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พืชสวน ร า ย ง า น

สุนิสา บุญญะปฏิภาค

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 สมาคมพืชสวน
นานาชาต	ิ(International	Society	for	Horticultural	Science	:	ISHS)	
กรมวิชาการเกษตร	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครัง้ที	่3	(The	3rd	Asian	Horticultural	Congress	-	AHC	2020)	ระหว่าง 
วันที่	15	-	17	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	
หลักสี่	กรุงเทพมหานคร	โดยได้รับการสนับสนุนจาก	ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสปน.	ส�านักงาน
การวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	และส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(องค์การ
มหาชน)	หรือ	สวก.	
 การประชมุวชิาการพชืสวนแห่งเอเชยี	เป็นความรเิริม่ของสมาคม
พืชสวน	3	ประเทศ	คือ	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และ	สาธารณรัฐ
เกาหลี	 ซึ่งได้เริ่มหารือกันในปี	 ค.ศ.2007	 (พ.ศ.2550)	 เพื่อหาแนวทาง 
การส่งเสรมิความร่วมมอื	และการแลกเปลีย่นองค์ความรูเ้ก่ียวกบังานวจิยั
และพัฒนาด้านพืชสวนโดยใช้เวทีการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย	 ทุก	 ๆ	
4	ปี	และให้แต่ละประเทศหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย	 สอดคล้องกับนโยบาย
ของสมาคมพืชสวนนานาชาติ	หรือ	ISHS	ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ทีใ่ห้การสนับสนนุงานด้านพชืสวนในระดบัภมูภิาค	โดย	ISHS	จะร่วมเป็น
ผูจ้ดัการประชมุ	พร้อมทัง้ให้การรบัรองการจดัประชมุ	และจดัท�าข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศเจ้าภาพ	กับ	 ISHS	ทั้งนี้	การจัดประชุมครั้งแรก	
หรือ	 AHC	 2008	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 11	 -	 13	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2551	 
ณ	 เกาะเซจู	 สาธารณรัฐเกาหลี	 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	 790	 คน	 
จาก	20	ประเทศ
	 จากนัน้ได้เว้นว่างไปถงึ	8	ปี	จงึมกีารประชมุ	AHC	ครัง้ที	่2	หรอื	
AHC	2016	ระหว่างวันที่	26	-	28	กันยายน	พ.ศ.	2559	ณ	เมืองเฉิงตู	
มณฑลเสฉวน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	 
600	คน	จาก	17	ประเทศ	ในการประชมุครัง้นี	้ดร.อนนัต์ ดาโลดม	นายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้น�าคณะเข้าร่วมประชุม	 และได ้
น�าเสนอข้อมูลการขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 AHC	 ครั้งท่ี	 3	 ในป	ี 
พ.ศ.	2563	หรือ	AHC	2020	ที่	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัประชุมวชิาการพชืสวนแห่งเอเชยี	ครัง้ที	่3	
ตามที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเสนอ
	 การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย
ครั้งที่	3	หรือ	AHC	2020	นั้น	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยพิจารณา
เหน็ว่าการประชมุ	AHC	ทัง้	2	ครัง้ทีผ่่านมา	มส่ีวนท�าให้เกดิการแลกเปล่ียน
ข้อมลูทางวชิาการพชืสวนระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง	ดจูากจ�านวน

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

ดร.อนันต์ น�าเสนอขอเป็นเจ้าภาพ

การประชุม AHC 2020 ที่เฉิงตู
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ผู้ข้าร่วมประชุม	และจ�านวนประเทศที่มีผู้เข้าร่วมประชุม	รวมทั้งการน�า
เสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต	 และพัฒนา
อตุสาหกรรมพชืสวนในสาขาต่าง	ๆ 	ซึง่ส่งผลให้พชืสวนของภมูภิาคเอเชยี
มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	และประเทศไทยเองกไ็ด้รบัประโยชน์จาก
เวทีการประชุมนี้ด้วยเช่นกัน
 เมือ่พจิารณาถงึศกัยภาพด้านพชืสวนของไทยพบว่า	ประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตพืชสวนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของเอเชียและของโลก	ทั้งไม้ผล	
พืชผัก	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 และสมุนไพร	 ซ่ึงจากข้อมูลของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	ปี	2559	ระบุว่า	มีมูลค่าการส่งออกของผลผลิตพืช
ทั้ง	 4	 กลุ่มนั้นรวมกันไม่ต�่ากว่าปีละ	 7	 หมื่นล้านบาท	 นอกจากนี้ยังม ี
ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวนในสาขาต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งพันธุ์	
เทคโนโลยีการผลิต	 เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว	 การเก็บรักษา	 
การแปรรูป	และการใช้ประโยชน์	รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ให้มีความปลอดภัย	 ได้มาตรฐาน	 ทั้งในประเทศ	 และมาตรฐานสากล	 
การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุในคร้ังนีจึ้งเป็นโอกาสดทีีป่ระเทศไทย
จะได้แสดงศกัยภาพทางวชิาการ	และนวตักรรมด้านพชืสวนในเวทีระดบั
ภมูภิาคเอเชยี	รวมทัง้จะสามารถรวบรวมองค์ความรูแ้ละนวตักรรมทัง้ใน
และต่างประเทศที่น�าเสนอในการประชุมคร้ังนี้	 มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนางานวิจัยด้านพืชสวนของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
 AHC	2020	ก�าหนดแนวคดิการจดัประชมุว่า	“Asian Horticulture 
for a Sustainable World”	โดยมีวัตถุประสงค์	

ดร.อนันต์ บรรยายพิเศษ ในการประชุม AHC 2016
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 •	 เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ	 นักวิจัย	 ผู้ประกอบการ	 และ 
ผูเ้กีย่วข้องในวงการพืชสวนได้น�าเสนอผลงานวจิยัและพฒันาด้านพชืสวน	
และอุตสาหกรรมพืชสวนในภูมิภาคเอเชีย
 •	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ด้าน 
พชืสวนระหว่างนกัวชิาการและนกัวจิยัอาวโุสกบันกัวชิาการ	และนกัวจิยั
รุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
 •	 เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับของนานาชาติ
 •	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	งานวิจัยด้าน
พืชสวนและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 •	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ	และระหว่างประเทศ
	 กลุ่มเป้าหมายของการประชุมครั้งน้ี	 คือนักวิชาการ	 นักวิจัย	
และผู ้สนใจด้านพืชสวนทั้งในและต่างประเทศ	 โดยมีรูปแบบของ 
การประชมุ	ประกอบด้วย	การบรรยายพเิศษ	โดยผูท้รงคณุวฒุทิัง้ในและ 
ต่างประเทศ	ได้แก่	เรื่อง	Horticultural	Development	in	Thailand	
โดย	นายสมชาย ชาญณรงค์กุล	 วุฒิสมาชิก	 อดีตอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร	 และกรมส่งเสริมการเกษตร	 เรื่อง	 The	 Impact	 of	 Genome	
Editing	on	Crop	Improvement	โดย	Dr. Matthew R. Willmann 
จากมหาวิทยาลยั	คอร์แนล	สหรฐัอเมรกิา	เร่ือง	Novel	Orchid	Breeding 
to	Meet	Future	Market	Demands	โดย	Prof. Fure-Chyi Chen 
จากมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	ผงิตง	ไต้หวนั	เรือ่ง	
Flowering	Physiology	of	Chrysanthemum	โดย	Prof. Junping 
Gao	จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จนี	กรงุปักกิง่	เร่ือง	Plant	Factories	
with	 Artificial	 Lighting	 (PFAL)	 for	 Sustainable	 Agriculture	 
โดย	Dr. Toyoki Kosai 
 การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย	 ซ่ึงแบ่งหัวข้อบรรยาย
ออกเป็น	7	กลุม่	ได้แก่	การปรบัปรงุพนัธุ	์และเทคโนโลยชีวีภาพ	สรีรวิทยา
และการผลิต	 ธาตุอาหารพืชและการผลิต	 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว	
การส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร	 การแปรรูปผลผลิต	 และ	
เครื่องจักรกลเกษตร
 การน�าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์	โดยแบ่งหวัข้อน�าเสนอ
ออกเป็น	 7	 กลุ่มเช่นเดียวกัน	 นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงนิทรรศการ	 
ผลงานวิจัย	 และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรบริเวณหน้าห้อง
ประชุมด้วย
 การทัศนศกึษา	โดยแบ่งออกเป็น	2	เส้นทาง	สาย A	ทศันศกึษา	
จังหวัดราชบุรี	 เยี่ยมชมสวนมะพร้าวน�้าหอม	 ของคุณบวร	 ศาลาสวัสดิ์	
เยี่ยมชม	บริษัท	เอ็นซี	โคโคนัท	จ�ากัด	ชมและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
มะพร้าว	และมะพร้าวน�้าหอม	100%	และเยี่ยมชมสวนไม้ประดับ	อุดม	
การ์เด้น	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี
 สาย B	จงัหวดัชลบรุ	ีและระยอง	เยีย่มชมการท�าฟาร์มอัจฉรยิะ	
คูโบต้า	ฟาร์ม	อ�าเภอบ้านบึง	 จังหวัดชลบุรี	 และ	สวนสมุนไพร	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ของ	 บริษัท	 ปตท.จ�ากัด	

มหาชน	จังหวัดระยอง
	 อนึง่	การประชมุวชิาการพชืสวนแห่งเอเชีย	ครัง้ท่ี	3	หรอื	AHC	
2020	นี้	เดิมก�าหนดจัดขึ้นในเดือน	พฤษภาคม	2563	แต่เกิดวิกฤตการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19	คณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุม	ซึ่งมี	
ดร.	อนันต์	ดาโลดม	นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นประธาน	
จึงได้มีมติให้เล่ือนการจัดประชุมเป็นวันที่	 15-17	 ธันวาคม	 2563	 และ 
จัดประชุมแบบ	 hybrid	 คือ	 ผู้บรรยายพิเศษ	 ผู้บรรยายรับเชิญ	 และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างประเทศ	 ประชุมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม	 
webinar	ส�าหรบัผู้บรรยายพเิศษ	ผู้บรรยายรบัเชญิ	และผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ชาวไทย	 เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 หลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.ทองเปลว กองจันทร  ์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มอบหมายให้	คุณระพีภัทร์ จันทรศรี
วงศ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานเปิดการประชุม
ในวันที่	15	ธันวาคม	2563	เวลา	9.00	น.	
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	คาดว่าการจดัประชมุในครัง้น้ี 
จะส่งผลให้นกัวชิาการ	และนกัวจิยั	สามารถน�าองค์ความรูแ้ละนวตักรรม
ด้านพืชสวนในสาขาต่าง	 ๆ	 จากการน�าเสนอในที่ประชุมมาใช้ประโยชน์	
และเป็นแนวทางในการวจัิยและพฒันาพืชสวนของไทยให้มคีวามก้าวหน้า
และยั่งยืนต่อไป	 นักวิชาการและนักวิจัยรุ ่นใหม่	 เกิดแรงบันดาลใจ	 
และเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาวงการพืชสวนของไทย
มากขึ้น	 เกิดเครือข่ายความร่วมมมือทางวิชาการ	 งานวิจัยด้านพืชสวน	
และการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย	ดังวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
	 		ส�าหรบัการประชมุวชิาการพชืสวนแห่งเอเชยีครัง้ท่ี	4	ประเทศ
ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ	ในปี	ค.ศ.	2023	ซึ่งจะเป็นปีที่สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น	ครบรอบ	100	ปี
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การเกษตรด้วยตนเอง	โดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมไว้ตลอดระยะ
เวลาที่รับราชการทั้งด้านงานส่งเสริมการเกษตร	 รวมท้ังงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร	 เพื่อสร้างพื้นที่กว่า	 700	 ไร่	 ที่อ�าเภอวังน�้าเขียว	
จังหวัดนครราชสีมา	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจ	
ด้วยการปลูกพืชผสมผสาน	 ทั้งพืชผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 และไม้ดอก 
ไม้ประดับ
	 กว่า	 10	ปี	 ในบทบาทของเกษตรกร	ผมยอมรับว่าต้องฝ่าฟัน
กับปัญหาและอุปสรรคไม่น้อย	 กว่าจะท�าให้รู ้ว่าทฤษฎีเป็นเพียงการ 
เริ่มต้น	 แต่การปฎิบัติและประสบการณ์	 คือของจริงท่ีท�าให้การท�า 
การเกษตรนั้นประสบความส�าเร็จ

อีสาน...ภาคที่แห้งแล้ง

	 ประเทศไทย	มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น	513,120	ตารางกิโลเมตร	หรือ	
ประมาณ	321	ล้านไร่	จากการส�ารวจของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
ณ	 เดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2562	 ประเทศไทยมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทาง 
การเกษตรประมาณ	 149.2	 ล้านไร่	 เป็นพื้นที่นาข้าวประมาณ	 68.7	 
ล้านไร่	 พืชไร่	 30.7	 ล้านไร่	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	 36.9	 ล้านไร่	 พืชผักและ 
ไม้ดอกไม้ประดับ	1.4	ล้านไร่	และมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	ๆ 
ประมาณ	11.5	ล้านไร่
	 พืน้ทีน่าข้าว	และพชืไร่ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
รองลงมาคือภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาคใตต้ามล�าดบั	โดยเฉพาะพืน้ที่
นาข้าวกว่าครึง่หนึง่ของประเทศอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พืน้ทีป่ลกู
ไม้ผลไม้ยืนต้น	 ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ทางภาคใต	้
(ยางพารา)	 รองลงมาคือ	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส�าหรับ
พ้ืนท่ีปลูกพืชผัก	และไม้ดอกไม้ประดบัส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง	รองลงมา 
คือภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	ตามล�าดับ
	 จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเมื่อปี	 2562	 
ระบุว่า	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด	คิดเป็น
ร้อยละ	43	ของประเทศ	มีพืน้ทีป่ลกูข้าวมากทีส่ดุ	ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะล ิ
105	 ซึ่งปลูกในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค	 โดยเฉพาะพื้นท่ี 
ทุง่กุลาร้องไห้	นอกจากข้าวยงัมีพชืเศรษฐกจิหลกัของภมูภิาค	ได้แก่	อ้อย
โรงงาน	และมันส�าปะหลัง	การท�าการเกษตรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม	คือเกษตรอาศัยน�้าฝน	 เนื่องจาก 
มีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาคของประเทศ	 ส่งผลให้ผลผลิตเฉล่ีย 
ต่อพื้นที่ในภาพรวมต�่ากว่าระดับประเทศ

พืชสวน ส น ท น า

อนันต์ ดาโลดม

จากงานวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
สู่การท�าจริงในไร่นา

	 ผมจบการศึกษาสาขากสกิรรมและสตัวบาล	จากมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	 เมื่อกว่า	 50	 ปีมาแล้ว	 และได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาโทสาขาส่งเสรมิการเกษตร	จากมหาวทิยาลยัหลยุส์เซยีนา	สเตท	
สหรัฐอเมริกา	 หลังจากที่เข้ารับราชการในต�าแหน่งนักวิชาการเกษตร	 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพียงไม่กี่ปี
	 ตลอดระยะเวลากว่า	35	ปี	ทีผ่มรบัราชการ	ผมเตบิโตด้วยความ
สามารถและประสบการณ์	 จากนักวิชาการเกษตร	 สู่หัวหน้ากลุ่มงาน	 
ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด	 เกษตรจังหวัด	 ผู้อ�านวยการกอง	 รองอิบดี	 อธิบด ี
กรมส่งเสรมิการเกษตร	รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และอธบิดี
กรมวิชาการเกษตร	 ตามล�าดับ	 ทุกต�าแหน่งที่กล่าวมานั้นผมท�างาน 
ด้วยความตั้งใจ	 และทุ่มเท	 ลงพ้ืนที่ติดตามการท�างานของเจ้าหน้าที ่
ในส่วนภูมิภาค	 พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 
จงึได้เหน็ปัญหาของเกษตรกรทีแ่ท้จรงิอนัน�ามาสูก่ารแก้ปัญหาด้วยกลไก
ของภาครัฐและโครงการต่าง	 ๆ	 ท่ีประสบความส�าเร็จและยั่งยืนมา 
จนทุกวันนี้	 เช่น	 โครงการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
โครงการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยัจากพายไุต้ฝุน่เกย์	การส่งเสรมิการผลิตพชื
ในระบบ	GAP	เป็นต้น
	 ผมลาออกจากราชการในต�าแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และ 
ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนท่วมท้น	 ผมท�าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา	 5	 ปี	 
(พ.ศ.2544-2549)	 เมื่อพ้นจากต�าแหน่งวุฒิสมาชิก	 ผมเริ่มหันมาท�า 
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	 อย่างไรก็ตามเมื่อประมาณ	20	ปีที่ผ่านมา	ข้อมูลจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย	 ระบุว่า	 มีการพัฒนาแหล่งน�้าในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจ�านวน	182	แห่ง	 โครงการชลประทานขนาดเล็ก	โครงการสูบน�้า
ด้วยไฟฟ้า	 โครงการโขง-ชี-มูล	 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน�้าให้กับพื้นท่ี 
เพาะปลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืมากกว่า	10	ล้านไร่	สภาพดงักล่าว
ท�าให้มกีารพัฒนาด้านการเกษตร	ทัง้การปลกูพชืและเลีย้งสตัว์	มกีารปลูก
พืชหลากหลายชนิดมากขึ้น	 จากเดิมมี	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	 
เป็นส่วนใหญ่	หันมาเป็น	ปลูกพืชผัก	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	ยางพารา	องุ่น	และ
ไม้ดอกไม้ประดับ	 เพิ่มขึ้น	 จนถึงปัจจุบันหลายพื้นท่ีในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 กลายเป็นแหล่งไม้ผลที่มีชื่อเสียงของประเทศ	 เช่น	 จังหวัด
ศรีสะเกษ	 มีทุเรียนภูเขาไฟ	 มะละกอแขกด�า	 นครพนม	 มีลิ้นจี่	 น.พ.1	 
นครรราชสีมา	 มี	 ทุเรียนเสิงสาง	 องุ่นปากช่อง	 น้อยหน่าเพชรปากช่อง	
พุทรานมสด	อุบลราชธานี	มีล�าไยริมโขง	เป็นต้น

วังน�้าเขียว

	 วงัน�า้เขียว	เป็นอ�าเภอหนึง่ในจงัหวดันครราชสมีา	ซึง่เป็นจงัหวดั
ที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภูมิประเทศเป็นภูเขาและ
ที่ลาดชัน	 เป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ในลักษณะรูปกระทะคว�่า	 
มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางเฉลี่ย	 300-700	 เมตร	 แต่มีพื้นที่
บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่ม	 ภูมิอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี	 โดยเฉพาะใน 
ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น	 ปกคลุมด้วยทะเลหมอก	 อุณหภูมิเฉลี่ย	 
19	 องศาเซลเซียส	 ฤดูฝนมีฝนตกชุก	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยต่อปี	 1,000-
1,300	มิลลิเมตร	ฤดูร้อน	อุณหภูมิเฉลี่ย	32	องศาเซลเซียส
	 มีแหล่งน�้าส�าคัญ	3	ลุ่มน�้า	คือ	ล�าพระเพลิง	ล�าเชียงสา	และ 
ล�ามูล	 นอกจากนี้ยังมีล�าน�้าสาขาย่อยอีกจ�านวนมาก	 มีอ่างเก็บน�้าขนาด
เล็ก	7	แห่ง	ที่เป็นแหล่งน�้าชลประทาน	ดินมีความสมบูรณ์	แต่ลักษณะ
การเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นสาเหตขุองการชะล้างพงัทลายของดนิสงู	
ท�าให้คุณภาพดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
	 พื้นที่การเกษตรร้อยละ	 90	 เป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่	 ได้แก	่ 
มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และอ้อยโรงงาน	 พื้นที่ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ	 10	 เกษตรกรใช้ปลูกพืชสวน	 โดยเฉพาะพืชผักชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	
คะน้า	ผกักาด	พรกิ	และมะเขอืเทศ	ไม้ผล	เช่น	พทุรานมสด	องุน่	มะละกอ	
มะม่วง	 ลิ้นจี่	 ล�าไย	 เห็ด	 และไม้ดอกไม้ประดับ	 เช่น	 เบญจมาศ	 
และ	 กล้วยไม้	 ผลผลิตพืชสวนของอ�าเภอวังน�้าเขียวเหล่านี้มีคุณภาพด	ี
เป็นที่นิยม	และยอมรับของตลาด	รวมทั้งผู้บริโภค
	 จากประสบการณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร	 และจากการได้มี
โอกาสก�ากบัดแูลหน่วยงานวจิยัและพฒันาด้านการเกษตร	ท�าให้ผมทราบ
ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการพัฒนาทางด้านกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเน่ือง	 จนถึงปัจจุบันท�าให้เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศกัยภาพในการปลกูพชืสวนในหลายพืน้ที	่และอ�าเภอวงัน�า้เขยีวเป็นหนึง่
ในพื้นที่เหล่านั้น		และหากปล่อยให้เกษตรกรในอ�าเภอวังน�้าเขียวปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	มนัส�าปะหลงั	และอ้อยโรงงาน	ไปอย่างต่อเนือ่ง	จะส่งผล
ให้เกดิการท�าลายสภาพแวดล้อมไปโดยปรยิาย	เพราะการปลกูพชืไร่ดงักล่าว

ต้องใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 เกิดการชะล้างพังทลายของดิน	 
เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการเผาวัชพืช	 เผาอ้อย	 เผาซังข้าวโพด	 
เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกในฤดูต่อไป
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	 เม่ือมีโอกาสผมจึงได้พยายามเสนอความคิดที่จะปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกพืชไร่ดังกล่าว	 ไปสู่การท�าการเกษตรที่ยั่งยืน	 เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม	ให้ผลตอบแทนทีด่	ีมผีลผลติทีม่คีณุภาพกระจายสูผู่บ้ริโภคตลอด
ทั้งปี	เช่น	การปลูกผัก	ไม้ผลไม้ยืนต้น	และไม้ดอกไม้ประดับ	ซึ่งเกษตรกร
ยังท�าอยู่น้อยมากเพียงร้อยละ	10	ของพื้นที่เท่านั้น

จากความคิดสู่ความเป็นจริง

	 โอกาสมาถึง	 เมื่อเจ้าของที่ดินที่อ�าเภอวังน�้าเขียว	 ขอความ 
คิดเห็นผ่านมาทาง	 คุณลักขณา นะวิโรจน์	 อุปนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ว่าถ้าจะเปล่ียนจากการปลูกพืชไร่	 จะปลูกพืชอะไรดี 
ในรปูแบบของเกษตรเชงิอนรุกัษ์	และเป็นการเกษตรทีย่ัง่ยนื	ผมจงึได้แนะน�า
ให้เปลีย่นกจิกรรมการเกษตรในพืน้ทีด่งักล่าวมาเป็นการปลกูพชืสวน	และ
ไม้ยนืต้นทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที	่อนัจะส่งผลให้มรีายได้ในระยะยาวต่อเนือ่ง	
และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	
	 ผมได้มีโอกาสอีกครั้ง	เมื่อเจ้าของที่ดินยอมรับแนวคิดดังกล่าว	
พร้อมทัง้ขอให้ผมเป็นท้ังทีป่รกึษาและผูจั้ดการโครงการ	ท�าหน้าทีว่างแผน
การเพาะปลกูพชืต่าง	ๆ 	ทัง้หมด	พร้อมทัง้มเีป้าหมายให้พ้ืนท่ีนีเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจที่สามารถน�าส่ิงที่ได้พบเห็นจากที่นี่ไป
ปฏบิตั	ิหรอืเปล่ียนแปลงพ้ืนทีข่องตนเองให้เป็นการท�าการเกษตรทีย่ัง่ยนื
ต่อไป	ซึ่งภายหลังได้ตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่า	“ฟ้าประทาน ฟาร์ม : ศูนย์เรียนรู้
เพือ่การพฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยนื”	โดยได้เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืน	
พฤษภาคม	2553	เป็นต้นมา	
	 ผมเริ่มต้นด้วยการปลูกกาแฟ	โดยน�าพันธุ์กาแฟอาราบิก้าจาก
ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร	ทีจ่งัหวดัตาก	และ
เชียงราย	มาปลูกในพื้นที่	70	ไร่	และน�ากาแฟพันธุ์โรบัสต้า	จากศูนย์วิจัย
พืชสวนชุมพร	กรมวิชาการเกษตร	มาปลูกในพื้นที่	53	ไร่
	 เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลิตกาแฟอาราบก้ิา	ได้เมล็ดกาแฟค่อนข้างโต	
ท�าการทดสอบคุณภาพเพ่ือการบริโภค	หรือ	 Cup	 Test	 2	 ครั้ง	 พบว่า	 
มีกล่ินหอม	 และรสชาติดี	 ส�าหรับกาแฟโรบัสต้า	 น�าไปท�า	 Cup	 Test	
ปรากฏว่ามีกลิ่นหอมน้อยกว่าพันธุ์อาราบิก้า	 แต่รสชาติเข้มข้นในระดับ
ใกล้เคียง	หรืออาจจะมากกว่ากาแฟโรบัสต้าที่ปลูกในภาคใต้	ปัจจุบันได้

สวนแนวตั้งที่วังน�้าเขียว

10 ข่าวสารสมาคมพืชสวน



11ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ขยายพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าเพิ่มขึ้นเป็น	140	ไร่	และโรบัสต้าเพิ่มขึ้น
เป็น	100	ไร่	ผลผลติกาแฟออกสูต่ลาดภายใต้แบรนด์	Greenery	Coffee	
Ozone	:	WNK	หรือ	กาแฟวงัน�า้เขียว	ซ่ึงเป็นกาแฟผสม	(Blend)	ระหว่าง
อาราบีก้า	และ	โรบัสต้า	ทั้งนี้กาแฟวังน�้าเขียว	ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	หรือ	GI	(Geographical	Indicator)	เมื่อปี	
พ.ศ.	2562
	 มเีหตกุารณ์ทีท่�าให้ได้พสิจูน์ความเป็นไปได้ของแนวคดิอกีครัง้	
เมื่อคุณลักขณา	นะวิโรจน์	อุปนายกสมาคมพืชสวนฯ	ต้องการหารายได้
เพือ่ทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตัน 
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่สมทบทนุในการจดัสร้างอาคารบริการ
โลหิตแห่งชาติที่	8	โดยการจัดงาน	“วังน�้าเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย : 
มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”	ซึ่งได้มีการเนรมิตพื้นที่	59	
ไร่	บริเวณหมู่	5	ต�าบลวังน�้าเขียว	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	
ที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด	 มาสร้างเป็นสวนดอกไม้แนวตั้งที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ	พร้อมด้วยอโุมงค์ไม้เลือ้ย	รายล้อมด้วยไม้ยนืต้นอกีหลายชนดิ	
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่	 20	 ธันวาคม	 2553	 –	 28	
กุมภาพันธ์	2554	โดยเก็บค่าผ่านประตู
 งานนี	้สร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้นกัท่องเทีย่วมาก	มกีารบอกกัน
ปากต่อปาก	และแชร์กนัในโซเชยีลมเีดยีท�าให้มผีูเ้ข้าชมงานจ�านวนหลาย
แสนคน	 นอกจากจะเป็นการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับผู้คน 
ในชมุชนแล้ว	ยงัพสิจูน์ได้ด้วยว่า	วงัน�า้เขยีว	เป็นแหล่งทีม่ศีกัยภาพในการ
ปลกูไม้ดอกไม้ประดบั	ทัง้ไม้เมอืงร้อน	และเมอืงหนาว	ได้อย่างน่าอศัจรรย์	
ได้แก่	เบญจมาศ	กล้วยไม้	พิทูเนีย	บีโกเนีย	ฤาษีผสม	เทียนฝรั่ง	ดาวเรือง	
แพงพวย	กะหล�่าประดับ	 เวอร์บีน่า	 ซัลเวีย	 คอสมอส	 เสี้ยนฝรั่ง	 ตะวัน
ยอแสง	ฟอร์เก็ตมีน็อต	ไธมอฟิลเลีย	โฮลี่ฮ็อค	และ	ไลเซียนทัส	เป็นต้น	
	 เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้กับเกษตรกรและ 
ผูส้นใจในอ�าเภอวงัน�า้เขยีว	และอ�าเภอใกล้เคยีงให้สามารถน�าไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว	 ฟ้าประทาน	 ฟาร์ม	 จึงได้จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้	“ฟลอร่า พาร์ค”	ขึ้น	เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ	 รวมทั้งจัดหาตลาดให้แก่เกษตรกรและผู ้สนใจ	 
และทุก	ๆ	ปี	ในช่วงเดือน	ธันวาคม-มีนาคม	ฟลอร่า	พาร์ค	จะน�าดอกไม้
หลากหลายชนิดที่ท�าการเพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์	ในศูนย์เรียนรู้	ฟลอร่าพาร์ค 
น�ามาจัดสวนในรูปแบบต่าง	ๆ	รวมทั้งน�าพันธุ์ไม้ดอกใหม่	ๆ	มาจัดแสดง
ในโรงเรือน	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวและผู้สนใจได้เท่ียวชม	 เป็นการพักผ่อน
หย่อนใจ	พร้อมกบัได้เรยีนรู	้และเลอืกซือ้พนัธุไ์ม้ทีน่่าสนใจน�าไปปลกูต่อไป
	 ใกล้กบัฟลอร่า	พาร์ค	มพีืน้ทีป่ลกูกหุลาบทีช่ือ่ว่า	“โรส พาร์ค” 
โดยเป็นแนวคิดของ	คุณลักขณา นะวิโรจน์	 อุปนายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	ที่ปรารถนาจะสร้างสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุด	ไว้ที่อ�าเภอ
วังน�้าเขียว	 ผมจึงได้ปรึกษากับ	 อาจารย์จีระ ดวงพัตรา	 ปรมาจารย์ 
ด้านกุหลาบของไทย	 ซึ่งท่านได้มาดูพื้นท่ีแล้วเห็นว่า	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 
มีสภาพดิน	น�้า	อากาศ	ดีกว่าเชียงใหม่	สามารถปลูกกุหลาบได้	จากนั้น
อาจารย์	 จีระ	 จึงได้ทยอยน�ากุหลาบมาปลูกที่	 โรส	 พาร์ค	 ตั้งแต่ป	ี 
พ.ศ.	 2555	 -	 2558	 รวมทั้งท่ีขยายพันธุ์เพิ่มเติม	 เป็นกุหลาบสายพันธุ์

องักฤษ	กหุลาบชือ่บคุคลส�าคัญ	กหุลาบสมยัใหม่	กหุลาบตดัดอก	กหุลาบต้น 
รวม	400	สายพันธุ์	จ�านวน	40,000	ต้น	ปลูกในพื้นที่	70	ไร่

ยางพารา..ผัก..ผลไม้

	 ต้นปี	2554	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	น�ายางพาราพันธุ์ดี	RRIM	600	
จากศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี	 มาปลูกในพื้นที่	 6	 ไร่	 เพื่อผลิตตายาง
จ�าหน่ายให้ผู้สนใจ	 โดยได้รับการรับรองแปลงผลิตพันธุ์ยางจากกรม
วชิาการเกษตรอย่างถกูต้อง	และต่อมาได้ปลกูสร้างสวนยางในพืน้ท่ี	100	ไร่ 
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	 ผลผลิตองุ่นนอกจากจ�าหน่ายผลสดแล้ว	 ยังน�าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ของอ�าเภอวังน�้าเขียวจ�าหน่ายด้วย	 เช่น	 น�้าองุ่นสด	 
น�้าองุ่นสกัด	แยมองุ่น	องุ่นกวน	เยลลี่องุ่น	เวเฟอร์รสองุ่น	ทองพับรสองุ่น	
และ	ลูกเกด	เป็นต้น
	 เนื่องจากสภาพพื้นที	่ ภูมิอากาศ	ปริมาณน�้าฝน	 ความสูงจาก
ระดบัน�า้ทะเล	และสภาพดนิของอ�าเภอวงัน�า้เขยีวเหมาะส�าหรบัการปลกู
ไม้ผลหลายชนิด	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	 จึงได้พิจารณาเลือกผลไม้บางชนิด
น�ามาปลูกในพื้นที่ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	เป็นต้นมา	ได้แก่
	 ล�าไย	พันธุ์อีดอ	ปลูกครั้งแรก	66	ต้น	ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้แล้ว	ขนาดผล	ลักษณะเนื้อและรสชาติไม่ต่างจากล�าไยที่ปลูกในแหล่ง
ปลูกส�าคัญทางภาคเหนือ	คือ	จังหวัดเชียงใหม่และล�าพูน	ทั้งนี้มีแผนจะ
ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก	250	ต้น
	 พร้อมกับล�าไย	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	 ได้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์อัมรินทร์	
ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ผลดีในพื้นที่อ�าเภอโป่งตาลอง	 และอ�าเภอปากช่อง	
จงัหวดันครราชสีมา	น�าพนัธุม์าปลกูทีฟ้่าประทาน	ฟาร์ม	จ�านวน	141	ต้น	
ผลผลติทีไ่ด้	เนือ้หนา	เมลด็ลบี	รสชาตหิวานอมเปรีย้ว	จงึได้ขยายกิง่พนัธุ์
จากต้นเดิมปลูกเพิ่มอีก	88	ต้น
	 ในปี	พ.ศ.2558	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	น�าพนัธุท์เุรยีนพนัธ์ุก้านยาว	
จากสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี	มาทดลองปลูกจ�านวน	20	ต้น	แต่ไม่
ประสบความส�าเร็จ	 จึงเปล่ียนเป็นพันธุ์หมอนทองจากจังหวัดจันทบุรี	 
ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 กรมวิชาการเกษตร	 เป็นผู้ผลิต	 
น�ามาปลูกแทนจ�านวน	200	ต้น	เมื่อปี	พ.ศ.	2560
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2560	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ได้เริม่ปลกูส้มโอพนัธ์ุ
ทองดี	จ�านวน	400	ต้น	พร้อมกับปลูกกล้วยหอมเป็นพืชแซมอีก	600	ต้น	
ระหว่างที่ต้นส้มโอยังเล็ก	ก่อนหน้านี้ในปี	พ.ศ.	2555	ฟ้าประทานฟาร์ม
เคยปลูกกล้วยหอมทองมาแล้วแต่ไม่ประสบความส�าเรจ็	แต่หลงัจากปลกู
มะนาว	 และปลูกกล้วยหอมทองแซมมะนาว	ปรากฎว่าได้ผลดีเป็นท่ีน่า
พอใจ	 จึงเริ่มปลูกอย่างจริงจัง	 โดยน�าพันธุ์กล้วยหอมทองเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อ	 จากศูนย์เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ	 จังหวัดอุดรธานี	 ของกรมส่งเสริม
การเกษตร	จ�านวน	2,000	ต้นมาปลูกเมื่อกลางปี	พ.ศ.	2560	ได้ผลผลิต	
เครือใหญ่	จ�านวนผลต่อหวี	16-20	ผล	ผลขนาดใหญ่	รสชาติดี	และเป็น
ผลผลิตในฟาร์มที่ท�ารายได้ให้ตลอดปี

ซึ่งปัจจุบันเปิดกรีดได้แล้ว	 สวนยางพารานอกจากเป็นการสร้างรายได ้
ที่ยั่งยืนแล้ว	 ยังเป็นการสร้างความชุ่มชื้น	 หรือสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับ
ชุมชนด้วย
	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของอ�าเภอ 
วังน�้าเขียวเหมาะส�าหรับปลูกผักตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ	 ผักเมืองหนาว	 
ฟ้าประทานฟาร์ม	จงึได้เริม่ปลกูผกัในระบบเกษตรอนิทรีย์เมือ่ต้นปี	2554	
โดยปลูกผักสลัดหลายชนิด	ทั้งกรีนโอ๊ค	เรดโอ๊ค	เรดคลอรัล	บัตเตอร์เฮด	
คอส	 ผักกาดแก้ว	 และฟิลเล่ย์	 รวมทั้งปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนด้วย	
ผลผลติผกัจากฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ปลอดภยัจากสารเคม	ีได้รบัการรบัรอง	
Organic	Thailand	จากกรมวิชาการเกษตร	ผลผลิตผักและมะเขือเทศ
ส่งจ�าหน่ายในซปุเปอร์มาร์เกต็ของห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าในกรุงเทพมหานคร
	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 ฟ้าประทาน	 ฟาร์ม	 เริ่มปลูกองุ่นพันธุ์แบล็ค 
โอปอล	ในพื้นที่	3	ไร่	จ�านวน	600	ต้น	ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ	จึงขยาย
พื้นที่ปลูกออกไปอีก	 40	 ไร่	 พร้อมกับปลูกองุ่นสายพันธุ์อื่นเพิ่มขึ้นอีก	 
เป็นพันธุไ์ร้เมล็ด	4	พนัธุ	์ได้แก่	แบลค็โอปอล	ลสูเพอร์เลท	แดงเล็บมือนาง 
และ	 แบล็คบิวตี้	 พันธุ์มีเมล็ด	 4	 พันธุ์	 ได้แก่	 คาร์ดินัล	 ไวท์มะละกา	 
ป๊อกด�า	และพันธุ์ลิ้นจี่



13ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 เช่นเดียวกับ	มะละกอฮอลแลนด์	ที่เริ่มปลูกเมื่อปี	พ.ศ.	2560		
ผลผลิตที่ได้	 มีผลขนาดใหญ่	 เนื้อหนา	 รสชาติหวาน	สามารถทยอยเก็บ
ผลผลิตจ�าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง	 เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ท�ารายได้ 
ให้ตลอดปีเช่นกัน
	 ล่าสดุในปี	พ.ศ.	2563	ฟ้าประทานฟาร์ม	ได้ทดลองผลติเมล่อน
พันธุ ์บารมี	 ในโรงเรือนระบบปิด	 ได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ	 ผลใหญ	่ 
เนื้อสีส้ม	ความหวาน	14-15	องศาบริกซ์	โดยจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
ในโรงเรือนธรรมดา	
	 นอกจากนี้	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ยังปลูกไม้ผลอื่น	ๆ 	เพิ่มขึ้น	เช่น	
ฝร่ังพันธุ์หงเป่าซือ	 เนื้อสีแดง	 อะโวคาโด	 เสาวรส	 (พันธุ์จากไต้หวัน)	 
และ	ไผ่	ซึ่งเพิ่งเริ่มปลูกเมื่อต้นปี	2563	ที่ผ่านมา

ขยายผล

	 ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ได้จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรครอบครัวละ	2	
ไร่	จ�านวน	5	ครอบครัว	ให้ปลูกผักตามค�าแนะน�าของ	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	
เพื่อให้ได้ผลผลิตผักชนิดต่าง		ๆ	 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
และน�าผลผลิตผักนั้นขายให้กับฟ้าประทาน	ฟาร์ม	เป็นการสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้กับเกษตรกร	
	 อีกพืชหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจคือ	 กาแฟ	 มีเกษตรกร 
ผู้สนใจน�าพันธุ์กาแฟ	ทั้งอาราบิก้า	และโรบัสต้า	จากฟ้าประทาน	ฟาร์ม	

ไปปลกูในพืน้ทีข่องตนเอง	ผลผลติกาแฟของเกษตรกร	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	
รับซื้อตามราคาท้องตลาด
	 กิจกรรมการเกษตรของฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ที่ได้รับความสนใจ
จากชุมชน	 คือการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ	 ซึ่งมีผู้ผลิตและ
เพาะพนัธุไ์ม้ดอกไม้ประดบัเป็นอาชพีเกดิขึน้จ�านวนไม่น้อย	ขณะเดยีวกนั
มีสวนดอกไม้	 และสวนผลไม้เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง 
ในเขตอ�าเภอวังน�้าเขียว	 ขณะที่ไร่ข้าวโพด	 มันส�าปะหลัง	 และอ้อย	 
เริ่มลดน้อยลง
	 ปัจจบุนั	ฟ้าประทาน	ฟาร์ม	ทีผ่มมส่ีวนในการรเิริม่	และพฒันา	
ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน	 ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สนใจในอาชีพการเกษตร	 โดยเฉพาะ
พชืสวนด้วย	เพราะสิง่ใดทีเ่ป็นสิง่ใหม่และมผีูด้�าเนนิการแล้วประสบความ
ส�าเร็จ	 ฟ้าประทานจะน�าพันธุ ์	 และวิธีการมาประยุกต์ใช้	 สิ่งใดที่ 
ฟ้าประทาน	 ฟาร์ม	 ด�าเนินการแล้วประสบความส�าเร็จ	 ยินดีท่ีจะให้ 
ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติ
	 ถึงวันน้ี	 ผมพิสูจน์ได้แล้วว่า	 การเกษตรของไทยจะประสบ 
ความส�าเร็จได้	 การส่งเสริมการเกษตร	 และการวิจัยและพัฒนา	 
ต้องก้าวไปด้วยกัน	ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ 
จากในต�ารา	....	
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

	 งานแสดงกล้วยไม้	Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 
The Pride of Siam 2020	 ระหว่างวันที่	 6	 –	 12	 สิงหาคม	 2563	 
ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เป็นการจัดงานแสดงกล้วยไม้ทีย่ิง่ใหญ่อกีคร้ัง 
หลังจากที่จัดการประกวดและแสดงกล้วยไม้	9	สกุล	ครั้งที่	10	เมื่อวันที่	
7	–	12	มิถุนายน	พ.ศ.2559	จากนั้นสยามพารากอน	มิได้จัดงานแสดง
กล้วยไม้ให้สวยงามตระการตาเป็นระยะเวลา	 4	 ปี	 มาถึงปีนี้ผู้บริหาร 
ของสยามพารากอน	 ได้จัดให้มีงานแสดงกล้วยไม้ที่สวยงามอีกครั้ง 
ภายใต้แนวคิด	“ทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายสดุดี”	ร่วมถวายพระพรชัยมงคล	
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 
พ.ศ.2563

เริ่มต้นการจัดงาน

	 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 ได้มีการปรึกษาหารือแนวทาง 
ที่จะด�าเนินการจัดงานกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์	พ.ศ.2563	และประสานกบัสมาคมพฤกษชาตแิห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่ได้แนวคดิและความชดัเจนทีจ่ะด�าเนนิงานกไ็ด้
มหีนงัสอืเชญิอย่างเป็นทางการมายงัสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทยและ

กลับมาอีกครั้ง

งานแสดงกล้วยไม้ ณ สยามพารากอน
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พิธีเปิดงาน

ดร.อนันต์ ดาโลดม ชมกล้วยไม้ที่เตรียมน�ามาจัดแสดง
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ได้เริ่มร่วมมือปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	 โดย	คุณบัญชา ฉันทดิลก	 และ	
ทีมงานของสยามพารากอน	 ร่วมกับทีมงานของสมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย	น�าโดย	ดร.อนันต์ ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	ตั้งแต่ประชุม
ปรึกษาหารือ	 ไปพบชาวสวนกล้วยไม้ท่ีปลูกกล้วยไม้ท้ัง	 9	 สกุล	 และ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพ่ือขอความร่วมมือในการน�ากล้วยไม้ไปร่วม
จัดงานแสดงให้ยิ่งใหญ่และสวยงาม	 เช่นเดียวกับเม่ือครั้งท่ีศูนย์การค้า
สยามพารากอนได้ด�าเนินการผ่านมา	 10	 ครั้งและประสบผลส�าเร็จ 
อย่างมาก	เป็นที่กล่าวถึงของผู้ชมตลอดมา

แนวคิดการจัดงาน

 แนวคดิของการจดังานแสดงกล้วยไม้ครัง้นี	้คอื	“ทัว่หล้า เทดิไท้ 
ถวายใจสดุดี”	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 88	 พรรษา	 และ	 เพื่อสร้างความสุขให้ 
คนไทยหลังจากสถานการณ์โควิด	 -19	 เริ่มผ่อนคลาย	 ท้ังน้ีศูนย์การค้า
สยามพารากอนได้จัดตกแต่งกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ให้วิจิตรงดงาม
ต้อนรบัผูเ้ข้าชมงาน	ตลอดระยะเวลา	7	วนั	นบัเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ	 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด	 -19	
ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง	 ๆ	 
ที่รัฐบาลได้ก�าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์	 โดยเฉพาะการล็อคดาวน	์
และการเว้นระยะห่างทางสงัคม	และทีส่�าคญัคอื	การจดังานครัง้นี	้เป็นการ
ช่วยเหลือชาวสวนกล้วยไม้ของไทย	ที่ช่วงสถานการณ์โควิด	-19	ประสบ
ปัญหาด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ	 เพราะไม่สามารถ
จ�าหน่ายกล้วยไม้ได้เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศลดลง 
อย่างมาก	 การส่งออกยิ่งไม่ต้องพูดถึง	 เพราะหลายประเทศที่เป็นลูกค้า
ส�าคัญของไทยก็ต้องล็อคดาวน์ประเทศด้วยเช่นกัน	 การคมนาคมขนส่ง 
จึงถูกตัดขาดไปโดยปริยาย	

รูปแบบการจัดงาน

	 การจัดแสดงชั้น	 Hall	 of	 Fame	 ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า	 BTS	 
ในบริเวณ	 Jewel	 Zone	 ได้จัดแสดงร่วมถวายพระพรชัยมงคล	 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	 สิงหาคม	 2563	 ด้วยการ 
จดัแสดงความงดงามอลงัการของกล้วยไม้	9	สกลุ	น�าสญัลกัษณ์ช้างเผอืก
เพ่ือเทดิพระเกยีรต	ิตกแต่งด้วยประตมิากรรมกล้วยไม้หลากหลายสายพนัธุ์
มากกว่าแปดแสนดอก	สือ่ให้เห็นความอุดมสมบรูณ์	ความย่ังยืนของผนืป่า 
ภายใต้แนวคิดพระราชด�ารัส	 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า  
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า” 
	 ในบริเวณ	Hall	of	Fame	ได้เนรมิตพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรม
ไทยวิจิตร	ให้เสมือนอยู่ในท้องพระโรงของพระราชวัง	มีการฉายวีดิทัศน์	
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	และพระราชวงศ์	ซึง่นับเป็นพระมหากรณุาธคิณุ
อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย	

นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอภาพความส�าเร็จของการจัดงาน	 Siam	 
Paragon	 Bangkok	 Royal	Orchid	 Paradise	 ตลอด	 10	 ปีที่ผ่านมา	
ส�าหรับพื้นที่บริเวณนี้ได้จัดแสดงกล้วยไม้สายพันธุ ์หายากและเป็น 
พันธุ์ใหม่ที่น�ามาแสดงได้แก่	 รองเท้านารีสีด�า	 และแสดงกล้วยไม้ต่าง	 ๆ	 
9	สกุลอีกด้วย	ส�าหรับความสวยสดงดงามมาจากฝีมือของนักจัดดอกไม้
มืออาชีพคุณพิทักษ์ หังสาจาระ	และคุณปราโมทย์ การัมย์	และทีมงาน
ทุกคน
	 ส�าหรบัรองเท้านารสีดี�านัน้	ผู้ทีผ่สมพนัธุ	์คือ	คุณพงศ์กาญจน์ 
ตังคจิวางกูร	 ผสมมาจากคู่พ่อแม่รองเท้านารี	 “เหลืองตรัง”	 สายพันธุ์
ญี่ปุ่น	 (Yukari	x	Black	mountain)	X	 (Yukari	x	Black	mountain)	
พัฒนาจนเกิดลักษณะเด่นพิเศษ	ผิวหนา	และด�าเป็นมันในเนื้อกลีบดอก
จากต้นที่เป็นพี่น้อง	 น�ามาผสมกันเพื่อดึงลักษณะที่ดีเด่นให้นิ่งขึ้นในรุ่น
ต่อๆ	ไป
	 ส่วนในชั้น	1	Fashion	Hall	มีพื้นที่จัดจ�าหน่ายสินค้า	บูธของ
สมาคม/ชมรม	ที่ได้น�ากล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง	ๆ	อาทิ	สกุลหวาย	คัทลียา	
แวนด้า	 รองเท้านารี	 ฟาแลนนอฟซิส	 ตลอดจนกล้วยไม้พันธุ ์แท	้ 
รวมทั้งปุ๋ยและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 และยังมีบูธจ�าหน่ายสินค้าในโครงการ 
พระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	ตลอดจนมกีารจัดแสดงนทิรรศการ
ของกรมวิชาการเกษตร	และกรมส่งเสริมการเกษตร	ด้วย

รองเท้านารีสีด�า

รองเท้านารีเหลืองตรัง
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 กล้วยไม้ลิ้นมังกร	 (Habenaria	Willd)	 เป็นกล้วยไม้ดินที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นกล้วยไม้ประดับชนิดใหม่	มีหัวฟักตัวอยู่ใต้ดิน
ในฤดูแล้ง	 ต้นจะมีการเจริญเติบโตใหม่ในฤดูฝน	 ออกดอกและเกิดการ
ผสมเกสรโดยผเีสือ้ก่อนการตดิฝัก	ในระยะนีร้ากจะเริม่สะสมอาหารและ
พัฒนาเป็นหัว	 ส�าหรับฤดูกาลถัดไป	 เมื่อฝักแก่เมล็ดจะถูกปล่อยและ
กระจายไปงอกในที่อื่น	ๆ	กล้วยไม้สกุลนี้ที่น่าสนใจ	เช่น	
 ลิ้นมังกร	(Habenaria	rhodocheila	Hance)	ดอกมีหลายสี
ได้แก่	ชมพู	เหลือง	ส้ม	และแดง	ส่วนใหญ่ออกดอกในเดือน	กรกฎาคม	
ถึง	กันยายน
 ลิ้นมังกรใบจุด/ยานกเว้	 (Habenaria.carnea	Weathers)	 
มีดอกขนาดใหญ่	สีชมพูและขาว	ออกดอกในเดือนสิงหาคม	–	กันยายน
	 ส�าหรับกล้วยไม้สกุลนางอั้ว	 (Pecteilis	 sp.)	 เป็นกล้วยไม้ดิน 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงการค้า	กล้วยไม้สกุลนี้	จะพักในช่วงแล้ง	
และออกดอกในช่วงฤดฝูน	ปลกูเลีย้งง่าย	เหมาะจะพฒันาเป็นไม้กระถาง
เช่นเดียวกับทิวลิป	กล้วยไม้สกุลนางอั้ว	มีหลายพันธุ์	เช่น
	 กล้วยไม้นางอั้วน้อย	 (Habenaria.dentata	 (Sw.)	 Schltr.)	
ดอกมีสีขาวนวลคล้ายนกกางปีก	ออกดอก	ในเดือนสิงหาคม	–	ตุลาคม
 อั้วปากฝอย	 (Habenaria.medusa.Kraenzl)	 ดอกสีขาว	 
แผ่กระจายเป็นฝอยกว้างแปลกตา	 ใจกลางดอกสีแดงอมส้ม	 ออกดอก 
ในเดือนกันยายน	–	ธันวาคม
 อั้วสีตอง	 (Habenaria.chlorina.C.S.P	 Parish	 &	 Rchb.f.)	
ดอกมีสีเขียวอ่อนทั้งดอกหรือมีแต้มสีม่วงด�า	ออกดอกในเดือน	กันยายน	
ถึง	ตุลาคม
 นางอั้วกลีบเดี่ยว	 (Habenaria.malintana	(Blanco	Merr.)	
ดอกสีขาวรูปร่างคล้ายหมวกครอบ	 ออกดอก	 ในเดือนกรกฎาคม	 –	
กันยายน
	 กรมวชิาการเกษตรน�ากล้วยไม้ล้ินมงักรและนางอัว้	มาจดัแสดง
ในงานได้รบัความสนใจจากผู้ชมงานมากเช่นกนั	เพราะอาจจะแปลกใหม่
จากกล้วยไม้สกุลต่าง	ๆ	ที่เห็นทั่วไป
	 ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้จัดแสดงการใช้ประโยชน์ 
จากกล้วยไม้	 โดยน�ากล้วยไม้มาจัดตกแต่งสถานที่ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 
เช่น	 เป็นรูปนกยูงร�าแพน	 โดยใช้กล้วยไม้หลากหลายสกุลมาตกแต่ง 
อย่างสวยงาม	และน�ากล้วยไม้มาจัดกระเช้า	 จัดแจกัน	 ในหลายรูปแบบ	 

	 ในชั้น	 2	 Lifestyle	 Hall	 ของศูนย์การค้าฯ	 ได้จัดแสดง
นิทรรศการไปรษณีย์	 แสดงแสตมป์ในวาระต่าง	 ๆ	 แสตมป์ท่ีเกี่ยวกับ 
ดอกกล้วยไม้หลายชนดิ	มกีจิกรรมถ่ายภาพท�าแสตมป์ส่วนตวั	โดยใช้ภาพ
ทีส่วยงามของตนเองและมกีารแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัเหรยีญกษาปณ์
และธนบัตรของไทย	ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมจ�านวนมาก

นิทรรศการของ 2 กรม

	 กรมวชิากาเกษตรได้ไปร่วมจดันทิรรศการกล้วยไม้ทีม่ศัีกยภาพ
ในอนาคต	 ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามและสามารถที่จะแนะน�าปลูกเลี้ยง
เป็นอาชีพได้	 เป็นกล้วยไม้ที่นักวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวน	ท�าการ
ทดลองศึกษาวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	กล้วยไม้
ทั้ง	2	ชนิดที่น�ามาแสดงได้แก่	ลิ้นมังกร	และนางอั้ว	
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นิทรรศการเหรียญกษาปณ์

กล้วยไม้ลิ้นมังกร นางอั้วน้อย

ผู้สนใจชื่นชมความงามของกล้วยไม้



17ข่าวสารสมาคมพืชสวน

น�าส่วนต่าง	ๆ 	ของดอกกล้วยไม้	เช่น	กลบีดอก	ปากของดอก	ปีกของดอก	
มาร้อยมาลัยได้อย่างสวยงาม	นอกจากนัน้ยงัมดีอกกล้วยไม้อบแห้ง	ซึง่จะ
เห็นได้ว่ากล้วยไม้ทั้งต้นและดอกสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง	
ผู ้ชมงานสามารถน�าแนวคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 
หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจต่อไป

งานแสดงของหน่วยงานอื่น ๆ

 “กล้วยไม้ไทยมคีวามงามมากและมกีลิน่หอมมาก ซึง่นบัวนัจะ
หาดูได้ยาก และใกล้จะสูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวม
และอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่า
ธรรมชาติได้”
	 พระราชด�ารัสพระราชทานในงานประชมุกล้วยไม้เอเชยีแปซฟิิค	
ครั้งที่	 4	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม่	 วันท่ี	 22	 มกราคม	 
พ.ศ.2535	 เป็นพระราชด�ารัสท่ีมีความหมายและคุณค่าอย่างยิ่งที ่
หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรม
อุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 ได้มาร่วมจัดแสดงงานโครงการ
อนุรักษ์กล้วยไม้ป่า	 ซึ่งได้มีโครงการท่ีด�าเนินการระหว่างปี	 พ.ศ.	 2561	
–	 2565	 ในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ	 รวม	 12	 แห่ง	 โดยน�า
กล้วยไม้ป่าหายากมาเพาะเมล็ด	เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	และแยกหน่อ	ได้คืน
กล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ	จ�านวน	41,990	ต้น	รวม	35	ชนิด	ซึ่งสอดคล้อง
กับโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
และมีโครงการรวมใจไทย	ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	เริ่มเมื่อ	18	พฤษภาคม	
2562	 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้และบ�ารุงรักษาให้เจริญเติบโตในที่ดินของตนเอง	พื้นที่ภาครัฐ	
เอกชน	สถานศึกษา	ที่สาธารณะ	โดยตั้งเป้าหมาย	10	ล้านต้น	นอกจากนี ้ 
กรมป่าไม้ยังมีการแจกกล้าไม้ให้แก่ผู้มาชมงานและสนใจจะเอากล้าไม้ 
ไปปลูกอีกด้วย

กล้วยไม้ 9 สกุล

 สกุลคัทลียา	 (Cattleya)	 งามสง่าดั่งราชินี	 อยู่ในวงศ์	Orchi-
daceae	 กล้วยไม้คัทลียามีรูปทรงต้นคล้ายกล้วย	 คือมีล�าต้นท่ีเรียกว่า	 
ล�าลูกกล้วย	ซึ่งความจริงเป็นก้านใบ	ส่วนล�าต้น	จริงเป็นเหง้า	 เช่นเดียว
กับกล้วย	 ต่อจากล�าลูกกล้วย	 (ก้านใบ)	 ก็เป็นใบ	 ซึ่งแต่ละล�าลูกกล้วย 
อาจมีใบได้	 1	 ถึง	 3	 ใบ	 แล้วแต่ชนิด	 ใบท่ีเจริญเต็มท่ีเป็นรูปใบพาย	 
เส้นกลางใบเห็นเป็นร่องชัดเจน
 สกุลหวาย	(Dendrobium)	เป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่สุด	มีการ
แพร่กระจายพันธุ์ออกไปในบริเวณกว้างทั้งในทวีปเอเชียและหมู่เกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก	 นักพฤกษศาสตร์ได้จ�าแนกออกเป็นหมู่ประมาณ	 
20	หมู่	และรวบรวมกล้วยไม้ชนิดนี้ที่ค้นพบแล้วได้ประมาณ	1,000	ชนิด	
พันธุ์กล้วยไม้หวายป่าของไทยมีสีสวยงาม	 ก้านช่อสั้น	 ส�าหรับกล้วยไม ้
สกุลหวายที่เป็นกล้วยไม้อยู่ในป่าของไทย	มีหลายชนิดอันได้แก่	“เอื้อง”	
ต่าง	ๆ

 สกุลออนซิเดียม	 (Oncidium)	 เป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่พบ
ประมาณ	 600	 ชนิด	 พบทางเขตร้อนของทวีปอเมริกา	 ดอกส่วนใหญ ่
มสีีเหลือง	มลีายน�า้ตาล	เส้าเกสรมปีีกยืน่ออกไป	2	ข้าง	มตุ่ีมไฝทีโ่คนปาก	
ปลายปากใหญ่และเป็นจุดเด่นของดอก	ชนิดที่ปลูกมากคือโกลเดียนาซึ่ง
เป็นลูกผสม	มีชื่อไทยหลายชื่อ	อาทิ	นางระบ�า	ตุ๊กตาเต้นร�า	ทั้งนี้เพราะ
ดอกคล้ายผู้หญิงนุ่งกระโปรงบานหรือบางครั้งก็เรียกว่าตะเพียนทอง	
เพราะล�าลูกกล้วยและใบคล้ายปลาทองที่หางปลาชี้ขึ้นข้างบน
 สกุลรองเท้านารี	 (Paphiopedilum)	 เป็นกล้วยไม้ท่ีมีช่ือ 
หลากหลายชื่อ	 เช่น	 รองเท้านาง	 รองเท้าแตะนารี	 หรือ	 บุหงากะสุด	 
ในภาษามาเลเซีย	 อันหมายถึง	 รองเท้าของสตรี	 เนื่องจากกลีบดอก	 
หรอืทีเ่รยีกว่า	“กระเป๋า”	มรีปูร่างคล้ายกบัรองเท้าของสตรแีละรองเท้าไม้
ของชาวเนเธอแลนด์	 กระเป๋าของรองเท้านารีมีรูปร่างลักษณะและสีสัน
แตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
 สกลุฟาแลนอปซสิ	(Phalaenopsis)	เป็นกล้วยไม้ทีถ่กูปรบัปรงุ
พันธุ ์และผสมกันมาหลายทอด	 จนท�าให้สวยงามทั้งรูปทรงดอกและ 
สีของดอก	 ต้นหนึ่งออกดอกได้หลายช่อ	 แต่ละพันธุ์ออกดอกต่างเดือนกัน 
ลักษณะของล�าต้นทรงเตี้ยตรง	ใบอวบน�้า	ค่อนข้างหนาแผ่แบนรูปคล้าย
ใบพาย	 ดอกกลมใหญ่	 กลีบหนา	 ดอกมีหลายสี	 เช่น	 สีขาว	 สีชมพ	ู 
สเีหลอืง	เหมาะส�าหรับปักแจกัน	ต้นหนึง่ออกดอกได้หลายช่อ	แต่ละพนัธุ์
ออกดอกต่างเดือนกัน
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สกุลฟาแลนนอปซิสสกุลออนซิเดียม

สกุลแคทลียา สกุลหวาย
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 สกุลม็อคคารา	(Mokara)	เป็นกล้วยไม้ตัดดอกลูกผสม	สายพันธุ์นี้
ที่ท�าให้คนไทยได้มีกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่	 เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน�ารายได ้
มาให้กับชาวสวนได้ดีระดับหนึ่ง	 ในจ�านวนไม้ตัดดอกด้วยกันและ 
ในจ�านวนหมู่กล้วยไม้หลายร้อยสายพันธุ์	 แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมต่อการ 
ปลูกเล้ียงของเกษตรกรเท่าใด	 แต่ในปัจจุบันมีผู้ปรับปรุงพันธุ์ได้ผสม 
สายพันธุ์ใหม่	จนสามารถมีสีเด่น	ๆ 	ออกมาในตลาดมากมายหลายสี	เช่น	
เหลือง	แดง	ส้ม	ชมพู	เหลืองจุด	ม่วง	ขาว	เป็นต้น
 สกุลแวนด้า	 (Vanda)	 เป็นกล้วยไม้ที่พบในป่าตามธรรมชาติ
ประมาณ	40	ชนดิ	มกีระจายพนัธุอ์ยูใ่นทวปีเอเชยี	ตัง้แต่อนิเดยี	ศรลีงักา	
พม่า	ไทย	อนิโดนเีซีย	จนถงึฟิลปิปินส์	แวนด้าได้รบัการปรบัปรงุสายพนัธุ์
ขึ้นอีกหลายพันธุ์	 เป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียล	 ไม่แตกกอ	 เจริญ
เติบโตไปทางยอด	รากเป็นรากอากาศ
 สกุลสปาโทกลอตทิส	 (Spathoglottis)	 เป็นกล้วยไม้ดินสกุล
หนึง่ทีน่ยิมปลกูเลีย้งกนัอย่างแพร่หลาย	กล้วยไม้สกลุนีม้จี�านวนมากกว่า	
40	 ชนิด	 (species)	 ถิ่นก�าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ การเจริญ
เติบโตแบบ	Sympodial	มีล�าลูกกล้วยป้อม	และมีข้อถี่	ๆ	เป็นกล้วยไม้ 
ที่สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี	พบว่าต้นที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรง	
ในหน่ึงหัวสามารถออกดอกได้	 1	 –	 3	 ก้าน	 และบานติดต่อกันได้นาน	 
3	–	6	เดือน	แล้วแต่ชนิดพันธุ์

สกุลม็อคคาร่า

สกุลแวนด้า

สกุลสปาโทกลอตทิส



19ข่าวสารสมาคมพืชสวน

 สกุลซิมบิเดียม	(Cymbidium)	เป็นกล้วยไม้ที่มีทั้งชนิดที่เป็น
รากอากาศ	ยดึเกาะและอาศัยหากนิบนต้นไม้	และท่ีเป็นรากดินอาศยัข้ึน
อยูต่ามพืน้ดนิ	ช่อดอกมทีัง้ช่อตัง้และช่อห้อย	กลบีดอกชัน้นอกและชัน้ใน
มีขนาดใกล้เคียงกัน	ปากมี	 3	 แฉก	หูจะตั้งและแนบติดกับด้านข้างของ
เส้าเกสร	กล้วยไม้สกลุซมิบเิดยีมพบแล้วประมาณ	50	ชนดิ	กระจายพนัธุ์
อยู่ในมาดากัสกา	ศรีลังกา	อินเดีย	จีน	ไปจนถึงญี่ปุ่น	พม่า	ไทย	มาเลเซีย	
จนไปถึงออสเตรเลีย	 ในประเทศไทยพบประมาณ	 18	 ชนิด	 ที่เห็นอยู ่
ทั่ว	ๆ	ไป	ได้แก่	กะเรกะร่อน	(Cymbidium	finlaysonianum)
	 นอกจากการแสดงความสวยงามของกล้วยไม้แล้ว	 ทาง
ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้และสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้มาชมงานด้วย	การจัดบรรยายและสาธิต	ฝึกปฏิบัติจริง	
ในหลายๆ	กิจกรรม	เช่น	การท�าบูเก้	การจัดสวนถาด	การจัดแจกัน	และ
การร้อยมาลัยจากส่วนต่าง	 ๆ	 ของดอกกล้วยไม้	 ซ่ึงสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทยได้ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพืชสวนให้	
คณุนพดา ไกรรกัษ์	และ	คณุจ�าลอง สขุน่วม	ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องสถาบนั
วิจัยฯ	ไปร่วมสาธิตการร้อยมาลัยแบบต่าง	ๆ	จากดอกกล้วยไม้และยังมี
การบรรยายเรื่องการแพร่ระบาดของศัตรูกล้วยไม้ในปัจจุบัน	 โดย 
คุณนิยมรัฐ ไตรศรี	 อดีตข้าราชการของกรมวิชาการเกษตร	 ซึ่งมี
ประสบการณ์สูงในเรื่องโรคของกล้วยไม้	 ซึ่งทั้งหมดทุกช่วงเวลามีผู้ให้
ความสนใจเข้ารับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างมาก

พิธีเปิดงาน

	 ในงาน	Siam	Paragon	Bangkok	Royal	Orchid	The	Pride	
of	 Siam	 2020	 ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่	 6	
สิงหาคม	เวลา	14.00	น.	ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	เป็นประธานในพธิเีปิดงาน 
รศ.วิจิตร วังใน	 เป็นผู้แทนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ในพิธี 
เปิดงานดังกล่าว	 และในพิธีมีการมอบเข็มท่ีระลึกให้แก่ผู้ร่วมสนับสนุน
การจัดงานได้แก่	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทัเอ	ไอ	เอส	จ�ากดั	

สกุลซิมบิเดียม
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สอนร้อยมาลัยจากกล้วยไม้

เรียนร้อยมาลัย ร้อยเสร็จน�ากลับไปได้

พวงมาลัยจากกลีบกล้วยไม้

แคทลียา

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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บริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	บริษัทพราวเรียลเอสเตส	จ�ากัด	บริษัทอีฟโรเช ่
จ�ากัด	 บริษัทเนสกาแฟ	 จ�ากัด	 บริษัทเอเอเอส	 ออโต้	 เซอร์วิส	 ผู้แทน
จ�าหน่ายรถยนต์	Porche	และบรษิทัเพนดลูมั	จ�ากดั	รวมท้ังผูแ้ทนสมาคม
กล้วยไม้ต่าง	ๆ	 เป็นต้น	และก่อนจะปิดงานในวันที่	12	สิงหาคม	2563	 
ได้มีการน�ากล้วยไม้จากการจัดแสดงมาจ�าหน่ายและประมูลในวันที	่ 
8	 กันยายน	 2563	 ได้เงินจ�านวน	 300,000	 บาท	 ได้ท�าพิธีมอบให้แก่	 
คุณสายสม วงศาสุลักษณ์	 ประธานมูลนิธิช ่วยคนปัญญาอ่อน 
แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 เพื่อน�าไปสนับสนุนกิจกรรม
ภายในมูลนิธิต่อไป	ซึ่งบุญกุศลจะได้บังเกิดกับผู้ซื้อกล้วยไม้	ผู้ด�าเนินการ
จัดงานและศูนย์การค้าสยามพารากอน
	 การจัดงาน	Siam	Paragon	Bangkok	Royal	Orchid	The	
Pride	of	Siam	2020	ครั้งนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	มีความ
สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ	 ถึงแม้ผู้จัดงานบางท่านอาจจะเหนื่อยท้ังกายและใจ	
เพราะการท�างานกับผลผลิตทางการเกษตร	 (กล้วยไม้)	 ไม่สามารถจะ
ก�าหนดได้แน่นอนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ	 เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่
กับสภาพธรรมชาต	ิ ดิน	 น�้า	 อากาศ	 สิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิด
ผลผลิตตามที่ต้องการ	 ท�าให้ต้องลุ้นและเครียดตลอดระยะเวลาการจัด
งาน	 แต่เมื่อทุกอย่างเสร็จส้ินและผู้ชมส่วนมากพึงพอใจและมีความสุข	 
คนจัดงานก็หายเหนื่อย	และพลอยมีความสุขไปด้วย....

อัญมณี ศรีสยาม

	 ต่อจากงานแสดงกล้วยไม้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 ยังมี
งานจัดแสดง	และประกวดกล้วยไม้ของชมรมกล้วยไม้ต่าง	ๆ	ตามมาอีก
หลายแห่ง	 เช่น	 การประกวดกล้วยไม้	 ของสมาคมกล้วยไม้โคราช	 
ที่ศูนย์การค้า	เทอมินอล	21	จังหวัดนครราชสีมา	ในวันที่	11	กันยายน	
2563	 งานแสดงและประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี	 ที่สวน
สัตว์ลพบรุ	ีในวนัที	่23	ตลุาคม	2563	และ	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
จะร่วมกับสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ	 
ฟ้าประทานฟาร์ม	และสมาคมกล้วยไม้โคราช	ก�าหนดจะจดังานแสดงและ
ประกวดกล้วยไม้ระดับประเทศ	“กล้วยไม้...อัญมณ ีศรีสยาม”	ระหว่าง
วันที่	 19	 –	 29	พฤศจิกายน	2563	ณ	ฟลอร่าพาร์ค	อ�าเภอวังน�้าเขียว	
จงัหวดันครราชสีมา	แต่เนือ่งจากภัยธรรมชาตฝินตกต่อเนือ่งในช่วงเตรียม
การปรับพื้นที่ส�าหรับใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดงและประกวด	 ท�าให  ้
ไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน	 จ�าเป็นต้องยกเลิกการประกวดกล้วยไม้ 
ในงานครั้งนี้ไป	 คงเหลือแต่การจัดแสดงกล้วยไม้	 9	 สกุล	 ซึ่งนอกจาก
กล้วยไม้ของไทยแล้ว	ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากสมาคมพฒันาไม้ดอกของ
ไต้หวัน	(TFDA)	ส่งกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส	200	ต้น	และรองเท้านารีอีก	
50	ต้น	มาจัดแสดงภายในงานด้วย	โดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
ร่วมกับ	 ฟ้าประทานฟาร์ม	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 จัดแสดงระหว่างวันท่ี	 
15	 พฤศจิกายน	 -	 ส้ินเดือนธันวาคม	 2563	 ณ	 บริเวณ	 โรส	 พาร์ค	 
อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจชื่นชมความงามของกล้วยไม้

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

เกษตรกรผู้ผลิตพืชผลเลี้ยงปวงประชา

ความเป็นมาการใช้สารก�าจัดศัตรูพืช

	 ประเทศไทยตัง้อยูใ่นภมิูอากาศแบบร้อนชืน้	มพีืน้ทีก่ารเกษตร
เพียง	 149	 ล้านไร่	 สามารถผลิตอาหารพอเพียงส�าหรับประชากรของ
ประเทศ	69	ล้านคน	และยงัส่งผลติภณัฑ์อาหารไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ
เป็นอันดับ	6	ของโลกและอันดับ	10	ของผลิตภัณฑ์เกษตรโลก	ท�ารายได้
เข้าประเทศมากกว่า	1	ล้านล้านบาทต่อปี
	 เกษตรกรรมยุคเริ่มต้นของเรา	เปน็การท�าการเกษตรที่เรยีกว่า	
เกษตรเพื่อยังชีพ	 ผู้คนในยุคน้ันด�ารงชีพจากการเก็บผัก	 ผลไม้ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ	 เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น	 จึงเร่ิมท�าการเกษตรกรรมปลูกพืช
หรอืเลีย้งสตัว์	เพือ่บริโภคในครวัเรือน	ยคุนัน้เป็นยคุเกษตรแบบธรรมชาต	ิ
ดิน	น�้า	ยังอุดมสมบูรณ์	เวลานั้นยังไม่มีสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชใช้
	 ต่อมาเม่ือมกีารปลกูพชืซ�า้ๆ	และขยายพืน้ทีป่ลูกตามประชากร
ที่เพิ่มขึ้น	 การระบาดและการท�าลายพืชผลจากศัตรูพืชเกิดขึ้นมา 
พร้อมๆกัน	 จึงต้องหาวิธีก�าจัดศัตรูพืชเหล่านี้เท่าที่จะท�าได้	 เช่นใช้ไม้ต	ี 
ใช้มอืจบั	เผาควนัไล่	เช่น	เผาก�ามะถัน	ส�าหรบัวชัพชืก็ใช้จอบถากถาง	หรอื
ใช้เกลือก�าจัด	 รวมทั้งการใช้สารสกัดจากพืช	 เช่น	 ใบยาสูบ	 โล่ติ้น	 
ไพรีทรินส์และอนินทรีย์ต่างๆ	 ซ่ึงสิ้นเปลืองแรงงาน	 ให้ผลช้าและ 
มีประสิทธิ์ภาพต�่าเป็นยุคของเกษตรอินทรีย์
	 ในศตวรรษที่	 19	ภายหลังการปฏิวัติเขียว	ประชากรของโลก
เพิ่มมากขึ้น	การเกษตรได้พัฒนาเป็น	เกษตรอุตสาหกรรม	มีการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ่	 ปลูกในพื้นที่ซ�้าๆติดต่อกันจึงเกิดปัญหาการ
แพร่ระบาดของศตัรพูชืรนุแรงขึน้	จ�าเป็นต้องพฒันาหาวธิกี�าจดัศัตรพูชืที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ได้มีการค้นพบสารดีดีที	 (DDT)	 ในปี	 ค.ศ.	 1940	
(พ.ศ.	 2483)	 ซึ่งเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ใช้ก�าจัดเห็บที่เป็นพาหะของ
โรคในคน	 ใช้ได้ผลดีมากกับการก�าจัดยุงพาหะไข้จับสั่นหรือ	 มาลาเรีย	
ตลอดจนตัวเรือดที่ดูดกินเลือดคน	 อาศัยอยู ่ตามที่นอน	 หมอน	 มุ้ง	 

ฝันร้ายของเกษตรกรจากการห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด

ร่องกระดาน	 เตียงนอนและพื้นบ้าน	 คนไทยได้รับอานิสงส์จากดีดีทีเป็น
อเนกอนันต์	
	 ต่อมาได้มีการพัฒนาสาร	 ออร์กาโนคลอรีน	 ที่น�ามาใช้ก�าจัด
แมลงศัตรพูชืและปลวก	ตามด้วยสารกลุ่ม	ออร์กาโนฟอสเฟต	คาร์บาเมต
และไพรีทรอยด์สังเคราะห์	 ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาสารก�าจัดวัชพืช
และสารก�าจัดโรคพืชใหม่ๆ	ขึ้นมาใช้ในการเกษตรอีกหลายชนิดและสาร
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เหล่าน้ี	 มีความเป็นพิษน้อย	 มีประสิทธิภาพจ�าเพาะ
ศัตรูพืชแต่ละชนิด	 มีผลกระทบน้อยต่อผึ้ง	 ต่อ	 แตน	 และสิ่งแวดล้อม	 
ต่อมามีการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามการขยายพื้นที่ปลูก
และการเพิม่ขึน้ของประชากรโลก	มกีารใช้สารป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืเฉลีย่
ปีละประมาณ	2	ล้านตัน	สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชทั้งสารธรรมชาติและสาร
สังเคราะห์ยังเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญและมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ควบคุมศัตรูพืชได้แก่	 สารก�าจัดวัชพืชสารก�าจัดแมลง	 สารก�าจัดโรคพืช	
สารก�าจัดหนู	สารก�าจัดไส้เดือนฝอย
	 พื้นที่การเกษตรไทย	มีประมาณ	149	ล้านไร่	สภาพภูมิอากาศ
เหมาะที่ศัตรูพืชไม่ว่าแมลงโรคและวัชพืชขยายตัวเร็ว	 การปลูกพืชเพ่ือ 
ส่งออก	 ปัญหาขาดแคลนแรงงาน	 ซึ่งเกษตรกรหันไปใช้สารก�าจัดวัชพืช
ก่อนนั้นแล้ว	และซ�้าเติมด้วยการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	300	บาทต่อวัน
เมื่อปี	2553	เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกษตรกรหันมาใช้สารก�าจัดศัตรูพืชแทน
แรงงานคนมากขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะสารก�าจัดวัชพืช
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คุณูปการอย่างยิ่ง

 • การที่เอ็นจีโอน�าเอารายงานของ	 IARC	 (International	
Agency	for	Research	on	Cancer)	มาโฆษณาชวนเชื่อว่า	ไกลโฟเซต
เป็นสารก่อมะเร็ง	 ทั้งที่หน่วยงานระดับโลกและระดับชาติเช่น	 ECHA	
(European	Chemicals	Agency),	BAUA	(German	Federal	Institute	
for	Occupational	Safety	and	Health),	NZ	EPA	(New	Zealand	
Environmental	Protection	Authority),	US	EPA	(United	States	
Environmental	Protection	Agency)	เป็นต้นออกมาต้ังแต่แรกหลงัได้
พิจารณาทบทวนกันใหม่	ยืนยันผลตรงกันว่า	ไกลโฟเซตปลอดภัยไม่ก่อ
มะเร็ง 
	 	 นอกจากนี้เอ็นจีโอผู้ออกมาคัดค้านการใช้สารเคมีเกษตร 
ยังหยิบยกเอา	 การห้ามใช้ไกลโฟเซตในประเทศศรีลังกา	 (ปี	 2558)	 
มากล่าวอ้างบิดเบือน	ทั้งที่	3	ปีให้หลังรัฐบาลศรีลังกา	อนุญาตให้ใช้ต่อ
เพราะธุรกิจใบชาซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศเสียหาย 
อย่างหนัก	 ผลผลิตใบชาลดต�่าลงขณะเดียวกันจ�านวนคนงานถูกงูพิษ 
กัดตายอย่างมีนัยส�าคัญจากหญ้ารก	 แรงงานเก็บใบชาไม่พอและมีการ
ลักลอบใช้ไกลโฟเซตเถื่อน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์ชา
ของศรีลังกาและในวันที่	21	มิถุนายน	2561	รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศ 
ยกเลิกการแบนไกลโฟเซต
	 	 ในปัจจุบันมีรัฐบาลอีกหลายประเทศยังคงอนุญาตให้ใช ้
สารไกลโฟเซต	 เช่นสหภาพยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	
เป็นต้น	 ล่าสุดเมื่อ	 1	 ตุลาคม	 2562	 หน่วยงานป้องกันผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์	 (NZ	 EDA)	 หน่วยงานก�ากับวัตถุ
อนัตรายออกมาระบชัุดเจนว่าไกลโฟเซตไม่ก่อให้เกดิมะเรง็	เมือ่ผูใ้ช้ปฏบิตัิ
ตามกฎการใช้อย่างครบถ้วน

 • การยกเลิกการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชในประเทศไทย	 ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้สารก�าจัดศัตรู
พืชมาแล้ว	98	ชนิด	โดยใช้หลักพิจารณา	คือ	มีพิษเฉียบพลันมีผลตกค้าง
นาน	 เป็นสารก่อมะเร็ง	 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	 และมีสาร
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน	 โดยมีคณะกรรมการแต่งตั้งโดย 
กรมวิชาการเกษตร	 ประกอบด้วยนักวิชาการด้านพิษวิทยา	 ผู้แทนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน	 เมื่อเห็นชอบแล้ว 
จึงน�าเสนอต่อ	คณะกรรมการวัตถุอันตราย	ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตรายปี	2535	เพื่อยกเลิกการใช้โดยความเห็นชอบจากทุกฝ่าย

	 สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชยังมีความส�าคัญและจ�าเป็นในภาค
การเกษตร	 ในปัจจุบันสารก�าจัดศัตรูพืชของประเทศไทยได้มาถึงระดับ
สงูสดุ	เพราะไม่อาจขยายพืน้ทีป่ลกูได้อกีแล้ว	หากจะเลกิใช้เลยคงเป็นไป
ได้ยาก	 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้	 กระทบต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญของประเทศหลายชนิด	 อันจะเกิดผลกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกรไทย	และเศรษฐกิจของประเทศ

การรณรงค์ห้ามใช้สารเคมีเกษตร

	 หลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคล	 องค์กรอิสระพร้อมเครือข่าย 
ได้ออกมารณรงค์อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เพือ่ต่อต้านการใช้สารเคมี
ป้องกันก�าจัดโรค	 แมลง	 สัตว์ศัตรูพืช	 วัชพืชและปุ๋ยเคมีโดยให้ข่าวที่
บิดเบือน	 กล่าวใส่ร้ายว่า	 สารเคมีเกษตรท้ังหลายท่ีใช้ในการผลิตพืชผล 
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและต่อผูบ้รโิภค	มพีษิตกค้างในพชื
อาหารผกัและผลไม้ผลตกค้างในดนิในน�า้	ไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคในการ
ใช้สาร	พาราควอต	 ไกลโฟเซต	และ	คลอร์ไพริฟอส	 โดยเน้นผลกระทบ
ของคลอร์ไพริฟอสหญิงตั้งครรภ์	และสารไกลโพเซต	ท�าให้เกิดโรคมะเร็ง	
มีผลต่อระบบสืบพันธุ์
	 ผู้ต่อต้านการใช้สารเคมีเกษตรใช้ข้อมูลทางลบเพียงด้านเดียว	
กล่าวให้ร้ายและมองภาคเอกชนและเกษตรกรไทยเป็นผู้ร้ายที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคใช้วาทกรรมท่ีบิดเบือน
และข้อมูลด้านพิษภัยสารเคมีเกษตรที่เชื่อถือไม่ได้	เห็นจากตัวอย่างเช่น

 • กลุม่เอน็จโีอไทยได้สร้างวาทกรรม	“แผ่นดนิไทยอาบด้วย
สารพิษ”	 เป็นข้ออ้างที่ขาดความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อวงการเกษตร
ไทย	 การผลิตพืชอาหาร	 ผู้บริโภคอาหาร	 ตลอดจนตลาดต่างประเทศที ่
มักอ่อนไหวต่อสารตกค้างในผลิตผลเกษตร
	 	 วาทกรรม	 แผ่นดินไทยอาบด้วยสารพิษ	 ของเอ็นจีโอไทย	
ดังกล่าวเป็นข้ออ้างโดยค�านึงถึงปริมาณน�าเข้าสารก�าจัดศัตรูพืชแต่เพียง
มติเิดียว	แต่ละเลยพจิารณามติ	ิการใช้ต่อพืน้ทีข่องเกษตรกร	ซึง่เป็นสาระ
ส�าคัญโดยสิ้นเชิง		 จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	(FAO)	ในปี	2561	รายงานไว้ว่า	ประเทศไทยใช้สารเคมี
ก�าจัดพืช	0.31	กก./ไร่	น้อยกว่าญี่ปุ่นที่ใช้มากที่สุดถึง	7.3	เท่า	น้อยกว่า
มาเลเซียที่ใช้อยู่	1.04	กก./ไร่	ถึง	3.3	เท่า	และใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาที่
ใช้อยู	่0.38	กก./ไร่	แผ่นดนิไทยจงึไม่ได้อาบสารพษิอย่างค�าโฆษณาชวนเช่ือ	
มิหน�าซ�้าขนาดในอัตรานี้ยังช่วยให้ไทยเป็น	 “ครัวของโลก”	 ได้ถือเป็น
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 • การผลักดันขององค์กรอิสระและเครือข่าย	ที่จะให้ยกเลิก
การใช้สารพาราควอต	 ไกลโฟเซต	และ	คลอร์ไพริฟอสไม่ได้เลิกรา	หลัง
จากได้รัฐบาลใหม่ที่มี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรีได้
มกีารด�าเนนิการอย่างรบีด่วน	มเีลศนยั	ทีจ่ะห้ามการใช้สารดงักล่าวให้ได้	
โดยมีนักการเมืองที่บริหารประเทศบางคนได้ร ่วมผลักดันให้คณะ
กรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาใหม่แบบ	กุลลีกุจอ	ในวันที่	22	ตุลาคม	
2562	ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในวันที่	1	ธันวาคม	2562

กลูโฟซิเนต...สารทดแทน ??

	 มีผู้เสนอให้น�าสารกลูโฟซิเนต	ซึ่งเป็นสารก�าจัดวัชพืชประเภท	
กึง่ดดูซมึ	มาใช้ทดแทนสารสมัผสัตาย	พาราควอต	(ชือ่การค้าคอืกรมัมอ็ก
โซน)	และสารก�าจัดวัชพืชประเภทดูดซึม	ไกลโฟเซต	นั้นเป็นเรื่องที่ท�าได้
แบบ	ขอไปที	 ความจริงแล้วการใช้สารทดแทนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยและการยอมรับของเกษตรกร	พอพิจารณาคร่าวๆ	ได้ดังต่อไปนี้
	 1.	 ชนิดวัชพืชท่ีก�าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 หรือผลการใช ้
สารกลูโฟซิเนต	 มีประสิทธิภาพในการก�าจัดวัชพืชได้บางชนิดเพื่อเทียบ
กับพาราควอตและไกลโฟเซต	ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกลูโฟซิเนต
  ประสทิธภิาพหรอืกระบวนการท�าลายวชัพชืของกลูโฟซิเนต 
คือยับยั้งการสังเคราะห์	 กลูตามีน	 ท�าให้การสังเคราะห์แสงของวัชพืช 
เสียหายและตายในที่สุด	อาการตายของวัชพืชหากใช้กลูโฟซิเนต	วัชพืช
จะมีอาการและตายเร็วกว่า	ไกลโฟเซต	แต่ช้ากว่า	พาราควอต
	 	 ประสิทธิภาพการท�าลายของสารกลูโฟซิเนต	 คล้ายๆ	 
กับรวมเอาการท�าลายแบบสัมผัสและดูดซึมเคลื่อนย้ายในวัชพืชเข้า 
ด้วยกัน	เหมอืนเอาสารเผาไหม้	พาราควอต	บวกกบัสารเคลือ่นย้ายดดูซมึ	 
ไกลโฟเซต	
	 	 ตามความเป็นจรงิ	กลโูฟซเินต	มคีณุสมบตัด้ิอยกว่าสารเคมี
ทั้งสอง	 ให้ผลในการก�าจัดช้ากว่า	 พาราควอต	 แต่เด่นตรงก�าจัดวัชพืช 
บางชนดิทีพ่าราควอตไม่สามารถก�าจดัได้โดยเฉพาะวชัพชืล้มลกุบางชนดิ	
เช่น	ผักปลาบ	หญ้ายาง	ฯลฯ
	 2.	 ถ้าเปรียบเทียบการก�าจัดวัชพืชประเภทยืนต้น	และวัชพืช
ข้ามปี	 ท่ีมีรากเหง้าหัวไหลใต้ดินแล้ว	 กลูโฟซิเนต	 ไม่อาจทดแทน 
ไกลโฟเซตได้	 เพราะกลูโฟซิเนตมีฤทธ์ิท�าลายแบบก่ึงดูดซึมในขณะที่ 
ไกลโพเซตมคีณุสมบติัในการดดูซมึดทีีส่ดุ	ก�าจดัวชัพชืประเภทปราบยาก	
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	 	 ส่วนกลูโฟซเินต	อาจน�ามาใช้ทดแทนได้ในบางสถานการณ์	
หากมวีชัพชืบางชนดิทนทานต่อ	พาราควอตและ	ไกลโฟเซต	เช่น	ผกัปลาบ	
หญ้าเขมร	หญ้ากญัชา	แต่เมือ่ต้นทุนการใช้กลูโฟซิเนตสงูกว่าสารทัง้	2	ตวั	
มาก	 โอกาสที่เกษตรกรจะน�ามาใช้ทดแทน	พาราควอต	 และไกลโฟเซต 
จึงมีน้อยตามไปด้วย

การประเมินความเสี่ยง

	 แม้กระแสผู้บริโภคปัจจุบันต้องการความปลอดภัยในอาหาร
และมุง่เป้าหมายไปสูเ่กษตรอนิทรย์ี	แต่สภาพการณ์ระดบันานาชาตไิด้ข้อ
สรุปว่า	“เกษตรอินทรีย์คงไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค”	 ทั่วโลกจึงยอมรับ
การผลิตระบบ	 เกษตรดีที่เหมาะสม	 (Good	 Agricultural	 Practice	 :	
GAP)	 ซึ่งเป็นระบบการผลิตพืช	 สัตว์	 อาหารแปรรูปที่ใช้สารเคมีได	้ 
แต่ต้องไม่เกินค่าความปลอดภัยแทน
	 อย่างไรก็ตามยังมีบางกลุ่มพยายามสร้างกระแสให้คนกลัว 
สารเคมี	 โดยมุ่งเน้นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 ทั้งๆ	 ที่เคมีเกี่ยวข้องกับชีวิต 
คนเราอย่างแยกไม่ออกในชีวิตประจ�าวัน
	 หลายคนจึงมีข้อสงสัยว่า	 แล้วสารเคมีท้ังสารก�าจัดแมลง	 
สารก�าจัดโรคพืช	 สารก�าจัดวัชพืชที่น�ามาใช้ในระบบการผลิตพืชจะเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคหรือไม่อย่างไร
	 ในส่วนของผู้บรโิภคนัน้มหีน่วยงานหลกัคอื	องค์การอนามยัโลก	
(WHO)	 และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	
วเิคราะห์ความเส่ียงของสารก�าจดัศัตรพูชื	ทัง้พษิเฉียบพลนัพษิเรือ้รงัจาก
สารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร	 และพิจารณาทบทวนโดยละเอียด
เกีย่วกับสุขภาพของมนษุย์และข้อพจิารณาด้านส่ิงแวดล้อม	รวมทัง้มกีาร
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ	ที่เรียกว่า	 การประเมินผลภายใต้
การประชมุร่วมของ	FAO/WHO	เกีย่วกับสารตกค้างจากสารก�าจดัศตัรพูชื 
(Joint	Meeting	on	Pesticide	Residues	 :	 IMPR)	หลังจากประเมิน
ความเสี่ยงและประโยชน์	(Pesticide	Risk	/	Benefits	Analysis)	แล้ว
จึงสรุปและประกาศใช้ต่อความปลอดภัยเป็นปริมาณสารก�าจัดศัตรูพืชที่
บรโิภคทกุวนัตลอดช่วงอายขุยัหรอืระยะทีย่อมรบัได้ต่อวนั	(Acceptable	
Daily	 Intake	 :	ADI)	ก�าหนดเป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัวผู้บริโภค
ต่อวนั	หากบรโิภคสารเคมใีดในปรมิาณทีไ่ม่เกนิ	ค่า	ADI	เข้าไปในร่างกาย
ทุกวัน	 แม้เป็นระยะเวลานาน	 ก็จะไม่พบความเส่ียงที่มีผลกระทบเป็น

เช่น	หญ้าคา	หญ้าขจรจบ	และสาบเสือ	ฯลฯ	ได้ดีกว่ากลูโฟซิเนต
	 3.	 ต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่การก�าจัด	 หรือต้นทุนต่อไร	่ 
ถ้าปฏบิตัติามค�าแนะน�าการใช้	กลโูฟซเินต	(15%)	ต้องใช้	120	-	240	กรมั
สารออกฤทธิ์/ไร่	 พาราควอต	 (27.6%)	 มีอัตราการใช้	 80	 -	 160	 กรัม	 
สารออกฤทธิ์/ไร่	 และ	 ไกลโฟเซต	 (48%)	 อัตราใช้	 120	 -	 480	 กรัม	 
สารออกฤทธิ์/ไร่	 อันตรายการใช้ข้ึนอยู่กับชนิดของวัชพืชและอายุวัชพืช	
บางชนิดปราบง่ายใช้อัตราต�่า	 ชนิดปราบยากใช้อัตราสูง	 โดยที่วัชพืช 
อายุมากใช้อัตราสูงกว่าวัชพืชอายุน้อย
  สรุปจากราคาจ�าหน่ายในท้องตลาด	ต้นทุนการใช้	กลูโฟซเินต 
จะแพงกว่า	พาราควอต	มากถึง	7	เท่า	และไกลโพเซต	4	-	7	เท่า	โดยไม่
ค�านึงถึงด้านประสิทธิภาพการก�าจัดวัชพืชที่ได้รับ
	 4.	 ทางด้านผู้ใช้	 หากพิจารณาถึงลักษณะและความต้องการ
การใช้แล้ว	 เกษตรกรใช้	 พาราควอต	 เพราะต้องการให้วัชพืชแห้งและ 
ตายเรว็	เพือ่จะได้เตรยีมเพาะปลกูได้ในระยะอนัสัน้และมรีะยะปลอดฝน
สัน้	ฉดีพ่นตอนเช้า	ตกบ่ายจะเหีย่วแห้งตายหมดภายใน	2	-	3	วนั	ในขณะ
ที่	กลูโฟซิเนต	ต้องใช้เวลามากกว่า	10	-	15	วัน	วัชพืชจึงแห้งตาย	ไม่ตอบ
สนองความต้องการของเกษตรกร	โดยเฉพาะเกษตรกรปลูกพืชไร่
	 	 ส่วนไกลโฟเซต	 เกษตรกรมักใช้เตรียมแปลงบุกเบิกพื้นที่
ใหม่	 ที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นส่วนใหญ่เป็นวัชพืชข้ามปี	 จ�าเป็นต้องใช้ 
ไกลโฟเซต	เพื่อให้วัชพืชแห้งตาย	แล้วจึงใช้เครื่องจักรกลไถพรวนเตรียม
แปลงปลูก	สภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้	กลูโฟซิเนต	ได้
	 	 โอกาสที่จะใช้	กลูโฟซิเนต	คือการใช้ในพื้นที่สภาพสวนที่มี
วัชพืชหลงเหลืออยู่จากการใช้ไกลโฟเซต	หรือ	 พาราควอต	 เช่น	 ปาล์ม
น�้ามันในระยะ	1	–	2	ปี	หรือน�าไปใช้ก�าจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชผักเพื่อ
ฉดีพ่นล้างแปลง	เพือ่เตรยีมปลกู	เพราะมคีวามปลอดภัยกว่า	พาราควอต	
	 5.	 จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว	 จึงกล่าวได้ว่า	 สารก�าจัดวัชพืช
ไกลโฟเซต	 พาราควอต	 และกลูโฟซิเนต	 ต่างมีคุณสมบัติแตกต่างกัน	
เกษตรกรเลือกใช้สารแต่ละชนิด	 ตามจุดประสงค์แตกต่างกันและช่วง
ระยะเวลาการใช้แตกต่างกัน
	 	 พาราควอต	เหมาะส�าหรับใช้ในการเตรียมแปลงพืชไร่และ
การท�าสวนผลไม้โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนมาก	เพราะระยะปลอดฝนสั้น
	 	 ไกลโฟเซต	 มีคุณสมบัติที่เด่นชัด	 คือสามารถก�าจัดวัชพืช
ล้มลุก	วัชพืชข้ามปี	และวัชพืชปราบยากได้



25ข่าวสารสมาคมพืชสวน

อันตรายต่อสุขภาพ	“ค่า ADI จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง” 
	 จากผลการประเมิน	คลอร์ไพริฟอส	มค่ีาความเป็นพษิเฉยีบพลัน
ท�าให้สัตว์ทดลองตาย	50%	หากกินทางปาก	(Oral	LD

50
)	96	มก./กก.	 

มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังท่ีท�าให้สัตว์ทดลองตาย	 50%	
(Dermal	LD

50
)	มากกว่า	2,000	มก./กก.	ค่าความปลอดภัยหากบริโภค

ทุกวันตลอดช่วงอายุขัย	(Acceptable	Daily	Intake)	มีค่า	0.01	มก./
น�้าหนักตัว	1	กก./วัน	และค่าความปลอดภัยหากบริโภคในปริมาณมาก
ใน	1	วัน	(Acute	Reference	Dose	:	ARFD)	0.1	มก./น�้าหนักตัว	1	กก.	
เพื่อใช้ส�าหรับอ้างอิงโดยหน่วยงานระหว่างประเทศในการประเมินและ
ก�าหนด	ปริมาณสารตกค้างสูงสุด	(Maximum	Residue	Limit	:	MRLs)	
ของสารคลอร์ไพรฟิอส	โดยสรปุสารคลอร์ไพรฟิอสถูกจัดระดับความเป็น
พิษของวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยู่ในระดับ	 ความเป็นพิษปานกลาง	
(Class2)	เท่านั้นมีสัญลักษณ์เป็นแถบสีเหลือง
	 ในการประเมินและก�าหนดปริมาณสาตกค้างสูงสุด	 (MRLs)	 
ในพืชผกัและผลไม้จากการตรวจสอบข้อมลูของ	“The	Codex	Alimen-
tarius”	 ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารได้มีการ
ก�าหนด	ปรมิาณตกค้างสงูสดุ	(MRL

s
)	ส�าหรบั	คลอร์ไพรฟิอส	ในพชือาหาร

และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปถึง	55	ชนิด	ครอบคลุมพืชอาหารหลาย
ชนิดที่ประเทศไทยผลิตเพื่อบริโภคและส่งออก	 เช่น	 กล้วย	 กะหล�่าปลี	
กะหล�่าดอก	 บรอกโคลี	 แครอท	 คะน้า	 พืชตระกูลส้ม	 องุ่น	 มันฝรั่ง	 
หัวหอม	ข้าว	ถั่วเหลือง	สตรอเบอรี่	ข้าวโพดหวาน	ใบชา	ฯลฯ
	 สหรัฐอเมริกาได้รับอนญุาตให้ใช้	คลอร์ไพรฟิอส	กบัพชืมากกว่า	
60	ชนิด	เช่น	หน่อไม้ฝรั่ง	บรอกโคลี	บีท	ผักฉ่อย	กะหล�่าดาว	กะหล�่าปลี	
ผักกาดขาว	กะหล�่าดอก	คะน้า	แตงกวา	โคลราบี	กระเทียมต้น	ข้าวโพด	
มินต์	 หอมหัวใหญ่	 พริกหวาน	 ฟักทอง	 แรดิช	 หัวรูตาบากา	 ข้าวฟ่าง	 
ถัว่เหลอืง	ข้าวโพดหวานและเทอร์นพิ	ขณะนีส้หรฐัอเมรกิายงัไม่ประกาศ
ห้ามใช้สารคลอร์ไพริฟอส	ส�าหรับการผลิตพืชแต่อย่างใด
	 สหราชอาณาจกัร	สารคลอร์ไพรฟิอสได้รบัอนญุาตให้ใช้กบัฝัก
จ�าพวกกะหล�่าดาว	กะหล�่าปลี	คาราพีส	และกะหล�่าดอก
	 การตรวจสอบความปลอดภยัของคลอร์ไพรฟิอสในพชืสามารถ
ท�าได้ด้วยตัวเอง	ดังนี้

 • คลอร์ไพริฟอส	มีค่า	ADI	=	0.01	มก.ต่อน�้าหนักตัว	1	กก.	
นั้นสมมุติเรามีน�้าหนักตัว	72	กก.สามารถได้รับ	คลอร์ไพริฟอสได้ไม่เกิน	
72	x	0.01	=	0.72	มก.ต่อวัน

 • ถ้าเป็นกะหล�่าปลีพิษตกค้างของคลอร์ไพริฟอสที่	CODEX	
อนุญาตให้ตกค้างได้	0.05	มก.ต่อน�้าหนักกะหล�่าปลี	1	กก.	ถ้าเกษตรกร
ใช้สารอย่างถูกต้อง	มีคลอร์ไพริฟอสตกค้างไม่เกินก�าหนด	คือ	0.05	มก.	
ต่อน�้าหนักกะหล�่าปลี	1	กก.	คนที่มีน�้าหนักตัว	72	กก.	จะสามารถกินผัก
กะหล�่าปลีได้ไม่เกิน	0.72	หารด้วย	0.05	=	14	กก.ต่อวันต่อเนื่องทุกวัน

 • ในทางกลับกัน	เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามหลัก	เช่นฉีดพ่นเช้า	
เก็บเกี่ยวตอนเย็นมีสารตกค้างในกะหล�่าปลี	0.2	มก.	ต่อผัก	1	กก.	(เกิน
ค่า	MRL

S
)	 ก็สามารถกินกะหล�่าปลีที่มีคลอร์ไพริฟอสได้	 0.72	หารด้วย	

0.2	=	3.6	กก.ต่อวันต่อเนื่องทุกวัน

 • แต่ในความเป็นจรงิ	ไม่มมีนษุย์คนไหนกนิผักและผลไม้มาก	
14	กก.	ลงไปจนถึง	3.6	กก.	 ได้ทุกวันและต่อเนื่องได้แน่นอนจึงไม่ควร
กังวลเรื่องสารตกค้างในผักและผลไม้มากเกินไป

 • ดังน้ันค่า	MRL
S
	 ที่ใช้ก�าหนดมาตรฐานในการผลิตสินค้า

เกษตร	จงึไม่ได้หมายความว่าการทีส่ารตกค้างเกนิค่าแล้วจะเป็นอนัตราย	
เป็นแค่การตรวจสอบการใช้สารของเกษตรกรว่าได้ปฏิบัติตามหลัก	GAP	
อย่างเคร่งครัดหรือไม่เท่านั้น
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

สุนทร พิพิธแสงจันทร์

 “ซแรย์อทติยา”	เป็นภาษาเขมรท้องถ่ิน	แปลว่า	“นาของอทิตยา” 
ซึ่ง	 “อทิตยา”	 ในที่นี้	 คือ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร 
กิติคุณ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
	 “ซแรย์อทติยา”	เป็นสถานทีท่ีเ่กดิจากพระราชด�ารขิองพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	 ซึ่งทรงตั้งพระทัยจะให้สถานท่ี
แห่งนีเ้ป็นศนูย์การเรยีนรู	้ทีเ่น้นในเรือ่งของการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีง	ตามแนวพระราชด�ารขิอง	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	
มหาภูมิพล	อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	รัชกาลที่	9	ซึ่งในปัจจุบัน	
เป็นพื้นที่จัดท�า	“โครงการเกษตรอทิตยาทร”
	 ภายในซแรย์อทิตยา	หรือ	โครงการเกษตรอทิตยาทร	ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณอ่างเก็บน�้าอ�าปึล	ต.เทนมีย์	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	มีการจัดแบ่งพื้นที่
เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	 ถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร	
พื้นท่ีพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติ	 พื้นท่ีส่วนรวมที่คนในชุมชนจากพื้นท่ี 
ใกล้เคียงสามารถเข้ามาใช้ประโยช์ร่วมกัน	 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชนในการจัดท�าฐานการเรียนรู ้ด้าน
การเกษตรต่างๆ	ส�าหรับผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้	และน�าไปปฏิบัติ
 ฐานการเรียนรู้ภายในโครงการ	มี	6	ฐาน	ได้แก่	ฐานการเรียนรู้
ที่ 1	 ความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2	ทรัพยากรดิน	การรักษาดินและการฟื้นฟูดิน	ด้วยวิธี
ธรรมชาติ	 เช่น	 การปลูกต้นปอเทือง	ฐานการเรียนรู้ที่ 3	 ระบบนิเวศน์
แปลงนาการป้องกันก�าจัดโรคด้วยพชืสมนุไพร	ตามภมูปัิญญาท้องถิน่	และ
ประโยชน์ของแมลงศตัรขู้าวตามความสมดลุย์ของระบบนเิวศน์	ฐานการ
เรยีนรูท้ี ่4 การเกบ็เกีย่วและการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธุ	์โดยเฉพาะการปลกู
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	 105	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 และฐานการเรียนรู้ที่ 6	 การแปรรูปข้าว	 
เพิ่มคุณค่าสารอาหาร	และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์ส�าหรับชาวนาไทย	
	 นอกจากนาข้าว	 และฐานการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ยังมีพื้นที ่
เพาะปลูกพืชต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข้าวโพดหวาน	 มะเขือเทศ	 แตงกวา	 ฟักทอง	 
รวมทั้งพืชผักหลายชนิด	 ซึ่งผลผลิตของพืชเหล่านี้ได้น�ามาจ�าหน่ายเป็น
รายได้ของโครงการ	
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้มีโอกาสสนองพระด�าร ิ
ภายใต้โครงการเกษตรอทิตยาทร	 โดยมอบหมายให้	 รศ.วิจิตร วังใน  
และผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์	 ด�าเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ 
โครงการฯ	มาตั้งแต่ปี	2561	ด้วยการให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ	ตลอดจน
ประสานงานกบัภาคธรุกจิเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สนบัสนนุปัจจยัการผลติ
ทางการเกษตร	ส�าหรับโครงการเกษตรอทิตยาทร	มาอย่างต่อเนื่อง	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ซแรย์อทิตยา
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	 เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2563	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
ได้ร่วมมือกับ	บริษัท	 วาย	วี	พี	 อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	และบริษัท	 วีไอพี	 
อะกริคัลเจอร์	 จ�ากัด	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “วัสดุเพาะกล้า  
(peat moss) อุปกรณ์เพื่อการเกษตรแม่นย�า และแนวทางการผลิต
เห็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที	่
เกษตรกร	 และบุคลากร	 ของโครงการเกษตรอทิตยาทร	 มีความรู้	 และ
ทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุเพาะกล้าพืช	 (peat	moss)	 อย่างมีคุณภาพ	
ทราบถึงการท�างาน	 ตลอดจนการบ�ารุงรักษา	 และการใช้ข้อมูลเบื้องต้น
จากอุปกรณ์ต่างๆ	 ของระบบสถานีตรวจติดตามสภาพแวดล้อมทาง 
การเกษตร	และทราบแนวทางการพฒันาการพฒันาการเพาะเหด็ในระบบ
กึ่งอัตโนมัติ	เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมีคุณภาพ	และมาตรฐาน
	 ในการอบรมครั้งน้ีมีผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน	 38	 คน	 ประกอบด้วย
บคุลากรของโครงการเกษตรอทิตยาทร	จ�านวน	9	คน	เกษตรกรในโครงการฯ 
9	คน	บคุลากรจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลเทนมย์ี	4	คน	เจ้าหน้าทีจ่าก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์	 3	 คน	 ทหารจาก	 ร.23	 พัน	 3	
จ�านวน	 11	 คน	 และจาก	 มทบ.	 25	 อีก	 2	 คน	 โดยผู้ท่ีผ่านการอบรม 
ทกุคนจะได้รับเกยีรตบิตัรรบัรอง	พร้อมกนันี	้บรษิทั	วายวพี	ีอนิเตอร์เทรด	
โดย	คุณฐานันท์ จันทวงศ์	ได้มอบวัสดุเพาะกล้า	(peat	moss)	เพื่อใช้
ในโครงการเกษตรอทิตยาทร	 และคุณสุเมศวร์ เสนชู	 ผู้บริหารบริษัท	 
วีไอพี	 อะกริคัลเจอร์	 ได้มอบอุปกรณ์สถานีตรวจติดตามสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตรทีต่ดิตัง้เรยีบร้อยแล้วในโครงการเกษตรอทติยาทร	เพือ่ใช้
ในโครงการเกษตรอทติยาทร	โดยม	ีคณุจฬุารตัน์ สขุสวสัดิ	์ผูอ้�านวยการ
โครงการเกษตรอทิตยาทร	รับมอบอย่างเป็นทางการในพิธีปิดการอบรม	
	 การจัดการอบรม	ครั้งนี้ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	สมาคม
พชืสวนแห่งประเทศไทย	จงึขอขอบคณุโครงการเกษตรอทติยาทร	บรษิทั	
วายวีพี	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	โดย	คุณฐานันต์ จันทวงศ์	และคณะ	บริษัท	
วีไอพี	 อะกริคัลเจอร์	 จ�ากัด	 โดย	คุณสุเมศวร์ เสนชู คุณณรงค์ฤทธิ์  
ชัยสาลี และคณะ	 ตลอดจน	 ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต	 จากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ไว้ณ	 ที่นี้	 ที่ทุกท่าน 
ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ในครั้งน้ี	
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป
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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

28 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	ปี	พ.ศ.	2563	ก�าลังจะจากไปแล้ว	ปีนี้เป็นปี
ทีป่ระเทศไทยประสบปัญหาทีค่่อนข้างจะหนกัหนาสาหสั	นบัตัง้แต่ต้นปีทีต้่องเผชญิ
กับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 2019	 หรือ	 โควิด-19	 แต่บุคลากร
ทางการแพทย์	และสาธารณสุขของไทยเอาอยู่	สามารถยับยั้งการระบาดได้ภายใน
เวลาไม่กีเ่ดอืน	แต่กป็ระมาทไม่ได้	แม้ว่าแทบจะไม่พบผูต้ดิเชือ้ในประเทศแล้วก็ตาม	
แต่ประเทศอ่ืนท่ีอยู่ไม่ไกลจากไทยยังมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง	 จึงขอให้ทุกท่าน
ป้องกันตนเอง	 การ์ดอย่าตก	 สวมหน้ากากผ้า	 หรือหน้ากากอนามัย	 เว้นระยะห่าง	
ล้างมือบ่อย	ๆ
	 ปัญหาต่อมาคอืภยัธรรมชาต	ิฝนตกต่อเนือ่งในหลายพืน้ที	่น�า้ป่าไหลหลาก	
น�า้ล้นเขือ่น	หลายพ้ืนท่ีถูกน�า้ท่วม	โดยเฉพาะจังหวดัในภาคเหนอื	และภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื	หลายพ้ืนทีไ่ม่เคยถกูน�า้ท่วมมาก่อน	อย่างเขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง	อ�าเภอ
ทบัลาน	จงัหวดันครราชสมีา	รอยต่อกบัจงัหวดัปราจนีบรุ	ีกลบัถกูน�า้ท่วมแบบไม่ทนั
ตั้งตัว	อุโมงค์ทับลาน	ที่สร้างให้เป็นเส้นทางสัญจรโดยไม่ให้รบกวนสัตว์ป่า	น�้าท่วม
เต็มอุโมงค์	 เห็นจากภาพข่าวแล้วอดคิดถึงน�้าท่วมอุโมงค์ตรงอนุสาวรีย์หลักส่ี	 
เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	เมื่อคราวน�้าท่วมใหญ่ปี	พ.ศ.	2554	ไม่ได้	
	 ปัญหาที่หนักหนาอีกปัญหาหนึ่ง	คือปัญหา	การประท้วงของกลุ่มต่าง	ๆ	
ทีม่คีวามคดิเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั	จะเรยีกได้ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองก็ใช่ 
เพราะกลุม่ผูป้ระท้วงยืน่ข้อเรยีกร้องทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืงเป็นส่วนใหญ่	เป็นปัญหา
ทางสังคมก็ใช่	 เพราะเป็นการแสดงออกของผู้ประท้วงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 
ทั้งความก้าวร้าว	 ใช้วาจาหยาบคาย	จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์	 รวมทั้งสร้าง
ความแตกแยกในสงัคมท่ีความเห็นไม่ตรงกัน	เป็นปัญหาทางเศรษฐกจิกใ็ช่อกี	เพราะ
มีการประท้วงที่ไหน	 เมื่อไร	 เส้นทางการจราจรต้องถูกปิด	รถเมล์วิ่งไม่ได้	รถไฟฟ้า
หยุดให้บริการ	 บริษัทห้างร้านต่าง	 ๆ	 ต้องปิดไปโดยปริยาย	 แต่รถเข็นขายอาหาร	
หาบเร่	 แผงลอย	 อาจจะได้ประโยชน์จากการขายสินค้า	 แต่ก็เทียบไม่ได้กับความ 
เสียหายในภาพรวม	 การประท้วงยังเกิดขึ้นเป็นรายวัน	 ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร	 และ
อย่างไร
	 เพียง	3	เหตุการณ์ที่ว่ามานี้ก็ส่งผลให้เรื่องราวอื่น	ๆ	ที่ยามปกติอาจเป็น
เรื่องใหญ่	 ก็ถูกเหตุการณ์ท่ีว่ามานั้นกลบความสนใจให้เป็นเรื่องเล็กไปเลย	 เช่น	
โครงการทีใ่ช้เงนิกูส้ีแ่สนล้านบาทของรัฐบาล	ความเสยีหายของพชืผลทางการเกษตร
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ	 การจับกุมยาเสพติดที่ได้ของกลางยาเคนับสิบตัน	 
การผลิตวัคซีนต้านโควิด-19	 รวมทั้งอุบัติเหตุที่ส�าคัญ	 และปัญหาเศรษฐกิจอื่น	 ๆ	 
อีกมากมาย
	 ขอให้ปีหน้า	 พ.ศ.	 2564	 เป็นปีที่ปัญหาต่าง	 ๆ	 คลี่คลายไปในทางที่ดี	 
ขอพระสยามเทวาธิราชและพระบารมีปกเกล้าฯ	 ของบูรพกษัตราธิราชเจ้า 
ทุกพระองค์	 จงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง	 ๆ	 ไปด้วยดี	 
ขอให้สังคมสู่ความสงบสุข	ชาวไทยมีความสุขกันถ้วนหน้า

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

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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