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พืชสวน ก า ร ต ล า ด

กองบรรณาธิการ

	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2565	 ที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	 ร่วมกับโครงการสุขสยาม	ณ	 ไอคอนสยาม	 จัดงาน	“2nd 

Sooksiam Amazing Fruit Paradise 2022”	ระหว่างวันที่	17	–	29	
พฤษภาคม	 2565	ณ	บริเวณลานเมือง	 2	 เมืองสุขสยาม	 ไอคอนสยาม	 
เขตคลองสาน	 กรุงเทพมหานคร	 งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลาย 
หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมส่งเสริมการเกษตร	
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล	 (depa)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เครือข่ายเกษตรและอาหาร
ปลอดภยั	(GAPNet)	สถาบนัทเุรยีนไทย	สมาคมทเุรยีนไทย	สมาคมทเุรยีนใต้ 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้	 สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย	 และ	 สมาคม
ชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร
	 งาน	Sooksiam	Amazing	Fruit	Paradise	ครั้งนี้เป็นครั้งที่	2	
โดยในครัง้แรกจดัขึน้เมือ่ปี	2562	จากนัน้ได้เกดิการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 ท�าให้ต้องว่างเว้นการจัดงานไปเป็นเวลา	 2	 ปี	 
มาถึงปี	 2565	 สถานการณ์การระบาดเริ่มคล่ีคลาย	 โครงการสุขสยาม 
จึงจับมือกับสมาคมพืสวนแห่งประเทศไทย	 กลับมาร�าลึกถึงบรรยากาศ
ของความสุขจากการได้ชม	ชิม	และเลือกซื้อผลไม้นานาชนิดอีกครั้งหนึ่ง	
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิดในช่วงท่ีผ่านมา	
ส่งผลให้การส่งออกผลไม้ของไทยไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องหยุดชะงัก	
เพราะปัญหาการปิดประเทศบ้าง	การคมนาคมขนส่งบ้าง	รวมถึงการตรวจ
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พิธีเปิดงาน คณะกรรมการสมาคมพืชสวนฯ
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พบเชือ้โควดิตดิไปกบัผลไม้ด้วย	ยิง่ไปกว่านัน้ช่วงเดอืนพฤษภาคมเป็นช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้หลายชนิดของไทยพร้อม	 ๆ	 กัน	 การจัดงานครั้งนี ้
จงึเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้น�าผลผลติทีม่คีณุภาพ
มาจ�าหน่ายเป็นการช่วยเหลอืด้านการตลาด	ทัง้ยงัได้เผยแพร่ชือ่เสยีงของ
ผลไม้ที่มีคุณภาพจากสวนต่าง	ๆ	ไปพร้อมกัน
	 ขณะเดียวกัน	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ยังได้เชิญชวน
พันธมิตรของสมาคม	น�าผลงานวิจัย	นวัตกรรม	การแปรรูปผลผลิต	และ
ผลิตภัณฑ์	มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ทราบด้วย	ที่ส�าคัญคือ	สมาคมฯ	ได้จัด
ประกวด	“มมหศัจรรย์ทเุรยีนไทย	2565”	โดยผูช้นะเลศิจะได้ครอบครอง
ถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	
รวมทั้งเงินรางวัลและปัจจัยการผลิตด้วย	

พิธีเปิดงาน

	 คุณลักขณา	 นะวิโรจน์	 ประธานโครงการสุขสยาม	 ได้กล่าว 
ในพธิเีปิดงานครัง้นีว่้า	“เมอืงสุขสยาม และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพื้นที่ที่ช ่วยน�าเสนอความมหัศจรรย์ของ 
ผลไม้ไทยให้ประชาชนคนไทยได้ชมิรสชาตคิวามอร่อยจากผลไม้ไทยตาม
ฤดกูาลทีด่ทีีส่ดุ ชวนคนไทยและคนรกัผลไม้สนบัสนนุสนิค้าจากเกษตรกร
ไทยส่งตรงจจากสวน เพือ่ช่วยชาวสวนทีป่ระสบปัญหาการส่งออกผลผลติ
ไปยงัต่างประเทศอยูใ่นขณะนี ้ให้มรีายได้ และมทีีจ่�าหน่ายผลผลติส่งตรง
ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จากไฮ ฮิลส์ ฟาร์ม อ�าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก และทุเรียนอีกหลาบสิบพันธุ์ รวมทั้งผลไม้นานาชนิด  
ที่คัดสรรจากแหล่งปลูกที่ดีท่ีสุด มีช่ือเสียงระดับประเทศ มาไว้ที่ 
เมืองสุขสยาม”	 พร้อมท้ังได้กล่าวขอบคุณ	 ดร.อนันต์	 ดาโลดม	 นายก 
กิติมศักดิ์สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ท่ีเป็นผู้ริเริ่มงาน	 Sooksiam	
Amazing	Fruit	Paradise	ร่วมกับโครงการสุขสยามตั้งแต่ครั้งแรก
	 ดร.	อนนัต์	ดาโลดม	ประธานเปิดงาน	ได้กล่าวตอนหนึง่ว่า	“จาก
การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติผลไม้ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน ทัง้ปรมิาณ 
และคุณภาพถ้าไม่มีการบริหารจัดการ หรือการวางแผนเก่ียวกับการ 
กระจายผลผลิตที่ดี ทั้งการผลิต และการตลาด อาจจะส่งผลให้ผลผลิต 
ผลไม้บางชนิดออกมามากเกินความต้องการของตลาด ท�าให้ราคาตกต�่า
อย่างที่ เกิดขึ้นเป็นประจ�า ดังนั้นเรื่องของตลาดจึงมีความส�าคัญ  
งาน Sooksiam Amazing Fruit Paradise จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการ 
เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ไทยให้ชาวไทย และชาวต่างชาติได้รู้จัก ได้ชิม  
และได้เลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพไปรับประทาน เป็นช่องทางการตลาด 
อีกช่องทางหนึ่ง ส�าหรับผลไม้เกรดพรีเมี่ยม”
	 พิธีเปิดงานบนเวทีเล็ก	ๆ 	ณ	ลานเมือง	2	เมืองสุขสยาม	เป็นไป
ด้วยความเรียบง่าย	 มีการแสดงเพียงชุดเดียว	 แต่เนื้อหาน่าประทับใจ	
เป็นการแสดงจินตลีลาร่วมกับการเด่ียวระนาด	 และขลุ่ย	 พร้อมเพลง 
ที่เก่ียวกับผลไม้	 ซึ่งแต่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ	 ภายหลังพิธีเปิดงาน 
แขกผู้มีเกียรติ	 และสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมร้านผลไม้	 รวมทั้งหน่วยงาน
พนัธมติรทีม่าร่วมจดันทิรรศการเลก็ๆ	แต่มีเรือ่งราวทีน่่าสนใจ	นอกจากนี้
ยังมีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนส�าหรับสื่อมวลชนด้วย

ร่วมด้วยช่วยกัน

	 งานนี้ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร
หลายหน่วยงานดังที่กล่าวมาแล้ว	นอกจากประสานงานเชิญชวนเจ้าของ
สวนผลไม้น�าผลไม้คุณภาพมาจ�าหน่ายภายในงานแล้ว	 ยังน�าผลงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตผลไม้คุณภาพมาจัดแสดง	 และ
สาธิตด้วย	 เช่น	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 หรือ	 depa	 น�ากลุ่ม
เกษตรกรท่ีร่วมโครงการ	KASETTRACK	แพลตฟอร์มเพือ่เกษตรกรทเุรยีนไทย 
จากจังหวัดชุมพร	 มาแนะน�าวิธีการเลือกซ้ือทุเรียน	 ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพอยู่ที่เนิน	491	อ�าเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	
ใช้แอพลิเคชันที่ได้รับการสนับสนุนจาก	 depa	 ในการบริหารจัดการ 
การผลิตทุเรียนของกลุ่ม	
	 สมาคมชาวสวนผลไม้ชุมพร	 จัดแสดงเกี่ยวกับการผลิต	 
การตรวจสอบย้อนกลับ	 และการแปรรูปทุเรียน	 โดยน�าทุเรียนคุณภาพ 
มาจ�าหน่ายด้วย	สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	
หรอื	วว.	น�านวตักรรม	Ozone	Box	กล่องเกบ็กล่ินมาจัดแสดง	โดยเฉพาะ
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กล่องเกบ็กลิน่ทเุรยีน	ทีย่นืยนัว่า	“ลอ็กกลิน่ไม่เลด็ลอด	แช่เยน็ไม่เป็นฝ้า”	
กล่องเกบ็กลิน่	เป็นบรรจภุณัฑ์เทอร์โมฟอร์ม	มปีระสทิธภิาพในการจดัการ
กบักลิน่ได้อย่างสมบรูณ์แบบ	โดยการออกแบบขอบลอ็กถงึ	4	ช้ัน	ช่วยป้องกนั
การผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน�า้ได้	จงึสามารถเกบ็กกักลิน่ไม่พงึประสงค์
ไม่ให้ออกสู่ภายนอก	 และป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ไม่ให้เข้าสู่ภายในด้วย	ทัง้นีก้ารออกแบบผลติภณัฑ์ดังกล่าวค�านงึถงึหลาย
ปัจจัยประกอบกัน	 โดยเฉพาะความปลอดภัย	 และความสะดวกในการ 
ใช้งาน	เป็นบรรจภัุณฑ์ทีเ่ปิด	ปิด	ง่าย	ปิดสนทิ	เปิด	ปิดซ�า้ได้	ท�าให้สามารถ
เก็บทุเรียน	หรืออาหารอื่นที่เหลือไว้รับประทานต่อได้สะดวก
	 กรมวชิาการเกษตร	โดยศนูย์วจิยัพชืสวนจนัทบรุ	ีสมาคมผูผ้ลติ
ทุเรียนไทย	 สมาคมทุเรียนไทย	 และบริษัท	 ควีน	 โฟรเซ่น	 ฟรุต	 จ�ากัด	 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ	 “ทุเรียนหลากหลายพันธุ์”	 โดยน�าทุเรียนพันธุ์
แปลก	ๆ 	และหายาก	ซึง่มผีลผลติออกในช่วงนัน้มาจดัแสดง	เช่น	ทองย้อยฉตัร 
ไข่มังกร	 อีลีบ	 กบจระเข้	 ก้านยาวราชสิต	 ก้านยาวธรรมศักดิ์	 ก้านยาว 
ทรงหวด	ขุนนนท์	เขียวต�าลึง	หนามด�า	นวลทองจันทร์	เป็นต้น	ภาควิชา
พืชสวน	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 น�าเสนอโครงการ
รวบรวมสายพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์	และใช้ประโยชน์
	 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	
โดยศูนย์เทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 หรือ	 
NECTEC	 ได้จัดแสดงเกี่ยวกับระบบเกษตรอัจฉริยะ	 Handy	 Sense	 
ซึ่งเป็นระบบที่น�าเทคโนโลยีเซนเซอร์ผนวกกับอุปกรณ์ไอโอที	(Internet	
of	Thing)	สู่อุปกรณ์ตรวจวัด	และควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อ
การเจริญเติบโตของพชื	ต้ังแต่การปลกูจนกระทัง่เก็บเก่ียว	ได้แก่	การให้น�า้ 
ปุ๋ย	 การป้องกันแมลง	 รวมท้ังการควบคุมอุณหภูมิ	 ความชื้นและแสง	 
ซึ่งจะท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีสม�่าเสมอและปริมาณคงที่เนื่องจาก 
มีเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการเพาะปลูก	 ระบบ	 Handy	 Sense	 
มปีระโยชน์หลายประการ	ได้แก่	สามารถประมาณการผลผลติได้ล่างหน้า	
สามารถลดปัญหาผลผลิตขาดแคลนหรือล้นตลาด	 ลดการใช้แรงงาน	
สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี	 การควบคุมกระบวนการเพาะปลูกท�าได้
รวดเร็วและง่ายขึ้น
	 นอกจากนิทรรศการ	ยังมีเวทีพูดคุย	และสาธิตเกี่ยวกับทุเรียน	
และผลไม้อื่นด้วย	 เช่น	สาธิตวิธีการปอกเปลือก	 (แกะ)	ทุเรียน	สนทนา
เรื่อง	กินทุเรียนอย่างไรไม่ให้อ้วน	คุณค่าทางโภชนาการของทุเรียน	และ
พันธุ์ทุเรียนที่มีศักยภาพทางการตลาด	สาธิตการท�าน�้าปลาหวานมะม่วง
ต้นต�ารบัเดยีวกบัของแม่การะเกดในละครบพุเพสันนวิาส	(เรียกว่าน�า้ปลา
หวานออเจ้า)	สาธิตการท�าข้าวเหนียวมูน	เป็นต้น

ประกวดทุเรียน

	 งาน	Sooksiam	Amazing	Fruit	Paradise	2022	ครัง้นี	้สมาคม
พืชสวน	 ภายใต้การสนับสนุนของภาควิชาพืชสวน	 คณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และสมาคมทุเรียนต่างๆ	จัดประกวดทุเรียน	
6	พันธุ์	คือ	หมอนทอง	ชะนี	ก้านยาว	พวงมณี	หลงลับแล	และพันธุ์อื่น	ๆ 
ชงิถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า	อทติยาทรกิติคณุ	ระหว่าง 

กล่องเก็บกลิ่น 
นวัตกรรมของ วว.

ทีมงานจัดนิทรรศการทุเรียน
หลากหลายพันธุ์ จัดแสดงทุเรียนหลากหลายพันธุ์

พันธุ์นวลทองจันทร์

พันธุ์ทองย้อยฉัตร

น�้าปลาหวานออเจ้า

กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

นิทรรศการวิชาการของภาควิชา
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธุ์นกหยิบ
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วันที่	22-24	พฤษภาคม	2565	โดย	แบ่งการประกวดเป็น	3	วัน	คือ	
	 วันที่	 22	พฤษภาคม	2565	ประกวดทุเรียนพันธุ์	 หมอนทอง	
และ	ชะนี	
	 วันที่	23	พฤษภาคม	2565	ประกวดทุเรียนพันธุ์	ก้านยาว	และ	
พวงมณี
	 วนัที	่24	พฤษภาคม	2565	ประกวดทเุรยีนพันธุห์ลงลบัแล	และ
พันธุ์อื่น	ๆ
	 การประกวดทุเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อค้นหาสุดยอด
ทุเรียน	 6	 สายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี	 ตั้งแต่ต้นทางการปลูก	 รวมถึงผลผลิต	
คณุภาพทเุรียน	เพ่ือรณรงค์และส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนให้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตทุเรียนอย่างมีคุณภาพ	 
ได้มาตรฐาน	 และแสดงถึงอัตลักษณ์ทุเรียนไทย	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทุเรียนไทยให้มีคุณภาพดีสู่สากล	เพิ่มมูลค่า	สร้างรายได้และความยั่งยืน
แก่เกษตรกร	และเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการผลิตและคุณภาพของ
ทุเรียนไทย	ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป	
	 การประกวดทุเรียนในคร้ังนี้	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิการประกวด	เป็นผูท้รงคณุวฒุริวม	10	ท่าน	
ประกอบด้วย	รศ.วิจิตร	วังไน	ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
เป็นประธาน	 คณะกรรมการประกอบด้วย	 ดร.สุรพงษ์	 โกสิยะจินดา	
นางสาวศิริพร	วรกุล	ด�ารงชัย	ศ.ดร.สายชล	เกตุษา	ศ.ดร.จริงแท้	ศิริพานิช 
นายรัฐพล	 ฉัตรบรรยงค์	 ผศ.ดร.เจนจิรา	 ชมภูคา	 ดร.ทวีศักดิ์	 แสงอุดม	
นายมน	ูโป้สมบรูณ์	โดยม	ีนางปิยนชุ	นาคะ	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	
	 ทั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การประกวดของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ในการตัดสิน	โดยสรุป	คือ	พิจารณาจาก	ลักษณะภายนอก	ได้แก่	ขนาด
ของผล	 ลักษณะตรงตามพันธุ์	 ความสม�่าเสมอ	 ความสมบูรณ์	ลักษณะ
ภายใน ได้แก่	เปลือก	เนื้อ	รสชาติ	สี	เมล็ด	และความสมบูรณ์	ส�าหรับ
เงื่อนไขการส่งประกวดนั้นก�าหนดให้ผู้ส่งผลผลิตเข้าประกวด	แต่ละชนิด
พันธุ์	ได้รายละ	2	ผล	ถ้ามีผู้ส่งประกวดในชนิดพันธุ์นั้น	ๆ	ไม่ถึง	10	ราย	
ไม่มีการตัดสิน	และมอบรางวัลส�าหรับชนิดพันธุ์นั้น	การตัดสินของคณะ
กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด	และ	ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลผลิตที่ส่งประกวด

ผลการประกวด 

 ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	 ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยประทาน 
พระเจ้าวรวงศ์ธอพระองค์เจ้า	 อทิตยาทรกิติคุณ	 ได้แก่	นายธวัชชัย  
เทศร�าลึก สวนมีตังค์	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นายศุภวัฒน์ มุรินทร์	สวนหมอน
ทองผาภูมิ	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	นางนันทวัน เสนชู	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ

 ทุเรียนพันธุ์ชะนี	ไม่มีผู้ชนะเลิศ	และ	รองชนะเลิศอันดับ	1	แต่
มีผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 จ�านวน	 2	 ราย	 ได้แก่	นายธวัชชัย  
เทศร�าลึก สวนมีตังค์	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และ	
นายศิริชัย สละชั่ว	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี
 ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว และ พวงมณี	ไม่มีผู้ได้รับรางวัลใด	ๆ
 ทเุรยีนพนัธุห์ลงลบัแล	ไม่มผู้ีได้รบัรางวลัชนะเลิศ	และรองชนะเลศิ 
แต่กรรมการพิจารณาตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย	 1	 ราย	 ได้แก่	 
นายณฐั กนัตรตันากลุ	สวนไฮฮลิส์	อ�าเภอเนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก
 ทุเรียนพันธุ์อื่น ๆ	 ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	มีผู้ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	นายวิวัฒน์ ศรีวิเชียร	 อ�าเภอทองผาภูม	ิ
จังหวัดกาญจนบุรี	ทุเรียนที่ส่งประกวดได้แก่	พันธุ์เม็ดในยายปราง

ประกวดทุเรียน คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการให้คะแนน

ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 
นายกสมาคมพืชสวนฯ 

ประธานมอบรางวัลประกวดทุเรียน

ธวัชชัย เทศร�าลึก กับรางวัล
ถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศทุเรียน

พันธุ์หมอนทอง

มอบประกาศนียบัตรผู้ชนะการประกวดทุเรียน

พันธุ์นกหยิบ
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เคม	ี7	กระสอบ	รางวลัชมเชย	ได้รบัประกาศนยีบตัร	พร้อม	ปุย๋เกลด็และ
ปุ่ยเคมี	7	กระสอบ

รู้จักกับผู้ชนะ

	 ส�าหรบัผู้ชนะเลิศหนึง่เดยีวในการประกวดทเุรยีนคร้ังนี	้คอื	นาย
ธวัชชัย	 เทศร�าลึก	 เจ้าของสวนมีตังค์	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์	นัน้	ยงัได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	อกี	2	ชนดิพนัธุ์	
คือ	พันธุ์ชะนี	และพันธุ์ทองบางสะพาน	ท�าให้หลายคนอยากไปเยี่ยมชม
สวนทุเรียน	ที่ชื่อ	“สวนมีตังค์”	ของเขากันมาก	
	 จากการค้นหาข้อมูล	ท�าให้ทราบว่า	เจ้าของสวนมีตังค์คือนาย
สมยั	เทศร�าลกึ	ซึง่ส่งต่อกจิการสวนทเุรยีนนีใ้ห้กบัลกูชาย	คือนายธวชัชยั	
เทศร�าลกึ	ซึง่ได้ซมึซบัการเกษตรทีพ่่อท�ามาโดยตลอด	เมือ่พ่ออายมุากขึน้	
ไม่มีแรงก�าลังพอที่จะท�าสวนเหมือนเม่ือก่อน	 ปล่อยสวนให้เกือบจะ 
ทรุดโทรม	 ลูกชายจึงอาสาเข้ามาพลิกฟื้นสวนทุเรียนของพ่อให้กลับคืน	
ส่วนความเป็นมาของสวนมีตังค์นั้น	 ขออนุญาตน�าข้อความจากเพจ 
เฟสบุคของสวนฯ	 มาฝากท่านที่อยากไปเยี่ยมสวนแต่ยังไม่มีโอกาส	 
ได้รู้จักสวนนี้ไปพลางก่อน
 “แต่เดิมพ่อแม่เป็นคนเพชรบุรี ย้ายมาลงหลักปักฐานที่อ�าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 บุกเบิกท�าไร่ 
ปลูกขงิ ปลกูผักขาย จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2526 คณุพ่อได้น�าพนัธ์ทเุรียนจาก
จงัหวดันนทบรุมีาปลกูภายในสวน เป็นพนัธุห์มอนทอง และชะน ีรวมกนั
ราว ๆ 200 ต้น ปลูก 5-7 ปี ก็เร่ิมให้ผลผลิตดกทีเดียว ต่อมาก็ได้น�า 
ผลไม้อื่นๆ มาปลูกเพิ่ม เงาะ ลองกอง มังคุด ผลไม้ทุกชนิดล้วนแต่ให ้
ผลผลิดเต็มต้น แต่ราคา ก็ไม่ค่อยแพงมากนัก คุณพ่อปลูกและดูแลสวน
อยู่พักใหญ่จนร่างกาย ไม่ไหว จึงได้ปล่อยสวนแบบธรรมชาติ เพราะ  
ลูก ๆ ก็แยกย้ายกันไปท�างานที่อื่น 
 จนปี พ.ศ. 2558 ผมได้พบว่าผลไม้ในสวนล้มตายเป็นจ�านวน
มาก ส่วนทีห่ลงเหลอื กแ็ขง็แรงด ีจงึตัง้ใจว่าจะฟ้ืนฟสูวนให้กลบัมาเหมอืน
เมื่อก่อน หลังจากผมดูแลสวนมาระยะหนึ่งได้พบทุเรียนหน่ึงต้นในสวน  
มีลักษณะพิเศษ มีรสชาติอร่อย เนื้อสีเหลืองเหมือนทองค�า มีกลิ่นหอม
แบบเฉพาะตัว ถูกใจผู้ได้ชิมลิ้มลอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ผมได้ท�าการ
ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ชื่อว่า “พันธุ์ทองบางสะพาน” ปัจจุบันทางสวนได้
ท�าการขยายพนัธุ์ ปลกูลงแปลงเชงิการค้าไว้จ�านวนหนึง่แล้ว ความหมาย
ที่มาของชื่อสวน ผมได้ตั้งชื่อสวนว่า “สวนมีตังค์” ใช้เป็นแบรนด์การค้า
เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตันของสวน ส่ิงที่มุ่งหวัง อยากให้คนไทยได้ 
รับประทานทุเรียนที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล คนซ้ือมีรอยยิ้ม  
คนขายมีความสุข แบบพอเพียง หวังว่าในอนาคตผลผลิตจากสวนเรา  
จะเป็นที่ถูกใจทุก ๆ ท่าน”
	 จากข้อความในโพสต์ข้างต้น	 ท�าให้ได้ทราบความเป็นมาของ	
ทุเรียนทองบางสะพาน	 ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 จากการ
ประกวดทุเรียนพันธุ์อื่น	 ๆ	 ด้วย	 ส�าหรับลักษณะเด่นของทุเรียนทอง
บางสะพานนัน้	นายธวชัชยับอกว่า	เนือ้ของทเุรยีนพนัธุน์ี	้มคีวามแตกต่าง
จากพนัธุอ์ืน่	คือ	เนือ้ละเอยีด	เหนยีว	ไม่เละง่าย	สีเหลืองเข้มคล้ายทองค�า	

 ผูไ้ด้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้แก่	นายธวชัชยั เทศร�าลึก 
สวนมีตังค์	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ทุเรียนที่ส่งเข้า
ประกวดคือ	พันธุ์ทองบางสะพาน
	 ผูช้นะเลศิ	นอกจากได้รบัรางวลัถ้วยประทานในพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้า	อทิตยาทรกิติคุณ	แล้ว	ยังได้ประกาศนียบัตร	เงินรางวัล	
3,000	บาท	พร้อมปัจจัยการผลิต	 ได้แก่	 ปุ๋ยเกล็ด	 และปุ่ยเคมีรวม	 14	
กระสอบ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้รับประกาศนียบัตร	เงินรางวัล	
2,000	บาท	พร้อมปุ๋ยเกล็ด	และปุ๋ยเคมี	14	กระสอบ	รองชนะเลิศอันดับ	
2	ได้รับประกาศนียบัตร	เงินรางวัล	1,000	บาท	พร้อม	ปุ๋ยเกล็ด	และปุ๋ย

พันธุ์ทองบางสะพาน

รางวัลชนะเลิศพันธุ์หมอนทอง
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มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	 ขณะรับประทาน	 รสชาติหวานมัน	 เข้มปานกลาง	
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค	 สามารถจ�าหน่ายหน้าสวนได้กิโลกรัมละ	 350	
บาท	(ทั้งผล)
	 สวนมีตังค์ได้ขยายพันธุ์ทุเรียนทองบางสะพานปลูกเพิ่มเติม 
ในสวน	 และมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทุเรียนทองบางสะพาน	 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้กับเกษตรกรที่สนใจ	 โดยมีเป้าหมาย
ให้ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน	 ขณะเดียวกัน 
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอ�าเภอบางสะพานในอนาคตด้วย
	 ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 คือ	 นายศุภวัฒน	์ 
มุรินทร์	 เจ้าของสวน	 “หมอนทองผาภูมิ”	 อยู่ที่ต�าบลปิร็อค	 อ�าเภอ
ทองผาภูมิ 	 จังหวัดกาญจนบุรี 	 ซึ่ งแม ้จะจบการศึกษาทางด ้าน
วิศวกรรมศาสตร์	 มีกิจการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า	 แต่ก็ยังมีอีก
อาชีพหน่ึงที่อยากท�าคือ	 การเกษตร	 เริ่มจากการท�าสวนยางพารา	 
เมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา	 แต่เมื่อราคายางตกต�่าลงเรื่อย	 ๆ	 จึงหันมาปลูก
ทุเรียนแทน	 โดยอาศัยความรู ้ด้านวิศวกรรมมาจัดการสวน	 วางผัง 
แปลงปลูก	และระบบน�้าในสวน	การได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	
จากการประกวดทุเรียนหมอนทองในครั้งนี้	 นายศุภวัฒน์	 ได้โพสต์ไว้ 
ในเฟสบุคส่วนตัวว่า
 “ไม่น่าเชื่อจริงๆ ไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะได้รางวัลใด ๆ  
จากอาชีพชาวสวนทุเรียน เพราะส�านึกอยู่เสมอว่าตัวเองมือใหม่และ 
ไม่เคยมีพี้นฐานใด ๆ ในการท�าเกษตรเลย แค่ดูแลให้รอดและได้ผลผลิต 
ตามสมควรกถ็อืว่าเก่งแล้ว และทเุรยีนกเ็ป็นทเุรยีนสาว 6 ปี แต่ด้วยความ
โชคดทีีพ่ืน้ทีท่องผาภมูมิคีวามเหมาะสม เอือ้ให้ทเุรียนมคีณุภาพ ทัง้สภาพ
อากาศ แร่ธาตุ แหล่งน�้า ส่วนตัวผมคิดว่าสวนไหน ๆ ในพื้นที่ทองผาภูมิ
หากส่งเข้าประกวดก็มีโอกาสได้รางวัลสูงมาก เพราะจากท่ีได้สอบถาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน ตอบเหมือนกันว่า ท่ีได้ก็เพราะ
รสชาติท่ีหวานมัน เขัมข้น เนื้อครีม แห้ง เหนียว ไม่มีเส้นใยเลย  
หากได้ผลที่รูปทรงดีกว่านี้ รับรองสู้ได้ทุกสวน ทุกพื้นที่ครับ”
	 ส่วนทเุรียนพันธุอ์ืน่	ๆ 	ทีไ่ด้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	นอกจาก
ทองบางสะพานแล้ว	ยังมีอีก	1	พันธุ์คือ	เม็ดในยายปราง	ทุเรียนพันธุ์นี้ 
เป็นพนัธุเ์ก่าแก่ดัง้เดมิของจงัหวดันนทบรีุ	เป็นทีน่ยิมบรโิภคของผูช้ืน่ชอบ
ทุเรียนกันมาก	 เพราะมีรสชาติดี	 เนื้อในเมื่อสุกเป็นสีเหลืองอ่อน	 
มีกลิ่นหอม	 เนื้อไม่แฉะหรือเละ	 รสหวานมันกลมกล่อมพอดี	 เมล็ดลีบ	 
เนื้อหนา	 ให้ผลผลิตก่อนทุเรียนพันธุ์อื่น	 แต่ปัจจุบันชาวสวนหันมาปลูก
ทุเรียนพันธุ ์การค้าอื่น	 ๆ	 กันมาก	 เช่น	 หมอนทอง	 ก้านยาว	 ชะนี	 
ท�าให้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมเหลืออยู่น้อย	รวมทั้งเม็ดในยายปราง	ด้วย	
	 งาน	Sooksiam Amazing Fruit Paradise 2022	ในปีนี้ 
ได้สร้างมิติใหม่ของเทศกาลผลไม้ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าของประเทศ	
ด้วยการน�าเรื่องของการประกวดผลไม้เข้ามาเป็นหน่ึงในกิจกรรมส�าคัญ
และ	 เริ่มที่การประกวดทุเรียน	 ซึ่งเป็นผลไม้ยอดนิยมที่คนไทยชื่นชอบ	
และเป็นผลไม้ที่ท�ารายได้ให้กับประเทศปีละนับแสนล้านบาท	 แม้การ
ประกวดทุเรียนครั้งน้ีจะมีผู้ส่งผลผลิตเข้าประกวดไม่มากตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งอาจจะมีเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ	สมาคมพืชสวน

ได้ประมวลปัญหาอุปสรรคของการจัดการประกวดครั้งน้ีไว้	 เพื่อน�าไป
แก้ไขส�าหรบัการจดังานในครัง้ต่อไป	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	งาน	Sooksiam	
Amazing	Fruit	Paradise	ในปีต่อไป	จะเป็นเวทใีห้ชาวสวนผลไม้คุณภาพ
ทั่วประเทศ	น�าผลไม้มาร่วมจ�าหน่ายและประกวดอย่างคับคั่ง
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

รศ.วิจิตร วังใน

สถานการณ์กัญชงในต่างประเทศ

	 กัญชงมีถิ่นก�าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย	 มีการใช้ประโยชน์อย่าง 
แพร่หลายมาหลายพนัปี	มกีารกระจายปลกูอยูใ่นทกุทวปี	สายพนัธุท่ี์ปลกู
ในระดบัอุตสาหกรรมของทวปียโุรปและอเมรกิาปัจจบุนัล้วนปรบัปรงุพนัธุ์
มาจากกัญชง	Cannabis sativa	L.	ของทวีปเอเชีย	มีความหลากหลาย
ของพันธุ์ลูกผสมเพื่อปลูกส�าหรับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 จ�านวน
มาก	 ประเทศที่ปลูกกัญชงเชิงอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และเพื่อส่งออกที่ส�าคัญมีเช่น	:
 1. ประเทศจีน	 ประเทศจีนมีประวัติการปลูกกัญชงและ 
การใช้ประโยชน์จากเส้นใยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านมานาน
หลายพันปี	 มีบันทึกการใช้ประโยชน์เป็นเครื่องนุ่งห่ม	 เชือก	 กระดาษ	
น�้ามัน	 อาหารและยา	 ฯลฯ	 และมีหลักฐานการค้นพบซากดึกด�าบรรพ์
มากมายโดยในปัจจุบันก็ยังเป็นประเทศมีพื้นที่ปลูกกัญชงมากท่ีสุด
ประมาณ	 70%	 ของพื้นท่ีปลูกกัญชงทั้งหมดของโลกและมีผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ส่งออกกัญชงก็มากที่สุดประมาณ	1	ใน	3	ของสินค้าเกี่ยวกับ 
กัญชงที่มีจ�าหน่ายในตลาดโลกและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกมาก

กัญชง...พืชดึกด�ำบรรพ์อเนกประสงค์ (ตอนที่ 2)

ด้ายกัญชง

	 ฉบบัทีแ่ล้ว	ได้ย้อนอดตีกญัชงกลบัไปสมยัอยีปิต์โบราณ	พร้อม
กับการกล่าวถึงกัญชงทั้งด้านพฤกษศาสตร์	 พันธุ์	 ประโยชน์	 รวมทั้ง
เทคโนโลยีการปลูกกัญชงไปแล้ว	 มาฉบับน้ีขอต่อด้วยเรื่องราวของ
สถานการณ์กัญชงในประเทศต่าง	ๆ	รวมทั้งข้อมูลกัญชงของโลกด้วย
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	 สายพันธุ ์กัญชงส่วนใหญ่ที่ปลูกในประเทศจีนโดยเฉพาะ 
สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้เส้นใย	เป็นสายพันธุ์พื้นบ้านที่ปรับปรุงให้สามารถ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายในประเทศได้ดี	 น�ามาใช้เป็นแม่พันธุ	์
ส�าหรับปรับปรุงพันธุ์ให้มีสาร	 THC	ต�่ากว่า	 0.3%	จึงไม่เข้าข่ายเป็นพืช
เสพตดิ	ส่วนสายพันธุท์ีป่ลกูเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์	จะเป็นสายพนัธุ์
ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสาร	CBD	สูงและTHC	ต�่าเป็นหลัก
	 ในปี	 พ.ศ.2560	 จีนส่งออกวัตถุดิบเส้นใย	 น�้ามันจากเมล็ด 
กัญชง	(hemp	seed	oil)	และผลึกสาร	CBD	จากกัญชงเป็นเงินถึง	1.1	
พันล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็น	 1	 ใน	 3	 ของผลผลิตในตลาดโลกท้ังหมด	 
ในปี	 ค.ศ.	 2019	 จีนมีพื้นที่ปลูกกัญชงเป็นอันดับสองของโลกเป็นพื้นที่
ประมาณ	250,000	เอเคอร์	หรือประมาณ	632,500	ไร่	มีวัตถุดิบส่งออก
ไม่น้อยกว่า	 44,000	 ตัน/ปี	 เป็นอันดับสองของโลกในการส่งออกเมล็ด 
คดิเป็น	38%	ของผลผลติโลกและยงัเป็นประเทศส่งออกผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า
เครื่องนุ่งห่มจากกัญชงรายใหญ่ของโลก	 โดยมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับกัญชง
มากว่า	600	ลิขสิทธิ์อีกด้วย
 2. อินเดีย	 เป็นประเทศในทวีปเอเชีย	มีประชากรเป็นอันดับ
สองของโลก	ในปี	พ.ศ.	2562	มีจ�านวนถึง	1,330	ล้านคน	เป็นประเทศ 
ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกัญชา	 (กัญชง)	มายาวนาน	ค�าว่า	 “กัญชา”	 
ที่เรียกว่าหากันทั่วโลกเป็นภาษาอินเดีย	 ที่มีรากศัพท์มาจากภาษา
สันสกฤต	 มีความหมายรวมถึงพืชท่ีชาวพื้นบ้านปลูกเพื่อใช้ปะโยชน์จาก
เส้นใย	 (hemp)	 และปลูกเป็นยาเสพติด	 (marijuana)	 โดยในคัมภีร์
อาถรรพ์พระเวท	(Atharvaveda)	ของชาวฮินดูโบราณที่มีอายุประมาณ	
800	 -	 2,000	 ปีก่อนคริสตศักราชมีบันทึกว่ากัญชาเป็นพืชศักดิ์สิทธิ	์ 
“sacred	grass”	ชนิดหนึ่งของอินเดีย

	 กัญชา	 (กัญชง)	ที่ปลูกในประเทศอินเดียได้มีการศึกษาสืบค้น
และสรปุว่า	เป็นพืชต่างถิน่ทีน่�าเข้ามาปลกูในอนิเดยีเมือ่หลายพนัปีมาแล้ว
เพื่อใช้เป็นพืชเส้นใย	สันนิษฐานว่ามาจากตอนกลางของประเทศจีนและ
ตอนใต้ของประเทศรัสเซีย	 ประมาณปี	 ค.ศ.600	 โดยผ่านเข้ามาทาง 
ตอนเหนอืของอนิเดีย	ทางแคว้นแคชเมยีร์และทางตะวนัตกของเทือกเขา
หิมาลัย	 ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายและขนส่งสินค้ามาจากประเทศจีนมาแต่
สมัยโบราณ

	 นอกจากน้ียังสรุปว่าเส้นใยจากแกนต้นของพืชชนิดที่ใช้ท�า
เส้นใย	(hemp)	และชนิดที่ใช้เสพ	(marijuana)	เป็นเส้นใบที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกัน	ไม่มีความแตกต่างกัน	แต่ชนิดพันธุ์พืชที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกนัไปนัน้	ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั	เช่น	สภาพภมูปิระเทศ	ดนิ	ปรมิาณ
แสง	อายุต้น	การดูแลรักษา	และการคัดเลือกพันธุ์ของชาวพื้นบ้าน	ท�าให้
มีสายพันธุ์ย่อยต่างๆ	เกิดขึ้นมาก	และยังพบว่าเส้นใยกัญชา	(กัญชง)	ยังมี
คุณภาพดีกว่าปอเทือง	และปอแก้วที่ปลูกกันมากในอินเดียสมัยนั้นด้วย
 3. สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอเมริกาเคยเป็นประเทศที่มีการปลูก
กัญชงกันมาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมทั่วประเทศ	 แต่ด้วย
ความคล้ายกับกัญชาที่เป็นพืชเสพติดจนยากในการจ�าแนก	 จึงเป็นท่ี
หวาดระแวงว่า	 อาจจะมีการน�ากัญชาแฝงมาปลูกกับกัญชงและกัญชา 
ในปี	ค.ศ.	1939	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1970	จึงได้ออกกฎหมายควบคุม
การปลกูกญัชง	และกญัชาทัง้หมดในสหรฐัอเมรกิา	ยกเว้นทีม่คี�าขออนญุาต
ปลูกและได้รับการอนุญาตจากรัฐให้ปลูกได้	 กัญชงจึงได้หายไปจาก
สหรัฐอเมริกาและเพิ่งอนุญาตให้มีการปลูกได้ใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
	 ผลจากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดให้มีการปลูกกัญชงและ
สามารถท�าการศกึษาวจัิยได้	ท�าให้ตลาดกญัชง	(hemp)	ของสหรฐัอเมรกิา
ตื่นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มีการขออนุญาตปลูกมากข้ึน	 มีผลิตภัณฑ์ใหม่
หลายชนิดเพิ่มขึ้นในท้องตลาด	ในปี	ค.ศ.2017	มีมูลค่าผลิตภัณฑ์กัญชง
หมนุเวยีนในประเทศประมาณถงึ	820	ล้านเหรยีญ	โดยผลติภณัฑ์ทีน่ยิมมาก 
ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่มี	 CBD	 เป็นองค์ประกอบ	 ผลิตภัณฑ ์
เพื่อสุขภาพ	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 และวัตถุเส้นใยส�าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม	ฯลฯ

	 ข้อมูลจาก	Marijuana	News,	March	2020,	U.S.A.	พบว่า
อาหารเพื่อสุขภาพ	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและขนมส�าหรับเลี้ยงสัตว ์
ในปีค.ศ.	2019	ในตลาดสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง	6,700	ล้านเหรียญ
และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดในสหรฐัอเมรกิา
ได้สูงมากคือน�้ามันกัญชา	(THC	oil)	และน�้ามันกัญชง	(CBD	oil)	โดยคาดว่า
ในปี	ค.ศ.	2022	จะมีมูลค่าประมาณ	1,180	ล้านเหรียญ

วัตถุดิบเปลือกต้นกัญชา เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์จากเส้นใยสามารถน�ามาผลิต
เป็นสิ่งทอ เชือก เส้นใยสังเคราะห์ กระดาษ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ 

(ที่มา www.loupiote.com) ผลิตภัณฑ์กัญชง (hemp) ในตลาดสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2017 
(ที่มา Farm Bureau/Hemp Biz Journal)
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	 พืน้ทีป่ลูกกญัชาของสหรฐัอเมรกิาทัง้หมดในปี	ค.ศ.	2018	ได้แก่	
พื้นที่ขออนุญาตรัฐปลูกทั้งในโรงเรือนและไร่เกษตรกร	 (G)	 ประมาณ	
225,000	ไร่	จากส�านักงานเกษตรท้องถิ่น	 (FSA)	ประมาณ	80,000	ไร่	
และผ่านทางองค์กรเอกชนหรือวิสาหกิจชุมชน	(VH)	ประมาณ	147,500	
ไร่	รวมทัง้สิน้	452,000	ไร่	และคาดว่าจะมพีืน้ทีป่ลกูในโรงเรือนท่ียงัไม่ได้
บันทึกเพิ่มอีกประมาณ	4,000	ไร่

	 ในสหรัฐอเมริกาพื้นที่ปลูกกัญชงในโรงเรือนจะมีมากกว่าท่ี 
ทางรัฐประเมิน	 และโรงเรือนที่ขออนุญาตปลูกส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ	่
เฉพาะในรัฐโคโรราโด	มีพื้นที่ปลูกกัญชงในโรงเรือนมากว่า	285	ไร่

 • ผลิตภัณฑ์กัญชงของโลก	 ในปีค.ศ.	 2018	 มีมูลค่ารวม
ประมาณ	3,700	ล้านเหรยีญโดยมปีระเทศจนีเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสดุ	
มีปริมาณรวมถึง	33%	ของตลาดโลก	ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน
อตุสาหกรรม	รองลงมาได้แก่สหรฐัอเมรกิา	28%	และสหภาพยโุรป	27%	
สินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ผลิตภัณฑ์จาก	CBD	 เครื่องส�าอาง	 ยา	 และอาหาร
เพื่อสุขภาพจากเมล็ดกัญชง

 4. แคนาดา	ประเทศแคนาดา	มีการปลกูกญัชงระดบั	อุตสาหกรรม
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งวัตถุดิบ	 เมล็ดและ
ผลติภณัฑ์กญัชงไปยงัสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านทีม่พีรมแดน
ตดิกนั	มบีรษิทัขนาดใหญ่ทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบักญัชงและกญัชามากว่า	100	
บริษัท	 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา 
มาลงทุนปลูกกัญชาในประเทศแคนาดา	และส่งผลิตผลออกสู่ตลาดโลก
	 ในปี	ค.ศ.1998	รัฐบาลแคนาดาได้อนุญาตให้มีการปลูกกัญชง
ในระดบัอตุสาหกรรมเพือ่การใช้ประโยชน์จากเส้นใยและเมลด็	โดยเมล็ด
พันธุ์จะต้องมี	 THC	 ต�่ากว่า	 0.3%	 ในระยะแรกมีผู ้ขออนุญาตปลูก 
เพียงน้อยรายและได้ใช้พื้นที่ปลูกไม่มากนัก

	 ในปี	ค.ศ.	2017	รัฐบาลแคนาดาได้ออกกฎหมาย	Cannabis	
Act,	2017	อนุญาตให้มีการปลูก	ครอบครอง	เสพ	และซื้อขายกัญชาได้ 
ในปริมาณที่ก�าหนดส�าหรับผู้ที่มีอายุเกินกว่า	18	ปี	ซึ่งเป็นประเทศที่	2	
ที่เปิดเสรีกัญชา	ต่อจากประเทศอุรุกวัย	 (Uruguay)	และในปีเดียวกันนี้
ได้มีการขออนุญาตปลูกกัญชงเป็นพื้นท่ีมากถึง	 350,000	 ไร่	 นอกจาก 
พืน้ทีบ่รษิทัของแคนาดายงัได้ร่วมลงทนุกบับรษิทัต่างประเทศปลกูกญัชง
ในประเทศเกาหลีใต้	และชลิ	ีเพือ่ส่งวตัถดุบิเพ่ิมเตมิมายงัประเทศแคนาดา
อีกด้วย

ข้อมูลกัญชงของโลก

	 ข้อมลูกญัชงของโลก	ได้มกีารรวบรวมสรปุโดยหลายหน่วยงาน
และมีการประมวลในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง	 ข้อมูลที่เสนอในบทความน้ี	 
ตพีมิพ์ในเดอืนกมุภาพนัธ์	2020	เป็นการสรปุสถานการณ์กญัชง	(hemp)	
ของสหรัฐอเมริกา	และประเทศที่เกี่ยวข้องของปี	ค.ศ.	2018

 • สหรัฐอเมริกา	การปลกูกัญชงและกัญชาในโรงเรอืนทีม่พีืน้ที่
ขนาดใหญ่ได้รบัความนยิมมากในสหรฐัอเมรกิา	มหีลายบรษิทัรบัก่อสร้าง
ในราคาทีไ่ม่สงูมากและใช้เวลาไม่นาน	รวมถึงการตดิตัง้อุปกรณ์ทีส่ามารถ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งแสง	 ดิน	 น�้า	 อุณหภูมิและบรรยากาศในโรงเรือน
ท�าให้เกษตรกรมีความสะดวกสามารถปลูกพืชได้ตลอดปี	 หรือใช้เป็น 
โรงเพาะเมล็ด	 โรงเรือนปรับปรุงปรุงพันธุ์พืช	 และจัดแสดงพืช	 ฯลฯ	 
จึงมีความคุ้มค่ากับการลงทุน

ข้อมูลและประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชง (hemp) ของประเทศแคนาดา 
ค.ศ. 1998-2018 (ที่มา : องค์กร Canadian Hemp Trade Alliance)

พื้นที่ปลูกกัญชง (hemp) ของสหรัฐอเมริกาทั้งพื้นที่ในไร่ของเกษตรกร 
และในโรงเรือน ค.ศ. 2014-2018 (ที่มา : USDA Economic Research 
service calculation based on data reported by state pilot 

program USDA, Farm Service Agency and Vote Hemp)

ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชงในตลาดโลก ค.ศ.2018 (ที่มา : The Global 
stat of Hemp-2019 Industry Outlook, Hemp Business Journal)

จีน

ยุโรป

สหรัฐอเมริกา
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 • ผลิตภัณฑ์กัญชงในตลาดโลก	 ในปี	 2019	 มีมูลค่ารวม
ประมาณ	5,000	ล้านเหรียญ	โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นใย	เสื้อผ้าและสิ่งทอ
รวมประมาณ	20%	ของผลติภณัฑ์ทัง้หมด	รองลงมาได้แก่ยาและสุขภัณฑ์	
18%	อาหารและเครื่องดื่ม	17%	และอาหารสัตว์	15%	ส่วนผลิตภัณฑ์
อืน่ทีห่มนุเวยีนอยูใ่นตลาดโลกก็ได้แก่กระดาษ	ส่วนประกอบรถยนต์	วสัดุ
ก่อสร้าง	เฟอร์นเิจอร์	และอืน่ๆ	โดย	ตลาดผูซ้ือ้หลักจะอยูใ่นสหภาพยโุรป
และสหรัฐอเมริกา

 • เมล็ดกัญชงเป็นสินค้าที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงเพื่อ 
น�าไปท�าผลิตภัณฑ์หลายชนิด	 อาทิ	 อาหารสัตว์	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
เครื่องส�าอาง	ฯลฯ	ในปี	ค.ศ.2020	มีมูลค่าการส่งออกประมาณ	746.20	
ล้านเหรียญ	 โดยจีนเป็นประเทศส่งออกเมล็ดกัญชงมากที่สุด	 ประมาณ	
15.07%	ของโลก	เป็นมลูค่า	112.44	ล้านเหรยีญ	รองลงมาได้แก่ประเทศ
แคนาดา	11.18%	(83.43	ล้านเหรยีญ)	และเนเธอร์แลนด์	9.94%	(74.18	
ล้านเหรียญ)

	 ประเทศอื่นที่ส่งออกเมล็ดกัญชงจ�าหน่ายในตลาดโลก	 เช่น	
ปารากวัย	6.40%	(46.25	ล้านเหรียญ)	ออสเตรีย	6.20%	(40.32	ล้าน
เหรยีญ)	เยอรมน	ี5.34%	(39.83	ล้านเหรยีญ)	สเปน	3.74%	(27.87	ล้าน
เหรยีญ)	และอนิเดยี	3.14%	(23.39	ล้านเหรยีญ)	ออสเตรเลยีเป็นประเทศ
ที่ผลิตเมล็ดกัญชงได้ปริมาณมากแต่ยังไม่เพียงพอกับการใช้สอยใน
ประเทศ

เอกสารประกอบการเขียน
	 1.	 กองควบคุมวัตถุเสพติด	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	กระทรวงสาธารณสุข	2561.	คูม่อืพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการก�ากบั
ดูแลซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท	 5	 เฉพาะเฮมพ์	 (Hemp).	 โรงพิมพ์
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	กรุงเทพฯ.
	 2.	 ลลิลี	่กาวต๊ีะ,	ยพุด	ีเผ่าพนัธุ	์,	กมรนิทร์	พรหมรัตรกัษ์,	มาล	ี
ณ	นคร,	ศรีสม	สุวรรณวงศ์,	รุ่งทิพย์	เส็งหลวง,	วีระชัย	ณ	นคร	และสุริยา	
ตันติวิวัฒน์	 .	 2006.	 ลักษณะสัณฐานและกายวิภาคของกัญชงที่ปลูกใน
ประเทศไทย.	Agri.J.	37(4)	:	293-302
	 3.	 วีระชัย	ณ	นคร	.	2545.	รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ศึกษากัญชง	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจ	 ตามพระราชด�าริ.	
ส�านักนายกรัฐมนตรี.	หน้า1-76.
	 4.	 ________2546.	กญัชง	(กญัชา)	ความรูเ้บือ้งต้น	:	ชีววทิยา
และเทคนิคการปลูก.	 พิมพ์ท่ี	 บริษัท	 ธรรมสาร	 จ�ากัด	 จ.นนทบุรี.	 
216	หน้า.
	 5.	 สาวิตา	ปิ่นมณีและรัตนา	ยานพันธุ์.	2561	คู่มือวิธีปฏิบัติ
การปลกูเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคมุ.	วนดิาการพมิพ์,	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่.
	 6.	 Mechoulam,	R.	and	Y.	Shvo.1963	Hashish	1.	The	
structure	of	Cannabidiol.	Tatrahedron	19:	2073-2078.

ประเภทของผลิตภัณฑ์กัญชงในตลาดโลก ค.ศ.2019 
(ที่มา : www.grandviewrearch.com)

ประเทศผู้ผลิตปริมาณและมูลค่าเมล็ดกัญชงในตลาด ค.ศ.2020 
(ที่มา : Verified Market Research)

กระดาษ

อาหารสัตว์
อาหารและเครื่องดื่ม

ยาและสุขภัณฑ์

เสื้อผ้า
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พืชสวน น่ า รู้

ดร.วีระชัย ณ นคร

 รวงผึ้ง	(Schoutenia glomerata King subsp. paregrina 
(Craib)	Roekm.	&	Hartono	ไม้เฉพาะถิน่ของไทย	พบในพืน้ทีภ่าคเหนอื	
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่ระดับความสูง	 300	 -	 1,000	 เมตร	 
เมื่อออกดอก	จะบานพร้อมกันทั้งต้นเป็นสีเหลืองทอง	ดอกแน่นไปหมด	
ดคูล้ายรวงผึง้	มคีวามสวยงามมาก	ดอกมกีลิน่หอมหวานในช่วงเช้าและเยน็
	 เมื่อวันท่ี	 15	 เมษายน	 2562	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้	พลเอกประยทุธ	จนัทร์โอชา	
นายกรฐัมนตร	ีน�าคณะผูว่้าราชการจงัหวดัทัง้	76	จงัหวดั	และกรงุเทพมหานคร 
เข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาทรบัพระราชทานต้นรวงผึง้	ไม้มงคล	เพือ่น�าไปปลกู
เป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกยีรต	ิทัง้ในกรุงเทพมหานคร	และจงัหวัด
ต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	ในโครงการ	1	จังหวัด	1	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 2562	 ท้ังนี้ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล	 และเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันไพศาล
 ต้นรวงผึง้จงึถอืเป็นพนัธุไ์ม้ประจ�ารชักาลที ่10 นบัแต่บดันัน้

รวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจ�ำรัชกำลที่ 10
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พืชสวน น่ า รู้

วาสนา มั่งคั่ง

“ชมพูพิรุณ” ฝรั่งพันธุ์ใหม่

ได้รับการจดทะเบียนแล้ว	 5	 ค�าขอ	 (5	 พันธุ์)	 ส่วนค�าขอที่	 6	 ได้แก	่ 
ฝรั่งพันธุ์	 “ชมพูพิรุณ”	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต
ก�าแพงแสน	 ซึ่งขณะนี้ปลูกตรวจสอบภาคสนามและประชุมคณะท�างาน
ตรวจสอบภาคสนามเพ่ือพจิารณาผลการปลกูตรวจสอบเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานผลการปลูกตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ	์
เสนออธบิดกีรมวิชาการเกษตรเพือ่ให้สัง่ประกาศโฆษณาเป็นเวลา	90	วนั	
ซึ่งระหว่างการประกาศโฆษณาหากไม่มีผู้ใดคัดค้าน อธิบดีกรมวิชา 
การเกษตรจะสัง่รบัจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่ต่อไป โดยฝรัง่จดัอยูใ่นกลุม่
ไม้ผลไม้ยืนต้น จะมีอายุการคุ้มครอง 17 ปี
 ฝรั่งพันธุ์ “ชมพูพิรุณ”	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตก�าแพงแสน	 ปรับปรุงพันธุ์โดย	 รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ 
ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ไทยพงษ์ และคณะ	ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนพนัธุพื์ชใหม่	
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 โดย	นางรัตนาภรณ์ 
ไชยแสน	 นักวิจัยช�านาญการ	 สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย	 สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้เป็นผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน 
พันธุ์พืชใหม่ของฝรั่งพันธุ์ชมพูพิรุณ	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2564	 
ค�าขอจดทะเบียนเลขที่	014/2564	

	 จากข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	ณ	
วันที่	27	กรกฎาคม	2565	ระบุว่า	ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกฝรั่งทั้งหมด	
51,285	 ไร่	 แหล่งปลูกที่ส�าคัญได้แก่	 ราชบุรี	 นครปฐม	 สมุทรสาคร	
สุราษฎร์ธานี	ตาก	ปทุมธานี	นครสวรรค์	ขอนแก่น	พื้นที่ที่เหลือกระจาย
ปลูกไปตามจังหวัดต่าง	ๆ	ในทุกภาค	(ตามตาราง)

พื้นที่ปลูกฝรั่งของไทย	(ก.ค.	2565)

       ล�าดับที่                    จังหวัด               พื้นที่ปลูก (ไร่)
	 1	 ราชบุรี	 	11,706.25
	 2	 นครปฐม	 	9,058.50
	 3	 สมุทรสาคร	 	8,039.25
	 4	 สุราษฎร์ธานี	 	2,790.86
	 5	 ตาก	 	2,715.00
	 6	 ปทุมธานี	 	2,109.06
	 7	 นครสวรรค์	 	2,015.50
	 8	 ขอนแก่น	 	1,015.50
	 9	 จังหวัดอื่น	ๆ	 	11,838.08

 ภารกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ของส�านกัคุ้มครองพันธุพ์ชื	กรมวชิา 
การเกษตร	ได้แก่	การด�าเนนิการคุ้มครองพนัธุพื์ชเพือ่สทิธปิระโยชน์และ
ความเป็นเจ้าของพันธุพ์ชื	ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพื์ช	พ.ศ.	2542 
เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารปรับปรงุพนัธ์ุ	และพฒันาพนัธุพ์ชืให้มพีนัธุพื์ชใหม่	ๆ 	
เกดิขึน้	โดยการส่งเสรมิ	และสร้างแรงจงูใจให้แก่นักปรบัปรงุพนัธุพ์ชืด้วย
การให้สิทธิและคุ้มครองตามกฎหมาย	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์	
และพัฒนาการใช้ประโยชนพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะ
ถิน่	และพนัธุพื์ชป่า	เพือ่ให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์	ดแูลรกัษา	และ
ใช้ประโยชน์ในพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน
	 ปัจจบุนั	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือ่ง	“ก�าหนดชนดิพชืเป็นพนัธุ์
พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542”	 ไปแล้ว	 100	 รายการ	นั่นหมายความว่าชนิดพืชทั้ง	 100	
รายการนี้ถ้านักปรับปรุงพันธุ์พืชมีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนา
พันธุ์จนได้พันธุ์ใหม่	สามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้	
 “ฝรั่ง”	 เป็น	 1	 ในชนิดพืชที่ประกาศไปแล้ว	 100	 รายการ 
ดังกล่าว	โดยปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงเกษตร	ฯ	ฉบับที่	7	ประกาศ
เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ์	2551	ปัจจบุนัมผีูย้ืน่ค�าขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่
ชนิดพืชฝรั่ง	จ�านวน	6	ค�าขอ	โดยผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนมีทั้งนักปรับปรุง
พันธุ์พืชซึ่งเป็นเกษตรกร	สถาบันการศึกษา	และภาคเอกชน	ทั้งนี้	“ฝรั่ง”	

ผลฝรั่งชมพูพิรุณ
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	 คณะท�างานตรวจสอบภาคสนาม	 เพื่อการตรวจสอบลักษณะ
พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	กลุ่มไม้ผล-ไม้ยืนต้น	ได้ประชุม
พิจารณาค�าขอจดทะเบียนไปแล้วเมื่อวันพุธที่	30	มิถุนายน	2564	โดยมี
การพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติของพันธุ์พืชและข้อก�าหนดตามกฎหมาย	
ได้แก่	
	 1)	 ชื่อพันธุ์	(Denomination)	
	 2)	 ความใหม่	(Novelty)	
	 3)	 แหล่งที่มาและวิธีปรับปรุงพันธุ์	
	 4)	 การเลือกพันธุ์ใกล้เคียงที่จะใช้ในการปลูกเปรียบเทียบ	
	 5)	 การวางแผนปลูกทดสอบ	
	 ผลการประชุมพิจารณาค�าขอจดทะเบียนฝร่ังพันธุ์ชมพูพิรุณ	
สรุปได้ว่า	

 • ฝรั่งพันธุ ์ชมพูพิรุณ	 มีการตั้งชื่อถูกต้องตามระเบียบ 
กรมวชิาการเกษตร	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัง้ช่ือพนัธุพ์ชืใหม่	ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 (พ.ศ.	 2546)	 ฉบับที่	 2	 (2548)	 
และฉบบัที	่3	(2552)	ตัง้ชือ่ไม่ซ�า้กบัชือ่พนัธุพ์ชืในฐานข้อมูลพนัธุพ์ชืใหม่/
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ขนาดผลฝรั่งชมพูพิรุณ ขนาดผลฝรั่งหงเป่าสือ

ผลฝรั่งชมพูพิรุณ

เนื้อฝรั่งหงเป่าสือ เนื้อสีครีม ไส้ชมพูอ่อน

เนื้อฝรั่งชมพูพิรุณ เนื้อสีชมพู 
ไส้ชมพูเข้ม

เปรียบเทียบลักษณะเนื้อ 
ชมพูพิรุณ (ซ้าย) หงเป่าสือ (ขวา)

เปรียบเทียบลักษณะผล ชมพูพิรุณ (ซ้าย) 
และหงเป่าสือ (ขวา)
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ฐานข้อมูลพันธุ ์พืชทั่วไป	 ฐานข้อมูลพันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน	 ของส�านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช	 ฐานข้อมูลพันธุ์พืชรับรองและพันธุ์พืชแนะน�า	 ของ 
กรมวิชาการเกษตร	และฐานข้อมูลของ	UPOV	และ	CPVO	

 • ความใหม่	(Novelty)	ฝรั่งพันธุ์	“ชมพูพิรุณ”	มีคุณสมบัติ
เป็นพันธุ์พืชที่สามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 ได้	 เนื่องจากยังไม่มีการน�าส่วน 
ขยายพนัธ์ุมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรอืจ�าหน่ายด้วยประการใด 
ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัรโดยนกัปรบัปรงุพนัธุ	์หรอืด้วยความยนิยอม
ของนักปรับปรุงพันธุ์	เกินกว่า	1	ปี	ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน	

 • แหล่งทีม่าและวธิกีารปรบัปรงุพนัธุ	์พบว่ามแีหล่งทีม่าจาก
ภาควิชาพืชสวน	 คณะเกษตร	 ก�าแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 
วิธีปรับปรุงพันธุ์	ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง	พันธุ์แม่	คือ	พ.จ. 13-10 
ผสมพนัธ์ุกบัพนัธ์ุพ่อ	คอื	แป้นสทีอง	ด�าเนนิการทีแ่ปลงทดลอง	ภาควชิา
พืชสวน	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	
จ.	นครปฐม	โดยมีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540-2561	

 • การเลือกพนัธุใ์กล้เคียงทีจ่ะใช้ในการปลกูตรวจสอบลกัษณะ
ประจ�าพนัธุ	์ตามระเบยีบกรมวิชา	การเกษตร	ว่าด้วยการตรวจสอบลกัษณะ
ประจ�าพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 (ฉบับท่ี	 6)	 พ.ศ.	 2551	 
ในส่วนของฝรั่ง	 ก�าหนดให้เลือกพันธุ์ทั่วไปที่มีลักษณะพันธุ์ใกล้เคียงกับ
พันธุ์ขอจดทะเบียนมากที่สุดเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ	 จ�านวนอย่างน้อย	 
1	พันธุ์	 คณะท�างานพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ฝรั่งพันธุ์หงเป่าสือ	 มีลักษณะ
ประจ�าพันธุ์ใกล้เคียงกับพันธุ์ชมพูพิรุณ	 จึงก�าหนดให้ใช้พันธุ์	 หงเป่าสือ
เป็นพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ	
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ชมพูพิรุณเนื้อสีชมพู
ขนาดผลฝรั่งหงเป่าสือ

เปรียบเทียบลักษณะใบ ชมพูพิรุณ (ซ้าย)  และ หงเป่าสือ (ขวา)

ใบฝรั่งชมพูพิรุณ ใบฝรั่งหงเป่าสือ

ดอกฝรั่งชมพูพิรุณ ดอกฝรั่งหงเป่าสือ

ผลฝรั่งชมพูพิรุณ

ผลฝรั่งหงเป่าสือ
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	 ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งชมพูพิรุณน้ี	 ด�าเนินการโดยการ
คัดเลือกจากลูกผสม	 (selection	 from	 a	 hybrid	 population)	 
พ.ศ. 2541 รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ	 เริ่มงานวิจัยการปรับปรุง 
พันธุ์ฝรั่ง	 เพื่อการแปรรูปเป็นน�้าฝรั่ง	 พ.ศ. 2543 - 2544	 ท�าการ 
ผสมพันธุ ์แบบควบคุมระหว่างฝรั่งหลายพันธุ ์ที่มีลักษณะท่ีต้องการ	 
น�าต้นลูกผสมปลูกทดสอบในแปลงทดลอง	 ภาควิชาพืชสวน	 วิทยาเขต
ก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
 พ.ศ. 2547	คัดเลือกต้นลูกผสมระหว่าง	แม่พันธุ์	พ.จ.	13-10	
และพ่อพนัธุ	์แป้นสทีอง	จ�านวน	1	ต้น	จากลกูผสมทัง้หมดประมาณ	120	
ต้น	ซึ่งเป็นต้นที่มีการเจริญเติบโตดี	ต้นแข็งแรง	ให้ผลดก	ผลมีขนาดใหญ่	
เนื้อและไส้สีชมพู	และมีกลิ่นหอม	จึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนต้นด้วยวิธี
ตอนกิง่	แล้วน�าต้นกิง่ตอนไปปลกูทดสอบและเปรยีบเทยีบกบัฝรัง่ลกูผสม
อื่นๆ	 ในแปลงทดสอบการผลิต	 จนถึง	พ.ศ. 2551	 รศ.ดร.	 อุณารุจ	 
บญุประกอบ	และ	ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ	์ไทยพงษ์	ได้ประเมนิลกัษณะประจ�า
พันธุใ์นแปลงทดลองและประเมนิคุณภาพผลในห้องปฏบิตักิาร	จงึคดัเลอืก
และให้รหัสเป็น	HORT-P3	จากนั้นได้น�าต้นฝรั่ง	HORT-P3	 ไปทดสอบ
เพิม่เตมิในแปลงทดลองภายในวทิยาเขตก�าแพงแสนและในพืน้ท่ี	จงัหวดั
กาญจนบุรี	 และน�าผลฝรั่งไปทดสอบการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 
ผลการทดสอบเป็นที่ประทับใจ	จึงยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	โดยใช้ชื่อ
ว่า	“ชมพูพิรุณ” 
 กรมวิชาการเกษตรจึงขอเชิญชวนนักปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งจาก
ภาคเกษตรกร สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน หรอืนกัปรบัปรงุพนัธุอิ์สระ 
ที่พัฒนาพันธุ์พืชจนได้พืชพันธุ์ใหม่ ยื่นขอรับความคุ้มครองได้ที่ส�านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2940-7214

 • การวางแผนปลกูทดสอบ	เป็นไปตามระเบยีบกรมวชิาการ
เกษตร	ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่	 (ฉบับที่	 6)	 พ.ศ.	 2551	 คณะท�างานตรวจสอบภาคสนาม 
เพ่ือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม	่ 
กลุม่ไม้ผล-ไม้ยนืต้น	ลงพืน้ทีต่รวจสอบภาคสนามลกัษณะประจ�าพันธุข์อง
ฝรั่งพันธุ์ชมพูพิรุณ	 และพันธุ์เปรียบเทียบคือพันธุ์หงส์เป่าสือ	 จ�านวน	 
2	ครั้ง	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2565	และ	วันที่	12	พฤษภาคม	2565	
โดยใช้ระเบียบกรมวิชาการเกษตร	 ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของ 
พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2551	(ลว.	26	
กันยายน	 2551)	 ชนิดพืชฝรั่ง	 (ฉบับประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	 
เล่ม	125	ตอนพิเศษ	134	ง	หน้า	1	วันที่	11	พฤศจิกายน	2551)	จ�านวน	
49	ลักษณะ	
	 ผลการตรวจสอบ	พบว่าฝรั่งพันธุ์ชมพูพิรุณแตกต่างจากพันธุ์
หงเป่าสืออย่างเด่นชัด	ใน	4	ลักษณะ	ดังนี้
	 1)	 พันธุ ์ชมพูพิรุณ	 มีรูปร่างใบ	 รูปใบหอกกลับ	 ส่วนพันธุ ์
หงเป่าสือ	ใบเป็นรูปไข่
	 2)	 พันธุ์ชมพูพิรุณ	 มีรูปร่างปลายใบ	 มนหรือป้าน	 ส่วนพันธุ ์
หงเป่าสือ	ปลายใบเว้า
	 3)	 พันธุ์ชมพูพิรุณ	 มีสีเน้ือ	 ชมพูอ่อน	 (Red	 Group	 56	 C)	 
ส่วนพันธุ์หงเป่าสือ	สีครีม	(Green	White	Group	157	B)
	 4)	 พันธุ์ชมพูพิรุณ	 มีสีไส้	 ชมพูเข้ม	 (Red	 Group	 55	 C)	 
ส่วนพันธุ์หงเป่าสือ	ชมพูอ่อน	(Red	Group	56	C)
	 ที่ประชุมคณะท�างานตรวจสอบภาคสนามเพื่อการตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	 กลุ่มไม้ผล-ไม้ยืนต้น	 
มีมติเห็นชอบให้ฝรั่งพันธุ์ชมพูพิรุณ	 เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	 2542	และให้เสนอ
รายงานผลการปลูกตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์	 ต่ออธิบดีกรมวิชา 
การเกษตรต่อไป

ต้นฝรั่งชมพูพิรุณ ต้นฝรั่งหงเป่าสือ

สมศักดิ์ สมานวงศ์ 
นายกสมาคมอารักขาพืชฯ
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พืชสวน ส น ท น า

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล

	 การเสวนาเรื่อง	“BCG	และ	เคมีกรีน	เพื่อสิ่งแวดล้อมและการ
อารักขาพืชอย่างยั่งยืน”	จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ	สมาคมอารักขาพืช
ไทย	สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยในพระอปุถมัภ์	ศาสตราจารย์	ดร.สมเดจ็
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัราชกุมาร	ีกรมพระศรี
สวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี	และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย	
(GAP	Net)	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าร่วมเสวนาภายใต้
มาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19	จ�านวน	88	คน	และมผีูเ้ข้าร่วม
รับชมการประชุมเสวนาผ่านการถ่ายทอดสดช่องทาง	 Facebook	 ของ
วารสารเคหการเกษตร	จ�านวน	578	คน	
 นายสมศกัดิ ์สมานวงศ์	นายกสมาคมอารกัขาพชืไทย	ได้กล่าวถงึ
วตัถปุระสงค์ของการจดัเสวนา	“BCG	และ	เคมกีรนี	เพือ่สิง่แวดล้อมและ
การอารกัขาพืชอย่างยัง่ยนื”	ในครัง้นีว่้า	สบืเนือ่งจากการจดัสมัมนา	เรือ่ง	
“การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG”	จัดขึ้น	ณ	โรงแรมโน
โวเทล	 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	 เม่ือวันท่ี	 20	 มกราคม	 2565	 ซ่ีงผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาดังกล่าวให้ความสนใจต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมใน
เร่ืองเคมกีรนี	สมาคมอารักขาพชืไทย	สมาคมเคมแีห่งประเทศไทย	ในพระ
อปุถมัภ์ศาสตราจารย์	ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยั
ลักษณ์	อัคราชกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	และเครือ
ข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย	 (GAP	Net)	 จึงได้จัดการเสวนาในวันนี้	
เพื่อให้ข้อมูลแก่เกษตรกร	 นักวิชาการและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเพิ่ม
เตมิเกีย่วกบัเคมกีรนี	นวตักรรมการอารกัพชืทีช่่วยเพิม่ผลผลติการเกษตร	
มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	และผู้บริโภค
 นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง	อดีตรองนายกรัฐมนตรี	
อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ	อดตีปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง	ประธานคณะอนุกรรมการการ
ขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิด้วยโมเดลเศรษฐกจิ	BCG	สาขาเกษตร	ใน
ฐานะประธานพิธีเปิดการเสวนาในครั้งนี้	 กล่าวว่า	 เคมีกรีนสามารถส่ง
เสริมการด�าเนินงานโมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติของ
รัฐบาลได้	 ดังนั้นเกษตรกร	 และ	ผู้บริโภค	ควรรับทราบข้อมูลและเสริม
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีกรีน	และเข้าใจค�าว่า	“กรีน”	ให้มากยิ่งขึ้น	
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เคมีกรีน

บรรยายพิเศษ

	 ภายหลังพิธีเปิดการประชุม	มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“เคมีกรี
น”	 โดยโดย	ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์	นายกกิตติคุณ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์	อคัราชกุมาร	ีกรมพระศรี
สวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี	มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
	 สสาร	คือ	โมเลกุล	ซึ่งมีมวล	มีน�้าหนักและปริมาตร	ต้องการที่
อยู่	สสารบางอย่างมองไม่เห็น	แต่มีตัวตน	เช่น	กลิ่น	รส	สัมผัส	สสารไม่
สูญหายแต่จะเปลี่ยนรูป	 ปลี่ยนแปลงโมเลกุลเดิมเป็นโมเลกุลใหม่	 เช่น	
ขยะ	เมื่อน�าไปเผา	จะกลายเป็นก๊าซ	คุณสมบัติของสสารมีทั้งประโยชน์
และเป็นอนัตรายได้	จงึต้องจดัการให้เกดิประโยชน์โดยให้มคีวามปลอดภัย
มากที่สุด	 เพื่อไม่ให้ก่อปัญหาต่อโลกที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ที่
ท�าให้เกิดผลกระทบตามมา	เช่น	อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	พายุรุนแรงขึ้น	
ฝุ่น	 PM	 2.5	 เป็นต้น	 นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นการแก้ปัญหาท่ีรากฐาน	
ตัง้แต่ต้นทาง	(สสาร)	และก�าหนดข้อตกลง	Sustainable	Development	
Goal	(SDG)	ตัง้เป้าหมายแก้ปัญหาในมติเิศรษฐกจิ	สังคม	และสิง่แวดล้อม	
17	ประการ	ในปี	ค.ศ.	2030	ให้เกดิประสทิธภิาพ	ความสมดลุ	และความ
ยั่งยืน	 โดยโมเดล	 BCG	 สอดคล้องกับเป้าหมาย	 SDG	 และเคมีกรีน
สอดคล้องกับ	BCG

สมศักดิ์ สมานวงศ์ 
นายกสมาคมอารักขาพืชฯ นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ผู้ร่วมเสวนา

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ บรรยายพิเศษ
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	 ประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก	การผลิตจากธรรมชาติ
ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรโลกได้	อุตสาหกรรมจึงขยายตัวอย่างมาก
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก	การผลิตในอุตสาหกรรม	 (การ
เปลี่ยนรูปสสารจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง)	 สร้างของเสียปล่อยออกสู่
ธรรมชาตใินปรมิาณมากเกนิธรรมชาตจิะรับได้	จนเกดิปัญหาต่อสิง่แวดล้อม 
จึงได้มีการออกกฎหมาย	 เพื่อควบคุมการปล่อยของเสียสู ่ธรรมชาติ	 
แต่ก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
	 นักเคมีเรียนรู้เพ่ือเข้าใจโมเลกุล	 สามารถออกแบบโมเลกุล	 
ที่เป็นต้นทางการผลิตในอุตสาหกรรม	 เช่น	 ออกแบบโมเลกุลเคมีให้มี
คุณสมบัติกันน�้า	ดูดซับน�้า	 เป็นพลาสติกทนความร้อน	จึงมีแนวคิดที่จะ
คิดออกแบบโมเลกุลเคมีกรีนเพื่อสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ตามต้องการในขณะท่ีออกแบบให้โมเลกุลมีความปลอดภัย	 
ลดหรือเลิกสร้างสสารที่เป็นอันตราย	ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิตให้น้อยที่สุด	 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาต่อ 
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อมนุษย์
	 การลดการเกิดอันตราย	(Hazard)	และลดการสัมผัส	(Expo-
sure)	 จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย ์
ได้	แนวคิดเคมีกรีน	(Green	Chemistry)	เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่	1990	
โดยนักเคมีชาวอเมริกัน	2	ท่าน	คือ	ศาตราจารย์	ดร.พอล	อะแนสเทส	
(Professor	Dr.Paul	Anastas)	และศาสตราจารย์	ดร.จอห์น	วอร์เนอร์	
(Professor	Dr.John	Warner)	ที่สนใจศึกษาและวิจัยหาทางเลือกที่จะ
น�ามาแก้ปัญหาจนต่อมาได้พัฒนาเป็น	“หลักการส�าคัญ	12	ประการของ
เคมกีรนี”	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากประชาคมนกัเคมแีละอตุสาหกรรมเคมี
อย่างแพร่หลายทัว่โลก	ในการน�าหลกัการนีม้าใช้ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี	 และอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง
	 เคมีกรีน	 มีเป้าหมายที่จะท�าให้ห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมเคมี	มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	

ดังนั้นจึงให้ความส�าคัญตั้งแต่การใช้สารตั้งต้นกรีน	 ซึ่งหมายถึง	 สารที่ไม่
เป็นพษิ	เป็นสารท่ีสามารถสร้างทดแทนขึน้ใหม่ได้	การใช้ตัวท�าละลายกรนี 
การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรีน	 และการใช้สารเติมแต่งกรีน	 เพื่อสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ท่ีใช้
ประโยชน์จากอะตอมทุกอะตอมในปฏิกิริยาอย่างมีค่ามากที่สุด	 (Atom	
Economy)	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิตและให้ผลตอบแทน 
เชิงเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่า
	 หลักการส�าคัญ	12	ประการ	ของเคมีกรีน	มีดังต่อไปนี้
	 1.	 การป้องกนัไม่ให้เกดิของเสีย	ดกีว่าการบ�าบดัหรอืช�าระล้าง
ท�าความสะอาดภายหลังเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นแล้ว
	 2.	 ออกแบบวิธีสังเคราะห์เพื่อให้วัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
ทั้งหมดรวมเข้าไปในผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้ได้มากที่สุด
	 3.	 ออกแบบวธิสัีงเคราะห์ทีใ่ช้	หรือสร้างสารเคมทีีม่คีวามเป็น
พิษต�่า	 หรือไม่เป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 ทุกครั้งที่
สามารถท�าได้
	 4.	 ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ให้มีผลในการใช้งานตามท่ี
ต้องการ	ในขณะที่ท�าให้ความเป็นพิษลดลง
	 5.	 หลกีเลีย่งการใช้สารช่วยต่างๆ	(เช่น	ตวัท�าละลาย	สารช่วย
ในการแยกอื่นๆ)	ถ้าจ�าเป็นต้องใช้	จะต้องเลือกใช้สารที่ไม่เป็นพิษทุกครั้ง
ที่สามารถท�าได้
	 6.	 ในการใช้พลังงาน	ต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ	และควรใช้พลังงานให้น้อยที่สุด
	 7.	 ควรใช้วัตถดิุบทีส่ามารถสร้างทดแทนขึน้ใหม่	แทนวตัถดุบิ
ที่ใช้แล้วหมดไปทุกครั้งที่สามารถท�าได้	 ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคหรือ 
ในเชิงเศรษฐกิจ
	 8.	 หลีกเล่ียงการสร้างสารอนุพันธ์	 โดยไม่จ�าเป็นทุกครั้ง 
ที่หลีกเล่ียงได้	 เช่น	 การบล็อกการปกป้องและการถอนการปกป้อง	 
การดัดแปรชั่วคราวด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี
	 9.	 การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	(ที่มีความจ�าเพาะเจาะจงสูง)	ดีกว่า
การใช้สารท�าปฏิกิริยาแบบมวลสารสัมพันธ์
	 10.	ผลิตภัณฑ์เคมีควรได้รับการออกแบบที่ท�าให้แน่ใจได้ว่า	
หลังการใช้งานตามสมบตัแิละหน้าทีเ่สรจ็แล้วผลิตภัณฑ์นัน้จะไม่คงเหลอื
อยู่ในสิ่งแวดล้อมและเกิดการสลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ
	 11.	วิธีทางเคมีวิเคราะห์ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อท�าให้สามารถตรวจวัดค่าแบบ	 Real	 time	 ในกระบวนการผลิต 
และสามารถควบคุมได้ก่อนการเกิดสารที่เป็นอันตราย

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
ประธานเปิดการเสวนา

ศรุต สุทธิอารมณ์

เวทีเสวนา

ดร.เปรม ณ สงขลา ผู้ด�าเนินการเสวนา
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	 12.	สารและรูปแบบของสารทีใ่ช้ในกระบวนการทางเคมคีวรได้
รับการคัดสรรอย่างดี	เพื่อท�าให้อุบัติเหตุทางเคมี	การรั่วไหล	การระเบิด	
และการเกิดไฟไหม้	มีแนวโน้มของการเกิดต�่าที่สุด
	 การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล	การหัน
มาใช้ทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนข้ึนใหม่ได้	 หรือในมุมมองด้าน
ประชาสังคม	ที่จะช่วยพัฒนาความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับชุมชนและสังคม
ในวงกว้าง	
	 เคมีกรีนมีบทบาทในการเกษตรเช่นกัน	 การปลูกพืชเพ่ือผลิต
อาหารเลี้ยงประชากรโลกให้เพียงพอ	 จ�าเป็นต้องปกป้องผลผลิตพืชจาก
โรคและแมลงศัตรูพืชที่เข้าท�าลายเกิดความเสียหายต่อผลผลิต	 นักเคม ี
จึงได้คิดค้นสารเคมีที่สามารถก�าจัดแมลงได้	 เช่น	 การคิดค้น	 DDT	 
ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล	 DDT	 น�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าจัดแมลงอย่าง 
กว้างขวางซึ่งได้ผลดี	มีประสิทธิภาพในการก�าจัดแมลงตามวัตถุประสงค์	
แต่การออกแบบโมเลกุลในขณะน้ันมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการก�าจัด
แมลง	 โครงสร้างโมเลกุลจึงไม่กรีน	 และยังมีการใช้ในปริมาณมากเกิน
ความเหมาะสมอีกด้วย	 จึงท�าให้	 DDT	 แม้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องแมลงได	้ 
แต่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อมนุษย์
	 เมือ่การใช้สารเคมทีางการเกษตรต้องค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและ
ความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่น	จึงได้มีการพัฒนา	เคมีกรีน 
เพื่อการเกษตร	 ไม่ว่าจะเป็นเคมีเพื่อการป้องกันก�าจัดโรค	แมลงศัตรูพืช	
ปุ ๋ยเคมี	 ที่ออกแบบโมเลกุลให้มีคุณสมบัติใช้งานที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยลดความเป็นพิษให้ได้มากที่สุด	 สามารถสลายตัว 
ในธรรมชาต	ิไม่เป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมและมนษุย์	เช่น	ประเทศสหรฐั	
อเมรกิา	มกีารส่งเสรมิการพฒันา	เคมกีรนี	อย่างจรงิจงั	มกีารจดัตัง้	Green	
Chemical	 Office	 ในท�าเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 เริ่มตั้งแต	่ 
ปี	1996	เป็นต้นมา
	 ประธานาธบิดสีนบัสนนุการมอบรางวลั	“Presidential	Green	
Chemistry	Challenge	Awards”	แก่นกัวจิยั	และอตุสหกรรมทีอ่อกแบบ
โมเลกุล	 ออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็น	 เคมีกรีน	 ยกตัวอย่างเช่น	
Rinskor	TM	สารเคมกี�าจดัวชัพชืทีพ่ฒันาขึน้โดย	Corteva	Agriscience	
ได้รับรางวัล	Green	Chemistry	Challenge	Awards	ในปี	ค.ศ.	2018	
จากการออกแบบโมเลกลุเคมใีห้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการก�าจดัวชัพชืแม้ใช้
ในปรมิาณน้อย	และใช้ตวัท�าละลายทีผ่ลติจากพชื	เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	
นอกจากนี้ยังมีสารเคมีก�าจัดแมลง	ปุ๋ย	และสารควบคุมการเจริญของพืช
หลายชนิดที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดเคมีกรีนจนได้รับรางวัลอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี
	 ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความเป็นกรีนมากเพียงใด	แต่ตราบใด
ทีย่งัแพงเกนิไปและไม่คุม้ค่าในการน�ามาใช้เชิงพาณชิย์ได้	กไ็ม่อาจจะเรยีก
ได้ว่านั่นคือเทคโนโลยีกรีนที่แท้จริง	 ดังน้ันจึงต้องมีการสร้างเทคโนโลยี 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถท�างานได้ในเชิงเศรษฐกิจ	 ตลอดจน 
ส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว	อบรมให้ความรู้เกษตรกร
ใช้อย่างถกูต้อง	ถกูที	่ถกูเวลา	และประชาสมัพนัธ์แก่ผูบ้รโิภคให้เข้าใจและ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของเคมีกรีน	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการใช้

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ประโยชน์จากเคมีกรีนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และยั่งยืนตาม 
เป้าหมายโมเดล	BCG	และ	SDG

การเสวนา 

 การเสวนา	เร่ือง	“เคมีกรนี และการอารกัขาพชื”	โดยมีวทิยากร
ร่วมการเสวนา	ได้แก่	นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง	ประธานคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ	BCG	Model	สาขาเกษตร	
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์	 นายกกิตติคุณสมาคมเคมี 
แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ	นายศรุต สุทธิอารมณ์	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	 กรมวิชาการเกษตร	 ด�าเนินการเสวนา
โดย	นายเปรม ณ สงขลา	อดตีบรรณาธกิารวารสารเคหะการเกษตร	สรปุ
สาระส�าคัญและข้อคิดเห็นจากการเสวนา	ดังนี้
	 BCG	 เป็นโมเดลที่รัฐบาลผลักดันเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน	 องค์ประกอบ	 ของการด�าเนินธุรกิจเกษตรที่อยู่
ได้อย่างยั่งยืนต้องค�านึงถึงทรัพยากรและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน	
เป็นองค์ประกอบของ	BCG	ได้แก่	B : Bio	ความรู้เรื่องพันธุ์ที่เหมาะสม	
ความรู ้ในการผลิต	 การบริหารจัดการการผลิตการจัดการโรคแมลง	 
อย่างเหมาะสม	องค์ความรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ผลิตโดยไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	
ผลิตให้มขีองเสยีจากกระบวนการผลิตน้อยทีส่ดุ	C : Circular	การหมนุเวยีน
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่หรือน�าไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่น	 ลดของเสีย	
ลดมลภาวะ	ลดต้นทนุในการจดัการของเสยีให้น้อยลง	G : Green	เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	ลดของเสีย	ลดมลภาวะ	ลดต้นทุนในการจัดการของเสีย
ให้น้อยลง	
	 แนวทางการขับเคลื่อนโมเดล	BCG	เป็นการขับเคลื่อนในพื้นที่	
(Area	based)	โดยมผีูว่้าราชการจังหวดัเป็นประธาน	จดัตัง้คณะกรรมการ
ที่มีองค์ประกอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์โอกาสและ
ปัญหา	ก�าหนดเป้าหมาย	และขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย
ของจังหวัดร่วมกัน	ขณะนี้ได้มีการด�าเนินงานในจังหวัดน�าร่อง	5	จังหวัด	
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	 ปัจจบุนักรมวชิาการเกษตรมนีโยบาย	สนบัสนนุให้สารชวีภณัฑ์
ได้รบัการขึน้ทะเบยีนได้รวดเรว็ขึน้	เช่น	สารชวีภณัฑ์ตามรายการในประกาศ
ของกรมวิชาการเกษตร	 จะได้รับการยกเว้นการทดลองพิษวิทยา 
ในประเทศไทย	 เนื่องจากมีข้อมูลวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศสนับสนุน
เพียงพอว่ามีความปลอดภัย	 นอกจากน้ี	 กรมวิชาการเกษตรงดการรับ 
ขึ้นทะเบียนสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง	 (ประเภทแถบสีแดงบนฉลาก)	
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	
	 ในการด�าเนนิงานขบัเคลือ่น	BCG	ได้มกีารด�าเนนิงานวเิคราะห์
โรคแมลงในพืชแต่ละชนิด	 และวิเคราะห์วิธีการในการป้องกันก�าจัด 
อย่างถูกต้องปลอดภัย	 เพื่อจัดท�าคู่มือ	 (SOP)	 เพื่อให้ข้อมูลในการผลิต 
แก่เกษตรกร	โดยเคมีกรีนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ร่วมในการผลิตของ
เกษตรกรได้ในสภาพความท้าทายทั้งในเรื่องโรคแมลง	สิ่งแวดล้อม	และ
ความต้องการสนิค้าทีม่คีวามปลอดภยัของผูบ้รโิภค	ตลอดจนการแข่งขนั
ทางการตลาด	แนวทางการใช้เคมีกรีน	ซึ่งเป็นการออกแบบโมเลกุลสาร
เคมใีห้มคีวามปลอดภยัมากข้ึนตัง้แต่ต้นทาง	เป็นทางเลอืกให้แก่เกษตรกร
ในการเลือกใช้เคมีกรีนเพื่อป้องกันก�าจัดแมลงอย่างผสมผสานเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหา	และสร้างโอกาสทางการตลาด	
	 อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เลือกใช้เคมีกรีน	ต้องมีความรู้ในการ
ใช้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมเช่นเดียวกับการใช้สารเคมีอื่นๆ	 เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการต้านทานของโรคแมลงศัตรูพืช	รวมถึงต้องสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในเรื่องการผลิตอย่าง	“ปลอดภัย”	แม้จะมี
การใช้สารเคมร่ีวมด้วย	เช่น	สารเคมสัีงเคราะห์บางชนดิได้มาจากการสกดั
สารเคมีธรรมชาติมาวิเคราะห์โครงสร้าง	 แล้วท�าการสังเคราะห์ให้มี
โครงสร้าง	และคณุสมบติัเหมอืนกบัสารเคมีธรรมชาต	ิเพือ่ให้ได้ในปรมิาณ
มากพอในการน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทางเศรษฐกิจ
	 ปัจจุบันหลายประเทศต้องการการรับรองมาตรฐานการผลิต 
ที่ตรวจสอบระบบการผลิตย้อนกลับได้	 เช่น	 ประเทศจีนมีความเข้มงวด
มากขึ้นในการส่งออกมะพร้าวน�้าหอมไปยังประเทศจีน	 ต้องมีการขึ้น
ทะเบียน	GAP	และ	GMP	ในอนาคตสหภาพยุโรปจะมีข้อก�าหนดในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 เช่น	 คาร์บอนเครดิต	 เกษตรกรไทยต้องสร้างความ 
เชื่อมั่นในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานอย่างแท้จริง	
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภคโดยท่ีไม่ 
ยดึโยงการสร้างตลาด	“เกษตรปลอดภยั”	กบัการผลติแบบ	“ออร์แกนิค” 
หรือแบบ	“ธรรมชาติ”	เท่านั้น	เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตที่มี
ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมอย่างยั่งยืน
 เคมีกรีน ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย GAP Net และผู้จัดการประชุม
เสวนาจงึควรสรปุข้อมลูเรือ่งเคมกีรนีจากการประชมุเสวนา และความ
ส�าคัญในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การขึ้นทะเบียนเคมีกรีนท่ีมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างรวดเร็ว และการให้ความรู้เคมีกรีน 
แก่เกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ 
BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยยั่งยืน โดยใช้ 
เคมีกรีนร่วมในการผลิตอย่างเหมาะสม

ได้แก่	ราชบุรี	ล�าปาง	ขอนแก่น	พัทลุง	และจันทบุรี	โดยการขับเคลื่อนใช้
หลกั	4P	ได้แก่	Public	(ราชการ)	Private	(เอกชน)	Profession	(สถาบนั
วชิาการ)	และ	People	(เกษตรกรและประชาชน)	แต่ละจงัหวดัได้ก�าหนด
เป้าหมาย	BCG	ต่างกันตามความเหมาะสมกับพื้นที่	เช่น	จังหวัดราชบุรี	
ตัง้เป้าหมายการผลติมะพร้าวน�า้หอมทีม่มีาตรฐาน	ใช้เทคโนโลยคัีดเลือก
มะพร้าวเนือ้สองชัน้ทีจ่ะมรีสชาตหิวานหอม	ศกึษาจโีนมมะพร้าวน�า้หอม	
ที่มีคุณสมบัติที่ดีของจังหวัดราชบุรี	 ข้ึนทะเบียนมะพร้าวน�้าหอม	 GI	
จังหวัดราชบุรี	 เทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน�้าหอมให้ได ้
นานขึ้นซึ่งมะพร้าวน�้าหอมเป็นท่ีนิยม	 ผลิตได้ท้ังปี	 มีศักยภาพในการ 
ส่งออกไปได้ในหลายประเทศท่ัวโลก	 น�ากะลามะพร้าวมาใช้ท�าปุ ๋ย	 
ท�าพลังงานไฟฟ้า
	 จังหวัดขอนแก่น	 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาการผลิตอ้อย 
ที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้การผลิตอย่างแม่นย�า	 
(precision	 farming)	 ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมติดตามการปลูก
ตั้งแต่การวิเคราะห์คุณภาพดิน	 การบริหารจัดการการผลิต	 คาดการณ์
ผลผลิต	การป้องกันก�าจัดโรคแมลงด้วยวิธีผสมผสาน	(IPM)	ไม่ใช้วิธีการ
เผาใบอ้อยที่สร้างมลพิษ	เป็นต้น
	 ความท้าทายในการผลิตการเกษตรตามโมเดล	 BCG	 ของไทย
ซึง่มภีมูปิระเทศตัง้อยูใ่นเขตร้อนชืน้	ท�าให้โรคแมลงศตัรพูชืมจี�านวนมาก	
อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้มีโรคแมลงอุบัติใหม่	 เช่น	
การระบาดของหนอนข้าวโพดลายจดุ	ทีส่ร้างความเสยีหายแก่ผลผลิตของ
เกษตรกรอย่างมาก	การใช้สารชีวภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ	การผลิตแบบ 
ออร์กานิคยังมีข้อจ�ากัดในหลายพื้นที่ที่ยังจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีเข้าร่วม 
ในการผลิต	 เพื่อให้สามารถต่อสู้กับโรคแมลงได้อย่างมีประสิทธิผล	 
โดยการใช้ต้องปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	 และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	
ทั้งนี้การใช้สารชีวภัณฑ์	หรือสารเคมีในการเกษตรควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง	 เพราะ
ผลติภัณฑ์เหล่านัน้ได้ผ่านการทดสอบประสทิธภิาพ	และพจิารณาแล้วว่า
มีความปลอดภัยในการใช้หากใช้อย่างถูกต้องตามฉลาก	

ดร. เมธินี ศรีวัฒนกุล ผู้แทน GAP Net

ผู้ร่วมเสวนาในห้องประชุม
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กองบรรณาธิการ

สุดยอดกาแฟไทย ปี 2565

ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนฯ (ที่ 3 จากซ้าย) 
ร่วมในพิธีมอบรางวัลในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ผู้ชนะการประกวด

 กรมวชิาการเกษตร	ร่วมกบั	กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมส่งเสริม
สหกรณ์	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สมาคมและ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ	 จัดการประกวด	“สุดยอดกาแฟ 
อะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย”	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อค้นหา
เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี	 ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ	 การแปรรูป 
เป็นเมล็ดกาแฟ	และรสชาติของกาแฟ	เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิต
กาแฟที่มีคุณภาพ	พร้อมทั้งแสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทย	ที่ส�าคัญคือเพื่อ
ส่งเสรมิและพัฒนากาแฟไทยให้มคีณุภาพดสีูร่ะดบัโลก	เป็นการเพิม่มลูค่า	
สร้างรายได้	และความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

การตัดสินและรางวัล

	 เมล็ดกาแฟที่ส่งประกวด	 จ�าแนกเป็นกระบวนการแปรรูป	 
3	กระบวนการ	4	ประเภท	ได้	แก่	
	 1)	 กาแฟอะราบกิา	กระบวนการแปรรปูวธิแีห้ง	(dry/natural	
process)	
	 2)	 กาแฟอะราบิกา	กระบวนการแปรรูปวิธีเปียก	(wet/fully	
wash	process)	

	 3)	 กาแฟอะราบิกา	 กระบวนการแปรรูปวิธีก่ึงแห้ง	 (semi	 –	
dry/honey	process)	
	 4)	 กาแฟโรบัสตา	ไม่แยกกระบวนการแปรรูป
	 กรมวชิาการเกษตรแต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมา	4	ชดุ	ท�าหน้าท่ี	
ดังนี้	คณะกรรมการชุดที่ 1	 ท�าการตรวจสอบใบสมัครและสิ่งประกวด	
หากพบว่าข้อมลูใดเป็นเทจ็	และสิง่ประกวดไม่ตรงกบัใบสมคัร	คณะกรรมการ
จะสงวนสทิธิด์�าเนนิการในขัน้ตอนต่อไป	และแจ้งให้ผูส้มคัรรบัสิง่ประกวด
คืนภายใน	30	วัน	คณะกรรมการชุดที่ 2	ท�าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น 
(physical	 grading)	 ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเมล็ดกาแฟอะราบิกา	
มกษ.	 5701-2561	 และเมล็ดกาแฟโรบัสตา	 มกษ.	 5700-2561	 
หากส่ิงประกวดไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวคณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สมัคร
มารบัสิง่ประกวดคนืภายใน	30	วนัเช่นกนั	คณะกรรมการชดุท่ี 3 ท�าการ
ประเมินกายภาพกาแฟสาร	(green	grading)	ตามมาตรฐาน	SCA	(SCA	
Protocal)	 ได้แก่	 ข้อบกพร่อง	 ขนาด	 และความสมบูรณ์ของเมล็ด	 
เมลด็ถกูแมลงท�าลาย	คณะกรรมการชดุที ่4	ท�าการประเมนิคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส	(cup	tasting)	ตามมาตรฐาน	SCA	(SCA	Protocol)	ได้แก่	
คุณภาพด้านกลิ่น	 (มีกลิ่นหอม	ความหนักแน่นของกลิ่น)	 และ	คุณภาพ
ด้านรสชาต	ิ(กรดเปรีย้ว	เนือ้สัมผัส	ความรูสึ้กหลังชิม	ความชอบโดยรวม)

ผู้ชนะเลิศรับรางวัลถ้วยพระราชทาน มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรฯ
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	 เกณฑ์การตดัสนิ	ประกอบด้วยคะแนนจากการประเมิน	2	ส่วน	
คือ	การประเมินกายภาพกาแฟสาร	(green	grading)	และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส	(cup	Tasting)	สิ่งประกวดที่ได้คะแนนจาก
การประเมินกายภาพกาแฟสาร	 (green	 grading)	 รวมกับการประเมิน
คณุภาพทางประสาทสมัผสั	(cup	Tasting)	สงูทีส่ดุเป็นผูช้นะการประกวด
ในแต่ละประเภท	ทั้งนี้	คณะกรรมการตัดสินการประกวด	ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหน่ึงถ้าคะแนนไม่ได้ตามเกณฑ	์
กรณทีีส่ิง่ประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตดัสนิของคณะกรรมการฯ	ได้รบัการ
ร้องเรียน	 หรือมีข้อมูลว่าผู้ส่งสิ่งประกวด	หรือสิ่งประกวดไม่เป็นไปตาม
ประกาศ	และตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจริง	ค�าตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด	 และ	 คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการคืนสิ่งประกวด
ทุกกรณี	และสงวนสิทธิ์ในการประกวดครั้งต่อไป	
	 ผู ้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล	 และประกาศนียบัตร	 
โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็น	4	ประเภท	ประเภทละ	3	รางวัล	ได้แก่	
 รางวลัที ่1	ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ประกาศนียบัตร	
พร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท	
 รางวัลที่ 2	ประกาศนียบัตร	พร้อมเงินรางวัล	30,000	บาท	
 รางวัลที่ 3	ประกาศนียบัตร	พร้อมเงินรางวัล	10,000	บาท	
	 นอกจากนี้สิ่งประกวดทุกประเภทท่ีเข้าทดสอบคุณภาพด้าน
ประสาทสัมผัส	 (cup	 Tasting)	 จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิชา 
การเกษตร	แบ่งเป็น	3	ระดบั	ตามเกณฑ์มาตรฐานการตดัสนิของสมาพนัธ์
กาแฟโลก	(Specialty	Coffee	Association	:	SCA)	ดงันี	้ประกาศนยีบตัร
เหรียญทองประเภทคุณภาพกาแฟ	 ระดับโดดเด่น	 (Outstanding)	
คะแนน	90	–	 100	ประกาศนียบัตรเหรียญเงินประเภทคุณภาพกาแฟ	
ระดับยอดเยี่ยม	 (Excellent)	 คะแนน	 85	 –	 89.99	 ประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดงประเภทคุณภาพ	 กาแฟระดับดีมาก	 (Very	 Good)	
คะแนน	80	–	84.99

 การประกวดเมลด็กาแฟในคร้ังนีเ้ริม่ด�าเนนิการรบัสมคัรระหว่าง
วันที่	 18	 เมษายน	 -	 10	 มิถุนายน	 2565	 หลังจากท�าการตรวจสอบ 
ใบสมัครและส่ิงประกวดแล้ว	 ท�าการประกาศรายช่ือผู้ส่งเมล็ดกาแฟ 
เข้าประกวด	 จากนั้นด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเบื้องต้น	
วิเคราะห์ด้านกายภาพ	 ท�าการคั่วกาแฟเพื่อประเมินคุณภาพประสาท
สัมผัส	(cup	tasting)	ท�าการประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส	ตามล�าดับ	
จนสามารถประกาศผลการประกวดได้ในวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2565	 
และจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ	 ในวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2565	 
ณ	โรงแรมโนโวเทล	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	
โดยมี	นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	เป็นประธาน

ผลการประกวด

	 ผลการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจ�าปี	พ.ศ.	2565	มีดังนี้

 • กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้ง (dry/
natural process)
 รางวัลที่ 1	ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 50,000	 บาท	 ได้แก่	 นางสาว 
บงกชษศฎา ไชยพรหม	(คะแนน	86.94)	อยูบ้่านเลขที	่193	หมู	่1	บ้านหลิม 
ต�าบลอมก๋อย	อ�าเภออมก๋อย	จงัหวัดเชยีงใหม่	ปลกูกาแฟอะราบกิา	สายพันธุ์
คาติมอร์	 ในพื้นที่ที่มีความสูง	1,200	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	
30	ไร่	อายุต้น	10-30	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ได้ผลผลิต	100	กก./ไร่
 รางวัลที่ 2	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 30,000	
บาท	ได้แก่	นายอะแป๊ะ หรี่จา	(คะแนน	86.56	)	อยู่บ้านเลขที่	330	หมู่	
4	ต�าบลป่าไฝ่	อ�าเภอสันทราย	จงัหวดัเชยีงใหม่	ปลกูกาแฟอะราบกิาหลาย
สายพันธุ์	ในพื้นที่ที่มีความสูง	1,530	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	
30	ไร่	อายตุ้น	20-30	ปี	ปลกูใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ได้ผลผลติรวม	1,500	กก.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบเงินรางวัล



25ข่าวสารสมาคมพืชสวน

 รางวัลที่ 3	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 10,000	
บาท	ได้แก่	สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ�ากดั	(คะแนน	86.13)	
เลขที	่2/2	หมู	่3	หมูบ้่านเชงิดอย	ต�าบลเชงิดอย	อ�าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดั
เชียงใหม่	ปลูกกาแฟอะราบิกาสายพันธุ์คาติมอร์	และคาทุย	ในพื้นที่ที่สูง	
1,300-1,400	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	20	ไร่	อายุต้น	3=20	ปี	
ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ได้ผลผลิตรวม	1,500	กก.

 • กาแฟอะราบกิา กระบวนการแปรรปูโดยวธิเีปียก (wet/
fully wash process)
 รางวัลที่ 1	ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ประกาศนียบัตร	พร้อมเงินรางวัล	 50,000	บาท	 ได้แก่	นายวิชา แสน
รุ่งอรุณ	(คะแนน	85.64)	อยู่บ้านเลขที่	145	หมู่	11	หมู่บ้านมณีพฤกษ์	
ต�าบลงอบ	อ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน	ปลูกกาแฟอะราบิกา	 ในพื้นที่ที่มี
ความสูง	1,500	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	7	ไร่	อายุต้น	10	ปี	
ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ผลผลิตรวม	1,000	กก.
 รางวัลที่ 2	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 30,000	
บาท	 ได้แก่	นางสาวบงกชษศฎา ไชยพรหม	 (คะแนน	85.23)	 ซึ่งเป็น 
ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัท่ี	1	ประเภทกาแฟอะราบิกากระบวนการแปรรปูแบบแห้ง
ด้วย
 รางวลัที ่3	ได้รับประกาศนยีบตัรพร้อมเงนิรางวลั	10,000	บาท	
ได้แก่	นางนภาพร ก�าเนิดมงคล	(คะแนน	85.08)	อยู่บ้านเลขที่	265	หมู่	
11	หมู่บ้านมณีพฤกษ์	ต�าบลงอบ	อ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน	ปลูกกาแฟ
อะราบิกาสายพันธุ์จาวา	 ในพื้นที่ที่มีความสูง	 1,400	 เมตรจากระดับน�้า
ทะเล	รวมพื้นที่	4	ไร่	อายุต้น	10	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ผลผลิต	200	
กก./ไร่

 • กาแฟอะราบกิา กระบวนการแปรรปูกึง่แห้ง (semi-dry/
honey process)
 รางวัลที่ 1	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ประกาศนียบัตร	พร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท	ได้แก่	นายวิชัย ก�าเนิด
มงคล	(คะแนน	87.2)	อยู่บ้านเลขที่	265	หมู่	11	 หมู ่บ ้านมณีพฤกษ์	
ต�าบลงอบ	อ�าเภอทุ่งช้าง	จงัหวดัน่าน	ซึง่มพีืน้ทีป่ลกูกาแฟอะราบกิาเดียว
กับ	นางนภาพร	ก�าเนิดมงคล	ผู้ได้รับรางวัลที่	3	ประเภทกาแฟอะราบิกา	
กระบวนการแปรรูปแบบเปียก
 รางวัลที่ 2	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 30,000	
บาท	 ได้แก่	นายอานนท์ พวงแสน	 (คะแนน	 86.11)	 อยู่บ้านเลขที่	 2	 
หมู่	 1	บ้านปางบง	ต�าบลเทพเสด็จ	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

ปลูกกาแฟอะราบิกา	 สายพันธุ์คาติมอร์	 คาทูร่า	 ทิปปิก้า	 และคาทุย	 
ในพื้นที่ที่มีความสูง	 1,200	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 รวมพื้นท่ี	 30	 ไร่	 
อายุต้น	20-40	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ผลผลิตรวม	2,000	กก.

บงกชษศฎา ไชยพรหม อะแป๊ะ หรี่จา

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด

วิชา แสนรุ่งอรุณ บงกชษศฎา ไชยพรหม

นภาพร ก�าเนิดมงคล วิชัย ก�าเนิดมงคล

อานนท์ พวงเสน
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ผลที่ได้รับ

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	ประธานในพธิมีอบรางวลัการประกวดสดุยอดกาแฟ
ไทยประจ�าปี	 2565	 ครั้งนี้	 กล่าวว่า	 เมื่อปี	 2564	 การประกวดสุดยอด
กาแฟไทย	 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 เพราะเมล็ดกาแฟที่ได้
คะแนนสงูสุด	10	ล�าดบัแรก	สามารถน�าไปประมลูได้ราคาสูง	ทีส่�าคญัคอื	
ส่งผลให้เกษตรกรจ�าหน่ายกาแฟได้ในราคาทีสู่งขึน้	และไม่มผีลผลติกาแฟ
ตกค้างเหมอืนทีผ่่านมา	เกษตรกรได้เรยีนรูแ้ละมกีารพฒันาการผลติกาแฟ
พิเศษมากขึ้น	ผลิตกาแฟที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น	กาแฟ
ไทยเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ในกลุ่มผู้ทีน่ยิมบรโิภคกาแฟทีม่อัีตลกัษณ์เฉพาะ
ถิ่น
 นายระพภัีทร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร	ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการสุดยอดกาแฟไทยปี	 2565	
เปิดเผยว่า	 ในการจัดการประกวดครั้งนี้	 มีเกษตรกรส่งกาแฟเข้าร่วม
ประกวด	 โดยมีจ�านวน	 245	 ตัวอย่าง	 แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา	 184	
ตวัอย่าง	และกาแฟโรบสัต้า	61	ตวัอย่าง	ส�าหรบัเมลด็กาแฟทีไ่ด้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	10	อันดับแรก	จะน�าไปท�าการประมูลต่อไป	เพื่อให้ผู้ประกอบ
การธุรกิจกาแฟและผู ้บริโภคกาแฟที่สนใจได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟช้ันเลิศ	พร้อมชิมรสชาตขิองสุดยอดกาแฟไทยปี	2565	ที่
ผ่านการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั้งใน	และต่างประเทศ	รวมถึง
การน�ากาแฟของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด	5	อันดับแรกของแต่ละประเภท	ไป
ร่วมจัดแสดง	 และให้ชิมในงาน	 Expo	 2022	 Floriade	 Almere	 
ที่เนเธอร์แลนด์	 เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์กาแฟไทยสู่เวที
กาแฟโลกต่อไป
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ชนะการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจ�าปี 2565 ทุกท่าน รวมทั้ง
เป็นก�าลังใจให้ท่านที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ กลับไปพัฒนาการผลิต 
และกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ ให้ก้าวสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อกลับมาพิชิตรางวัลในปีต่อไป

 รางวัลที่ 3	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 10,000	
บาท	ได้แก่	นายสมชาย ผกายศรสกุล	(คะแนน	85.45)	อยูบ้่านเลขที	่91	
หมู	่27	บ้านดอยช้างใหม่	ต�าบลวาว	ีอ�าเภอแม่สรวย	จงัหวดัเชียงราย	ปลกู
กาแฟอะราบิกา	สายพันธุ์คาติมอร์	ในพื้นที่ที่มีความสูง	1,400	เมตร	จาก
ระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	5	ไร่	อายุต้น	15	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ได้
ผลผลิตรวม	500	กก.

 • กาแฟโรบัสตา ( ไม่แยกกระบวนการแปรรูป)
 รางวัลที่ 1	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ประกาศนียบัตร	พร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท	ได้แก่	นายนภัทรินทร์ 
รัตนพรนภาพันธ์	 (คะแนน	85.65)	อยู่บ้านเลขที่	 128/1	หมู่	 2	ต�าบล 
ริมกก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ปลูกกาแฟโรบัสตา	สายพันธุ์นมสาว	
ในพื้นที่ที่มีความสูง	1,100	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	10	ไร่	อายุ
ต้น	5	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ผลผลิตรวม	8,000	กก.
 รางวัลที่ 2	 ได้รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	 30,000	
บาท	ได้แก่	วิสาหกิจชุมชนกาแฟไร่ดอยน่าน	(คะแนน	84.65)	อยู่บ้าน
เลขที	่107	หมู	่11	ต�าบลกลางเวยีง	อ�าเภอเวยีงสา	จงัหวดัน่าน	ปลกูกาแฟ
โรบัสตา	ในพื้นที่ที่มีความสูง	400	เมตรจากระดับน�้าทะเล	รวมพื้นที่	20	
ไร่	อายุต้น	8	ปี	ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่	ได้ผลผลิต	200	กก./ไร่
 รางวัลที่ 3	มี	2	ราย	คะแนนเท่ากันที่	83.30	ซึ่งทั้งสองจะได้
รับประกาศนียบัตร	 พร้อมเงินรางวัลรายละ	 10,000	 บาท	 ได้แก่	นาย 
ธนาสิทธิ์ สอนสุภา	อยู่บ้านเลขที่	9	หมู่	6	หมู่บ้านนาตีนเขา	ต�าบลหินแก้ว 
อ�าเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	ปลูกกาแฟโรบัสตาในพื้นที่ที่มีความสูง	47	
เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	รวมพืน้ที	่10	ไร่	อายตุ้น	30	ปี	ปลกูเป็นสวนผสม	
ได้ผลผลติ	50	กก./ไร่	อกีรายหนึง่คอื	นางสาวจนัจริา นนัทะ	อยูบ้่านเลข
ที่	 58	 หมู่	 8	 หมู่บ้านเชียงเคี่ยน	 ต�าบลเชียงเคี่ยน	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัด
เชียงราย	 ปลูกกาแฟโรบัสตาในพื้นท่ีท่ีมีความสูง	 500	 เมตร	 จากระดับ 
น�้าทะเล	ขนาดพื้นที่	3	ไร่	อายุต้น	7	ปี	ปลูกเป็นพืชแซมล�าไย	ได้ผลผลิต	
70	กก./ไร่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
กับผู้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ

มอบประกาศนียบัตรหน่วยงาน
ผู้ให้การสนับสนุน

สมชาย ผกายศรีสกุล นภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์ วิสาหกิจชุมชนไร่ดอยน่าน ธนาสิทธิ์ สอนสุภา จันจิรา นันทะ
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

28 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 หลังจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ	โควิด-19	คลี่คลายลง	สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 ก็มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ด�าเนินการต่อเนื่องเดือนละหลาย
กิจกรรม	กิจกรรมทีผ่่านไปแล้ว	และมเีรือ่งราวมาเล่าสู่กนัให้ทราบในข่าวสารสมาคม
พืชสวนฉบับนี้	 คือ	 งาน	 Sooksiam	Amazing	 Fruit	 Paradise	 2022	 ซึ่งจัดขึ้น 
ที่เมืองสุขสยาม	ณ	ไอคอนสยาม	ระหว่างวันที่	17	–	29	พฤษภาคม	2565	ที่ผ่านมา	
นอกจากนี้ในช่วงเดียวกัน	 ยังมีงานสัมมนา	 เรื่อง	 “Precision	 Agriculture	 and	
Pesticide	Management	 for	 Consumer	 Safety	 and	 Sustainability”	 เมื่อ 
วันที่	25	พฤษภาคม	2565	ภายในงาน	Horti	Asia	ที่ไบเทค	บางนา
 ต่อมาเมือ่วนัที	่29	มถินุายน	2565	สมาคมฯ	ยงัได้ร่วมกบัภาควชิาพืชสวน 
คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จัดเสวนาเร่ือง	“นวัตกรรมการผลิตผัก 
แนวตั้งเชิงอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้หลอดไฟ LED ทางการเกษตร”  
ซึ่งมีผู้สนใจร่วมเสวนาทางออนไลน์จ�านวนมากกว่า	100	คน
	 สบืเนือ่งจากงาน	Sooksiam	Amazing	Fruits	Paradise	2022	สมาคมฯ	
ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงาน	 จัดประกวด	“สุดยอดทุเรียนไทย” 
โดยได้ขอประทานถ้วยรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	
ส�าหรับผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท	 โอกาสนี้	 ผู ้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพันธุ ์
หมอนทอง	 มีความประสงค์จะถวายทุเรียน	 “ทองบางสะพาน”	 สมาคมพืชสวนฯ	
โดย	ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์	นายกสมาคมฯ	จึงน�าผู้ชนะเลิศ	และคณะกรรมการ
สมาคมฯ	น�าทุเรียนไปถวาย	ณ	พระต�าหนักจักรีบงกช	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2565

	 ยงัมกีจิกรรมท่ีสมาคมด�าเนนิการอกีหลายกจิกรรมในช่วงทีผ่่านมา	ซึง่จะ
ทยอยน�ามาเสนอในข่าวสารสมาคมพืชสวนนี้	ที่ส�าคัญที่อยากเรียนเชิญท่านสมาชิก	
คือ	 ในวันเสาร์ที่	 29	 ตุลาคม	 2565	 นี้	 อย่าลืมโบว์ลิ่งการกุศล	 ของสมาคมฯ	 
ทีเ่มเจอร์โบว์ล	รชัโยธนิ	มาสนกุสนานกบัการแข่งขนัโบว์ล่ิงกนั	หลังจากทีห่่างหายไป 
2	ปี	เพราะฤทธิ์โควิด

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 นายเกษม	จันทรประสงค์
ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	
คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์
นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	
นายมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นายยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
ดร.วีระชัย	ณ	นคร	 นายเปรม	ณ	สงขลา
ดร.ทรงพล	สมศรี	 ดร.สุวิทย์	ชัยเกียรติยศ
ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	 Mr.	Robert	Dixon		
นายสกล	มงคลธรรมากุล	 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส
นางพวงพกา	คมสัน	 นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช
ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	 นายบัญชา	ฉันทดิลก
นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล	 ผศ.ดร.ณ	นพชัย	ชาญศิลป์
นายฐานันต์	จันทวงศ์	 ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี
พลโท	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล	 นายอรรณพ	ทองคุ้ม
นายอุดม	ฐิตวัฒนะสกุล

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ดร.อนันต์	ดาโลดม

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์
อุปนายก 	 นายวิรัช	จันทรัศมี	
	 นางลักขณา	นะวิโรจน์
	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์	
	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู
เลขาธิการ		 ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล
เหรัญญิก		 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน		 นายสุรชา	สิทธิชัย
สาราณียกร		 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู	
ฝ่ายต่างประเทศ		 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	
ฝ่ายประชุม/สัมมนา - วิชาการ		 นางปิยนุช	นาคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา		 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	

กรรมการกลาง 
นายสุพล	ธนูรักษ์		 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง
ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ	 รศ.ดร.พัชรียา	บุญกอแก้ว
นางสาวอรทัย	เอื้อตระกูล	 นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์
นายสุเมศวร์	เสนชู	 นายอุดม	วิบูลย์จรรยา
นายรัฐพล	โพธิ์นิยม	 นางสาวมณฑกาฬ	ลีมา
นายศุภเชษฐ์	บุญประสพ	 นายณัฐ	กันตรัตนากุล

ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม					 	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม    นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
	 	 	 นางกาญจนา	โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม	 	 	 นางนิตยา	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th
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