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4 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

พืชสวน ส น ท น า

สุนิสา บุญญะปฏิภาค

	 รางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ	
(ISHS	Honorary	Membership	Award)	 เป็นรางวัลประเภทหนึ่งของ	
ISHS	(International	Society	for	Horticultural	Science)	ที่พิจารณา
มอบให้แก่สมาชกิ	ISHS	ทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุกจิกรรมและช่วยเหลอืงานต่าง	ๆ  
ของ	 ISHS	 มาโดยตลอด	 จนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจาก	 ISHS	 
ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ	 ISHS	 จะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร 
ได้รับรางวัล	 ตามผลการอนุมัติของที่ประชุมสภา	 ISHS	 บนพื้นฐาน 
การประเมนิผลงานและข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการพจิารณารางวลัของ	
ISHS	 โดยผู ้ได้รับรางวัลจะได้รับมอบประกาศนียบัตรและมีสถานะ 
เป็นสมาชิก	ISHS	ตลอดชีพ
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพหนึ่งที่มี
บทบาทส�าคัญในเวทีระหว่างประเทศ	 ได้รับการยอมรับจากพันธมิตร 
ในสมาคมพืชสวนของประเทศต่าง	 ๆ	 ในระยะเวลาท่ีผ่านมาสมาคมฯ	 
ได้รับการติดต่อจากพันธมิตรต่างชาติให้ด�าเนินการสนับสนุนบุคลากร	
รวมถงึภาคเอกชนทีม่ผีลงานดเีด่นในแวดวงพชืสวนเพือ่เสนอเข้ารบัรางวลั
ต่าง	ๆ	ของ	ISHS	เมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม	2564	สมาคมฯ	ได้รับ
การติดต่อจากศาสตราจารย์กิตติคุณ	Roderick	Drew	อดีตนายก	ISHS	
ในช่วงปี	 2557	 –	 2561	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ	

ดร.ทรงพล สมศรี 
กบัรางวลัสมาชกิกติตมิศกัด์ิของสมาคมพชืสวนระหว่างประเทศ

ดร.ทรงพล กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ Roderick Drew
ดร.ทรงพล สมศรี 

กับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของ ISHS

ดร.ทรงพล กับทุเรียนจันทบุรี



5ข่าวสารสมาคมพืชสวน

มหาวทิยาลยั	Griffith	เมอืงบรสิเบน	รฐัควนีส์แลนด์	ประเทศออสเตรเลีย	
ขอความร่วมมือจากสมาคมฯ	 ให้พิจารณาสนับสนุนผู้แทนจากภูมิภาค
เอเชยีทีเ่ป็นสมาชกิ	ISHS	และได้ปฏบิตังิานช่วยเหลอืกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของ	
ISHS	อย่างเข้มแข็ง	จ�านวน	2	คน	คือ	ดร.	ทรงพล	สมศรี	ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
จากประเทศไทย	และ	Prof.	Zhen	Hai-Han	อุปนายกสมาคมพืชสวน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อเสนอช่ือรับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์
ของ	ISHS	เนือ่งจากเหน็ว่าปัจจบุนัยงัมสีมาชิกกติตมิศกัดิข์อง	ISHS	ทีอ่ยู่
ในภมูภิาคเอเชยีจ�านวนน้อย	เมือ่เทยีบกบัภมูภิาคอืน่	ๆ 	เช่น	ยโุรป	อเมรกิา	
นิวซีแลนด์	 ออสเตรเลีย	 เป็นต้น	 โดยในภูมิภาคเอเชียผู้ที่ได้รับรางวัล 
ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น	ซึ่งมีจ�านวนรวม	3	คน
	 ดร.อนันต์	ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	ในสมัยนั้นได้พิจารณาแล้ว
เห็นเป็นโอกาสอันดีที่ที่ปรึกษาสมาคมฯ	 คือ	 ดร.	 ทรงพล	 สมศรี	 ผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งท�างานด้านวิชาการใกล้ชิดกับ	ISHS	ในบทบาทต่าง	ๆ	มาเป็น
ระยะเวลานาน	 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกล่าว	 จึงได้จัดส่ง
หนังสือสนับสนุนจากสมาคมฯ	 ไปยัง	 Mr.	 Peter	 Vanderborght,	 
Executive	Director	ของ	ISHS	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2564	จวบจนเวลา
ผ่านไปเกือบ	 1	 ปี	 สมาคมฯ	 จึงได้รับทราบข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า 
ได้มีการประกาศมอบรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ	ISHS	แก่	ดร.	ทรงพล	
สมศรี	 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ	 ISHS	 เมื่อวันที	่ 18	สิงหาคม	2565	 
ณ	 เมือง	 Angers	 ประเทศฝร่ังเศส	 ซึ่งเป็นช่วงของการจัดประชุม	 
International	Horticultural	Congress	2022	(IHC2022)	โดย	ISHS	
จะจัดส่งประกาศนียบัตรมาให้	ดร.	ทรงพล	สมศรี	ในโอกาสต่อไป	
	 ดร.	 ทรงพล	 สมศรี	 เป็นสมาชิกสภา	 ISHS	 ในฐานะผู้แทน
ประเทศไทยเป็นเวลา	 16	 ปี	 และสนับสนุน	 ส่งเสริมงานของ	 ISHS	 
มาตลอด	20	ปี	ในฐานะผูจ้ดัประชมุ	ผูร่้วมจดัประชมุ	กรรมการจดัประชมุ	
กรรมการวิชาการ	วิทยากรรับเชิญ	ผู้ตรวจ	proceedings	ในการประชุม	
สมัมนานานาชาตต่ิาง	ๆ 	ของ	ISHS	รวมทัง้	ตพีมิพ์ผลงานวจัิยหลากหลาย
เรื่องราวในหนังสือ	Acta	Horticulturae	ของ	ISHS
	 นอกเหนือจากการสนับสนุน	ดร.ทรงพล	สมศรี	แล้ว	สมาคมฯ	
ยงัมบีทบาทสนบัสนนุพนัธมติรในสมาคมพชืสวนแห่งประเทศญีปุ่น่	และ
บรษิทัเอกชนของประเทศญีปุ่่น	ให้ได้รบัรางวลัอนัทรงคณุค่าประเภทต่าง	ๆ  
ของ	 ISHS	คือ	Prof.	Dr.	Koki	Kanahama	อดีตนายกสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศญี่ปุ่น	ได้รับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ	ISHS	ในปี	2559	
บริษัท	 Suntory	 Flowers	 Ltd.	 ได้รับรางวัล	 ISHS	 Horticulture	 
Innovation	ในปี	2559	และ	Prof.	Dr.	Ryutaro	Tao	กรรมการสมาคม
พชืสวนแห่งประเทศญีปุ่น่	และประธานจดัประชุม	IHC2026	ได้รบัรางวลั	
ISHS	Fellow	Member	ในป	ี2564
	 นบัเป็นอกีบทบาทหนึง่ของสมาคมฯ	ทีไ่ด้สนบัสนนุให้บคุลากร
ของสมาคมฯ	ตลอดจนเครือข่ายวิชาชีพในวงการพืชสวนในต่างประเทศ
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่าง	ๆ 	จาก	ISHS	สมาคมฯ	ขอร่วมแสดงความ
ยินดีกับ	ดร.	ทรงพล	สมศรี	ส�าหรับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ	 ISHS	 
ที่ได้รับในครั้งนี้	 ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ทั้งตนเอง	 และประเทศชาต	ิ
ซึ่งชื่อของ ดร. ทรงพล สมศรี จะได้รับการบันทึกไว้ในท�าเนียบสมาชิก

กิตติมศักดิ์ของ ISHS ในฐานะผู้แทนประเทศไทยคนแรก	 และผู้แทน
จากภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นอีก	 1	 คน	 นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ ่น	
สาธารณรัฐเกาหล	ีและอินเดีย
 Congratulations !!!



6 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ขอแสดงความยินดีกับ	 
ดร.ทรงพล	สมศร	ีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ	กรมวิชาการเกษตร	ที่ได้รับรางวัล	
“สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS  
Honorary Membership Award)”	 นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ 
รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 ส่วนที่มาที่ไปของการได้รับรางวัลดังกล่าว 
มีรายละเอียดอย่างไร	 ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้	 ได้น�าเสนอไว้แล้ว 
ในเรื่อง	“ดร. ทรงพล สมศรี กับ รางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม
พืชสวนระหว่างประเทศ”
	 นอกจาก	 ดร.ทรงพล	 จะได้ช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าในการ
จัดประกวดทุเรียนของสมาคมฯ	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2565	 ที่ผ่านมา	
ภายในงาน	 Sooksiam	 Amazing	 Fruit	 Paradise	 2022	 แล้ว	 
ท่านยังด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยด้วย	
ดร.	สนุทร	พพิธิแสงจนัทร์	นายกสมาคมพชืสวนฯ	จงึประสงค์จะเดนิทาง
ไปแสดงความยนิด	ีพร้อมกบัเยีย่มชมสวนทเุรยีนของ	ดร.ทรงพล	เอง	และ	
สวนทุเรียนที่เป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของ	 ดร.ทรงพล	 ที่จังหวัด
จันทบุรี	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2565	
	 สวนทุเรียน	 ของ	 ดร.ทรงพล	 เป็นสวนทุเรียนของครอบครัว 
ที่ท�ามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ	พื้นที่ประมาณ	50	ไร่	อยู่ที่อ�าเภอเมือง	จันทบุรี	
ลักษณะสวนเป็นสวนสมรม	 ที่ปลูกไม้ผลหลายชนิดผสมผสานกัน	 
ทัง้	ทเุรยีน	มงัคดุ	เงาะ	ลองกอง	โดยมทีเุรยีนเป็นพชืหลกั	เป็นสวนเก่าแก่	
มีทุเรียนหลากหลายพันธุ์	 ทั้งพันธุ์พื้นเมืองท่ีหายาก	 พันธุ์ยอดนิยม	 คือ	
หมอนทอง	และ	ชะน	ีรวมทัง้พนัธุใ์หม่ท่ีเป็นผลงานการปรบัปรงุพนัธ์ุของ	
ดร.ทรงพลเอง	คือ	พันธุ์จันทบุรี	หมายเลขต่าง	ๆ
	 จากนั้น	ดร.ทรงพล	ได้น�าคณะไปเยี่ยมชมแปลงปรับปรุงพันธุ์
ทุเรียน	ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี	(ทุ่งเพล)	ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต�าบลฉมัน	 อ�าเภอมะขาม	 จังหวัดจันทบุรี	 ห่างจากตัวเมืองประมาณ	 
30	 กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท�าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน	 จันทบุรี	 
1	-	จันทบุรี	10	รวม	10	พันธุ์
	 ในอดีตศูนย์วิจัยแห่งนี้	 เป็นสถานีทดลองเกี่ยวกับยางพารา	 
ต่อมาเปลีย่นเป็นการทดลองไม้ผลชนิดต่าง	ๆ 	รวมทัง้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรด้วย	 เพราะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	มีแหล่งน�้า	 ซึ่งมีน�้าตลอดทั้งป ี
พื้นที่ของศูนย์ทั้งหมดประมาณ	 2,500	 ไร่	 เป็นพื้นท่ีติดเทือกเขาคิชกูฎ	
อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี
	 ดร.ทรงพล	 นัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	 ซึ่งเคยร่วมท�างานวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนด้วยกัน	 มาคอยให้ข้อมูล	 และน�าชมแปลงปรับปรุง
พันธุ์ทุเรียน	 ซึ่งมีประมาณ	 300	 ไร่	 ในจ�านวนนี้เป็นแปลงพ่อแม่พันธุ์
ประมาณ	 100	 ไร่	 ระหว่างพาเดินชมสวน	 ก็จะเล่าถึงการปรับปรุงพันธุ์

พืชสวน ส น ท น า

พรรณนีย์ วิชชาชู

จันทบุรี 1-10....กว่าจะเป็นทุเรียน GI

ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ (ซ้าย) 
และ ดร. ทรงพล สมศรี (ขวา)

ดร. ทรงพล พาคณะกรรมการสมาคมพืชสวนฯ 
ชมแปลงต้นพันธุ์ทุเรียน ที่ ศวพ. จันทบุรี
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ทุเรียนจันทบุรีไปด้วย	คณะกรรมการของสมาคมพืชสวนฯ	ซึ่งหลายท่าน
เป็นอาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ	ิซกัถามด้วยความสนใจ	ค�าถาม	ค�าตอบกจ็ะออก
แนววิชาการสักหน่อย	
	 โดยสรุปง่าย	ๆ 	และย่อ	ๆ 	คือ	การปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี
นั้น	 ดร.ทรงพล	 ได้เข้ามาด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2533	 สมัยที่	 ดร.ทรงพล	 
ยังท�างานอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการวิจัย
ปรบัปรงุพนัธุทุ์เรยีนมาแล้วโดยใช้พ่อแม่พนัธุท์เุรยีนรวม	18	พนัธุ	์ซึง่แต่ละ
พันธุ์มีลักษณะเด่น	 ลักษณะด้อยแตกต่างกัน	 โดยเริ่มด้วยการคัดเลือก 
สายต้น	(clone)	จากทเุรยีนพนัธุท์ีป่ลกูเป็นการค้า	และปลกูจากการเพาะ
เมล็ด	โดยการประกวดเชิงวิชาการ	ใช้มาตรฐานคุณภาพทุเรียนที่ก�าหนด
ไว้	และมคีณุสมบตัดิเีด่นตามวตัถปุระสงค์เป็นเกณฑ์ตดัสนิ	ทัง้นีไ้ด้ท�าการ
ประกวดต่อเนื่องกันเป็นเวลา	3	ป	ีตั้งแต่ปี	พ.ศ.2530-2532	เพื่อยืนยัน
ความดีเด่นของต้นพันธุ์ที่คัดเลือกไว้
	 ทุเรียนพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า	ได้แก่	ชะนี	หมอนทอง	ก้านยาว	
และ	 กระดุมทอง	 การคัดเลือกสายต้นจากการประกวดดังกล่าว	 ได้ต้น
ทุเรียนที่ตรงความต้องการรวม	 30	 ต้น	 ประกอบด้วย	 ชะนี	 10	 ต้น	 
หมอนทอง	8	ต้น	ก้านยาว	7	ต้น	และ	กระดุมทอง	5	ต้น	ในจ�านวนนี ้
มีต้นที่มีลักษณะดีเด่น	ที่เสนอกรมวิชาการเกษตรในป	ีพ.ศ.2533	ให้เป็น
พันธุ์แนะน�า	3	ต้น	คือ
	 ทุเรียนหมอนทอง	ของ	นายสันต์	สุวรรณก้านมณี
	 ทุเรียนชะนี	ของนายชาญชัย	มานะทวี
	 ทุเรียนก้านยาวของ	นางอารี	อารีเขต
	 ส�าหรับพ่อพันธุ์	 แม่พันธุ์ทุเรียนที่น�ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์	
18	พนัธุน์ัน้	ได้คดัเลอืกมาท�าการผสมพนัธุเ์พือ่ให้ได้พันธุใ์หม่ทีม่คีณุภาพด ี
มคีณุลกัษณะตามต้องการ	เช่น	มคุีณภาพด	ีผลผลิตสงู	ให้ผลผลติต้น	หรอื	
ปลายฤดู	 เป็นต้น	 โดยแม่พันธุ์ที่ใช้	 ประกอบด้วย	 ชะนี	 ก้านยาว	 
หมอนทอง	กระดุมทอง	อีหนัก	ทองย้อยฉัตร	และชมพูศร	ีส่วนพ่อพันธุ์
ประกอบด้วย	ชะน	ีก้านยาว	หมอนทอง	กระดมุทอง	กบสวุรรณ	กบตาข�า	
พวงมณ	ีอลีบี	นกหยบิ	กระเทย	ชมพศูร	ีย�า่มะหวาด	ฝอยทอง	กบหน้าศาล 
และกบแม่เฒ่า	
	 น�าพ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นมาผสมข้ามพันธุ์รวม	 55	 คู่ผสม	 โดย
ด�าเนนิการระหว่างปี	2529	-	2533	ได้เมลด็ลกูผสมจ�านวน	17,840	เมลด็	
น�าไปเพาะได้ต้นกล้าลูกผสม	 7,634	 ต้น	 ระหว่างปี	 2531-2534	 น�าไป
ปลูกลงแปลงมากกว่า	 2,700	 ต้น	 และระหว่างปี	 2531-2532	 น�าไป 
ทาบกิ่งบนต้นตอที่ให้ผลผลิตแล้วจ�านวน	333	ต้น
	 ระหว่างปี	2531	–	2541	ท�าการศึกษาประเมินและคัดเลือก
ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมชั่วที่	1	ที่ศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี	

ดร.ทรงพล พาชมสวนทุเรียนของครอบครัว
ดร.ทรงพล สมัยที่ยังเป็นวิทยากร 

ให้ความรู้แก่ชาวสวนทุเรียน

การติดป้ายต้นพันธุ์ทุเรียน
ที่ปลูกทดสอบ
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(ทุง่เพล)	ซึง่เป็นพืน้ท่ีบกุเบกิใหม่	ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์ต�า่	มก้ีอนหนิอยู่
ในดนิจ�านวนมาก	ดนิแห้งเรว็	ลมแรง	การระบายน�า้ของดนิไม่ด	ีระบบน�า้
ในแปลงทเุรยีนยงัไม่ดพีอ	ท�าให้ต้นกล้าทเุรยีนทีป่ลกูตายไปบ้าง	ยิง่ไปกว่านัน้
ในฤดแูล้งยงัประสบปัญหาไฟป่า	ท�าให้ต้นทเุรยีนเสยีหายไปมาก	เหลอือยู่
เพียง	661	ต้น
	 ระหว่างปี	 2542	 –	 2550	 ได้ท�าการประเมิน	 คัดเลือก	 และ
ทดสอบพันธุ์ทุเรียนลูกผสมชั่วที	่1	ทั้งทุเรียนที่ทาบกิ่ง	และปลูกลงแปลง	
มีการติดดอกออกผลเพิ่มมากขึ้นทุกป	ีระหว่างปี	2542-2544	จึงท�าการ
คัดเลือกลูกผสมชั่วที่	 1	 โดยท�าการตรวจสอบคุณภาพของผลทุเรียน
ลูกผสมเปรียบเทียบกับพ่อ-แม่พันธุ์	 ทั้งลักษณะภายนอก	 ภายใน	 และ
ลักษณะทางการเกษตร	รวม	26	ลักษณะ	ได้แก่
	 1)	 น�้าหนักผล	 2)	 ความยาวผล	 3)	 เส้นผ่าศูนย์กลางผล	 
4)	 เส้นรอบวงผล	 5)	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	 ของก้านผลที่บริเวณติดกับผล	 
6)	 เส้นผ่าศูนย์กลางก้านผลบริเวณรอบปลิง	 7)	 ความยาวก้านผล	 
8)	 รูปทรงผล	 9)	 ความหนาเปลือก	 10)	 สีเนื้อ	 11)	 ความหนาเนื้อ	 
12)	น�้าหนกัเนือ้ต่อผล	13)	น�้าหนกัเมลด็ตอ่ผล	14)	น�้าหนกัเปลอืกต่อผล	
15)	 เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผล	 16)	 เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	 17)	 รสชาติ	 
18)	กลิ่น	19)	ลักษณะเนื้อ	20)	คุณภาพในการรับประทาน	(รสชาติ	กลิ่น	
ลักษณะเนื้อ)	จากคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพ	5	คน	ที่มีความช�านาญด้าน
ทุเรียน	21)	ความกว้างเมล็ด	22)	ความยาวเมล็ด	23)	สีเมล็ด	24)	อายุ
การเก็บเกี่ยว	 25)	 เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ	 4	 สัปดาห์หลังดอกบาน	 
26)	ผลผลิตต่อต้น
	 ทั้งนี้การคัดเลือกได้เน้นลักษณะคุณภาพ	 5	 ลักษณะ	 คือ	 
น�้าหนักผล	 ความหนาเนื้อ	 เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผล	 คุณภาพในการ 
รับประทาน	 และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	 รวมทั้งการเก็บข้อมูล	 3	 ลักษณะ	
คือ	อายุการเก็บเกี่ยว	เปอร์เซ็นต์การติดผล	และ	ปริมาณผลผลิต
	 ระหว่างปี	 2541	 -2544	 ได้ท�าการศึกษาคัดเลือก	 ประเมิน
ทเุรยีนลกูผสมชัว่ที	่1	ทีใ่ห้ผลผลติแล้ว	ได้ทเุรยีนลกูผสมทีม่คีณุภาพดเีด่น
ได้มาตรฐานเหมาะกับการส่งออก	 หรือบริโภคภายในประเทศ	 และมี
คุณสมบัติที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น	 ปานกลาง	 ยาว	 เป็นสายพันธุ ์ต้นฤดู	 
กลางฤดู	 ปลายฤดู	 และพันธุ์ที่เหมาะส�าหรับการแปรรูป	 จ�านวน	 29	 
สายพันธุ์	 แต่น�ามาทดสอบพันธุ์จ�านวน	 20	 สายพันธุ์	 ขณะเดียวกันได้
ท�าการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผล	 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์
การค้าเพื่อยืนยันความดีเด่น	
	 ระหว่างปี	2545	–	2550	พบว่า	ยังมีคุณภาพดีตามหลักเกณฑ์
ที่คัดเลือก	 นอกจากนี้ยังท�าการศึกษาลักษณะประจ�าพันธุ ์เพิ่มเติม	 
พร้อมทั้งศึกษา	 ทดสอบพันธุ์ด้านลักษณะการเจริญเติบโตในแหล่ง 
ผลติทเุรยีนในภาคตะวนัออก	และภาคใต้	คอื	แปลงทเุรยีนท่ีทุง่เพล	อ�าเภอ
มะขาม	จันทบุรี	แปลงที่ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธาน	ี(คันธุลี)	และศูนย์วิจัย
พืชสวนตรัง	 และท�าการศึกษาทดสอบพันธุ์ด้านความทนทานต่อเชื้อ 
ไฟทอปเธอร่า	 สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า	 จากนั้นได้ประมวลข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อน�าเสนอสายพันธุ์ทุเรียนลูกผสมดีเด่น	 เป็นพันธุ์แนะน�าของ
กรมวิชาการเกษตร	ซึ่งทยอยออกมาตั้งแต่ปี	2549	-2561	รวม	10	พันธุ์	

แปลงทุเรียนที่ ศวพ.จันทบุรี

แหล่งน�้าส�าหรับแปลงทุเรียนที่ ศวพ.จันทบุรี

แปลงทุเรียนของครอบครัว ดร.ทรงพล
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โดยใช้ชื่อว่า	พันธุ์จันทบุรี	1	–	จันทบุร	ี10	โดยในปี	พ.ศ.	2549	ประกาศ
เป็นพันธุ์แนะน�า	จันทบุรี	1	จันทบุร	ี2	และ	จันทบุร	ี3	ปี	พ.ศ.	2556	
ประกาศเป็นพันธุ์แนะน�า	 จันทบุรี	 4	 จันทบุรี	 5	 และ	 จันทบุรี	 6	 ปี	 
พ.ศ.	2559	ประกาศเป็นพันธุ์แนะน�า	จันทบุรี	7	จันทบุร	ี8	และ	จันทบุร	ี9 
และในปี	พ.ศ.	2561	ประกาศเป็นพนัธุแ์นะน�า	จนัทบรุ	ี10	โดยมลีกัษณะ
ของแต่ละพันธุ์แตกต่างกันดังนี้

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 1	 ผลผลิตออกต้นฤดู	 อาย ุ
เก็บเกี่ยวสั้น	 105	 วัน	 หลังดอกบาน	 สีเนื้อเหลือง	 รสชาติหวานมัน	 
เนื้อค่อนข้างละเอียด	กลิ่นอ่อนมาก	เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลิงหลุด

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 2	 ผลผลิตออกต้นฤดู	 อาย ุ
เก็บเกี่ยวสั้น	95	วัน	หลังดอกบาน	ผลเล็ก	สีเนื้อเหลือง	เข้ม	รสชาติหวาน
มัน	เนื้อเหนียวละเอียด	กลิ่นอ่อน

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 3	 ผลผลิตออกต้นฤดู	 อาย ุ
เก็บเก่ียวสั้น	 97	 วัน	 หลังดอกบาน	 สีเนื้อเหลืองเข้ม	 รสชาติหวานมัน	 
เนื้อละเอียด	เหนียว

 • ทเุรยีนลกูผสมพนัธุจ์นัทบรุ ี4	ลกูผสมของแม่พนัธุก้์านยาว
กบัพ่อพนัธุห์มอนทอง	อายเุก็บเกีย่วราว	114	วนั	หลงัดอกบาน	เปอร์เซน็ต์
การตดิผลดถีงึ	10%	ให้ผลผลติสงู	ราว	45-60	ผล/ต้น	เนือ้ในสเีหลอืงเข้ม
สวย	 เนื้อละเอียดเหนียว	 มีกลิ่นน้อย	 และรสชาติหวานมันปนระหว่าง 
ก้านยาวกับหมอนทอง

 • ทเุรยีนลูกผสมพนัธุจ์นัทบุร ี5	เป็นลกูผสมแม่พนัธุก้์านยาว
ผสมปล่อยตามธรรมชาติ	 อายุเก็บเกี่ยวส้ันเพียง	 104	 วันหลังดอกบาน	
เปอร์เซ็นต์การติดผลดี	ประมาณ	7%	ให้ผลผลิตสูงราว	50-60	ผล/ต้น	
น�้าหนักผล	3	กิโลกรัม	ทรงผลค่อนข้างกลม	เนื้อในสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์
ก้านยาว	เนื้อเหนียวปานกลาง	กลิ่นปานกลางแต่ไม่ฉุน	รสชาติค่อนข้าง
มันมากกว่าหวาน

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ ์จันทบุรี 6	 ลูกผสมของแม่พันธุ ์ 
ก้านยาวกบัพ่อพนัธุห์มอนทอง	อายเุกบ็เกีย่วปานกลาง	115	วนัหลงัดอก
บาน	เปอร์เซน็ต์ตดิผลอยูใ่นเกณฑ์ดี	ประมาณ	8%	น�า้หนกัผล	3	กโิลกรมั	 
ให้ผลผลติ	40-50	ผล/ต้น	เนือ้ในมสีเีหลอืงคล้ายหมอนทอง	รสชาตหิวาน
มันมาก	เนื้อละเอียดเหนียว	และมีกลิ่นปานกลาง

 • ทเุรยีนลกูผสมพนัธุจ์นัทบรุ ี7	ทรงผลค่อนข้างกลม	หนามเลก็ 
สัน้	ขนาดผลปานกลาง	น�า้หนกัผล	เฉลีย่	2.3	กโิลกรมั	เนือ้หนาปานกลาง	
อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น	105	วัน	หลังดอกบาน	โดยดอกบานช่วงเดือน
มกราคม	 เก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	 เนื้อมีสีเหลืองสวยสม�่าเสมอ	
รสชาติหวานมัน	เนื้อเหนียวปานกลาง	เส้นใยปานกลาง	มีกลิ่นอ่อน

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ ์จันทบุรี 8	 ทรงผลค่อนข้างกลม	 
ขนาดผลปานกลาง	น�้าหนักผลเฉลี่ย	 2.24	 กิโลกรัม	 เนื้อหนาปานกลาง	
เมล็ดลีบ	 อายุเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง	 110-117	 วัน	 หลังดอกบาน	
หรือเฉลี่ย	 114	 วัน	 หลังดอกบาน	 โดยดอกบานช่วงเดือนมกราคม	 
เก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	 เนื้อมีสีเหลืองสวยสม�่าเสมอ	 รสชาติ
หวานมันดีมาก	เหนียว	เนื้อละเอียด	เส้นใยปานกลาง	มีกลิ่นอ่อน	เมื่อสุก
เนื้อไม่เละ	และเนื้อคงสภาพได้นานหลังเก็บเกี่ยว

 • ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 9	ทรงผลค่อนข้างกลม	รูปไข่	
ขนาดผลปานกลาง	น�้าหนักผลเฉลี่ย	 3.43	 กิโลกรัม	 เนื้อหนาปานกลาง	 
มีก้านผลยาว	 6.23	 เซนติเมตร	 อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาว	 (138	 วัน)	 
เปรยีบเทยีบกบัพนัธุอ์หีนกั	(ทเุรยีนพนัธุด์ัง้เดิมของปราจนีบรุ)ี	เนือ้มสีีเหลอืง
สวยสม�่าเสมอ	 รสชาติ	 หวานมัน	 เนื้อเหนียวละเอียด	 เส้นใยปานกลาง	 
มีกลิ่นอ่อน

 • ทเุรยีนลกูผสมพนัธุจั์นทบรุ ี10	(	ชะน	ีผสม	นกหยบิ)	อายุ
เก็บเกี่ยวสั้น	ระหว่าง	89-106	วัน	หลังดอกบาน	น�้าหนักรวม	47-3.17	
กโิลกรมั	ความหนาเนือ้ประมาณ	1.06	เซนตเิมตร	น�า้หนกัเนือ้ต่อน�า้หนกั
ผล	ประมาณ	22.96%	เมลด็ลบี	39.19%	รสชาตมินัมาก	หวานปานกลาง	
เนื้อสีเหลืองเข้ม	ละเอียดและเหนียว
	 ดร.	ทรงพล	เล่าว่า	“ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี	10	นั้น	 เกิดมาจาก 
มผีูไ้ด้รบัต้นพนัธุท์เุรยีนลกูผสมทีไ่ด้จากการวจิยัปรบัปรงุพนัธุช์ดุเดียวกบั
ลูกผสมจันทบุรี1-3	 ไป	 แต่ที่จริงเป็นสายพันธุ์อื่นที่เอากิ่งพันธุ์ต้นอื่น 
มาขยาย	แต่ยังเป็น	1	ใน	29	สายพันธุ์ที่คัดเลือกไว	้เมื่อทุเรียนให้ผลผลิต
ปรากฎว่ามีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์จันทบุรี	1	คือลักษณะก้นผลแหลม	
ไม่เหมือนจันทบุรี	 1	 ที่ก้นผลกลม	 แต่สีเนื้อดีมาก	 มีชาวสวนบางท่าน 
จะขอตั้งชื่อพันธุ์ใหม่เป็นชื่อสวนของตนเอง	 ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะ
เป็นผลงานของเรา	 ตอนนั้นผมเกษียณอายุราชการแล้ว	 จึงแจ้งให้
สถาบันวจิยัพชืสวน	กรมวชิาการเกษตร	รบีเกบ็ข้อมลู	ตวัเลขพนัธุด์งักล่าว	
และประกาศเป็นพันธุ์แนะน�า	จันทบุรี	10	ในปี	2561”
	 ดร.ทรงพล	น�าคณะกรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
เยี่ยมชมแปลงทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี	 1-10	 
ที่ทุ่งเพล	พร้อมทั้งพาชมทุเรียนจันทบุรี	1	ต้นแรกที่ปลูกไว้	แต่ถูกช้างป่า
เข้ามาบุกรุกท�าลายจนปัจจุบันต้นทุเรียนตายไปแล้ว	ก่อนที่ต้นจะตายได้
ขอให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	รีบน�ากิ่งพันธุ์ไปขยายในแปลงอื่น
	 ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า	จังหวัดจันทบุรี	 ได้ยื่นขอจดทะเบียน	
ทุเรียนจันท์	เป็นสินค้า	GI	(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)	โดยมี	ทุเรียนลูกผสม

ผลผลิตจากแปลงทดสอบ
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จันทบุรี	1	–	จันทบุรี	10	รวม	10	พันธุ์	รวมอยู่ในนั้นด้วย	ตามประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา	เมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2564	ซึ่งเป็น
สินค้า	 GI	 ล�าดับท่ี	 152	 ของไทย	 และล�าดับที่	 3	 ของจันทบุรี	 ต่อจาก	 
พริกไทยจันท์	และเสื่อจันทบูร	
	 ส�าหรบัทเุรยีนจนัท์ในประกาศของกรมทรพัย์สนิทางปัญญานัน้	
ระบุว่า	หมายถึง	ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง	ได้แก่	พันธุ์พวงมณ	ีพันธุ์นกหยิบ	
พนัธุท์องลนิจง	พนัธุน์วลทองจนัทร์	พนัธุก์บสวุรรณ	และพนัธุท์างการค้า	
ได้แก่	พันธุ์จันทบุรี 1 ถึงพันธุ์จันทบุรี 10	ที่มีเนื้อละเอียด	สีเหลือง	หรือ
เหลืองเข้ม	 หรือเหลืองอมส้ม	 เนื้อหนาละเอียด	 มีเส้นใยน้อย	 หรือไม่มี
เส้นใย	รสชาติหวานมนัหรอืหวานแหลม	ปลกูและผลติในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
จันทบุรี
	 จากปี	พ.ศ.	 2528	–	2564	 เป็นเวลา	36	ปีกว่าจะได้ทุเรียน
ลูกผสมใหม	่10	พันธุ์	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	ต้องใช้เวลาศึกษา	 เก็บข้อมูล	และ 
รอคอย	แต่ผลงานทีไ่ด้นัน้มคีณุค่ามหาศาล	เป็นประโยชน์ต่อวงการพชืสวน	
เศรษฐกิจของท้องถิ่น	 และเศรษฐกิจของประเทศ	 ถึงแม้ว่าการวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์ไม่สามารถท�าได้เพียงคนเดียว	แต่	ดร.	ทรงพล	สมศรี	ถือว่า
เป็นเสาหลักของงานวิจัยนี้ในช่วงที่ท่าน	 เป็นนักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 
และผู้ทรงคุณวุฒิของกรมวิชาการเกษตร	แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว	
ก็ยังเป็นที่ปรึกษา	 ให้ค�าแนะน�า	 และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการ 
รุน่หลงั	ได้สบืสานงานวจิยัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	โดยเฉพาะทเุรยีนให้ก้าวหน้า	
และยั่งยืนต่อไป
แหล่งข้อมูล 
	 1.	 ดร.	ทรงพล	สมศรี,	ทุเรียนไทย และการปรับปรุงพันธุ์ : 
กรณีศึกษาพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 จันทบุรี 3,	เอกสารวิชาการล�าดับ
ที่	5/2551	ส�านักผู้เชี่ยวชาญ	กรมวิชาการเกษตร.
	 2.	 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี,	ทุเรียนลูกผสมของกรมวิชา 
การเกษตร,	2562.
	 3.	 https://www.ipthailand.go.th>gi-001	 ประกาศ 
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร	์กรมทรัพย์สินทางทางปัญญา,	2564
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จันทบุรี 1 จันทบุรี 2

จันทบุรี 3

จันทบุรี 10

จันทบุรี 4 และ จันทบุรี 5



11ข่าวสารสมาคมพืชสวน

พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

เมธินี ศรีวัฒนกุล

	 การเสวนาอนาคตมะพร้าวไทยเรื่อง	“มะพร้าวน�้าหอม GAP 
ไม่มีไม่ได้แล้ว และ มะพร้าวอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยมาตรการ 
GAP Monkey Free Plus”	ซึ่งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ
สถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการเกษตร	 สมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป	
เคหการเกษตร	และชมรมอนรัุกษ์และพัฒนาน�า้มนัมะพร้าวแห่งประเทศไทย 
จดัขึน้เมือ่วนัที	่22	สงิหาคม	2565	ณ	ห้องประชมุ	321	สถาบนัวจัิยพชืสวน 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุม	321	จ�านวน	25	คน	และเข้าร่วม
ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	จ�านวน	100	คน	
 ดร.สุนทร พพิธิแสงจนัทร์ นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย 
รายงานวัตถุประสงค์การจัดการเสวนาในครั้งนี้ว่า	เนื่องจากประเทศไทย
ปลกูและใช้ประโยชน์จากมะพร้าวอย่างหลากหลายมายาวนาน	มะพร้าว
น�า้หอมของไทยมลีกัษณะเด่นเฉพาะ	ด้วยกลิน่หอมและรสชาตหิวานของ
น�้ามะพร้าว	 นอกจากนี้มะพร้าวน�้าหอมของไทยยังเป็นสินค้าบ่งชี ้
ทางภมูศิาสตร์	(Geographical	Indication	:	GI)	และในส่วนของมะพร้าว
อตุสาหกรรม	ซึง่เป็นผลผลติส่วนใหญ่ของมะพร้าวทัง้ประเทศ	เป็นวตัถดุบิ
ในการผลติสนิค้าทัง้ส�าหรับบรโิภคในประเทศและเพือ่การส่งออก	โดยเฉพาะ
ผลติภณัฑ์กะทสิ�าเรจ็รปูทีเ่ป็นท่ียอมรบัด้านคณุภาพจากคูค้่าต่างประเทศ	
	 ในช่วงทีผ่่านมาการส่งออกมะพร้าวน�า้หอม	โดยเฉพาะทีส่่งออก
ไปประเทศจีนได้รับผลกระทบจากกฎ	 ระเบียบในการน�าเข้าของจีน	 
โดยเฉพาะข้อก�าหนดด้านสุขอนามัย	 ผลไม้น�าเข้าของจีนนั้นผู้น�าเข้า 
ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่างเข้มงวด	

GAP มะพร้าวน�้าหอม....ไม่มีไม่ได้แล้ว

	 ส�าหรับการส่งออกมะพร้าวอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะที่ส่งออก
ไปสหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 และยุโรป	 ได้รับผลกระทบเช่นกัน	 จากข้อ 
กล่าวหาขององค์กรประชาชนเพือ่การปฏบัิตต่ิอสตัว์อย่างมจีรยิธรรมของ
สหรัฐอเมริกา	 (People	 for	 the	Ethical	Treatment	of	Animals	 :	
PETA)	 ว่าภาคอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวของไทยมีการใช้แรงงานลิง 
ในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว	 ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	 เนื่องจาก
เกษตรกรสวนมะพร้าวไทยและผู้ผลิตมะพร้าวอุตสาหกรรมได้ปรับตัว 
ตามมาตรฐานการค้าของยุโรปโดยเฉพาะเรื่อง	 Sustainability	 ปัจจุบัน
การเก็บมะพร้าวส�าหรับส่งเข้าโรงงานแปรรูป	 จะใช้แรงงานคนร่วมกับ 
การใช้อุปกรณ์ช่วย	คือไม้สอยเป็นไม้ยาวต่อปลายด้วยมีดขอ	ซึ่งสามารถ
เก็บมะพร้าวได้ครั้งละ	 7-10	 ผล	 การกล่าวอ้างดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยในการส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับของ
อุตสาหกรรมมะพร้าว	
	 ดังนั้น	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	กรมวิชาการ
เกษตร	สมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป	เคหการเกษตร	และชมรมอนุรักษ์
และพัฒนาน�้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย	 จึงร่วมมือกันจัดให้มีการ
เสวนาใน	2	หัวข้อใหญ่ๆ	ได้แก่	“มะพร้าวน�้าหอม GPA ไม่มีไม่ได้แล้ว” 
และ	“มะพร้าวอตุสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยมาตรการ GAP Monkey 
Free Plus”	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1.	 เพือ่ให้เกษตรกร	ผูป้ระกอบการ	รบัทราบสถานการณ์การผลติ 
การส่งออก	มะพร้าวทัง้ระบบอย่างครบวงจรเพือ่เตรยีมรบัมอือย่างเท่าทนั

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ขวา) นายกสมาคมพืชสวนฯ (ซ้าย)

ผู้ให้ข้อมูลในการเสวนาครั้งนี้

ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมเสวนาในห้องประชุม
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ตามนโยบายในปี	2545	โดยให้บรกิารตรวจรบัรองมาตรฐาน	GAP	ซึง่เป็น
มาตรการแบบสมัครใจ	ไม่ได้บังคับ	
	 ในช่วงแรกเกษตรกรยงัมคี�าถามอยูม่ากถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	
จนกระทั่งประเทศจีนก�าหนดให้มีการรับรองมาตรฐาน	 GAP	 ภายใต้
พิธีสารว่าด้วยข้อก�าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส�าหรับน�าเข้า 
ผลไม	้รวมถึงมะพร้าวน�้าหอมไปยังประเทศจีน	ซึ่งมีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบมากขึ้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐาน	 GAP	 
หากไม่มีไม่สามารถส่งออกได้	 และเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด-19	 ประเทศจีนเพิ่มการตรวจรับรอง	 Covid	 free	 
เพิม่จาก	GAP	ด้วย	กรมวชิาการเกษตรจงึได้ร่วมด�าเนนิงานกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจนสามารถส่งออกได้	
	 จากประสบการณ์ด�าเนินงาน	GAP	Covid	free	plus	นี้	จึงมี
แนวคิดในการน�าไปประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลในการใช้ลิง
เก็บมะพร้าวอุตสาหกรรมของไทย	 ร่วมกับมาตรการอื่นๆ	 ได้แก่	 การ
สนับสนุนต้นมะพร้าวพันธุ์ดีต้นเตี้ย	 เพื่อให้สามารถรับรองมาตรฐานการ
ผลิตที่ดีและเหมาะสม	 ไม่ใช้ลิงเก็บเกี่ยว	 (GAP	Monkey	 Free	 Plus)	 
โดยอธบิดกีรมวชิาการเกษตรได้ให้ความส�าคญักบัการเร่งรบัรองมาตรฐาน	
GAP	 และ	 GAP	Monkey	 Free	 Plus	 เพื่อสนับสนุนการส่งออกตาม 
ข้อก�าหนดและความต้องการของประเทศปลายทาง	 และจะได้น�าเสนอ
การด�าเนินงานการตรวจรับรอง	 GAP	 Monkey	 Free	 Plus	 ของ
ประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีนานาชาติจัดโดยชมรม
มะพร้าวนานาชาต	ิ(ICC)	ที่มีประเทศที่เข้าร่วมกว่า	20	ประเทศ	
	 ทั้งนี้	GAP	Monkey	Free	Plus	เป็นมาตรการสมัครใจส�าหรับ
ช่วยแก้ไขปัญหามะพร้าวส�าหรบัผลติกะทส่ิงออกไปประเทศทีม่คีวามกงัวล
เรื่องลิงเก็บมะพร้าว	เช่น	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ยุโรป	ส�าหรับมะพร้าว
น�้าหอมส่งออกไปประเทศจีนยังไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับลิงเก็บมะพร้าว	 
จึงจะเร่งด�าเนินงานรับรองมาตรฐาน	 GAP	 ตามเงื่อนไขของประเทศจีน
ก่อนโดยยงัไม่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการรบัรอง	Monkey	Free	Plus	หาก
ในอนาคตมีเงื่อนไขการรับรอง	Monkey	Free	Plus	ในมะพร้าวน�้าหอม	
กส็ามารถใช้ประสบการณ์จากการด�าเนนิงานในมะพร้าวส�าหรบัผลติกะทิ
ไปใช้ได้	 กรมวิชาการเกษตรหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบและ
สอบถามข้อมลูเพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบั	GAP	จากผูร้บัผดิชอบโดยตรง	
และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง	Monkey	Free	Plus	เพื่อ
เกดิการด�าเนนิงานบรูณาการร่วมกนั	สนบัสนนุอนาคตมะพร้าวไทยสูเ่วที
มาตรฐานระดับโลก	
 ส�าหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการเสวนาอนาคต
มะพร้าวไทยเรื่อง มะพร้าวน�้าหอม GAP ไม่มีไม่ได้แล้ว สรุปได้ดังนี้

	 2.	 เพื่อรับทราบแนวทางการด�าเนินงานสนับสนุนการส่งออก	
และการผลติมะพร้าวน�า้หอม	และมะพร้าวอตุสาหกรรม	ของภาครฐัผ่าน
ระบบ	GAP	และ	GAP	Monkey	Free	Plus
	 3.	 เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นในแนวทางการด�าเนินงาน	
สนับสนุนการส่งออกและการผลิตมะพร้าวผ่านระบบ	 GAP	 และ	 GAP	
Monkey	Free	Plus	ของภาคส่วนต่างๆ	ร่วมกนัอย่างครบวงจรและยัง่ยนื
 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 กล่าวเปิด
การเสวนาฯ	พร้อมให้ข้อมูลว่า	ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิด
พชื	และสามารถผลติได้อย่างมคีณุภาพ	มะพร้าวเป็นพชืชนดิหนึง่ทีม่คีวาม
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย	 ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ความส�าคัญ	
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรมีนโยบายและภารกิจในการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช	 โดยอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 ดร.อนันต	์ 
ดาโลดม	 ได้ริเริ่มประกาศขับเคลื่อนการผลิตดีที่เหมาะสม	 (GAP)	 และ
รับรองอาหารปลอดภัย	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	
	 กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาการรับรองแหล่งผลิตพืช	 GAP	
เรื่อยมาจนปรับโครงสร้างองค์กร	 จัดต้ังกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช	 รวมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรอง	 ขึ้นที่
ส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรทกุเขตในส่วนภมูภิาค	เพือ่ด�าเนนิงานได้
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 คณุสรุวฒุ ิปวตุภัิทรพงศ์ บริษทั เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จ�ากดั 
และคณุพานถงิถงิ บรษิทั มงักรทพิย์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด	ให้ข้อมลู
สถานการณ์การส่งออกมะพร้าวน�้าหอมไปประเทศจีน	 โดยมีความนิยม
มากในช่วงเวลา	7-8	ปีมานี	้และตลาดมคีวามต้องการสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	
สามารถส่งออกได้ท้ังมะพร้าวเจีย	 มะพร้าวคว่ัน	 มะพร้าวหัวโต	 และ 
วุ ้นมะพร้าว	 หัวใจส�าคัญของการส่งออกคือคุณภาพ	 โรงงานต้องมี
มาตรฐาน	GMP	สวนต้องมมีาตรฐาน	GAP	นอกจากนีค้วรให้ความส�าคญั
กบันวตักรรม	การแปรรปู	การน�าของเสยีไปใช้ประโยชน์	การดแูลพนกังาน
และสิ่งแวดล้อม	
	 ปรมิาณการส่งออกของบริษทั	เอแอนด์เจ	ผลไม้ไทย	จ�ากดั	และ
บริษัท	 มังกรทิพย์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 อยู่ที่ประมาณบริษัทละ	
1,000-1,500	ตู	้ซึง่ประมาณการผลติใน	1	ไร่	ได้มะพร้าวน�า้หอม	28,800	
กิโลกรัม/ปี	 การส่งออก	 1	 ตู้	 ขนาด	 40	 ฟุต	 บรรจุมะพร้าวน�้าหอมได	้
22,000	กิโลกรัม	ดังนั้น	หากแต่ละบริษัทส่งออก	1,000	ตู้/ปี	จะต้องมี
สวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GAP	ประมาณ	764	ไร่	ประมาณการ
ว่าประเทศไทยส่งออกทั้งสิ้น	 100,000	 ตู้/ปี	 จะต้องมีสวนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน	GAP	ประมาณ	76,400	ไร่/ปี	จึงจะเพียงพอต่อปริมาณ
ความต้องการส่งออก	
	 ช่วงระยะเวลา	 2	 ปีที่ผ่านมาประเทศจีนตรวจสอบข้อมูลการ
รับรอง	GMP	และ	GAP	อย่างเข้มข้น	จึงเริ่มประสบปัญหาพื้นที่รับรอง	
GAP	ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการส่งออก	จึงขอให้ภาครัฐช่วยให้
ข้อมูลความส�าคญัของการรบัรอง	GAP	ให้ความรูแ้ก่เกษตรกรเตรยีมความ
พร้อมการผลติและการจดัการเอกสารเพือ่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน	GAP	
โดยเร็ว	 ศักยภาพการส่งออกมะพร้าวน�้าหอมไปประเทศจีนยังสูงมาก	
แม้ว่าจะมีปริมาณมะพร้าวน�้าหอมในตลาดมากขึ้น	 และแข่งขันราคา 
ตามกลไกตลาด	แต่มะพร้าวมผีลดต่ีอสขุภาพในราคาทีต่ดัสนิใจซือ้ได้ง่าย	
หากสามารถรักษาคุณภาพ	 ความหวานหอมและขนาดได้ตามความ
ต้องการของตลาด	 มะพร้าวน�า้หอมของไทยจะยังคงสามารถรักษาราคา
ที่เหมาะสมตามคุณภาพได้	 นอกจากนี้	 การผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการมาตรฐาน	 GAP	 ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรได้ด้วย	
 คุณดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรราชบรุ ีกรมวชิาการเกษตร	ให้ข้อมลูขัน้ตอนการยืน่ขอและเตรยีม
การเพื่อตรวจรับรอง	 GAP	 มะพร้าวน�้าหอม	 โดยต้องปฏิบัติให้ผ่านตาม
ข้อก�าหนดในมาตรฐาน	GAP	8	ข้อ	ได้แก	่1)	น�า้	2)	พื้นที่ปลูก	3)	วัตถุ
อนัตรายทางการเกษตร	4)	การจดัการกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว	
5)	 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว	 6)	 การพักผลผลิต	 
การขนย้ายและการเก็บรักษา	7)	บุคลากร	8)	เอกสารบันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ	ให้สามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่งของอนัตรายทีเ่กดิขึน้
ตลอดการผลิต	 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย	 มีคุณภาพ	 จากพื้นที่ปลูก
มะพร้าวน�้าหอม	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 ราชบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 
รวมประมาณ	186,000	ไร	่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจรับรอง	GAP	
ประมาณ	 165,000	 ไร่	 เนื่องจากเกษตรกรยังกังวลว่าหากตรวจรับรอง	

GAP	 แล้วจะต้องเสียภาษี	 ยังขาดความเข้าใจในความจ�าเป็นของการ
รับรองมาตรฐาน	GAP	ส�าหรับส่งออก	หรือขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ
และจดบันทึกตามสอบได้ตามข้อก�าหนด	
	 ทั้งนี้	 โรงงานสามารถช่วยให้ข้อมูลสถานการณ์ความจ�าเป็น 
ที่ว่า	“ไม่มี GAP ส่งออกไม่ได้”	และช่วยรวบรวมเกษตรกรในเครือข่าย 
ที่พร้อมเข้าสู่การตรวจรับรอง	GAP	และจัดตารางเวลาการลงตรวจได้ทุก	
20	 วันในช่วงผลผลิตออก	 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจก็จะด�าเนินงานให้ได้รวดเร็ว
ยิง่ขึน้	นอกเหนอืจากกรมวชิาการเกษตร	หน่วยงานทีส่ามารถตรวจรบัรอง
มาตรฐาน	GAP	ให้เกษตรกรได้	 ได้แก่	1)	สถาบันรับรองระบบการผลิต	
ผลติภณัฑ์การเกษตร	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	2)	บรษิทั	ทฟูนอร์ด	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	3)	บริษัท	เอ-วัน	ฟิวเจอร์	จ�ากัด	4)	บริษัท	ห้องปฏิบัติการกลาง	
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(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 5)	 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	 6)	 บริษัท	 ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
 คุณชัยศักดิ์ รินเกลื่อน นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ 
ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง	 ได้ให้ข้อมูลความก้าวหน้าการพัฒนา
ระบบ	 E-	 Phytosanitary	 Certificate	 ว่า	 ประเทศไทยและจีน 
มข้ีอก�าหนดตามพธิสีารว่าด้วยข้อก�าหนดในการกกักนัโรคและตรวจสอบ
ส�าหรับส่งออกและน�าเข้าผลไม้	 การส่งออกมะพร้าวน�้าหอมจากไทย 
ไปประเทศจีน	 กรมวิชาการเกษตรจะต้องส่งทะเบียน	 GMP	 และ	 GAP	
เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบของจีน	 (GACC)	 ตรวจรับรองความถูกต้อง	
และในทุก	shipment	จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช	(Phytosanitary	
Certificate)	แนบไปด้วย	
	 ประเทศไทยได้พัฒนาระบบ	E-	Phytosanitary	Certificate	
เพื่อสนับสนุนการส่งออก	 ทางหน่วยงานของจีนมีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อ�านวยการด�าเนินงานสามารถตรวจสอบอายุใบรับรอง	
GAP	 และยอดผลผลิตที่ได้ส่งออกไปขายแล้ว	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีใบ 
รับรอง	GAP	 ให้สอดคล้องกับปริมาณการส่งออก	อย่างไรก็ตาม	 ในช่วง
ระยะการปรับเปลี่ยนนี้	 ยังมีความยืดหยุ่นในการตรวจปล่อย	 แต่จะ 
เข้มงวดขึน้เรือ่ยๆ	ดงันัน้	เกษตรกร	และผูป้ระกอบการส่งออก	ต้องพร้อม
ปรับเปลี่ยน	 เพื่อด�าเนินงานให้ได้รับใบรับรอง	 GAP	 มีการต่ออายุใบ 
รบัรอง	แจ้งเลขทะเบยีนใบรบัรองใหม่	ให้ทันรองรบัการส่งออก	ตลอดจน
ศกึษาข้อมลูบนฉลากเพือ่สือ่สารผูบ้รโิภคโดยค�านงึถงึความสอดคล้องกบั
ข้อก�าหนดของฉลากตามพิธีสารฯ	ด้วย	
	 นอกจากนี้	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งท�าความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจและร่วมกนัด�าเนนิการเพือ่สนบัสนนุการส่งออก	
จากสถติกิารส่งออกทีก่รมวชิาการเกษตรได้บนัทกึไว้มกีารส่งออกมะพร้าว
น�้าหอมกว่า	800	shipment/สัปดาห	์มูลค่ากว่า	500	ล้านบาท/สัปดาห	์
ซึ่งมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ	
 คุณดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริม
การเกษตร	 ได้ให้ข้อมูลว่า	มะพร้าวน�้าหอม	 เป็นหนึ่งในโครงการน�าร่อง
ตามนโยบาย	BCG	จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน�้าหอม	88,510	ไร	่
ผลผลิต	 576,000,000	 ผล/ปี	 มูลค่า	 7,822	 ล้านบาท/ปี	 ในปี	 2564	
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สนับสนุนเกษตรกร	 531	 ราย	 ให้ได้	 GAP	 ในพื้นที่กว่า	 13,000	 ไร	่ 
การยื่นขอรับรองมาตรฐาน	GAP	จากภาครัฐ	สามารถกรอกแบบฟอร์ม	
ยื่นความประสงค์	 ได้ที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	 ส�านักงานเกษตรจังหวัด	
หรอืศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร	จากนัน้	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร	
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/จังหวัด	 นัดหมายให้เข้ารับการอบรม	 GAP	
เกษตรกรเตรียมความพร้อมของแปลง	และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนัดหมายลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลง	 
หากผ่านตรวจประเมินกรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองมาตรฐาน	
GAP	ให	้
	 การยื่นขอรับรองมาตรฐาน	 GAP	 สามารถยื่นช่องทางจาก 
ภาคเอกชนได้	แต่จะมีค่าใช้จ่ายแปลงละ	5,000	–	10,000	บาท/แปลง	
ขึ้นอยู่กับพื้นที่	ชนิดพืชและหน่วยตรวจรับรองนั้น	ทั้งนี	้สามารถปรึกษา
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/จังหวัด	 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรได้
ก่อนด�าเนินงานกับภาคเอกชน	 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเกษตรระดับต�าบล/
อ�าเภอ	 ส�ารวจความต้องการในระดับอ�าเภอว่าพื้นที่ใดมีความต้องการ 
ขอการรบัรองมาตรฐาน	GAP	เกษตรกรกีร่าย	พืน้ท่ีกีไ่ร่	พชืชนดิอะไรบ้าง	
ในช่วงสิงหาคมของทุกปี	 เกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	
3	ส่วนได้แก่	งบกรมส่งเสริมการเกษตร	งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	
เป้าหมายการขอรับรองมาตรฐาน	GAP	 แก่เกษตรกรจ�านวน	 650	 ราย	 
ในปี	 2566	 ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดราชบุรี	 
โดยจะเน้นเกษตรกรแปลงใหญ	่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อน	 เนื่องจากกลุ่ม
เกษตรกรมกีารเชือ่มโยงให้ค�าแนะน�ากนัในกลุม่ท�าให้ด�าเนนิการได้เรว็ขึน้	
 นายจรัญ เจริญทรัพย์ ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน�้าหอม
ท่านัด จังหวัดราชบุรี	มีประสบการณ์ผลิตมะพร้าวส่งออก	20	ปี	และมี
การรวมกลุ่มได้การรับรองมาตรฐาน	GAP	มา	10	ปีแล้ว	มีประสบการณ์

การต่ออายุใบรับรอง	GAP	 ถึง	 3	 ครั้ง	 รวมถึงการขึ้นทะเบียน	GI	 ด้วย	 
กลุม่เกษตรกรมกีารศกึษาดงูานเพ่ือสามารถปฏิบตัไิด้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
แต่เกษตรกรยังขอยื่นการรับรอง	 GAP	 น้อยกว่าปริมาณความต้องการ 
ส่งออกเนื่องจาก	 ผู ้เช่าที่ดินไม่ให้เอกสารสิทธิ์	 การจดบันทึกข้อมูล	 
ความเข้าใจในศัพท์วิชาการและค�าที่เกษตรกรใช้	 เป็นต้น	 ในขณะนี้
เกษตรกรเริม่ตืน่ตวัมากขึน้เนือ่งจากข้อก�าหนดการส่งออกไปประเทศจนี	
ราชการสามารถสนับสนุนเกษตรกรได้โดยประชาสัมพัน์ให้ข้อมูลสาร 
ต้องห้าม	ออกแบบสมุดบันทึกให้เข้าใจง่าย	ยืดอายุใบรับรองจากต่ออายุ
ทุก	 3	ปี	 เป็น	 5	ปี	 ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิต 
ตามระบบ	GAP	ได้อีกทางหนึ่ง
	 จากการเสวนาในครั้งนี้สามารถสรุป	ข้อเสนอแนะ	ได้ดังนี้
	 1)	 รวบรวมข้อมูลปริมาณการส่งออกและพื้นที่ปลูกมะพร้าว
น�้าหอมเพ่ือวางเป้าหมายและแผนงานออกใบรับรองมาตรฐาน	 GAP	 
ให้เพียงพอต่อความต้องการส่งออกไปจีน
	 2)	 เร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์การมีใบรับรองมาตรฐาน	
GAP	
	 3)	 บรูณาการด�าเนนิงานระหว่างภาครฐั	เอกชน	และเกษตรกร	
ทั้งด้าน	ข้อมูลความรู	้บุคลากรและงบประมาณ	
	 4)	 พิจารณาการลดขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอใบรับรอง	
GAP	 ส�าหรับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การผลิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับ 
ในคุณภาพส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
	 5)	 การทดลองวจิยัด้านคณุค่าทางโภชนาการ	เพือ่ส่งเสริมการ
ตลาด
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 เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2565	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง	ประจ�าปี	2565	ณ	บลูโอ	ริธึม	แอนด	์โบว์ล	รัชโยธิน	เพื่อน�ารายได้
สมทบกิจกรรมของสมาคมฯ	และสาธารณประโยชน์	 โดยมี	ดร.อนันต	์ดาโลดม	นายกกิตติมศักดิ์สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานเปิดการ
แข่งขัน	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทสไทยกล่าวรายงาน	มีผู้ร่วมสนับสนุนทีมกิตติมศักดิ	์(ทีมละ	20,000	บาท)	จ�านวน	10	ทีม 
และ	ทีมทั่วไป	(ทีมละ	3,000	บาท)	จ�านวน	28	ทีม	มีผู้สนับสนุนโดยไม่ส่งทีมแข่งขันจ�านวน	13	ท่าน	จ�านวนเงิน	58,500	บาท	ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัล	 
9	ท่าน	เป็นเงิน	17,500	บาท	รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนี้รวม	227,599	บาท	ซึ่งสมาคมฯ	จะได้น�าไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

การแข่งขันโบว์ลิ่งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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ดร.อนันต์  ดาโลดม ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์
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เป็นระยะทางในลาว	 414	 กิโลเมตร	 มีอุโมงค์ตามทางรถไฟสายนี้ทั้งสิ้น	
167	แห่ง	รวมระยะทางกว่า	590	กม.	คดิเป็น	63%	ของระยะทางทัง้หมด	
ส่วนเส้นทางทีอ่ยูใ่น	สปป.ลาว	นัน้ต้องผ่านอโุมงค์	75	แห่ง	คดิเป็นระยะทาง 
198	กม.	 และสะพาน	167	แห่ง	 คิดเป็นระยะทาง	 61	กม.	 การขนส่ง 
จะขนส่งสินค้าในช่วงกลางคืนขณะที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารในเวลา
กลางวัน	 สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงได้มากกว่า	 250	 กิโลเมตร 
ต่อชัว่โมง	แม้ว่าจะใช้ความเรว็เพยีง	160-200	กโิลเมตรต่อชัว่โมงส�าหรบั
ขบวนรถโดยสาร	และไม่เกนิ	120	กโิลเมตรต่อชัว่โมงส�าหรบัขบวนขนส่ง
สินค้า	
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้มีโอกาสไปร่วมศึกษาดูงาน 
การขนส่งโดยใช้รถไฟความเร็วสูงรอบปฐมฤกษ์ผ่านเข้าด่านรถไฟโม่ฮาน	
ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันท่ี	 3	 ธันวาคม	 2565	 ครบรอบ	 1	 ปี 
การเปิดใช้รถไฟความเรว็สงูลาว-จนี	ด่านรถไฟโม่ฮานต้ังอยูท่ีต่�าบลโม่ฮาน	
อ�าเภอเหมิง่ล่า	เขตสบิสองปันนา	และเป็นสถานหีน้าด่านของจนีเชือ่มกบั
สถานีรถไฟบ่อเต็นของลาว	 มีสถานะเป็นด่านขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ระหว่างประเทศผ่านระบบรางที่เปิดกว้างตลอดป	ี
	 สถานีโม่ฮานได้พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและโครงสร้าง 
พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	โดยเฉพาะผลไม้และธัญพืช	
โดยลานตรวจจ�าเพาะสินค้าผลไม้	ณ	 ด่านโม่ฮานได้ด�าเนินการก่อสร้าง
เสร็จและผ่านการตรวจรับจากหน่วยศุลกากรแห่งชาติจีน	 (GACC)	
ประกาศในบัญชีรายชื่อสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้น�าเข้าในเว็บไซต์
ของ	 GACC	 และพร้อมตรวจสอบกักกันผลไม้น�าเข้าได้ตามระเบียบ 
ที่ก�าหนดของ	GACC	ทุกประการ	

พืชสวน ก า ร ต ล า ด 

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล

การขนส่งผลไม้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

	 ผลไม้เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประเทศไทย	คิดเป็นมูลค่าอยู่ในล�าดับต้น	ๆ	ในแต่ละป	ีโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นประเทศผู้น�าเข้าผลไม้ของไทยอย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมา
การขนส่งผลไม้และผลผลิตการเกษตรไปยังประเทศจีนมี	 2	 ทางหลัก 
ที่ส�าคัญ	 คือ	 ทางเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	 และทางบกซึ่งใช้ถนน	 3	 
เส้นทางหลัก	ได้แก่	เส้นทาง	R9	R12	และ	R3A	เนื่องจากผลไม้สดมีอายุ
การเก็บรักษาสั้น	จึงใช้การขนส่งทางบกมากกว่าทางเรือ	 เพราะใช้ระยะ
เวลาการขนส่งสัน้กว่า	แม้ว่าจะมต้ีนทนุสงูกว่าการขนส่งทางเรอื	การขนส่ง
ทางถนนมักประสบความยากล�าบากจากสภาพเส้นทาง	ความหนาแน่น
และอบุตัเิหตขุองรถบนท้องถนน	มคีวามเสีย่งต่อการล่าช้าของการขนส่ง
และเกิดความเสียหายต่อสินค้าได้	
	 โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน	มีมูลค่า	5,900	
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	1.99	แสนล้านบาท)	จีนรับผิดชอบภาระ
ทางการเงนิ	70%	ของมลูค่าโครงการ	ส่วนทีเ่หลอืลาวรบัผดิชอบ	เริม่การ
ก่อสร้างตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2559	ใช้ระบบรถไฟตามมาตรฐานของจนี 
และรางขนาดมาตรฐาน	1.435	เมตร	เริม่เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2564	 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ร่วมกับ	นายทองลุน	สีสุลิด	ประธานประเทศ	สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	เป็นประธาน	
	 เส้นทางรถไฟความเรว็สงูลาว-จนี	เชือ่มระหว่างสถานนีครหลวง
เวียงจันทน์	 จนถึงสถานีบ่อเต็น	 แขวงหลวงน�า้ทา	 สปป.ลาว	 ไปยังเมือง 
โม่ฮาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เชือ่มต่อกบัโครงข่ายรถไฟของจนีต่อไป
ยังนครคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	มีความยาวรวม	1,035	กิโลเมตร	ในจ�านวนนี้

สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้
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	 การขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบปฐมฤกษ์นี้	เป็นการขนส่ง
โดยบริษัท	 Speed	 International	 Transport	 Co.,Ltd	 ซึ่งให้บริการ
ขนส่งสินค้าและจัดการเอกสารการขนส่งข้ามแดนทั้งทางบก	 ทางเรือ	
ประสบการณ์กว่า	30	ปี	โดยขนส่งล�าไยจากประเทศไทย	จ�านวน	20	ตู้	
และกล้วยหอมจากลาว	จ�านวน	5	ตู้	ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ระบบเย็น	ไปยังนครฉงชิ่ง	หลังจากด�าเนินการตรวจ
เอกสารศุลกากร	 เอกสารใบรับรองตามพิธีสารว่าด้วยข้อก�าหนดด้าน 
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	 และตรวจน�้าหนักสินค้าที่ด่านหนองคาย
เรียบร้อยแล้ว	รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าได้ข้ามจากแดนไทยไปยัง
ด่านสากลท่าบก	ณ	ท่านาแล้ง	สปป.ลาว	เมื่อวันที	่30	พฤศจิกายน	2565	
	 โครงการท่าบกท่านาแล้ง	 (Dry	 Port)	 และเขตโลจิสติกส์	 
(logistics	 Park)	 ตั้งอยู่บ้านดงโพธิ์ศรี	 เมืองหาดทรายฟอง	 นครหลวง
เวียงจันทน์	 อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	 แห่งที่	 1	 เพียง	 1.5	
กิโลเมตร	กระทรวงแผนการและการลงทุน	สปป.ลาว	ในนามของรัฐบาล	
สปป.ลาวได้อนุมัติสัมปทานระยะเวลา	 50	 ปี	 ให้แก่บริษัทเวียงจันทน ์
โลจิสติกส์พาร์ค	จ�ากัด	(Vientiane	Logistics	Park:	VLP)	ในเครือบริษัท
สดิทโิลจสิตกิส์ลาว	จ�ากดั	เป็นผูพ้ฒันาท่าบกท่านาแล้ง	และเขตโลจิสตกิส์
นครหลวงเวียงจันทน์	บนพื้นที่ขนาด	2,387.5	ไร่	มูลค่าการก่อสร้างกว่า	
727	ล้านดอลลาร์สหรฐั	เพ่ือเป็นด่านสากล	ให้บรกิารด้านพธิกีารศลุกากร
ส�าหรบัสนิค้าขาเข้า	ขาออกระหว่างประเทศ	และสนิค้าผ่านแดนระหว่าง

สมาคมพืชสวนฯ ร่วมดูงานการขนส่งผลไม้ด้วยรถไฟความเร็วสูงเที่ยวปฐมฤกษ์

ยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแคร่รถไฟ

ยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแคร่รถไฟ
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สนิค้าไปจนี	สปป.	ลาว	กเ็ริม่มกีารลงทนุขอสมัปทานทีด่นิ	เพือ่ปลกูทเุรยีน	
เพราะสามารถส่งออกทุเรียนเข้าสู่จีนได้เร็ว	
	 นอกจากประโยชน์ในการขนส่งสินค้า	 สปป.ลาวมียุทธศาสตร์
สร้างความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูง	 สมาคมพืชสวนฯ	 ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษ	ความร่วมมอืภาคเอกชนและรฐับาล	สปป.ลาว	Vientiane	
Industry	&	Trade	Park	 (VITA	Park)	 ในนครเวียงจันทน	์ที่มีเส้นทาง
ขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟตรงเข้าไปในโครงการ	 มีระบบน�้า	 ไฟฟ้า	
และการก�าจดัขยะทีท่นัสมยั	มกีารบรกิารผูล้งทนุแบบ	one	stop	service	
เพือ่ขอข้ึนทะเบยีนต่างๆ	ได้สะดวกรวดเรว็	ผูล้งทนุได้รบัสทิธิก์ารเช่าทีด่นิ	
75	ปี	ต่ออายุการเช่าได	้และรับสิทธิพิเศษทางภาษีมากมาย	
	 นอกจากนีย้งัมโีครงการที	่สปป.ลาว	และ	สาธารณรฐัประชาชน
จีนได้มีความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นเชื่อมกับบ่อหาน	 โดย
ประเทศจนีเป็นผูล้งทนุหลกั	รวมทัง้มกีารลงทนุก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่	
ศูนย์การค้า	รวมทั้งอาคารพาณิชย์และที่พักในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ด้วย
	 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนนี้จะสร้างโอกาสในการ 
กระจายสินค้าจากไทยไปสู่	 สปป.ลาว	 และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 
ในขณะเดยีวกนักจ็ะเพืม่โอกาสการขนส่งสนิค้าจากลาว	และจนีมายงัไทย
ด้วย	 ดังนั้น	 เกษตรกรและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 ควรต้องเตรียมรับมือกับ
ความท้าทาย	และพร้อมที่จะคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้น	ภาครัฐควรผลักดัน
สนับสนนุท้ังด้านเทคโนโลยี	 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคน	 
รวมถงึการลดขัน้ตอนทางศลุกากร	และปรบักฎระเบยีบ	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกในการตรวจและขนส่งสนิค้า	ยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ	

ประเทศ	โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที	่13	ธันวาคม	2564	เป็นต้นมา	
	 หลงัจากทีตู่ค้อนเทนเนอร์ถกูส่งมาทีท่่านาแล้งและตรวจพธิกีาร
น�าเข้าแบบข้ามแดนเรยีบร้อยแล้ว	ตูค้อนเทนเนอร์จะถกูยกขึน้แคร่รถไฟ
ที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้	 การประสานงานเรื่องเอกสาร	 และเวลาการ
ขนส่งเพื่อให้ตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้สามารถยกขึ้นแคร่รถไฟได้ทันเวลา	
พร้อมขนส่งไปในขบวนรถไฟเทีย่วเดยีวกันเป็นส่ิงส�าคญัมาก	ตูค้อนเทนเนอร์
ที่มาล่าช้าจะท�าให้เสียเวลาและอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเช่า 
ที่วางตู้คอนเทนเนอร์พักรอขึ้นรถไฟเที่ยวต่อไป	
 ทมีงานของบริษทั	Speed	Inter	Transport	Co.,Ltd	ประเทศไทย 
และ	Speed	International	Transport	Loa	Co.,Ltd	สปป.ลาว	ประสาน
งานข้ามวันข้ามคืน	 จนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มยกขึ้นแคร่รถไฟช่วงเวลา	 
10.00	น.	ใช้เวลาประมาณ	50	นาที	ยกตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง	25	ตู้	ขึ้นแคร่
รถไฟ	รอออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ใต้ช่วงเวลา	04.00	น.	ของ
วันที	่ 2	 ธันวาคม	 2565	 วิ่งผ่านสถานีหลักใน	 สปป.	 ลาว	 ได้แก่	 สถาน ี
วังเวียง	 สถานีหลวงพระบาง	 สถานีอุดมไซ	 จนถึงสถานีบ่อเต็นในวันท่ี	 
3	ธันวาคม	2565	เวลา	17.00น.	
	 ออกจากบ่อเตน็	เวลา	20.00	น.	เข้าบ่อหาน	ในวันที	่4	ธนัวาคม	
2565	เริ่มจัดการพิธีการศุลกากร	และเติมน�า้มันเข้าตู้ระบบเย็น	ในวันที่	
6	 ธันวาคม	 2565	 ช่วงเวลา	 03.00	 น.	 รถไฟออกจากโม่ฮานไปถึงนคร 
ฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 8	 ธันวาคม	 2565	
เวลา	08.00	น.	จากเวียงจันทน์ใต้ไปฉงชิ่งใช้เวลาเดินทาง	6	วัน	
	 รถไฟบรรทุกผลไม้ขบวนที	่2	เริม่ออกจากไทยวันที	่1	ธันวาคม	
2565	 ขนส่งล�าไยจ�านวน	 25	 ตู้	 เดินทางออกจากเวียงจันทร์ใต้วันที่	 
4	ธันวาคม	2565	ช่วงเวลา	04.00	น.	ออกจากบ่อเต็นเวลา	14.00	น.	 
เข้าบ่อหานเวลา	17.00	น.	 วันที่	 5	 ธันวาคม	ตรวจพืชแต่เช้า	ตอนเย็น 
ออกจากโม่ฮาน	17.00	น.	วนัที	่6	ธนัวาคม	เวลา	8.00	น.	ถงึคนุหมงิ	และ
เวลา	02.00	น.	วันที่	8	ธันวาคม	2565	ถึงนครเฉิงตู	เมืองเอกของมณฑล
ซื่อชวน	 (เสฉวน)	ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	นับเป็นผลไม้ชุดแรกที่น�า
เข้าผ่านทางรถไฟสายดังกล่าวสู่ทั้งสองเมือง	 โดยรถไฟท่ีมุ่งหน้าสู่เฉิงตู 
ใช้เวลาเดินทาง	 4	 วัน	 ซึ่งเคยใช้เวลาขนส่งทางทะเลมากกว่า	 10	 วัน	 
การขนส่งทางรถไฟจีน-ลาวช่วยให้สามารถประหยัดเวลาด้านโลจิสติกส์
และลดต้นทุนถึงร้อยละ	30	
	 เส้นทางรถไฟจนี-ลาว	เป็นทางเลอืกใหม่ด้านโลจสิตกิส์ส�าหรบั
การค้าต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมผลไม้	 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ	 สร้างโอกาสในการ 
กระจายทเุรยีนและผลไม้จากไทยสูต่ลาดใหม่ในจนี	ไม่ใช่เพยีงประเทศไทย
เท่านัน้ท่ีคาดหวังทีจ่ะใช้โอกาสนีใ้นการขยายตลาดการส่งออกทเุรยีนและ

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามายังด่านสากลท่าบก 
ณ ท่านาแล้ง 

ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมขนส่ง

ตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแคร่รถไฟเรียบร้อย
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มารู้จักทุเรียน

	 ทุเรียนเป็นไม้ต้นชนิด	Durio zibethinus	(L.)	Murray	ในวงศ	์
Bombacaceae	ผลเป็นพูๆ	มีหนามแข็งเต็มทั่วลูก	เนื้อผลมีรสหวานมัน	
มีหลายพันธุ์	 เช่น	 กบ	 ก้านยาว	 ก�าปั่น	 ทองย้อย	 หมอนทอง	 พวงมณ	ี 
หลงลับแล	 มีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อนของเอเชีย	 แถวประเทศอินโดนีเซีย	 
แล้วแพร่กระจายไปทีต่่างๆ	ขึน้มาทางจงัหวดันครศรธีรรมราช	กรงุเทพฯ	
จันทบุรี	 และไกลสุดถึงจังหวัดแพร่	 และน่าน	 อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า
ผ่านมาทางเมืองทวาย	 มะริด	 ตะนาวศรี	 และต่อมาได้กลายเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจที่ส�าคัญชนิดหนึ่งของไทย	ทุเรียนสามารถเจริญเติบโตได้ดีทาง
ภาคตะวันออก	 เช่น	จันทบุรี	 ระยอง	ตราด	ปราจีนบุรี	 และทางภาคใต	้
เช่น	ชุมพร	สุราษฎร์ธาน	ีเป็นต้น
	 ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทยประกอบด้วย	:
  ลวง	 	 ต้นก�าเนิดพันธุ	์:	ชะนี	ชมพูศรี	
  การะเกด	 ต้นก�าเนิดพันธุ์	 :	 กบพวง	 กบแม่เฒ่า	 กบ
เล็บเหยี่ยว	ย�่าเพะ
  ทองสุก	 ต้นก�าเนิดพันธุ์	:	ก้านยาว
  ทองย้อยเดิม	 ต้นก�าเนิดพันธุ์	:	ทองย้อยฉัตร
  ก�าปั่น	 ต้นก�าเนิดพันธุ์	:	ก�าปั่นเหลือง	ชายมะไฟ
 ชม บุณยาคม	 (2498)	แบ่งพันธุ์ทุเรียนไทยออกเป็น	6	กลุ่ม	
รวมทั้งหมดประมาณ	90	พันธุ์	(cutivar)	ดังนี้	:
 1. กลุม่กบ :	จอมกบ	(โคตรกบ)	กบง่อย	กบตาน้อย	กบแม่เฒ่า 
กบเจ้าคณุ	กบลอยน�า้	กบเลบ็เหยีย่ว	ย�า่แพะ	จอมโยธา	กบบนุนาค	สดุสาคร 
กบตาข�า	 กบชมพู	 (ต้นบางยี่ขัน)	 เหลืองหกพู	 กบทองด�า	 กบเหมราช	 
(เขียวสะอาด)	กบพลายชุมพล	กบตาบุญ	กบชมพ	ูฉัตรทอง	กบพระไวย	
กบท้องก้อน	กลีบสมุทร	กบยายพลับ	กบขุนแผน	กบตาแจ่ม
 2. กลุ่มทองย้อย	:	ทองย้อยฉัตร	ฉัตรสีทอง	สีสุก	นมสวรรค	์
(สาวสวรรค์)	 ชมพูนุท	ก�ามะหยี่บางบน	สินธุ์สมุทร	ทองสวาท	นกหยิบ	

พืชสวน วิ ช า ก า ร

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

ทุเรียน กับเกษตรอัจฉริยะ (ตอนที่ 1)

ฉัตรเงิน	 ทองย้อยสีนาก	 แดงรัศมี	 พวงฉัตร	 ธรณีไหวทับทิม	 ฉัตรสีนาก	 
อีอึ่ง
 3.  กลุม่ก้านยาว	:	ก้านยาว	ก้านยาวหนามใหญ่	ก้านยาวบญุยงั 
ศรีสุวรรณ	ชมพูภาณ	ก้านยาววัดสัก	ก้านยาวสีนาก
 4. กลุม่ก�าป่ัน	:	ก�าป่ันขาว	ก�าป่ันแดง	เมลด็ฝ่อ	(ถัว่ด�า)	ก�าป่ัน
เหลือง	สุครีพ		ตะเข้	ก�าป่ันแดงใบยาว	ตะกลวยลกูเลก็	ก�าป่ันแดงใบป้อม	
ก�าปั่นสีนาก
 5.  กลุ่มลวง	:	ลวงเขียว	(ลวงทองหยด)	ชะนี	เหลืองส้มป่อย		
สีชมพ	ูลวงมลุม	ย�่ามะหวาด	ลวงเนื้อแดง	ชมพูศรี
 6.  กลุ่มเบ็ดเตล็ด	:	การะเกดแม่เฒ่า	ทศกรรณ	กระปุกทองด	ี
การะเกดสีนาก	 อีหนัก	 กะเทยเนื้อแดง	 พวงมาลัย	 ทองแดง	 (ตะโก)	 
ไอ้แอ๊ด	กระปุกทอง	ทองหยิบ	กระดุมทอง	แดงตาน้อย	ขั้วใหญ	่(ทองประสี)	 
หมอนทอง	ตุ้มทอง	ดงตาเผื่อน
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 7. ทเุรยีนลูกผสม :	พกิลุทอง	พวงมณ	ีกบหน้าศาล	แก้วลบัแล	
หลงลับแล	หลินลับแล	เม็ดในยายปราง

เกษตรอัจฉริยะ

	 เกษตรอัจฉริยะ	 หรือ	 เกษตรแม่นย�า	 เป็นการจัดท�ารูปแบบ
เกษตรกรรมใหม	่ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	 เช่นเซ็นเซอร์แบบ
เครือข่ายและระบบ	คลาวด์	 (CLOUD)	 เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้	ผลผลิต 
(yield)	 ที่ดีและ	ผลิตผล	 (produce)	 ที่ได้มีคุณภาพ	 โดยใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 หรือ	 IoT	 (Internet	 of	 Things)	 
เข้ามาช่วยเพือ่บนัทกึข้อมลูปัจจยัการผลติ	สภาพภมูอิากาศ	สภาพแวดล้อม
ของพชืและพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของพชืแต่ละชนดิในแต่ละฤดกูาล
	 เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้ใหม่นีม้คีวามทนัสมยั	สามารถจดจ�า	และ
คิดวิเคราะห์ได้จนเกือบเท่าสมองของมนุษย์	 แต่มีความทรงจ�าที่มีขนาด
ใหญ่และแม่นย�ากว่า	ทีปั่จจบุนัเรยีกว่า	AI	(Artificial	Intelligence)	หรอื	
ปัญญาประดิษฐ์ ท�าให้แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร	
มุ่งเข้าสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้านเกษตรกรรมมากขึ้น	เพื่อน�ามาใช้
เป็นประโยชน์ในการเสริมผลิตภาพ	 (productivity)	 การผลิตพืชผล	 
ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช	 สนับสนุน
การเขตกรรม	อย่างเท่าทันต่อพืชปลูกในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน
	 ปัญญาประดษิฐ์เป็นสมองกลทีจ่ะต้องใช้การสอนจากพฤตกิรรม
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	เพื่อให้สมองกลจดจ�าและเรียนรู ้
จนกระทัง่ถงึการถ่ายทอดออกเป็นองค์ความรูห้รอืการคาดการณ์พยากรณ์
ที่แม่นย�าได้
 เซ็นเซอร์	 (sensor)	 หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 
ที่ติดไว้ในบริเวณที่ต้องการทราบข้อมูลในแปลงปลูกหรือภายในโรงเรือน
ปลกูพชื	เซน็เซอร์จะบันทกึปัจจยัต่างๆ	เช่น	อณุหภมูอิากาศ	ความชืน้สมัพทัธ์ 
ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ	การเหนีย่วน�า
กระแสไฟฟ้าของดิน	 ไนโตรเจนในดิน	 ฟอสฟอรัสในดิน	 โพแทสเซียม 
ในดิน	อุณหภูมิของดิน	ความสว่างของแสง	ความกดอากาศและปริมาณ
น�้าฝนตลอดจนพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของพืชแต่ละชนิด	 ในแต่ละ
ฤดูกาล	 เพื่อน�าไปใช้ใน	 “ระบบปัญญาประดิษฐ์”	 และข้อมูลต่างๆ	 
ที่เซ็นเซอร์บันทึกได้เหล่านี้	จะถูกส่งทางอินเทอร์เน็ตไปเก็บไว้บนคลาวด์
	 ส�าหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล	“ระบบคลาวด์”	ที่ใช้ศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะในไม้ผล	 และ	 พืชอื่น	 ๆ	 ของบริษัทเอกชน 
ส่วนใหญ่	บรษิทัฯ	จะใช้ระบบคลาวด์ของ	“Google”	และมกีล่องคลาวด์
ภาคพื้นดินเป็นของตนเองโดยการเช่าเป็นรายปี	 บริษัทจะมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีฯ	 บางรายการที่ต้องการทราบ	 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
เหมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศและแหล่งผลติพืชผลทีห่ลากหลายในบ้านเรา 
เช่น	 เซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะอย่างที่ทางฝ่ายวิชาการ
ต้องการทราบ	ตลอดจนสามารถประมวลและแปลผลทีไ่ด้จากการบนัทกึนัน้
ตามจุดทีม่กีารติดตัง้เซน็เซอร์	เพือ่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
ในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และสามารถตรวจดูได้ทาง	 iPad,	 Smart	
Phone,	Smart	Pad	หรือ	มือถือได้ตลอดเวลาแบบ	“Real Time”

พันธุ์เขียวต�าลึง (ซ้าย) ก้านยาวธรรมศักดิ์ (ขวา)
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ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์

	 การผลติพชืผลสามารถน�าเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง	
มาช่วยการท�างานในฟาร์มเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง	 และผลิตผลที่มี
คุณภาพ	โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเก็บเกี่ยวผลไม	้ดังต่อไปนี้
 เกณฑ์มาตรฐานเก็บเกี่ยวผลไม้	 ปฏิบัติการในการเก็บเกี่ยว 
ผลไม้	 เพื่อให้ได้คุณภาพทั้งในด้านรสชาติ	ความอร่อย	และลักษณะของ
ผล	 สามารถท�าได้	 เช่น	 (1)	 การเก็บเกี่ยวผลไม้ตามแบบที่เคยท�ากันมา	 
(2)	การเก็บเกี่ยวผลไม้อัจฉริยะ	ดังนี้

 • การเก็บเกี่ยวผลไม้ตามแบบที่เคยท�ากันมา	 เป็นการ
พิจารณาความแก่ของผลไม้ที่อาศัยเกณฑ์หลายอย่าง	เช่น
	 	 -		 ใช้จ�านวนวันจากดอกบาน	50%	(full	bloom)	จนถึง
ระยะที่ผลแก่	 เช่นทุเรียนหมอนทองอายุ	 120-127	 วัน	 หลังดอกบาน	
ทุเรียนชะนี	 110-120	 วัน	 หลังดอกบาน	 ทุเรียนกระดุม	 90-100	 วัน	 
หลังดอกบาน	เป็นต้น
	 	 -		 พิจารณาความแก่ของผลจากลักษณะทางกายภาพ	 
เช่น	 ขั้วผลแข็ง	 ปลิงบวมมีขนาดใหญ่	 และสากมือ	 ร่องหนามสีน�้าตาล	
ปลายหนามแห้งประกอบเป็นปัจจัยรองที่แสดงว่าทุเรียนแก่ได้ที่	เป็นต้น
	 	 -		 ผลไม้พวกส้ม	 เช่น	 ส้มโอ	 เป็นผลไม้ประเภท	 “non- 
climacteric”	 กล่าวคือหลังเก็บเกี่ยวจากต้นมาแล้วไม่มีการหายใจต่อ	
(ไม่มีการคายเอธิลีนออกมา)	 จึงบ่มไม่สุก	 การเก็บเกี่ยวผลไม้ประเภทนี้
ต้องเก็บเกี่ยวผลที่แก่เต็มที่	 มีรสชาติเป็นไปตามพันธุ์	 ส�าหรับส้มโอหลัง
เก็บเกี่ยวมาแล้ว	ถ้าเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้อง	(28๐C)	4-5	วัน	น�้าในผล
จะระเหยออกมาบ้างท�าให้มีรสหวานเพิ่มขึ้น
	 	 -		 	ผลไม้อื่นๆ	เช่น	กล้วย	เมื่อเหลี่ยมผลลบแสดงว่ากล้วย
แก่แล้ว	พร้อมทีจ่ะเกบ็เกีย่วได้	มะละกอ	ผลจะแก่เกบ็เกีย่วได้ต่อเมือ่ปลาย
ผลเริ่มแย้มสี	(colour	break)	ขณะอยู่บนต้นเป็นต้น

พันธุ์นกหยิบ



24 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

สภาพความสมบรูณ์ค่อนข้างพร้อม	คอืต้นทีม่โีครงสร้างของพุม่ค่อนข้างดี 
เมื่อทุเรียนเริ่มออกดอกติดผล	 จะมีกิ่งประธาน (กิ่งหลัก)	 12-15	 กิ่ง	 
เวียนรอบต้น	 แต่ละกิ่งห่างกันประมาณ	 10-15	 ซม.	 กิ่งประธานกิ่งแรก 
อยู่สงูจากพืน้ดนิประมาณ	1	เมตร	กิง่ประธานแต่ละกิง่จะมกีิง่รอง	3-4	กิง่ 
กิ่งรองแต่ละกิ่งจะมีกิ่งแขนง	 พอประมาณ	 และไม่บังแสงซึ่งกันและกัน	 
มกีิง่ขนาดพอดจี�านวนมาก	กิง่ขนาดใหญ่ไม่ควรเกนิ	8	นิว้	หรือไม่เลก็เกนิไป 
(น้อยกว่า	¾	นิว้)	มปีรมิาณใบมากและมใีบแก่ทีส่มบรูณ์	สเีขยีวเข้มเป็นมนั 
ส�าหรบัต้นทีใ่ห้ดอกผลแล้ว	หลงัเกบ็เกีย่วผล	ต้องรีบตดัแต่งทันท	ีตดักิง่แห้ง
กิง่เป็นโรค	กิง่แขนงในทรงพุม่ทีไ่ม่ได้รับแสงแดด	กิง่น�า้ค้าง	กิง่ขนาดเลก็ออก 
ท�าให้ทรงพุ่มโปร่ง	
 2.  การจดัการปุย๋ในทเุรยีน	ในการผลติไม้ผลในระบบ	“เกษตร
อัจฉริยะ”	 หรือ	“เกษตรแม่นย�า”	 จ�าเป็นจะต้องมีการให้ปุ๋ยในระบบ 
ทีเ่หมาะสม	การให้ปุย๋ในระบบน�า้หรอืปุย๋ท่อ	น่าจะเหมาะสมส�าหรบัการ
ผลิตทุเรียนเพราะมีการใช้เซ็นเซอร์ควบคุมการปิด-เปิด	 น�้าที่ให้กับพืช	
ระบบการให้น�า้แบบนีเ้ป็นการจ่ายน�า้อย่างสม�า่เสมอให้พืชทกุต้นในแปลง
ได้รับในปริมาณเท่ากัน	หรือใกล้เคียงกัน	ได้แก่	ระบบน�้าหยด	และระบบ
การให้น�้าแบบฉีดเป็นฝอยใต้ทรงพุ่ม	 เช่นใช้	mini-spray	 หรือ	mini- 
sprinkler	 ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบฉีดฝอยใต้ทรงพุ่ม	 เพราะสามารถ 
แก้ปัญหาเรือ่งหวัฉดี	อดุตนัได้	และมอีตัราการไหลของน�า้แต่ละหวัไม่มาก
เกินไปไม่ควรเกิน	100	ลิตร/ชั่วโมง	ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง	30	–	70	
ลิตร/ชั่วโมง
	 การควบคมุการให้น�า้หรอืการประเมนิความต้องการน�า้ของพชื	
ต้องค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	เช่น	(1)	ดนิและประเภทของดนิ	เช่น	ดนิเหนยีว	
ดนิร่วน	ดนิร่วนปนทราย	ดนิทรายจะมคีวามแตกต่างในการอุ้มน�า้ในระบบ
เกษตรอัจฉริยะมีระบบการบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ	 เช่น
อุปกรณ์วัดความช้ืนในอากาศ	 ในดิน	 เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและดิน	
เครือ่งวดัแสงในทรงพุม่ของต้นไม้สามารถน�ามาใช้	เพือ่ทราบข้อมลูเกีย่วกบั
ปริมาณและความถีข่องการให้น�า้ได้อย่างถกูต้องและ	(2)	พชื ชนดิของพชื 
ระบบราก	 ความลึกของราก	 ขนาดทรงพุ่ม	 ระยะปลูก	 อาจท�าให้การ 
ให้น�้าแตกต่างกันออกไป	การวัดการใช้น�า้ของพืชในระบบที่เคยท�ากันมา
จะวัดการระเหยน�้า	 (Class	A	Pan)	สามารถค�านวณความต้องการของ

  ตวัอย่าง	เกณฑ์ทีใ่ช้ในการเกบ็เกีย่วผลทเุรยีนแก่มคีณุภาพ
มาตรฐาน	มีพอสังเขป	ดังนี้
	 	 -		 ปลิงบวม	เผยให้เห็นรอยต่ออย่างชัดเจน
	 	 -		 ก้านผลมีสีเข้มขึ้น	เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ
	 	 -		 หากตัดก้านออกจะมีน�า้ใสๆ	เยิ้มออกมา	มีรสหวาน
	 	 -		 ปลายหนามแห้ง	สีน�้าตาลเข้ม	เปราะและหักง่าย
	 	 -		 ร่องหนามห่างออก	 เมื่อบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามี
สปริงและสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชัดเจน
	 	 -		 เมื่อเคาะผลจะรู้สึกถึงโพรงอากาศภายใน

 • การเกบ็เกีย่วผลไม้อจัฉรยิะ	เป็นวธิกีารเกบ็เกีย่วผลไม้ทีม่ี
ความแม่นย�า	ผลติผลทีเ่กบ็เกีย่วได้มคีวามแก่ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	ท�าได้
โดยอาศยัอณุหภมูทิีพ่ชืได้รับสะสม	(Growing	Degree	Day	:	GDD)	ตัง้แต่
ระยะดอกบานไปจนถึงระผลแก่เก็บเกี่ยวได้	 เช่น	 ผลแก่	 80%,	 90%	
เป็นต้น	 โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณพุ่มไม้ผลที่ต้องการเก็บเก่ียว	
และบันทึกอุณหภูมิในแต่ละวัน	 สะสมไว้จนถึงระยะที่ผลแก่ระดับที่
ต้องการ	จ�านวนอณุหภมูสิะสมทีไ่ด้นัน้	มหีน่วยวดัเป็นองศาเซลเซยีส	และ
ใช้เป็นดรรชนีเก็บเกี่ยวส�าหรับไม้ผลชนิดหรือพันธุ ์นั้นๆ	 ในปีต่อไป	
ตัวอย่างของค่า	GDD	บางชนิด	เช่น	มะยงชิด	1058๐C,	ทุเรียน	1615๐C,	
ส้มเปลือกล่อน	4799๐C,	ล�าไย	2330๐C	มะม่วง	2000๐C	เป็นต้น
	 การค�านวณค่า	GDD	ท�าได้โดยเอาค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละ
วัน	บวก	อุณหภูมิต�่าสุดของแต่ละวัน	หาร	ด้วย	2	แล้วลบด้วยอุณหภูมิ
วิกฤตต�่าสุดคือ	10๐C	จะได้ปริมาณความร้อนสะสม	(GDD)	มีหน่วยเป็น
องศาเซลเซียส	ตัวอย่างเช่นวันนี้มีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที	่ 35๐C	อุณหภูมิ
ต�่าสูงวัดได้ที่	25๐C	และพืชมีอุณหภูมิวิกฤตต�า่สุด	10๐C	อุณหภูมิสะสม
ในวันนี้จะมีค่า	:	
	 	 	 GDD	=	(35+25)	–	10	=	20๐C
																																			2

การสร้างและบ�ารุงต้นทุเรียน

 1.  การสร้างต้น	 การสร้างทรงต้นควรเริ่มตั้งแต่การสร้าง 
ทรงต้นให้มีล�าต้นเดี่ยว	 ทรงต้นโปร่ง	 มีโครงสร้างแข็งแรง	 ต้นทุเรียนที่มี
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พืชจากปริมาณน�้าที่ระเหยออกจากถาดวัดการระเหย
	 ในระบบเกษตรอัจฉริยะ	 การให้น�้าจะอาศัย	 “ค่าแรงดึงการ
ระเหย”	หรือ	“ศักย์การคายน�้า”	หรือความแตกต่างของแรงดันไอน�้าใน
อากาศกับในพืชที่เรียกว่า	Vapor	Pressure	Deficit	(VPD)	ซึ่งช่วง	VPD 
ทีเ่หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของพชืส่วนใหญ่จะอยูร่ะหว่าง	0.5-1.5	k	Pa 
ซึ่งจะผลักดันการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมน�้าและสารอาหาร	 
โดยกระบวนคายน�้าของพืชเป็นไปอย่างปกติ
	 ปรมิาณทีจ่ะให้แก่พชืแต่ละครัง้	อาจพจิารณาตามชนดิของพชื	
ความลึกของระบบรากตัวอย่างเช่น	 พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับที่มีราก
ลึก	15-30	ซม.	จะให้น�้า	6-10	มม./ครั้ง	(ปริมาณ	1	มม.	=	1	ลิตร/ตร.ม.)	
ถ้ารากลกึ	30-50	ซม.	จะใช้น�า้	10-15	มม./ครัง้	ในไม้ผลทีม่รีากลกึ	30-50	
ซม.	 ให้น�้า	 10-15	 มม/ครั้ง	 ถ้ารากลึก	 50-100	 ซม.	 ปริมาณน�้าที่ให้
ประมาณ	15-25	มม./ครั้ง	เป็นต้น
	 จะให้น�า้แก่พชืบ่อยเพยีงใด	อาจดไูด้จาก	“ถาดวดัการระเหย” 
ที่มีอยู่ในฟาร์มหรือจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ใกล้เคียง	 ถ้าสภาพ
อากาศร้อน	ลมแรง	แสงแดดจัด	ค่าระเหยน�้าย่อมมีมาก	ปกติค่าระเหย
น�้าจาก	E – Pan	ในประเทศไทยจะอยู่ในช่วง	2-7	มม./วัน	ถ้าไม่มีข้อมูล
เทียบเคียง	 อาจใช้ค่าเฉลี่ยระเหยประมาณ	 3.5	 มม./วัน	 พืชพวกพืชผัก	 
ไม้ดอกไม้ประดับจะมีจ�านวนการให้น�า้	2-4	วัน	(7-14	มม./ครั้ง)	ส่วนไม้ผล
จะให้น�้า	4-8	วัน/ครั้ง	(14	-28	มม./ครั้ง)	เป็นต้น	
	 ในระบบการผลิตพืชผลแบบ	“เกษตรอัจฉริยะ”	 มีการใช้ค่า	
“แรงดึงการระเหย”	 หรือ	 Vapor	 Pressure	 Deficit	 (VPD)	 เป็นตัว
ก�าหนดการให้น�้าตามค่า	 VPD	 ที่มีหน่วยเป็น	millibar	 (mBar)	 หรือ	
kilopascal	 (kPa)	 ช่วงค่า	 VPD	 ที่เหมาะสมจะอยู่ที่	 0.5-1.5	 kPa	 
เป็นช่วงทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเจรญิเตบิโตของพชืสวนใหญ่	ช่วงค่า	VPD	
ที่ต�่ากว่า	 0.5	 kPa	 ซึ่งแสดงว่ามีความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศเพียงพอ	
เมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์มากพอ	 บรรยากาศจะออกแรงกดน้อยลง	 พืชจะ
คายน�้าได้น้อย	 และจะมีการขับน�้าออกจากใบพืชในรูปของ	น�้าหยด 
(guttation)	 แต่ช่วงค่า	 VPD	สูงกว่า	 1.5	 kPa	 อาจเป็นอันตรายต่อพืช	 
พืชอาจหยุดการเปิดปากใบและลดการคายน�้าและการสังเคราะห์แสง	
และหากเกดิสภาพนีต่้อไป	การปิดปากใบยาวนาน	จะเป็นผลเสยีแก่พืชได้
 3.  ปุย๋ทีใ่ช้ในระบบการให้น�า้	ปุย๋ในระบบการให้น�า้ประกอบ
ไปด้วยปุย๋ผสมสตูรสมบรูณ์ต่างๆ	เช่นสตูร	20-10-30,	21-16-25+TE	หรอื
เป็นปุ๋ยที่ผสมขึ้นเองจากแม่ปุ๋ย	ปุ๋ยสูตรส�าเร็จรูปซึ่งในปัจจุบันมีมากสูตร
ด้วยกัน	 มีข้อดีคือง่ายต่อการใช้และปุ๋ยบางบริษัทจะผสมธาตุอาหารรอง
หรือธาตุอาหารเสริม	 (จุลธาตุ)	 เข้าไว้ด้วย	 ผู้ใช้เพียงน�าปุ๋ยมาละลายน�้า
ตามค�าแนะน�าก็สามารถน�าไปใช้ได้	 แต่ก็มีข้อเสียกล่าวคือ	ส่วนมากเป็น
ปุ๋ยที่มีราคาแพงและไม่ทราบชนิดของแม่ปุ๋ยที่น�ามาผสม	 แต่ก็สามารถ
ปรับแต่งสัดส่วนของธาตุอาหารที่ต้องการ
 ปุ๋ยในระบบการให้น�้า	 ต้องมีสภาพละลายน�้าได้สูง	 ไม่มีเศษ
ตะกอนเหลอืตกค้างในถงัผสมแม่ปุย๋อาจมีความสามารถในการละลายน�า้
ได้แตกต่างกนั	และการละลายตวัของปุย๋ยงัขึน้อยูกั่บอณุหภมู	ิเมือ่อณุหภมูิ
สงูขึน้การละลายตวัจะเพิม่ขึน้	ในน�า้ทีม่เีกลอืละลายอยูส่งู	จะส่งผลให้การ

ละลายตวัของปุย๋ยากขึน้	ปุย๋ทีล่ะลายร่วมกนักอ็าจมผีลกระทบซึง่กนัและ
กันได้เช่นกับแม่ปุ ๋ยที่นิยมใช้ในระบบน�้ามีเช่น	 แอมโมเนียมไนเตรท	
แอมโมเนียมซัลเฟต	โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต	ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	
โพแทสเซียมโมโนฟอสเฟต	 โพแทสเซียมไนเตรท	 โพแทสเซียมคลอไรด์	
แคลเซียมไนเตรท	 แคลเซียมคลอไรด์	 แคลเซียมแมกนีเซียมไนเตรท	
แมกนีเซียมซัลเฟต	แมกนีเซียมคลอไรด	์แมกนีเซียมไนเตรท	เป็นต้น
 ปุย๋ฟอสเฟต	ทีใ่ช้ได้กบัระบบชลประทานและละลายน�า้ได้ง่าย
มเีช่น	แอมโมเนยีมฟอสเฟต	(12-61-0)	ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต	(21-53-0) 
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต	(0-52-34)	เป็นต้น	ส�าหรับปุ๋ยทริเปิลซูเปอร์
ฟอสเฟต	 (0-46-0)	 ซึ่งละลายน�้าได้ปานกลางนั้นไม่เหมาะที่จะน�ามาใช้
เพราะอาจเกิดปัญหาอุดตันหัวจ่าย	 แม้ว่าปุ๋ยชนิดนี้จะมีราคาถูกกว่าปุ๋ย
ชนิดอื่นจึงควรน�าไปใส่ทางดินโดยตรงเท่านั้น
	 การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตกับน�้าชลประทานที่ม	ีCa	และ	Mg	สูงอาจ
ตกตะกอนท�าให้เกิดปัญหาอุดตันได้	หากจ�าเป็นต้องใช้ในน�า้ที่มี	Ca	และ	
Mg	 สูง	 ควรเติมกรดซัลฟิวริกหรือกรดออโทฟอสฟอริก	 เข้าไปในระบบ
เพื่อลด	pH	ของน�้าลงให้เป็นกรดอ่อน	จะสามารถป้องกันการตกตะกอน
ของแคลเซียมฟอสเฟตและแมกนิเซียมฟอสเฟตได้
 ปุย๋โพแทสเซยีม	เช่น	โพแทสเซยีมคลอไรด์	โพแทสเซยีมซลัเฟต	
โพแทสเซียมไนเตรท	 หรือ	 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต	 ต่างก็จะเหมาะ 
ทีจ่ะใช้ในระบบน�า้ได้ทัง้สิน้	แต่กค็วรระวงัเฉพาะปุย๋บางคูท่ีไ่ม่เข้ากนั	เช่น	
โพแทสเซยีมซลัเฟต	กบัแคลเซยีมไนเตรท	เพราะสารละลายทีม่แีคลเซยีม
และซัลเฟตไอออนจะเกิดปฏิกิริยาได้แคลเซียมซัลเฟตซึ่งละลายน�้ายาก	
และตกตะกอนแล้วไปอุดตันในระบบน�้าหยด
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พอเพียง	ในทางปฏิบัติได้มีการปรับใช้ผลงานวิจัยต่างๆ	ที่ใช้เดี่ยวๆ	หรือ
ใช้ร่วมกับสารตัวอื่น	ในการเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ให้ทางใบ	เช่น	
 (1) การใช้กรดฮิวมิกและน�้าตาล	 กรดฮิวมิกเป็นกรดอินทรีย์ 
ทีไ่ด้จาก	ขยุอนิทรย์ี	(humus)	มสีมบตัช่ิวยดดูซบัธาตอุาหารทางใบได้ดขีึน้ 
ตลอดจนช่วยลดอาการใบไหม้ของน�า้ตาลเมือ่ใช้ร่วมกบัปุย๋ทางใบ	การใช้
ปุย๋ฟอสเฟตร่วมกบักรดฮวิมกิ	ฉดีพ่นให้กบัต้นถัว่เหลอืงพบว่ามกีารดดูซมึ
ปุ๋ยฟอสเฟตสูงขึ้นทั้งในใบแก่และใบอ่อน	 คือสามารถดูดซึมได้ถึง	 61.5	
และ	 40.5%	 ตามล�าดับ	 ขณะที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยฟอสเฟตเพียงอย่างเดียว	 
ใบแก่และใบอ่อนของถั่วเหลืองสามารถดูดใช้ได้เพียง	21.6	และ	24.9%	
ตามล�าดับ
 (2) การพัฒนาปุ๋ยทางใบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 กรมวิชา 
การเกษตรได้ใช้ปุ๋ยทางใบสูตร	15-15-15	หรือ	10-20-20	ที่มีธาตุอาหาร
รองและจุลธาตุร่วมด้วยในสัดส่วน	 :	ปุ๋ยทางใบ	60	กรัม	กรดฮิวมิก	20	
ลบซม.	 น�้าตาลกลูโคส	 หรือ	 น�้าตาลซูโครส	 600	 กรัม	 ผสมร่วมกับสาร 
จับใบและสารฆ่าเชื้อราในน�้า	 20	 ลิตร	 เรียกสูตรนี้ว่า	“สูตรทางด่วน” 
สามารถเพิ่มผลผลิตทุเรียนได้ประมาณ	 60.80%	 และยังท�าให้คุณภาพ
ของผลทุเรียนดีขึ้นด้วย	 สูตรทางด่วนนี้ยังสามารถน�าไปใช้ในการเตรียม
สภาพความพร้อมของต้น	 เพื่อการออกดอกท่ีดีได้ด้วย	 และเป็นสูตรปุ๋ย 
ที่ได้ผลดีกว่าการผสมโดยใช้น�า้ตาลกลุ่มอื่นๆ
 (3) การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยทางใบ  
สารสกัดจากสาหร่ายทะเล	 เป็นสารประกอบอินทรีย์ตามธรรมชาต	ิ
ประกอบด้วยสารประกอบท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อพชื
หลายชนิด	เช่น	ฮอร์โมนพืช	ได้แก	่ไซโตไคนิน	ออกซินและจิมเบอเรลลิน 
กรดอะมิโน		ได้แก่	กลูตามิก	อะลานิน	แอสพาติก	ไกลซีน	โพรรีน	ฯลฯ	
วิตามิน	ได้แก่	แคโรทีน	(วิตามินเอ)	บี1	บี2	บี12	วิตามินซี	ดี3	อี	และ 
เคแอสโคฟิลแลน	ฯลฯ	และธาตุอาหารพืช เป็นต้น	ซึ่งคุณภาพของสาร
สกัดจากสาหร่ายทะเล	 ที่ใช้ในการผลิตพืชนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการสกัด 
ที่ดี	ไม่ไปท�าลาย	คุณสมบัติเดิมของสารอินทรีย์ดังกล่าว
	 กลไกการท�างานของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการเสริม
ประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยทางใบเป็นการรวมประสิทธิภาพของสารอินทรีย์
ที่มีหลากหลาย	ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารพืชผ่านทาง
ผิวใบและช่วยเร่งการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนั้นๆ	 ไปยังจุดที่ก�าลังเจริญ
เติบโตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแรงปั ๊มในการดูดซึมธาตุอาหารจาก 
รากพืชเพิม่ขึน้ได้อกีทางหนึง่ด้วย	สารสกดัจากสาหร่ายทะเลจะไปกระตุน้
ให้มีการย่อยสลายแป้งออกมาเป็นพลังงาน	 เพ่ือใช้ในการเร่งการเจริญ
เติบโตของส่วนยอด	 (ใบ)	 ดอกและผลอ่อน	 พืชจะมีการปรับตัวให้
กระบวนการต่างๆ	เช่น	การคายน�า้และการหายใจรวดเร็วยิง่ขึน้	ตลอดจน
ส่งเสริมให้กระบวนการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากพืชเกิดเร็วมากขึ้น
เช่นกัน

(ติดตามต่อในฉบับหน้า)

 ปุ๋ยธาตุรองและจุลธาตุ	 เช่น	 ปุ๋ยที่ให้แคลเซียม	 แมกนีเซียม	
สงักะส	ีโบรอน	เหลก็	ทองแดง	และแมงกานสีสามารถน�ามาใช้ในระบบน�า้ได้ 
แต่ต้องใช้ในความเข้มข้นต�่า	 หากใช้มากจะเป็นพิษต่อพืช	 ควรใช้ให้
สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดิน	แล้วใส่เฉพาะปุ๋ยที่จ�าเป็นจริงๆ	เท่านั้น
	 ปุ ๋ยธาตุรองเช่นแคลเซียมไนเตรท	 แม้ว่าจะละลายน�้าได้ดี 
แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟต	 หรือ	 ซัลเฟต	 เพราะจะตกตะกอนของ
แคลเซียมฟอสเฟต	หรือ	แคลเซียมซัลเฟต	ส่วนปุ๋ยจุลธาตุประเภทเกลือ
อนินทรีย์จัดว่าละลายน�า้ได้ปานกลาง	อย่างไรก็ตามเหล็กและแมงกานีส
จะตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนต	 ซึ่งอาจก่อปัญหาอุดตันในระบบ 
น�า้หยดได้	จงึควรระมดัระวงัในการใช้ส่วนปุย๋จุลธาตปุระเภทคเีลตละลาย
น�้าง่าย	จึงเหมาะที่จะใช้ในระบบน�า้ชลประทานเช่นกัน
 4.  การให้ปุ๋ยทางใบ	 พืชสามารถดูดใช้อาหารได้ทั้งทางราก
และทางใบ	 เม่ือธาตุอาหารที่อยู่ในสารละลายปุ๋ยหรือที่ติดมากับน�้าฝน
สมัผสักบัผวิใบแล้ว	จะถกูดดูซมึเข้าไปในใบนอกจากนีแ้ก๊สจากบรรยากาศ
สามารถเข้า-ออกใบโดยผ่านทางปากใบ	 ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 กับออกซิเจน	 (O

2
) 

ระหว่างใบกับบรรยากาศธาตุอาหารพืช	 2	 ธาตุที่อยู ่ในรูปแก๊ส	 คือ	
ไนโตรเจน	 (N)	 อยู่ในรูปแอมโมเนีย	 (NH

3
)	 และออกไซด์	 เช่น	 ไนตรัส

ออกไซด์	 (NO
2
)	 กับก�ามะถัน	 (S)	 อยู่ในรูปซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO

2
)  

ก็เข้าสู ่พืชทางปากใบซึ่งพืชจะน�าไปใช้เป็นประโยชน์	 ใบยังสามารถ 
ดูดอินทรีย์สารต่างๆ	 ได้ด้วยจึงมีการฉีดพ่นสารต่างๆ	 เช่น	 ฮอร์โมนพืช 
และสารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชืในการกสกิรรม	ซึง่ความส�าเรจ็ของการ
ใช้สารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการซึมเข้าไปในเซลล์ของใบ	 
ตลอดจนความสามารถในการละลายของสารอาหารและคณุภาพของน�า้
ซึ่งเป็นตัวท�าละลาย
	 การฉดีพ่นปุย๋ทางใบมกัจะได้ผลไม่ดนีกั	เนือ่งจากพชืมกัดดูซมึ
ปุย๋ได้น้อย	และการใช้ปุย๋ทางใบต้องใช้ในอัตราความเข้มข้นต�า่	เพือ่ป้องกนั
การเกิดใบไหม้	 ท�าให้ต้องฉีดพ่นหลายครั้ง	 เพื่อให้พืชได้รับปุ๋ยอย่าง 



พืชสวน น่ า รู้

กองบรรณาธิการ

คอสมอส หรือ ดาวกระจาย

	 ดาวกระจาย	เป็นดอกไม้บ้าน	ๆ	ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างด	ีเช่นเดียวกับ	
บานชื่น	บานไม่รู้โรย	เฟื่องฟ้า	มะลิ	ชบา	พู่ระหง	กุหลาบ	ดาวกระจายที่คุ้นเคยกลีบดอก
จะมีสีเหลือง	 พอมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ดาวกระจายมีหลากหลายสี	 ชื่อดาวกระจาย	 
จึงเปลี่ยนเป็น	 “คอสมอส”	 (ซ่ึงเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของดาวกระจาย)	 เพราะสีที่แปลก 
ไปจากเดิม	และเพื่อการตลาด
	 ข้อมูลจาก	http://www.facebook.com>media>set	ระบุว่า	ดอกคอสมอส	
(Cosmos)	 หรือดาวกระจายเป็นดอกไม้แห่งความสงบ	 โบราณเช่ือว่าเป็นสิริมงคลแก่ 
คนเกิดวันอาทิตย์
 ดาวกระจาย	มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า	Cosmos sulphureus	Cav.	และชือ่สามญั	ว่า 
Cosmos	หรือ	Tickseed	และมีชื่อเรียกของท้องถิ่นว่า	ดาวเรืองพม่า	ค�าแพ	ค�าเมืองไหว	
ค�าอังวะ	เป็นต้น
	 ลักษณะของดาวกระจาย	มีพุ่มต้นสูง	3-4	ฟุต	เป็นไม้ดอกที่พบปลูกตามรั้วบ้าน	
และข้ึนเองทั่วไปตามริมทาง	 เมล็ดงอกง่ายเจริญเติบโตเร็ว	 เมื่อต้นโตเต็มที่จะออกดอก
สะพรั่งทยอยบานนาน	4-	6	สัปดาห์จากนั้นดอกจะโรยพร้อมกับติดเมล็ด	เพราะดอกเป็น
ช่อกระจกุออกตามซอกใบและปลายกิง่	ดอกวงนอกเป็นหมนั	กลบีดอกมสีต่ีางๆ	เช่น	เหลอืง	
ส้ม	ชมพู	ชมพูอมม่วง	แดง	ขาว	กลีบดอกบาง	ม	ี8	กลีบ	ส่วนดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
กลีบดอกเป็นหลอดสีเหลืองปลายจัก	ส่วนมากเป็นดอกชั้นเดียว	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอกประมาณ	3	นิ้ว
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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า ่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ปี	พ.ศ.	2565	ก�าลังจะผ่านพ้นไป	พร้อมกับสถานการณ์ความรุนแรงของ
โรคติดเชื้อโควิด-19	 คลี่คลายลงเป็นโรคประจ�าถิ่น	 ผู้คนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกัน 
มากขึ้น	 เศรษฐกิจท้องถิ่น	 และประทศก�าลังค่อย	 ๆ	 ฟื้นตัว	 หวังว่าปี	 พ.ศ.	 2566	 
จะเป็นปีกระต่ายที่ร่าเริงแจ่มใสส�าหรับคนไทย	และคนทั่วโลก
	 ช่วงที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ยังคงด�าเนินกิจกรรม 
ทางวิชาการ	 และกิจกรรมอื่น	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดเสวนา	 เรื่อง	
“อนาคตมะพร้าวไทย”	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2565	 เพื่อช่วยหาแนวทางในการ 
ขึน้ทะเบยีน	GAP	มะพร้าวน�า้หอมส�าหรบัการส่งออก	ซึง่ได้สรปุสาระส�าคญัจากการ
เสวนาในวันนั้นน�าเสนอไว้ในข่าวสารฯ	 ฉบับนี้แล้ว	 ร่วมจัดเสวนาเร่ือง	 “โอกาส 
การพัฒนาและสร้างมูลค่ากาแฟไทย”	ภายในงาน	Thailand	Coffee	Tea	and	
Drinks	 2022	 ระหว่างวันที่	 25	 -	 28	 สิงหาคม	 2565	ณ	 ศูนย์การประชุมและ 
นิทรรศการไบเทค
	 เม่ือวนัที	่29	ตลุาคม	2565	จดัแข่งขันโบวลฺิง่การกุศล	ณ	บลโูอ	รธิมึ	แอนด์	
โบว์ล	 รัชโยธิน	 เพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ	 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อวงการพืชสวน	 งานนี้สมาคมฯ	 ต้องขอขอบคุณ 
หน่วยงานพนัธมติร	สมาคม	ชมรม	บรษิทั	ห้างร้านต่าง	ๆ 	รวมทัง้ท่านกรรมการ	และ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ	 ที่ได้ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้	 ซึ่งสมาคมจะได้น�ารายได้ไปใช ้
ในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในวงการพืชสวนดังที่กล่าวมาแล้วต่อไป	
	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2565	 คณะกรรมการสมาคมฯ	 ได้เดินทาง 
ไปเยีย่มเยยีน	ดร.	ทรงพล	สมศร	ีเพ่ือแสดงความยนิด	ีในโอกาสได้รบัรางวลัสมาชกิ 
กติตมิศกัด์ิของสมาคมพชืสวนระหว่างประเทศ	หรอื	ISHS Honorary Member-
ship Award	คนแรกของประเทศไทย	พร้อมเยี่ยมชมแปลงต้นพันธ์ทุเรียนจันทบุร	ี
ซึ่งเป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของ	ดร.	ทรงพล	ด้วย
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง	
ส�าหรับการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19	ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ	
เป็นเจ้าภาพ	 จัดที่โรงแรมทวินโลตัส	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดย	 ดร.สุนทร	 
พพิธิแสงจนัทร์	นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย	
ส�าหรับการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ	 ครั้งที	 20	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
จะเป็นเจ้าภาพในปี	2566
	 สุดท้ายของปี	 2565	 สมาคมได้จัดท�าบุญปีใหม่	 ณ	 ที่ท�าการสมาคมฯ	 
เพื่อเป็นสิริมงคล	ส�าหรับการท�างานของสมาคมในปีต่อไป	โอกาสนี้จึงขอให้ทุกท่าน
ได้รับบุญ	และสิริมงคลในครั้งนี้ไปด้วยกัน
 พบกันใหม่ฉบับหน้า และสวัสดีปีใหม่

สาราณียกร

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

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ดร.อนันต์	ดาโลดม

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

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

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

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578	โทรสาร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th










