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พืชสวน ส น ท น า

พรรณนีย์ วิชชาชู

	 กุหลาบ	 เป็นดอกไม้ที่มีมาแต่โบราณ	 สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมา
นานกว่า	 40	 ล้านปี	 เพราะมีการค้นพบซากฟอสซิลของกุหลาบท่ีรัฐ
โคโลราโด	และรัฐโอเรกอน	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีการพิสูจน์ว่า
เป็นกุหลาบป่าที่มีอายุประมาณ	 40	 ล้านปี	 ต่างกันแต่ว่ากุหลาบในสมัย
นั้นกับกุหลาบในยุคปัจจุบันหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน	 เนื่องมาจาก
มนุษย์ได้น�ากุหลาบป่ามาปลูก	ขยายพันธุ์	 ผสมพันธุ์	 ปรับปรุงพันธุ์	 ไม่รู้ 
กี่ชั่วอายุคนจนท�าให้เกิดพันธุ์ใหม่	ๆ	ที่มีลักษณะหน้าตาผิดแผกแตกต่าง
ไปจากของเดิมจนจ�าต้นก�าเนิดไม่ได้	
	 มีการแพร่กระจายของดอกไม้ชนิดนี้ไปในที่ต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	เช่น	
ชาวจีนก็ย้อนประวัติศาสตร์ว่ามีการปลูกกุหลาบป่าในพระราชวังของ
จกัรพรรดริาชวงศ์ฮ่ัน	เมือ่กว่า	5,000	ปีมาแล้ว	ชาวโรมนั	กม็ปีระวตัศิาสตร์
ว่าเป็นชนชาตทิีช่ืน่ชมดอกกหุลาบอย่างมาก	กหุลาบของชาวโรมนัในสมยั
ดึกด�าบรรพ์น้ันซ้ือมาจากอียิปต์	 น�ามาปลูกเองในโรงเรือนขนาดใหญ	่ 
ชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก	และเป็นดอกไม้
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ให้เป็นของขวัญ	 ร้อยเป็นมาลัยต้อนรับแขก	 ใช้ใน
พิธีเฉลิมฉลองต่างๆ	ใช้เป็นส่วนประกอบของขนม	ท�าไวน์	และใช้ปรุงยา
	 อาจจะมปีระวัตศิาสตร์ดอกกหุลาบ	ของอกีหลายประเทศทีย่งั
ไม่ทราบ	ส่วนประเทศไทยนัน้	มบีนัทกึของราชทตูฝรัง่เศสสมยัสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช	ที่ชื่อ	ลา	ลูแบร์	ว่า	ได้เห็นดอกกุหลาบที่กรุงศรีอยุธยา	
ในพระนิพนธ์กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก	ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์	สมัย
กรุงศรีอยุธา	ก็มีการกล่าวถึงดอกกุหลาบเช่นกันว่า
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  กุหลาบกลิ่นเฟื่องฟุ้ง	 เนืองนอง	
	 หอมรื่นชื่นชมสอง	 	 สังวาส	
	 นึกกระทงใส่พานทอง	 ก�่าเก้า	
	 หยิบรอจมูกเจ้า	 	 บ่ายหน้าเบือนเสีย	

หลายต�านานของกุหลาบ

	 ในต�านานของกรีก	บอกว่า	กุหลาบเป็นต้นก�าเนิดของ	“วีนัส”	
หรืออีกชื่อหนึ่งว่า	 “อโฟรไดท์”	 เทพแห่งความงามและความรัก	 คนรัก
ของ	อโฟรไดรท์	ชื่อ	อคอนิส	ถูกหมูป่าฆ่าตาย	น�้าตาของอโฟรไดท์หยด
ลงสู่พื้นผสมกับเลือดของอคอนิสกลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้ม	 ท่ีเรียกว่า	
“กหุลาบ”	หรอืบางต�านานบอกว่า	อโฟร์ไดท์แทงตวัเองด้วยหนามแหลม	
ท�าให้เลือดหยดลงสู่พื้นกลายเป็นดอกกุหลาบ
	 บางต�านานกม็เีร่ืองราวซบัซ้อนไปกว่านัน้ว่า	มกีนิรนีางหนึง่นอน
สิน้ชพีอยู่	เหล่าเทพยดาต่างมาชมุนมุเพือ่ประทานชวีติใหม่ให้นางเกิดเป็น
ดอกไม้	 โดยเทพแต่ละองค์ก็ประทานพรแต่ละด้าน	 กล่าวคือ	 อโฟรไดท์	
เป็นเทพผู้ประทานความงาม	เทพอีก	3	องค์ประทานความสดใส	ความมี
เสน่ห์	ความน่ารกั	เซไฟรสั	เทพแห่งลมช่วยพดักลุม่เมฆเพือ่เปิดฟ้าให้แสง
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อาทิตย์	 หรือเทพอพอลโล	 ส่องมาเพื่อประทานพรให้เป็นอมตะ	 ไดโอนี
เซยีส	เทพแห่งเหล้าองุน่	ประทานน�า้อมฤตและกล่ินหอม	จากนัน้	เทพธดิา
คลอริส	 ได้รวบรวมหยดน�้าค้างมาประดับเป็นมงกุฎมอบให้กับดอกไม้น้ี	
เพือ่ให้เป็นราชนิแีห่งดอกไม้ทัง้ปวง	พร้อมขนานนามดอกไม้นีว่้า	“Rosa”	
หรือ	 “กุหลาบ”	ต่อจากนั้นได้มอบกุหลาบให้กับเทพ	อีโรส	 ซึ่งเป็นเทพ
แห่งความรัก	กุหลาบจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักมาจนบัดนี้....
	 ส�าหรับต�านานดอกกุหลาบของไทย	 คงต้องยกเอาพระราช
นิพนธ์	บทละครเรื่อง	“มัทนพาธา”	ในรัชกาลที่	6	มาเล่าขาน..เรื่องมีอยู่ว่า 
....เทพบุตรนามว่า	 สุเทษณ์	 หลงรักเทพธิดาที่มีนามว่า	 มัทนา	 แต่นาง 
ไม่รกัตอบ	สเุทษณ์	จงึให้วทิยาธรนามว่า	มายาวนิ	ใช้เวทมนตร์คาถาสะกด
ให้	มทันาเข้ามาหาสุเทษณ์ทีว่มิานของตน	ด้วยเวทมนตร์ทีส่ะกดไว้	มทันา
จึงไม่ได้มีความรู้สึกเสน่หา	 อีกทั้งยังดูเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจ	 สุเทษณ์รู้สึก
ขัดใจจึงขอให้มายาวินคลายมนตร์	 นางมัทนาจึงรู้สึกตัว	 และตกใจที่ตน
ล่วงเข้ามาในวิมานของสุเทษณ์โดยไม่รู้ตัว	 สุเทษณ์พยายามขอความรัก
มัทนา	 แต่มัทนาปฏิเสธ	 สุเทษณ์กริ้วมากจึงสาปให้มัทนาไปเกิดเป็น 
ดอกกหุลาบบนโลกมนษุย์	โดยจะกลายเป็นมนษุย์ได้เฉพาะวนัทีพ่ระจนัทร์
เต็มดวง	 จากนั้นจะกลับเป็นกุหลาบตามเดิม	 จนกว่ามัทนาจะมีความรัก
กบัชายใด	เมือ่นัน้จงึจะกลายเป็นมนษุย์ตลอดไป	ต่อเมือ่ใดทีต้่องตรอมใจ
เพราะความรักให้กลับมาขอโทษ	ตนจะยกโทษให้
	 มทันาลงมาเกดิเป็นดอกกหุลาบอยูใ่นป่าหมิวนัต์	มฤีาษนีามว่า	
กาละทรรศิน	 ไปพบเข้าชอบใจ	 จึงน�ามาปลูกไว้ใกล้อาศรม	 เมื่อถึงคืน
พระจันทร์เต็มดวงครั้งใด	 นางก็จะกลายเป็นมนุษย์มาคอยรับใช้ฤาษ	ี 
จนฤษีกาละทรรศินรักมัทนาเหมือนลูก	อยู่มาวันหนึ่งท้าวชัยเสน	ผู้ครอง
นครหสัดนิ	เสดจ็ประพาสป่าและผ่านมาทีอ่าศรมในคนืวนัเพญ็	ได้พบกบั
มัทนาเกิดหลงรัก	 มัทนาก็รักตอบ	 ฤาษีกาละทรรศินได้จัดพิธีอภิเษกให้	
และมัทนาได้ติดตามท้าวชัยเสนกลับกรุงหัสดิน	 โดยไม่ได้กลับกลายเป็น
กุหลาบอีก
	 ฝ่ายท้าวชยัเสน	มมีเหสอียูแ่ล้ว	นามว่าพระนางจนัฑ	ีซึง่หงึหวง
มัทนามาก	 เพราะท้าวชัยเสนหลงรักมัทนามากจนลืมมเหสีของตน	 
พระนางจนัฑอีอกอบุายใส่ร้ายมทันาว่าเป็นชูก้บัทหารเอกของท้าวชยัเสน
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ซึง่มนีามว่า	ศภุางค์	และยใุห้ท้าวมคธ	บดิาของตนเองมาตนีครหสัดนิเพือ่
หลอกให้ท้าวชัยเสนออกไปรบ	 เม่ือกลับมาจากการท�าศึก	 มาได้ยินว่า
มทันาเป็นชูกั้บทหารเอกของตน	จึงโกรธจัดส่ังประหารมัทนา	แต่เพชฌฆาต
ผู้ประหารสงสาร	 ปล่อยมัทนาไป	 มัทนาหนีกลับป่าหิมวันต์	 และท�าพิธ ี
พลีกรรมบูชาสุเทษณ์	สุเทษณ์ลงมารับมัทนาคืนสวรรค์	และขอความรัก
จากมัทนาอีก	 แต่มัทนาก็ยังไม่ยอมรับรัก	 สุเทษณ์จึงสาปมัทนาให้เป็น 
ดอกกุหลาบไปตลอดกาล	 ส่วนท้าวชัยเสนรู้ความจริงว่าเป็นอุบายของ 
พระนางจันฑีจึงสั่งลงโทษนาง	และออกตามหามัทนา	แต่ไม่พบ	พบเพียง
ต้นกุหลาบที่อยู่บนกองเถ้าที่ท�าพิธีพลีกรรมบูชาสุเทษณ์	 ด้วยความรัก 
ที่ยังมีต่อมัทนา	จึงน�ากุหลาบต้นนั้นกลับมาปลูกที่สวนขวัญกรุงหัสดิน		
	 ต�านานดอกกุหลาบของแต่ละที่แตกต่างกันไป	แต่ที่เหมือนกัน
คือ	กุหลาบเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความงาม	และความรัก	และ
มักเปรียบเทียบ	 ความงามของผู้หญิงกับดอกกุหลาบ	 โดยเฉพาะผู้หญิง 
ในต�านานทีไ่ด้รบัสมญาว่างามเสมอืนดอกกุหลาบ	คอื	พระนางคลโีอพตัรา

กุหลาบในความจริง

	 กุหลาบ	 (Rose)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Rosa	 spp.	อยู่ในสกุล	
Rosa	 วงศ์	 Rosaceae	 มีอยู่ประมาณ	 125	 ชนิด	 บางชนิดมีถ่ินก�าเนิด 
ในเอเซยี	บางชนดิมถ่ิีนก�าเนดิในอเมรกิา	ยโุรป	และแอฟรกิา		กหุลาบเป็น
ไม้พุ่มขนาดเล็ก		 บางชนิดมีขนาดใหญ่หรือเป็นไม้เลื้อย	 เป็นไม้ผลัดใบ	 
ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนก	มีใบย่อย	5-9	ใบ	ออกสลับกัน	ตามล�าต้น
และกิ่งก้านมีหนามแหลม
 ดอก	เป็นดอกเดี่ยว	หรือดอกช่อ	กลีบดอก	มีทั้งดอกชั้นเดียว	
กลีบดอกซ้อน	 และกลีบดอกกึ่งซ้อน	 กลีบเลี้ยงมี	 5	 กลีบ	 เกสรเพศผู ้
มจี�านวนมาก	อบัเรณสูเีหลอืงล้อมรอบเกสรเพศเมียซ่ึงรวมเป็นกระจุกอยู่
กลางดอก		และจะอยู่ในระดับต�่ากว่าเกสรเพศผู้	ผลกุหลาบเป็นผลกลุ่ม	
ผลแก่แห้ง	เมลด็ล่อน	เมือ่เริม่ตดิผลส่วนทีเ่ป็นรงัไข่จะขยายพองโตขึน้โดย
มีฐานรองดอกหุ้มไว้	 ภายในประกอบด้วยผลย่อยจ�านวนสองถึงหลาย 
สิบผล	 ผลมีรูปร่างต่างๆ	 กัน	 แล้วแต่ชนิดของกุหลาบ	 มีเนื้อนุ่ม	 และมี
หลายสี	เมล็ดค่อนข้างกลม	หรือ	รูปไข่	
	 กุหลาบทีป่ลกูกนัอยูท่ัว่ไปในปัจจบุนัเป็นกุหลาบทีม่วีวิฒันาการ
มานานนับร้อย	ๆ	ปี	และทั้งหมด	เป็นกุหลาบลูกผสมซึ่งได้จากการผสม
พันธุ์	และปรับปรุงพันธุ์	กุหลาบชอบอากาศเย็น	ดินร่วน	ระบายน�้าและ
อากาศได้ดี	 มีธาตุอาหารสมบูรณ์	 และชอบแดดจัด	 ขยายพันธุ์ด้วยการ	
เพาะเมล็ด	ปักช�า	ตอนกิ่ง	และติดตา
	 กหุลาบเป็นไม้ตดัดอกท่ีได้รบัความนิยม	และได้ชือ่ว่าเป็นราชนิี
แห่งดอกไม้	 มีการปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลายท่ัวโลก	 โดยเป็นไม้ 
ตัดดอกที่มีการซื้อขายเป็นอันดับหน่ึงในตลาดประมูลอัลสเมีย	 ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	ซึ่งเป็นตลาดประมูลไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดของโลก	ประเทศที่
ปลูกกุหลาบรายใหญ่ของโลก	 ได้แก่	 อิตาลี	 เนเธอร์แลนด์	 สเปน	
สหรัฐอเมริกา	โคลัมเบีย	เอกวาดอร์	อิสราเอล	เยอรมนี	เป็นต้น	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ในปี	2559	พบว่ามีพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ	4,500	ไร่	 โดยมี

แหล่งปลูกที่ส�าคัญได้แก่	เชียงใหม่	เชียงราย	ตาก	นครปฐม	สมุทรสาคร	
ราชบุร	ีและกาญจนบรุ	ีมกีารขยายตวัของพืน้ทีม่ากท่ีสดุที	่อ�าเภอพบพระ	
จังหวัดตาก	 เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม	พื้นที่ไม่สูงชัน	และ
ค่าจ้างแรงงานต�่า	
	 การผลิตกุหลาบในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น	2	ลักษณะคือ	
การผลติกหุลาบในเชงิปรมิาณ	และการผลติกหุลาบเชงิคณุภาพ	การผลติ
กหุลาบเชงิปรมิาณ	หมายถงึการปลกูกหุลาบในพืน้ทีข่นาดใหญ่	หรอืปลกู
ในพื้นที่ราบ	ซึ่งจะให้ผลผลิตมาก	แต่ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ	เช่น	ดอกและ
ก้านมีขนาดเล็ก	 มีต�าหนิจากโรคและแมลง	หรือการขนส่ง	 อายุการปัก
แจกันสั้น	ท�าให้ราคาต�่า	
	 ส่วนการผลติกุหลาบในเชงิคณุภาพ	นยิมปลกูในเขตภาคเหนอื	
และบนที่สูง	โดยปลูกกุหลาบในโรงเรือน	มีการจัดการการผลิต	และการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี	 ใช้แรงงานที่ช�านาญ	 ท�าให้กุหลาบที่ได้มี
คุณภาพดี	ก้านยาว	และปักแจกันได้นาน	ซึ่งความต้องการของตลาดของ
กุหลาบคุณภาพนี้ยังมีอีกมาก	 แต่การผลิตยังมีไม่เพียงพอ	 ต้องมีการ 
น�าเข้าจากต่างประเทศ	โดยเฉพาะจาก	จีน	เนเธอร์แลนด์	และมาเลเซีย

โรส พาร์ค วังน�้าเขียว

	 ที่ต�าบลวังน�้าเขียว	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 
มีพื้นที่ที่จัดสร้างสวนดอกไม้ที่สวยงามอยู่แห่งหนึ่งชื่อ	ฟลอร่า	พาร์ค	ซึ่ง
เปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้เข้าชมความงามของไม้ดอกหลากส	ีและการ
จัดสวนแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 โดยมีช่วงเวลาที่อากาศเย็น
สบาย	 และดอกไม้สวยงามเต็มที่ช่วงเดือนธันวาคม	 –	 กุมภาพันธ์	 และ
พื้นที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับฟลอร่า	พาร์ค	คือ	“โรส	พาร์ค”
 คุณลักขณา นะวิโรจน์	ผู้สร้างฟลอร่า	พาร์ค	และ	โรส	พาร์ค	
ได้เล่าถึงที่มาของการสร้าง	โรส พาร์ค	สวนกุหลาบที่ใหญ่	และรวบรวม
พันธุ์กุหลาบไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศว่า
	 “ปรารถนาจะสร้างสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุด	 ที่วังน�้าเขียว	 
จึงพยายามค้นหาผู ้รอบรู ้ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านกุหลาบ	 เพื่อศึกษา
หาความรู้	 จนกระทั่งเมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 2555	 ได้ไปพบและปรึกษา
ปรมาจารย์ผู้อยู่กับกุหลาบมาทั้งชีวิตอย่าง	อาจารย์จีระ ดวงพัตรา  



8 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 ปี	2558	คุณลักขณา	ได้เนรมิต	สวนกุหลาบ	หรือ	โรส พาร์ค 
ขึ้นในพื้นที่	70	ไร่	บริเวณด้านหลัง	ฟลอร่า	พาร์ค	โดยน�ากุหลาบที่ท�าการ
ขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิมที่ได้มาจากอาจารย์จีระ	 ดวงพัตรา	 จ�านวน	 
400	 สายพันธุ์	 รวมประมาณ	 40,000	 ต้น	 ปลูกบนเนินและกระจายไป 
รอบ	ๆ 	เนนิ	มพีืน้ทีร่ะหว่างสวนกหุลาบไว้ส�าหรบัจดักจิกรรม	และท�าเป็น
สถานที่พักผ่อนท่ามกลางสีสัน	 และกล่ินหอมอบอวลของกุหลาบ 
นานาพันธุ์	 มีร้านจ�าหน่ายต้นกุหลาบส�าหรับผู้สนใจ	 ร้านจ�าหน่ายของ 
ที่ระลึก	และ	ร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่ม	และอาหารว่าง	Rose	Cuisine
	 ผูส้นใจสามารถเข้าชมสวนกหุลาบได้ตลอดปี	แต่ช่วงทีส่วยงาม
ที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม	–	กุมภาพันธ์	ท่านสามารถเดินถ่ายภาพ
ในสวนตามมุมต่าง	 ๆ	 ได้ตามอัธยาศัย	 เพียงแต่ห้ามเดินลุยในแปลง	 
ห้ามโน้มกิ่ง	ห้ามจับหรือเด็ดดอกกุหลาบ	ทั้งนี้เพื่อให้ท่านอื่น	ๆ	ได้ชื่นชม
ด้วย
 ส่วนท่านใดทีอ่ยากปลกูกหุลาบไว้ชืน่ชมในบรเิวณบ้าน	กส็ามารถ
หาพันธุ์	 และสีกุหลาบที่ช่ืนชอบมาปลูกได้ทั้งปลูกลงดิน	 หรือปลูกใน
กระถาง	แต่ต้องเอาใจใส่ดแูลให้น�า้ให้ปุย๋ทีเ่หมาะสม	หรอืถ้าไม่มเีวลาดแูล
ก็แนะน�าให้ซ้ือกุหลาบตัดดอกมาปักแจกันเพื่อช่ืนชม	 และตกแต่งบ้าน
อย่างสม�่าเสมอก็ให้บรรยากาศที่สดชื่น	 และมีกลิ่นกุหลาบอบอวลได้ 
เช่นกัน

แห่ง	 “จีระโรส	 เนิสเซอรี่”	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในขณะท่ีอาจารย์จีระ	 
กป็รารถนาจะมผีูส้บืทอดความรู	้และเผยแพร่กุหลาบนานาพนัธุท์ีไ่ด้สะสม
ไว้ให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	เมื่อเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่น	และมี
ทีมงานวิชาการ	 ซึ่งมี	ดร.อนันต์ ดาโลดม	 เป็นก�าลังส�าคัญ	 จึงให้การ
สนับสนุน	 เดินทางมาดูสภาพพื้นที่	 ที่วังน�้าเขียว	 เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	
2555	พร้อมกับยืนยันว่า	‘ที่นี่ดีพร้อม ทั้งดิน น�้ำ อำกำศ ดีกว่ำที่ไหน ๆ  
ดีกว่ำเชียงใหม่ ถ้ำท�ำให้ที่นี่ประสบควำมส�ำเร็จได้ก่อนตำย ก็คงจะดี’ 
(อาจารย์	จีระ	ดวงพัตรา	ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2560)”
	 เดือนกันยายน	2555	อาจารย์จีระ	ได้ส่งกุหลาบ	จาก	จีระโรส	
เนิสเซอรี่	 มาปลูกที่วังน�้าเขียว	 150	 สายพันธุ์	 จ�านวนเกือบ	 5,000	 ต้น	
ประกอบด้วยกลุ่มกุหลาบอังกฤษ	กลุ่มกุหลาบชื่อบุคคลส�าคัญ	และ	กลุ่ม
กุหลาบสมัยใหม่	 พร้อมกับเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค�าแนะน�าดูแลอย่างใกล้ชิด	 
หลังจากที่กุหลาบออกดอกผลิบานขจายกลิ่นหอมไปไกล	 จึงได้จัดงาน	
“Blossom	 in	 the	 garden	@	Wangnamkeaw”	 ขึ้น	 เพื่อเปิดตัว 
สวนกุหลาบที่	ฟลอร่า	พารค์	เป็นครั้งแรก
	 ปี	 2556	 อาจารย์จีระ	 ได้ส่งกุหลาบจากเชียงใหม่	 และจาก
อ�าเภอภูเรือ	จังหวัดเลย	รวมประมาณ	7,000	ต้น	มาปลูกที่ฟ้าประทาน
ฟาร์มมีทั้งกุหลาบตัดดอกปลูกในโรงเรือน	และกุหลาบต้นปลูกเป็นแปลง
ขยายพันธุ์	เพื่อผลิตเป็นกุหลาบกระถาง	และกุหลาบติดตาจ�าหน่าย
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	 ระหว่างวันที่	 6-7	มิถุนายน	2562	ที่ผ่านมา	สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	 น�าโดย	 ดร.อนันต์	 ดาโลดม	 นายกสมาคมฯ	 และคุณ
ลกัขณา	นะวโิรจน์	อปุนายกฯ	พาสมาชกิสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย
รวม	25	ท่าน	เดินทางไปทศันศกึษาจงัหวดัทีไ่ม่ไกลจากกรงุเทพมหานคร	
และไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักตามนโยบาย	 “เท่ียวเมืองรอง”	 ของ
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	จงัหวดัทีว่่านีค้อื	“อทุยัธาน”ี	ซึง่อยูห่่าง
จากกรงุเทพมหานครเพยีง	222	กโิลเมตร	โดยม	ีคณุไกรสทิธิ	์โรจนเกษตร
ชยั	กรรมการฝ่ายทศันศกึษา	และคณุดวงรตัน์	ศวิสฤษดิ	์ผูจ้ดัการสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นผู้จัดโปรแกรมทัวร์
	 สถานทีท่่องเทีย่วในครัง้นีม้หีลายแห่ง	แต่จะขอน�าเสนอเฉพาะ
สถานที่ส�าคัญ	ๆ	ซึ่งท่านที่จะมาท่องเที่ยวอุทัยธานีไม่ควรพลาด	

อุทัยธานี

 “อุทัยธานี	 เมืองพระชนกจักรี	 ปลาแรดรสดี	 ประเพณีเทโว		
ส้มโอบ้านน�้าตก	มรดกโลกห้วยขาแข้ง	แหล่งต้นน�้าสะแกกรัง	ตลาดนัดดัง
โคกระบือ”
	 ข้างต้นนี้คือ	 ค�าขวัญของจังหวัดอุทัยธานี	 ซึ่งมีประวัติศาสตร ์
ที่ยาวนานกว่า	 3,000	 ปีก่อน	 จนกระท่ังถึงสมัยอาณาจักรสุโขทัยเจริญ
รุ่งเรือง	 ท้าวมหาพรหม	 ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า	 (อ�าเภอ
หนองฉางในปัจจบุนั)	และอพยพผูค้นเข้ามาตัง้ถิน่ฐานเรยีก	“เมอืงอูไ่ทย”	
ต่อมากระแสน�้าไหลเปลี่ยนทิศ	เกิดความแห้งแล้ง	เมืองจึงถูกทิ้งร้าง
	 พะตะเบิด	 ผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรกในสมัยอยุธยา	 ได้เข้า
มาฟื้นฟู	 ปรับปรุงสภาพเมืองโดยการขุดท่ีเก็บน�้า	 ท�าให้ราษฎรสามารถ
เพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	มีพืชพันธุ์ธัญญาหารด�ารงชีวิตสืบต่อมา	จนกระทั่ง
แผ่นดนิสมเดจ็พระเอกาทศรถได้ระบใุนกฎหมายเก่าลกัษณะพระธรรมนญู
ให้“เมอืงอู่ไทยธาน”ี	เป็นหวัเมอืงขึน้กบัมหาดไทย	แต่ต่อมาภายหลงัจาก
การใช้ภาษาของชาวพื้นเมืองชื่อเมือง	“อู่ไทย”	ได้เพี้ยนเป็น	“อุไทย”
	 สมัยพระเจ้าท้ายสระ	จมื่นมหาสนิท	(นามเดิมว่าทองค�า)	ย้าย
มาตั้งบ้านที่สะแกกรัง	 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาราชนิกูล	 มีบุตรชายช่ือ	
“ทองด”ี	รบัราชการในแผ่นดนิพระเจ้าอยูหั่วบรมโกศ	จนถงึสมยัพระเจ้า
เอกทศัน์	เจรญิก้าวหน้าในหน้าทีร่าชการ	ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าพระยาจกัรี
ศรีองครักษ์	เจ้าพระยาจักรีฯ	มีบุตร	5	คน	ซึ่งบุตรคนที่	4	ชื่อ	“ทองด้วง”	
รบัราชการเจริญก้าวหน้าจนภายหลงั	ได้รบัแต่งตัง้เป็น	“สมเดจ็เจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก”	 ในสมัยกรุงธนบุรี	 เม่ือสิ้นแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี	
สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตรย์ิศกึได้สถาปนาเป็นปฐมกษตัรย์ิแห่งราชวงศ์
จกัร	ีพระนามว่า	“พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก”	ด้วยเหตนุี้
ในค�าขวัญของจังหวัดอุทัยธานี	จึงมีข้อความว่า	“เมืองพระชนกจักรี”

พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

เที่ยวเมืองรอง : อุทัยธานี

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2376	 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	 3	 เจ้าเมืองอุไทยธานีในสมัยนั้น	 ได้ขอตั้งบ้านเรือนท่ีริมแม่น�้า
สะแกกรงั	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2391	ได้มกีารแบ่งเขตแดนเมอืงอไุทยธาน	ี
และเมืองชัยนาท	ในปี	พ.ศ.	2441	สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	มีการเปลี่ยนการปกครองเมืองอุไทยธานีไปขึ้นกับ
มณฑลนครสวรรค์	 และสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลท่ี	 6	 ได้เปล่ียนมาขึ้นกับมณฑลอยุธยาก่อนจะเป็นจังหวัด	
“อุทัยธานี”	จนถึงปัจจุบัน
	 ปัจจุบัน	จังหวัดอุทัยธานีมี	8	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมืองอุทัยธานี	
อ�าเภอหนองขาหย่าง	อ�าเภอทพัทนั	อ�าเภอหนองฉาง	อ�าเภอสว่างอารมณ์	
อ�าเภอห้วยคต	อ�าเภอลานสกั	และ	อ�าเภอบ้านไร่	พืน้ทีร่วม	6,730	ตาราง
กิโลเมตร	มีพื้นที่ติดต่อกับ	จังหวัดนครสวรรค์	ชัยนาท	ตาก	กาญจนบุรี	
และสุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสาวารีย์ พระผู้สร้างเมืองอุทัยธานี  
ในบริเวณวัดท่าซุง

แม่น�้าสะแกกรัง
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ไหว้พระเพื่อสิริมงคล

	 คณะของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยออกเดินทางจาก
ทีท่�าการสมาคมฯ	ตอนเช้าตรู่	หลงัจากแวะรบัประทานอาหารเช้าระหว่าง
ทางแล้ว	ได้มาถึงจังหวัดอุทัยธานีประมาณ	10	โมงเช้า	เพื่อเป็นสิริมงคล
ส�าหรับสมาชิกร่วมคณะทุกท่าน	 สถานที่แรกที่คณะเข้าไปเยี่ยมชมคือ	 
วัดจันทาราม	 หรือที่รู้จักกันดีในนาม	 วัดท่าซุง	 เพื่อให้ทุกท่านได้กราบ
นมัสการพระพุทธชินราชจ�าลอง	 และสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อ
ฤาษีลิงด�า	พระเกจิที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือ
 วัดท่าซุง	ตั้งอยู่ที่ต�าบลน�้าซึม	อ�าเภอเมืองอุทัยธานี	 เป็นวัดที่
สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ประมาณ	 30	 ปี	 พระภิกษุท่ีสร้างวัดน้ี 
ชาวบ้านเรียกว่า	 “หลวงพ่อใหญ่”	 หรือ	 หลวงพ่อปาน	 ซึ่งธุดงค์มาพบ 
สถานที่นี้	 จึงสร้างวัดขึ้นโดยปลูกกุฏิหลังคามุงแฝกขึ้น	 9	 หลัง	 ต่อมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา	รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	มีทหารชื่อจันท์	
กลับจากการศึกสงครามมาบวชที่วัดนี้	และต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาส	จึงตั้ง
ชือ่วดัตามชือ่เจ้าอาวาสว่า	“จนัทาราม”	ส่วนชือ่ทีช่าวบ้านท่ัวไปเรยีกว่า	
“วัดท่าซุง”	เนื่องจากในอดีตจังหวัดอุทัยธานี	มีป่าไม้มาก	จึงมีการขนส่ง
ท่อนซงุมาลงทีท่่าน�า้บรเิวณวดั	เพือ่ผูกเป็นแพล่องไปตามแม่น�า้สะแกกรงั
ที่ไหลผ่านวัด
	 ในสมัยรัชกาลท่ี	 1	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 มีหลวงพ่อใหญ่	 
อีกรูปหนึ่ง	 ธุดงค์มาปักกลด	 ชาวบ้านท่าซุงเลื่อมใสศรัทธามากจึงนิมนต์
มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดท่าซุงแห่งนี้	 หลวงพ่อใหญ่รูปนี้	 ท่านพัฒนาวัด 
จนเจรญิรุง่เรอืง	และได้มเีจ้าอาวาสผู้สืบทอดการพฒันา	บรูณะวดัให้เจรญิ
รุ่งเรืองสืบต่อมาอีกหลายรูป	 ได้แก่	 หลวงพ่อเส็ง	 (หลวงพ่อขนมจีน)	 
หลวงพ่อเล่ง	 และหลวงพ่อไล้	 เชื่อกันว่าเจ้าอาวาสของวัดท่าซุงทุกรูป 
ล้วน	บรรลุพระอรหันต์
	 วัดท่าซุงว่างเว้นจากการพัฒนา	 บูรณะมาเป็นเวลานาน	 
จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2511	พระราชพรหมยาน (พระมหาวีระถาวโร)	หรือ
ที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักในนาม	“หลวงพ่อฤาษีลิงด�า”	ได้มาเป็นเจ้าอาวาส
วัดท่าซุงและได้เริ่มบูรณะซ่อมสร้าง	 และขยายพื้นที่วัดอีกครั้งจากเดิม 
มพ้ืีนที	่6	ไร่เศษ	เป็นพ้ืนที	่289	ไร่	พร้อมทัง้สร้างพระพุทธรปูและถาวรวตัถุ

พระพุทธชินราชจ�าลอง วัดท่าซุง ภายในวิหารแก้ว วัดท่าซุง มณฑปพระพุทธบาทภายในบริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี

หลวงพ่อฤาษีลิงด�า
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ต่าง	ๆ	ภายในวัดด้วยเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนกว่า	600	ล้านบาท
	 วิหารแก้ว	 เป็นวิหารส�าคัญท่ีพระราชพรหมยาน	 สร้างไว้ก่อน
มรณภาพ	 ความยาวของวิหาร	 100	 เมตร	 ภายในวิหารประดับโมเสก 
สีขาวใสดูเหมือนแก้วระยิบระยับ	 ด้านหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ 
ชินราชจ�าลอง	 เป็นพระประธานในพระวิหาร	 อีกด้านหนึ่งเป็นที่รักษา
สงัขารทีไ่ม่เน่าเป่ือยของพระราชพรหมยานในโลงแก้ว	บรรยากาศภายใน
วิหารแก้วนอกจากตระการตาด้วยโมเสกแก้วแล้ว	 ยังมีความสงบเงียบ	 
แม้ผู้คนจะมาก	แต่ทุกคนจะท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งไหว้พระ	และถ่ายรูป
ในความสงบ
 อาคารท่ีส�าคัญอีกอาคารหนึ่งของวัดท่าซุง	 คือ	 ปราสาททอง 
กาญจนาภิเษก	ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 50	 ปี	 เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน	
ประดบัลวดลายไทยปิดทองค�าเปลวรอบปราสาท	ตดิกระจก	ใช้เป็นสถาน
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีผู้ถวายบริเวณรอบนอกปราสาท	ภายใน
ปราสาทเป็นที่จัดแสดงสิ่งของส�าคัญต่าง	ๆ	ของวัด
	 นอกจากนี้ยังมีมณฑป	 และวิหารอีกหลายแห่ง	 รวมทั้งมี
พระบรมรปูพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักร	ีรชักาลที	่1	รชักาลที	่5	รชักาล

ที่	6	และรัชกาลที่	7	อยู่บริเวณด้านหน้าพระวิหารแก้วด้วย

หุบป่าตาด

	 เป้าหมายต่อไปของการท่องเที่ยวเมืองรองในครั้งนี้คือ	“หุบ 
ป่าตาด”	แหล่งท่องเท่ียวชมธรรมชาตลิกัษณะคล้ายป่าดงดบิ	แต่ก่อนจะ
ถึงหุบป่าตาด	 คณะของเรายังได้แวะไหว้พระที่	 “วัดสังกัสรัตนคีรี”  
เชิงเขาสะแกกรัง	ซึ่งยังอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงประเพณี
ตักบาตรเทโว	 ในวันออกพรรษา	 ซึ่งจะมีพระสงฆ์จ�านวนกว่า	 500	 รูป	 
เดนิลงบนัได	447	ขัน้	เพือ่รบับณิฑบาตจากชาวบ้าน	ตัง้แต่บรเิวณมณฑป
บนยอดเขาสะแกกรังลงมาสู่ลานวัดเบื้องล่าง	 แต่ช่วงที่คณะเราไปเยือน
ไม่มีเทศกาลงานใด	ๆ	วัดจึงเงียบสงบ	
 ช่วงบ่าย	ซึง่อากาศเร่ิมจะร้อน	คณะของเราเดนิทางถงึ	หบุป่าตาด 
ซึ่งตั้งอยู ่ที่ต�าบลทุ่งนางาม	 อ�าเภอลานสัก	 จังหวัดอุทัยธานี	 มีเนื้อที่
ประมาณ	2	 ไร่	 อยู่ในบริเวณเขาห้วยโศก	ที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นโถงถ�้า
ขนาดใหญ่มาก่อน	 ต่อมาหลังคาถ�้ายุบตัวลง	 กลายเป็นหุบ	 หรือ	 บ่อ	 
กลางภเูขา	ทีช่ือ่ว่า	ป่าตาด	เพราะมต้ีนตาด	หรอื	ต้นต๋าว	ขึน้อยูห่นาแน่น	
 ตามข้อมลูของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ระบวุ่า	หบุป่าตาด
เป็นถ�้าที่ค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล	 หรือ	 หลวงพ่อทองหยด	 

เส้นทางชมธรรมชาติในหุบป่าตาดสมาชิกสมาคมพืชสวนฯ

หินงอกหินย้อยภายในหุบต้นไม้สูงภายในหุบ ผลตาด หรือ ต๋าวต้นตาดที่ยังเล็ก
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เจ้าอาวาสวัดถ�้าทอง	 เมื่อปี	พ.ศ.	2522	ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็น
พื้นที่อนุรักษ์	เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์แปลก	และมีพรรณไม้หายาก	
เช่น	ต้นตาด	หรอืต๋าว	เต่าร้าง	เปล้า	คัดเค้าเล็ก	ขนนุดนิ	เป็นต้น	เป็นพืน้ที่
ที่อยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าประทุน
	 ก่อนเดินเข้าไปชมธรรมชาติ	 เจ้าหน้าที่จะมีไฟฉายบริการให้ 
นักท่องเที่ยว	ส�าหรับการเดินในถ�้าระยะทางสั้น	ๆ	ประมาณ	100	เมตร	
ทางขึ้นสู่ถ�้าเป็นบันไดขึ้นเนินไม่สูงนัก	 เม่ือเข้าสู่ถ�้าจะต้องใช้ไฟฉายส่อง
น�าทางเพราะมดืมาก	รวมทัง้มกีล่ินฉนุของขีค้้างคาวทีอ่าศยัอยูบ่นเพดาน
ถ�้า	 เมื่อออกจากถ�้าก็จะมีทางลงสู่เส้นทางชมธรรมชาติ	สภาพเป็นหุบซึ่ง
มีแสงส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ลงมา	 เห็นป่าตาด	 หรือต๋าว	 สลับกับเขาหิน
ลักษณะคล้ายหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลก	 ๆ	 แล้วแต่จะจินตนาการ	
เช่น	ไดโนเสาร์	หัวม้า	เต่ายักษ์	เป็นต้น
	 ระยะทางเดินชมธรรมชาติประมาณ	700	เมตร	ตลอดเส้นทาง
เดินจะพบกับพรรณไม้หลากชนิด	ต้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง	สูงลิบ	ๆ 	ก็มีอยู่ไม่
น้อย	เช่น	ยมหนิ	ยมป่า	ปอหชู้าง	เต่าร้าง	เปล้า	คัดเค้าเล็ก	รวมทัง้สมนุไพร
อกีหลายชนดิ	เช่น	เขยตาย	เข้าพรรษา	เครอืเขาน�า้	แซ่ม้าทะลาย	กระเชา	
กะพง	ขนุนดินกากหมากฤาษี	จันทน์ผา	ดีหมี	ตาเสือ	มะเดื่อปล้อง	ม้า
กระทืบโรง	ยมหอม	สาบเสือ	เป็นต้น
	 ส�าหรับต้นตาด	หรือ ต๋าว	เป็นพืชตระกูลปาล์ม	มีใบเป็นแฉก
แผ่กว้าง	ชอบขึน้ในป่าดบิชืน้	ทีม่อีากาศเยน็	มผีลออกเป็นทลายใหญ่มาก	
เนื้อในเมล็ดน�ามารับประทานได้	 โดยน�าผลไปต้มแกะเอาเมล็ด	 จากนั้น
น�าเมล็ดไปต้มอีกครั้งจึงแกะเอาเนื้อในออกมารับประทานเป็น	“ลูกชิด” 
	 หุบป่าตาดยังมีสัตว์แปลกซึ่งมีการยืนยันว่าพบท่ีนี่เพียงแห่ง
เดียวในโลก	คือ	กิ้งกือมังกรสีชมพู	(SHOCKING	PINK	MILLIPEDE)	ที่ได้
รับการประกาศให้เป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อันดับ	 3	 
ของโลก	 ซึ่งจะพบมากในช่วงที่มีความชื้นสูงราว	 ๆ	 เดือนสิงหาคม	 –	
พฤศจิกายน	แต่คณะเราไม่ได้พบ	พบแต่กิ้งกือธรรมดาที่ตัวใหญ่กว่าปกติ	
นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่น	ๆ	เช่น	เต่าเหลือง	เลียงผา	และค้างคาวกินแมลง

ต้นไม้ยักษ์

	 วันรุ่งขึ้น	 คณะของสมาคมพืชสวน	 ออกจากที่พัก	 ห้วยป่าปก	
รีสอร์ท	อ�าเภอบ้านไร่	แวะชม	วัดถ�้าเขาวง	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนัก	
วัดถ�้าเขาวงตั้งอยู่เชิงเขา	 เป็นอาคาร	4	ชั้นสร้างด้วยไม้สัก	และไม้มะค่า	
ใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์	ชั้นที่	2	เป็นวิหาร	ชั้นที่	3	เป็นกุฏิ	ชั้นที่	4	
เป็นโบสถ์	ฉากหลังของวัดเป็นภูเขาหินปูน	ด้านหน้าเป็นสระน�้า	ตกแต่ง

ทางเดินเข้าไปชมต้นไม้ยักษ์ บางส่วนของพูพอนค�้ายันต้น

วัดขนาดรอบต้น

ป่าหมาก

วัดถ�้าเขาวง
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บริเวณด้วยหิน	 ไม้ดอก	 ไม้ประดับ	ดูร่มรื่น	ส่วนด้านหลังของวัดมีถ�้าอยู่
หลายถ�้า
	 จากวดัถ�า้เขาวง	เราเดนิทางไปถงึหมูบ้่านสะน�า	ซึง่ยงัอยูใ่นเขต
อ�าเภอบ้านไร่	 หมู่บ้านนี้เป็นชุมชนชาวลาวครั่งโบราณ	ที่พัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง	 ท้ังลักษณะของบ้านเรือน	 
วิถีชีวิต	การละเล่นพื้นบ้าน	อาหาร	และศิลปะหัตกรรม
	 แลนด์มาร์คของหมู่บ้านสะน�า	คือ	ต้นไม้ยักษ	์สูงกว่า	70	เมตร	
ขนาดเส้นรอบวงที่เป็นพูพอนค�้ายันต้นขนาด	40	คนโอบ	อายุกว่า	500	
ปี	 คือ	 ต้นเชียง	 หรือ	 ต้นผ้ึง	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ	 นายเฮียง  
ชาวป่า	ราษฎรบ้านสะน�า	ระหว่างเส้นทางเดนิไปชมต้นไม้ยกัษ์	มร้ีานขาย
สินค้าพื้นบ้าน	ของชาวบ้านบ้านสะน�า	มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร	ขนม	
ของขบเคี้ยว	สินค้าหัตถกรรม	ของที่ระลึกราคาไม่แพง	
	 สองข้างทาง	 มีต้นหมากสูงชะลูดเป็นจ�านวนมาก	 จนมีคนให้
สมญาพื้นที่นี้ว่า	 ต้นไม้ยักษ์ ป่าหมากล้านต้น	 ซึ่งต้นหมากเหล่าน้ี	 
มผีลผลติท่ีท�ารายได้ให้กับชาวบ้านสะน�าได้ปีละไม่น้อย	นอกเหนอืไปจาก
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอุทัยธานี

ผ้าทอลายโบราณ

	 จบรายการท่องเที่ยวเมืองรอง	 อุทัยธานี	 ที่	ศูนย์ผ้าทอลาย
โบราณ บ้านผาทั่ง	 ที่ต�าบลห้วยแห้ง	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธาน	ี 
ซึง่เป็นศนูย์ทอผ้าพืน้เมอืงลายโบราณทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่เผยแพร่วถิชีวีติ	และ
วัฒนธรรมของชาวบ้านผาทั่งผ่านลวดลายบนผืนผ้าของชาวลาวครั่งและ
ลาวเวียง	 เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา	 มีส่วนของร้านค้าที่จัด
แสดงและจ�าหน่ายผ้าซิน่	และเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูทัง้ของชาย	และหญงิ	ตัง้แต่
ราคาหลกัร้อย	ถงึหลกัแสนและหลายแสนบาท	อกีส่วนหนึง่เป็นส่วนสาธติ
การทอผ้า	ซึ่งมีชาวบ้านท�างานตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	ของการทอผ้า	จนออกมา
เป็นผืนผ้าทอที่งดงาม
	 ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง	เป็นสินค้า	OTOP	ระดับ	5	ดาว
ของอทุยัธาน	ีมปีระกาศนยีบตัรจาก	องค์การการศกึษา	วทิยาศาสตร์	และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 หรือ UNESCO	 รับรองว่าชุดเครื่องนอน	
(ผ้าทอ)	 ของศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาท่ังน้ีเป็นท่ี	 1	 ในโลก	 ทั้งนี้ 
สืบเน่ืองมาจากประเพณีท�าชุดเครื่องนอน	 ซ่ึงได้รับการบอกเล่าว่า	 
ก่อนเข้าพิธีแต่งงาน	 เจ้าสาวจะต้องทอผ้าด้วยมือทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การ 
ปั่นฝ้าย	ทอเป็นผืนผ้า	แล้วน�ามารวมเป็นชุดเครื่องนอน	ซึ่งเป็นประเพณี
สืบทอดกันมายาวนาน	นั่นเอง

	 เมืองรองอย่าง	อุทัยธานี	และอีกหลายจังหวัด	ยังคงมีสถานที่	
โบราณสถาน	แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต	ิตลอดจนวฒันธรรม	ประเพณี
ของท้องถิน่	ทีค่นไทยยงัไปไม่ถงึอกีมากมาย	ไม่ต้องไปไกลถงึต่างประเทศ	
เที่ยวเมืองไทยนี่แหละเงินทองไม่รั่วไหลไปไหน

กี่ทอผ้า

ชุดเครื่องนอนที่ 1 ในโลก
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กองบรรณาธิการ

ไทยจะจัดพืชสวนโลก 
ครั้งที่ 3

	 เมื่อต้นปี	 2562	 ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สสปน.	 ได้มาพบกับนายกสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 เพื่อหารือ	 และขอทราบข้อมูลเก่ียวกับการจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลก	 2	 ครั้งท่ีผ่านมาเม่ือปี	 พ.ศ.	 2549	 และ	 
พ.ศ.	2554	เนือ่งจาก	สสปน.	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีมี่ภารกจิหลกัในการ
ประมูลสิทธิ์งาน	Mega	Event	ระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย	
มแีผนทีจ่ะน�าเสนอกบัคณะกรรมการของสมาคมพชืสวนระหว่างประเทศ	
(AIPH)	ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้ง
	 สสปน.	แจ้งว่ามแีผนท่ีจะคดัเลอืกจงัหวดัทีมี่ความพร้อม	ในการ
เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี	ค.ศ.	2026	และ	2029	ตาม
ที	่AIPH	ระบวุ่าเป็นปีทีย่งัไม่มีประเทศใดเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ	โดยเบือ้งต้น
มีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ	3	 จังหวัด	 คือ	 เชียงราย	อุดรธานี	 และ
นครราชสีมา	 โดยอุดรธานีสนใจท่ีจะจัดงานขนาด	 Type	 B	 และพร้อม 
ที่จะจัดในปี	2026	ในขณะที่	นครราชสีมา	สนใจจัดงานขนาด	Type	A	
และพร้อมที่จะจัดในปี	 2029	 ส่วนจังหวัดเชียงราย	 ยังไม่ระบุขนาดงาน	
และปีที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพ	ทั้งนี้	AIPH	มีเงื่อนไขว่าต้องยื่นประมูลสิทธิ์
ก่อนที่จะจัดงานล่วงหน้า	6	ปี

ความพร้อมของอุดรธานี

	 เมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	2562	นายวฒันา	พฒุชิาต	ิผูว่้าราชการ
จังหวัดอุดรธานี	 ได้น�าเสนอความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี	 ในการเป็น
เจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	ที่จังหวัดอุดรธานี	ในปี	ค.ศ.	2026	
(พ.ศ.	2569)	ต่อ	สสปน.	โดยสรุป	ดังนี้
 ด้านการคมนาคม :	 อุดรธานีเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจังหวัด

ต่าง	 ๆ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภาค 
ลุ่มน�้าโขง	มีทางรถยนต์เชื่อมโยง	5	ทิศทางที่เรียกว่า	เบญจทิศ	ทิศเหนือ	
ไปถึงเวียงจันทน์	 หลวงพระบาง	 ของ	 สปป.ลาว	 จนถึงคุนหมิง	 ของจีน	 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีเส้นทาง	 R8	 ถึง	 สปป.ลาว	 และเวียดนาม	 
ทิศตะวันออก	 เชื่อมเส้นทาง	 R12	 ถึงแขวงค�าม่วน	 สปป.ลาว	 จนถึง 
เมยีนมาร์	ทศิตะวนัตก	เชือ่มโยงภาคเหนอืของไทยจนถึงเมยีนมาร์	ทิศใต้
เชื่อมโยงถนนมิตรภาพสู่กรุงเทพมหานคร	 และอ่าวไทย	 ตลอดจนภาค
ตะวันออกของไทยจนถึงกัมพูชา
	 มีสนามบินพาณิชย์	 ที่มีเครื่องบินขึ้นลงวันละ	 60	 เที่ยวบิน	 
มีผู ้ใช้บริการมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สามารถรองรับ 
ผู้โดยสารได้ปีละ	3.4	ล้านคน	สามารถเชื่อมโยง	5	สนามบินของไทย	คือ	
กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	สงขลา	อู่ตะเภา	และภูเก็ต
	 ขนส่งทางราง	มีรถไฟผ่านวันละ	11	ขบวน	รถไฟรางคู่จะแล้ว
เสร็จในปี	พ.ศ.	2564	รถไฟฟ้า	จีน-สปป.ลาว	และไทย	จะแล้วเสร็จในปี	
พ.ศ.	 2565	 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารสาธารณะ	อุดรซิต้ีบัส	 วิ่งผ่านจุด
ส�าคัญต่าง	ๆ	ของเมือง	และรถโดยสารประจ�าทาง	กรุงเทพฯ-อุดรธานี
 ด้านพืชสวน :	ความโดเด่นของจังหวัดอุดรธานี	ด้านพืชสวน	
ได้แก่	ไม้ดอก	ประกอบด้วย	บัวแดง	มะลิร้อยมาลัย	เบญจมาศ	ดาวเรือง	
ดอกพุด	 คลัสเตอร์	 กุหลาบร้อยมาลัย	 ไม้ตัดใบ	 และบัว	 เป็นแหล่งผลิต
มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง	และกล้วยหอมทอง	เป็น	1	ใน	14	เมืองสมุนไพร
ของไทย	 มีภูเขา	 พื้นราบและที่นา	 มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึง
เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่ส�าคัญ	
	 เป็นแหล่งค้าส่งและค้าปลีกพืชผัก	 สมุนไพร	 มีตลาดกลาง 
พืชผัก	 และผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีมูลค่าการ 

บัวแดง
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ซื้อขายวันละ	100	ล้านบาท	เป็นศูนย์กลางผ้าทอมือในอนุภาคลุ่มน�้าโขง	
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์	OTOP	กว่า	1,600	ล้านบาท	มีโครงการพระราชด�าริ
ในพื้นที่กว่า	60	โครงการ	โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 พืน้ท่ีจดังาน :	จงัหวดัอดุรธานี	ได้เสนอ	พืน้ท่ีหนองแด	ทางทศิ
เหนอืของจงัหวดั	ห่างจากตวัเมอืง	3.5	กโิลเมตร	เป็นสถานทีจ่ดังาน	พืน้ที่	
975	ไร่	เป็นพื้นที่ดิน	575	ไร่	และเป็นแหล่งน�้า	400	ไร่	สามารถจุน�้าได้	
2	ล้านลูกบาศก์เมตร	มีคันดินโดยรอบกว้าง	30	เมตร	ยาว	7	กิโลเมตร	 
มีที่จอดรถยนต์	6	จุด	ห่างจากพื้นที่จัดงานโดยรอบ	3.5	กิโลเมตร
 แนวคิดการจัดงาน :	 ใช้แนวคิดการจัดงาน	 (theme)	 ว่า	
“Harmony of Life : วิถีชีวิต สายน�้า และพืชพรรณ”	โดยให้สายน�้า 
ซ่ึงผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานเป็นแกนกลางในการเชื่อมวิถีชีวิต
และพืชพรรณต่าง	 ๆ	 สัญลักษณ์ของงาน	 จะใช้ส่ิงท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
อุดรธานี	คือ	บัวแดง	และเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง	มาเป็นองค์ประกอบ
ของสัญลักษณ์
	 ช่วงระยะเวลาจัดงาน	ระหว่าง	พฤศจิกายน	2569	–	มีนาคม	
2570	รวม	134	วัน		 ซ่ึงตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	 
134	ปี
 การใช้ประโยชน์พืน้ที ่: จงัหวดัอุดรธาน	ีวางแผนทีจ่ะแบ่งพืน้ท่ี
การจัดงานออกเป็น	 5	 โซน	 แต่ละโซนมีการสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ต่าง	ๆ 	ได้แก่	แลนด์มาร์คของงาน	ตลาดน�า้	สวนสาธารณะ	สนามเดก็เล่น
ลอยน�้า	 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 พิพิธภัณฑ์ภาคอีสาน	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า	 
อควาเรียมรูปดอกบัว	 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ	 โรงแรม	 บูชาสถาน
พญานาค	 และฝายกั้นน�้า	 ซึ่งหลังจากจบงานแล้ว	 จังหวัดมีแผนท่ีจะใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่เหล่านี้ต่อไปทันที
 ความเห็นของผู้เก่ียวข้อง :	 ในการน�าเสนอความพร้อมของ
จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้	มีผู้ร่วมรับฟังหลายฝ่าย	เช่น	ผู้แทนกรมวิชาการ
เกษตร	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 
ในประเทศไทย	 2	 ครั้งท่ีผ่านมา	 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ในฐานะองค์กรที่เป็นผู ้น�าเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมพชืสวนโลกทัง้	2	ครัง้ทีผ่่านมา	ได้ให้ข้อคดิเหน็ต่อจงัหวดัอุดรธานี
หลายประการ	โดยเฉพาะแนวคดิในการจดังาน	เช่น	ควรน�าเสนอเรือ่งราว
ทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัอดุรธานผ่ีานการจดังาน	ควรน�าเสนอความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชพรรณ	วิทยาการ	เทคโนโลยี	การอนุรักษ์	การพัฒนา	
และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและพืชสวน	 รวมถึง	 การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร	 และวัฒนธรรม	 ควรน�าแนวคิดเรื่อง	 Climate	 change	 มา 
น�าเสนอเพราะ	AIPH	จะให้ความส�าคญักบัสภาพแวดล้อมของโลก	ดอกไม้
ที่น�ามาเป็นสัญลักษณ์ของงานน่าจะใช้	ดอกรวงผึ้ง	หรือ	Yellow Star  
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�ารัชกาลที่	10	
	 การออกแบบพื้นที่ควรให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากโดยลดสิ่งปลูก
สร้างท่ีไม่จ�าเป็น	เพือ่ลดภาระการบรหิารจดัการภายหลงัการจดังาน	และ
เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	 AIPH	 ที่เน้นพื้นที่สีเขียวมากกว่าสิ่งก่อสร้าง	
และควรค�านึงถึงการใช้พื้นที่ของรัฐและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
หลังการจัดงาน	

ดอกรวงผึ้ง

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

มะม่วงน�้าดอกไม้
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ประชุม AIPH 

	 หลงัจากมกีารน�าเสนอของจงัหวดัทีม่คีวามพร้อมในการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกแล้ว	 สสปน.	 เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ของ
จังหวัดในการเป็นสถานที่จัดงาน	 ประสานหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมพิจารณา	น�าเสนอคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งประสานงานเพื่อจัดท�า
เอกสารประมูลสิทธิ์และท�าแผนแม่บทเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกต่อที่ประชุมประจ�าปีครั้งที่	71	ของ	AIPH	ในเดือน
กันยายน	2562	ที่กรุงปักกิ่ง	 ซึง่ขณะนัน้ก�าลงัมกีารจดังาน	Expo	2019	
อยูท่ีก่รงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	(เมษายน	–	ตลุาคม	2562)	ทัง้นี	้
สสปน.	ได้เชิญผู้แทน	จังหวัดอุดรธานี	ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา	ผู้แทน
กรมวิชาการเกษตร	และผู้แทนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เดินทาง
ไปร่วมประชมุประจ�าปีของ	AIPH	และร่วมสงัเกตการณ์การจดังาน	Expo	
2019	ด้วย
	 แต่เนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่	 และมีข้อขัดข้องบางประการ	
จึงไม่ได้มีการน�าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี	สสปน.	จึงยังไม่สามารถไปน�า
เสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	 ในการ
ประชุมประจ�าปีของ	 AIPH	 เมื่อเดือนกันยายน	 2562	 ที่ผ่านมาได	้ 
แต่ได้น�าคณะผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์
	 การประชุมประจ�าปี	 AIPH	 จัดขึ้นภายในบริเวณงาน	 Expo	
2019	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2562	จัดอย่างง่าย	ๆ	ในห้องประชุมเล็ก	ๆ	
ที่สามารถนั่งได้ประมาณ	 80	 คน	 จัดเก้าอี้แบบเธียเตอร์	 แต่อุปกรณ์ 
ในการน�าเสนอบนเวทีมีคุณภาพ	 ภาพคมชัด	 ระบบเสียงชัดเจน	 
การประชมุเริม่ด้วย	นาย	Tim	Briercliffe	เลขาธกิาร	AIPH	กล่าวต้อนรบั
ผู้เข้าร่วมประชุม	พร้อมทั้งกล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้พอสังเขป	
	 จากนัน้เป็นการน�าเสนอของ	นาย	Zhou	Jianping	รองประธาน
คณะกรรมการจัดงาน	 Expo	 2019	 เกี่ยวกับการจัดงาน	 Expo	 2019	 
ณ	กรุงปักกิ่ง	ซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดงานตั้งแต่พิธีเปิดงาน	การบริหาร

17ข่าวสารสมาคมพืชสวน

เลขาธิการ AIPH กล่าวต้อนรับ

นาย Zhou Jianping น�าเสนอ Expo 2019 Beijing

เนเธอร์แลนด์ น�าเสนองาน Floriade 2022

คณะผู้ร่วมเดินทางที่หน้าศาลาประเทศจีน
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 ตุรกี	จะจัดงาน	Expo	ในปี	2025	ที่เมือง	Gaziantep	ซึ่งเป็น
เมืองส�าคัญทางด้านการค้า	 และอุตสาหกรรม	 มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติ	 และวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 มีแหล่งท่องเที่ยว	 และมีความ 
เหมาะสมทางด้านการคมนาคมขนส่ง	 โดยพ้ืนที่จัดงานจะมีประมาณ	 
1	ล้านตารางเมตร	ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการที่จะปรับพื้นที่	 และออกแบบ
สร้างสวนแล้ว
 ญี่ปุ่น	 จะจัดงาน	 The	World	 Horticultural	 Exhibition	 
ที่เมืองโยโกฮามา	 ในปี	 2027	 ระหว่างเดือนมีนาคม	 –	 กันยายน	 โดยมี
พื้นที่จัดงาน	242	เฮคแตร์	หรือประมาณ	1,512	ไร่	โดยแบ่งออกเป็นโซน
ต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	สวนญี่ปุ่น	สวนนานาชาติ	ศิลปะ	วัฒนธรรม	อาหาร	
และการแสดง	เทคโนโลยีพืชสวน	และ	ภูมิทัศน์แห่งการผจญภัย	โดยตั้ง
เป้าหมายผู้เข้าชมงานไว้ที่	15	ล้านคน

Beijing Expo 2019

	 การจัดงาน	Expo	2019	หรือ	งานมหกรรมพืชสวนนานาชาติ	
(International	Horticultural	Exhibition	2019	,	Beijing	,	China)	จัด
ระหว่าง	28	เมษายน	–	7	ตุลาคม	2562	รวม	162	วัน	สถานที่จัดงานอยู่
ชานกรุงปักกิ่ง	 ใกล้ก�าแพงเมืองจีน	 พื้นที่ประมาณ	 503	 เฮคแตร์	 หรือ
ประมาณ	 3,143	 ไร่	 มีประเทศต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมงานกว่า	 100	 ประเทศ	 
มีต้นไม้ที่เก็บรักษาไว้ตามธรรมชาติในพื้นที่กว่า	50,000	ต้น	และมีต้นไม้
ที่ปลูกเสริมอีกกว่า	 1	 แสนต้น	 มีแนวคิด	 (theme)	 ของการจัดงานว่า	
“Live Green Live Better”	มีมาสคอต	เป็นเด็กหญิง-ชายชาวจีนชื่อ	
ดอกไม้ กับ	ยอดหญ้า 
	 เนื่องจากมีเวลาจ�ากัด	 คณะของเราได้เยี่ยมชมงานได้บาง 
สถานที่เท่านั้น	
	 เริ่มต้นที่สวนผัก	 ซึ่งมีการปลูกผักทั้งกลางแจ้งและในโรงเรือน	
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์	 การผลิตผักในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ	
แปลงผกัได้รบัการดแูลเอาใจใส่อย่างด	ีผกัทีป่ลูกกลางแจ้งอยูภ่ายใต้ต้นไม้
ใหญ่	 และต้นสน	 ผักมีความสมบูรณ์งามมาก	 จากนั้นเข้าเยี่ยมชม 
สวนพฤกษศาสตร์	(Botanic	Garden)	ซึ่งได้น�าพรรณไม้ในเขตร้อนชื้น	
มาจัดวางในสภาพธรรมชาติ	 มีพรรณไม้หลายชนิดท่ีค่อนข้างคุ้นเคย	
เพราะมีอยู่ในประเทศไทย	
 ศาลาประเทศจีน	เป็นอาคารที่ใหญ่มาก	และมีรูปแบบอาคาร
ที่น่าสนใจ	มีทั้งส่วนที่อยู่บนดิน	และใต้ดิน	หลังคารูปทรงกลม	มีน�้าไหล
จากส่วนขอบของวงกลมลงสู่ใจกลางซ่ึงเป็นช่องวงกลม	 ภายในอาคาร 
ส่วนที่อยู่ใต้ดิน	 จัดแสดงไม้ดอก	 กล้วยไม้	 และนิทรรศการพรรณไม้ของ
มณฑลต่าง	ๆ	ของจีน	
 สวนธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีนกอพยพย้ายถิ่นตาม
ฤดูกาลอาศัยอยู่หลายชนิด	 มีพืชประเภท	 กก	 บัว	 และพืชชุ่มน�้าอ่ืน	 ๆ	 
มีหนองน�้า	 และมีทางเดินให้ชมธรรมชาติระยะทางกว่า	 1	 กิโลเมตร	 
จากสวนธรรมชาติ	 ไปชมอาคารซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของงาน	 เป็นอาคาร
ทรงปราสาท	 4	 ช้ัน	 ตั้งอยู่บนเนินเขา	 ปลูกดอกไม้หลากสีเป็นคอนทัวร ์
บนเนิน	 มีทางเดินขึ้นเนินไปยังอาคาร	 สามารถขึ้นชมบนตัวอาคารได	้ 

จัดการงานในภาพรวมทั้งหมด	 ทั้งศูนย์อ�านวยการจัดงาน	 One	 Stop	
Service	 การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน	 กิจกรรมการประกวด
นานาชาติ	 เช่น	 การประกวดกล้วยไม้	 บอนไซ	 ไม้กระถาง	 ไม้ดอกต่างๆ	
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน	 การคมนาคมขนส่ง	 การบริการทางด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี	ผ่านทางโฮมเพจ	ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า	110	ล้านวิว	
ทั้งนี้มีการสรุปยอด	ผู้เข้าชมงาน	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2562	ประมาณ	
10.73	ล้านคน	(จีนตั้งเป้าหมายผู้เข้าชมงานไว้	16	ล้านคน)
	 จากนั้นเป็นการน�าเสนอแผนการจัดงานมหกรรมพืชสวนของ
ประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	ประเทศกาตาร์	จะจัดงาน	Horticultural	EXPO	ใน
ปี	2021	ที่กรุง	 โดฮา	 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากทั้งตัวอาคาร	และ
กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีม่ใีนงาน	การน�าเสนอของการ์ตากอ็ลงัการมาก	ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	จะจัดงาน	Floriade	ในปี	2022	ที่	อัมสเตอร์ดัม-อัลเมียร์	
ซึ่งการน�าเสนอของเนเธอร์แลนด์	 มีรายละเอียดของแผนงานที่ดีมาก	 
ทั้งแผนหลัก	 โครงสร้างของงาน	 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 กิจกรรม	 
การด�าเนินการ	 การรักษาความปลอดภัย	 การบริการผู ้เข้าชมงาน	 
การตลาด	และการสื่อสาร	ผู้สนับสนุนการจัดงาน	เป็นต้น
 เกาหลีใต้ จะจัดงานในปี	2023	ใช้ชื่องานว่า	Suncheonman	
Garden	Expo	2023	ทีเ่มอืง	Suncheon	ระหว่างวนัที	่22	เมษายน	–	22	
ตุลาคม	พื้นที่ประมาณ	1.09	ล้านตารางเมตร	โดยมีแนวคิดที่จะน�าเสนอ
สวนในรูปแบบ	 สวนเรขาคณิต	 สวนเทคโนโลยี	 สวนที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	และสวนอุตสาหกรรมไฮเทค

ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย

ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ

ภายในศาลาประเทศจีน

สวนธรรมชาติ 

คอนทัวร์ดอกไม้หลากสี
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สวนผักในอาคารสวนผักกลางแจ้งสวนผัก

ศาลาประเทศจีนพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ ยีราฟสร้างจากเศษไม้ที่สวนพฤกษศาสตร์

ภายในศาลาประเทศจีน นิทรรศการจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน ภายในศาลาประเทศจีน

สวนธรรมชาติ เส้นทางเดินชมธรรมชาติ
อาคารทรงปราสาท 
แลนด์มาร์คของงาน

คอนทัวร์ดอกไม้หลากสี แลนด์มาร์คของงาน เมืองดอกไม้

ไม้ดอกแปลงใหญ่ที่เมืองดอกไม้ อาคารนานาชาติ สวนมาสคอตหน้าอาคารนานาชาติ



20 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

จากจุดนี้สามารถชมวิวบริเวณงานได้	 ทางลงอยู่คนละด้านกับทางขึ้น	
ระหว่างทางมีแปลงดอกไม้ให้ชมตลอดทาง	
 เมอืงดอกไม้ เป็นทีโ่ล่งกว้างใหญ่	มแีปลงปลกูดอกไม้นานาชนดิ
หลากสี	 ทั้งแปลงใหญ่	 และปลูกในกระบะ	 พันธุ์ไม้มีทั้งไม้ดอกธรรมดา
อย่างบานไม่รู้โรย	บานชื่น	ไปจนถึงไม้เมืองหนาวอย่างลาเวนเดอร์
 อาคารนานาชาติ	 เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกกล่าวถึงมาก	 โดย
เฉพาะหลังคาอาคารเป็นรูปดาวเรียงติดต่อกัน	 ด้านหน้าอาคารมีเสา
ธงชาติของทุกประเทศที่ร่วมงาน	และสวนหย่อมมาสคอต	น้องยอดหญ้า	
และน้องดอกไม้	เป็นอาคาร	3	ชั้น	ภายในอาคารเป็นพื้นที่จัดแสดงและ
จ�าหน่ายสนิค้าของประเทศต่าง	ๆ 	รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ	ชัน้ล่าง
เป็นพื้นที่จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้	 การจัดสวนกล้วยไม้	 และแสดง
การจัดกล้วยไม้ในภาชนะ
	 ส�าหรับศาลาของประเทศต่าง	 ๆ	 ได้มีโอกาสเยี่ยมชม	 ของ
ประเทศ	 กาตาร์	 เยอรมนี	 ญี่ปุ่น	 และไทย	 ศาลาของประเทศกาตาร ์ 
ดูทันสมัยและอลังการ	เป็นอาคาร	3	ชั้น	ตั้งอยู่บนเนิน	ทางขึ้นตัวอาคาร
เป็นบันไดเลื่อนที่ใช้สีสันดึงดูดความสนใจ	 ภายในอาคารจัดแสดงแบบ
จ�าลองอาคารต่าง	ๆ	ของงาน	Expo	ที่จะจัดขึ้นที่เมือง	โดฮา	ในปี	2021	
นอกจากนี้มีการแสดงเทคโนโลยีการปลูกพืชหลากชนิด	ของกาตาร์
 ศาลาประเทศเยอรมน	ีด้านหน้ามตีุก๊ตาหมแีพนดา	กบัหมขีาว	
ตั้งอยู่ให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายรูปกับหมีทั้งสองตัวเป็นที่ระลึก	 ก่อนเข้าภายใน
อาคารจะได้รบัแจกเมลด็พนัธุไ์ม้	ภายในอาคารมกีารแสดงพฒันาการของ
ประเทศเยอรมนีในยุคอุตสาหกรรม	 และเกษตรกรรม	 มีนวัตกรรมที ่
น่าสนใจ	 เช่น	 การเล้ียงผ้ึง	 การน�าผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรม	เช่น	น�าผลผลิตข้าวโพดมาท�าเป็นรองเท้ายาง	

ภายในอาคารนานาชาติ นิทรรศการของ FAO ในอาคารนานาชาติ ภายในอาคารนานาชาติ

ศาลาของเยอรมนีบันไดเลื่อนที่ศาลาของกาตาร์

ภายในศาลาของกาตาร์

สวนกล้วยไม้ในอาคารนานาชาติ ศาลาของกาตาร์
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 ศาลาประเทศญี่ปุ่น	มีสไตล์การจัดสวนที่เป็นเอกลักษณ์	คือมี
สระน�้า	ปลาคราฟ	ต้นไผ่	และสวนหิน	ภายในอาคารมีการแสดงการจัด
ดอกไม้แบบญี่ปุ่น
 ศาลาประเทศไทย	 เป็นศาลาทรงไทย	 บริเวณหน้าศาลาไทย	 
มีท่าน�้า	ซึ่งมีเรือพายเล็ก	ๆ	มีดอกไม้	ลอยล�าอยู่ในสระน�้า	บริเวณสนาม
มีสามล้อพ่วงตู้กระจกขายของจอดอยู่	และตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ	
มีการจัดแสดงสินค้าเกษตร	 และผลิตภัณฑ์ส่งออก	 ของไทย	 มีห้องฉาย 
วิดีทัศน์	 และมีชานเรือนส�าหรับจัดงานหรือกิจกรรมเป็นระยะ	 ๆ	 เช่น	 
จัดชิมผลไม้ไทย	จัดงานวันส�าคัญ	ๆ	ของไทย	เป็นต้น	และที่ศาลาไทยนี้	
คณะของเราได้เชิญ	ผู้แทนจากไต้หวัน	และเนเธอร์แลนด์	มาร่วมประชุม
หารือ	 และขอทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการในการ 
ประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ประเทศไทยด้วย
	 ถึงวันน้ี	 ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลน้ีให้ความส�าคัญกับการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก	หรือไม่	เพียงไร	แต่หวังว่า	ทีมงาน	สสปน.	จังหวัด
อุดรธานี	 และ	 นครราชสีมา	 จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการไป
สงัเกตการณ์	การประชมุประจ�าปีของ	AIPH	และสงัเกตการณ์	งาน	Expo	
2019	ที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้	ไว้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงาน	เมื่อโอกาสนั้น
มาถึง	
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หน้าศาลาไทย

ผู้แทนของเนเธอร์แลนด์ให้ข้อมูล

ผู้แทนจากไต้หวันให้ข้อมูลการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

ศาลาประเทศญี่ปุ่นรองเท้ายางจากข้าวโพด
ภายในศาลาของเยอรมนี
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	 ในร่างกายของคนเรามไีขมนัอยู	่3	ประเภท	คอื	คอเลสเตอรอล 
(cholesterol)	ฟอสโพลิปิด	 (phosphoelipid)	 และไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride)	ไขมันไตรกลีเซอไรด์พบได้ทั่วไปในร่างกาย	ประกอบด้วย
กรดไขมนั	3	โมเลกลุต่อกบั	กลีเซอรอล	(glycerol)	ไขมนัเหล่านีม้บีทบาท
และหน้าที่แตกต่างกันออกไป	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่คนเราต้องมีความเข้าใจ
และรู้เรื่องไขมันหรือน�้ามันที่มีต่อ	 “สุขภาพของร่างกาย”	 ในปัจจุบันมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยใหม่ๆ	อยู่เป็น
ระยะๆ	 ถ้าเรารู้ทันก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน�้ามันเพื่อสุขภาพและ
อนามัยที่ดีต่อไป
	 เมื่อประมาณ	4	ทศวรรษเศษมาแล้ว	มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
น�า้มนัอิม่ตวั	ว่าเป็นสาเหตขุองโรคหวัใจ	เพราะท�าให้โลหติมคีอเลสเตอรอล
สูง	 แต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าน�้ามันอะไรก็ตามที่ถูกเติมไฮโดรเจน	 (hydro-
genation)	ต่างก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ	
	 มผีูท้ีต้่องการสร้างภาพคอเลสเตอรอลให้เป็นผู้ร้าย	โดยทุ่มเงิน
จ�านวนมากพร้อมกบัส่งเสรมิให้กนิน�า้มนัถัว่เหลอืง	น�า้มนัข้าวโพด	น�า้มนั
เมล็ดทานตะวัน	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว	 โดยมีบริษัทยายืนยันว่า	
“คอเลสเตอรอล	 เป็นสิ่งที่น่ากลัว”	 แล้วท�าการเผยแพร่ให้แพทย์และ
สาธารณะชนให้หลงหวาดกลัวโรคหัวใจ	 จึงยอมกินยาลดไขมัน	 ที่แพทย์
แนะน�าให้กิน	 ไตรกลีเซอไรด์	 เป็นไขมันในเลือดตัวจริง	 แต่บริษัทยา 
ไม่พูดถึง	เพราะยาลดไขมัน	(statin)	แทบไม่มีผลการลดไตรกลีเซอไรด์	
	 ปัจจุบันคนไทยมีไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าในอดีตมาก	 เพราะ 
คนไทยกินน�้าตาลสูงขึ้นมาก	 (ประมาณ	 36	 กก./คน/ปี)	 พฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารขยะ	อาหารทีม่าจากแป้งแม้แต่ข้าวขาวหรือผลไม้หวานจดั	
ก็เป็นสาเหตุให้ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น	 อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิด
โรคหัวใจ
	 การต่อต้าน	 “น�้ามันอิ่มตัว”	 ว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดนั้นไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากไปกว่าการบิดเบือน
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า	 ด้วยเหตุนี้สถิติคนเป็นโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดจึงเพิ่มขึ้น	

ประเภทของน�้ามัน

	 ไขมนัหรอืน�า้มนัประกอบไปด้วยกรดไขมนั	(fatty	acid)	ซึง่แบ่ง
ออกได้เป็นสองกลุ่มได้แก่	 :	กรดไขมันอิ่มตัว	 (saturated	 fatty	 acid)	
และกรดไขมันไม่อิ่มตัว	(unsaturated	fatty	acid)

พืชสวน วิ ช า ก า ร

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

น�้ามันกับสุขภาพ
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ทานตะวัน

ดาวอินคา

ปาล์มน�้ามัน
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 กรดไขมนัอิม่ตวั	หรอื	น�า้มนัอิม่ตวั	เช่น	กรดสเตยีรกิ	(stearic	
acid)	 พบมากในไขมันเนื้อวัว	 กรดไมริสติก	 (myristic)	 กรดปาล์มิติก	
(palmitic)	เป็นต้น	กรดไขมันไม่อิ่มตัว	เช่น	กรดลินโนเลอิก	(linoleic	)	
หรือโอเมก้า-6	พบมากในน�้ามันพืช	กรดลินโนเลนิก	((linolenic	)	หรือ
โอเมก้า-3	เป็นต้น	
	 ในทางโภชนาการแบ่งกรดไขมันออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 
กรดไขมนัทีไ่ม่จ�าเป็น	เป็นกรดไขมนัทีร่่างกายสร้างขึน้เองได้	ซึง่เป็นกรด
ไขมันส่วนใหญ่ในร่างกาย	ไม่จ�าเป็นต้องกนิเข้าไปและ	กรดไขมนัทีจ่�าเป็น 
(essential	oil)	เป็นกรดไขมันที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้	จึงจ�าเป็นต้อง
กินอาหารที่มีกรดไขมันประเภทนี้
	 กรดไขมันจ�าเป็นชนิดหลักมีอยู่	 2	 ชนิด	 คือ	กรดลินโนเลอิก 
(linoleic	 acid)	หรือกรดไขมันโอเมก้า-6	 (omega-6)	และกรดอัลฟา- 
ลินโนแลนิก	 (alpha-linolenic	 acid)	 หรือกรดไขมันโอเมก้า-3	 
(omega-3)	 การมีสุขภาพดีข้ึนอยู่กับสมดุลท่ีเหมาะสมของกรดไขมัน 
ในอาหารด้วย	การกินไขมันโอเมก้า-6	มากแต่มีกรดไขมันโอเมก้า-3	น้อย
จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ	 เช่นอาจไปส่งเสริมให้เกิดการอักเสบ	 เช่นการ
อกัเสบของเยือ่บเุส้นเลอืด	ซึง่จะน�าไปสูก่ารเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด	
	 อตัราส่วนทีเ่หมาะสมของโอเมก้า-6	ต่อโอเมก้า-3	คอื	2:1	หรอื
ไม่เกิน	4:1	อาหารตะวันตกมีอัตราส่วนนี้ประมาณ	16:1	น�้ามันถั่วเหลือง
เป็นแหล่งใหญ่ทีส่ดุของโอเมก้า-6	น�า้มนัปลาโดยเฉพาะปลาในเขตน�า้เยน็
เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของโอเมก้า-3
	 เอเมก้า-3	เป็นกรดไขมนัไม่อิม่ตวัเชิงซ้อน	มคีวามส�าคญัในการ
ระงับอาการอักเสบและช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด	
และ	DHA	(docosahexaenoic	acid)	ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง
	 ในปัจจบุนัเป็นทีท่ราบกันดว่ีาโอเมก้า-3	เป็นน�า้มนัทีม่คีณุสมบตัิ
เป็นยาให้ผลดต่ีอหัวใจ	ช่วยป้องกันการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ	(cardio-
vascular	 disease)	 โรคปวดข้อ	 ล�าไส้ใหญ่	 สมองและระบบประสาท	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่า	 กรดไขมันโอเมก้า-3	
ที่มีอยู่ใน	น�้ามันปลา	(fish	oil)	เป็น	“สารอาหารจ�าเป็นต่อการท�างานที่
เป็นปรกตขิองร่างกาย”	เพราะถ้าขาดอาหารจ�าเป็นนีจ้ะส่งผลให้ร่างกาย
เกิดความผิดปรกติในระบบต่างๆได้

องค์ประกอบของน�้ามัน

	 น�้ามันหรือไขมันที่เราใช้อุปโภคและบริโภคได้มาจากพืชและ
สัตว์	 พืชที่ให้น�้ามัน	 เช่น	 ปาล์มน�้ามัน	 มะพร้าว	 ถั่วเหลือง	 ข้าวโพด	
ทานตะวัน	 ค�าฝอย	 คาโนลา	 (เรพซีด)	 มะกอก	 ร�าข้าว	 ฝ้าย	 ดาวอินคา	
(sacha	 inchi)	 เป็นต้น	ส่วนสัตว์ที่ให้น�้ามัน	เช่น	ปลาคอด	ปลาเฮอร์ริง	
ปลาทูน่า	ปลาแซลมอน	ปลาแมคเกอเรล	ปลาทู	สุกร	โค	กระบือ	แมวน�้า	
เป็นต้น	
 น�า้มนัมะพร้าว	ม	ีกรดไขมนัอิม่ตวั	มากทีส่ดุคือ	92%	รองลงมา 
คือ	น�้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม	86%,	น�้ามันเนย	66%,	น�้ามันปาล์ม	51%,	
น�้ามันหมู	 41%	 อย่างไรก็ตาม	 น�้ามันอ่ิมตัวยังแตกต่างกันที่ปริมาณ	 
“กรดไขมันขนาดกลาง”	 และ	 “กรดไขมันขนาดยาว”	 กรดไขมันที่มี

ถั่วเหลือง

น�้ามันมะกอก
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น�้ามันกับสุขภาพ

	 ได้มกีารบนัทกึไว้ว่าในประเทศอนิเดีย	มกีารใช้น�า้มนั	เช่นน�า้มนั
งา	น�า้มนัมะพร้าว	ในต�าราแพทย์แผนโบราณทีช่ือ่	อายรุเวช	มาเป็นเวลา
กว่า	 4,000	 ปี	 ในประเทศจีนก็มีการใช้น�้ามันมะพร้าวในต�ารา	แพทย์ 
แผนจีน	มากกว่า	2,000	ปี	ใช้รักษาโรค	69	โรค	หลายประเทศในทวีป
แอฟริกาและอเมริกลาง	ก็ได้ให้คนป่วยดื่มน�้ามันมะพร้าวเป็นแก้วๆ	เพื่อ
รักษาโรค	 ชาวอินเดียในเปรูใช้ประโยชน์จากแป้งและน�้ามัน	 ดาวอินคา 
(sacha	 inchi)	 เพื่อบริโภค	 เป็นเครื่องดื่มและเครื่องประทินผิว	 มาเป็น
เวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
 สารประกอบและสารออกฤทธ์ิในน�า้มนัมีหลายชนิด	มคีณุสมบตัิ
และหน้าที่แตกต่างกันออกไป	เช่น	ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกัน	บางชนิด
ท�าหน้าที่ต่อต้านการเติมออกซิเจนและมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ	
หลายชนดิมคีวามสามารถในการท�าลายเชือ้โรคและสิง่แปลกปลอมท่ีเข้า
สู่ร่างกาย	เป็นต้น	กรดไขมันที่มีลักษณะและส่วนประกอบที่แตกต่างกัน	
ก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นกัน	 น�้ามันที่มีบทบาทในทางส่งเสริม	 
บ�ารุงรักษาและป้องกันรักษาโรค	 คือ	น�้ามันปลา	 และ	น�้ามันมะพร้าว  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 น�้ามันปลา
	 น�้ามันปลา	(fish	oil)	ได้มาจากปลาที่ให้น�้ามันมากๆ	ตลอดจน
สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม	 และสัตว์ทะเลขนาดเล็กอื่นๆ	 น�้ามันปลาเป็น
หนึ่งในอาหารจ�าเป็นที่มีใช้ในวงการแพทย์มานานกว่า	 80	 ปี	 ด้วย
คุณสมบตัทิีเ่ทียบเท่ายา	ให้ผลดต่ีอหวัใจ	ระบบเลือดข้อต่อ	ล�าไส้ใหญ่	การ
บริโภคน�้ามันปลาสามารถช่วยให้หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ	 กลับมาเต้นใน
จังหวะปรกติได้	 นอกจากน้ีการบริโภคน�้ามันปลายังป้องกันการเกิดโรค
หัวใจได้	เนื่องจากน�้ามันปลาช่วยละลายลิ่มเลือด	
	 ผลงานวิจัยยังพบอีกว่า	 น�้ามันปลาช่วยให้	 “การสื่อสารของ
ระบบไฟฟ้าเคมขีองเซลล์กล้ามเนือ้หวัใจ”	ท�างานอย่างเป็นปรกต	ิและยงั
ช่วยให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น	น�้ามันปลาเป็นสารอาหาร
ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด	 ซึ่งการมีระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง	เป็นอันตรายอย่างยิ่งส�าหรับหลอดเลือดหัวใจ
	 กรดไขมนั	DHA	(docosahexaenoic	acid)	ในน�า้มนัปลาช่วย
ท�าให้การท�างานของผนังเซลล์ดีขึ้น	 ซ่ึงจะช่วยท�าให้	 “การสื่อสัญญา
ประสาท”	ระหว่างเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กรดไขมัน	DHA	มีความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพของสมองในทกุวยั	
ช่วยบ�าบัดโรคหลายชนิดที่เกิดกับสมองรวมทั้งใช้ต้าน	 อาการซึมเศร้า	
ท�าให้อารมณ์ดขีึน้	บ�ารงุสายตา	ผวิหนงั	เยือ่และภมูคิุม้กนั	สมองทีม่	ีDHA	
ต�า่จะน�าไปสูอ่าการซมึเศร้ามพีฤตกิรรมก้าวร้าวรุนแรง	ขาดสมาธ	ิรวมทัง้
อาจน�าไปสู่โรคความจ�าเสื่อม	“อัลไซเมอร์”	ได้
	 น�้ามันปลามีบทบาทส�าคัญในวงการ	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
(dietary	supplement	product)	ผลิตภัณฑ์อาหาร	(food	product)	
อาหารเป็นยา	 (functional	 food)	 ใช้เป็นส่วนผสมยา	 (medicinal	 
ingredient)	 เครื่องส�าอาง	 ตลอดจนใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 
อาหารอื่นๆ	อีกมากมาย

โมเลกลุขนาดยาว	(long-chain	fatty	acid)	เป็นไขมนัทีย่่อยยาก	เคล่ือนที่
ได้ช้า	 และไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานในตับแต่จะไปสะสมเป็นไขมันตาม 
ส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 เช่น	 กรดโอเลอิก	 (โอเมก้า-9)	 กรดลินโนเลอิก	 
(โอเมก้า-6)	กรดลินโนเลนิก	(โอเมก้า-3)	
	 ส่วนกรดไขมันโมเลกุลขนาดกลาง	 (medium-chain	 fatty	
acid)	เช่น	กรดคาโปรอิก	(caproic)	กรดคาปริลิก	(caprylic)	ในน�้ามัน
มะพร้าวและกะท	ิร่างกายมนษุย์สามารถเปลีย่น	“กรดไขมนัขนาดกลาง”	
ไปเป็นพลงังานได้อย่างรวดเรว็	เมือ่รบัประทานเข้าไปจะผ่านจากกระเพาะ
ไปยังล�าไส้ซึมเข้าไปในกระแสเลือด	 แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่าง
รวดเร็ว
	 น�า้มนัถัว่เหลอืง	(soybean	oil)	ประกอบไปด้วยไขมนัไม่อิม่ตวั	
85%	 และมีน�้ามันอิ่มตัวเพียง	 15%	 น�้ามันถั่วเหลืองนอกจากจะมีกรด 
ไขมันโอเมก้า-6	 มากแล้ว	 ยังมีปัญหาส�าคัญตรงท่ีน�้ามันประเภทนี้ถูก 
ออกซิไดซ์	 (เติมออกซิเจน)	 ได้ง่ายปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วข้ึนเมื่อถูก 
ความร้อน	 เมื่อปฏิบัติเริ่มขึ้นแล้วจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ลุกลามไปอย่าง
รวดเร็ว	ท�าให้เกิด	สารเป็นพิษ	หลายอย่าง	

กะทิ

น�้ามันปลา (Fish Oil)
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 น�้ามันมะพร้าว
	 น�้ามันมะพร้าว	(coconut	oil)	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 1)		น�้ามันมะพร้าวที่ผลิตโดยกรรมวิธีบีบ	 ไม่ผ่านความร้อนสูง
และสารเคมใีดๆ	จากเนือ้มะพร้าวสด	เป็นน�า้มนัมะพร้าวสด	เป็นน�า้มนัที่	
“บริสุทธิ์ที่สุด”	 สีใสเหมือนน�้า	 มีวิตามินอีและไม่ผ่านการเติมออกซิเจน	 
มีค่าเพอร์ออกไซด์และกรดไขมันอิสระต�่ามีกลิ่นมะพร้าวอย่างอ่อนๆ	 
ถึงแรง	 ความชื้นไม่เกิน	 0.1%	 เรียกน�้ามันมะพร้าวชนิดน้ีว่า	 “น�้ามัน
มะพร้าวพรหมจรรย์”	หรือ	“virgin	coconut	oil”	
	 2)		น�้ามันมะพร้าวที่ผลิตโดยกรรมวิธีของอุตสาหกรรม	ใช้สาร
เคมีและความร้อนสูงในกระบวนการท�าให้บริสุทธิ์	ฟอกสีและก�าจัดกลิ่น
ท�าให้สารต่อต้านการเติมออกซิเจนที่มีอยู่ถูกท�าลายไปจนหมดสิ้น	จะถูก
เตมิออกซเิจนตัง้แต่การสกดั	การขนส่งและการเกบ็รกัษา	ก่อนทีจ่ะถกูน�า
มาใช้ในการปรุงอาหาร	การเติมออกซิเจนท�าให้เกิดอนุมูลอิสระที่ท�าร้าย
เซลล์	เป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลาย
	 น�้ามันมะพร้าวและกะทิประกอบไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัว
มากกว่า	90%	มอีงค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น	“กรดไขมนัขนาดกลาง”	หรอื	
“medium-chain	fatty	acid”	จงึถกูดดูซมึและเคลือ่นย้ายอย่างรวดเรว็	
เมื่อบริโภคเข้าไปจะผ่านจากกระเพาะไปยังล�าไส้	 เข้าไปในกระแสเลือด	
แล้วเปลีย่นเป็นพลงังานทีต่บัอย่างรวดเรว็ท�าให้ไม่เกดิเป็นไขมนัสะสมใน
ร่างกาย	 นอกจากนั้นน�้ามันมะพร้าวยังช่วยเร่ง	 “อัตราการเผาผลาญ”	
อาหารท่ีรบัประทานไปพร้อมกนั	อกีท้ังยงัไปเผาผลาญไขมนัทีส่ะสมไว้เดมิ	
ท�าให้ร่างกายผอมลง	 เมื่อใช้ชโลมกายก็ซึมเข้าไปภายในผิวหนังได้อย่าง
รวดเร็ว
	 กรดลอริก	(lauric	acid)	ในน�้ามันมะพร้าวมีอยู่สูงถึง	48-53%	
เมื่อบริโภคเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นโมโนกลีเซอไรด์	ชื่อ	โมโนลอริน	(mono-
laurin)	 ที่ช่วยสร้างภูมิคุมกันและยังมีฤทธ์ิฆ่าเชื้อโรค	 น�้ามันมะพร้าว
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	 รา	 ยิสต์	 โปรโตซัว	 ไวรัส	 อย่างไรก็ตาม 
โมโนลอรินไม่สามารถฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ทุกชนิดจะฆ่าได้เฉพาะจุลินทรีย์ที่
มี	“เยื่อหุ้มเซลล์เป็นไขมัน”	เช่นเชื้อไข้หวัดใหญ่	โรคเริม	คางทูม	โรคซาร์
และโรคเอดส์	 การที่โมโนลอริกไม่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด	 ก็เป็นผลดี	
เพราะแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในทางเดินอาหารจะไม่ถูกท�าลาย
	 นอกจากกรดลอริกแล้ว	 น�้ามันมะพร้าวยังมีกรดไขมันขนาด
กลางอีก	 3	 ตัว	 คือ	 กรดคาปริก	 (capric	 acid,	 7%)	 กรดคาปริลิก  
(caprylic	acid,	8%)	และกรดคาโปรอกิ	(caproic	acid,	0.5%)	ทีม่ฤีทธิ์
ฆ่าเช้ือได้เช่นกัน	 นอกจากน้ียังมีกรดไขมันโมเลกุลขนาดยาว	 คือ	 กรด 
ไมรสิตกิ	(myristic	acid,	17%)	กรดไขมนัอิม่ตวัตัวเหล่านีต่้างกช่็วยเสรมิ
กรดลอริก	 ในการ	 “เพิ่มภูมิคุ้มกัน”	 ให้แก่ร่างกาย	 เพื่อป้องกันไม่ให ้
เชื้อโรคไปก่อให้เกิดโรคแก่ร่างกายหรือฆ่าเชื้อเหล่านี้เมื่อปรากฏตัวขึ้น
	 น�า้มนัมะพร้าว	มสีารแอนตอิอกซแิดนต์	(antioxidant)	หลาย
ประเภท	 ที่มีประสิทธิภาพสูงท�าหน้าท่ีต่อต้านการเติมออกซิเจนที่ท�าให้
เกิดอนุมูลอิสระ	 (free	 radical)	 ซ่ึงอนุมูลอิสระน้ีเป็น	“โมเลกุลเกเร” 
เที่ยวไปโจมตีโมเลกุลอื่นๆ	ท�าให้เซลล์	ผิดปรกติ	เช่น	เยื่อบุเซลล์ฉีกขาด	
ผิวหนังเหี่ยวย่น	 เป็นต้น	 อนุมูลอิสระอาจเกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม	
อาหารและเครื่องดื่ม	การสูบบุหรี่	และความเครียด	ฯลฯ  

เนื้อมะพร้าว

น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์

น�้ามันมะพร้าว
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	 จาการศึกษาวิจัยพบว่า	 เซลล์สมองในหลายกรณี	 สามารถใช้
สารคีโตนเป็นแหล่งพลงังานได้ดกีว่ากลโูคสและวธิหีนึง่ทีร่่างกายจะได้รบั
สารคีโตนเพื่อน�าไปใช้เป็นพลังงาน	 คือพยายามให้ร่างกายได้รับน�้าตาล
จากอาหารน้อยที่สุด	 ร่างกายจึงจ�าต้องหันเหไปเผาผลาญไขมันที่สะสม
อยูเ่ดมิหรอืทีบ่รโิภคเข้าไป	ในกระบวนการเผาผลาญนีเ้อง	ตบัจะสร้างสาร
คีโตน	 ซึ่งเซลล์สมองและเซลล์กล้ามเนื้อสามารถน�าไปใช้เป็น	 “พลังงาน
แทนน�้าตาลกลูโคส”	 ได้	 จึงมีการพัฒนา	 “อาหารไร้แป้ง”	 และบวกกับ	
“การเพิ่มไขมัน”	เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างสารคีโตนได้มากที่สุด
	 ได้มีการน�าโภชนะคีโตน	 มาใช้อย่างได้ผลเป็นเวลานับสิบๆ	 ปี	
เพ่ือรักษา	 “ความผิดปรกติของประสาท”	 โดยเฉพาะ	 โรคลมชัก  
(epilepsy)	ซึง่ใช้โภชนะคโีตนช่วยบ�าบดัมาตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1920	โรคทีรั่กษา
ได้ด้วยโภชนะคีโตนแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	 (1)	 โรคทางร่างกาย-	
ได้แก่	 :	 กลุ่มอาการ	Metabolic	 Syndrome	 โรคเบาหวาน	 โรคมะเร็ง	 
โรคอ้วน	 (2)	 โรคของสมอง-	 ได้แก่	 :	 โรคลมชัก,	 โรคอัลไซเมอร์,	 
โรคพาร์กินสัน,	 โรคปลอกประสาทอักเสบ,	 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง,	 
โรคภูมิคุ้มกันท�าลายตัวเอง,	โรคออติสซึม
 การบริโภคอาหาร	มีผลต่อสุขภาพ	โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน	
เมื่อรู้ว่าไขมันชนิดใดเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ควรหลีกเลี่ยง	จึงจะท�าให้
ร่างกายห่างไกลจากโรคาพยาธิต่าง	ๆ

น�้ามันมะพร้าวกับโภชนะคีโตน

 โภชนะคีโตน	 (ketogenic	 diet)	 เป็นสูตรอาหารที่ประกอบ
ด้วย	สารคีโตน	 (ketone	 bodies)	 ที่ถูกสร้างขึ้นจากไขมันในร่างกาย	
โดยที่ไขมันถูกเปลี่ยนเป็น	กรดไขมันและคีโตน	ที่มีผลท�าให้สามารถลด
ระดับของน�้าตาลกลูโคสและปรับปรุง	“การต้านอินซูลิน”	ในร่างกาย
	 การเกิดสารคีโตนดังกล่าว	เกิดได้	2	วิธี	คือ	จากไขมันที่สะสม
ไว้ในร่างกาย	เมื่อเกิดภาวะที่หลอดเลือดมีระดับน�้าตาลต�่าไขมันที่สะสม
ไว้ตามส่วนต่างๆ	 ของร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น	กรดไขมัน	 และเคล่ือน
ย้ายไปยังตับและถูกตับเปล่ียนให้เป็น	สารคีโตน	 ซ่ึงเป็นสุดยอดของ
อาหารที่ให้พลังงานแก่เซลล์
 จากไขมันในน�้ามันมะพร้าว	เมื่อบริโภคน�้ามันมะพร้าว	มันจะ
เคลื่อนย้ายไปยังตับอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัย	 น�้าดี	 (bile)	 และไป
เปลี่ยนเป็นสารคีโตน	 ที่เซลล์น�าไปใช้เป็นพลังงาน	 พลังงานจากคีโตน	
เข้าไปสู่กระแสเลือดโดยไม่มีการใช้อินซูลิน
 การบ�าบัดด้วยโภชนะคีโตน
	 คโีตนแก้ปัญหาในการเปล่ียนน�า้ตาลกลโูคสให้เป็นพลงังานและ
ช่วยจัดหา	 “พลังงานที่สมองต้องการ”	 เพื่อท�าหน้าที่และพัฒนาอย่าง
สมบรูณ์	คโีตนยงักระตุน้ให้เกดิโปรตนีชนดิพเิศษทีเ่รยีกว่า	“ปัจจยัอาหาร
ประสาท”	 ที่ได้จากสมองที่ท�าหน้าที่ในการรักษา	 ซ่อมแซมและป้องกัน
เซลล์สมอง	กระตุน้	“การเจรญิเตบิโตของเซลล์สมองใหม่”	ให้เกดิขึน้เพือ่
ทดแทนเซลล์ทีต่ายแล้ว	หรอืก�าลงัจะตาย	สิง่นีเ้องทีอ่นญุาตให้มกีารรกัษา
และซ่อมแซมเกิดชึ้น
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น�้ามันมะพร้าว
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ปี	2562	ที่ผ่านมา	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	มีกิจกรรมที่ส�าคัญ	ๆ 	
ทีไ่ด้ด�าเนนิการ	และร่วมด�าเนนิการกบัหน่วยงานอืน่	ๆ 	ผ่านไปแล้ว	ได้แก่	การประชมุ
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1	 ที่จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่าง 
วันที่	14-17	กุมภาพันธ์	จัดทัศนศึกษา ไต้หวัน	ระหว่าง	วันที่	5-12	มีนาคม	จัดงาน	
“หิมพานต์..เปิดต�านานผลไม้เบญจทิพย์”	 ร่วมกับโครงการเมืองสุขสยาม	 ณ	 
ไอคอนสยาม	 ระหว่างวันที่	 17	 พฤษภาคม-2	 มิถุนายน	 ร่วมออกร้านโครงการ 
ชัยพัฒนาประชาเกษม	 ระหว่างวันที่	 22-26	 พฤษภาคม	 ที่บริเวณตลาดนางเลิ้ง	 
ถนนผดุงกรุงเกษม	เขตป้องปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ
 จดัทศันศกึษาจงัหวดัอทุยัธาน	ีระหว่างวนัที	่6-7	มถินุายน	ร่วมกับคณะ
ของส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรอื	สสปน.	
เข้าร่วมประชุม	AIPH Annual Congress ครั้งที่ 71	 และร่วมสังเกตการณ์งาน	
Expo 2019 Beijing	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	8-11	
กันยายน	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 จัดประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18	 ระหว่างวันที่	 5-7	 พฤศจิกายน	ณ	 โรงแรม
ริชมอนด์	สไตล์ลิช	นนทบุรี
	 ส่งท้ายปีด้วยงานส�าคัญของสมาคมฯ	 คือ	 งานครบรอบ 35 ปีสมาคม 
พชืสวนแห่งประเทศไทย และการประชมุสามญัประจ�าปี	เมือ่วนัที	่29	พฤศจกิายน	
ที่โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	กรุงเทพฯ	ซึ่งงานนี้มีสมาชิกและแขก
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมากเกินความคาดหมาย	ภายในงาน	นอกจาก
จะมกีารมอบประกาศเกยีรติคุณแก่ผูท้ีม่คีณุปูการต่อสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย
แล้ว	 สมาคมฯ	 ยังได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์ ดร. สมเพียร เกษมทรัพย ์ 
หนึ่งในผู ้ร ่วมก่อตั้งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มาบรรยายพิเศษเรื่อง	 
“กว่าจะมาเป็นสมาคมพืชสวนฯ”	ด้วย
	 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“อนาคตกัญชา-กัญชงไทย”	โดย	
ดร.เภสัชกรหญิง อาริญา สาริกะภูติ	ทายาทคนเดียวของท่าน	ดร.ยุกติ สาริกะภูติ 
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนแรก	 ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างมาก
	 ในการประชุมสามญัประจ�าปี	2562	ได้มกีารเลอืกตัง้นายกสมาคมคนใหม่	
ซ่ึงผลปรากฏว่า	ดร. อนันต์ ดาโลดม	 ได้รับเลือกโดยเสียงที่เป็นเอกฉันท์ให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ต่อเนือ่ง	อกีสมยั	และท่านนายกสมาคมฯ	ได้แต่งตัง้ทีป่รึกษา	
และคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งนี้งานส�าคัญต่อไป 
ที่สมาคมฯ	 จะด�าเนินการในปี	 2563	 คือ	การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่	7-9	พฤษภาคม	2563	ณ	ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ	 
ไบเทค	บางนา

พบกันใหม่ฉบับหน้ำ
สำรำณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 นายเกษม	จันทรประสงค์
ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	
นายมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นายยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
Mr.	Robert	Dixon		 นายสกล	มงคลธรรมากุล
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์		 นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส		 นางพวงพกา	คมสัน
ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นายอนันต์	ดาโลดม
อุปนายก 	 นายวิรัช	จันทรัศมี	
	 นางลักขณา	นะวิโรจน์
	 ดร.กิตติ	วิทูรวิทย์ลักษณ์	
	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู
เลขาธิการ		 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ		 ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก		 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน		 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	
	 นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร		 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู	
	 นางสุรัตน์วดี	สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ		 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	
ฝ่ายวิชาการ		 นางปิยนุช	นาคะ	 	
ฝ่ายทัศนศึกษา		 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	ดร.เมธินี	ศรีวัฒนกุล
		 นางกาญจนา	โยธารักษ์

กรรมการกลาง 
นายสุพล	ธนูรักษ์		 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง	 	
นางวิไล	อติชาตการ		 นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล
นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์		 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล
นายนิวัติ	ปากวิเศษ		 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่	บุญมาก								 นางสาวมณฑกาฬ	ลีมา
นายศุภเชษฐ์	บุญประสพ

ประจ�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม				นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ    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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