิาการเกษตร	และกรมส่งเสรมิการเกษตร)	จงัหวดั
เชียงใหม่	สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	สมาคมบาริสต้าไทย	สมาคมกาแฟไทย	
สมาคมชาวสวนกาแฟไทย	สมาคมกาแฟและชาไทย	มลูนธิชิาวสวนกาแฟ	
และ	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.	 แมนเนจเม้นท์	 แอนด์	 ดิเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 
จึงได้ร่วมกันจัด	“การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน 
ครัง้ที ่1” (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 
2018 : ACID 2018)	 ขึ้น	 ระหว่างวันที่	 22	 -25	 พฤศจิกายน	 2561	 
ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ
พระชนมพรรษา	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ	 การสร้าง
ความร่วมมอื	และ	ก�าหนดโรดแมพในการ	สร้างอาเซยีนให้เป็นแหล่งผลติ
กาแฟที่ส�าคัญของโลก
 กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย	การประชมุวชิาการ	นทิรรศการ
และจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟและสินค้าที่เกี่ยวข้อง	 การประกวด
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ต่อการเป็นโรคหัวใจถึง	38%	นอกกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่า	การดื่ม
กาแฟวันละ	 2	 แก้ว	 จะช่วยป้องกันไขมันพอกตับ	หรือมะเร็งได้	 เพราะ
กาแฟมีสารกระตุ้นกระบวนการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย	
	 อย่างไรกต็ามการดืม่กาแฟทีก่ล่าวมานัน้น่าจะเป็นการดืม่กาแฟ
ด�า	 ที่ไม่มีส่วนผสมน�้าตาลและนม	 เพราะกาแฟท่ีผสมน�้าตาล	 นม	 หรือ 
ครีมเทียมมาก	ๆ	เพื่อเพิ่มรสชาติ	หรือเป็นไปตามสูตรต่าง	ๆ	ของกาแฟ
ที่กล่าวมาแล้วนั้น	ถ้าดื่มทุกวัน	วันละหลายแก้ว	นอกจากเปลืองสตางค์
แล้ว	 ยังอาจจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้	 เช่น	 ความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	
หัวใจ	ไขมันอุดตันในเส้นเลือด	และโรคอ้วน	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ยังมีค�าแนะน�าในการดื่มกาแฟไม่ให้เป็นผลเสีย 
ต่อสุขภาพ	 เช่น	 ไม่ดื่มกาแฟเวลาท้องว่าง	 เพราะคาเฟอีนจะไปเร่งกรด 
ให้ออกมามากเป็นอนัตรายต่อกระเพาะอาหาร	ไม่ควรดืม่กาแฟก่อนนอน	
เพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว	 นอนไม่หลับ	 หญิงต้ังครรภ	์ 
ไม่ควรดื่มกาแฟ	เพราะคาเฟอีนจะมีผลกระทบกับทารกในครรภ์	รวมทั้ง
หลังคลอดเพราะคาเฟอีนอาจจะเข้าสู่ทารกทางน�้านมของแม่	 เด็กอาย ุ
ต�่ากว่า	 10	 ปี	 ไม่ควรดื่มกาแฟ	 เพราะคาเฟอีนจะหยุดยั้งโกรทฮอร์โมน	
ท�าให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต
	 คาเฟอนีมฤีทธิใ์นการขับปัสสาวะ	หลังด่ืมกาแฟควรดืม่น�า้เปล่า
ตาม	คาเฟอีนจะดึงแคลเซียมออกจากร่างกายทางปัสสาวะ	ผู้ที่ดื่มกาแฟ

สีเข้มเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้ว  สีอ่อนยังไม่ได้คั่ว

เป็นประจ�าจึงเสีย่งต่อการเกดิภาวะกระดกุพรุน	ดงันัน้จงึควรรบัประทาน
อาหารที่มีแคลเซียมเข้าไปชดเชย	เช่น	นม	ปลา		ผักใบเขียว	เป็นต้น
	 กาแฟ	 ยังไม่หมดเรื่องราวที่น่าสนใจ	 โปรดติดตามต่อไป 
ในฉบับหน้า	
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พืชสวน ส น ท น า

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์ 
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 10	 โดยภายในงานประกอบด้วยการจัด
แสดงพนัธุก์ล้วยไม้ต่าง	ๆ 	กล้วยไม้พนัธุห์ายาก	การประกวดจดัสวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 การแจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชน	 
การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าในโครงการส่วนพระองค์และสินค้าทาง 
การเกษตร	อาทิ	กล้วยไม้	ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด	เป็นต้น	
	 แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว	 แต่อยากจะน�าแนวคิด 
ในการจัดสวนมาฝากท่านผู ้อ่าน	 จึงขอพาท่านย้อนกลับไปชมสวน 
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กันอีกครั้ง

การประกวดสวนหย่อม

	 การประกวดสวนหย่อม	 แบ่งออกเป็น	 ประเภทบุคคลทั่วไป	 
ไม่จ�ากัดอายุทีมละ	 2-5	 คน	 และประเภทอุดมศึกษา	 เป็นนิสิตหรือ
นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันเดียวกัน	 ทีมละ	 2	 –	 5	 คน	 เช่นกัน	 โดยทั้ง	 
2	ประเภท	จะต้องจัดสวนในพืน้ที	่2x4	เมตร	ซึง่สามารถน�าไปเป็นแนวทาง
ในการจัดแสดงตกแต่งสวนภายในบ้านและสถานที่ต่าง	 ๆ	 ได้จริงตาม 
แนวคิดที่ฟิวเจอร์พาร์คได้ก�าหนดไว้	 ภายในสวนจะต้องสื่อให้เห็นถึงการ

สานต่องานพ่อสร้าง

	 ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสติได้จดังานฟิวเจอร์พาร์คสานต่อ
งานพ่อสร้าง	ประจ�าปี	2560	ระหว่างวนัที	่24	พฤศจกิายน	ถงึ	5	ธนัวาคม	
2560	ณ	Alive	Park	Hall	ชัน้	G	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

คณะกรรมการ

14 ข่าวสารสมาคมพืชสวน



15ข่าวสารสมาคมพืชสวน

เฉลิมฉลองการเสด็จข้ึนครองราชย์ของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ 
ของประเทศไทย	 ด้วยความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยท่ีมีต่อ 
พระมหากษัตริย์และราชวงค์จักรี
	 ในปีนี้มีผู้สนใจส่งแบบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมจัดสวนประกวด 
เป็นจ�านวนมาก	ในทั้งสองประเภท	โดยผู้ชนะการประกวดมีดังนี้
	 สวนประเภทอดุมศกึษา	รางวลัชนะเลศิ	ได้รบัถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูรพร้อม 
เงินรางวัล	 40,000	 บาทเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี	 ในชื่อทีม	 ปลายฝน	 และช่ือสวน	ดังแสงประทีปส่อง 
น�าใจไทยทั่วหล้า	 พร้อมน�าพาพระราชปณิธานไม่สิ้นสูญ	 โดยมีแนวคิด	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงเป็น 
ร่มเงาและเป็นแสงสว่างน�าทางเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต	 ดุจดั่ง
แสงเทียนสว่างไสวไปทั่วหล้าให้ประชาชนชาวสยามได้พึ่งพระบารม	ี 
กลุม่จงึน�าหลอดไฟมาเป็นส่วนหนึง่ในการจดัสวนเพ่ือเปรียบเป็นแสงสว่าง
ของท่านที่คอยส่องทางให้พสกนิกรและน�าอุปกรณ์ที่เหลือใช้	เช่น	ไม้	หิน	
บัวรดน�้า	น�ามาจัดวางอย่างกลมกลืน	และนาฬิกาเปรียบเสมือนวันเวลา
ที่ไม่มีวันเดินถอยหลัง	 ดั่งเช่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู	ทีต้่องทรงงานสานต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพล	 อดุลยเดช	 ส่วนเลข	 ตรงกลางนาฬิกาน้ันความหมายคือ 
ขึ้นครองราชย์ปีที่	 1	 และจะมีวงกลมอยู่รอบๆ	 เหมือนเลข	 0	 พอน�ามา 
รวมๆ	กันแล้วจะดูเป็นเหมือนเลข	10	หมายถึงรัชการที่	10
 รองชนะเลิศ	 เป็นการจัดสวนของทีม	Feeling	 in	the	form	 
ในชื่อสวนชาววิไล	 โดยมีแนวคิดตามพระราชนิพนธ์ของในหลวง 
รัชกาลที่	 10	 ว่า	 “แม่รักชายห่วงชายชายก็รู้	 ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัย	 
จะท�าตัวให้สมแม่วางใจ	จะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์”
	 ความหมายว่าพระองค์ปกครองแผ่นดนิโดยธรรมทีท่รงสานต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี	 9	 ให้พสกนิกรได้อยู่ร่มเย็น
เป็นสขุ	เป็นทีม่าของผลงานชาววไิล	โดยถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านโครงสร้าง
ที่มีการเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่เลข	 10	 ท่ีหมายถึงในหลวงรัชกาลที่	 10	 
ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร	 และโครงสร้างไม้ท่ีเรียงส่งมาถึงพื้นแล้ว 
กลับไปที่ผนังส่งหลังคา	 เปรียบเสมือนพระเมตตาท่ีทรงให้	 และยังมี 
ร่มพระบารมทีีใ่ห้พสกนกิรชาวไทยได้อยูอ่ย่างร่มเยน็	รวมถงึพรรณไม้ทีม่ี
ความชุ่มชื้น	 และน�้าตกที่เสมือนประเทศไทยท่ีผาสุกเพราะพระองค์ 
ทรงปกครองด้วยความเมตตาโดยไม่แบ่งชนชั้น	 ด้วยการถ่ายทอดผ่าน 
ดอกกล้วยไม้หลากสีสันและเครื่องบินเปรียบเสมือนพระอัจฉริยภาพ 
ด้านการบิน	 และกองทหารที่พระองค์ทรงขับเครื่องบินด้วยพระองค์เอง
ช่วยเหลือพสกนิกรที่ทุกข์ยากล�าบาก	 และยังทรงสอนนักบิน	 เพื่อให้ 
ชาวไทยได้มคีวามสามารถในการปกครองและพฒันาประเทศไทยในการ
ออกแบบผลงานนี้	พื้นไม้และโครงสร้างใช้ไม้พาเลทมือสองเป็นวัสดุหลัก
ในการท�าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความพอเพียง
	 ส�าหรับรางวัลชมเชยอีก	3	รางวัล	เป็นของทีม	WIND	WALK	
ชื่อสวน	D.I.Y GARDEN	 แนวคิด	 โดยใช้สีประจ�าตราสัญลักษณ์ของ 

รัชกาลที่	 10	 ในการจัดแต่งสีกล้วยไม้และน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของรัชกาลที่	9	ในการน�าของเหลือใช้มาออกแบบและน�าพันธุ์ไม้จ�าพวก
พืชผักสวนครัวมาประกอบการออกแบบจัดสวนให้สวยงาม
	 รางวัลชมเชยอันดับสองเป็นของทีมชื่อ	 อยู่แต่สวน	 ชื่อสวน	
สาน-รอย-เสียง	ภายใต้แนวคิด	สาน	คือ	สานต่อสิ่งที่พระราชบิดาได้ทรง
สร้างไว้	รอย	คือ	รอยพระยคุลบาทของพระราชบดิา	เสียง	คอื	เสยีงดนตรี
ที่สื่อถึงความสนพระราชหฤทัยทางด้านดนตรีของพระองค์	 สวน	 
“สาน-รอย-เสียง”	 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งพระองค์ทรง 
พระเยาว์	ทรงโปรดปรานการเป่าแซกโซโฟนมากเป็นพิเศษ	และเคยทรง
ดนตรีร่วมกับพระราชบิดาอยู่บ่อยครั้ง	 จึงได้น�าเรื่องราวส่วนนี้มาเป็น
แนวคิดจัดเป็นสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ	 เพ่ือบ่งบอกถึงความรัก	 
ความอบอุน่ทีถ่กูส่งต่อผ่านเสยีงเพลง	และจงัหวะต่าง	ๆ 	นอกจากนีย้งัสือ่
อีกความหมายหนึ่ง	 คือการที่พระองค์ทรงด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท
ของพระราชบดิา	และพระองค์กย็งัทรงสานต่อสิง่ทีพ่ระราชบดิาได้ทรงไว้
เปรียบเหมือนกับการที่พระองค์ทรงโปรดปรานการเป่าแซกโซโฟน 
เช่นเดยีวกบัพระราชบดิา	ทัง้นีไ้ด้ออกแบบสวนให้สามารถมองเหน็ได้จาก

นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ศึกษา ทีมปลายฝน

นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศศึกษา ทีม Feeling in to form
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ทุกมุมมอง	 และสามารถเข้าถึงได้จากทุกคน	 เพื่อส่ือถึงพระองค์ท่ีม ี
พระวสิยัทศัน์กว้างไกล	มองเหน็ปัญหาของประชาชนและเข้าถงึประชาชน
ได้ไม่ต่างจากพระราชบิดาเลย
	 รางวลัชมเชยอนัดบัสามเป็นของทมี	Not	Responding	ชือ่สวน	
ก้าวที่ 10	 แนวคิด	 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 10	 ทรงเปรียบเสมือน 
พลังขับเคล่ือนปวงชนชาวไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้า	 ความสุขความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินไทยที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	9	และรัชกาลที่	10	
ดูแลผืนแผ่นดินเรื่อยมาถ่ายทอดผ่านพันธุ์ไม้ที่น�ามาใช้ตกแต่ง	 แสดงถึง
บารมีของรัชกาลที่	 10	 ความสงบร่มเย็น	 ความสง่างามม่ันคง	 แข็งแรง	 
ซุ้มที่น�ามาตกแต่งเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรดังบารมีของท่านที่น�าพาชาวไทย
ก้าวสู่รัชสมัยต่อไป	 โดยน�าแนวทางการออกแบบเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
Eco	Design	มาใช้ทั้งวัสดุที่ใช้ไม้พาเลท	ซึ่งเป็นไม้ใช้แล้ว	น�ามาประยุกต์
ใช้ในการสร้างและตกแต่งส่วนต่าง	ๆ 	เป็นการ	Reuse	เพือ่ลดปรมิาณขยะ
และยังน�าดอกเยอบีร่า	 ซ่ึงเป็นไม้ดอกที่มีคุณสมบัติดูดมลพิษมาตกแต่ง
ภายในสวนอีกด้วย	 ทั้งน้ีการออกแบบสวน	 ก้าวที่	 10	 นอกจากตกแต่ง 
เพื่อความสวยงามแล้วนั้น	 ยังให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนด้วย

รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป

	 ส�าหรบัการจัดสวนประเภทประชาชนทัว่ไป	กฎกตกิากเ็ช่นเดยีว
กับการจัดสวนประเภทอุดมศึกษา	 แต่แนวคิดจะต้องสื่อให้เห็นชัดเจน 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีผูจ้ดังานได้ก�าหนดไว้	และการจดัสวนประกวดจะต้อง
มีความสวยงามและพิถีพิถันมีความประณีตบรรจงในการจัดตกแต่งสวน
 สวนชนะเลศิประเภททมีบคุคลทัว่ไป	ได้รบัถ้วยรางวลัพระราชทาน
ของ	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ	พร้อมเงนิรางวลั	40,000	
บาท	เป็นของทีม	ฟรุ้งฟริ้งกิ่งก่องแก้ว	ชื่อสวน	Gift to Father
	 แนวคิด	 “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามประชาชนชาวไทย	เชิญข้าพเจ้าขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิให้เป็นไปตามบทบญัญัตขิองกฎมณเฑยีรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น	
ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง”	 พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	2559	ท�าให้
ประชาชนชาวไทยต่างปล้ืมปิติยินดีกันทั้งประเทศที่พระองค์ทรงตอบรับ
เสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นรชักาลท่ี	10	ประชาชนชาวไทยต่างประดบัตกแต่ง
ธงเฉลิมพระเกยีรต	ิกล้วยไม้นานาชนดิต่างผลิดอกบานสะพรัง่หลากหลาย
สีสัน	แสดงออกถึงความปิติยินดี	
	 การออกแบบสวน	 Gift	 to	 father	 ให้อารมณ์สไตล์วินเทจ 
โดยมีกลิ่นไอธรรมชาติ	 เลข	 10	 ที่ผสานเลข	 9	 อย่างกลมกลืนสวยงาม	 
สือ่ถงึบุญญาบารมแีละพระปรชีาสามารถของรชักาลที	่10	ซึง่ถกูถ่ายทอด
มาจากรชักาลที	่9	ทรงเปรยีบเสมอืนร่มโพธิท์องของแผ่นดนิ	ทีแ่ผ่กิง่ก้าน
สาขาให้ความงามร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย	 ความสวยงามและความ
อดุมสมบรูณ์ของพรรณไม้และสวน	ผสานกบัสสีนัของดอกกล้วยไม้	ท�าให้

16 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ประชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ทีมฟรุ้งฟริ้งกิ่งก่องแก้ว

ประชาชนทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ ทีมสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี

คณะกรรมการให้คะแนนสวน
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สวนนี้ดูสวยงาม	สดใส	สามารถรับชมและซึมซับธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง
 ทมีรองชนะเลิศประเภทประชาชนทัว่ไป	คอื	ทมีสมาคมกล้วยไม้
ลพบรุ	ีโดยมแีนวคดิ	Thailand Land of Orchids	จากพระราชเสาวนย์ี
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดยุเดช	บรมนาถบพติร	“..พระเจ้าอยูห่วัเป็นน�า้	
ฉนัจะเป็นป่าทีถ่วายความจงรกัภกัดต่ีอน�า้	พระเจ้าอยูห่วัสร้างอ่างเกบ็น�า้	
ฉันจะสร้างป่า..”	โดยในส่วนของชาวกล้วยไม้จะขออนุรักษ์ปรับปรุงและ
พัฒนาให้กล้วยไม้อยู่คู ่ประเทศไทยตลอดไป	 ซ่ึงสวนน้ีได้น�ากล้วยไม ้
หลากหลายพนัธ์หลายสมีาตกแต่งสวนได้อย่างวิจติรบรรจงเป็นธรรมชาติ
ที่สวยงาม
	 ส�าหรับทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก	3	ทีม	คือทีม	ADD	Green	
IN	 GARDEN	 โดยมีแนวคิด	ทรงพระเจริญ	 ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปจาก 
พระมหากษัตริย์	รชักาลที	่9	สูร่ชักาลที	่10	และเนือ่งด้วยวโรกาสเฉลมิฉลอง
การขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดนิทรเทพยวรางกรู	การออกแบบภูมสิถาปัตย์เน้นถึงความเป็นสมยัใหม่	
ออกแบบให้ดูเป็นมิติการวางแผน	 เส้นตรงน�าสายตาของเทอเรสในทุก 
มุมมองสู ่พระบรมฉายาลักษณ์ใช้พรรณไม้ท่ีมีสีสันสดใสสื่อถึงการ 
เฉลมิฉลอง	อาทเิช่น	กล้วยไม้	สบัปะรดส	ีดอกดาวเรอืง	ทีส่ือ่ถงึประชาชน
และสีประจ�าพระองค์ท่าน	 ที่รายล้อมรอบสวนดั่งเช่นประชาชนที่คอย
เปล่งเสียง	 “ทรงพระเจริญ”	 เน้นการวางรายละเอียดของพรรณไม้น�า
สายตาสู่การถ่ายทอดเรื่องราวของรัชกาลที่	9	สู่รัชกาลที่	10	
	 ในพระบรมฉายาลกัษณ์เล่นระดบัสายตาด้วยไม้ดดัทรง	เพือ่ให้
เข้ากับสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลผสมผสานกับสวนแนวตั้งที่ถูกติดตั้ง
ไว้ในที่ร่ม	การแบ่งสเต็ปขั้นของพื้นเทอเรส	เพื่อให้มุมมองบนสุดโดดเด่น
ขึ้นมา
 รางวัลชมเชยอันดับที่ 2	 ได้แก่	 ทีมสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่	
แนวคดิ	คืนชวีติกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์	โดยคดิว่ามป่ีา	มนี�า้	มชีีวติและ
สวนต้องมีกล้วยไม้	
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เสด็จทอดพระเนตรงาน

ประชุมการตัดสิน

คัดเลือกแบบสวนประกวด

สวนที่ชนะเลิศประเภทประชาชน
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ของจังหวัดและคุณจิตตินันท์	หวั่งหลี	 รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด	 พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	 
เฝ้ารบัเสดจ็และเมือ่เสดจ็ไปยงัเวท	ีประทบัทีพ่ระเก้าอีเ้รยีบร้อยก็สูพ่ธิกีาร
ตามล�าดับ	 โดยล�าดับแรกนางรัตนา	อนันทนุพงษ์	ผู้อ�านวยการด้านการ
ตลาดได้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	 กราบทูลเบิกทีม
ชนะเลิศการประกวดสวนหย่อมเทิดพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัพระมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ทีเ่สดจ็ขึน้ทรง
ราชย์เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่	 10	 เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล	
กราบทูลเบิกผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	 เข้าเฝ้าทูลถวายเงิน	
กราบทูลเชิญเสด็จเปิดงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง	ครั้งท่ี	 10	
ทอดพระเนตรนทิรรศการสวนกล้วยไม้เฉลิมพระเกยีรตแิละการประกวด
สวนหย่อมทั้ง	 20	 สวน	 และทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการจังหวัด
ปทุมธานี	เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการต่าง	ๆ	ผู้ชนะการประกวดสวนหย่อม
เฉลมิพระเกยีรตฯิ	และผูบ้รหิารศนูย์การค้า	สมควรแก่เวลา	องค์ประธาน
เสด็จกลับ	
	 ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงประกวดสวนหย่อมเฉลิม 
พระเกยีรตฯิ	แล้วยงัมกีารแสดงนทิรรศการพันธุก์ล้วยไม้หายาก,	กล้วยไม้
พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักและหาดู 
หาชมได้ยาก	 ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคม
พฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งมีคุณสุวรรณ	 
หริญัวรวฒุกิลุ	เป็นนายกสมาคมได้น�ากล้วยไม้ชนดิต่าง	ๆ 	นัน้มาจดัแสดง
ได้อย่างสวยงาม	 อลังการ	 เป็นที่ประทับตาประทับใจแก่ผู้มีโอกาสได้มา
เยี่ยมชมงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้างครั้งที่	10	ประจ�าปี	2560	
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์และปณิธานที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	 
ได้ก�าหนดและมุ่งมั่นด�าเนินการอย่างดีเยี่ยมเช่นนี้ในทุกปีและตลอดไป	
สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นหน่วยงานหนึง่
ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

 รางวัลชมเชยอันดับท่ี 3	 ได้แก่	 ทีมรักราชมงคลธัญ	 แนวคิด	 
พระม่ิงขวัญ มงคล ชนท้ังชาติ	 ชาติไทยที่ยั่งยืนอยู่จนมาถึงทุกวันนี้	 
สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสียสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อปวงชนของท่าน	 ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน	 พระมหากษัตริย์ 
ของคนไทย	ไม่เคยทอดทิ้งพสกนิกรของพระองค์ท่านเลย	คนไทยทุกคน
จึงมีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ประดุจพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวม
ดวงใจของคนไทยทั้งชาติ	 เปรียบพระองค์ท่านเสมือนเทพท่ีคอยปกป้อง
ปวงชนชาวไทย	
	 แนวคิดในการออกแบบสวนในคอนเซป	 “พระมิ่งขวัญ	 มงคล	
ชนทั้งชาติ”	 ในหลวงรัชกาลที่	 10	พระองค์เปรียบประดุจดังชีวิต	 จิตใจ	
ของคนไทยทัง้ชาติ	โดยน้อมน�าพระบรมฉายาลกัษณ์และพระราชลญัจกร
ของพระองค์ท่านอยู่ในหัวใจ	 ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทย
ทัง้ชาต	ินอกจากนีภ้ายในสวนยงัประกอบด้วยภาพ	พระราชกรณยีกจิของ
พระองค์ท�าให้ผู้เข้าชมได้เห็นพระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน	 ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์ให้ปวงชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมี
	 รางวลัชมเชยทัง้ประเภทอดุมศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	จะได้
รบัรางวลัทมีละ	7,000	บาท	การจดัสวนของทัง้	2	ประเภทในเวลาทีจ่�ากดั	
แต่การจดัแสดงกส็วยงาม	เพราะทุกทมีมคีวามตัง้ใจและทุม่เทแรงกายแรง
ใจตกแต่งสวนทีป่ระกวดให้สวยงามอย่างเตม็ทีต่ามรปูแบบทีไ่ด้ออกแบบ
เอาไว้ให้สมกับความตั้งใจและปณิธานของศูนย์การค้า	 ฟิวเจอร์พาร์ค	
รังสิต	ที่ได้พยายามตอบแทนในสิ่งที่ดีมีคุณค่าแก่สังคมมานานนับ	10	ปี	
โดยผ่านการจัดงานฟิวเจอร์พาร์ค	สานต่องานพ่อสร้าง	ครั้งที่	10	นั่นเอง

พิธีเปิดงาน

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์	 เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด
งานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้างครั้งที่10	 ในวันจันทร์ที่	 27	
พฤศจิกายน	 2560	 เวลา	 14.00น.	ณ	 Alive	 Park	 Hall	 ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งเมื่อองค์ประธานเสด็จมาถึง	 
นายพนิิจ	บญุเลศิ	ผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธาน	ีพร้อมข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่

กรรมการตัดสิน
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กองบรรณาธิการ

	 เมื่อวันท่ี	 5	 เมษายน	 2561	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้จัดสัมมนาเรื่อง	 “การจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช ท�าไม?  
ใครได้–ใครเสยี? มทีางออกหรอืไม่?”	ณ	ห้องประชมุ	กองวจิยัและพฒันา
วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่วและแปรรปูผลติผลเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	
(ตกึ	8	ชัน้)	มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วย	นกัวชิาการภาครฐั	และเอกชน	
ผูป้ระกอบการ	สมาคมทางวชิาการด้านการเกษตร	เกษตรกร	และผู้สนใจ	
รวม	170	คน
 ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  
ได้กล่าวถึงความเป็นมา	และวตัถปุระสงค์ของการจดัการสมัมนาในครัง้นี้
ว่า	เนือ่งมาจากเมือ่วนัที	่5	เมษายน	พ.ศ.	2560	คณะกรรมการ	ขบัเคลือ่น
ปัญหาการใช้สารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชืทีมี่ความเสีย่งสงู	ของ	กระทรวง
สาธารณสุข	 เสนอให้มีการจ�ากัดการใช้สารก�าจัดวัชพืชไกลโฟเซต  
โดยมีเงื่อนไขข้อห้ามประกอบการจ�ากัดการใช้ คือ 1) ห้ามใช้ส�าหรับ
เกษตรกรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน�้า 2) ห้ามใช้ในบริเวณแม่น�้า 
ล�าคลอง และแหล่งน�้าในพื้นที่ใกล้เคียง 3) ห้ามใช้ในพื้นที่สาธารณะ 
และ 4) ห้ามใช้ในเขตชุมชน	 โดยอ้างอิงถึงข้อกังวลด้านสุขภาพ	 อาท	ิ
องค์การอนามัยโลกก�าหนดให้สารไกลโฟเซตเป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง	
และสารไกลโฟเซตมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิโรค	22	ชนดิ	เช่น	เบาหวาน	
ความดนัโลหติสงู	และอลัไซเมอร์	เป็นต้น	เป็นข้อสนบัสนนุให้มกีารจ�ากดั
การใช้

สารป้องกันก�าจัดวัชพืช...
จ�ากัดการใช้...แบน หรือไปต่อ...

	 ข้อเสนอดังกล่าวน้ี	 ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่เกษตรกรและ
นักวิชาการด้านการเกษตรว่า	 การจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซตอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการก�าจัดวัชพืช	 ซ่ึงเป็นศัตรูพืชส�าคัญท่ีมีผล
ต่อผลผลิตและต้นทุนของเกษตรกร	 และตลอดจนแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย

ดร. อนันต์ ดาโลดม
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และสติปัญญา)	 ค�าถามต่อไปคือ	 เราควรท�าอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมาย	 
หากเราต้องการอาหารปลอดภัย	วิธีการคือ	การยกเลิกไม่ให้ใช้วัตถุมีพิษ	
หรือยกเลิกคนใช้วัตถุมีพิษ	 จะใช่ค�าตอบหรือไม่	 หากเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายการมชีวีติรอดจากอบุตัเิหต	ุวธิกีารคือการยกเลิกไม่ให้มรีถยนต์
หรือยกเลิกคนขับรถยนต์ใช่หรือไม่
	 การน�าประเทศไทยไปสู่การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรไทย
ต่อไปในอนาคตได้นั้น	มีปัจจัยที่ส�าคัญคือ	การหาความรู้และขยายความ
รู้ไปสู่ภาคการเกษตร	 เริ่มจากความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต	 
โดยเข้าใจมาตรฐานที่เป็นที่ต้องการของตลาด	 ซ่ึงน�าไปสู่การผลิตท่ี 
ตรงตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับเพื่อย้อนกลับไปสู่การตัดสินใจโดยใช้
ฐานความรูแ้ละการวจิยัพฒันา	เพือ่ให้การผลติเป็นไปได้โดยมกีารจดัการ
ที่ดีและเหมาะสม	น�าไปสู่ผลผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน	เมื่อเกิดความ
ไม่แน่ใจในเรื่องตลาด เรื่องมาตรฐาน หรือการจัดการใด ๆ ในภาค
การเกษตร ประเทศไทยควรใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นฐานข้อมูลในการ
ตดัสนิใจด้านนโยบายหรอืกฎหมาย โดยให้มกีารมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน
ได้เสียในกระบวนการพิจารณา	 เพื่อให้มั่นใจว่าผลการพิจารณาอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลความเป็นจริง	และสามารถน�าไปสู่ประโยชน์	และการ
ใช้อย่างปลอดภยัได้มาตรฐานอย่างแท้จรงิ	และไม่ส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่
ในสายการผลติรวมถงึการลงทุน การค้า และส่งออก เน่ืองจากนโยบาย
ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานและข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
	 การพจิารณานโยบายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิาร
จดัการใช้สารเคมกี�าจดัวัชพชืในประเทศไทย	เช่น	กรณไีกลโฟเซต	ทีก่�าลงั
อยู่ในกระบวนการพิจารณาในขณะน้ีก็เช่นเดียวกัน	 ควรเป็นไปอย่าง 
ถกูต้องบนพืน้ฐานข้อมลูวทิยาศาสตร์และการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

การบรรยายเรื่อง 

Glyphosate Safety Updates (ไกลโฟเซตคืออะไร ปลอดภัย

หรือไม่ ใครใช้?) 

โดย Dr. Harvey Glick ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาคเอเชีย บริษัท มอนซานโต้ 

	 ทั้งนี้	 หลายปีที่ผ่านมา	 จะมีกลุ่มบุคคล	องค์กรเอกชน	พร้อม
เครอืข่าย	ได้ด�าเนนิการอย่างเป็นระบบโดยออกมาต่อต้านการใช้สารเคมี
ป้องกันก�าจัดโรคแมลง	 สัตว์	 ศัตรูพืช	 วัชพืช	 และปุ๋ยเคมี	 โดยอ้างถึง 
ผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม และผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลทางลบ
เพียงด้านเดียว โดยมิได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตร  
แต่กลับมองภาคเกษตรและเกษตรกรไทยเป็นผู ้ร ้ายท่ีก่อให้เกิด 
ผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมและต่อผู้บริโภค
	 การสัมมนาเรื่อง	 “การจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช 
ท�าไม? ใครได้-ใครเสยี? มทีางออกหรอืไม่?”	ในครัง้นี	้จดัข้ึนเพือ่เป็นเวที
น�าเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจ�ากัด 
การใช้	พร้อมทั้งน�าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปสู่การรักษาผลประโยชน์
ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทย	 บนพื้นฐานของความปลอดภัย 
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
	 การสมัมนาครัง้นี	้ประกอบด้วยการบรรยาย	และการอภปิราย	
ดังต่อไปนี้

การบรรยายเรื่อง 

“การผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ยัง (ต้อง) ไปต่อ” 

โดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
	 คุณพรศิลป์	กล่าวถึงประเทศไทยว่า	มีค่านิยมของการย้อนยุค
และยังขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป
ของยุคอนาคต	 ซึ่งแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างล�้าสมัยเพียงใด	
เช่น	รถไฟ	Hyperloop	ซึ่งเป็นระบบขนส่งความเร็วสูง	หรือเทคโนโลยี
เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตในดาวอังคารได้	 แต่ในท้ายท่ีสุด	 มนุษย์ยังคงมี 
เป้าหมายเพือ่การมสีขุภาพกายใจและสตปัิญญาทีเ่ป็นเลศิและน�าไปสูช่วิีต
ที่ยืนยาว	ดังนั้น	การผลิตอาหารยังคงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญเพื่อเป้าหมาย
สู่ความเป็นนิรันดร์ของมนุษย์
	 มีค�าถามว่า	อาหารในอนาคตจะเป็นอย่างไร	การหาค�าตอบนี้
เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อน�าไปก�าหนดทิศทางการเกษตรของประเทศไทย	 
เพื่อให้ก้าวไปสู่อนาคต	 และเป็นสิ่งท่ีควรน�ามาพิจารณาท�าความเข้าใจ
อย่างรอบคอบ
	 เราผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรไทยเพื่อใคร	 ให้ใคร	 โดยใคร	
หากค�าตอบคือเพื่อความเป็นนิรันดร์	 (มีชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

Dr. Harvey Glick
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 Dr. Harvey Glick	กล่าวถึงไกลโฟเซตว่าป็นสารทีก่�าจดัวชัพชื
ได้หลากหลายและไม่จ�าเพาะเจาะจงชนิดวัชพืชเป้าหมาย	 ไกลโฟเซต
ท�างานโดยการยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างกรด
อะมิโนจ�าเป็นของพืช	 ซึ่งเอนไซม์นี้ไม่พบในคนหรือสัตว์	 จากข้อมูล 
งานวิจัยมากกว่า	40	ปี	ไกลโฟเซตมีคุณสมบัติทางพิษวิทยาในเกณฑ์ที่ดี	
เน่ืองจากไม่เป็นพิษเฉียบพลัน	 ไม่ระคายเคืองผิวหนัง	 ไม่มีผลทาง
พันธุกรรม	 ไม่เป็นพิษต่อระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน	 ไม่เป็นพิษ
ต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่มีผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ	ไม่ท�าให้ทารกพิการ
แต่ก�าเนิด	 และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง	 นอกจากนี้	 ยังมีอัตราการถูกดูดซึม
เข้าร่างกายต�่า	ถูกขับออกได้ทางปัสสาวะ	และไม่สะสมในร่างกาย
 ข้อมลูความปลอดภยัของไกลโฟเซตได้ผ่านการพจิารณาจาก
หน่วยงานรับผิดชอบและองค์กรนานาชาติกว่า 160 ประเทศ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญีปุ่น่ สหภาพยโุรป องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก โดยการพิจารณานี้มีขึ้น
อย่างสม�่าเสมอ และได้ข้อสรุปตรงกันว่า ไกลโฟเซตมีความเป็นพิษต�่า 
ไม่มีความเสีย่งต่อมนษุย์ สัตว์ป่า และสิง่แวดล้อม เมือ่ใช้ตามค�าแนะน�า
ที่อยู่บนฉลาก
	 ไกลโฟเซตถกูใช้อย่างกว้างขวางเพราะเป็นสารทีม่คีวามเป็นพษิ
ต�่าและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากย่อยสลายได้และไม่ตกค้าง 
ในดิน	 นอกจากนี้	 ยังสามารถใช้ประโยชน์จากไกลโฟเซตได้หลากหลาย	
ทัง้ในการก�าจดัวชัพชืในภาคเกษตร	ในสวนครวัเรอืน	หรือในอตุสาหกรรม	
เช่น	การก�าจัดวัชพืชที่ขึ้นขวางทางรถไฟ	เป็นต้น	จนได้รับการขนานนาม
จากนักวิจัยทางเคมีว่าเป็น	“สารเคมีแห่งศตวรรษ”
	 เมื่อมีการน�าเสนอข้อเรียกร้องให้จ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต	 จึงได้
มศีกึษาข้อมลูเรือ่ง	“การใช้ไกลโฟเซตและผลกระทบของการจ�ากดัการใช้
ไกลโฟเซตในประเทศไทย”	จดัท�าโดย	Dr.	Graham	Brookes	จากบรษิทั	
PG	Economics	ของสหราชอาณาจักร	ผลการศึกษาวิจัยมีข้อมูลส�าคัญ
คือ	 ไกลโฟเซตเป็นสารก�าจัดวัชพืชท่ีส�าคัญในประเทศไทย โดยในปี 
พ.ศ. 2555 ประเทศไทยใช้ไกลโฟเซต 15.3 ล้านกิโลกรัม คิดเป็น 
ร้อยละ 33 ของสารออกฤทธิ์ท่ีใช้ในประเทศท้ังหมด	 โดยพืชที่นิยมใช้
ไกลโฟเซต	คือ	ปาล์มน�้ามัน	(ร้อยละ	78)	ยางพารา	(ร้อยละ	81)	ผลไม้
เมอืงร้อน	ข้าว	ข้าวโพด	และอ้อย	และมกีารรายงานผลการศกึษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญถ้ามีจ�ากัดการใช้ (หรือยกเลิก) ไกลโฟเซต ดังนี้
 1) ต ้นทุนสูงขึ้น	 เนื่องจากการก�าจัดวัชพืชด ้วยวิธีอื่น 
มีประสิทธิภาพน้อยกว่าและแพงกว่า	
 2) ผลผลิตลดลง	 เนื่องจากเกษตรกรก�าจัดวัชพืชได้น้อยลง	
ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	และได้ผลผลิตลดลง	
 3) รายได้ลดลง	 เน่ืองจากผลผลิตท่ีน้อยลงท�าให้ผลิตอาหาร
ได้น้อยลง	ท�าให้เกษตรกรเสียรายได้
	 จากสถานการณ์ในประเทศศรีลังกา	 รัฐบาลของประเทศ 
ศรีลังกาประกาศยกเลิกการใช้ไกลโฟเซต	 แม้ว่าคณะกรรมการด้าน
วิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อมูลแก่รัฐบาลว่า	 ไกลโฟเซตมีความปลอดภัย  
นักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศศรีลังกา	 จึงศึกษาและ 

จัดท�ารายงานเรื่อง	 “ผลกระทบจากการยกเลิกไกลโฟเซตในศรีลังกา	 :	 
การประเมินจากภาคสนาม”	 โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่า	 
การยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตในศรีลังกาท�าให้เกิดผลต่อไปนี้
	 1)	 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก	 โดยร้อยละ	 90	 ของ
เกษตรกรศรีลังกาต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น	 ซึ่งเกษตรกรรายย่อยนั้น	 
ได้รับผลกระทบมากที่สุด
	 2)	 การห้ามใช้น้ันไม่มีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายต่อ
เกษตรกร	 เนื่องจากมีสารไกลโฟเซตปลอมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 
สินค้าในตลาดมืดมีราคาแพงขึ้นมากกว่า 3 เท่า และไม่มีภาคส่วนใด
รบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของสนิค้าและสิง่แวดล้อมจากการใช้สนิค้า
ในตลาดมืด



22 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล	 ผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐกิจ	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และออสเตรเลีย	บริษัทมอนซานโต้	จ�ากัด
 ดร.อนันต์ ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้น�าเสนอประสบการณ์ในการต่อสูก้บักระบวนการต่อต้านการใช้สารเคมี
ป้องกันก�าจดัศัตรพูชืและปุย๋เคมอีย่างเป็นระบบ	ในการสร้างสถานการณ์
และบิดเบือนข้อมูลให้สารเคมีและเกษตรกรเป็นผู้ร้าย	 เพื่อน�าไปสู่การ
ออกพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	
ที่เคยด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2550	ซึ่งก�าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสารเคมี
เกษตรและปุ๋ยเคมี	 โดยการต่อสู้นั้นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่เกษตรกร	จนกระทั่งรัฐบาลเข้าใจถึงผลกระทบและได้ยับยั้ง
การตราพระราชบัญญัติดังกล่าว	
	 ขณะนี้เหตุการณ์ท�านองนั้นกลับมาอีกแล้ว	 จากการน�าเสนอ 
ข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเดิม	ๆ	ในการให้ยกเลิกและจ�ากัดการใช้สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืช	ดูเหมือนว่าจะเป็นการหวนกลับมาของกระบวนการเดิม	ๆ 	
ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศโดยรวม	
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 จึงจัดเวทีสาธารณะข้ึน	 เพื่อรวบรวม 
ข้อเทจ็จรงิและแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้น้ี	สมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย	ได้เรียนเชิญ	นพ.	เสรี	ตู้จินดา	ประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	 
ของ	 กระทรวงสาธารณสุข	 และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	
(ไทย-แพน)	 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกฝ่าย	 
แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีท่ัง้สององค์กรไม่เข้าร่วมในการสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหาทางออกร่วมกันในครั้งนี้ด้วย
 ประเดน็ทีห่ยบิยกในการอภปิรายในครัง้นี	้คอื	ท�าไมจงึเรยีกร้อง
ให้จ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต	ดูเหมือนว่ากระบวนการต่อต้านการใช้สารเคมี	
โดยกลุ ่มบุคคล	 องค์กรเอกชน	 และเครือข่ายเหล่านี้	 จะย้อนรอย
กระบวนการที่มีจุดมุ ่งหมายซ่อนเร้นโดยใช้องค์กรที่อ้างว่าปกป้อง 
ผลประโยชน์ของประเทศ	 หรือรักษาส่ิงแวดล้อมและปกป้องผู้บริโภค	
สร้างวาทกรรมบิดเบือนข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิต	เช่น	สารเคมี	ปุ๋ยเคมี	
ว่าเป็นตัวการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อพยายามให้ภาครัฐ
ออกนโยบายและกฎหมายเพือ่ยกเลกิและการจ�ากดัการใช้สารเคม	ี3	ชนดิ	
รวมถึง	 ไกลโฟเซต	ที่มีข้อมูลความเป็นพิษต�่า	 และมีความจ�าเป็นในการ 
ใช้ประโยชน์	 โดยเงื่อนไขในการจ�ากัดการใช้ในพื้นที่สูง	 บริเวณแหล่งน�้า	 
ในพื้นที่สาธารณะ	 และในเขตชุมชน	 เท่ากับการยกเลิกการใช้น่ันเอง	 
การกระท�าเช่นน้ี	 จะขยายไปสู่เรื่องสารเคมีอื่น	 ๆ	 ตามเจตนารมณ์เพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่จุดหมายตามที่ต้องการ	โดยเกษตรกรและ
ผู้ได้รบัผลกระทบจากนโยบายภาครฐัไม่ได้มกีารรบัรูแ้ละมส่ีวนร่วมในการ
พิจารณา
 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์	ได้น�าเสนอความกังวลเช่นเดียวกัน
ว่า	 สารก�าจัดวัชพืช	 เช่น	 ไกลโฟเซต	 มีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นระยะ
เวลานานแล้ว	 ถ้ามีนโยบายจ�ากัดการใช้จะต้องมีข้อมูลรองรับทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์	 และจะต้องมีข้อมูลเพื่อแนะน�าเกษตรกรให้มีทางเลือก 
ในการใช้สารอื่นที่ดีกว่า	ถูกกว่า	และปลอดภัยกว่ามาทดแทน	เกษตรกร

 3)	 ผลผลติลดลง	เน่ืองจากการก�าจดัวชัพชืแบบอืน่มีประสทิธภิาพ
น้อยกว่า	โดยร้อยละ	35	ของผู้ปลูกข้าวโพด	และร้อยละ	24	ของผู้ปลูก
ใบชา	ประสบปัญหาผลผลิตลดลง
 4) คณุภาพของผลผลติลดลง และส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
การส่งออก	เช่น	ชาจากศรีลังกาที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่น	พบสารเคมีตกค้าง
เนือ่งจากเกษตรกรต้องหนัไปใช้สารเคมอีืน่ทีไ่ม่ได้มาตรฐานตามทีก่�าหนด
ของญี่ปุ่น	ท�าให้ส่งผลต่อชื่อเสียงของใบชาซีลอนของศรีลังกา	นอกจากนี้	
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดยงัรายงานว่า	ผลผลติทีไ่ด้มคีณุภาพลดลงอกีด้วย
	 ดงันัน้	จากพืน้ฐานของข้อมลูทางวิทยาศาสตร์	และข้อเทจ็จรงิ
เหล่านี	้แสดงให้เหน็ว่า	หากมกีระบวนการพจิารณาเพือ่ก�าหนดนโยบาย
หรือกฎระเบียบ เช่น การพิจารณาการก�าจัดการใช้ไกลโฟเซต 
ในขณะนี้ โดยขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลรองรับจะท�าให้
เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร ฉุดรั้งประเทศไทยในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืน 
แก่ภาคการเกษตรตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ขาดการจูงใจ 
ในการลงทุนจากภาคเอกชน และลดความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรไทย เทียบกับเกษตรกรจากประเทศอื่นที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้เทคโนโลยีหรือสารเคมีเกษตรที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้

การอภิปราย 

 การอภิปรายครั้งนี้	ด�าเนินการอภิปรายโดย	ดร. อนันต์ ดาโลดม 
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	และมีผูร่้วมอภปิราย	ประกอบด้วย	
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์	 ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย	นายเพิก เลิศวังพง	 อดีตประธานชุมนุม
สหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย	 (ชยสท.)	นายนิวัติ ปากวิเศษ 
ประธานสหกรณ์ผู ้ปลูกมะนาวบ ้านแพ้ว-ด�าเนินสะดวก	 จ�ากัด	 
นายปราโมทย์ ร่วมสุข	 ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออก	 และ	 
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ข้อมูลวิทยาศาสตร์และสภาพความเป็นจริง	 และประกอบกับการมี 
ส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ	 จะน�าไปสู่ทางออกร่วมกัน
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	
	 แนวทางในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย	ควรใช้แนวทาง	GAP	
เพื่อดูแลต้นทุน	 ดูแลคนใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย	 ดูแลสภาพแวดล้อม 
ให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพ	 ไม่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน	 ถ้าทางออก 
คือการห้ามใช้อะไรก็ตามที่คิดเอาว่าเป็นอันตราย	 เช่น	คนใช้เชือกผูกคอ
ฆ่าตัวตาย	เราต้องห้ามการจ�าหน่ายเชือก	นี่เป็นทางออกที่ถูกต้องหรือไม่
 นายเพิก เลิศวังพง	กล่าวว่า	ครอบครัวท�าการเกษตรมาตั้งแต่
รุ่นพ่อแม่	 และจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีช่วยในการก�าจัดศัตรูพืชมาตลอด	
ครอบครัวปลูกยางพารา	 โดยใช้ไกลโฟเซตในการก�าจัดวัชพืชในสวนยาง	
และใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่เคยมีกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับ
อนัตรายจากการใช้ไกลโฟเซตแต่อย่างใด	ทกุคนในครอบครวัยงัมสีขุภาพ
แข็งแรงดีจนทุกวันนี้
 นายนวิตั ิปากวเิศษ	แสดงข้อมลูความจ�าเป็นในการใช้สารเคมี
ก�าจดัศัตรพูชืและการส่งเสรมิให้ผู้ใช้มคีวามรูใ้นการจดัการการใช้สารเคมี
เกษตรอย่างปลอดภยัตามท่ีระบแุละแนะน�าบนฉลากในแปลงปลกูมะนาว
และมะละกอ	โดยค�านวณต้นทุนให้เห็นชัดเจนว่า	หากมีการจ�ากัดการใช้
สารเคมีก�าจัดวัชพืชแล้วต้องไปใช้สารเคมีอื่นที่มีราคาแพงกว่า	 หรือใช้
แรงงาน	ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างแน่นอน	โดยเฉพาะ	ถ้าใช้
แรงงานในการก�าจัดวัชพืช	ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นจะคิดเป็นร้อยละ	50-60	
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
	 เมือ่ปี	พ.ศ.	2550	ทีม่กีระบวนการเพือ่น�าไปสูก่ารออกพระราช
บัญญัติกองทุนส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 ซึ่งเรียกร้อง
ให้มีการเก็บภาษีสารเคมีการเกษตรและปุ๋ยเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการเกษตรและขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย	
โดยเกษตรกรถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรของสังคม	 เนื่องจากผลิตผล
การเกษตรที่อาบสารพิษ	 ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง	 เกษตรกรจึงต้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการ
ผลกัดนันโยบายทีม่จีดุมุง่หมายซ่อนเร้นทีส่่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร	
ซ่ึงรัฐบาลในขณะน้ัน	 ได้รับฟังจึงท�าให้กระบวนการนี้หยุดไป	 และ
เกษตรกรรอดพ้นจากการรับภาระเนื่องจากนโยบายที่อยู่บนความทุกข์
ยากของเกษตรกรไทย	 ดังน้ัน	 เกษตรกรและผู้ที่จะได้รับผลกระทบ	 
ต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลแก่ภาครัฐ
เพื่อน�าไปพิจารณาอย่างรอบด้าน
 ดร. เมธินี ศรีวัฒนกุล	 ให้เหตุผลที่ภาคเอกชนต้องเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ภาครัฐในการก�าหนดนโยบายด้าน
การเกษตรเนือ่งจากเป็นผูม้ส่ีวนได้รบัผลกระทบจากนโยบายเช่นเดยีวกนั	
ขอขอบคุณสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ที่รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย	
	 บริษัทมอนซานโต้	 ซึ่งเป็นบริษัทผู ้ท�าการวิจัยไกลโฟเซต 
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน	 และด�าเนินธุรกิจบน 
พื้นฐานของจริยธรรม	 กฎหมาย	 และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ก็ได้มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของไกลโฟเซตต่อหน่วยงาน

ต้องการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงว่า	 การพิจารณาการจ�ากัดการใช้สาร
เคมีอยู ่บนพื้นฐานของข้อมูลใด	 ปัญหาคืออะไร	 และมีผลกระทบ 
เป็นอย่างไร	 เพื่อให้เกษตรกรรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาหาทางออกร่วมกัน	 อีกทั้งยังมีเวลาให้เกษตรกรได้เตรียมตัว 
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	
	 หากเกษตรกรไม่ได้รับทราบ	 หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณา
นโยบายของรัฐ	เช่น	ในกรณีไกลโฟเซตนี้	เกรงว่าแทนที่รัฐจะหาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาจะกลับกลายเป็นการน�าปัญหาของรัฐมาสู่เกษตรกร	
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการประกาศนโยบาย	 แล้วมีการลักลอบ
น�าเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ	 ไม่ปลอดภัย	 มีราคาแพง	 ใครจะรับผิดชอบ	 
ภาครัฐจะมีการชดเชยให้เกษตรผู้ได้รับความเสียหายได้อย่างไร
 นายปราโมทย์ ร่วมสขุ	ได้ให้ข้อคดิเหน็เพิม่เตมิว่า	ภาครฐัควร
หาข้อมลูให้ครบถ้วนทกุด้าน	และข้อมลูทีถู่กต้องนีค้วรสือ่สารสูเ่กษตรกร
อย่างถูกต้องและเข้าถึงเกษตรกรแต่ละพื้นที่	เพื่อให้เกษตรกรรับรู้	รับฟัง	
และใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในปัจจุบัน	 เช่น	 ในกรณ ี
ไกลโฟเซต	 ยังขาดกระบวนการสื่อสารให้ข้อมูลถึงเกษตรกร	 เกษตรกร
แต่ละพื้นที่	 แต่ละภาคส่วนมีการผลิตท่ีแตกต่างกันตามความจ�าเป็น 
ของแต่ละภูมิภาค	
	 การพิจารณานโยบายเพื่อออกกฎระเบียบน้ัน	 ภาครัฐควรให้
เกษตรกรและทกุภาคส่วนในแต่ละภมูภิาคได้ให้ความเหน็	เพือ่ให้นโยบาย
หรือกฎระเบียบนั้นดูแลเกษตรกรอย่างถูกต้อง	โดยไม่ปล่อยให้เกษตรกร
เป็นผู้ถูกกระท�าโดยไม่มีทางรับรู้และทางเลือก	 ภาครัฐควรมีเจ้าภาพ 
ที่ชัดเจนส�าหรับการก�าหนดนโยบายและกฎระเบียบของภาคการเกษตร
จากหน่วยงานรฐัทีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญด้านการเกษตรอย่างถกูต้องตาม

อุทัย  สอนหลักทรัพย์

(ซ้าย) ปราโมทย์  ร่วมสุข  (ขวา)  เพิก เลิศวังพง
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ภาครัฐ	เพื่อน�าไปพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์	
	 ทีผ่่านมาหน่วยงานภาครฐักว่า	160	ประเทศได้พจิารณาข้อมลู
วิทยาศาสตร์และได้ให้ความเห็นตรงกันว่า	 ไกลโฟเซตมีความปลอดภัย	
และอนญุาตให้ใช้ได้ตามทีไ่ด้ก�าหนดบนฉลาก	เพือ่การจดัการทีเ่หมาะสม
ส�าหรับความเป็นพิษระดับต�่า	
	 บริษัทมอนซานโต้	 ได้ให้ข้อมูลความปลอดภัยของไกลโฟเซต 
ต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเช่นเดียวกัน	 และได้เข้าร่วมประชุม
และให้ข้อมูลในการประชุมรับฟังความเห็นใน	 ๔	 ภูมิภาค	 (เชียงใหม	่
สุราษฎร์ธานี	ขอนแก่น	และกรุงเทพมหานคร)	ซึ่งแต่ละแห่งมีเกษตรกร	
นักวิชาการ	 และภาคเอกชน	 เข้าร่วมประชุม	 โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ตรงกันในข้อมูลด้านความปลอดภัยและผลกระทบหากจ�ากัดการใช้สาร
ไกลโฟเซต	 และยกเลิกการใช้สารเคมีชนิดอื่นโดยไม่มีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์รองรับ	 และยังไม่มีทางเลือกอื่นท่ีดีกว่า	 หากแต่หลายครั้ง 
มีการกล่าวอ้างการมีส่วนร่วมของบริษัทเอกชน	เช่น	บริษัท	มอนซานโต้	
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น	 เพื่อการผูกขาดทาง 
การค้า	 ซึ่งมิได้เป็นความจริงแต่อย่างใด	 เนื่องจากบริษัทมอนซานโต้	 
มิใช่บริษัทผู้ผลิตไกลโฟเซตรายเดียวหรือรายใหญ่ของประเทศไทย	
	 การสร้างความหวาดระแวงนี้เองท�าให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
จากภาคเอกชนไม่ได้มีการรับฟังจากผู้ทีเก่ียวข้องเท่าท่ีควร	 นอกจากนี ้
ยังมีการสกัดกั้นการสนับสนุนท่ีจะก่อให้เกิดการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 
ในด้านการลงทนุและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการให้ความรูค้วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อเกษตรกร	
	 การสร้างความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องและหวาดระแวงเช่นกรณขีอง
ไกลโฟเซตนี้	 นอกจากจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้ว	 
ผูบ้รโิภคเองกอ็าจได้รบัผลกระทบจากการจ�ากดัการใช้ไกลโฟเซตด้วย	เช่น	
อาหารอาจมีราคาแพงข้ึนเนื่องจากมีต้นทุนสูงข้ึน	นอกจากน้ี	 อาจมีพิษ
ตกค้างจากสารเคมีท่ีไม่ได้มาตรฐานซ่ึงมีการน�าเข้ามาขายในตลาดมืด	 

ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศศรีลังกา	 ซ่ึงรัฐบาลยกเลิกการใช ้
ไกลโฟเซตโดยไม่มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ	 และแม้ว่าคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลแล้วว่า	ไกลโฟเซตเป็นสารที่ปลอดภัย

ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 

	 นกัวชิาการ	และเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ให้ความเหน็ดงันี้	
	 1)	 การปล่อยข้อมูลหรือข่าวท่ีเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง	 
ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกในสังคมเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	 การกระท�า 
เช่นนี	้ผู้บดิเบอืนข้อมลูหรอืปล่อยข่าวควรต้องมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ทั้งทางกฎหมาย	และจริยธรรม
	 2)	 เกษตรกรจงัหวดัราชบรุ	ีชีแ้จงในทีป่ระชมุว่าได้ถกูกล่าวหา
จาก	ไทย-แพน	ว่า	ผลผลติหลายชนดิจากจังหวดัราชบรุ	ีมสีารเคมตีกค้าง
ปริมาณมาก	ซึ่งเกษตรกรได้น�าผลผลิตตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง	 ไปตรวจ
วิเคราะห์แล้ว	 พบว่าไม่มีสารตกค้างในปริมาณมากตามท่ีกล่าวอ้าง	
เกษตรกรจึงต้องการทราบข้อมูลว่า	 ไทย-แพน	 ได้ตัวอย่างมาจากท่ีใด	 
และตรวจวิเคราะห์จากไหน	อย่างไร	 เพราะการให้ข้อมูลที่ผ่านมาส่งผล 
กระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตอย่างมาก

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา

	 1)	 รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และจัดท�ารายงานการประชุม
สัมมนาเรื่อง	 “การจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช	 ท�าไม?	 ใครได้- 
ใครเสีย?	มีทางออกหรือไม่?”
	 2)	 น�าเสนอข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นต่อ	 ฯพณฯ	 นายก
รัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อให้
พจิารณาทบทวนนโยบายและมาตรการการบรหิารจดัการสารก�าจดัวชัพชื	
ดังนี้

(ซ้าย) ปราโมทย์  ร่วมสุข  (ขวา)  เพิก เลิศวังพง นิวัติ  ปากวิเศษ
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การค้า	 ผู้แทนจ�าหน่ายสารเคมี	 เกษตรกร	และประชาชน	มาร่วมระดม
ความคิดเห็นเสนอแนวทาง	 และมาตรการจ�ากัดการใช้สารพาราควอต	
คลอไพริฟอส	และ	ไกลโฟเซต	เสนอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณา
	 ผลการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว	สรุปได้	4	มาตรการ
หลัก	ครอบคลุมการน�าเข้า	การผลิต	การจ�าหน่าย	และการใช้	ดังนี้
 มาตรการด้านการน�าเข้าสาร 
 ●	 จ�ากดัปรมิาณการใช้	โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริง	
 ●	 เพิม่มาตรการควบคมุการผลติและจดัจ�าหน่ายภายหลงัจาก
ขึ้นทะเบียนสารให้มากขึ้น	รวมทั้งสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของการใช้สาร	
 ●	 ปรับปรุงและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
และเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	
 ●	 สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารพิษ
ตกค้างให้มากขึ้น	
 ●	 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อจัดหาสารทดแทนหรือทางเลือกท่ี
เหมาะสม
 มาตรการ ด้านการผลิต 
	 ควรประสานความร่วมมือ	 ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ
บริษัทผู้ผลิต	เพื่อด�าเนินการ
 ●	 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	
 ●	 ปรบัปรงุฉลาก	เพิม่รายละเอยีดด้านสุขภาพและสิง่แวดล้อม	
 ●	 ก�าหนดมาตรฐานและควบคมุคณุภาพสารให้ตรงตามทีข้ึ่น
ทะเบียน	
 มาตรการด้านการจัดจ�าหน่าย 
 ●	 พัฒนาบุคลากรประจ�าร้านให้มีความเชี่ยวชาญ	
 ●	 ปรับปรุงหลักสูตรอบรมร้านค้า	 เพิ่มเติมในประเด็นด้าน
สุขภาพ	
 ●	 จ�าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในราคาประหยัด	

 ●	 ทบทวนและยบัยัง้ข้อเสนอการจ�ากดัการใช้หรอืยกเลกิสาร
ก�าจดัศตัรพูชืจากข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลือ่นปัญหาการใช้สาร
เคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	กระทรวงสาธารณสุข	จนกว่า
จะมรีายงานการศกึษาโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างละเอยีดชดัเจน	และ
เผยแพร่สือ่สารให้สาธารณชนโดยเฉพาะเกษตรกรรบัทราบ	และร่วมแสดง
ความเห็นต่อรายงานดังกล่าว	 เพื่อให้ขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นไปด้วย
ความชอบธรรม	 โปร่งใส	 และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความ 
เชื่อมั่นในผลผลิตทางการเกษตรของไทย
 ●	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการก�าหนด
นโยบายการเกษตรร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น
	 สาระจากการสัมมนาทั้งหมดที่น�าเสนอมานี้	 สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	ได้น�ากราบเรียนนายกรฐัมนตรี	ประธานคณะกรรมาธกิาร
เกษตรฯ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รัฐมนตรีว่าการ	 และช่วยว่าการ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 (ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย)	และนายแพทย์เสรี	ตู้จินดา	ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปัญหาการใช้สารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเสีย่งสงู	เพือ่น�าข้อคดิ
เหน็	และข้อเสนอนีไ้ปพจิารณาประกอบการยกเลกิการใช้	และ	จ�ากดัการ
ใช้สารก�าจัดวัชพืช

มาตรการจ�ากัดการใช้

	 23	 พฤษภาคม	 2561	 คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 มีมติ 
ไม่ยกเลิกการใช้	พาราควอต	และ	คลอไพริฟอส	แต่ให้จ�ากัดการใช้	โดย
มอบให้กรมวิชาการเกษตรไปจัดท�าหลักเกณฑ์การจ�ากัดการใช้มาเสนอ
คณะกรรมการภายใน	60	วัน	ส่วนไกลโฟเซต	ยังคงจ�ากัดการใช้เช่นเดิม
	 20	มิถุนายน	2561	สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์	ได้เชิญ
ผู้แทนภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	องค์กรด้านสุขภาพ	สมาคม
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 มาตรการด้านการใช้สาร 
 ●	 พัฒนาหลักสูตรอบรมเกษตรกรให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	
 ●	 กระจายอ�านาจให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเป็นผู้อบรม
และพัฒนาความรู้เกษตรกร	
 ●	 สร้างกลไกการตดิตามการอบรมผ่านบตัรสนิเชือ่เกษตรกร	
 ●	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการอบรมและให้บรกิารฉดีพ่นสารเคมอีย่าง
ถูกต้อง
	 ทั้งนี้	รองศาสตราจารย์	ดร.	พรชัย	เหลืองอาภาพงศ์	อุปนายก
สมาคมเกษตรปลอดภยั	หนึง่ในผูจ้ดัการประชุมระดมความคดิเห็นในครัง้นี้
ยืนยันว่า	 แนวทางดังกล่าวเป็นมาตรการที่สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง	
ตั้งแต่หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ควบคุมสารเคมีการเกษตร	ผู้น�าเข้า	ผู้ผลิต	
ผู้จ�าหน่าย	และเกษตร
 เรือ่งราวของสารเคมกี�าจดัวชัพชืดงักล่าว	คงยงัไม่จบเพยีงเท่านี ้
ตราบใดทีเ่กษตรกรผูใ้ช้	และนกัวชิาการทีรู่จ้รงิไม่ออกมายนืยนัตามความ
เป็นจรงิ	และด้วยข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ทีพ่สิจูน์ได้	อย่าปล่อยให้การสร้าง
กระแสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ

 ●	 ห้ามโฆษณาขายสารดงักล่าวผ่านรถเร่ขายและสือ่ออนไลน์	
 ●	 สร้างกลไกการติดตามการใช้สารเคมีผ่านบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร	สามารถจ�าหน่ายได้เฉพาะในร้านค้าควบคุมเท่านั้น	
 ●	 ยกระดับความสามารถของร้านค้าให้มีความรู้	 ความ
สามารถในการถ่ายทอด	และมีความรับผิดชอบ
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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.อารีญา	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
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

	 ข่าวสารสมาคมพืชสวน	ฉบับประจ�าเดือน	พฤษภาคม	–	สิงหาคม	

2561	เป็นช่วงทีม่วีนัส�าคญั	ๆ 	หลายวนั	เริม่จาก	วนัที	่1	พฤษภาคม	วนัแรงงาน	

เป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงาน	หรือกรรมกร	 บรรดาโรงงาน	 หรือบริษัทเอกชน

ต่าง	ๆ 	กจ็ะหยดุให้กบัพนกังาน	ขณะทีข้่าราชการไม่ได้หยุด	วนัที	่14	พฤษภาคม	

วันจรดพระนังคัลแรกนาขวญั	พระราชพธิีส�าคัญ	เพือ่เป็นขวัญก�าลงัใจส�าหรับ

พี่น้องเกษตรกร	 ราชการหยุด	 ภาคเอกชนไม่หยุด	 ปีน้ีพระโคกินน�้า	 หญ้า	 

และเหล้า	 พยากรณ์ว่า	 น�้าท่าจะบริบูรณ์	 ธัญญาหาร	 ภักษาหาร	 มังสาหาร	 

จะอุดมสมบูรณ์ดี	 การคมนาคมสะดวก	 ค้าขายกับต่างประเทศดี	 เศรษฐกิจ 

จะเจริญรุ่งเรือง	 พระยาแรกนาขวัญเสี่ยงทายผ้านุ่ง	 ได้ผ้า	 6	 คืบ	 ท�านายว่า 

น�้าน้อย	นาในที่ลุ่มจะได้ผลดี	นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง

	 วันที่	 29	 พฤษภาคม	 วันวิสาขบูชา	 วันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 

เป็นวันประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพานของพระพุทธเจ้า	 วันท่ี	 27	 กรกฎาคม	 

วันอาสาฬหบูชา	 วันส�าคัญทางศาสนาอีกวันหน่ึง	 เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกโปรดปัญจวัคคี	ที่เรียกว่า	ปฐมเทศนา	ถือเป็นการ

ประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก	วันที่	28	กรกฎาคม	วันเข้าพรรษา	คือวันที่

พระภิกษุสงฆ์จะต้องจ�าพรรษาอยู่กับที่	 ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆ	 เป็นเวลา	 

3	เดือน

	 วันที่	 28	 กรกฎาคม	 ยังเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งส�าหรับประชาชน

ชาวไทย	 คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	10	

 วันที่	12	สิงหาคม	วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	 9	 และยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย	 พสกนิกร 

ชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เป็นภาพพระราชกรณียกิจ 

ขณะทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล	 โดยเฉพาะในสื่อโซเชี่ยลมีเดีย	 มีการแชร์ภาพ	 

และถวายพระพรกันอย่างกว้างขวาง

 ขอท้ังสองพระองค์ ทรงพระเจรญิ สถติเป็นมิง่ขวญัของพสกนกิร 

ชาวไทยตลอดไป

 พบกันใหม่ฉบับหน้า

สาราณียากร
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