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พืชสวน ส น ท น า
สุนิสา บุญญะปฏิภาค

พันธมิตรแดนอาทิตย์อุทัย

ดร. อนันต์ น�ำเสนอการขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC 2020 ที่ประเทศไทย

คณะของสมาคมพืชสวนฯ ในการประชุม AHC 2016 ที่เฉิงตู
แม้ว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (AHC
2020) ในรูปแบบกึง่ ออนไลน์ได้ปดิ ฉากไปเป็นทีเ่ รียบร้อยเมือ่ วันที่ 15-17
ธันวาคม 2563 ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ทัว่ โลก แต่การจัดประชุม AHC 2020 ซึง่ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้ที่ถือว่าเป็นคนแรกที่ท�ำให้สมาคมฯ รู้จักเรื่องราว
ความเป็นมาเป็นไปของเวทีการประชุมวิชาการพืชสวนในระดับภูมิภาค
เอเชีย บุคคลท่านนี้คือ Prof. Ryutaro Tao รองศาสตราจารย์ประจ�ำ
ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไม้ผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น นอกเหนือจากงานประจ�ำที่มหาวิทยาลัยเกียวโตแล้ว Prof. Tao
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Prof. Ryutaro Tao

ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการบริหารด้านกิจการต่างประเทศของ
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นกรรมการของสมาคม
พืชสวนนานาชาติ (ISHS) ด้วย
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 หรือราว 6 ปีกว่า ๆ
เมื่อ Prof. Tao ได้จัดส่งอีเมล์ถึงนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
แนะน�ำตนเองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม AHC เพื่อทาบทามให้
ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 แทนประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC ครั้งที่
4 ในปี 2566 ซึ่งจะตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น จากจุดเริ่มต้นนี้เองนายกสมาคมฯ
จึงได้น�ำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยเห็นว่าประเทศไทยมีความ
พร้อม และมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการพืชสวนและการบริหารจัดการ
ประชุมนานาชาติ ประกอบกับจะเป็นการสร้างเครือข่ายกับสมาคม
พืชสวนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้
สมาคมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 ในปี 2563 และนับ
จากวันนั้นเป็นต้นมา สายสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่มีการติดต่อผ่าน Prof. Tao จึงมีเรื่อยมา ซึ่งชื่อของ
Prof. Tao มักจะถูกกล่าวถึงเป็นประจ�ำในการประชุมของสมาคมฯ
ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AHC 2020

ดร.อนันต์ บนเวทีการประชุม AHC 2016 ที่เฉิงตู
Prof. Tao ได้แนะน�ำให้นายกสมาคมฯ และคณะเดินทางไป
เข้าร่วมประชุม AHC ครัง้ ที่ 2 (AHC 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน
2559 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ น�ำเสนอ
ข้อมูลและความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3
ในประเทศไทย ซึ่งจากการที่นายกสมาคมฯ และคณะได้มีโอกาสไปเข้า
ร่วมประชุมข้างต้น จึงท�ำให้ได้พบกับ Prof. Tao เป็นครัง้ แรก เมือ่ ใดก็ตาม
ที่สมาคมฯ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุม AHC หรือพบ
อุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรบางราย Prof. Tao จะให้
ความช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำมาโดยตลอด นอกเหนือจากที่ได้พบกัน
ที่เมืองเฉิงตูแล้ว กรรมการสมาคมฯ ยังได้พบ Prof. Tao อีกครั้ง
ในประเทศไทย ในช่วงของการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมฯ เป็นผู้จัด
ประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวได้เชิญ Prof. Tao มาบรรยายในหัวข้อ
The S-RNase-based gametophytic self-incompatibility system
in Prunus และในครัง้ นัน้ สมาคมฯ ได้ฝากแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัด
ประชุม AHC 2020 ให้แก่ Prof. Tao เพื่อน�ำกลับไปช่วยประชาสัมพันธ์
ให้แก่สมาชิกของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วย
นับว่าพันธมิตรจากแดนอาทิตย์อุทัยท่านนี้มีส่วนสนับสนุน
ที่ท�ำให้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากประเทศผู้ก่อตั้งการประชุม AHC
ซึ่งประกอบด้วยสมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สมาคมพืชสวน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น
ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC 2020 ในนามประเทศไทย และท�ำให้
สมาคมฯ เป็นที่รู้จักในเวทีการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ดังนั้น
เมื่อ Dr. Hisayo Yamane, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และ
ผูแ้ ทนประเทศญีป่ นุ่ ในสภา ISHS ได้จดั ส่งอีเมล์ถงึ นายกสมาคมฯ เมือ่ เดือน
มกราคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดท�ำหนังสือสนับสนุน
Prof. Tao เพื่อเข้ารับรางวัล ISHS Fellow ซึ่งเป็นรางวัลที่ ISHS
มอบให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิก ISHS ผู้ซึ่งท�ำคุณประโยชน์ให้แก่วงการ
พืชสวนทัว่ โลก โดยจะได้รบั เข็มรางวัลและประกาศนียบัตร ทางสมาคมฯ
จึงยินดีให้การสนับสนุน โดยได้ส่งหนังสือไปยัง ISHS เพื่อพิจารณา
เนือ่ งจากเห็นว่า Prof. Tao เป็นผูท้ มี่ ผี ลงานวิจยั ด้านพืชสวนเป็นทีป่ ระจักษ์
ในวงกว้าง โดยเฉพาะงานวิจัยด้านไม้ผล เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวญี่ปุ่นและชาว

ในพิธีปิดการประชุม AHC 2020 ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จัดการประชุม AHC2023 กล่าวเชิญชวนร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในปี 2023
ต่างประเทศที่ยังคงท�ำงานอยู่ในแวดวงพืชสวน นอกจากนี้ ยังท�ำหน้าที่
เสมือนทูตของ ISHS ที่ช่วยส่งเสริมงานของ ISHS ในภูมิภาคเอเชีย และ
ยังเป็นผู้ที่ได้ติดต่อทาบทามให้สมาคมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AHC
2020 ในนามประเทศไทย
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 หรือราว ๆ 1 ปีกว่า ๆ
นับจากวันทีส่ มาคมฯ ได้สง่ หนังสือไปยัง ISHS สมาคมฯ ก็ได้รบั แจ้งข่าวดี
จาก Dr. Hisayo Yamane ว่า Prof. Tao ได้รับรางวัล ISHS Fellow
และจะเข้ารับเข็มรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ในการประชุม International
Horticultural Congress (IHC2022) ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม
2565 ณ ประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ นายกสมาคมฯ ได้สง่ หนังสือแสดงความยินดี
ไปยัง Prof. Tao ด้วยแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศ
ญี่ปุ่นได้มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้
ความร่วมมือในหลาย ๆ เรื่อง ตามที่ได้รับการร้องขอมาจาก Prof. Tao
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ Emeritus Prof. Koki Kanahama
อดีตนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญีป่ นุ่ และอดีตผูแ้ ทนประเทศญีป่ นุ่
ในสภา ISHS เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS การเสนอชื่อบริษัท
Suntory Flowers Ltd. เพื่อเข้ารับรางวัลนวัตกรรมด้านพืชสวนจาก
ISHS ในปี 2558 และการสนับสนุนการขอประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม IHC 2026 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2569 ณ เมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การที่สมาคมฯ ได้ผูกมิตรและยินดีสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Tao เป็นตัวกลาง
จึงท�ำให้ได้รับการตอบสนองจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีในการจัด
ประชุม AHC 2020 ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ลงทะเบียน
ออนไลน์เข้าร่วมประชุม AHC 2020 ถึงจ�ำนวน 62 คน ซึ่งเกินกว่าครึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนทั้งหมดจ�ำนวน 105 คน
จากจุดเริ่มต้นเมื่อราว 6 ปีที่แล้ว ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดี
กับพันธมิตรแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งสมาคมฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับสมาชิกของ AHC และนานาประเทศ เพื่อประโยชน์
ต่อวงการพืชสวนของไทยต่อไป
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พืชสวน ส น ท น า
อนันต์ ดาโลดม

เงินกู้ 4 แสนล้าน...
กับโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริตสูง
ได้อา่ นข้อเขียนของ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และ ผศ.ดร.ต่อภัสสร์
ยมนาค เรือ่ ง “ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” ในคอลัมน์การเมือง แนวหน้าออนไลน์
เมือ่ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีสาระส�ำคัญทีน่ า่ เป็นห่วงหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะข้อเขียนดังกล่าวได้ระบุวา่ มีโครงการ
ของกระทรวงเกษตรฯ 2 โครงการภายใต้ “งบเงินกู้สู้โควิด 4 แสนล้าน
บาท” ซึ่งเป็นโครงการที่ “มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง” (ล�ำดับ
ที่ 1 และ 3) ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ประเมินไว้
โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงล�ำดับที่ 1 คือ “โครงการ
1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” งบประมาณ 3,550 ล้านบาท
มีส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ป.ป.ท. ตั้งข้อสังเกตว่า การทุจริตอาจเกิดจาก การจ้างแรงงานที่อาจมี
การช่วยเหลือพวกพ้อง และอาจไม่ได้ท�ำงานจริง การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจ
เอือ้ ประโยชน์คนบางกลุม่ มีการล็อคสเปก หรือซือ้ วัสดุตา่ งๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ในการใช้งานจริง การเบิกงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาไม่ตรงกับที่
จ่ายจริง งบประมาณอืน่ ๆ สามารถจัดท�ำเอกสารเท็จได้ ทีส่ ำ� คัญคือ สตง.
พบว่า โครงการนี้ไม่มีความพร้อมในการด�ำเนินงาน เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการต�่ำกว่าเป้าหมายเพราะเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้น รวมทั้งการ
จัดสรรเงินกู้ล่าช้าด้วย
โครงการนี้ แม้สำ� นักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก แต่หน่วยงานทีร่ ว่ มด�ำเนินการในพืน้ ทีไ่ ม่พน้ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน และ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดย กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาอาชีพด้านพืช
กรมปศุสตั ว์ พัฒนาอาชีพด้านปศุสตั ว์ กรมประมงพัฒนาอาชีพด้านประมง
กรมพัฒนาทีด่ นิ ขุดบ่อเก็บน�ำ้ สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน และ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการ หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน สรุปคือ ทุกหน่วยงานใน

กระทรวงเกษตรฯ มีชื่อปรากฏอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมด ส่วนหน่วยงาน
ไหนจะรับผิดชอบด้านใดขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ
เป้าหมายของโครงการ จะด�ำเนินการในพื้นที่ 4,009 ต�ำบล
ใน 75 จังหวัด เกษตรกรต�ำบลละ 16 ราย รวม 64,144 ราย พื้นที่ด�ำเนินการ
รายละ 3 ไร่ รวม 192,432 ไร่ มีการจ้างงานในระดับต�ำบล ต�ำบลละ
8 ราย รวม 32,072 ราย มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่าน
ระบบออนไลน์ หรื อ ยื่ น ใบสมั ค รที่ เ กษตรต� ำ บล โดยมี ค ณะท� ำ งาน
ขับเคลื่อนระดับอ�ำเภอเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ทราบมาว่า มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยมาก
แม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขอให้สมัครก็ยังยากเย็น
ที่ ป.ป.ท. ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต เกี่ ย วกั บ การจ้ า งแรงงานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ระดับต�ำบล ต�ำบลละ 8 ราย ว่าอาจจะมีการจ้างพวกพ้อง
นี่ก็น่าคิด เพราะคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ�ำเภอเป็นคนคัดเลือก
ด้วยการสัมภาษณ์ แรงงานนีอ้ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด จ้างมาเพื่อท�ำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการท�ำงาน
โครงการ 1 ต�ำบล 1 กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เข้าถึงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้
กับเกษตรกร ส�ำรวจ จัดเก็บและรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรให้
เป็นปัจจุบนั รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานรายแปลงด้วย อีกทัง้ ยังคาดหมาย
ให้แรงงานเหล่านี้เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ในการจัดท�ำแผน และ
ขับเคลือ่ นแผนเกษตรกรรมยัง่ ยืนในระดับต�ำบล เป็นการคาดหวังทีส่ งู มาก
แต่เท่าที่เคยสัมผัสแรงงานเหล่านี้ บางคนยังไม่รู้จักว่าทฤษฎีใหม่ คือ
อะไร...และยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าต้องท�ำอะไรบ้าง
การด�ำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ท�ำให้ต้องอบรมออนไลน์
กิจกรรมนีน้ า่ ห่วงทีส่ ดุ เพราะล�ำพังน�ำเกษตรกรมานัง่ อบรมแบบเห็นหน้า
เห็นตากันตัวเป็น ๆ เกษตรกรที่สนใจฟัง หรือเรียนรู้อย่างจริงจังมีน้อย

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

7

แต่นี่ใช้การอบรมระบบออนไลน์ จึงไม่น่าจะสัมฤทธิ์ผล
อีกโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความเสี่ยงทุจริต
อยู่ในระดับกลาง (ล�ำดับที่ 3 รองจาก โครงการโคกหนองนาโมเดล ของ
กรมการพัฒนาชุมชน) คือ “โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service)” งบประมาณ 170 ล้านบาท
มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ป.ป.ท. ตั้งข้อ
สั ง เกตว่ า การทุ จ ริ ต ในโครงการนี้ มี ช ่ อ งทางจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
โดยเฉพาะ วัสดุทางการเกษตรมีการก�ำหนดเงื่อนไขที่กีดกันผู้เสนอราคา
รายย่อย การส่งมอบปุย๋ ให้กลุม่ เป้าหมายอาจไม่ครบถ้วนตามทีจ่ ดั ซือ้ จริง
การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ การจ้างผลิตสื่อ การจ้างที่ปรึกษา อาจใช้ประโยชน์
ไม่คมุ้ ค่าและมีการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั พวกพ้อง การจัดอบรมสัมมนาอาจ
มีการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับการอบรมจริง
นอกจากนี้ สตง. ยังพบว่ามีความล่าช้าในการจ้างท�ำแพลตฟอร์ม
และแอปพลิเคชั่น ในการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ย และเก็บข้อมูล Data
Base การก�ำหนดเงื่อนไขของโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการ
โครงการไม่มีความเหมาะสมในแง่ของการปฏิบัติจริง
โครงการนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ยืน ยัน ว่าจะช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยจะท�ำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ท�ำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีมีราคา
สูงขึ้นในปัจจุบัน
การด�ำเนินโครงการนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการจัดซื้อ
ชุดตรวจวิเคราะห์ดินให้ ศดปช. ศูนย์ฯละ 10 ชุด จัดซื้อแม่ปุ๋ยให้กับศูนย์
3 สูตร คือ 46-0-0 จ�ำนวน 60 กระสอบ/ศูนย์ 18-46-0 จ�ำนวน 30
กระสอบ/ศูนย์ และสูตร 0-0-60 จ�ำนวน 30 กระสอบ/ศูนย์ และจัดซื้อ
เครื่องผสมปุ๋ยให้แก่ ศดปช. ที่น�ำร่อง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ศูนย์ละ
1 เครื่อง ศดปช. จะด�ำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แนะน�ำการ
จัดการดินและการใช้ปยุ๋ เบือ้ งต้น รวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปยุ๋
มาจ�ำหน่ายให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การจัดหาคุรภุ ณ
ั ฑ์ ทัง้ ชุดตรวจวิเคราะห์ดนิ และเครือ่ งผสมปุย๋
ก็ว่าไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เชื่อได้ว่าคงมีการร้องเรียนกัน
เกิดขึ้นตามมา ส่วนการจัดหาวัสดุ คือ แม่ปุ๋ยนั้น มีความเสี่ยงสูงกว่า
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อย่างอื่น ในอดีตโครงการที่เกี่ยวกับปุ๋ย มีการทุจริตเกิดขึ้นถึงขั้นท�ำให้
ผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายข้าราชการประจ�ำ และฝ่ายการเมืองเสียอนาคต
ก็มีให้เห็นกันแล้ว เช่น กรณีการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2546 ซึ่งเสนอโครงการโดย
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการด�ำเนินการแบบรวบรัด มีการผลักดันโดย
คนใกล้ชิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในสมัยนั้น มีข้อมูล
ส่อไปในทางทุจริต กระท�ำการโดยละเลยกฏระเบียบ และอ้างความ
เดือดร้อนของเกษตรกรเป็นเหตุผลในการด�ำเนินการ คดีนศี้ าลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ได้มีค�ำพิพากษาตัดสินจ�ำคุก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขานุการรรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสสหกรณ์ในสมัยนั้น คนละ 6 ปี (ศาลตัดสิน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ใช้เวลาในการพิจารณาคดีถึง 15 ปี) นอกจากนี้
ในเวลาต่อมายังมีอดีตอธิบดี และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รวมทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง กับโครงการนีถ้ กู ด�ำเนินคดีและจ�ำคุกไปแล้ว
ส่วนหนึ่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาอีกหลายราย
กลับมาที่โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
ที่ก�ำลังกล่าวถึง เกี่ยวกับการจัดหาปุ๋ยมาจ�ำหน่ายยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะ
ด�ำเนินการ เพราะไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ศดชป. ควรเน้น
ภารกิจด้านวิชาการและส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ควร
ด�ำเนินธุรกิจให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มาพัวพันกับหน่วยงาน
ทั้ง 2 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ง ป.ป.ท. และ สตง. รวมทั้ง
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เตือนมาแล้ว ก็ขอให้น�ำไป
ทบทวน ซึ่งอาจจะช้าไป เพราะโครงการจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน
2564 นี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ ขอให้รอบคอบ รัดกุม
ตรวจสอบ และอธิบายได้ โดยเฉพาะข้าราชการ เพราะเวลาเกิดเป็น
คดีความครั้งไร นักการเมืองลอยตัวทุกที คนรับกรรมคือข้าราชการ
แทบทั้งสิ้น....
อดไม่ได้ทจี่ ะห่วงกังวลไปถึงโครงการโคกหนองนาโมเดล ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริตสูงล�ำดับที่ 2
ตามที่ ป.ป.ท. ประเมินไว้ เพราะโครงการนี้มีรูปแบบและการด�ำเนินงาน
ใกล้เคียงกับ โครงการ 1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่แยกกันท�ำ
คนละพื้ น ที่ ที่ ส� ำ คั ญ ของโครงการนี้ คื อ การจ้ า งขุ ด สระน�้ ำ ที่ มี ค วาม
เสี่ยงต่อการทุจริตสูง ตั้งแต่การประกวดราคาที่หน่วยงานในส่วนกลาง

เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยให้ผู้รับเหมาไปด�ำเนินการขุดสระในต�ำบลที่มี
เกษตรกรร่วมโครงการ การขุดสระน�้ำในแต่ละต�ำบล ซึ่งมีพื้นที่ และ
ภูมปิ ระเทศทีแ่ ตกต่างกัน หากไม่สามารถกักเก็บน�ำ้ ได้ เกษตรกรไม่ยอมรับ
ก็จะเกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับงาน ผมเกรงว่าเจ้าหน้าที่
ตรวจรับจะกลายเป็นแพะรับบาปของโครงการนี้
เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า โครงการที่ ก ล่ า วมาทั้ ง 3 โครงการนี้
เป็ น โครงการที่ เ ป็ น ลั ก ษณะ ท็ อ ปดาวน์ คื อ สั่ ง การมาจากข้ า งบน
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยสิ้นเชิง มีความเสี่ยงสูง
ทั้ ง ในแง่ ข องการทุ จ ริ ต และความส� ำ เร็ จ ที่ จ ะส่ ง ผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นโครงการที่สูญเปล่า เพราะเป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลบอกว่าจะน�ำมาใช้กอบกู้
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจจะสูญเปล่าเหมือนโครงการ
ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมาเมื่อปี 2560 และ 2561 ในยุค คสช.
ที่ใช้เงินโครงการละหลายหมื่นล้านบาท
ในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่อยากเห็นชะตากรรมของข้าราชการรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน ที่อาจจะ
ได้รับผลกรรมจากการท�ำงานตามความต้องการของนักการเมือง และ
ผู้บริหารระดับสูง เหมือนเช่นโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสวนครัวรั้วกินได้
และอีกหลายโครงการในอดีต ไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์ซ�้ำรอย....

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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พืชสวน ร า ย ง า น
กองบรรณาธิการ

สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564
cupping

ถ้วยพระราชทาน 4 รางวัล

กรรมการตัดสิน

ถ้วยพระราชทาน
ส�ำหรับรางวัลชนะเลิศ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทยที่สร้าง
มูลค่าในแต่ละปี ประมาณ 33,000 ล้านบาท สร้างรายได้แก่เกษตรกร
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก
รวมทั้งการด�ำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก
กลุม่ สินค้า รวมทัง้ กาแฟด้วย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการร้านกาแฟทีช่ ะลอ
การรับซื้อผลผลิตกาแฟของเกษตรกร ท�ำให้ผลผลิตกาแฟในปีที่ผ่านมา
ยังคงค้างอยู่ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการจ�ำนวนกว่า 2,000 ตัน
และในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ผลผลิตกาแฟฤดูกาลผลิตปี 2563/2564
จะเพิม่ เข้ามาอีกจ�ำนวนกว่า 9,000 ตัน ในขณะทีส่ ถานการณ์ของโควิด-19
ยังไม่คลี่คลาย แต่กลับทวีความรุนแรงขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟและ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งประเทศไทยยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการศึกษา
เอกลักษณ์รสชาติกาแฟ ซึ่งหากทราบรสชาติและเอกลักษณ์ของกาแฟ

จะสามารถน�ำมาประชาสัมพันธ์เพิม่ โอกาสทางการตลาดและการจ�ำหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกรได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกันจัดท�ำ “โครงการประชาสัมพันธ์สดุ ยอด
กาแฟไทย ปี 2564 หรือ THAI COFFEE EXCELLENCE 2021”
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การกาแฟระหว่างประเทศ
หรือ International Coffee Organization (ICO)
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ตลาดกาแฟไทย และสร้าง
การรับรู้ความเป็นสุดยอดกาแฟของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น
เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ธุรกิจกาแฟ อันเนื่องมาจากภาวะตลาดที่ซบเซา นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และสานต่อแนวพระราชด�ำริของ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกาแฟเพื่อสร้าง
รายได้และดูแลผืนป่า รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยด้วย
กิจกรรมส�ำคัญของโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย
ปี 2564 คือ การจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจ�ำปี 2564
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ เ อกลั ก ษณ์ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และขยาย
ช่ อ งทางการตลาดให้ กั บ กาแฟไทย รวมทั้ ง ช่ ว ยระบายผลผลิ ต ของ
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยประจ�ำปี
2564 ครั้งนี้ มีกรมวิชาการเกาตรเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงาน
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า
กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดกิจกรรมการ
ประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจ�ำปี 2564 และการจัดการประกวดครัง้ นี้
เป็นครั้งแรกที่องค์การกาแฟระหว่างประเทศ หรือ ICO ได้จัดสรร
งบประมาณจากกองทุนพิเศษจ�ำนวน ประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมดังกล่าว เพือ่ ประชาสัมพันธ์
กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นของกาแฟไทย ให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคนักดื่มกาแฟรุ่นใหม่ รวมทั้งความพิเศษของการ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ผู้ชนะเลิศ สุดยอดกาแฟไทยปี 2564
ธนาสิทธิ์ สอนสุภา

กาแฟชุมพร
เมล็ดกาแฟโรบัสต้า

ฉิ่ง แซ่ท้าว
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รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

ประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการประกวดทั้งกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา เนื่องจาก
ที่ผ่านมาเคยมีแต่การประกวดเฉพาะกาแฟอะราบิกาเท่านั้น
“เราต้องการค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ
รวมถึงรสชาติกาแฟ จนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ และรณรงค์สง่ เสริมเกษตรกรผูป้ ลูก
กาแฟให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพและ
แสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากาแฟไทยให้มีคุณภาพดีสู่ระดับโลก
เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกร”
การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้ขอพระราชทานถ้วย
รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�ำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด 4 ประเภท ทั้งนี้มีผู้ส่งกาแฟเข้าประกวดรวมกว่า 100 ราย
รวมทั้งสิ้น 186 ตัวอย่าง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นกาแฟ อะราบิกา จ�ำนวน 133 ตัวอย่าง กาแฟโรบัสต้า
53 ตัวอย่าง และได้มีการตัดสินไปแล้วเมื่อปลายเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมี นายจอห์น
แซนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกาแฟพิเศษ และเคยเป็นหัวหน้าคณะผู้ตัดสินกาแฟระดับ
สากลในหลายประเทศ มาเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบางวัลถ้วย
พระราชทานไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
กรุงเทพฯ มี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน
ผลการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ ปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้
ประเภท กาแฟโรบัสตา
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เป็นผลผลิตกาแฟของ ของ นายธนาสิทธิ์
สอนสุภา เกษตรกรจากหมูบ่ า้ นนาตีนเขา ต�ำบลหินแก้ว อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นสวน
กาแฟโรบัสตาทีป่ ลูกในรูปแบบสวนผสม มีพนื้ ที่ 10 ไร่ อยู่ทรี่ ะดับความสูง 47 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเล ต้นกาแฟมีอายุประมาณ 29 ปี ให้เมล็ดพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพได้คะแนน cupping
ถึง 85.39 คะแนน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของ นายเมธา พาติ๊บ หมู่บ้าน
หัวทุ่ง ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คะแนน cupping 85.01
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของ นายพิชติ บุญยืนพนากุล หมูบ่ า้ น
ดอยช้างใหม่ ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คะแนน cupping 83.75
กาแฟอะราบิกา ประเภท Dry /Natural Process
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เป็นผลผลิตจากสวนกาแฟของ นายฉิ่ง แซ่ท้าว
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟแห่งหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน คะแนน
cupping สูงถึง 86.58 สวนกาแฟของนายฉิ่ง มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ต้นกาแฟมีอายุประมาณ
10 ปี ปลูกภายใต้แนวต้นไม้ใหญ่ในสภาพพื้นที่ที่มีระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเล และมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี่เอง
ที่ท�ำให้กาแฟจากเมืองน่าน กลายเป็นกาแฟไทยจากแหล่งปลูก single origin อีกแห่งหนึ่ง
ที่น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ของรสชาติกาแฟอะราบิกา ที่น่าลิ้มลอง

ชาติชาย คะบู่

ฐิติกัลป์ มันตาวลี

เมล็ดกาแฟอะราบิกา ประเภท
Honey Process รางวัลถ้วยพระราชทาน
กาแฟอะราบิกา ที่วาวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของนายสรพงษ์ จิรนันทนุกุล
จากหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน คะแนน cupping 84.53
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของวิสาหกิจชุมชนกาแฟมูเส่คี
ต�ำบลบ้านขันทร์ อ�ำเภอกกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงราย คะแนน cupping 84.08
กาแฟอะราบิกา ประเภท Wet Process
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เป็นผลผลิตกาแฟของนายชาติชาย คะบู่
เกษตรกรในโครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอยผักกูด ต�ำบลแม่นาเติง อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คะแนน cupping 83.92 สภาพพื้นที่ปลูกกาแฟอยู่ในสภาพป่า มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ และ
อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน�้ำทะเล ท�ำให้ต้นกาแฟมีความสมบูรณ์
และให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม ชื่อของกาแฟจากเมืองสามหมอก “แม่ฮ่องสอน” จึงได้รับความสนใจ
จากคอกาแฟรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ และสนุกไปกับการค้นหาเอกลักษณ์ของรสชาติ
กาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของ นางสาวกัญญาพัชร คงพิลยั วัลย์
หมู่บ้านวนาหลวง ต�ำบลแม่นาเติง อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คะแนน cupping 83.68
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของ นายอนันต์ มุงเมือง หมู่บ้าน
ตาดเมย ต�ำบลเทพเสด็จ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.28
กาแฟอะราบิกา ประเภท Honey Process
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เป็นผลผลิตกาแฟของ นางฐิติกัลป์ มันตาวลี
จากหมู่บ้านดอยช้าง ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คะแนน cupping 83.60
เป็นผลผลิตกาแฟอะราบิกาซึง่ ได้มาจากต้นกาแฟทีม่ อี ายุกว่า 20 ปี ปลูกทีร่ ะดับความสูง 1,350
เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล ด้วยความสมบูรณ์ของภูมปิ ระเทศและเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกกาแฟ
ดอยช้าง ท�ำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกาแฟของ นายจรัญ ขันธะเปียง หมู่บ้าน
แม่ตอน ต�ำบลเทพเสด็จ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.50
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลผลิตกาแฟของ นายพีระ พนาสุรนน ต�ำบล
ลองเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.45
การประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564 ผูช้ นะเลิศ ได้รบั รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล
50,000 บาท และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
นอกจากกิจกรรมการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ 2564 แล้ว ยังจัดให้มีการประมูล
เมล็ดกาแฟทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศเหล่านีด้ ว้ ย โดยจะจัดประมูลผ่านระบบออนไลน์ ณ กระทรวง
พาณิชย์ และงาน Road Show สุดยอดกาแฟไทยใน 3 ภูมิภาค แต่ยังไม่ได้ก�ำหนดวัน...
คงต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงก่อน

สุดยอดกาแฟอะราบิกา ปี 64
ประเภท Honey Process

กาแฟวาวี

หวังว่า โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอด
กาแฟไทย ปี 2564 จะประสบความส�ำเร็จในการ
กระตุ้นตลาดกาแฟไทยให้กลับมาคึกคัก ฝ่าวิกฤต
โควิด -19 ไปได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
(ขอบคุณภาพประกอบจาก : กรมวิชาการเกษตร
และ facebook โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอด
กาแฟไทย Thai Coffee Excellence)
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

ทุเรียนหลงลับแล... สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม
ทุเรียน ราชาผลไม้ของไทย (Durian : King of Fruit) เป็นพืช
เศรษฐกิจทีป่ ระเทศไทยผลิตและส่งออกรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก พันธุท์ เุ รียน
ทีป่ ลูกเป็นการค้ามีอยูห่ ลายพันธุ์ ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กระดุม
ทอง และพวงมณี แต่ปัจจุบันมีพันธุ์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา และเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคอีกหลายพันธุ์ ในจ�ำนวนนั้น มีพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล
รวมอยู่ด้วย
หลงลับแล และหลินลับแล เป็นสายพันธุ์ที่ผู้สนใจ และนิยม
รับประทานแม้ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าพันธุท์ เุ รียนอืน่ ๆทัว่ ไป ทัง้ นีท้ เุ รียน
หลง-หลินลับแล เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยลักษณะและรสชาติอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เมื่อน�ำไปปลูกในถิ่นอื่นอาจจะมีผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่างจากถิ่นเดิม
แต่สวนที่จะพาท่านไปเยี่ยมชมนี้ แม้จะไม่ได้อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
แต่ผลผลิตของทุเรียนหลง-หลินลับแล ไม่แตกต่างไปจากถิ่นเดิม ทั้งนี้
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน และ พันธุ์ที่น�ำมาปลูกนั้นเป็น
พันธุ์ที่ขยายมาจากต้นดั้งเดิมของ หลิน-หลงลับแล ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สวนทีว่ า่ นีค้ อื สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม อยูท่ อี่ ำ� เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ไฮฮิลส์ ฟาร์ม

สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่บ้านรักไทย ต�ำบลชมพู อ�ำเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่สูงกว่าระดับน�้ำทะเล 450 เมตร
อยู่บนเนินเขา ภูเดียวกับภูหินร่องกล้า สภาพอากาศเย็นอุดมสมบูรณ์
ด้วยแร่ธาตุอาหารเหมาะแก่การปลูกผลไม้นานาชนิดบนพื้นที่ประมาณ
2,000 ไร่ มีคุณศรณ์ กันตรัตนากุล เป็นเจ้าของซึ่งท่านจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น 24 เป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ปลูกผลไม้
หลากหลายชนิดมานานกว่า 40 ปี
พื้นที่สวนเดิมเคยปลูกส้มโอ มะม่วงน�้ำดอกไม้เบอร์ 4 และ
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 5,000 กว่าต้น แต่เมื่อปีที่แล้วเจอกับสภาวะ
ฝนแล้ง น�้ำไม่เพียงพอ จึงท�ำให้ทุเรียนตายไปพันกว่าต้น ปัจจุบันที่สวน
ไฮฮิลส์ ฟาร์ม ยังมีมะม่วงพันธุ์น�้ำดอกไม้ พันธุ์มหาชนก มะยงชิดพันธุ์
ทูลเกล้า มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร ที่ให้ผลผลิตจ�ำหน่ายได้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
คุณศรณ์ มีแนวคิดว่าอยากให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกไม้ผล
นอกถิ่น โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งยังมีพื้นที่เหลืออีกมากเพียงพอที่จะปลูก
ทุเรียนพันธุ์ต่าง ๆ ได้หลายพันธุ์ และหลงลับแล ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ของการปลูกทุเรียนนอกถิ่น โดยได้น�ำพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลซึ่งได้มาจาก
สวนของนายสมบุญ เกิดทุ่งยั้ง เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ขยายพั น ธุ ์ ทุ เรี ย น
หลงลับแลต้นเดิมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดทุเรียนจากงาน

ที่กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่ ว มกั น จั ด เมื่ อ ปี พ.ศ. 2520 และได้ ก ารรั บ รองพั น ธุ ์ จ ากกรมวิ ช า
การเกษตร ในปี พศ. 2521
ปัจจุบนั สวน ไฮฮิลส์ ฟาร์ม มีทเุ รียนพันธุห์ ลงลับแลอยูม่ ากกว่า
2,000 ต้น อายุ 11 ปี และให้ผลผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีพันธุ์
หลินลับแล 200 ต้น อายุประมาณ 8 ปี และเมื่อ 2 ปีที่แล้วยังได้ปลูก
ทุเรียนพันธุ์ มูซันคิงส์ พันธุ์หมอนทอง และพันธุ์พวงมณีเมล็ดลีบ เพิ่มอีก
หลายร้อยต้น อนาคตข้างหน้าสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม จะมีผลผลิตทุเรียน
คุณภาพออกมาจ�ำหน่ายให้กับผู้นิยมบริโภคทุเรียน ให้สมกับการรอคอย
การชิมและกินทุเรียนในแต่ละปีเลยทีเดียว
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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คุณศรณ์ กับทุเรียนหลงลับแล

เนื้อเต็มพู

บรรจุกล่องส่งไปรษณีย์
(ขายออนไลน์)

เนื้อหนาเมล็ดลีบ

ผลผลิตสดใหม่จากต้น

ส่งตามออร์เดอร์ ออนไลน์ (เฉพาะเนื้อ)

ผลไม้หลายชนิดสามารถน�ำไปท�ำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้มากมาย ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวนี้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้มีแผนการด�ำเนินงาน
ร่วมกับสุขสยาม เพื่อจัดกิจกรรมในช่วงฤดูกาลของผลไม้ไทยที่มีผลผลิต
ออกสู่ตลาด ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ในการกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
แต่สถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวยเมื่อประเทศไทยประสบกับการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ท�ำให้ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ
ต่าง ๆ ต้องงดให้บริการ และเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการ
ที่รัฐบาลก�ำหนด โครงการนี้จึงไม่สามารถจัดเต็มรูปแบบได้
ต่อมาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รบั ทราบจากคุณศรณ์
เจ้าของสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม ว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลของสวนฯ
มีเป็นจ�ำนวนมาก และก�ำลังจะเก็บเกี่ยวได้รุ่นแรกในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
จึงมีแนวคิดว่าน่าจะน�ำผลผลิตทุเรียนหลงลับแล จากสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม
ซึ่งเป็นสวนที่ผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP มาจ�ำหน่ายที่
สุขสยาม เป็นการเริ่มต้น บุกเบิกโครงการ Sook Siam Amazing Thai
Fruits ส�ำหรับปีนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่ไม่ผิดหวัง เพราะผลตอบรับจาก
ลูกค้าของสุขสยามดีมาก

มหัศจรรย์พันธุ์ทุเรียน

สวนทุเรียนไฮฮิลส์ ฟาร์ม เป็นสวนที่ได้การรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิตในระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตร และเป็นสวนผลไม้
คุณภาพในโครงการของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เพือ่ เป็นตัวอย่าง
ของเกษตรกรที่ผลิตไม้ผล โดยตระหนักและให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
มาตรฐาน พร้อมทัง้ ใส่ใจต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ทัง้ นี้
จะเห็นได้วา่ ในแต่ละปีทเุ รียนของสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม จะมีลกู ค้าสัง่ จองกัน
ข้ามปี ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�ำให้ประชาชนส่วนมาก
ต้องงดการเดินทางไปไหนมาไหนอย่างอิสระเช่นแต่กอ่ น จ�ำเป็นต้องกักตัว
ท�ำงานอยู่บ้าน สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม จึงต้องมียุทธศาสตร์การจ�ำหน่าย
ทางออนไลน์ หน้าเพจ ไฮฮิลส์ ฟาร์ม และท�ำมามาอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับในปีนี้ ได้นำ� ทุเรียนพันธุห์ ลงลับแลสู่ สุขสยาม ณ ไอคอน
สยาม เพือ่ จัดจ�ำหน่ายในพืน้ ทีบ่ ริเวณหน้าบ่อน�ำ้ ภาคกลาง เมืองสุขสยาม
เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการ Sook Siam Amazing Thai Fruits
ซึ่งจะด�ำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เป็นโครงการที่จะเปิดมุมมองให้คนทั่วไป
ได้รวู้ า่ ผลไม้ไทยมีศกั ยภาพเป็นได้มากกว่าผลไม้ใช้รบั ประทานสด ผลผลิต
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จากเอกสารค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
เกีย่ วกับความเป็นมาของพันธุท์ เุ รียนหลงลับแล และหลินลับแล เป็นเรือ่ ง
ที่น่าสนใจ จึงขอน�ำมาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกได้ทราบในที่นี้
ทุเรียนหลงลับแล ต้นเดิมขึ้นอยู่ที่ม่อนน�้ำจ�ำ หมู่ 7 บ้านผามูบ
ต�ำบลแม่พูล อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าของต้นเดิมคือ นายลม
– นางหลง อุประ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 บ้านนาปอย เขตเทศบาลต�ำบล
หัวดง ต�ำบล แม่พูล อ�ำเภอลับแล เป็นทุเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
จากการประกวดทุเรียนทีป่ ลูกจากเมล็ดซึง่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตรและจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520
และได้รบั การรับรองพันธุใ์ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2521 ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอลับแล โดย
นายเกรี ย งไกร คะนองเดชาชาติ เกษตรอ� ำ เภอลั บ แลในขณะนั้ น
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในต�ำบลแม่พูล ได้แก่ นายเมือง แสนศรี
นายสมบุญ เกิดทุ่งยั้ง และนายแสง ม่านแก้ว น�ำยอดทุเรียนหลงลับแล
จากต้นเดิมมาขยายพันธุ์ โดยวิธีการเสียบยอดจนได้รับความส�ำเร็จ
ก่อนที่ต้นเดิมจะตายเพราะอายุมาก (อายุประมาณ 60 ปี)
ลั ก ษณะประจ� ำ พั น ธุ ์ จากการศึ ก ษาลั ก ษณะพั น ธุ ์ โ ดยวิ ธี
เสียบยอด ซึ่งเป็นสวนของนายเมือง แสนศรี (เป็นสวนแรกที่ต้นขยาย
ติดผล) ทุเรียนหลงลับแลมีอายุต้น 15 ปี สูง 11.7 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม 8 เมตร แผ่นใบเรียบแผ่ออกจนเกือบแบนราบ ใบเป็นรูป
ขอบขนาน อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบเท่ากับ 3.19 : 1
ปลายใบสอบแหลม โคนใบมน หลังใบมีสเี ขียวอมสีเหลือง ดอก กลีบดอก

ดร.อนันต์ พาทีมงาน
ฟ้าประทานฯ เยี่ยมชมสวน

ดร.อนันต์ และคุณลักขณา เยี่ยมชมสวนไฮฮิลส์

มีสขี าวอมสีเขียว ผลมีขนาดเล็กถึงปานกลาง น�ำ้ หนักผล 0.5-3.5 กิโลกรัม
ต่อผล ทรงผลกลมรูปไข่ ฐานผลค่อนข้างกลม หรือนูนขึ้นมาเล็กน้อย
ตรงบริเวณหนามรอบขั้วผลปลายผลมน หรือกลม ก้านผลมีขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.63 เซนติเมตร หนามผลทรงพีรามิด ขอบหนาม
โค้งเข้า เปลือกผลมีสเี ขียวอมเหลือง ร่องพูไม่ชดั เจน เนือ้ ละเอียด สีเหลือง
ค่อนข้างจัด รสชาติหอมหวานมันกลิ่นอ่อน อัตราส่วนน�้ำหนักเนื้อต่อ
น�้ำหนักผล 0.35:1 และในหนึ่งผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร้อยละ 97.5 อายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 105-110 วัน (นับตั้งแต่วันดอกบานจนถึงผลแก่
ตัดได้) ฤดูออกผล ช่วงผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ของทุกปี
ทุเรียนหลินลับแล ต้นเดิมปลูกโดย นายหลิน ปัดลาด บ้านเลขที่
126 หมู่ 7 บ้านผามูบ ต�ำบลแม่พูล อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กล่าวคือในปี พศ. 2493 นายหลิน ปัดลาด ได้น�ำเมล็ดทุเรียนมาปลูก
แล้วเกิดการกลายพันธุ์มีลักษณะที่แปลกกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆ จึงน�ำให้
เพื่อนบ้านกินหลายคนบอกว่ารสชาติดี ต่อมาในปี พศ. 2520 เจ้าของ
ต้นเดิมได้ส่งทุเรียนพันธุ์นี้เข้าประกวดในการประกวดทุเรียนที่ปลูกจาก
เมล็ด ซึง่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมด�ำเนินการจัดประกวด แม้ว่าในปีดังกล่าวทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมก็ตาม แต่พันธุ์หลินลับแลก็ยังได้รับความนิยม
จากนักบริโภคทุเรียนไม่น้อยกว่าทุเรียนพันธุ์หลงลับแล เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ นายหลิน ปัดลาด ผูป้ ลูกทุเรียนต้นเดิมจึงตัง้ ชือ่ ทุเรียนพันธุน์ วี้ า่ “หลิน
ลับแล” และประกอบกับต้นเดิมขึ้นอยู่ที่บ้านผามูบ จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า
“ผามูบ 1” หลังจาก นายหลิน ปัดลาด ถึงแก่กรรม ต้นเดิมจึง อยูใ่ นความ
ดูแลและขยายพันธุ์โดย นายสว่าง ปัดลาด บุตรชาย
ลั ก ษณะประจ� ำ พั น ธุ ์ จากการศึ ก ษาลั ก ษณะประจ� ำ พั น ธุ ์
หลินลับแล ในปี พศ.2543 พบว่าต้นเดิมมีอายุ ประมาณ 50 ปี สูง 13
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ทรงพุ่ม 15 เมตร ทรงพุ่มรูปกองฟาง ใบ เป็นรูป
ขอบขนาน จนถึงรูปหอกแกมรูปไข่ อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบ
เท่ากับ 2.85-3.861 ปลายใบสอบแหลม หรือสอบแหลมโค้ง โคนใบมน
หลังใบเขียวแกมเหลือง ดอก กลีบดอกรูปซ้อนค่อนข้างสั้น อัตราส่วน
ความยาวต่อความกว้างกลีบดอกเท่ากับ 2.6:1 กลีบดอกมีสีเหลือง
ผล มีขนาดเล็ก น�้ำหนัก ผล 1.1-1.8 กิโลกรัม ผลทรงกระบอก ฐานผล
เว้าลึก ปลายผลตัด ก้านผลมีขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.38
เซนติ เ มตร) หนามผล โค้ ง แหลมคม เปลื อ กผลสี เขี ย วอมเหลื อ ง
เนือ้ ละเอียดมาก สีเหลืองอ่อน รสชาติ หวานมัน กลิน่ อ่อนมากอัตราส่วน
น�้ำหนักผล เท่ากับ 0.13:1 และในหนึ่งผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร้อยละ 71.4
อายุการเก็บเกี่ยวผลประมาณ 110 - 115 วัน (นับตั้งแต่วันดอกบาน

คุณลักขณา และ คุณศรณ์

รอชิม

นักท่องเที่ยวพร้อมชิม

เจ้าของสวนลงมือแกะทุเรียนเอง

รับนักท่องเที่ยว
จนถึงผลแก่ตัดได้) ฤดูออกผล ช่วงผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคมของทุกปี
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ก็แตกออกเป็นพูๆ ฉีกแต่ละพูออกจากกัน ก็ได้รับประทานเนื้อทุเรียน
หลงลับแล ที่หอมหวานมันได้แล้ว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นั่งท้ายกระบะ พาชมสวน

เก็บผลผลิต

เทคนิคการเลือกทุเรียนแก่เหมาะแก่การบริโภค
1. นับอายุ โดยประมาณ ตั้งแต่ดอกบานจนถึงผลแก่พร้อม
ที่จะตัดได้ พันธุ์กระดุม 90 - 100 วัน พันธุ์ชะนี 100 - 110 วัน พันธุ์
ก้านยาว, พันธุ์กบ 120 - 135 วัน พันธุ์หมอนทอง 115 - 120 วัน พันธุ์
หลงลับแล 105 - 110 วัน พันธุ์หลินลับแล 110 - 115 วัน
2. การดูปากปลิง หากทุเรียนแก่จัดที่ปากปลิงจะพองโต
เห็นรอยเด่นชัด
3. ดูท่ีหนาม ผลทุเรียนแก่ปลายหนามจะออกสีน�้ำตาลเข้ม
หนามจะแข็งไม่มีสปริง
4. บีบปลายหนาม ถ้าเป็นทุเรียนแก่เมือ่ บีบปลายหนามเข้าหากัน
จะมีลักษณะมีสปริง แต่ถ้าเป็นทุเรียนที่อ่อนหนามจะแข็งไม่มีสปริง
5. ดูที่ก้านผล ก้านผลทุเรียนแก่ จะมีลักษณะแข็งเป็นสปริง
แม้จะเก็บไว้นานหลายวันก็ตาม ส่วนก้านผลทุเรียนอ่อนจะมีลักษณะ
อ่อนน่วมไม่มีสปริง
6. ดูสขี องผล เมือ่ มองจากด้านบน ผลทุเรียนแก่จะเห็นหนาม
เป็นสีคล�้ำ แต่ผลจะมีสีนวลตัดกันเห็นชัดแต่ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วย
7. ดูร่องพู ถ้าเป็นทุเรียนแก่ร่องพูจะเป็นสีน�้ำตาลปนเหลือง
เด่นชัดถ้าทุเรียนอ่อนร่องพูจะออกสีเขียว
8. เคาะเปลือกหรือกรีดหนาม ส�ำหรับทุเรียนแก่ เมื่อเคาะ
เปลือก หรือกรีดหนาม จะได้ยินเสียงโพรกดังหลวมๆ ไม่ทึบ แต่ถ้าเป็น
ทุเรียนอ่อนเสียงจะดังแน่นทึบไม่โพรก
9. ชิมปลิง เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงทุเรียนแก่จะเห็นน�้ำที่ขั้วผล
ใสๆ ซึมออกมา ชิมดูจะมีรสหวาน แต่ถ้าเป็นทุเรียนอ่อนน�้ำที่ซึมออกมา
ไม่ใสจะข้นชิมดูจะรสฝาด
10. ดมกลิ่น ทุเรียนจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ โชยออกมา
ทั้งหมดเป็นมหัศจรรย์พันธุ์ทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแล
ที่มีผู้นิยมบริโภคมากมาย เช่น เดียวกับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว
หรือพันธุช์ ะนี ทีม่ กี ารปลูกมากในภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี ตราด
ระยอง และปราจีนบุรี เป็นต้น
ส่วนทุเรียนหลงลับแลของสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม มีลกั ษณะตรงตาม
พันธุ์ มีผลกลม หรือรูปไข่ ฐานนูนเล็กน้อย น�้ำหนักผล 1.5 - 2 กิโลกรัม
เนื้อเหลือง ละเอียด รสชาติหอมหวานมัน เมล็ดเล็กหรือลีบ และจะ
เก็บเกี่ยวเมื่อทุเรียนแก่คือ 105 - 110 วัน หลังดอกบานเท่านั้น เมื่อสุก
แก่จัดสังเกตได้โดยผิวออกเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม เล็กน้อย ปอกง่าย
โดยใช้มีดหนาๆ จิ้มที่รอยแยกของพูที่ส่วนล่างของผลทุเรียน งัดเบาๆ
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เนื่องจากสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกทุเรียนนอกถิ่น และผลไม้อีกมากมายหลายชนิด โดยเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ดร.อนันต์ ดาโลดม และ คุณลักขณา นะวิโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ ได้น�ำ
คณะเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านที่ ฟ้าประทานฟาร์ม อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา ไปเยี่ยมชมการปลูกทุเรียน การปลูกไม้ผลต่างๆ ของสวน
ไฮฮิลส์ ฟาร์ม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคุณศรณ์ กันตรัตนากุล
น�ำชมและบรรยายเกี่ยวกับการปลูกไม้ผลและทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
และพันธุ์อื่นๆ ด้วย
ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มเพื่อนเกษตร
รุ่น 28 จ�ำนวน 15 คน น�ำโดย ดร.พรพจน์ ทองมีอาคม และคุณปรีชา
สมบูรณ์ประเสริฐ ประธานเกษตรรุ่น 28 ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวน
ทุเรียนไฮฮิลส์ ฟาร์ม ซึ่งคุณศรณ์ ได้น�ำขึ้นรถกระบะลัดเลาะไปตาม
ต้นทุเรียนทีก่ ำ� ลังออกผล และทยอยแก่พร้อมจะเก็บเกีย่ ว มองดูตน้ ทุเรียน
ไกลลิบ ๆ เป็นที่สนุกสนาน จะเห็นว่าถึงแม้จะจบเกษตร แต่บางท่าน
ก็ไม่ได้มีความรู้ว่าต้นทุเรียนเป็นอย่างไร ออกดอกติดผลเช่นไร ปลูกและ
ดูแลรักษาอย่างไรให้ตน้ ทุเรียนเจริญเติบโต สามารถให้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รสชาติดี ดังนั้นผู้ที่ไปเยี่ยมชมสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม จึงได้รับทั้งความรู้และ
ความอร่อยได้ไม่รู้จบกับสารพัดพันธุ์ทุเรียน และเนื้อทุเรียนแช่แข็ง
มะยงชิดลอยแก้ว
ขอขอบคุณคุณศรณ์ กันตรัตนากุล เจ้าของสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม
ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และอบอุ่น ทั้งพาดูงานและแกะทุเรียน
ให้ชิมชนิดไม่ทันคนที่จ้องจะชิมเลยทีเดียว ซึ่งในปีหน้าหวังว่าสวน
ไฮฮิลส์ ฟาร์ม ซึ่งเป็นสวนที่ปลูกด้วยรักและเอาใจใส่ และมีสโลแกนว่า
“ไม่ลองไม่รู้แต่ถ้าได้ลองชิมดู จะหลงรักทุเรียนหลงลับแล พันธุ์แท้
แน่นอน” คงจะมีผลผลิตทุเรียนหลงลับแลคุณภาพออกมาและสามารถ
จ�ำหน่ายได้มากมายเช่นเดียวกับปีนี้ หรือได้มากกว่าอีกหลายเท่า ซึ่งต้อง
รอดูต่อไป......
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความตั้งใจของเจ้าของสวน ในการให้สวน
แห่งนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกทุเรียนนอกถิ่น ส�ำหรับ
เกษตรกรและผู้สนใจที่จะปลูกทุเรียนอย่างจริงจัง สมาคมพืชสวนฯ ยินดี
ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ความประสงค์นั้นบรรลุผล
สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศ
และภู มิ อ ากาศเย็ น สบายเหมาะสม และมี ก ารปลู ก ไม้ ผ ลมากมาย
หลายชนิด เจ้าของสวนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์สูง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น
ทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และ ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการปลูกทุเรียน
นอกถิ่น อย่างแท้จริง

พืชสวน ส น ท น า
กองบรรณาธิการ

ลักษณะดอก

กันภัยมหิดล
ข่าวสารสมาคมพืชสวน ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิง่ กับครอบครัว
“จันทรประสงค์” ที่ได้สูญเสีย ผศ.ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2564 (สิริรวมอายุ 90 ปี)
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี และ ผลงานของท่านด้านพืชสวน
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ จึงขอน�ำเรื่องราวของ “กันภัยมหิดล” ซึ่งเป็น 1
ในผลงานที่น่าภาคภูมิใจของอาจารย์ จิรายุพิน มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบ
ทั้งนี้ได้รับความกรุณาด้านข้อมูล และภาพประกอบ จาก ดร.วีระชัย ณ นคร
อดีตผู้อ�ำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
กันภัยมหิดล ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Afgekia mahidolae Burrt &
Chermsir ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2510 โดย นางสาวจิร ายุพิน เจิ มสิ ริ วั ฒ น์
นักพฤกษศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร พบจากตัวอย่างพรรณไม้ที่นายเกษม
จันทรประสงค์ พนักงาน กองพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร เก็บมาจากจังหวัด
กาญจนบุรี ลักษณะเป็นพืชชนิดใหม่ จึงได้ไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม แล้วน�ำเมล็ด
จากฝักมาเพาะทีก่ รมวิชาการเกษตร ออกดอกในปี พ.ศ. 2511 ได้ตรวจสอบแน่ชดั
ว่าเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก จึงเขียนค�ำบรรยายพรรณไม้และขอพระราชทานชือ่
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึง่ ได้รบั พระราชทาน
ชื่อพรรณไม้ดังกล่าวว่า “กันภัยมหิดล” ทั้งนี้ได้มีการตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ
“กันภัยมหิดล” เมื่อปี พ.ศ. 2514 ในวารสาร Note Roy. Bot. Gard. Edinburgh,
31 : 131-133 A.1971
ในหนังสือพรรณไม้พระต�ำหนักสวนปทุม (หน้า 219 : พ.ศ.2550)
ซึ่ง ผศ. ดร. จิรายุพิน เป็นบรรณาธิการ ได้อธิบายไว้ว่า กันภัยมหิดล เป็นไม้เลื้อย
ทุกส่วนมีขนสีขาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือ
รูปไข่กว้าง ดอกสีม่วง ออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว
กลีบดอก 5 กลีบ ผลเป็นฝัก เมื่อแห้งจะแตกเป็นสองซีก รูปรี แบน นูน
ตามเมล็ด เมล็ดสีน�้ำตาล มีขนสีน�้ำตาลอ่อน เป็นพืชเฉพาะถิ่น
ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นพรรณไม้สญ
ั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ดอกย่อยรูปดอกถั่ว

ลักษณะใบ
เป็นไม้เลื้อย
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พืชสวน วิ ช า ก า ร
วาสนา มั่งคั่ง

มะปราง “หวานทองประมูลพรหมณี”
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
พืชกลุ่มมะปรางจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 มะปรางป่า , ส้มปราง (Bouea macrophylla Griff.)
ชื่อสามัญ Gandaria (En), ramania, gandaria (Ins), kundang,
rembunia, setar (Mal) ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ใบขนาดใหญ่ ใบกว้าง
ประมาณ 5 - 8 ซม. ใบยาวประมาณ 14 - 30 ซม. ตายอดรูปกลม หรือ
รูปไข่ รูปร่างผลเกือบกลม ในประเทศไทย พบบริเวณป่าดิบ และมีการ
ปลูกในจังหวัดจันทบุรี ระนอง ตรัง ปัตตานี ยะลา ต่างประเทศพบใน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกาะสุมาตรา และเกาะชะวา
กลุ่มที่ 2 มะปราง มะยงชิด (Bouea oppositifolia (Roxb.)
Meisn.) ชื่อสามัญ Plum mango, marian plum (En), rumenia,
rumiang (Mal) ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ใบกว้างประมาณ 5 - 6 ซม. ใบยาว
12 -15 ซม. ตายอดรูปใบหอก หรือกรวยยาวผลรูปไข่แกมขอบขนาน ใน
ประเทศไทยพบบริเวณป่าดิบ และมีการปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ต่างประเทศพบในประเทศอินเดีย พม่า จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา หมู่
เกาะอันดามัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกาะสุมาตรา เกาะชวา และ
บอร์เนียว
กลุ่มที่ 3 มะปรางป่า (Bouea poilanei Evrard) มีข้อมูลจาก
ปาจรีย์ อินทะชุบ กรมวิชาการเกษตร ว่า พบในประเทศเวียดนาม

มะปรางของไทย

ร.ต.ต.อ�ำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก
ให้ข้อมูลว่า ตามหลักฐานที่ปรากฎ ในประเทศไทยมีการปลูกมะปราง
มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยปลูกแถบหัวเมืองรอบ ๆ เมืองสุโขทัย ได้แก่
ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร และ พิษณุโลก ต่อมาภายหลังพบว่ามีการ
ปลูกมะปรางในจังหวัดอื่นๆ ด้วย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี นครนายก ปัจจุบันมีการจ�ำแนกมะปรางได้ดังนี้
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แบ่งตามรสชาติความเปรี้ยว - หวาน มี 5 ประเภท เรียงล�ำดับ
จากเปรี้ยวไปหาหวาน คือ กาวาง มะปรางเปรี้ยว มะยงห่าง มะยงชิด
และ มะปรางหวาน
แบ่งตามขนาดของผล มี 2 ชนิด คือ ชนิดผลเล็ก (มีจ�ำนวนผล
มากกว่า 25 ผลต่อกิโลกรัม) กับชนิดผลใหญ่ (มีจ�ำนวนน้อยกว่า 25 ผล
ต่อกิโลกรัม)
แบ่งตามรสชาติ มี 3 ประเภท คือมะปรางเปรี้ยว (มีรสเปรี้ยว
ทัง้ ผลดิบและผลสุก) มะปรางหวาน (มีรสหวานทัง้ ผลดิบและผลสุก) มะยง
(มีรสชาติหวานและเปรี้ยวอยู่ในผลเดียวกัน)

พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืชหรือเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่มี
เจตนารมณ์สง่ เสริมให้มกี ารปรับปรุงพันธุแ์ ละพัฒนาพันธุพ์ ชื เพือ่ ให้มพี นั ธุ์
พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม และสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและ
ความคุม้ ครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ และพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์
พืชป่า เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน
พั น ธุ ์ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครอง
พันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 หมายถึง พันธุพ์ ชื ทีม่ อี ยูเ่ ฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึง่
ในประเทศไทย และไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุพ์ ชื ใหม่ แต่ได้จดทะเบียน
เป็น พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ พันธุพ์ ชื พืน้ เมือง
เฉพาะถิ่นพันธุ์แรกของประเทศไทย คือ ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส
ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยกลุ่มเกษตรกร ท�ำสวนส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสคุ้งบางกะเจ้าเป็นผู้
ยื่นจดทะเบียนแทนชุมชน มีอายุการคุ้มครอง 17 ปี เริ่มคุ้มครองตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2579 อายุของหนังสือส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น อาจขยายเวลาต่อได้
คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุพ์ ชื นัน้ ยังคงมีการอนุรกั ษ์และพัฒนา
อยู่เฉพาะในชุมชนนั้น และชุมชนนั้นยังคงร่วมกันอนุรักษ์พืชนั้นอยู่
เมือ่ ได้จดทะเบียนคุม้ ครองพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ของชุมชน
ใดแล้ว สิทธิของชุมชน เมือ่ พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ของชุมชนได้รบั การ
จดทะเบียนแล้ว ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา

ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออก นอกราชอาณาจักร หรือจ�ำหน่าย
ด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และให้
มีการจัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชร้อยละยี่สิบ
เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ผู้ท�ำนิติกรรมร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไข
ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก�ำหนด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจะเป็ น พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ได้ ต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 ซึง่ ได้กำ� หนดค�ำนิยามไว้ดงั นี้
“พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่
เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึง่ ภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและ
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครอง
พันธุ์พืช
นอกจากนี้ยังต้องด�ำเนินการตาม มาตรา 43 44 45 และ 46
ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ดังนี้
มาตรา 43 ระบุว่า พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ จะต้องเป็นพันธุพ์ ชื ทีม่ อี ยูเ่ ฉพาะในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น และต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่
มาตรา 44 ระบุวา่ บุคคลซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแล้วทีต่ งั้ ถิน่ ฐานและ
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 43 อาจขอ
ขึน้ ทะเบียน เป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยตัง้ ตัวแทนยืน่ ค�ำขอเป็น
หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ โดยในค�ำขอนั้นอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(1) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และวิธีด�ำเนินการ
ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
(2) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน
(3) สภาพพืน้ ทีพ่ ร้อมทัง้ แผนทีส่ งั เขปแสดงเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนและ
เขตติดต่อ
การยืน่ ค�ำขอและการพิจารณาอนุมตั ขิ นึ้ ทะเบียนชุมชนให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45 พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้
อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ให้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชน
ดังกล่าวได้

เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องจากชุมชนซึง่ เป็นผูอ้ นุรกั ษ์ หรือพัฒนาพืชนัน้ ๆ
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูล
ที่จ�ำเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีทชี่ มุ ชนดังกล่าวรวมตัวกันจัดตัง้ เป็นกลุม่ เกษตรกร หรือ
สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้น
มีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได้
มาตรา 46 การขอจดทะเบียน การพิจารณาค�ำขอจดทะเบียน
และการออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงที่ว่านั้น คือ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. 2559 ที่ระบุว่า
“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
ยื่นค�ำขอจดทะเบียน พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่
กรณี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีทชี่ มุ ชนอยูใ่ นเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หลายแห่ง ชุมชนดังกล่าวจะยืน่ ค�ำร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้”
ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกันนี้ ยังก�ำหนดด้วยว่า เมือ่ พนักงาน
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ค�ำขอจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ แล้ว ให้ตรวจสอบ
ค�ำขอ แหล่งก�ำเนิด คุณสมบัติของพืชที่จ�ำเป็น เอกสาร หลักฐาน และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ ถ้าเห็นว่าเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดไม่ถกู
ต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการส่งเอกสาร หลักฐาน และ
รายละเอียดเพิม่ เติมให้ถกู ต้องครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่ด�ำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานและ
รายละเอียดในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือได้ยื่นเอกสารหลักฐานและ
รายละเอียดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานและรายละเอียดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่รับค�ำขอแล้วแจ้งค�ำสั่งดังกล่าวและแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบก�ำหนดระยะเวลา
มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี
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เมือ่ คณะกรรมการได้รบั ค�ำขอแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับจดทะเบียน
พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ตามค�ำขอ ให้แจ้งการไม่รบั จดทะเบียนพันธุพ์ ชื
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้น
การพิจารณา
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นควรรับจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมือง
เฉพาะถิน่ ตามค�ำขอ ให้ประกาศค�ำขอจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
ณ กรมวิชาการเกษตร และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�ำคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในกรณีที่ไม่มีค�ำคัดค้าน ให้คณะกรรมการออกหนังสือส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ คพ. 6 ที่ปรากฎ
อยู่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว

มะปราง “หวานทองประมูลพรหมณี”

บุญส่ง เนียมหอม
ให้ยื่น หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสาร
หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นพร้อมค�ำขอตามวรรคหนึ่ง หรือเอกสาร
หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอค�ำขอจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
พร้อมความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
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จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีนโยบายส่งเสริมการปลูก
มะปรางให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 โดยสมาคม
ชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายกจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดี
จังหวัดนครนายกเป็นประจ�ำทุกปี นายบุญส่ง เนียมหอม เป็นเกษตรกร
อาชีพท�ำนาและท�ำสวนอยู่ที่บ้านโคกล�ำดวน หมู่ที่ 9 ต�ำบลพรหมณี
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายบุญส่งไม่มีเงินซื้อกิ่งพันธุ์
มะปราง เนื่องจากขณะนั้น กิ่งพันธุ์มะปรางมีราคาแพง โดยราคาขาย
วัดจากความสูงของกิ่ง ศอกละ 1,000 บาท จึงเดินทางไปขอเก็บผล
มะยงชิ ด พั น ธุ ์ ทู ล เกล้ า ที่ ร ่ ว งหล่ น อยู ่ ใ ต้ ต ้ น จากสวนของนายสมชาย
วงศ์บุญธรรม ต�ำบลศรีกะอาง อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำนวน
15 ผล น�ำมาเพาะลงถุง ๆ ละ 1 ผล (เพาะผลสุกแก่ทมี่ เี นือ้ ติดและเปลีย่ น
เป็นสีดำ� ใกล้เน่า) ย้ายปลูกในปี 2534 จนกระทัง่ อายุ 7 ปี เมือ่ พ.ศ. 2540
จึงเริ่มให้ผลผลิตโดยพบว่ามีการกระจายตัวทางพันธุกรรม แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นมะปราง (มะยงชิด) จ�ำนวน 2 ต้น
ต้นที่ 1 มีลักษณะ ใบเป็นรูปรี ความกว้างผลประมาณ 4.5 ซม.
ความยาวผลประมาณ 7.2 ซม. ทรงผลยาวรีเป็นรูปไข่ ผลแก่มีสีเหลือง
ปนส้ม เนื้อสีเหลืองปนส้ม มีรสหวานอมเปรี้ยว ตั้งชื่อว่า “ชิดบุญส่ง”
ได้ยนื่ ค�ำขอให้กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุพ์ ชื ขึน้ ทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตพิ นั ธุพ์ ชื พ.ศ. 2518 โดยกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ.1) เลขที่ 1165/2562 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2562 และต้นที่ 2 ได้มะปราง (มะยงชิด) ผลเล็ก คัดพันธุ์ทิ้ง
กลุม่ ที่ 2 เป็นมะปราง (กาวาง) จ�ำนวน 10 ต้น รสชาติเปรีย้ วมาก
ผลมีขนาดเล็ก จึงคัดพันธุ์ทิ้ง
กลุ่มที่ 3 เป็นมะปรางหวาน จ�ำนวน 3 ต้น
ต้นที่ 1-2 เป็นมะปรางหวาน ผลมีขนาดเล็ก จึงคัดพันธุ์ทิ้ง
ต้นที่ 3 เป็นมะปรางหวาน ทรงต้นแผ่ออก ใบรูปรี ฐานใบ
รูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกยาวเฉลี่ย 6 ซม. ผลมีขนาดใหญ่
ทรงผลยาวรีเป็นรูปไข่ มีจุกเล็กน้อยที่ขั้วผล ผลแก่มีสีเหลืองปนส้ม
เนื้อผลสีเหลืองปนส้ม ความกว้างผลประมาณ 3.2 ซม. ความยาวผล

มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี
ประมาณ 6.2 ซม. มีรสหวาน มีกลิ่นหอมตั้งชื่อว่า “หวานทองประมูล
พรหมณี” โดยมีที่มาของชื่อพันธุ์ดังนี้
“หวาน” หมายถึง มะปรางหวาน “ทองประมูล” มาจาก
นามสกุลเดิมของภรรยานายบุญส่ง เนียมหอม ส่วนค�ำว่า “พรหมณี” คือ
พื้นที่ก�ำเนิดพันธุ์มะปรางพันธุ์นี้ นายบุญส่ง เนียมหอม ได้ขยายพันธุ์
มะปรางพันธุห์ วานทองประมูลพรหมณี เพือ่ ปลูกในสวนของตนเอง และ
ในสวนของกลุ่มผู้อนุรักษ์มะปรางซึ่งอยู่ในสวนใกล้กันรวมจ�ำนวน 7 ต้น
และเนือ่ งจากมะปรางพันธุน์ มี้ ลี กั ษณะประจ�ำพันธุท์ ดี่ โี ดยเฉพาะมีกลิน่ หอม
ที่ไม่เหมือนมะปรางพันธุ์อื่นๆ นายบุญส่งจึงคิดจะจดทะเบียนคุ้มครอง
พั น ธุ ์ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองพั น ธุ ์ พื ช
พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน และสมาชิกชุมชน
จะได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ให้คงอยู่ในชุมชนของตนเองต่อไป

ประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนชุมชน
และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า การจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
มี 2 ขั้นตอน คือ การขึ้นทะเบียนชุมชนและ การจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้

การขึ้นทะเบียนชุมชน

การด�ำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
นครนายก หลังจากได้รับการประสานงานงานจากนายบุญส่ง เนียมหอม
ตัวแทนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2561 แจ้งความประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนมะปรางหวานทองประมูล
พรหมณีเป็นเป็นพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ด�ำเนินการ ดังนี้

คณะท�ำงานขึ้นทะเบียนชุมชนและตรวจสอบค�ำขอแหล่งก�ำเนิด
และคุณสมบัติของพันธุ์มะปรางหวานฯ
บุญส่ง เนียมหอม ร่วมประชุมกับคณะท�ำงานขึ้นทะเบียนมะปรางหวานฯ

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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คณะท�ำงาน ตรวจสอบถึงสวน
ประชุมจัดท�ำบัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนมะปรางหวานฯ 18 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะท�ำงาน ขึ้นทะเบียนชุมชนฯ และตรวจสอบค�ำขอ แหล่งก�ำเนิด
และคุณสมบัติของพันธุ์ 11 มี.ค. 2563

ประชุมคณะท�ำงานฯ 11 มีนาคม 2563

มกราคม –พฤษภาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล
การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุพ์ ชื ของชุมชน ประวัตกิ ารสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ศึกษาข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
พืชกลุม่ มะปรางลักษณะประจ�ำพันธุข์ องมะปรางพันธุห์ วานทองประมูลฯ
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บันทึกข้อมูล บันทึกภาพ เพื่อประเมินคุณสมบัติตามกฎหมาย
วันที่ 4 กันยายน 2562 ประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียน
ชุมชนและการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์
หวานทองประมูลพรหมณี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
นครนายก โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายกมอบหมายให้เกษตรจังหวัด
นครนายกท�ำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
พรหมณี สมาคมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณาข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ดังนี้
1) ข้อมูลพืน้ ฐานด้านการเกษตรของชุมชน ประวัตคิ วามเป็นมา
ของชุมชนและการสืบทอดระบบวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
		 ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครนายก อ�ำเภอบ้านนา
และอ�ำเภอปากพลี ทั้ง 3 อ�ำเภอนี้ มีลักษณะดินเป็นดินปนทรายและ
ดินเหนียว เหมาะแก่การท�ำนา ท�ำสวนผลไม้ และการอยูอ่ าศัย มีครัวเรือน
ทั้งหมด 72,761 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 16,760 ครัวเรือน
มีประชากรรวม 195,710 คน (ชาย 96,952 คน, หญิง 98,758 คน)
		 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,022,276 ไร่ พื้นที่ท�ำการเกษตร
ประมาณ 464,938 ไร่ และทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรชนิดต่างๆ
ได้แก่ ท�ำนา 545,541 ไร่ ปลูกไม้ผล 57,916 ไร่ ปลูกไม้ยืนต้น 19,220
ไร่ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 932 ไร่ ปลูกพืชผัก 5,474 ไร่ ปลูกพืชไร่ 1,911
ไร่ ปลูกสมุนไพร 1,173 ไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 3,168 ไร่ ด้านปศุสัตว์
2,136ไร่ และแมลงเศรษฐกิจ 1 ไร่ (อ้างอิง : ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
จังหวัดนครนายก ปี 2560) มีการสืบทอดระบบวัฒนธรรมประเพณี
มาเกินกว่าสิบปี ได้แก่ ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟวัดเขานางบวช ประเพณีแห่ขา้ ว
พันก้อน ประเพณีเอาะเฮือน ประเพณีสารทพวน ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีบายศรีสขู่ วัญข้าว ประเพณีกวนข้าวทิพย์ และประเพณีรำ� ผีมอญ
เป็นต้น
2) ชื่อชุมชนและขอบเขตของชุมชนที่จะขอขึ้นทะเบียน
		 ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ใช้ชอื่ “ชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
พรหมณี” ประกอบด้วย 3 อ�ำเภอของจังหวัดนครนายกที่มีกิจกรรม
การปลูก อนุรักษ์ พัฒนาพันธุ์มะปรางเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้แก่
อ�ำเภอเมืองนครนายก อ�ำเภอบ้านนา และอ�ำเภอปากพลี
3) จ�ำนวนสมาชิกชุมชนที่จะร่วมกันขอขึ้นทะเบียนชุมชน
นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายกก�ำหนดจัดท�ำบัญชีรายชือ่ สมาชิก
ชุมชนที่จะขอขึ้นทะเบียนชุมชนในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4) สมาชิกชุมชนบ้านโคกล�ำดวนที่เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุ์มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี มีจ�ำนวน 11 คน ได้แก่
นายบุญส่ง เนียมหอม นายเสนาะ ฤทธิ์รัตนลือ นายมนูศักดิ์ ทองประมูล
นายสุภรัตน์ ทองประมูล นายสีนวน พิมพา นายเสฏวุฒิ ทองประมูล
นายมานพ ทองประมูล นางสาวสุวรรณา เนียมหอม นายประณีต เนียมหอม
นางสาวออมทรัพย์ เนียมหอม และ นางทัศนีย์ แก้ววาศรี

5) ตั ว แทนชุ ม ชนที่ จ ะเป็ น ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชน
ที่ประชุมมอบให้ นายบุญส่ง เนียมหอมเป็นตัวแทนชุมชนด�ำเนินการยื่น
ค�ำขอขึ้นทะเบียนชุมชน
6) หน่วยงานที่จะเป็นผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิน่ แทนชุมชน มติทปี่ ระชุมมอบให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลพรหมณี
เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการยื่นค�ำขอจดทะเบียนมะปรางพันธุ์หวาน
ทองประมูลพรหมณีเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประชุมหารือจัดท�ำบัญชีรายชือ่ สมาชิก
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกเพื่อขึ้นทะเบียนชุมชนตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 โดย ร.ต.ต.อ�ำนวย หงษ์ทอง
นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เกษตรกรสังกัด
สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก เข้าร่วมประชุมหารือและจัดท�ำบัญชี
รายชือ่ สมาชิกชุมชนทีม่ กี จิ กรรมการปลูก อนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุม์ ะปราง
จาก 3 อ�ำเภอ ได้จ�ำนวน 103 คน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ประชุมคณะท�ำงานตรวจสอบค�ำขอ
แหล่งก�ำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 และ
คณะท�ำงานด�ำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
นครนายก เพื่อพิจารณาร่างค�ำขอขึ้นทะเบียนชุมชนและลักษณะประจ�ำ
พันธุ์มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลนครนายก ที่ประชุมประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน นายทรงพล สมศรี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
ประธานคณะท�ำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลพรหมณี นายกสมาคม
ชาวสวนมะปรางนครนายก เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางต�ำบลพรหมณี
รวมทั้งสิ้น 32 คน
ทีป่ ระชุมพิจารณาข้อมูลการสืบทอดระบบวัฒนธรรมของชุมชน
และข้อมูลลักษณะประจ�ำพันธุข์ องมะปรางพันธุห์ วานทองประมูลพรหมณี
โดยที่ประชุม เห็นชอบข้อมูลชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
เห็นชอบร่างค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ของมะปราง
พันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองทัว่ ไป และพันธุพ์ ชื ป่า
ต่อไป
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายบุญส่ง เนียมหอม ได้รับมอบ
จากชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกให้เป็นผูย้ นื่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน
ชุมชนตามมติที่ประชุมหารือเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยยื่นที่
กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบค�ำขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอค�ำขอต่ออธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับค�ำขอและเสนอค�ำขอ

ดร.ทรงพล สมศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิชาการเกษตร (ซ้าย)
และ รศ. วิจิตร วังใน ผู้แทนสมาคมพืชชสวนฯ (ขวา) ร่วมประชุม
การขึ้นทะเบียนมะปรางหวานทองประมูลพรหมณี
นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (ซ้าย)
ดร. ทรงพล สมศรี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร (ขวา)

ดังกล่าวพร้อมความเห็นเบือ้ งต้นให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดนครนายกพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนชุมชน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อธิบดีสั่งรับค�ำขอเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2563
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2563 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเสนอค�ำขอ
ดังกล่าว พร้อมความเห็นเบื้องต้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงนาม
หนังสือส�ำคัญการขึน้ ทะเบียนชุมชน (ค.พ. 4) เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหนังสือส�ำคัญให้ตัวแทนชุมชนในงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสาลิกา อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเจษฎา เอี่ยมอาจหาญ
นายก อบต.พรหมณี ได้รับมอบจากชุมชนให้เป็นผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า และ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ครัง้ ที่ 1/2563 (อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
คุม้ ครองพันธุพ์ ชื เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ) เพือ่ พิจารณาร่างค�ำขอ
จดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ของมะปรางพันธุ์ “หวานทองประมูล
พรหมณี” และข้อมูลชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก เพื่อตรวจ
สอบว่าชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และมะปรางพันธุห์ วาน
ทองประมูลพรหมณี มีคุณสมบัติเป็นชุมชนและเป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 ก�ำหนดหรือไม่
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารวิ ช าการ การจั ด ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
นักปรับปรุงพันธุ์มะปราง เกษตรกร การบันทึกลักษณะประจ�ำพันธุ์
ในแปลงปลูกมะปรางของผู้อนุรักษ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามระเบียบ
กรมวิ ช าการเกษตรว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบลั ก ษณะของพั น ธุ ์ พื ช ใหม่
(ฉบับที่ 7) ของมะปราง (Bouea spp.) จ�ำนวน 43 ลักษณะ ที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 49ง หน้า 19 วันที่ 6 มีนาคม
2551
นอกจากนี้ ยั ง ได้ บั น ทึ ก ลั ก ษณะเพิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะท�ำงานตรวจสอบค�ำขอ แหล่งก�ำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืช
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 7 ลักษณะ บันทึกข้อมูล
เปรียบเทียบกับมะยงชิดและมะปรางหวานทีม่ ลี กั ษณะทางสัณฐานวิทยา
ใกล้เคียงกันมากที่สุด อย่างละ 1 พันธุ์ ได้แก่ มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า และ
มะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์ จ�ำนวนพันธุ์ละ 30 ตัวอย่าง โดยส�ำนัก
คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พรหมณี จัดท�ำร่างค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ.5)
ตามแบบประกาศกรมวิชาการเกษตรเรือ่ ง ก�ำหนดแบบค�ำขอขึน้ ทะเบียน
ชุมชนและแบบค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. 2557
การพิจารณาลักษณะประจ�ำพันธุม์ ะปรางพันธุห์ วานทองประมูล
พรหมณี เปรียบเทียบกับ มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า และมะปรางหวานพันธุ์
ทองนพรัตน์ ผลการตรวจสอบพบว่า มะปรางพันธุห์ วานทองประมูลพรหมณี
มีความแตกต่างจากมะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์ และมะยงชิดพันธุ์
ทูลเกล้าอย่างเด่นชัด ดังนี้
1. มีลักษณะที่แสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (clearly
distinctness) กับพันธุ์ทูลเกล้า 6 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะรูปทรงผล
สีเนื้อ
การแตกกิ่งแขนงของต้น
รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล
มีจุกบริเวณขั้วผล
มีกลิ่นหอม

		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•

พันธุ์ทองนพรัตน์
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2. มีลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (clearly distinctness)
กับพันธุ์ทองนพรัตน์ 4 ลักษณะ ได้แก่
		 ลักษณะรูปทรงผล
สีเนื้อ
การแตกกิ่งแขนงของต้น และ
มีกลิ่นหอม
ซึ่งประเมินได้ว่ามีความสม�่ำเสมอของลักษณะประจ�ำพันธุ์
(uniformity) รวมถึงมีความคงตัวทางพันธุกรรม (stability)
มติที่ประชุมเห็นชอบลักษณะประจ�ำพันธุ์ของมะปรางพันธุ์
หวานทองประมูลพรหมณี และเห็นชอบค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ.5) ของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพิจารณาเห็นชอบต่อไป
โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะ
อนุกรรมการฯ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุพ์ ชื
ครั้งที่ 1/2564 (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มกี ารพิจารณาค�ำขอ
จดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ของมะปรางพันธุ์ หวานทองประมูล
พรหมณี ของชุมชนมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลนครนายก ที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ รั บ จดทะเบี ย นมะปรางพั น ธุ ์ ห วานทองประมู ล พรหมณี
ที่ยื่นค�ำขอโดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลพรหมณี เป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง พันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 และ ให้ฝา่ ย
เลขานุการประกาศค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ณ
กรมวิชาการเกษตร ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร
และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นค�ำคัดค้าน เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนามในประกาศ
ในกรณีที่ไม่มีค�ำคัดค้าน คณะกรรมการจะออกหนังสือส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบี ย นพั น ธุ ์ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตามแบบ คพ. 6
ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชนและ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการจดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
พ.ศ. 2549 ต่อไป ซึง่ จะท�ำให้มะปรางพันธุ์ “หวานทองประมูลพรหมณี”
ของ ชุมชนบ้านโคกล�ำดวน จังหวัดนครนายก เป็นพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

•
		 •
		 •
		 •

พันธุ์ทูลเกล้า

ลักษณะผล

ล�ำดับที่ 2 ของไทย ต่อจาก ส้มเขียวหวานพันธุ์ “เทพรส” ของชุมชน
คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันกลุ่มผู้อนุรักษ์ได้ร่วมกันขยายพันธุ์มะปรางพันธุ์หวาน
ทองประมูลพรหมณีโดยวิธีการ ทาบกิ่งเพื่อเตรียมส่งให้สมาชิกกลุ่ม
ผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์มะปรางทั้ง 3 อ�ำเภอ จ�ำนวน 102 คน ได้ปลูก
ให้ครบทุกบ้าน

สิทธิที่ชุมชนได้รับ

เมื่อชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองพั น ธุ ์ พื ช
พ.ศ. 2542 และพันธุ์พืชที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาคือมะปราง
พันธุห์ วานทองประมูลพรหมณี ทีย่ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (นางสาวเจษฎา เอี่ยมอาจหาญ) ได้รับการจดทะเบียน
เป็นพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ แล้ว ชุมชนมีสทิ ธิแต่ผเู้ ดียวในการปรับปรุง
พันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออก นอกราชอาณาจักร
ในส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์ ทั้งนี้ ให้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพรหมณี
ที่ได้รับหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เป็นผู้ทรงสิทธิในมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีแทนชุมชน
มะปรางหวานทองประมูลนครยายก แต่การกระท�ำใด ๆ ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบของชุมชน
หากผู้ใดจะเก็บ จัดหา รวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั เพือ่ ประโยชน์ในทางการค้า จะต้อง
ท�ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับชุมชน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
ในพั นธุ ์ พืชพื้ น เมื องเฉพาะถิ่น ให้จัด สรรแก่ ผู้ซึ่งอนุรัก ษ์หรือ พั ฒ นา
พันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สิบ เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่ เกษตรกรหรือสหกรณ์ทเี่ ป็นผูท้ ำ� นิตกิ รรม
ร้อยละยี่สิบ
กรมวิชาการเกษตรจึงขอเชิญชวนชุมชนทีม่ กี จิ กรรมการอนุรกั ษ์
และพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นมายื่น
ขอรับความคุ้มครองได้ที่ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-7214

มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี

ลักษณะผล และเมล็ดผ่าซีก

ลักษณะเมล็ด

ลักษณะใบ
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ท้ายเล่ม

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกที่รัก
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านทีป่ รึกษา
สมาคมฯ อาจารย์ เกษม จันทรประสงค์ ที่สูญเสียภรรยา ผศ.ดร. จิรายุพิน
จันทรประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และเพื่อระลึกถึงผลงาน
ที่ทรงคุณค่าของท่าน ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้จึงได้น�ำเรื่อง “กันภัยมหิดล”
มาน�ำเสนอไว้ให้ท่านสมาชิกได้ทราบด้วย
ก่อนหน้านี้ คุณวิรัช จันทรัศมี อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ก็สูญเสียภรรยา คุณมาลินี จันทรัศมี ไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ข่าวสารสมาคม
พืชสวน และ คณะกรรมการสมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจกับทัง้ 2 ท่านอีกครัง้ หนึง่
และขอให้บญ
ุ กุศล และคุณความดีทที่ า่ นผูล้ ว่ งลับทัง้ สองได้สงั่ สมไว้ จงน�ำพาให้ทา่ น
สงบสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญ
ต้องขออภัยท่านสมาชิก ถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลเรื่อง “AHC 2020…
ความส�ำเร็จของการประชุมออนไลน์” ในข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับประจ�ำเดือน
มกราคม-เมษายน 2564 หน้า 7 ที่ระบุว่า การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19
ธันวาคม 2563 ที่ถูกต้องคือ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 และ พิธีเปิด
การประชุม ที่ระบุว่า วันที่ 17 ธันวาคม ที่ถูกต้อง คือวันที่ 15 ธันวาคม
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง
เป็นเหตุทำ� ให้กจิ กรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ต้องยกเลิก และเลือ่ นออกไป บางกิจกรรม
ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว เช่น การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ส�ำหรับปีนี้ คือ การประชุม
สามัญประจ�ำปี และการสัมมนาวิชาการ ซึง่ เดิมทีกำ� หนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564
แต่กต็ อ้ งขอชะลอไปก่อน เนือ่ งจากมาตรการห้ามชุมนุมหรือประชุมทีม่ ผี รู้ ว่ มประชุม
จ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับงานเทศกาลผลไม้ Sook Siam Amazing Thais Fruits
ซึ่งสมาคมฯ จะร่วมกับ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เตรียมการจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
มีผลไม้หลากหลายชนิด จากสวนผลไม้คุณภาพน�ำผลไม้เกรดพรีเมี่ยมที่ผ่านการ
รับรองแหล่งผลิต GAP มาจ�ำหน่าย แต่ก็ต้องยกเลิกไป เหลือเพียงการเริ่มต้นเบา ๆ
ด้วยการน�ำทุเรียนหลงลับแล จากสวนไฮฮิลส์ ฟาร์ม มาเปิดตัวแทน
ณ วันทีเ่ ขียนอยูน่ ี้ ตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ขึน้ ไปกว่า 17,000 คน ผูป้ ว่ ยหนัก
กว่า 4,000 คน ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลกว่า 1.8 แสนคน ผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว
มีเพียง 16.5 ล้านคน ส่วนใหญ่ฉีดเข็มแรก และยังมีข่าวว่าจะมีการฉีดสลับยี่ห้อของ
วัคซีนอีก ข่าวสารออนไลน์หรือแม้แต่ข่าวในโทรทัศน์ค่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โควิด-19 ส่วนมากไม่เพียงแต่เสนอข่าวเชิงลบที่ท�ำให้ประชาชนรู้สึกหดหู่เท่านั้น
ยังเสนอข่าวที่เพิ่มความสับสนให้ประชาชนด้วย จึงอยากให้ทุกท่านรับข่าวสาร
แต่พอดี และ อย่าเครียด หรือกังวลเพราะข่าวสารต่าง ๆ เหล่านั้นมากนัก ขอให้
ทุกท่านดูแลตัวเอง ไม่ไปในที่ชุมชน งดสังสรรค์ ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากาก
เว้นระยะห่าง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เราจะรอดไปด้วยกัน....
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / กาญจนา โยธารักษ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา	
ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางวัชรี จียาศักดิ์
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ
อุปนายก

นายอนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ
ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุรัตน์วดี สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
ฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช นาคะ		
ฝ่ายทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
นางกาญจนา โยธารักษ์
กรรมการกลาง
นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง		
นางวิไล อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก
นางสาวมณฑกาฬ ลีมา
นายศุภเชษฐ์ บุญประสพ
ประจ�ำสมาคม
ผู้จัดการสมาคม นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ, นางกาญจนา โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม นางนิตยา บูรณวิทย์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง		
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา	
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายวรเทพ สุภาดุลย์
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
นางพวงพกา คมสัน

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578 โทรสาร 0-2940-6579
http://www.hsst.or.th
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