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พืชสวน ส น ท น า

สุนิสา บุญญะปฏิภาค

ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยกำรบริหำรด้ำนกิจกำรต่ำงประเทศของ
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นกรรมกำรของสมำคม 
พืชสวนนำนำชำติ (ISHS) ด้วย
 จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2557 หรือรำว 6 ปีกว่ำ ๆ  
เมื่อ Prof. Tao ได้จัดส่งอีเมล์ถึงนำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
แนะน�ำตนเองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุม AHC เพื่อทำบทำมให้
ประเทศไทยรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 แทนประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจำกประเทศญี่ปุ่นประสงค์ที่จะเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 
4 ในปี 2566 ซึ่งจะตรงกับกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของกำรก่อตั้ง
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น จำกจุดเริ่มต้นนี้เองนำยกสมำคมฯ  
จึงได้น�ำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของ
สมำคมฯ เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2558 โดยเห็นวำ่ประเทศไทยมีควำม
พร้อม และมีศักยภำพทั้งด้ำนวิชำกำรพืชสวนและกำรบริหำรจัดกำร
ประชุมนำนำชำติ ประกอบกับจะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกับสมำคม 
พืชสวนของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให ้
สมำคมฯ รับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 ในปี 2563 และนับ
จำกวันน้ันเป็นต้นมำ สำยสัมพันธ์ระหว่ำงสมำคมฯ กับสมำคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่มีกำรติดต่อผ่ำน Prof. Tao จึงมีเรื่อยมำ ซึ่งชื่อของ 
Prof. Tao มักจะถูกกล่ำวถึงเป็นประจ�ำในกำรประชุมของสมำคมฯ  
ในวำระที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม AHC 2020 

พันธมิตรแดนอาทิตย์อุทัย

 แม้ว่ำกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งท่ี 3 (AHC 
2020) ในรูปแบบกึง่ออนไลน์ได้ปิดฉำกไปเป็นทีเ่รยีบร้อยเมือ่วนัท่ี 15-17 
ธันวำคม 2563 ท่ำมกลำงวิกฤตกำรระบำดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น 
ทัว่โลก แต่กำรจดัประชมุ AHC 2020 ซึง่สมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย
เป็นเจ้ำภำพร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ 
ถ้ำไม่มีบุคคลท่ำนนี้ที่ถือว่ำเป็นคนแรกที่ท�ำให้สมำคมฯ รู้จักเรื่องรำว 
ควำมเป็นมำเป็นไปของเวทีกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนในระดับภูมิภำค
เอเชีย บุคคลท่ำนนี้คือ Prof. Ryutaro Tao รองศำสตรำจำรย์ประจ�ำ
ห้องปฏบิตักิำรด้ำนไม้ผล บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัเกยีวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น นอกเหนือจำกงำนประจ�ำที่มหำวิทยำลัยเกียวโตแล้ว Prof. Tao 
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Prof. Ryutaro Tao
ดร. อนันต์ น�ำเสนอกำรขอเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC 2020 ที่ประเทศไทย

คณะของสมำคมพืชสวนฯ ในกำรประชุม AHC 2016 ที่เฉิงตู
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 Prof. Tao ได้แนะน�ำให้นำยกสมำคมฯ และคณะเดินทำงไป
เข้ำร่วมประชมุ AHC ครัง้ที ่2 (AHC 2016) ระหว่ำงวนัที ่26-28 กนัยำยน 
2559 ณ เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน สำธำรณรฐัประชำชนจนี เพือ่น�ำเสนอ
ข้อมูลและควำมพร้อมในกำรรับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC ครั้งที่ 3  
ในประเทศไทย ซึ่งจำกกำรที่นำยกสมำคมฯ และคณะได้มีโอกำสไปเข้ำ
ร่วมประชมุข้ำงต้น จงึท�ำให้ได้พบกบั Prof. Tao เป็นครัง้แรก เมือ่ใดก็ตำม
ที่สมำคมฯ ต้องกำรทรำบข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดประชุม AHC หรือพบ
อุปสรรคในกำรติดต่อประสำนงำนกับพันธมิตรบำงรำย Prof. Tao จะให้
ควำมช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำมำโดยตลอด นอกเหนือจำกที่ได้พบกัน
ที่เมืองเฉิงตูแล้ว กรรมกำรสมำคมฯ ยังได้พบ Prof. Tao อีกครั้ง 
ในประเทศไทย ในช่วงของกำรประชุมวชิำกำรพชืสวนแห่งชำต ิครัง้ที ่16 
ระหว่ำงวนัที ่29 พฤศจกิำยน – 1 ธนัวำคม 2560 ณ มหำวทิยำลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหำวิทยำลัยนเรศวรร่วมกับสมำคมฯ เป็นผู้จัด
ประชมุ โดยในกำรประชมุดงักล่ำวได้เชญิ Prof. Tao มำบรรยำยในหวัข้อ 
The S-RNase-based gametophytic self-incompatibility system 
in Prunus และในคร้ังนัน้สมำคมฯ ได้ฝำกแผ่นพบัประชำสมัพนัธ์กำรจดั
ประชุม AHC 2020 ให้แก่ Prof. Tao เพื่อน�ำกลับไปช่วยประชำสัมพันธ์
ให้แก่สมำชิกของสมำคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วย
 นับว่ำพันธมิตรจำกแดนอำทิตย์อุทัยท่ำนน้ีมีส่วนสนับสนุน 
ที่ท�ำให้สมำคมฯ ได้รับเกียรติจำกประเทศผู้ก่อตั้งกำรประชุม AHC  
ซึ่งประกอบด้วยสมำคมพืชสวนแห่งสำธำรณรัฐเกำหลี สมำคมพืชสวน
แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสมำคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น  
ให้เป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC 2020 ในนำมประเทศไทย และท�ำให ้
สมำคมฯ เป็นที่รู้จักในเวทีกำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งเอเซีย ดังนั้น 
เมื่อ Dr. Hisayo Yamane, รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกียวโต และ
ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ในสภำ ISHS ได้จดัส่งอีเมล์ถงึนำยกสมำคมฯ เมือ่เดือน
มกรำคม 2563 ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดท�ำหนังสือสนับสนุน  
Prof. Tao เพื่อเข้ำรับรำงวัล ISHS Fellow ซ่ึงเป็นรำงวัลที่ ISHS  
มอบให้แก่บุคคลที่เป็นสมำชิก ISHS ผู้ซ่ึงท�ำคุณประโยชน์ให้แก่วงกำร 
พชืสวนทัว่โลก โดยจะได้รับเข็มรำงวลัและประกำศนยีบตัร ทำงสมำคมฯ 
จึงยินดีให้กำรสนับสนุน โดยได้ส่งหนังสือไปยัง ISHS เพื่อพิจำรณำ 
เนือ่งจำกเหน็ว่ำ Prof. Tao เป็นผูท้ีม่ผีลงำนวจัิยด้ำนพชืสวนเป็นทีป่ระจักษ์
ในวงกว้ำง โดยเฉพำะงำนวิจัยด้ำนไม้ผล เป็นอำจำรย์บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกียวโต ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหำมำกมำยทั้งชำวญี่ปุ่นและชำว 

ต่ำงประเทศที่ยังคงท�ำงำนอยู่ในแวดวงพืชสวน นอกจำกนี้ ยังท�ำหน้ำท่ี
เสมือนทูตของ ISHS ที่ช่วยส่งเสริมงำนของ ISHS ในภูมิภำคเอเชีย และ
ยังเป็นผู้ที่ได้ติดต่อทำบทำมให้สมำคมฯ รับเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม AHC 
2020 ในนำมประเทศไทย 
 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 หรือรำว ๆ 1 ปีกว่ำ ๆ 
นบัจำกวันทีส่มำคมฯ ได้ส่งหนงัสือไปยงั ISHS สมำคมฯ กไ็ด้รบัแจ้งข่ำวดี
จำก Dr. Hisayo Yamane ว่ำ Prof. Tao ได้รับรำงวัล ISHS Fellow 
และจะเข้ำรบัเขม็รำงวลัพร้อมประกำศนยีบตัร ในกำรประชมุ International 
Horticultural Congress (IHC2022) ระหว่ำงวันที่ 14-20 สิงหำคม 
2565 ณ ประเทศฝร่ังเศส ซึง่นำยกสมำคมฯ ได้ส่งหนงัสอืแสดงควำมยนิดี
ไปยัง Prof. Tao ด้วยแล้ว
 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสมำคมฯ กบัสมำคมพชืสวนแห่งประเทศ
ญี่ปุ่นได้มีมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ ซึ่งสมำคมฯ ได้ให้
ควำมร่วมมือในหลำย ๆ เรื่อง ตำมที่ได้รับกำรร้องขอมำจำก Prof. Tao 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนให้ Emeritus Prof. Koki Kanahama 
อดตีนำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศญีปุ่น่ และอดีตผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่
ในสภำ ISHS เป็นสมำชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS กำรเสนอชื่อบริษัท  
Suntory Flowers Ltd. เพ่ือเข้ำรับรำงวัลนวัตกรรมด้ำนพืชสวนจำก 
ISHS ในปี 2558 และกำรสนับสนุนกำรขอประมูลสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพ
จัดประชุม IHC 2026 ระหว่ำงวันที่ 23-28 สิงหำคม 2569 ณ เมือง 
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 กำรที่สมำคมฯ ได้ผูกมิตรและยินดีสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของสมำคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Tao เป็นตัวกลำง  
จึงท�ำให้ได้รับกำรตอบสนองจำกประเทศญี่ปุ ่นเป็นอย่ำงดีในกำรจัด
ประชุม AHC 2020 ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ลงทะเบียน
ออนไลน์เข้ำร่วมประชุม AHC 2020 ถึงจ�ำนวน 62 คน ซึ่งเกินกว่ำครึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนชำวต่ำงประเทศที่ลงทะเบียนทั้งหมดจ�ำนวน 105 คน 
 จำกจุดเริ่มต้นเมื่อรำว 6 ปีที่แล้ว ก่อให้เกิดสำยสัมพันธ์อันด ี
กับพันธมิตรแดนอำทิตย์อุทัย ซึ่งสมำคมฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับสมำชิกของ AHC และนำนำประเทศ เพื่อประโยชน์ 
ต่อวงกำรพืชสวนของไทยต่อไป

ในพิธีปิดกำรประชุม AHC 2020 ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
จัดกำรประชุม AHC2023 กล่ำวเชิญชวนร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในปี 2023ดร.อนันต์ บนเวทีกำรประชุม AHC 2016 ที่เฉิงตู
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 ได้อ่ำนข้อเขยีนของ รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนำค และ ผศ.ดร.ต่อภสัสร์ 
ยมนำค เรือ่ง “ต่อต้ำนคอร์รปัชัน่” ในคอลมัน์กำรเมอืง แนวหน้ำออนไลน์ 
เมือ่วนัพธุที ่5 พฤษภำคม 2564 มีสำระส�ำคญัทีน่่ำเป็นห่วงหน่วยงำนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพรำะข้อเขียนดงักล่ำวได้ระบวุ่ำมโีครงกำร
ของกระทรวงเกษตรฯ 2 โครงกำรภำยใต้ “งบเงินกู้สู้โควิด 4 แสนล้ำน
บำท” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ “มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับสูง” (ล�ำดับ
ที่ 1 และ 3) ตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ประเมินไว้
 โครงกำรที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตสูงล�ำดับที่ 1 คือ “โครงกำร 
1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” งบประมำณ 3,550 ล้ำนบำท  
มีส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ป.ป.ท. ตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรทุจริตอำจเกิดจำก กำรจ้ำงแรงงำนที่อำจมี
กำรช่วยเหลือพวกพ้อง และอำจไม่ได้ท�ำงำนจริง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่อำจ
เอือ้ประโยชน์คนบำงกลุม่ มกีำรลอ็คสเปก หรอืซือ้วสัดตุ่ำงๆ ทีไ่ม่เหมำะสม 
ในกำรใช้งำนจรงิ กำรเบกิงบประมำณในกำรจดัอบรมสมัมนำไม่ตรงกบัที่
จ่ำยจรงิ งบประมำณอืน่ๆ สำมำรถจดัท�ำเอกสำรเทจ็ได้ ทีส่�ำคญัคอื สตง. 
พบว่ำ โครงกำรนี้ไม่มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำน เกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำรต�่ำกว่ำเป้ำหมำยเพรำะเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีก�ำหนดขึ้น รวมทั้งกำร
จัดสรรเงินกู้ล่ำช้ำด้วย
 โครงกำรนี ้แม้ส�ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรฯ จะเป็นหน่วยงำน
รบัผดิชอบหลกั แต่หน่วยงำนทีร่่วมด�ำเนนิกำรในพืน้ทีไ่ม่พ้น กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนำที่ดิน และ ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตรพัฒนำอำชีพด้ำนพืช 
กรมปศสุตัว์ พัฒนำอำชพีด้ำนปศสุตัว์ กรมประมงพฒันำอำชพีด้ำนประมง 
กรมพฒันำทีด่นิ ขุดบ่อเกบ็น�ำ้ สนบัสนนุวสัดปุรบัปรงุดนิ และ ส�ำนกังำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ประเมินผลโครงกำร หน่วยงำนอื่น ๆ ในสังกัด 
กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุน สรุปคือ ทุกหน่วยงำนใน 

เงินกู้ 4 แสนล้าน... 

กับโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริตสูง

กระทรวงเกษตรฯ มีชื่อปรำกฏอยู่ในโครงกำรนี้ทั้งหมด ส่วนหน่วยงำน
ไหนจะรับผิดชอบด้ำนใดขึ้นอยู่กับภำรกิจของหน่วยงำนนั้น ๆ
 เป้ำหมำยของโครงกำร จะด�ำเนินกำรในพื้นที่ 4,009 ต�ำบล  
ใน 75 จังหวัด เกษตรกรต�ำบลละ 16 รำย รวม 64,144 รำย พื้นที่ด�ำเนินกำร
รำยละ 3 ไร่ รวม 192,432 ไร่ มีกำรจ้ำงงำนในระดับต�ำบล ต�ำบลละ  
8 รำย รวม 32,072 รำย มีกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ หรือยื่นใบสมัครที่เกษตรต�ำบล โดยมีคณะท�ำงำน 
ขับเคล่ือนระดับอ�ำเภอเป็นผู้คัดเลือก ซ่ึงจำกข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ปฏิบัติ
งำนในพื้นที่ทรำบมำว่ำ มีเกษตรกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรน้อยมำก  
แม้เจ้ำหน้ำที่จะเข้ำไปขอให้สมัครก็ยังยำกเย็น
 ที่ ป.ป.ท. ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ระดับต�ำบล ต�ำบลละ 8 รำย ว่ำอำจจะมีกำรจ้ำงพวกพ้อง 
นี่ก็น่ำคิด เพรำะคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระดับอ�ำเภอเป็นคนคัดเลือก
ด้วยกำรสมัภำษณ์ แรงงำนนีอ้ยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดูแลของส�ำนกังำนเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด จ้ำงมำเพื่อท�ำหน้ำที่ประสำนเชื่อมโยงกำรท�ำงำน
โครงกำร 1 ต�ำบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม่ ให้เข้ำถงึแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ 
ประสำนงำนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรให้
กับเกษตรกร ส�ำรวจ จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรเกษตรให้
เป็นปัจจบุนั รวมถงึตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนรำยแปลงด้วย อีกท้ังยังคำดหมำย
ให้แรงงำนเหล่ำน้ีเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ในกำรจัดท�ำแผน และ
ขบัเคลือ่นแผนเกษตรกรรมยัง่ยนืในระดบัต�ำบล เป็นกำรคำดหวงัท่ีสงูมำก 
แต่เท่ำที่เคยสัมผัสแรงงำนเหล่ำน้ี บำงคนยังไม่รู้จักว่ำทฤษฎีใหม่ คือ
อะไร...และยังไม่ทรำบบทบำทหน้ำที่ของตนเองว่ำต้องท�ำอะไรบ้ำง
 กำรด�ำเนินกำรฝึกอบรมเกษตรกรตำมโครงกำรนี้ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด ท�ำให้ต้องอบรมออนไลน์ 
กจิกรรมนีน่้ำห่วงทีสุ่ด เพรำะล�ำพงัน�ำเกษตรกรมำนัง่อบรมแบบเหน็หน้ำ
เห็นตำกันตัวเป็น ๆ เกษตรกรที่สนใจฟัง หรือเรียนรู้อย่ำงจริงจังมีน้อย 

พืชสวน ส น ท น า

อนันต์ ดาโลดม
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แต่นี่ใช้กำรอบรมระบบออนไลน์ จึงไม่น่ำจะสัมฤทธิ์ผล
 อีกโครงกำรหน่ึงของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีควำมเสี่ยงทุจริต 
อยู่ในระดับกลำง (ล�ำดับที่ 3 รองจำก โครงกำรโคกหนองนำโมเดล ของ
กรมกำรพัฒนำชุมชน) คือ “โครงกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรดินและปุ๋ย 
เพื่อชุมชน (One Stop Service)” งบประมำณ 170 ล้ำนบำท  
มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ป.ป.ท. ตั้งข้อ
สังเกตว่ำ กำรทุจริตในโครงกำรน้ีมีช่องทำงจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
โดยเฉพำะ วัสดุทำงกำรเกษตรมีกำรก�ำหนดเงื่อนไขที่กีดกันผู้เสนอรำคำ
รำยย่อย กำรส่งมอบปุย๋ให้กลุม่เป้ำหมำยอำจไม่ครบถ้วนตำมทีจ่ดัซือ้จรงิ 
กำรจัดซ้ือคุรุภัณฑ์ กำรจ้ำงผลิตส่ือ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ อำจใช้ประโยชน์ 
ไม่คุม้ค่ำและมกีำรเอือ้ประโยชน์ให้กบัพวกพ้อง กำรจดัอบรมสมัมนำอำจ
มีกำรเบิกจ่ำยที่ไม่ตรงกับกำรอบรมจริง 
 นอกจำกนี ้สตง. ยงัพบว่ำมคีวำมล่ำช้ำในกำรจ้ำงท�ำแพลตฟอร์ม 
และแอปพลิเคช่ัน ในกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ๋ย และเก็บข้อมูล Data 
Base กำรก�ำหนดเง่ือนไขของโครงกำรไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
โครงกำรไม่มีควำมเหมำะสมในแง่ของกำรปฏิบัติจริง
 โครงกำรน้ีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ยืนยันว่ำจะช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ผ่ำนศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
โดยจะท�ำให้เกษตรกรสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต
ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ดิน และกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำ
วิเครำะห์ดิน ท�ำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงในสภำวะที่ปุ๋ยเคมีมีรำคำ
สูงขึ้นในปัจจุบัน
 กำรด�ำเนินโครงกำรนี้ งบประมำณส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรจัดซื้อ
ชุดตรวจวิเครำะห์ดินให้ 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�ำเนินกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน แนะน�ำกำร
จดักำรดนิและกำรใช้ปุย๋เบือ้งต้น รวบรวมควำมต้องกำรและจดัหำแม่ปุย๋
มำจ�ำหน่ำยให้แก่สมำชิกศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริกำรผสมปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
 กำรจดัหำคุรภัุณฑ์ ทัง้ชดุตรวจวเิครำะห์ดนิ และเครือ่งผสมปุย๋ 
ก็ว่ำไปตำมกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง แต่เช่ือได้ว่ำคงมีกำรร้องเรียนกัน
เกิดขึ้นตำมมำ ส่วนกำรจัดหำวัสดุ คือ แม่ปุ๋ยน้ัน มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ 
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อย่ำงอื่น ในอดีตโครงกำรที่เก่ียวกับปุ๋ย มีกำรทุจริตเกิดขึ้นถึงขั้นท�ำให ้
ผู้บริหำรระดับสูงทั้งฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ�ำ และฝ่ำยกำรเมืองเสียอนำคต
ก็มีให้เห็นกันแล้ว เช่น กรณีกำรจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2546 ซึ่งเสนอโครงกำรโดย 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรด�ำเนินกำรแบบรวบรัด มีกำรผลักดันโดย
คนใกล้ชิดของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ ในสมัยน้ัน มีข้อมูล 
ส่อไปในทำงทุจริต กระท�ำกำรโดยละเลยกฏระเบียบ และอ้ำงควำม 
เดอืดร้อนของเกษตรกรเป็นเหตุผลในกำรด�ำเนนิกำร คดนีีศ้ำลฎกีำแผนก
คดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง ได้มีค�ำพิพำกษำตัดสินจ�ำคุก 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขำนุกำรรรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสสหกรณ์ในสมัยนั้น คนละ 6 ปี (ศำลตัดสิน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2559 ใช้เวลำในกำรพิจำรณำคดีถึง 15 ปี) นอกจำกนี้
ในเวลำต่อมำยังมีอดีตอธิบดี และรองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
รวมทัง้เจ้ำหน้ำทีผู่เ้กีย่วข้อง กบัโครงกำรนีถ้กูด�ำเนนิคดแีละจ�ำคกุไปแล้ว
ส่วนหนึ่ง และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำอีกหลำยรำย
 กลับมำที่โครงกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน  
ที่ก�ำลังกล่ำวถึง เกี่ยวกับกำรจัดหำปุ๋ยมำจ�ำหน่ำยยิ่งเป็นสิ่งท่ีไม่น่ำจะ
ด�ำเนนิกำร เพรำะไม่ใช่ภำรกจิของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร ศดชป. ควรเน้น
ภำรกิจด้ำนวิชำกำรและส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ควร
ด�ำเนินธุรกิจให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มำพัวพันกับหน่วยงำน
 ทั้ง 2 โครงกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทั้ง ป.ป.ท. และ สตง. รวมทั้ง
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เตือนมำแล้ว ก็ขอให้น�ำไป
ทบทวน ซึ่งอำจจะช้ำไป เพรำะโครงกำรจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยำยน 
2564 นี้แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรต่ำง ๆ ขอให้รอบคอบ รัดกุม 
ตรวจสอบ และอธิบำยได้ โดยเฉพำะข้ำรำชกำร เพรำะเวลำเกิดเป็น 
คดีควำมครั้งไร นักกำรเมืองลอยตัวทุกที คนรับกรรมคือข้ำรำชกำร 
แทบทั้งสิ้น....
 อดไม่ได้ทีจ่ะห่วงกงัวลไปถงึโครงกำรโคกหนองนำโมเดล ของ
กรมกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีเสี่ยงต่อกำรทุจริตสูงล�ำดับที่ 2 
ตำมที่ ป.ป.ท. ประเมินไว้ เพรำะโครงกำรนี้มีรูปแบบและกำรด�ำเนินงำน
ใกล้เคียงกับ โครงกำร 1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่แยกกันท�ำ
คนละพื้นที่ ที่ส�ำคัญของโครงกำรน้ีคือกำรจ้ำงขุดสระน�้ำท่ีมีควำม 
เสี่ยงต่อกำรทุจริตสูง ตั้งแต่กำรประกวดรำคำที่หน่วยงำนในส่วนกลำง 

เป็นผู้ด�ำเนินกำร โดยให้ผู้รับเหมำไปด�ำเนินกำรขุดสระในต�ำบลที่มี
เกษตรกรร่วมโครงกำร กำรขุดสระน�้ำในแต่ละต�ำบล ซึ่งมีพื้นที่ และ
ภมูปิระเทศทีแ่ตกต่ำงกนั หำกไม่สำมำรถกกัเกบ็น�ำ้ได้ เกษตรกรไม่ยอมรบั 
ก็จะเกิดผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำที่ผู ้ตรวจรับงำน ผมเกรงว่ำเจ้ำหน้ำท่ี 
ตรวจรับจะกลำยเป็นแพะรับบำปของโครงกำรนี้ 
 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ โครงกำรที่กล่ำวมำทั้ง 3 โครงกำรนี้  
เป็นโครงกำรที่เป็นลักษณะ ท็อปดำวน์ คือสั่งกำรมำจำกข้ำงบน  
ขำดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยสิ้นเชิง มีควำมเสี่ยงสูง 
ทั้งในแง่ของกำรทุจริต และควำมส�ำเร็จที่จะส่งผลประโยชน์ให้กับ
เกษตรกรอย่ำงแท้จริง เป็นโครงกำรที่สูญเปล่ำ เพรำะเป็นโครงกำรที่ใช้
งบประมำณจำกเงินกู้ 4 แสนล้ำนบำท ที่รัฐบำลบอกว่ำจะน�ำมำใช้กอบกู้
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ซึ่งอำจจะสูญเปล่ำเหมือนโครงกำร
ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่ำนมำเมื่อปี 2560 และ 2561 ในยุค คสช.  
ที่ใช้เงินโครงกำรละหลำยหมื่นล้ำนบำท
 ในฐำนะที่ผมเป็นอดีตข้ำรำชกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ไม่อยำกเห็นชะตำกรรมของข้ำรำชกำรรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลำน ที่อำจจะ
ได้รับผลกรรมจำกกำรท�ำงำนตำมควำมต้องกำรของนักกำรเมือง และ 
ผู้บริหำรระดับสูง เหมือนเช่นโครงกำร ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
และอีกหลำยโครงกำรในอดีต ไม่อยำกเห็นประวัติศำสตร์ซ�้ำรอย....
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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

 กำแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทยที่สร้ำง
มูลค่ำในแต่ละปี ประมำณ 33,000 ล้ำนบำท สร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อเศรษฐกิจโลก  
รวมทั้งกำรด�ำรงชีวิตและกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทุก
กลุม่สนิค้ำ รวมทัง้กำแฟด้วย โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรร้ำนกำแฟทีช่ะลอ
กำรรับซื้อผลผลิตกำแฟของเกษตรกร ท�ำให้ผลผลิตกำแฟในปีที่ผ่ำนมำ 
ยังคงค้ำงอยู ่ที่เกษตรกรและผู ้ประกอบกำรจ�ำนวนกว่ำ 2,000 ตัน  
และในช่วงเดือนมีนำคม 2564 ผลผลิตกำแฟฤดูกำลผลิตปี 2563/2564 
จะเพิม่เข้ำมำอกีจ�ำนวนกว่ำ 9,000 ตนั ในขณะทีส่ถำนกำรณ์ของโควดิ-19 
ยังไม่คลี่คลำย แต่กลับทวีควำมรุนแรงขึ้น 
 เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรชำวสวนกำแฟและ 
ผู้ประกอบกำร รวมทั้งประเทศไทยยังมีอีกหลำยพื้นที่ที่ยังไม่มีกำรศึกษำ
เอกลักษณ์รสชำติกำแฟ ซ่ึงหำกทรำบรสชำติและเอกลักษณ์ของกำแฟ 

สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564
จะสำมำรถน�ำมำประชำสมัพนัธ์เพิม่โอกำสทำงกำรตลำดและกำรจ�ำหน่ำย
ผลผลติของเกษตรกรได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวชิำกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับกระทรวง
พำณชิย์ โดย กรมกำรค้ำภำยใน กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และ
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ร่วมกนัจดัท�ำ “โครงกำรประชำสมัพนัธ์สดุยอด
กำแฟไทย ปี 2564 หรือ THAI COFFEE EXCELLENCE 2021”  
โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก องค์กำรกำแฟระหว่ำงประเทศ 
หรือ International Coffee Organization (ICO)
 โครงกำรนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่กระตุน้ตลำดกำแฟไทย และสร้ำง
กำรรับรู้ควำมเป็นสุดยอดกำแฟของไทยให้เป็นที่รู ้จักในวงที่กว้ำงขึ้น 
เป็นกำรช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
ธุรกิจกำแฟ อันเน่ืองมำจำกภำวะตลำดที่ซบเซำ นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
ส�ำนกึในพระมหำกรณุำธิคณุ และสำนต่อแนวพระรำชด�ำรขิอง พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพติร และสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิรกิติิพ์ระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง  ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกำแฟเพ่ือสร้ำง
รำยได้และดูแลผืนป่ำ รวมทั้งยังเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพิ่มทักษะ 
ให้แก่ผู ้ประกอบกำรธุรกิจกำแฟ รวมทั้งเกษตรกรได้พัฒนำคุณภำพ  
เพื่อเพิ่มมูลค่ำของกำแฟไทยด้วย
 กิจกรรมส�ำคัญของโครงกำรประชำสัมพันธ์สุดยอดกำแฟไทย 
ปี 2564 คือ กำรจัดประกวดสุดยอดกำแฟไทย ประจ�ำปี 2564  
เพื่อส่งเสริม ประชำสัมพันธ์เอกลักษณ์ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำย 
ช่องทำงกำรตลำดให้กับกำแฟไทย รวมทั้งช่วยระบำยผลผลิตของ
เกษตรกรได้อย่ำงยั่งยืน กำรประกวดสุดยอดเมล็ดกำแฟไทยประจ�ำปี 
2564 ครั้งนี้ มีกรมวิชำกำรเกำตรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำน 
  นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร กล่ำวว่ำ 
กรมวิชำกำรเกษตร ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรค้ำภำยใน กรมกำรค้ำ 
ต่ำงประเทศ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 
สมำคม และภำคเอกชนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำแฟ จัดกิจกรรมกำร
ประกวดสดุยอดกำแฟไทย ประจ�ำปี 2564 และกำรจดักำรประกวดคร้ังน้ี 
เป็นครั้งแรกที่องค์กำรกำแฟระหว่ำงประเทศ หรือ ICO ได้จัดสรร 
งบประมำณจำกกองทุนพิเศษจ�ำนวน ประมำณ 1 ล้ำนบำท ให้แก่
ประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชกิจดักจิกรรมดงักล่ำว เพือ่ประชำสมัพันธ์
กำแฟไทย สร้ำงกำรรบัรู ้จดุเด่นของกำแฟไทย ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกว้ำงขวำง 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้บริโภคนักดื่มกำแฟรุ่นใหม่ รวมทั้งควำมพิเศษของกำร

cupping กรรมกำรตัดสิน

ถ้วยพระรำชทำน 4 รำงวัล
ถ้วยพระรำชทำน

ส�ำหรับรำงวัลชนะเลิศ
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ประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีกำรประกวดทั้งกำแฟอะรำบิกำและโรบัสตำ เนื่องจำก 
ที่ผ่ำนมำเคยมีแต่กำรประกวดเฉพำะกำแฟอะรำบิกำเท่ำนั้น
      “เรำต้องกำรค้นหำเมล็ดกำแฟที่มีคุณภำพดี ตั้งแต่ต้นทำงกำรปลูกกำแฟ  
รวมถงึรสชำตกิำแฟ จนได้เป็นเมลด็กำแฟไทยเกรดพเิศษ และรณรงค์ส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกู
กำแฟให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปลูกกำแฟให้ได้ผลผลิตกำแฟอย่ำงมีคุณภำพและ
แสดงถึงอัตลักษณ์กำแฟไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำกำแฟไทยให้มีคุณภำพดีสู่ระดับโลก 
เพิ่มมูลค่ำ สร้ำงรำยได้และควำมยั่งยืนแก่เกษตรกร”
 กำรประกวดสุดยอดเมล็ดกำแฟครั้งนี้ กรมวิชำกำรเกษตร ได้ขอพระรำชทำนถ้วย
รำงวลัจำกสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
ส�ำหรับผู้ชนะเลิศกำรประกวด 4 ประเภท ทั้งนี้มีผู้ส่งกำแฟเข้ำประกวดรวมกว่ำ 100 รำย  
รวมทั้งสิ้น 186 ตัวอย่ำง ในจ�ำนวนนีเ้ป็นกำแฟ อะรำบิกำ จ�ำนวน 133 ตัวอย่ำง กำแฟโรบัสต้ำ 
53 ตัวอย่ำง และได้มีกำรตัดสินไปแล้วเมื่อปลำยเดือน พฤษภำคม 2564 โดยมี นำยจอห์น 
แซนเดอร์ ผู้เชี่ยวชำญจำกสมำคมกำแฟพิเศษ และเคยเป็นหัวหน้ำคณะผู้ตัดสินกำแฟระดับ
สำกลในหลำยประเทศ มำเป็นประธำนคณะกรรมกำรตัดสิน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบำงวัลถ้วย
พระรำชทำนไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ 
กรุงเทพฯ มี นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธำน
 ผลกำรประกวดสุดยอดเมล็ดกำแฟ ปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้
 ประเภท กำแฟโรบัสตำ 
 รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนฯ เป็นผลผลิตกำแฟของ ของ นำยธนำสิทธิ ์ 
สอนสุภำ เกษตรกรจำกหมูบ้่ำนนำตนีเขำ ต�ำบลหนิแก้ว อ�ำเภอท่ำแซะ จงัหวดัชมุพร เป็นสวน
กำแฟโรบสัตำทีป่ลูกในรูปแบบสวนผสม มพีืน้ที ่10 ไร่ อยู่ทีร่ะดับควำมสูง 47 เมตรจำกระดบั
น�้ำทะเล ต้นกำแฟมีอำยุประมำณ 29 ปี ให้เมล็ดพันธุ์กำแฟที่มีคุณภำพได้คะแนน cupping 
ถึง 85.39 คะแนน 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของ นำยเมธำ พำต๊ิบ หมู่บ้ำน 
หัวทุ่ง ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย คะแนน cupping 85.01
 รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของ นำยพิชติ บญุยนืพนำกุล หมูบ้่ำน
ดอยช้ำงใหม่ ต�ำบลวำวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย คะแนน cupping 83.75
 กำแฟอะรำบิกำ ประเภท Dry /Natural Process
 รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนฯ เป็นผลผลิตจำกสวนกำแฟของ นำยฉิ่ง แซ่ท้ำว 
เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟแห่งหมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน คะแนน 
cupping สูงถึง 86.58 สวนกำแฟของนำยฉิ่ง มีพื้นที่ประมำณ 7 ไร่ ต้นกำแฟมีอำยุประมำณ 
10 ปี ปลูกภำยใต้แนวต้นไม้ใหญ่ในสภำพพื้นที่ที่มีระดับควำมสูง 1,350 เมตรจำกระดับ 
น�้ำทะเล และมีสภำพอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำตินี่เอง 
ที่ท�ำให้กำแฟจำกเมืองน่ำน กลำยเป็นกำแฟไทยจำกแหล่งปลูก single origin อีกแห่งหนึ่ง 
ที่น่ำสนใจ และมีเอกลักษณ์ของรสชำติกำแฟอะรำบิกำ ที่น่ำลิ้มลอง

ฉิ่ง แซ่ท้ำว

ธนำสิทธิ์ สอนสุภำ

กำแฟชุมพร

เมล็ดกำแฟโรบัสต้ำ

ผู้ชนะเลิศ สุดยอดกำแฟไทยปี 2564 รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำน
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 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของนำยสรพงษ์ จิรนันทนุกุล  
จำกหมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน คะแนน cupping 84.53
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของวิสำหกิจชุมชนกำแฟมูเส่คี 
ต�ำบลบ้ำนขันทร์ อ�ำเภอกกัลยำนิวัฒนำ จังหวัดเชียงรำย คะแนน cupping 84.08
 กำแฟอะรำบิกำ ประเภท Wet Process
 รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนฯ เป็นผลผลิตกำแฟของนำยชำติชำย คะบู่ 
เกษตรกรในโครงกำรหมู่บ้ำนยำมชำยแดน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนดอยผักกูด ต�ำบลแม่นำเติง อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
คะแนน cupping 83.92 สภำพพื้นที่ปลูกกำแฟอยู่ในสภำพป่ำ มีร่มเงำของต้นไม้ใหญ่ และ 
อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับควำมสูง 1,500 เมตรจำกระดับน�้ำทะเล ท�ำให้ต้นกำแฟมีควำมสมบูรณ์ 
และให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม ชื่อของกำแฟจำกเมืองสำมหมอก “แม่ฮ่องสอน” จึงได้รับควำมสนใจ
จำกคอกำแฟรุ่นใหม่ ที่ช่ืนชอบกำรดื่มกำแฟ และสนุกไปกับกำรค้นหำเอกลักษณ์ของรสชำติ
กำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆ 
 รำงวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ได้แก่ ผลผลติกำแฟของ นำงสำวกญัญำพชัร คงพลิยัวลัย์ 
หมู่บ้ำนวนำหลวง ต�ำบลแม่นำเติง อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คะแนน cupping 83.68
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของ นำยอนันต์ มุงเมือง หมู่บ้ำน
ตำดเมย ต�ำบลเทพเสด็จ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.28
 กำแฟอะรำบิกำ ประเภท Honey Process
 รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนฯ เป็นผลผลิตกำแฟของ นำงฐิติกัลป์ มันตำวล ี
จำกหมู่บ้ำนดอยช้ำง ต�ำบลวำวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย คะแนน cupping 83.60  
เป็นผลผลติกำแฟอะรำบกิำซึง่ได้มำจำกต้นกำแฟทีม่อีำยกุว่ำ 20 ปี ปลกูทีร่ะดบัควำมสงู 1,350 
เมตร จำกระดับน�ำ้ทะเล ด้วยควำมสมบรูณ์ของภมูปิระเทศและเอกลกัษณ์ของแหล่งปลกูกำแฟ
ดอยช้ำง ท�ำให้ได้เมล็ดกำแฟที่มีคุณภำพ 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลผลิตกำแฟของ นำยจรัญ ขันธะเปียง หมู่บ้ำน
แม่ตอน ต�ำบลเทพเสด็จ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.50
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลผลิตกำแฟของ นำยพีระ พนำสุรนน ต�ำบล 
ลองเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน cupping 83.45
 กำรประกวดสดุยอดกำแฟไทย 2564 ผูช้นะเลศิ ได้รบัรำงวลัถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัล 
50,000 บำท และประกำศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล 30,000 บำท  
พร้อมประกำศนียบัตร และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อม
ประกำศนียบัตร
 นอกจำกกิจกรรมกำรประกวดสุดยอดเมล็ดกำแฟ 2564 แล้ว ยังจัดให้มีกำรประมูล
เมลด็กำแฟทีไ่ด้รบัรำงวลัชนะเลศิเหล่ำนีด้้วย โดยจะจดัประมลูผ่ำนระบบออนไลน์ ณ กระทรวง
พำณิชย์ และงำน Road Show สุดยอดกำแฟไทยใน 3 ภูมิภำค แต่ยังไม่ได้ก�ำหนดวัน...  
คงต้องรอให้สถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำยลงก่อน

ชำติชำย คะบู่
เมล็ดกำแฟอะรำบิกำ ประเภท 

Honey Process รำงวัลถ้วยพระรำชทำน
ฐิติกัลป์ มันตำวลี

กำแฟอะรำบิกำ ที่วำวี

สุดยอดกำแฟอะรำบิกำ ปี 64 
ประเภท Honey Process

กำแฟวำวี

 หวังว่ำ โครงกำรประชำสัมพันธ์สุดยอด
กำแฟไทย ปี 2564 จะประสบควำมส�ำเร็จในกำร 
กระตุ้นตลำดกำแฟไทยให้กลับมำคึกคัก ฝ่ำวิกฤต 
โควิด -19 ไปได้อย่ำงที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

(ขอบคุณภาพประกอบจาก : กรมวิชาการเกษตร 
และ facebook โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอด
กาแฟไทย Thai Coffee Excellence)
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

 ทุเรียน รำชำผลไม้ของไทย (Durian : King of Fruit) เป็นพืช
เศรษฐกจิทีป่ระเทศไทยผลติและส่งออกรำยใหญ่ท่ีสดุของโลก พนัธุท์เุรยีน
ทีป่ลกูเป็นกำรค้ำมอียูห่ลำยพนัธุ ์ได้แก่ หมอนทอง ชะน ีก้ำนยำว กระดมุ
ทอง และพวงมณี แต่ปัจจุบันมีพันธุ์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นมำ และเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคอีกหลำยพันธุ์ ในจ�ำนวนนั้น มีพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล 
รวมอยู่ด้วย 
 หลงลับแล และหลินลับแล เป็นสำยพันธุ์ที่ผู้สนใจ และนิยม 
รบัประทำนแม้รำคำค่อนข้ำงจะสงูกว่ำพนัธุท์เุรยีนอืน่ๆทัว่ไป ทัง้นีท้เุรยีน
หลง-หลินลับแล เป็นสำยพันธุ์เฉพำะถิ่น ท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้วยลักษณะและรสชำติอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
เมื่อน�ำไปปลูกในถิ่นอื่นอำจจะมีผลผลิตท่ีมีรสชำติแตกต่ำงจำกถิ่นเดิม  
แต่สวนที่จะพำท่ำนไปเยี่ยมชมน้ี แม้จะไม่ได้อยู ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์  
แต่ผลผลิตของทุเรียนหลง-หลินลับแล ไม่แตกต่ำงไปจำกถิ่นเดิม ทั้งน้ี 
เนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน และ พันธุ์ที่น�ำมำปลูกนั้นเป็น
พันธุ์ที่ขยำยมำจำกต้นดั้งเดิมของ หลิน-หลงลับแล ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  
สวนทีว่่ำนีค้อื สวนไฮฮลิส์ ฟำร์ม อยูท่ีอ่�ำเภอเนนิมะปรำง จงัหวดัพษิณโุลก 

ไฮฮิลส์ ฟาร์ม 

 สวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนรักไทย ต�ำบลชมพู อ�ำเภอ
เนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่สูงกว่ำระดับน�้ำทะเล 450 เมตร  
อยู่บนเนินเขำ ภูเดียวกับภูหินร่องกล้ำ สภำพอำกำศเย็นอุดมสมบูรณ ์
ด้วยแร่ธำตุอำหำรเหมำะแก่กำรปลูกผลไม้นำนำชนิดบนพื้นท่ีประมำณ  
2,000 ไร่ มีคุณศรณ์ กันตรัตนำกุล เป็นเจ้ำของซ่ึงท่ำนจบกำรศึกษำ 
จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์รุ่น 24 เป็นผู้บุกเบิกพื้นท่ีปลูกผลไม้ 
หลำกหลำยชนิดมำนำนกว่ำ 40 ปี
 พื้นที่สวนเดิมเคยปลูกส้มโอ มะม่วงน�้ำดอกไม้เบอร์ 4 และ
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 5,000 กว่ำต้น แต่เมื่อปีที่แล้วเจอกับสภำวะ 
ฝนแล้ง น�้ำไม่เพียงพอ จึงท�ำให้ทุเรียนตำยไปพันกว่ำต้น ปัจจุบันที่สวน 
ไฮฮิลส์ ฟำร์ม ยังมีมะม่วงพันธุ์น�้ำดอกไม้ พันธุ์มหำชนก มะยงชิดพันธุ์
ทูลเกล้ำ มะปรำงหวำนพันธุ์สุวรรณบำตร ท่ีให้ผลผลิตจ�ำหน่ำยได้อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี 
 คุณศรณ์ มีแนวคิดว่ำอยำกให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกไม้ผล
นอกถิ่น โดยเฉพำะทุเรียน ซ่ึงยังมีพื้นท่ีเหลืออีกมำกเพียงพอที่จะปลูก
ทุเรียนพันธุ์ต่ำง ๆ ได้หลำยพันธุ์ และหลงลับแล ก็เป็นหนึ่งในเป้ำหมำย
ของกำรปลูกทุเรียนนอกถิ่น โดยได้น�ำพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลซึ่งได้มำจำก
สวนของนำยสมบุญ เกิดทุ่งยั้ง เกษตรกรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก
ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขยำยพันธุ ์ทุเรียน 
หลงลับแลต้นเดิมที่ได้รับรำงวัลยอดเย่ียมในกำรประกวดทุเรียนจำกงำน

ที่กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และจังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมกันจัดเมื่อปี พ.ศ. 2520 และได้กำรรับรองพันธุ ์จำกกรมวิชำ 
กำรเกษตร ในปี พศ. 2521 
 ปัจจบุนั สวน ไฮฮิลส์ ฟำร์ม มทีเุรยีนพนัธุห์ลงลับแลอยูม่ำกกว่ำ 
2,000 ต้น อำยุ 11 ปี และให้ผลผลิตมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีพันธุ ์
หลินลับแล 200 ต้น อำยุประมำณ 8 ปี และเมื่อ 2 ปีที่แล้วยังได้ปลูก
ทุเรียนพันธุ์ มูซันคิงส์ พันธุ์หมอนทอง และพันธุ์พวงมณีเมล็ดลีบ เพิ่มอีก
หลำยร้อยต้น อนำคตข้ำงหน้ำสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม จะมีผลผลิตทุเรียน
คุณภำพออกมำจ�ำหน่ำยให้กับผู้นิยมบริโภคทุเรียน ให้สมกับกำรรอคอย
กำรชิมและกินทุเรียนในแต่ละปีเลยทีเดียว 

ทุเรียนหลงลับแล... สวนไฮฮลิส์ ฟาร์ม
กนกรัตน์ สิทธิพจน์
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ผลไม้หลำยชนดิสำมำรถน�ำไปท�ำผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ได้มำกมำย ซ่ึงโครงกำร
ดังกล่ำวนี้สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้มีแผนกำรด�ำเนินงำน 
ร่วมกับสุขสยำม เพื่อจัดกิจกรรมในช่วงฤดูกำลของผลไม้ไทยที่มีผลผลิต
ออกสู่ตลำด ในเดือนพฤษภำคม 2564 เป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
ในกำรกระจำยผลผลิตที่มีคุณภำพสู่ผู้บริโภคทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
แต่สถำนกำรณ์ไม่เอื้ออ�ำนวยเม่ือประเทศไทยประสบกับกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ท�ำให้ห้ำงสรรพสินค้ำ และสถำนบริกำร
ต่ำง ๆ ต้องงดให้บริกำร และเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ตำมมำตรกำร 
ที่รัฐบำลก�ำหนด โครงกำรนี้จึงไม่สำมำรถจัดเต็มรูปแบบได้
 ต่อมำสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย ได้รบัทรำบจำกคณุศรณ์ 
เจ้ำของสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม ว่ำปีนี้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลของสวนฯ  
มีเป็นจ�ำนวนมำก และก�ำลังจะเก็บเกี่ยวได้รุ ่นแรกในช่วงกลำงเดือน
พฤษภำคม ดร. อนนัต์ ดำโลดม นำยกสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย 
จึงมีแนวคิดว่ำน่ำจะน�ำผลผลิตทุเรียนหลงลับแล จำกสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม 
ซึ่งเป็นสวนที่ผลิตทุเรียนคุณภำพตำมมำตรฐำน GAP มำจ�ำหน่ำยท่ี  
สุขสยำม เป็นกำรเริ่มต้น บุกเบิกโครงกำร Sook Siam Amazing Thai 
Fruits ส�ำหรับปีนี้ ซึ่งนับเป็นก้ำวแรกที่ไม่ผิดหวัง เพรำะผลตอบรับจำก
ลูกค้ำของสุขสยำมดีมำก

มหัศจรรย์พันธุ์ทุเรียน

 จำกเอกสำรค�ำแนะน�ำของส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เกีย่วกบัควำมเป็นมำของพนัธุทุ์เรยีนหลงลบัแล และหลินลบัแล เป็นเรือ่ง
ที่น่ำสนใจ จึงขอน�ำมำเผยแพร่ให้ท่ำนสมำชิกได้ทรำบในที่นี้
 ทุเรียนหลงลับแล ต้นเดิมขึ้นอยู่ที่ม่อนน�้ำจ�ำ หมู่ 7 บ้ำนผำมูบ 
ต�ำบลแม่พูล อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้ำของต้นเดิมคือ นำยลม 
– นำงหลง อุประ บ้ำนเลขที่ 126 หมู่ 1 บ้ำนนำปอย เขตเทศบำลต�ำบล
หัวดง ต�ำบล แม่พูล อ�ำเภอลับแล เป็นทุเรียนที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม  
จำกกำรประกวดทเุรยีนทีป่ลกูจำกเมลด็ซึง่กรมวชิำกำรเกษตร กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรและจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมด�ำเนินกำรเมื่อปี พ.ศ. 2520  
และได้รบักำรรบัรองพนัธุใ์นวนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2521 ณ ห้องประชมุ
ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ต่อมำในปี พ.ศ. 2528 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอลับแล โดย 
นำยเกรียงไกร คะนองเดชำชำติ เกษตรอ�ำเภอลับแลในขณะนั้น  
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในต�ำบลแม่พูล ได้แก่ นำยเมือง แสนศรี  
นำยสมบุญ เกิดทุ่งยั้ง และนำยแสง ม่ำนแก้ว น�ำยอดทุเรียนหลงลับแล
จำกต้นเดิมมำขยำยพันธุ ์ โดยวิธีกำรเสียบยอดจนได้รับควำมส�ำเร็จ 
ก่อนที่ต้นเดิมจะตำยเพรำะอำยุมำก (อำยุประมำณ 60 ปี) 
 ลักษณะประจ�ำพันธุ ์ จำกกำรศึกษำลักษณะพันธุ ์โดยวิธี 
เสียบยอด ซึ่งเป็นสวนของนำยเมือง แสนศรี (เป็นสวนแรกท่ีต้นขยำย 
ติดผล) ทุเรียนหลงลับแลมีอำยุต้น 15 ปี สูง 11.7 เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำง
ทรงพุ่ม 8 เมตร แผ่นใบเรียบแผ่ออกจนเกือบแบนรำบ ใบเป็นรูป 
ขอบขนำน อัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบเท่ำกับ 3.19 : 1  
ปลำยใบสอบแหลม โคนใบมน หลงัใบมสีเีขยีวอมสีเหลอืง ดอก กลบีดอก

 สวนทุเรียนไฮฮิลส์ ฟำร์ม เป็นสวนท่ีได้กำรรับรองมำตรฐำน
แหล่งผลิตในระบบ GAP จำกกรมวิชำกำรเกษตร และเป็นสวนผลไม้
คณุภำพในโครงกำรของสมำคมพชืสวนแห่งประเทศไทย เพือ่เป็นตวัอย่ำง
ของเกษตรกรที่ผลิตไม้ผล โดยตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
มำตรฐำน พร้อมทัง้ใส่ใจต่อควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคอย่ำงแท้จรงิ ทัง้นี้
จะเหน็ได้ว่ำในแต่ละปีทเุรยีนของสวนไฮฮลิส์ ฟำร์ม จะมลีกูค้ำสัง่จองกนั
ข้ำมปี ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหำกำรระบำดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ท�ำให้ประชำชนส่วนมำก 
ต้องงดกำรเดนิทำงไปไหนมำไหนอย่ำงอสิระเช่นแต่ก่อน จ�ำเป็นต้องกกัตวั
ท�ำงำนอยู่บ้ำน สวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม จึงต้องมียุทธศำสตร์กำรจ�ำหน่ำย 
ทำงออนไลน์ หน้ำเพจ ไฮฮิลส์ ฟำร์ม และท�ำมำมำอย่ำงต่อเนื่อง
 ส�ำหรับในปีนี ้ได้น�ำทเุรยีนพนัธุห์ลงลบัแลสู ่สขุสยำม ณ ไอคอน
สยำม เพ่ือจดัจ�ำหน่ำยในพืน้ทีบ่รเิวณหน้ำบ่อน�ำ้ภำคกลำง เมอืงสขุสยำม 
เพื่อเป็นกำรเริ่มต้นโครงกำร Sook Siam Amazing Thai Fruits  
ซึ่งจะด�ำเนินกำรต่อเนื่อง 3 ปี เป็นโครงกำรที่จะเปิดมุมมองให้คนทั่วไป
ได้รูว่้ำผลไม้ไทยมศีกัยภำพเป็นได้มำกกว่ำผลไม้ใช้รบัประทำนสด ผลผลติ
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ส่งตำมออร์เดอร์ ออนไลน์ (เฉพำะเนื้อ)

เนื้อเต็มพู

เนื้อหนำเมล็ดลีบ

ผลผลิตสดใหม่จำกต้น

คุณศรณ์ กับทุเรียนหลงลับแล

บรรจุกล่องส่งไปรษณีย์ 
(ขำยออนไลน์)
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มสีขีำวอมสเีขยีว ผลมขีนำดเลก็ถงึปำนกลำง น�ำ้หนกัผล 0.5-3.5 กโิลกรมั
ต่อผล ทรงผลกลมรูปไข่ ฐำนผลค่อนข้ำงกลม หรือนูนขึ้นมำเล็กน้อย  
ตรงบริเวณหนำมรอบขั้วผลปลำยผลมน หรือกลม ก้ำนผลมีขนำดใหญ่ 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงเฉลี่ย 1.63 เซนติเมตร หนำมผลทรงพีรำมิด ขอบหนำม
โค้งเข้ำ เปลอืกผลมสีเีขยีวอมเหลอืง ร่องพไูม่ชดัเจน เนือ้ละเอยีด สเีหลอืง
ค่อนข้ำงจัด รสชำติหอมหวำนมันกลิ่นอ่อน อัตรำส่วนน�้ำหนักเนื้อต่อ 
น�้ำหนักผล 0.35:1 และในหน่ึงผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร้อยละ 97.5 อำย ุ
เก็บเกี่ยวประมำณ 105-110 วัน (นับต้ังแต่วันดอกบำนจนถึงผลแก ่
ตัดได้) ฤดูออกผล ช่วงผลผลิตประมำณเดือนพฤษภำคมถึงสิงหำคม 
ของทุกปี
 ทุเรียนหลินลับแล ต้นเดิมปลูกโดย นำยหลิน ปัดลำด บ้ำนเลขที ่
126 หมู่ 7 บ้ำนผำมูบ ต�ำบลแม่พูล อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
กล่ำวคือในปี พศ. 2493 นำยหลิน ปัดลำด ได้น�ำเมล็ดทุเรียนมำปลูก 
แล้วเกิดกำรกลำยพันธุ์มีลักษณะที่แปลกกว่ำทุเรียนพันธุ์อื่นๆ จึงน�ำให้
เพื่อนบ้ำนกินหลำยคนบอกว่ำรสชำติดี ต่อมำในปี พศ. 2520 เจ้ำของ 
ต้นเดิมได้ส่งทุเรียนพันธุ์นี้เข้ำประกวดในกำรประกวดทุเรียนท่ีปลูกจำก
เมลด็ ซึง่กรมวชิำกำรเกษตร กรมส่งเสรมิกำรเกษตร และจงัหวดัอตุรดติถ์ 
ร่วมด�ำเนินกำรจัดประกวด แม้ว่ำในปีดังกล่ำวทุเรียนพันธุ์หลงลับแล 
จะได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมก็ตำม แต่พันธุ์หลินลับแลก็ยังได้รับควำมนิยม
จำกนักบริโภคทุเรียนไม่น้อยกว่ำทุเรียนพันธุ์หลงลับแล เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ นำยหลนิ ปัดลำด ผูป้ลกูทเุรียนต้นเดมิจงึตัง้ชือ่ทเุรยีนพนัธ์ุน้ีว่ำ “หลนิ
ลับแล” และประกอบกับต้นเดิมขึ้นอยู่ที่บ้ำนผำมูบ จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ำ 
“ผำมบู 1” หลงัจำก นำยหลนิ ปัดลำด ถงึแก่กรรม ต้นเดมิจงึ อยูใ่นควำม
ดูแลและขยำยพันธุ์โดย นำยสว่ำง ปัดลำด บุตรชำย
 ลักษณะประจ�ำพันธุ ์ จำกกำรศึกษำลักษณะประจ�ำพันธุ ์ 
หลินลับแล ในปี พศ.2543 พบว่ำต้นเดิมมีอำยุ ประมำณ 50 ปี สูง 13 
เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำง ทรงพุ่ม 15 เมตร ทรงพุ่มรูปกองฟำง ใบ เป็นรูป
ขอบขนำน จนถึงรูปหอกแกมรูปไข่ อัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบ
เท่ำกับ 2.85-3.861 ปลำยใบสอบแหลม หรือสอบแหลมโค้ง โคนใบมน 
หลังใบเขียวแกมเหลือง ดอก กลีบดอกรูปซ้อนค่อนข้ำงสั้น อัตรำส่วน
ควำมยำวต่อควำมกว้ำงกลีบดอกเท่ำกับ 2.6:1 กลีบดอกมีสีเหลือง  
ผล มีขนำดเล็ก น�้ำหนัก ผล 1.1-1.8 กิโลกรัม ผลทรงกระบอก ฐำนผล
เว้ำลึก ปลำยผลตัด ก้ำนผลมีขนำดเล็ก (เส้นผ่ำศูนย์กลำงเฉลี่ย 1.38 
เซนติเมตร) หนำมผล โค้งแหลมคม เปลือกผลสีเขียวอมเหลือง  
เนือ้ละเอียดมำก สเีหลอืงอ่อน รสชำต ิหวำนมนั กลิน่อ่อนมำกอตัรำส่วน
น�้ำหนักผล เท่ำกับ 0.13:1 และในหนึ่งผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร้อยละ 71.4 
อำยุกำรเก็บเกี่ยวผลประมำณ 110 - 115 วัน (นับตั้งแต่วันดอกบำน

จนถึงผลแก่ตัดได้) ฤดูออกผล ช่วงผลผลิตประมำณเดือนพฤษภำคมถึง
สิงหำคมของทุกปี
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รอชิม

นักท่องเที่ยวพร้อมชิม

เจ้ำของสวนลงมือแกะทุเรียนเอง

รับนักท่องเที่ยว

คุณลักขณำ และ คุณศรณ์ดร.อนันต์ และคุณลักขณำ เยี่ยมชมสวนไฮฮิลส์
ดร.อนันต์ พำทีมงำน

ฟ้ำประทำนฯ เยี่ยมชมสวน
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ก็แตกออกเป็นพูๆ ฉีกแต่ละพูออกจำกกัน ก็ได้รับประทำนเนื้อทุเรียน 
หลงลับแล ที่หอมหวำนมันได้แล้ว 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 เน่ืองจำกสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม เป็นศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
กำรปลูกทุเรียนนอกถิ่น และผลไม้อีกมำกมำยหลำยชนิด โดยเมื่อวันที่  
14 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ดร.อนันต์ ดำโลดม และ คุณลักขณำ นะวิโรจน์ อุปนำยกสมำคมฯ ได้น�ำ
คณะเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบัิติงำนที ่ฟ้ำประทำนฟำร์ม อ�ำเภอวังน�ำ้เขยีว จงัหวดั
นครรำชสีมำ ไปเยี่ยมชมกำรปลูกทุเรียน กำรปลูกไม้ผลต่ำงๆ ของสวน 
ไฮฮิลส์ ฟำร์ม ซึ่งได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดียิ่งจำกคุณศรณ์ กันตรัตนำกุล 
น�ำชมและบรรยำยเกี่ยวกับกำรปลูกไม้ผลและทุเรียนพันธุ์หลงลับแล 
และพันธุ์อื่นๆ ด้วย 
 ต่อมำในวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มเพื่อนเกษตร 
รุ่น 28 จ�ำนวน 15 คน น�ำโดย ดร.พรพจน์ ทองมีอำคม และคุณปรีชำ 
สมบูรณ์ประเสริฐ ประธำนเกษตรรุ่น 28 ก็ได้เดินทำงไปเยี่ยมชมสวน 
ทุเรียนไฮฮิลส์ ฟำร์ม ซ่ึงคุณศรณ์ ได้น�ำขึ้นรถกระบะลัดเลำะไปตำม 
ต้นทเุรยีนทีก่�ำลังออกผล และทยอยแก่พร้อมจะเกบ็เกีย่ว มองดตู้นทุเรยีน
ไกลลิบ ๆ เป็นที่สนุกสนำน จะเห็นว่ำถึงแม้จะจบเกษตร แต่บำงท่ำน 
ก็ไม่ได้มีควำมรู้ว่ำต้นทุเรียนเป็นอย่ำงไร ออกดอกติดผลเช่นไร ปลูกและ
ดแูลรกัษำอย่ำงไรให้ต้นทเุรยีนเจรญิเติบโต สำมำรถให้ผลผลติท่ีมคุีณภำพ 
รสชำติดี ดังนั้นผู้ที่ไปเยี่ยมชมสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม จึงได้รับทั้งควำมรู้และ
ควำมอร่อยได้ไม่รู ้จบกับสำรพัดพันธุ ์ทุเรียน และเนื้อทุเรียนแช่แข็ง  
มะยงชิดลอยแก้ว 
 ขอขอบคุณคุณศรณ์ กันตรัตนำกุล เจ้ำของสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม 
ที่ให้กำรต้อนรับอย่ำงเป็นกันเอง และอบอุ่น ทั้งพำดูงำนและแกะทุเรียน
ให้ชิมชนิดไม่ทันคนที่จ้องจะชิมเลยทีเดียว ซ่ึงในปีหน้ำหวังว่ำสวน 
ไฮฮิลส์ ฟำร์ม ซ่ึงเป็นสวนที่ปลูกด้วยรักและเอำใจใส่ และมีสโลแกนว่ำ  
“ไม่ลองไม่รู้แต่ถ้ำได้ลองชิมดู จะหลงรักทุเรียนหลงลับแล พันธุ์แท้
แน่นอน” คงจะมีผลผลิตทุเรียนหลงลับแลคุณภำพออกมำและสำมำรถ
จ�ำหน่ำยได้มำกมำยเช่นเดียวกับปีนี้ หรือได้มำกกว่ำอีกหลำยเท่ำ ซึ่งต้อง
รอดูต่อไป......
 อีกส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นควำมต้ังใจของเจ้ำของสวน ในกำรให้สวน 
แห่งนี้เป็นศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกทุเรียนนอกถ่ิน ส�ำหรับ
เกษตรกรและผู้สนใจที่จะปลูกทุเรียนอย่ำงจริงจัง สมำคมพืชสวนฯ ยินดี
ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ควำมประสงค์นั้นบรรลุผล
 สวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสภำพภูมิประเทศ  
และภูมิอำกำศเย็นสบำยเหมำะสม และมีกำรปลูกไม้ผลมำกมำย 
หลำยชนิด เจ้ำของสวนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ประสบกำรณ์สูง 
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ สวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม จึงเหมำะอย่ำงยิ่งที่จะเป็น
ทัง้แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร และ ศนูย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรปลกูทเุรยีน
นอกถิ่น อย่ำงแท้จริง

 เทคนิคกำรเลือกทุเรียนแก่เหมำะแก่กำรบริโภค
 1. นับอำยุ โดยประมำณ ตั้งแต่ดอกบำนจนถึงผลแก่พร้อม 
ที่จะตัดได้ พันธุ์กระดุม 90 - 100 วัน พันธุ์ชะนี 100 - 110 วัน พันธุ์ 
ก้ำนยำว, พันธุ์กบ 120 - 135 วัน พันธุ์หมอนทอง 115 - 120 วัน พันธุ์ 
หลงลับแล 105 - 110 วัน พันธุ์หลินลับแล 110 - 115 วัน
 2. กำรดูปำกปลิง หำกทุเรียนแก่จัดท่ีปำกปลิงจะพองโต 
เห็นรอยเด่นชัด
 3.  ดูที่หนำม ผลทุเรียนแก่ปลำยหนำมจะออกสีน�้ำตำลเข้ม 
หนำมจะแข็งไม่มีสปริง
 4.  บบีปลำยหนำม ถ้ำเป็นทเุรยีนแก่เมือ่บบีปลำยหนำมเข้ำหำกนั
จะมีลักษณะมีสปริง แต่ถ้ำเป็นทุเรียนที่อ่อนหนำมจะแข็งไม่มีสปริง
 5.  ดูที่ก้ำนผล ก้ำนผลทุเรียนแก่ จะมีลักษณะแข็งเป็นสปริง
แม้จะเก็บไว้นำนหลำยวันก็ตำม ส่วนก้ำนผลทุเรียนอ่อนจะมีลักษณะ 
อ่อนน่วมไม่มีสปริง
 6.  ดสูขีองผล เมือ่มองจำกด้ำนบน ผลทเุรยีนแก่จะเหน็หนำม
เป็นสีคล�้ำ แต่ผลจะมีสีนวลตัดกันเห็นชัดแต่ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วย
 7.  ดูร่องพู ถ้ำเป็นทุเรียนแก่ร่องพูจะเป็นสีน�้ำตำลปนเหลือง
เด่นชัดถ้ำทุเรียนอ่อนร่องพูจะออกสีเขียว
 8.  เคำะเปลือกหรือกรีดหนำม ส�ำหรับทุเรียนแก่ เมื่อเคำะ
เปลือก หรือกรีดหนำม จะได้ยินเสียงโพรกดังหลวมๆ ไม่ทึบ แต่ถ้ำเป็น
ทุเรียนอ่อนเสียงจะดังแน่นทึบไม่โพรก
 9. ชิมปลิง เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงทุเรียนแก่จะเห็นน�้ำที่ขั้วผล
ใสๆ ซึมออกมำ ชิมดูจะมีรสหวำน แต่ถ้ำเป็นทุเรียนอ่อนน�้ำที่ซึมออกมำ
ไม่ใสจะข้นชิมดูจะรสฝำด
 10. ดมกลิ่น ทุเรียนจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ โชยออกมำ
 ทั้งหมดเป็นมหัศจรรย์พันธุ์ทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแล  
ที่มีผู้นิยมบริโภคมำกมำย เช่น เดียวกับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้ำนยำว
หรอืพนัธุช์ะน ีทีม่กีำรปลกูมำกในภำคตะวนัออกในจังหวดัจนัทบรุ ีตรำด 
ระยอง และปรำจีนบุรี เป็นต้น
 ส่วนทเุรยีนหลงลบัแลของสวนไฮฮลิส์ ฟำร์ม มลัีกษณะตรงตำม
พันธุ์ มีผลกลม หรือรูปไข่ ฐำนนูนเล็กน้อย น�้ำหนักผล 1.5 - 2 กิโลกรัม 
เนื้อเหลือง ละเอียด รสชำติหอมหวำนมัน เมล็ดเล็กหรือลีบ และจะ 
เก็บเกี่ยวเมื่อทุเรียนแก่คือ 105 - 110 วัน หลังดอกบำนเท่ำนั้น เมื่อสุก 
แก่จัดสังเกตได้โดยผิวออกเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม เล็กน้อย ปอกง่ำย
โดยใช้มีดหนำๆ จิ้มที่รอยแยกของพูท่ีส่วนล่ำงของผลทุเรียน งัดเบำๆ  

นั่งท้ำยกระบะ พำชมสวน เก็บผลผลิต
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กองบรรณาธิการ

 ข่ำวสำรสมำคมพชืสวน ต้องขอแสดงควำมเสยีใจอย่ำงยิง่กบัครอบครวั 
“จันทรประสงค์” ที่ได้สูญเสีย ผศ.ดร.จิรำยุพิน จันทรประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 6 
กรกฎำคม 2564 (สิริรวมอำยุ 90 ปี) 
 เพื่อเป็นกำรระลึกถึงคุณควำมดี และ ผลงำนของท่ำนด้ำนพืชสวน 
ข่ำวสำรสมำคมพืชสวนฉบับนี้ จึงขอน�ำเรื่องรำวของ “กันภัยมหิดล” ซึ่งเป็น 1 
ในผลงำนที่น่ำภำคภูมิใจของอำจำรย์ จิรำยุพิน มำเผยแพร่ให้ทุกท่ำนได้ทรำบ 
ทั้งนี้ได้รับควำมกรุณำด้ำนข้อมูล และภำพประกอบ จำก ดร.วีระชัย ณ นคร  
อดีตผู้อ�ำนวยกำรสวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
 กันภัยมหิดล ชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Afgekia mahidolae Burrt & 
Chermsir ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2510 โดย นำงสำวจิรำยุพิน เจิมสิริวัฒน์  
นักพฤกษศำสตร์ กรมวิชำกำรเกษตร พบจำกตัวอย่ำงพรรณไม้ที่นำยเกษม  
จันทรประสงค์ พนักงำน กองพืชพรรณ กรมวิชำกำรเกษตร เก็บมำจำกจังหวัด
กำญจนบุรี ลักษณะเป็นพืชชนิดใหม่ จึงได้ไปเก็บตัวอย่ำงเพิ่มเติม แล้วน�ำเมล็ด
จำกฝักมำเพำะทีก่รมวชิำกำรเกษตร ออกดอกในปี พ.ศ. 2511 ได้ตรวจสอบแน่ชัด
ว่ำเป็นพรรณไม้ชนดิใหม่ของโลก จงึเขยีนค�ำบรรยำยพรรณไม้และขอพระรำชทำนช่ือ
เพือ่เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน ีซึง่ได้รบัพระรำชทำน
ชื่อพรรณไม้ดังกล่ำวว่ำ “กันภัยมหิดล” ทั้งนี้ได้มีกำรตีพิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับ 
“กันภัยมหิดล” เมื่อปี พ.ศ. 2514 ในวำรสำร Note Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 
31 : 131-133 A.1971
 ในหนังสือพรรณไม้พระต�ำหนักสวนปทุม (หน้ำ 219 : พ.ศ.2550)  
ซึ่ง ผศ. ดร. จิรำยุพิน เป็นบรรณำธิกำร ได้อธิบำยไว้ว่ำ กันภัยมหิดล เป็นไม้เลื้อย 
ทุกส่วนมีขนสีขำว ใบประกอบแบบขนนกปลำยคี่ เรียงสลับ รูปขอบขนำนหรือ
รูปไข่กว้ำง ดอกสีม่วง ออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลำยกิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว  
กลีบดอก 5 กลีบ ผลเป็นฝัก เมื่อแห้งจะแตกเป็นสองซีก รูปรี แบน นูน
ตำมเมล็ด เมล็ดสีน�้ำตำล มีขนสีน�้ำตำลอ่อน เป็นพืชเฉพำะถ่ิน  
ปลกูเป็นไม้ประดบั เป็นพรรณไม้สญัลกัษณ์ของมหำวทิยำลยัมหดิล

กันภัยมหิดล
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ดอกย่อยรูปดอกถั่ว

ลักษณะใบ

เป็นไม้เลื้อย

ลักษณะดอก
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วาสนา มั่งคั่ง

 แบ่งตำมรสชำติควำมเปรี้ยว - หวำน มี 5 ประเภท เรียงล�ำดับ
จำกเปรี้ยวไปหำหวำน คือ กำวำง มะปรำงเปรี้ยว มะยงห่ำง มะยงชิด 
และ มะปรำงหวำน
 แบ่งตำมขนำดของผล มี 2 ชนิด คือ ชนิดผลเล็ก (มีจ�ำนวนผล
มำกกว่ำ 25 ผลต่อกิโลกรัม) กับชนิดผลใหญ่ (มีจ�ำนวนน้อยกว่ำ 25 ผล 
ต่อกิโลกรัม) 
 แบ่งตำมรสชำติ มี 3 ประเภท คือมะปรำงเปรี้ยว (มีรสเปรี้ยว
ทัง้ผลดบิและผลสุก) มะปรำงหวำน (มรีสหวำนทัง้ผลดบิและผลสกุ) มะยง 
(มีรสชำติหวำนและเปรี้ยวอยู่ในผลเดียวกัน)

พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

 กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยคุ้มครอง
พันธุ์พืชหรือเรียกว่ำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่มี
เจตนำรมณ์ส่งเสรมิให้มกีำรปรบัปรงุพนัธุแ์ละพฒันำพนัธุพ์ชืเพือ่ให้มพัีนธ์ุ
พืชใหม่เพิ่มเติมจำกที่มีอยู่เดิม และสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรให้สิทธิและ
ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรอนรุกัษ์ และพัฒนำกำร
ใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์
พืชป่ำ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล บ�ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชอย่ำงยั่งยืน
 พันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครอง 
พนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 หมำยถงึ พนัธุพ์ชืทีม่อียูเ่ฉพำะในชุมชนใดชมุชนหนึง่ 
ในประเทศไทย และไม่เคยจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหม่ แต่ได้จดทะเบยีน
เป็น พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ ตำมพระรำชบญัญตันิี ้ซึง่พันธุพ์ชืพืน้เมอืง
เฉพำะถิ่นพันธุ์แรกของประเทศไทย คือ ส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรส  
ของชุมชนคุ้งบำงกะเจ้ำ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร  
โดยกลุ่มเกษตรกร ท�ำสวนส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรสคุ้งบำงกะเจ้ำเป็นผู้
ยื่นจดทะเบียนแทนชุมชน มีอำยุกำรคุ้มครอง 17 ปี เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 
วันที่ 20 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนำคม 2579 อำยุของหนังสือส�ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น อำจขยำยเวลำต่อได้
ครำวละสบิปี หำกอธิบดเีหน็ว่ำพนัธุพ์ชืนัน้ยงัคงมกีำรอนรุกัษ์และพฒันำ
อยู่เฉพำะในชุมชนนั้น และชุมชนนั้นยังคงร่วมกันอนุรักษ์พืชนั้นอยู่  
 เมือ่ได้จดทะเบยีนคุ้มครองพันธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ของชมุชน
ใดแล้ว สทิธขิองชมุชน เมือ่พนัธุพ์ชืพ้ืนเมอืงเฉพำะถิน่ของชมุชนได้รบักำร
จดทะเบียนแล้ว ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรปรับปรุงพันธุ์ ศึกษำ 

มะปราง “หวานทองประมูลพรหมณี”

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

 พืชกลุ่มมะปรำงจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มที ่1 มะปรำงป่ำ , ส้มปรำง (Bouea macrophylla Griff.) 
ชื่อสำมัญ Gandaria (En), ramania, gandaria (Ins), kundang,  
rembunia, setar (Mal) ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ใบขนำดใหญ่ ใบกว้ำง
ประมำณ 5 - 8 ซม. ใบยำวประมำณ 14 - 30 ซม. ตำยอดรูปกลม หรือ
รูปไข่ รูปร่ำงผลเกือบกลม ในประเทศไทย พบบริเวณป่ำดิบ และมีกำร
ปลูกในจังหวัดจันทบุรี ระนอง ตรัง ปัตตำนี ยะลำ ต่ำงประเทศพบใน
ประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกำะสุมำตรำ และเกำะชะวำ 
 กลุ่มที่ 2 มะปรำง มะยงชิด (Bouea oppositifolia (Roxb.) 
Meisn.) ชื่อสำมัญ Plum mango, marian plum (En), rumenia, 
rumiang (Mal) ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ใบกว้ำงประมำณ 5 - 6 ซม. ใบยำว 
12 -15 ซม. ตำยอดรูปใบหอก หรือกรวยยำวผลรูปไข่แกมขอบขนำน ใน
ประเทศไทยพบบริเวณป่ำดิบ และมีกำรปลูกทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ 
ต่ำงประเทศพบในประเทศอินเดีย พม่ำ จีน ลำว เวียดนำม กัมพูชำ หมู่
เกำะอันดำมัน มำเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกำะสุมำตรำ เกำะชวำ และ
บอร์เนียว 
 กลุ่มที่ 3 มะปรำงป่ำ (Bouea poilanei Evrard) มีข้อมูลจำก 
ปำจรีย์ อินทะชุบ กรมวิชำกำรเกษตร ว่ำ พบในประเทศเวียดนำม 

มะปรางของไทย

 ร.ต.ต.อ�ำนวย หงษ์ทอง นำยกสมำคมชำวสวนมะปรำงนครนำยก 
ให้ข้อมูลว่ำ ตำมหลักฐำนท่ีปรำกฎ ในประเทศไทยมีกำรปลูกมะปรำง 
มำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยปลูกแถบหัวเมืองรอบ ๆ  เมืองสุโขทัย ได้แก่ 
ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร และ พิษณุโลก ต่อมำภำยหลังพบว่ำมีกำร
ปลูกมะปรำงในจังหวัดอื่นๆ ด้วย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรสงครำม 
ปรำจีนบุรี นครนำยก ปัจจุบันมีกำรจ�ำแนกมะปรำงได้ดังนี้
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ค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย ผลิต ขำย ส่งออก นอกรำชอำณำจักร หรือจ�ำหน่ำย
ด้วยประกำรใดซึ่งส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ิน และให้
มีกำรจัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้อนุรักษ์หรือพัฒนำพันธุ์พืชร้อยละยี่สิบ  
เป็นรำยได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ผู้ท�ำนิติกรรมร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไข
ข้อยกเว้นตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กำรจะเป็นพืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ินได้ ต้องด�ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญตัคิุม้ครองพันธุพ์ชื พ.ศ. 2542 ซ่ึงได้ก�ำหนดค�ำนยิำมไว้ดงันี้
 “พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น” หมำยควำมว่ำ พันธุ์พืชที่มีอยู่
เฉพำะในชมุชนใดชมุชนหนึง่ภำยในรำชอำณำจกัรและไม่เคยจดทะเบยีน
เป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นตำม 
พระรำชบัญญัตินี้
 “ชุมชน” หมำยควำมว่ำ กลุ่มของประชำชนที่ตั้งถิ่นฐำนและ
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมำโดยต่อเน่ือง และได้ขึ้นทะเบียนตำม 
พระรำชบัญญัตินี้
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรคุ้มครอง 
พันธุ์พืช
 นอกจำกนี้ยังต้องด�ำเนินกำรตำม มำตรำ 43 44 45 และ 46 
ของ พ.ร.บ. ดังกล่ำว ดังนี้
 มำตรำ 43 ระบุว่ำ พันธุ์พืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช 
พืน้เมอืงเฉพำะถิน่ จะต้องเป็นพนัธุพ์ชืทีม่อียูเ่ฉพำะในท้องทีใ่ดท้องทีห่นึง่
ภำยในรำชอำณำจักรเท่ำนั้น และต้องเป็นพันธุ์พืชท่ีไม่เคยจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่
 มำตรำ 44 ระบวุ่ำ บคุคลซ่ึงบรรลนุติภิำวะแล้วทีต่ัง้ถ่ินฐำนและ
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมำโดยต่อเน่ือง ซ่ึงได้ร่วมกันอนุรักษ์  
หรือพัฒนำพันธุ์พืชที่เข้ำลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตำมมำตรำ 43 อำจขอ 
ขึน้ทะเบยีน เป็นชุมชนตำมพระรำชบญัญตันิี ้โดยตัง้ตวัแทนยืน่ค�ำขอเป็น
หนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแห่งท้องที่ โดยในค�ำขอนั้นอย่ำงน้อย 
ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 (1) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนำ และวิธีด�ำเนินกำร 
ในกำรอนุรักษ์หรือพัฒนำพันธุ์พืชนั้น
 (2) รำยชื่อของผู้เป็นสมำชิกชุมชน
 (3) สภำพพืน้ทีพ่ร้อมทัง้แผนทีส่งัเขปแสดงเขตพืน้ทีช่มุชนและ
เขตติดต่อ
 กำรยืน่ค�ำขอและกำรพจิำรณำอนมุตัขิึน้ทะเบยีนชมุชนให้เป็น
ไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 มำตรำ 45 พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพำะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้
อนุรักษ์ หรือพัฒนำพันธุ์พืชดังกล่ำวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนน้ันมีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีชุมชนน้ันตั้งอยู่ในเขตปกครอง 
ให้ด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ินแทนชุมชน
ดังกล่ำวได้

 เมือ่ได้รบัค�ำร้องจำกชมุชนซึง่เป็นผูอ้นรุกัษ์ หรอืพฒันำพชืนัน้ ๆ  
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินกำรขอจดทะเบียนพันธุ์พืช 
พื้นเมืองเฉพำะถิ่นต่อคณะกรรมกำร นับแต่วันที่ได้รับเอกสำรและข้อมูล
ที่จ�ำเป็นในกำรขอจดทะเบียนครบถ้วน
 ในกรณทีีช่มุชนดงักล่ำวรวมตวักนัจดัตัง้เป็นกลุม่เกษตรกร หรอื
สหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้น 
มีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นแทนชุมชนได้
 มำตรำ 46 กำรขอจดทะเบียน กำรพิจำรณำค�ำขอจดทะเบียน 
และกำรออกหนงัสอืส�ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 กฎกระทรวงที่ว่ำน้ัน คือ กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำร 
จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น พ.ศ. 2559 ที่ระบุว่ำ
 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ 
ยื่นค�ำขอจดทะเบียน พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ินต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี  
ณ กรมวิชำกำรเกษตร หรือส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่
กรณี เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
 ในกรณทีีช่มุชนอยูใ่นเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หลำยแห่ง ชมุชนดงักล่ำวจะยืน่ค�ำร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้”
 ในกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกันนี ้ยงัก�ำหนดด้วยว่ำ เมือ่พนกังำน
เจ้ำหน้ำทีไ่ด้รบัค�ำขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่แล้ว ให้ตรวจสอบ
ค�ำขอ แหล่งก�ำเนิด คุณสมบัติของพืชที่จ�ำเป็น เอกสำร หลักฐำน และ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน 
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�ำขอ ถ้ำเหน็ว่ำเอกสำรหลกัฐำน และรำยละเอียดไม่ถกู
ต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินกำรส่งเอกสำร หลักฐำน และ 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิให้ถกูต้องครบถ้วนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง
 ในกรณีที่ผู ้ยื่นค�ำขอไม่ด�ำเนินกำรยื่นเอกสำรหลักฐำนและ 
รำยละเอียดในระยะเวลำที่ก�ำหนด หรือได้ยื่นเอกสำรหลักฐำนและ 
รำยละเอียดภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ำ เอกสำรหลักฐำนและรำยละเอียดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งไม่รับค�ำขอแล้วแจ้งค�ำสั่งดังกล่ำวและแจ้งสิทธิ
อทุธรณ์ให้ผูย้ืน่ค�ำขอทรำบภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัครบก�ำหนดระยะเวลำ

มะปรำงหวำนทองประมูลพรหมณี
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 เมือ่คณะกรรมกำรได้รบัค�ำขอแล้ว ถ้ำเห็นว่ำไม่ควรรบัจดทะเบยีน
พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ตำมค�ำขอ ให้แจ้งกำรไม่รบัจดทะเบยีนพนัธุพ์ชื
พื้นเมืองเฉพำะถิ่นให้ผู้ยื่นค�ำขอทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้น
กำรพิจำรณำ
 ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรเหน็ควรรบัจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืง
เฉพำะถิน่ตำมค�ำขอ ให้ประกำศค�ำขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ 
ณ กรมวิชำกำรเกษตร และศำลำกลำงจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�ำคัดค้ำนภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกำศ
 ในกรณีที่ไม่มีค�ำคัดค้ำน ให้คณะกรรมกำรออกหนังสือส�ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นตำมแบบ คพ. 6 ที่ปรำกฎ
อยู่ท้ำยกฎกระทรวงดังกล่ำว

มะปราง “หวานทองประมูลพรหมณี” 

 จังหวัดนครนำยก เป็นจังหวัดที่มีนโยบำยส่งเสริมกำรปลูก
มะปรำงให้เป็นพืชเศรษฐกจิของจงัหวดัมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 โดยสมำคม
ชำวสวนมะปรำงจังหวัดนครนำยกจัดงำนมะยงชิด มะปรำงหวำน ของดี
จังหวัดนครนำยกเป็นประจ�ำทุกปี นำยบุญส่ง เนียมหอม เป็นเกษตรกร
อำชีพท�ำนำและท�ำสวนอยู่ที่บ้ำนโคกล�ำดวน หมู่ที่ 9 ต�ำบลพรหมณี 
อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก นำยบุญส่งไม่มีเงินซื้อกิ่งพันธุ์
มะปรำง เนื่องจำกขณะนั้น กิ่งพันธุ์มะปรำงมีรำคำแพง โดยรำคำขำย 
วัดจำกควำมสูงของก่ิง ศอกละ 1,000 บำท จึงเดินทำงไปขอเก็บผล 
มะยงชิดพันธุ ์ทูลเกล้ำที่ร ่วงหล่นอยู ่ใต้ต้นจำกสวนของนำยสมชำย  
วงศ์บุญธรรม ต�ำบลศรีกะอำง อ�ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จ�ำนวน 
15 ผล น�ำมำเพำะลงถงุ ๆ  ละ 1 ผล (เพำะผลสกุแก่ทีม่เีนือ้ตดิและเปลีย่น
เป็นสีด�ำใกล้เน่ำ) ย้ำยปลูกในปี 2534 จนกระทัง่อำย ุ7 ปี เมือ่ พ.ศ. 2540 
จึงเริ่มให้ผลผลิตโดยพบว่ำมีกำรกระจำยตัวทำงพันธุกรรม แบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 เป็นมะปรำง (มะยงชิด) จ�ำนวน 2 ต้น  
 ต้นที่ 1 มีลักษณะ ใบเป็นรูปรี ควำมกว้ำงผลประมำณ 4.5 ซม. 
ควำมยำวผลประมำณ 7.2 ซม. ทรงผลยำวรีเป็นรูปไข่ ผลแก่มีสีเหลือง
ปนส้ม เน้ือสีเหลืองปนส้ม มีรสหวำนอมเปรี้ยว ตั้งช่ือว่ำ “ชิดบุญส่ง”  
ได้ยืน่ค�ำขอให้กรมวชิำกำรเกษตรออกหนงัสอืรบัรองพนัธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน
ตำมพระรำชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 โดยกรมวชิำกำรเกษตรออกหนงัสอื
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ.1) เลขที่ 1165/2562 ลงวันที่ 19 
มิถุนำยน 2562 และต้นที่ 2 ได้มะปรำง (มะยงชิด) ผลเล็ก คัดพันธุ์ทิ้ง 
 กลุ่มที ่2 เป็นมะปรำง (กำวำง) จ�ำนวน 10 ต้น รสชำตเิปรีย้วมำก
ผลมีขนำดเล็ก จึงคัดพันธุ์ทิ้ง 
 กลุ่มที่ 3 เป็นมะปรำงหวำน จ�ำนวน 3 ต้น  
 ต้นที่ 1-2 เป็นมะปรำงหวำน ผลมีขนำดเล็ก จึงคัดพันธุ์ทิ้ง
 ต้นที่ 3 เป็นมะปรำงหวำน ทรงต้นแผ่ออก ใบรูปรี ฐำนใบ 
รูปล่ิม ปลำยใบเรียวแหลม ช่อดอกยำวเฉล่ีย 6 ซม. ผลมีขนำดใหญ่  
ทรงผลยำวรีเป็นรูปไข่ มีจุกเล็กน้อยที่ขั้วผล ผลแก่มีสีเหลืองปนส้ม  
เน้ือผลสีเหลืองปนส้ม ควำมกว้ำงผลประมำณ 3.2 ซม. ควำมยำวผล

ให้ยื่น หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสำรหลักฐำนและรำยละเอียดเพ่ิมเติม  
แล้วแต่กรณี
 ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำร  
หลักฐำน และรำยละเอียดที่ยื่นพร้อมค�ำขอตำมวรรคหนึ่ง หรือเอกสำร 
หลักฐำน และรำยละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำตำมวรรคสอง
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอค�ำขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่
พร้อมควำมเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำโดยเร็ว

บุญส่ง เนียมหอม



23ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ประมำณ 6.2 ซม. มีรสหวำน มีกลิ่นหอมตั้งชื่อว่ำ “หวำนทองประมูล
พรหมณี” โดยมีที่มำของชื่อพันธุ์ดังนี้ 
 “หวำน” หมำยถึง มะปรำงหวำน “ทองประมูล” มำจำก
นำมสกุลเดมิของภรรยำนำยบุญส่ง เนียมหอม ส่วนค�ำว่ำ “พรหมณี” คือ
พื้นที่ก�ำเนิดพันธุ์มะปรำงพันธุ์น้ี นำยบุญส่ง เนียมหอม ได้ขยำยพันธุ์
มะปรำงพนัธุห์วำนทองประมลูพรหมณ ีเพือ่ปลกูในสวนของตนเอง และ
ในสวนของกลุ่มผู้อนุรักษ์มะปรำงซึ่งอยู่ในสวนใกล้กันรวมจ�ำนวน 7 ต้น 
และเนือ่งจำกมะปรำงพนัธุน์ีมี้ลักษณะประจ�ำพันธ์ุทีด่โีดยเฉพำะมีกลิน่หอม
ที่ไม่เหมือนมะปรำงพันธุ์อื่นๆ นำยบุญส่งจึงคิดจะจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นทรพัย์สินทำงปัญญำของชมุชน และสมำชกิชมุชน
จะได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ให้คงอยู่ในชุมชนของตนเองต่อไป  

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

 ดงัทีก่ล่ำวมำแล้วว่ำ กำรจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมืองเฉพำะถิน่
มี 2 ขั้นตอน คือ กำรขึ้นทะเบียนชุมชนและ กำรจดทะเบียนพันธุ์พืช 
พื้นเมืองเฉพำะถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนดังนี้

 การขึ้นทะเบียนชุมชน

 กำรด�ำเนินงำนขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูล
นครนำยก หลังจำกได้รับกำรประสำนงำนงำนจำกนำยบุญส่ง เนียมหอม 
ตัวแทนชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยกเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 
2561 แจ้งควำมประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนมะปรำงหวำนทองประมูล
พรหมณีเป็นเป็นพืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง 
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ด�ำเนินกำร ดังนี้

มะปรำงหวำนทองประมูลพรหมณี

ประชุมหำรือแนวทำงกำรขึ้นทะเบียนชุมชน
และกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น

บุญส่ง เนียมหอม ร่วมประชุมกับคณะท�ำงำนขึ้นทะเบียนมะปรำงหวำนฯ

คณะท�ำงำนขึ้นทะเบียนชุมชนและตรวจสอบค�ำขอแหล่งก�ำเนิด
และคุณสมบัติของพันธุ์มะปรำงหวำนฯ
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บันทึกข้อมูล บันทึกภำพ เพื่อประเมินคุณสมบัติตำมกฎหมำย 
 วันที่ 4 กันยำยน 2562 ประชุมหำรือแนวทำงกำรขึ้นทะเบียน
ชุมชนและกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นของมะปรำงพันธุ์
หวำนทองประมูลพรหมณี ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
นครนำยก โดยผูว่้ำรำชกำรจงัหวดันครนำยกมอบหมำยให้เกษตรจงัหวดั
นครนำยกท�ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องได้แก่ ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครนำยก 
ส�ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครนำยก องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล
พรหมณี สมำคมชำวสวนมะปรำงจังหวัดนครนำยก เพื่อพิจำรณำข้อมูล
ในประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ดังนี้
 1) ข้อมลูพืน้ฐำนด้ำนกำรเกษตรของชมุชน ประวตัคิวำมเป็นมำ
ของชุมชนและกำรสืบทอดระบบวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
  ชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยก มีอำณำเขต
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครนำยก อ�ำเภอบ้ำนนำ 
และอ�ำเภอปำกพลี ทั้ง 3 อ�ำเภอนี้ มีลักษณะดินเป็นดินปนทรำยและ  
ดนิเหนยีว เหมำะแก่กำรท�ำนำ ท�ำสวนผลไม้ และกำรอยูอ่ำศยั มคีรัวเรอืน
ทั้งหมด 72,761 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 16,760 ครัวเรือน  
มีประชำกรรวม 195,710 คน (ชำย 96,952 คน, หญิง 98,758 คน)
  พื้นที่ทั้งหมดประมำณ 1,022,276 ไร่ พื้นที่ท�ำกำรเกษตร
ประมำณ 464,938 ไร่ และทีอ่ยูอ่ำศยั โดยมพีืน้ทีท่�ำกำรเกษตรชนดิต่ำงๆ 
ได้แก่ ท�ำนำ 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 เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 3,168 ไร่ ด้ำนปศุสัตว์ 
2,136ไร่ และแมลงเศรษฐกิจ 1 ไร่ (อ้ำงอิง : ข้อมูลพื้นฐำนกำรเกษตร 
จังหวัดนครนำยก ปี 2560) มีกำรสืบทอดระบบวัฒนธรรมประเพณ ี
มำเกินกว่ำสิบปี ได้แก่ ประเพณบีญุบัง้ไฟวดัเขำนำงบวช ประเพณแีห่ข้ำว
พันก้อน ประเพณีเอำะเฮือน ประเพณีสำรทพวน ประเพณีสงกรำนต์ 
ประเพณบีำยศรสีูข่วญัข้ำว ประเพณกีวนข้ำวทพิย์ และประเพณีร�ำผมีอญ 
เป็นต้น
 2) ชื่อชุมชนและขอบเขตของชุมชนที่จะขอขึ้นทะเบียน 
  ทีป่ระชมุเหน็ชอบให้ใช้ชือ่ “ชุมชนมะปรำงหวำนทองประมลู
พรหมณี” ประกอบด้วย 3 อ�ำเภอของจังหวัดนครนำยกที่มีกิจกรรม 
กำรปลูก อนุรักษ์ พัฒนำพันธุ์มะปรำงเพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ได้แก่ 
อ�ำเภอเมืองนครนำยก อ�ำเภอบ้ำนนำ และอ�ำเภอปำกพลี
 3) จ�ำนวนสมำชิกชุมชนที่จะร่วมกันขอขึ้นทะเบียนชุมชน 
นำยกสมำคมชำวสวนมะปรำงนครนำยกก�ำหนดจดัท�ำบัญชรีำยชือ่สมำชกิ
ชุมชนที่จะขอขึ้นทะเบียนชุมชนในวันที่ 18 ตุลำคม 2562 
 4) สมำชิกชุมชนบ้ำนโคกล�ำดวนที่เป็นผู ้ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำพันธุ์มะปรำงหวำนทองประมูลพรหมณี มีจ�ำนวน 11 คน ได้แก่ 
นำยบุญส่ง เนียมหอม นำยเสนำะ ฤทธิ์รัตนลือ นำยมนูศักดิ์ ทองประมูล 
นำยสุภรัตน์ ทองประมูล นำยสีนวน พิมพำ นำยเสฏวุฒิ ทองประมูล  
นำยมำนพ ทองประมลู นำงสำวสวุรรณำ เนยีมหอม นำยประณตี เนยีมหอม 
นำงสำวออมทรัพย์ เนียมหอม และ นำงทัศนีย์ แก้ววำศรี 

 มกรำคม –พฤษภำคม 2562 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ศึกษำข้อมูล
กำรอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุพื์ชของชุมชน ประวตักิำรสบืทอดระบบ
วฒันธรรมประเพณขีองชมุชน ศกึษำข้อมลูลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ของ
พชืกลุม่มะปรำงลกัษณะประจ�ำพนัธุข์องมะปรำงพนัธุห์วำนทองประมลูฯ 

คณะท�ำงำน ตรวจสอบถึงสวน

ประชุมจัดท�ำบัญชีรำยชื่อสมำชิกชุมชนมะปรำงหวำนฯ 18 ตุลำคม 2563

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

ประชุมคณะท�ำงำนฯ 11 มีนำคม 2563
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 5) ตัวแทนชุมชนท่ีจะเป็นผู ้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนชุมชน  
ที่ประชุมมอบให้ นำยบุญส่ง เนียมหอมเป็นตัวแทนชุมชนด�ำเนินกำรยื่น
ค�ำขอขึ้นทะเบียนชุมชน
 6) หน่วยงำนที่จะเป็นผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพำะถิน่แทนชมุชน มตทิีป่ระชมุมอบให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพรหมณ ี
เป็นหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอจดทะเบียนมะปรำงพันธุ ์หวำน 
ทองประมูลพรหมณีเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 วนัที ่18 ตลุำคม 2562 ประชุมหำรอืจดัท�ำบญัชีรำยชือ่สมำชกิ
ชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยกเพื่อข้ึนทะเบียนชุมชนตำม 
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 โดย ร.ต.ต.อ�ำนวย หงษ์ทอง 
นำยกสมำคมชำวสวนมะปรำงนครนำยก เชิญพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำก
ส�ำนกัคุม้ครองพันธุพ์ชื ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครนำยก เกษตรกรสังกดั
สมำคมชำวสวนมะปรำงนครนำยก เข้ำร่วมประชุมหำรือและจัดท�ำบัญชี
รำยชือ่สมำชกิชมุชนทีม่กีจิกรรมกำรปลกู อนรุกัษ์และพฒันำพนัธุม์ะปรำง
จำก 3 อ�ำเภอ ได้จ�ำนวน 103 คน 
 วันที่ 11 มีนำคม 2563 ประชุมคณะท�ำงำนตรวจสอบค�ำขอ 
แหล่งก�ำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช 
พืน้เมอืงเฉพำะถ่ิน ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 และ
คณะท�ำงำนด�ำเนินงำนขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูล
นครนำยก เพื่อพิจำรณำร่ำงค�ำขอขึ้นทะเบียนชุมชนและลักษณะประจ�ำ
พันธุ์มะปรำงพันธุ์หวำนทองประมูลนครนำยก ท่ีประชุมประกอบด้วย  
รองศำสตรำจำรย์วิจิตร วังใน สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษำ
คณะท�ำงำน นำยทรงพล สมศรี ที่ปรึกษำกรมวิชำกำรเกษตร ที่ปรึกษำ
คณะท�ำงำน นำยอนันต์ อักษรศรี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช 
ประธำนคณะท�ำงำน และผู้แทนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจำกกรม
วิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพรหมณี นำยกสมำคม
ชำวสวนมะปรำงนครนำยก เกษตรกรผู้ปลูกมะปรำงต�ำบลพรหมณี  
รวมทั้งสิ้น 32 คน 
 ทีป่ระชมุพิจำรณำข้อมูลกำรสบืทอดระบบวฒันธรรมของชุมชน
และข้อมลูลกัษณะประจ�ำพนัธ์ุของมะปรำงพันธ์ุหวำนทองประมูลพรหมณ ี
โดยที่ประชุม เห็นชอบข้อมูลชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยก 
เห็นชอบร่ำงค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ิน ของมะปรำง
พันธุ์หวำนทองประมูลพรหมณีเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
คุม้ครองพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ พนัธ์ุพชืพืน้เมืองทัว่ไป และพนัธุพ์ชืป่ำ
ต่อไป 
 วันที่ 25 พฤษภำคม 2563 นำยบุญส่ง เนียมหอม ได้รับมอบ
จำกชมุชนมะปรำงหวำนทองประมลูนครนำยกให้เป็นผูย้ืน่ค�ำขอขึน้ทะเบยีน
ชุมชนตำมมติที่ประชุมหำรือเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2562 โดยยื่นที่  
กรมวิชำกำรเกษตร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบค�ำขอและเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอค�ำขอต่ออธิบดีกรมวิชำกำร
เกษตรเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 เพื่อรับค�ำขอและเสนอค�ำขอ 

ดงักล่ำวพร้อมควำมเหน็เบือ้งต้นให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดันครนำยกพิจำรณำ
รับขึ้นทะเบียนชุมชน
 วันที่ 29 พฤษภำคม 2563 อธิบดีสั่งรับค�ำขอเมื่อวันท่ี 29 
พฤษภำคม 2563 
 วนัที ่12 มถินุำยน 2563 อธบิดกีรมวชิำกำรเกษตรเสนอค�ำขอ
ดังกล่ำว พร้อมควำมเห็นเบื้องต้นถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยกเพื่อ
พิจำรณำรับขึ้นทะเบียนชุมชน โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยกลงนำม
หนังสอืส�ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนชมุชน (ค.พ. 4) เมือ่วนัที ่24 มถินุำยน 2563 
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้มอบหนังสือส�ำคัญให้ตัวแทนชุมชนในงำน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ที่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลสำลิกำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

 วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 นำงสำวเจษฎำ เอี่ยมอำจหำญ 
นำยก อบต.พรหมณี ได้รับมอบจำกชุมชนให้เป็นผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นของมะปรำงพันธุ์หวำนทองประมูลพรหมณี
 วันที่ 15 ธันวำคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมกำรคุ้มครอง
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่ำ และ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น  
ครัง้ที ่1/2563 (อธิบดกีรมวชิำกำรเกษตรเป็นประธำน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกั
คุม้ครองพนัธุพ์ชืเป็นอนกุรรมกำรและเลขำนกุำร) เพือ่พิจำรณำร่ำงค�ำขอ
จดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ของมะปรำงพนัธุ ์“หวำนทองประมลู
พรหมณี” และข้อมูลชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยก เพื่อตรวจ
สอบว่ำชมุชนมะปรำงหวำนทองประมลูนครนำยก และมะปรำงพนัธุห์วำน 
ทองประมูลพรหมณี มีคุณสมบัติเป็นชุมชนและเป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพำะถิน่ตำมพระรำชบญัญตัคุ้ิมครองพันธุพื์ชพ.ศ. 2542 ก�ำหนดหรอืไม่ 

ดร.ทรงพล สมศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิชำกำรเกษตร (ซ้ำย) 
และ รศ. วิจิตร วังใน ผู้แทนสมำคมพืชชสวนฯ (ขวำ) ร่วมประชุม

กำรขึ้นทะเบียนมะปรำงหวำนทองประมูลพรหมณี

นำยอนันต์ อักษรศรี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (ซ้ำย) 
ดร. ทรงพล  สมศรี  ที่ปรึกษำกรมวิชำกำรเกษตร (ขวำ)
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 2. มีลักษณะที่แตกต่ำงอย่ำงเด่นชัด (clearly distinctness) 
กับพันธุ์ทองนพรัตน์ 4 ลักษณะ ได้แก่
  • ลักษณะรูปทรงผล 

  • สีเนื้อ 

  • กำรแตกกิ่งแขนงของต้น และ

  • มีกลิ่นหอม 
  ซึ่งประเมินได้ว่ำมีควำมสม�่ำเสมอของลักษณะประจ�ำพันธุ ์ 
(uniformity) รวมถึงมีควำมคงตัวทำงพันธุกรรม (stability)
 มติที่ประชุมเห็นชอบลักษณะประจ�ำพันธุ์ของมะปรำงพันธุ์
หวำนทองประมูลพรหมณี และเห็นชอบค�ำขอจดทะเบียนพันธุ ์พืช 
พื้นเมืองเฉพำะถิ่น (คพ.5) ของมะปรำงพันธุ์หวำนทองประมูลพรหมณี 
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชพิจำรณำเห็นชอบต่อไป  
โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำร ไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตำมข้อเสนอแนะของคณะ
อนุกรรมกำรฯ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช
 วนัที ่11 มนีำคม 2564 ประชมุคณะกรรมกำรคุม้ครองพนัธุพ์ชื 
ครั้งที่ 1/2564 (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำน อธิบดี
กรมวชิำกำรเกษตร เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร ได้มกีำรพจิำรณำค�ำขอ
จดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ของมะปรำงพนัธุ ์หวำนทองประมูล
พรหมณี ของชุมชนมะปรำงพันธุ์หวำนทองประมูลนครนำยก ที่ประชุม
เห็นชอบให้รับจดทะเบียนมะปรำงพันธุ ์หวำนทองประมูลพรหมณี  
ที่ยื่นค�ำขอโดยองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพรหมณี เป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพำะถิน่ ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง พนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 และ ให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรประกำศค�ำขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ิน ณ  
กรมวิชำกำรเกษตร ศำลำกลำงจังหวัดทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหำนคร 
และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอท่ัวประเทศเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นค�ำคัดค้ำน เป็นระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันลงนำมในประกำศ 
 ในกรณีที่ไม่มีค�ำคัดค้ำน คณะกรรมกำรจะออกหนังสือส�ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ินตำมแบบ คพ. 6  
ท้ำยกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรข้ึนทะเบียนชุมชนและ 
หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเง่ือนไขกำรจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพ้ืนเมอืงเฉพำะถิน่ 
พ.ศ. 2549 ต่อไป ซึง่จะท�ำให้มะปรำงพันธุ ์“หวำนทองประมลูพรหมณ”ี 
ของ ชุมชนบ้ำนโคกล�ำดวน จังหวัดนครนำยก เป็นพืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น

โดยศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรวิชำกำร กำรจัดประชุมหำรือร่วมกับ 
นักวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน  
นักปรับปรุงพันธุ์มะปรำง เกษตรกร กำรบันทึกลักษณะประจ�ำพันธุ์ 
ในแปลงปลูกมะปรำงของผู้อนุรักษ์ โดยใช้หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ ์พืชใหม่ ตำมระเบียบ 
กรมวิชำกำรเกษตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ ์พืชใหม่  
(ฉบับที่ 7) ของมะปรำง (Bouea spp.) จ�ำนวน 43 ลักษณะ ที่ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 125 ตอนพิเศษ 49ง หน้ำ 19 วันที่ 6 มีนำคม 
2551 
 นอกจำกนี้ยังได้บันทึกลักษณะเพ่ิมเติม ตำมมติท่ีประชุม 
คณะท�ำงำนตรวจสอบค�ำขอ แหล่งก�ำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืช 
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น 7 ลักษณะ บันทึกข้อมูล
เปรยีบเทยีบกบัมะยงชดิและมะปรำงหวำนทีม่ลีกัษณะทำงสณัฐำนวทิยำ
ใกล้เคียงกันมำกที่สุด อย่ำงละ 1 พันธุ์ ได้แก่ มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้ำ และ
มะปรำงหวำนพันธุ์ทองนพรัตน์ จ�ำนวนพันธุ์ละ 30 ตัวอย่ำง โดยส�ำนัก
คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
พรหมณี จัดท�ำร่ำงค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น (คพ.5) 
ตำมแบบประกำศกรมวชิำกำรเกษตรเรือ่ง ก�ำหนดแบบค�ำขอขึน้ทะเบยีน
ชุมชนและแบบค�ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น พ.ศ. 2557
 กำรพิจำรณำลักษณะประจ�ำพนัธ์ุมะปรำงพนัธ์ุหวำนทองประมลู
พรหมณี เปรียบเทียบกับ มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้ำ และมะปรำงหวำนพันธุ์
ทองนพรตัน์ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ มะปรำงพนัธ์ุหวำนทองประมูลพรหมณี
มีควำมแตกต่ำงจำกมะปรำงหวำนพันธุ์ทองนพรัตน์ และมะยงชิดพันธุ ์
ทูลเกล้ำอย่ำงเด่นชัด ดังนี้
 1. มีลักษณะที่แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงเด่นชัด (clearly 
distinctness) กับพันธุ์ทูลเกล้ำ 6 ลักษณะ ได้แก่

  • ลักษณะรูปทรงผล 

  • สีเนื้อ

  • กำรแตกกิ่งแขนงของต้น 

  • รูปร่ำงบริเวณใกล้ขั้วผล 

  • มีจุกบริเวณขั้วผล 

  • มีกลิ่นหอม 

พันธุ์ทองนพรัตน์ พันธุ์ทูลเกล้ำ
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ล�ำดับที่ 2 ของไทย ต่อจำก ส้มเขียวหวำนพันธุ์ “เทพรส” ของชุมชน 
คุ้งบำงกะเจ้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
 ปัจจุบันกลุ่มผู้อนุรักษ์ได้ร่วมกันขยำยพันธุ์มะปรำงพันธุ์หวำน
ทองประมูลพรหมณีโดยวิธีกำร ทำบก่ิงเพื่อเตรียมส่งให้สมำชิกกลุ่ม 
ผู้อนุรักษ์และพัฒนำพันธุ์มะปรำงทั้ง 3 อ�ำเภอ จ�ำนวน 102 คน ได้ปลูก
ให้ครบทุกบ้ำน 

สิทธิที่ชุมชนได้รับ

 เมื่อชุมชนมะปรำงหวำนทองประมูลนครนำยก ได้รับกำร 
ขึ้นทะเบียนชุมชนเป็นชุมชนตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
พ.ศ. 2542 และพันธุ์พืชที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนำคือมะปรำง
พนัธุห์วำนทองประมลูพรหมณ ีทีย่ืน่ค�ำขอจดทะเบยีนโดยนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล (นำงสำวเจษฎำ เอี่ยมอำจหำญ) ได้รับกำรจดทะเบียน
เป็นพนัธุพ์ชืพ้ืนเมอืงเฉพำะถ่ินแล้ว ชมุชนมสีทิธแิต่ผูเ้ดียวในกำรปรับปรงุ
พันธุ์ ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย ผลิต ขำย ส่งออก นอกรำชอำณำจักร 
ในส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์ ทั้งน้ี ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพรหมณ ี
ที่ได้รับหนังสือส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น  
เป็นผู้ทรงสิทธิในมะปรำงพันธุ์หวำนทองประมูลพรหมณีแทนชุมชน
มะปรำงหวำนทองประมูลนครยำยก แต่กำรกระท�ำใด ๆ ต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำเห็นชอบของชุมชน
 หำกผู้ใดจะเก็บ จัดหำ รวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นเพื่อ
ปรบัปรงุพนัธุ ์ศกึษำ ทดลอง หรอืวจิยัเพือ่ประโยชน์ในทำงกำรค้ำ จะต้อง
ท�ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับชุมชน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน ผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
ในพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นให้จัดสรรแก่ ผู ้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนำ 
พันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สิบ เป็นรำยได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กลุม่เกษตรกรหรอืสหกรณ์ทีเ่ป็นผู้ท�ำนติกิรรม
ร้อยละยี่สิบ
 กรมวชิำกำรเกษตรจงึขอเชิญชวนชุมชนทีม่กิีจกรรมกำรอนรุกัษ์
และพัฒนำพันธุ์พืชที่เข้ำลักษณะเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถ่ินมำยื่น
ขอรับควำมคุ้มครองได้ที่ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 
โทรศัพท์  0-2940-7214

มะปรำงหวำนทองประมูลพรหมณี

ลักษณะใบ

ลักษณะเมล็ด

ลักษณะผล และเมล็ดผ่ำซีก

ลักษณะผล
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�ำ ข่ำวสำรสมำคมพืชสวน
ที่ปรึกษำ :  อนันต์ ดำโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดำ, วิจิตร วังใน
บรรณำธิกำร :  พรรณนีย์ วิชชำชู
ประจ�ำกองบรรณำธิกำร
ฝ่ำยวิชำกำร :  กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นำคะ, 
 สุนิสำ บุญญะปฏิภำค
บันทึกข้อมูล : สร้อยดำว วัฒธำจำรุเกียรติ
ประสำนงำน : ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / กำญจนำ โยธำรักษ์

วัตถุประสงค์ของสมำคมฯ

1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชำกำรพืชสวนและวิชำกำรสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนควำมรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชำกำร นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

3. เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่ำงๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง  

 กับพืชสวนในประเทศไทย

4. เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนและร่วมมือในกำรค้นคว้ำและวิจัยปัญหำทำงพืชสวนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่ำนสมำชิกที่รัก

 ข่ำวสำรสมำคมพชืสวนฉบบันี ้ต้องขอแสดงควำมเสยีใจกบัท่ำนทีป่รกึษำ
สมำคมฯ อำจำรย์ เกษม จันทรประสงค์ ที่สูญเสียภรรยำ ผศ.ดร. จิรำยุพิน  
จันทรประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ และเพื่อระลึกถึงผลงำน 
ที่ทรงคุณค่ำของท่ำน ข่ำวสำรสมำคมพืชสวนฉบับน้ีจึงได้น�ำเรื่อง “กันภัยมหิดล”  
มำน�ำเสนอไว้ให้ท่ำนสมำชิกได้ทรำบด้วย
 ก่อนหน้ำนี้ คุณวิรัช จันทรัศมี อุปนำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ก็สูญเสียภรรยำ คุณมำลินี จันทรัศมี ไปเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 ข่ำวสำรสมำคม
พชืสวน และ คณะกรรมกำรสมำคมฯ ขอแสดงควำมเสยีใจกบัทัง้ 2 ท่ำนอกีครัง้หนึง่ 
และขอให้บญุกศุล และคณุควำมดทีีท่่ำนผูล่้วงลบัทัง้สองได้สัง่สมไว้ จงน�ำพำให้ท่ำน
สงบสุขในสัมปรำยภพด้วยเทอญ
 ต้องขออภัยท่ำนสมำชิก ถึงข้อผิดพลำดของข้อมูลเรื่อง “AHC 2020…
ควำมส�ำเร็จของกำรประชุมออนไลน์” ในข่ำวสำรสมำคมพืชสวนฉบับประจ�ำเดือน 
มกรำคม-เมษำยน 2564 หน้ำ 7 ที่ระบุว่ำ กำรประชุมจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 17-19 
ธันวำคม 2563 ที่ถูกต้องคือ ระหว่ำงวันที่ 15-17 ธันวำคม 2563 และ พิธีเปิด 
กำรประชุม ที่ระบุว่ำ วันที่ 17 ธันวำคม ที่ถูกต้อง คือวันที่ 15 ธันวำคม 
 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปีน้ีค่อนข้ำงรุนแรง 
เป็นเหตทุ�ำให้กจิกรรมต่ำง ๆ  ของสมำคมฯ ต้องยกเลกิ และเลือ่นออกไป บำงกจิกรรม
ต่อเนื่องมำจำกปีที่แล้ว เช่น กำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ส�ำหรับปีนี้ คือ กำรประชุม
สำมัญประจ�ำปี และกำรสมัมนำวิชำกำร ซึง่เดมิทีก�ำหนดไว้ในเดอืนพฤษภำคม 2564 
แต่ก็ต้องขอชะลอไปก่อน เนือ่งจำกมำตรกำรห้ำมชมุนมุหรอืประชมุทีม่ผีูร่้วมประชุม
จ�ำนวนมำก เช่นเดียวกับงำนเทศกำลผลไม้ Sook Siam Amazing Thais Fruits 
ซึ่งสมำคมฯ จะร่วมกับ สุขสยำม ณ ไอคอนสยำม เตรียมกำรจะจัดงำนอย่ำงยิ่งใหญ่ 
มีผลไม้หลำกหลำยชนิด จำกสวนผลไม้คุณภำพน�ำผลไม้เกรดพรีเม่ียมที่ผ่ำนกำร
รับรองแหล่งผลิต GAP มำจ�ำหน่ำย แต่ก็ต้องยกเลิกไป เหลือเพียงกำรเริ่มต้นเบำ ๆ 
ด้วยกำรน�ำทุเรียนหลงลับแล จำกสวนไฮฮิลส์ ฟำร์ม มำเปิดตัวแทน
 ณ วนัทีเ่ขยีนอยูน่ี ้ตวัเลขผู้ติดเชือ้โควิด-19 ข้ึนไปกว่ำ 17,000 คน ผูป่้วยหนกั
กว่ำ 4,000 คน ผู้ที่อยู ่ในโรงพยำบำลกว่ำ 1.8 แสนคน ผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 
มีเพียง 16.5 ล้ำนคน ส่วนใหญ่ฉีดเข็มแรก และยังมีข่ำวว่ำจะมีกำรฉีดสลับยี่ห้อของ
วัคซีนอีก ข่ำวสำรออนไลน์หรือแม้แต่ข่ำวในโทรทัศน์ค่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
โควิด-19 ส่วนมำกไม่เพียงแต่เสนอข่ำวเชิงลบที่ท�ำให้ประชำชนรู้สึกหดหู่เท่ำนั้น  
ยังเสนอข่ำวท่ีเพิ่มควำมสับสนให้ประชำชนด้วย จึงอยำกให้ทุกท่ำนรับข่ำวสำร 
แต่พอดี และ อย่ำเครียด หรือกังวลเพรำะข่ำวสำรต่ำง ๆ เหล่ำนั้นมำกนัก ขอให้ 
ทุกท่ำนดูแลตัวเอง ไม่ไปในที่ชุมชน งดสังสรรค์ ล้ำงมือบ่อย ๆ สวมหน้ำกำก  
เว้นระยะห่ำง ไม่ประมำท กำร์ดอย่ำตก เรำจะรอดไปด้วยกัน....

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน นำยก�ำธร เดชสกุลธร 
รศ.วิจิตร วังใน ดร.ณรงค์ โฉมเฉลำ 
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดำ นำยเกษม จันทรประสงค์
ศำสตรำจำรย์สมเพียร เกษมทรัพย์ นำยวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์ 
นำยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกำศเภสัช คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นำงวัชรี จียำศักดิ์ นำงสำววนิดำ อังศุพันธุ์ 
นำยมนตรี คงตระกูลเทียน  นำยวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 
นำยยรรยง ประเทืองวงศ์  นำยวรเทพ สุภำดุลย์
Mr. Robert Dixon  นำยสกล มงคลธรรมำกุล
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์  นำงสำวจำรุณี เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยำ พุกกะเวส  นำงพวงพกำ คมสัน
ภญ.ดร.อำริญำ สำริกะภูติ 

คณะกรรมกำรบริหำร
นำยกสมำคมฯ  นำยอนันต์ ดำโลดม
อุปนำยก  นำยวิรัช จันทรัศมี 
 นำงลักขณำ นะวิโรจน์
 ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ 
 นำงสำวพรรณนีย์ วิชชำชู
เลขำธิกำร  นำงกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขำธิกำร  ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก  นำงเยำวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ำยทะเบียน  นำงดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ 
 นำงสร้อยดำว วัฒธำจำรุเกียรติ
สำรำณียกร  นำงสำวพรรณนีย์ วิชชำชู 
 นำงสุรัตน์วดี สงแก้
ฝ่ำยต่ำงประเทศ  นำงสุนิสำ บุญญะปฏิภำค 
ฝ่ำยวิชำกำร  นำงปิยนุช นำคะ  
ฝ่ำยทัศนศึกษำ  นำยไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย 
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
  นำงกำญจนำ โยธำรักษ์

กรรมกำรกลำง 
นำยสุพล ธนูรักษ์  นำงสำวกฤชกมล ทองเพ็ง  
นำงวิไล อติชำตกำร  นำงสำววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นำงมำริสำ แสนกุลศิริศักดิ์  นำยอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นำยนิวัติ ปำกวิเศษ  นำยรัฐพล โพธิ์นิยม
นำงสำวลิ้นจี่ บุญมำก        นำงสำวมณฑกำฬ ลีมำ
นำยศุภเชษฐ์ บุญประสพ

ประจ�ำสมำคม
ผู้จัดกำรสมำคม    นำงดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดกำรฯ    นำงสร้อยดำว วัฒธำจำรุเกียรติ, นำงกำญจนำ โยธำรักษ์
เจ้ำหน้ำที่สมำคม นำงนิตยำ บูรณวิทย์

สถำนที่ติดต่อ สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร

ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2940-6578  โทรสำร 0-2940-6579 

http://www.hsst.or.th
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