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สัมภาษณ์พิเศษ:

ดร.ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และ 

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ 
2 ศิษย์เก่า ม.เกษตรฯ ผู้สร้างคุณาปการแก่อุตสาหกรรมกุ้งของโลก 

 “กุ้ง”	 เป็นอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก	โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	กุ้งขาวแวนาไม	ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสาย

พันธุ์จากประเทศไทย...	ใครจะรู้บ้างว่านี่คือผลงานช้ินส�าคัญของ

ศษิย์เก่าม.เกษตรศาสตร์	KU	รุ่นที	่32	นามว่า	“สุจนิต์	ธรรมศาสตร์”

	 น.สพ.สจุนิต์	ธรรมศาสตร์	ผ่านความยากล�าบากของชวีติ

วัยเด็กในจังหวัดเพชรบุรีสัมผัสความด้อยโอกาสของเด็กบ้านนอก

ที่ต้องอาศัยเรียนในโรงเรียนวัด	แต่สามารถใช้ความขยัน	มุ่งมั่น	

อดทน	ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการ	กระทั่งได้เข้าเรียนเป็น	นิสิต

คณะสัตวแพทย์	ม.เกษตรศาสตร์	สมดังตั้งใจ	

	 ปัจจุบัน	น.สพ.สุจินต์	 ธรรมศาสตร์	 ด�ารงต�าแหน่ง	

ประธานผู ้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	 ธุรกิจสัตว์น�้า	บริษัท	 เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	ท�าหน้าที่บริหาร

จดัการกจิการธรุกจิสัตว์น�า้ทัง้หมด	ตัง้แต่การวจิยั	การพฒันาพนัธ์ุ	

การเพาะเลี้ยง	ไปจนถึงการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน	“อตุสาหกรรมกุ้ง”	ทีเ่ห็นผลงานอย่างเป็นรปู

ธรรมทกุขัน้ตอนต้ังแต่ต้นน�า้ไปถงึปลายน�า้เป็นท่ียอมรบัไปท่ัวโลก

	 ซีพีเอฟถือเป ็นผู ้ที่มีส ่วนส�าคัญยิ่งในค�ากล่าวท่ีว ่า	

“ประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตกุ ้งอันดับ	1	ของโลก”	 ไม่ว่าจะเป็น 

สายพันธุ์กุ้ง	CPF	ที่แข็งแรง	เลี้ยงง่าย	โตเร็ว	มีภูมิต้านทานโรคสูง	

ตลอดจนเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งโปรไบโอติกส์	หรือองค์ความรู ้

เรือ่ง	การเลีย้งกุ้งแบบสามสะอาด	ยามใดทีป่ระเทศไทยต้องประสบ

ปัญหาโรคระบาดสัตว์น�้า...	ซีพีเอฟโดย	น.สพ.สุจินต์	คนนี้จะเป็น

หลักในการวจิยัพฒันาเพือ่หาทางแก้ไขและได้ผลเป็นทีน่่าพอใจทกุ

ครั้ง...	เมื่อกุ้งไทยก้าวไกลไปในเวทีโลก	สิ่งที่ต้องเผชิญไม่ใช่เพียง

การแข่งขันทีร่นุแรง	แต่ยงัเป็นการแข่งขนัทีเ่ตม็ไปด้วยกลยทุธ์การ

กีดกันการค้าทุกรูปแบบประสบการณ์เหล่านี้ของ	น.สพ.สุจินต์	 

ไม่เพยีงสร้างความส�าเรจ็ให้ธรุกจิซพีเีอฟ	แต่ยงัสร้างคณุาปการแก่

ประเทศไทย	ท้ังหมดล้วนเป็นสิ่งล�้าค่าท่ีสร้างความภาคภูมิใจแก่

ศิษย์	มก.	สถาบันอันเป็นที่รักของเราทุกคน	

ศิษย์เก่าเกษตร คนเก่ง.. คนดัง
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	 วารสารนนทรีฉบับนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงในการเข้า

สัมภาษณ์	น.สพ.สุจินต์	ซึ่งรวมถึงโอกาสในการรับฟังเรื่องราวของ	

ดร.ชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	ปูชนียบุคคลของวงการเพาะเลี้ยงสัตว์

น�้าของโลกด้วย	นนทรีฉบับนี้จึงถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้า

หนึ่งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย	

	 “ก่อนที่จะลงในรายละเอียดของเร่ืองราวต่างๆ	 ท่ี

อุตสาหกรรมกุ้งต้องเผชิญ	ผมขอกล่าวถึงบุคคลส�าคัญในวงการ

เพาะเ ล้ียงกุ ้ งของโลกก ่อน	 “ดร.ชิงชัย	 โลหะวัฒนะกุล”  

รองประธานกรรมการเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	ซึง่ถอืเป็นศษิย์เก่า	มก.	

ของเราอกีท่านหน่ึงทีไ่ด้รบั	ปรญิญาบตัรวทิยาศาสตร์	ดษุฎบัีณฑติ

กิตติมศักดิ์	สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

	 เมื่อปี	2551	ท่านเป็นผู้ท่ีท�าคุณประโยชน์มหาศาลต่อ

ประเทศไทยและต่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของโลก	ผมเองเป็น

ผู้น�าสิ่งที่	ดร.ชิงชัย	วางวิสัยทัศน์	และแนวทางบริหารจัดการมา

ลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม”	น.สพ.สุจินต์	กล่าว

	 รางวัลการันตีระดับโลก	
 “ดร.ชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล”	ได้รับรางวัลความส�าเร็จ

สูงสุด	หรือ	GAA	Lifetime	Achievement	Award	ด้านการผลิต

อาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างยั่งยืนจากองค์การ

พันธมิตรเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโลก	(GAA)	เมื่อปี	2012	ซึ่งเป็นรางวัล

ที่น้อยคนนักจะได้รับ	

	 ในเวทีรับรางวัลดังกล่าว	ดร.ชิงชัย	 ได้เล่าถึงต�านาน

อุตสาหกรรมกุ้งว่า	ธุรกิจฟาร์มกุ้งยุคใหม่น้ันเกิดข้ึนครั้งแรกใน

ประเทศญีปุ่น่นักชวีวทิยาญ่ีปุน่ได้เริม่ต้นศึกษาสายพนัธ์ุกุ้ง	โดยสาย

พันธ์ุแรกทีค้่นพบ	คือ	กุง้กลุาด�า	(PenaeusMonodon)	เมือ่ปี	ค.ศ.

1930	หลงัจากนัน้ปี	ค.ศ.1967	ธรุกจิฟาร์มกุง้ญีปุ่น่จงึเริม่ต้นขยาย

ออกสู่ตลาดอย่างจริงจังโดยสามารถสร้างผลผลิตเฉลี่ยต่อปี

ประมาณ	2,000-3,000	ตัน	ในช่วงปลายยุค	60	เทคโนโลยีของ	

ญี่ปุ่นจึงได้ขยายมายังประเทศไต้หวัน	และสร้างผลผลิตเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งปี	1987	ไต้หวันสามารถผลิตกุ้งกุลาด�า 

ได้กว่า	100,000	ตันต่อปี	ถือเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

ในขณะนั้น	แต่โชคไม่ดีที่ปี	ค.ศ.	1988	ไต้หวันประสบปัญหาเกี่ยว

กับธุรกิจกุ้งกุลาด�าอย่างหนักท�าให้นักวิจัยและพัฒนาชาวไต้หวัน

ตัดสินใจหันมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อเริ่มต้น 

การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาด�าในภูมิภาคนี้

	 ส�าหรับประเทศไทย	CP	ได้เริ่มต้นการศึกษาการเพาะ

พันธุ์กุ้งกุลาด�า	เมื่อปี	ค.ศ.	1988	โดยได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับ 

นกัวชิาการชัน้แนวหน้าและเริม่ลงทนุท�าธรุกจิในปีถดัมา	ในปีแรก

ผลผลิตเป็นไปได้ด้วยดีสร้างผลก�าไรได้มาก	ในขณะนั้นที่ไต้หวัน

กลับขาดทุนจากการส่งออกกุ้งกุลาด�ากว่า	100,000	ตัน	ในขณะ

ท่ีประเทศไทยสามารถสร้างมลูค่าการผลติได้มากกว่า	100,000	ตนั
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ต่อปี	ธรุกจิของซพีเีป็นไปในทางทีด่ตีลอดช่วง	5	ปีแรกแต่หลงัจาก

การระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มกุง้กลุาด�าท่ีประเทศไทย

เมือ่ปี	1994	อตุสาหกรรมกุง้กลุาด�าต้องประสบกบัวกิฤตอย่างหนกั	

บริษัทขาดทุนกว่า	20-30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ในทุกๆ	ปีติดต่อกัน	

ต่อมาไทยก็ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสในกุ้งกุลาด�าอีก

ท�าให้บริษัทต้องยุติการท�าฟาร์มกุ้งกุลาด�า	

	 ปกติแล้วการวิจัยพัฒนาย่อมต้องใช้งบประมาณไม่น้อย	

ในขณะที่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่างานวิจัยนั้นจะประสบความ

ส�าเร็จหรือไม่	แต่ซีพีถือเป็นบริษัทที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยพัฒนา

อย่างยิ่ง	โดยแบ่งรายได้จากการท�าธุรกิจประมาณ	2	เปอร์เซ็นต์	

มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ ์กุ ้ง	 ทั้งนี้ก็เพื่อสร ้าง 

การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมกุ้ง	ขณะที่หลายๆ	บริษัทใหญ่

ของโลก	ไม่ว่าจะเป็นจนี	หรอืเวยีดนาม	ต่างไม่มีใครลงทนุเกีย่วกบั

งานวิจัยเช่นนี้	

 “กุ้งขาวแวนนาไม”		เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นตัวอย่าง

ของความส�าเรจ็การเพาะพนัธุก์ุง้ของซพีใีนประเทศไทยโดยได้เริม่

เพาะพันธุ์เมื่อปี	2002	สร้างผลผลิตและการจ�าหน่ายเติบโตอย่าง

รวดเร็ว	สามารถสร้างผลผลิตได้กว่า	600,000	ตัน	เมื่อปี	2010		 

แต่ในช่วงปี	2011		ก็เริ่มประสบกับปัญหาและในปี	2012	กุ้งขาว

แวนนาไมก็เผชิญกับโรค	EMS	ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในจีนและขยาย

ตัวมายัง	เวียดนาม	มาเลเซีย	และไทย	

	 อีเอ็มเอส...ด่านหินที่ไทยสอบผ่าน
 น.สพ.สจุนิต์	ธรรมศาสตร์		เล่าต่อถงึการแก้ปัญหาที	่CPF	

สามารถใช้เทคนิคการบริหารจัดการ	กระทั่งเอาชนะโรค	EMS	ได้	

ขณะทีป่ระเทศจนี	เวยีดนาม	และมาเลเซีย	ยงัไม่สามารถค้นพบวิธี

การดงักล่าว	จนเกดิเป็นค�ากล่าวของผูเ้ลีย้งกุง้ชาวจีนว่า	“ถ้า	EMS	

มาเกดิข้ึนในไทยก่อน	มนัจะไม่แพร่ระบาดไปยงัประเทศอืน่	เพราะ

ที่ไทยมี	CPF”	

	 ปัจจบุนัในการเพาะเลีย้งกุง้	จะพบโรคหลกัๆ	ทียั่งคงสร้าง

ความเสียหายกับอุตสาหกรรม	ได้แก่	โรคตัวแดงดวงขาว	(WSSV)	

ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส	โรคอีเอ็มเอส	(EMS)	ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	

วิบริโอ	พาราฮีโมไลติคัส	(Vibrio	parahaemolyticus)	สายพันธุ์	

AHPND	และ	โรคติดเช้ือไมโครสปอริเดียซ่ึงเกิดจากเชื้อ	เอ็นเทอ

โรไซโตซูน	เฮปพาโทพีนีอาย	หรืออีเอชพี	 (Enterocytozoon-

hepatopenaei,	EHP)	 ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการป้องกันและจัดการ	 

เพือ่ลดผลกระทบหรอืจ�ากดัความเสยีหายจากโรคต่างๆ	เหล่านีไ้ด้

บ้างแล้ว	แต่ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

ในปัจจุบัน	ท�าให้มีโรคอุบัติใหม่ข้ึนมาเรื่อยๆ	 รวมทั้งมีการ

พัฒนาการของความรุนแรงของเชื้อโรคต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	

	 การบริหารจัดการการเพาะเลี้ยง	จึงเป็นเทคนิคส�าคัญที่

ต้องน�ามาใช้	ซึง่	น.สพ.สจุนิต์	เรยีกมนัว่า	การเลีย้งกุ้งตามแนวทาง	

3	สะอาด	ท่ีสามารถลดความเสียหายจากโรค	EMS	ลง	ให้เหลือ

เพยีง	10	%	เท่านัน้	และไม่เพยีงเท่านัน้	เทคนคิการบรหิารนีย้งัจะ

เป็นแนวทางป้องกันและลดความเสียหายจากโรคต่างๆ	ที่อาจจะ

มีขึ้นในอนาคตได้ซึ่งประกอบด้วย	
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	 1.	ลูกกุ้งสะอาด

	 ลูกกุ้งที่สะอาดคือลูกกุ้งที่ปลอดจากเชื้อต่างๆ	ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส�าเร็จของการเลี้ยง

กุ้งในสภาวะปัจจุบัน	ดังน้ันจึงต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับ

คณุภาพของลกูกุง้ทีจ่ะเลอืกใช้	ควรพจิารณาเลอืกใช้ลกูกุง้ทีม่าจาก

โรงเพาะฟักทีไ่ด้มาตรฐาน	พ่อแม่พนัธุท่ี์ใช้ในการผลติลกูกุง้จะต้อง

ปลอดเชื้อ	กระบวนการผลิตในโรงเพาะฟักนั้นจะต้องให้ความ

ส�าคัญกับระบบไบโอซีเคียวเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อใน

ทกุๆ	ขัน้ตอนของการผลติ	ทัง้ในระหว่างการเลีย้งและระหว่างรอบ

การเลี้ยง	โดยลูกกุ้งทุกชุดก่อนที่จะส่งถึงมือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะ

ต้องผ่านการตรวจยืนยันว่าปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ส�าคัญทุกชนิด	

เช่น	เชือ้ไวรัสตวัแดงดวงขาว	เชือ้วบิรโิอ	พาราฮโีมไลตคิสั	สายพนัธุ์

ก่อโรคอเีอม็เอส	และเชือ้ไมโครสปอรเิดยี	เป็นต้น	ซึง่ลกูกุง้ของ	CP	

ได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอันดับ	1	ทั้งในด้าน

คุณภาพและการปลอดโรค	ดังที่กล่าวแล้วว่า	CPF	ให้ความส�าคัญ

กบัการวจิยัพฒันาอย่างยิง่ยวด	โดยปัจจบุนั	CPF	เป็นเอกชนเพยีง

รายเดยีวของประเทศไทย	ทีม่ศีนูย์ปรบัปรงุพนัธกุรรมกุง้	(Shrimp	

Genetic	 Improvement	Center)	เพื่อวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง	

ตั้งแต่ระดับปู่ย่าพันธุ์	-	พ่อแม่พันธุ์		อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนของ

อุตสาหกรรมได้ในอนาคต	

	 2.	พื้นบ่อสะอาด

	 เกษตรกรต้องความสะอาดพื้นบ่อเพื่อก�าจัดที่อยู่และ

อาหารส�าหรับเชื้อโรค	ที่ส�าคัญจะต้องเก็บตัวอย่างท้ังดินและน�้า 

มาตรวจเชือ้ก่อนทีจ่ะปล่อยกุง้ลงเลีย้ง	ในระหว่างการเลีย้งจะต้อง

มีการก�าจัดตะกอนซึ่งเกิดจากขี้กุ้งและเศษอาหารท่ีเหลือจากการ

กินของกุ้ง	 โดยดูดออกจากหลุมรวมตะกอนไปเก็บไว้ในบ่อเก็บ

ตะกอน	และอย่าให้ตะกอนเปลี่ยนเป็นสีด�าหรือมีเลนเกิดข้ีน	 

เพราะนั่นหมายถึงการจัดการในบ่อที่ไม่ดีไม่เหมาะสม	

	 3.	น�้าสะอาด

	 น�า้สะอาด	คอื	น�า้ท่ีมปีรมิาณสารอนิทรย์ีทีล่ะลายน�า้หรอื

ที่เรียกย่อๆ	ว่า	ค่าดีโอซี	 (Dissolved	Organic	Carbon,	DOC)	 

ต�่า	 ไม่มีตะกอน	ไม่มีสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน	 (Blue-green	 

Algae)	และไม่มีเชื้อโรคต่างๆ	และต้องมีปริมาณน�้าสะอาดที่เพียง

พอตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง	 เนื่องจากน�้าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ	 

การลดพืน้ท่ีการเลีย้งกุง้เพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัเป็นพืน้ทีเ่ก็บน�า้สะอาด

มากข้ึนนั้น	สิ่งท่ีจะได้กลับมา	คือ	อัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น	

และผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากท�าให้ในฟาร์มมีน�้าใช้ที่มี

คุณภาพ	สะอาด	และมีการจัดการความสะอาดภายในบ่อที่ดีขึ้น

	 นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสามารถในการวิจัย

พัฒนาเพื่อแก ้ป ัญหาโรคระบาดท่ีประเทศอื่นๆ	 ท�าไม ่ ได	้ 

แต่ประเทศไทยของเรา	โดย	CPF	สามารถท�าได้	และพสิจูน์ให้เห็น

แล้วว่า	ความเสียหายจากโรค	EMS	ที่ท�าให้ผลผลิตกุ้งของโลก 

หายไปกว่า	70-80%	นัน้	สามารถลดความเสยีหายลงมาเหลือเพยีง	

10%

 “เราใช้เวลาถึง	3	ปี	ในการลองผิดลองถูก	ศึกษาพัฒนา

จนพบแนวทางการบริหารจัดการที่นี้	แม้วันนี้เชื้อ	EMSจะยังคง 

อยู่แต่แนวทางนี้สามารถจัดการได้แล้วดังจะเห็นได้จากเดิมที่จะ

เกิดความเสียหายถึง	70-80%	แต่ขณะนี้หากพบโรคดังกล่าว	ก็จะ

เกดิความเสยีหายเพยีง	10%	เรยีกว่าเราต่อสูก้บั	EMS	ได้แล้ว		ส่วน

โรคหัวเหลืองตัวแดงที่เกิดข้ึนมา	30	ปีก่อน	เราก็ยังรับมือได้ด้วย

การบริหารจัดการท่ีดี	 ท้ังๆ	ท่ีเช้ือมันยังคงมีอยู่	และขณะนี้	CPF	

อยูร่ะหวา่งการวิจัยกับตา่งประเทศ	เพื่อท�าการศกึษาจโีนมของกุง้

ลึกลงไปถึงระดับยีน	 เพื่อให ้ได ้กุ ้งที่มีภูมิต ้านทานมากขึ้น

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยก็จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้น”	 

น.สพ.สุจินต์กล่าว

	 ปัจจุบัน	ประเทศไทยยังคงครองต�าแหน่งผู้น�าด้านการ

ผลติกุง้ของโลกได้อย่างเตม็ภาคภมู	ิโดยมศีษิย์เก่า	ม.เกษตรศาสตร์

ท้ัง	2	ท่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จดังกล่าว....	จากความ

มมุานะ-มุง่มัน่	ของทัง้	ดร.ชงิชยั	โลหะวฒันะกลุ	และ	น.สพ.สจุนิต์	

ธรรมศาสตร์	นบัเป็นคณุาปการของมวลมนษุยชาต.ิ..	ไม่ว่าจะเป็น

กุ้งปลอดสาร	คุณภาพสูงให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับรับประทานด้วย

ความปลอดภัย	 หรือการถ ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ ้ ง 

สูเ่กษตรกรของไทยและทัว่โลก	ให้มอีาชพียัง่ยนื	รวมไปถงึการวจิยั

พฒันาอย่างไม่หยดุยัง้	เพือ่เป้าหมายสูค่วามยัง่ยนืของอตุสาหกรรม

กุง้		วารสารนนทรอีาจไม่สามารถบันทกึความส�าเรจ็ของทัง้	2	ท่าน

ได้หมดในพืน้ท่ีเพยีงเท่านี	้	แต่ขอยนืยนัว่าผลงานดงักล่าวทีป่รากฏ

แล้วในสายตาชาวโลกจะจารึกไว้เป็นความภาคภูมิใจของชาว

เกษตรศาสตร์ไปตราบนานเท่านาน		

17-0811-001.indd   6 9/16/60 BE   3:59 PM



www.ku-alumni.org

7

	 ในปี	ค.ศ.	2000	เกอืบทกุประเทศทัว่โลกได้มารวมตวักนัใน

การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติท่ี 

นครนิวยอร์ก	ในการประชุมครั้งนี้	ผู้น�ารัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน	ค.ศ.	2015	 

เป้าหมายดังกล่าว	เรียกว่า	“เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	

(Millennium	Development	Goals	หรอื	MDGs)”	ซึง่มทีัง้หมด	

8	เป้าหมาย	ที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือประเทศที่ยากจน	โดยตั้ง 

เป้าไว้ที่ปี	ค.ศ.2015	แต่ละเป้าหมายได้ก�าหนดวัตถุประสงค์	และ

ตัวชี้วัดไว้	ดังนี้

 เป้าหมายท่ี	1	ขจดัความยากจนและความหวิโหย	(Erad-

icate	extreme	poverty	and	hunger)

	 	 การลดสัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต�่ากว่า	1	เหรียญ

สหรัฐต่อวันลงครึ่งหนึ่งในปี	1990	-	2015

	 	 ลดสดัส่วนประชากรทีห่วิโหยลงคร่ึงหนึง่ในช่วยปี	1990	

-	2015

 เป้าหมายที่	2	ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถม

ศึกษา	(Achieve	universal	primary	education)

	 	 ให้เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาในปี	2015

 เป้าหมายที	่3	ส่งเสรมิบทบาทสตรแีละความเท่าเทยีมกนั

ทางเพศ	(Promote	gender	equality	and	empower	woman)

	 	 ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับ

ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาภายในปี	2005	และในทกุระดบัการ

ศึกษาภายในปี	2015

	 เป้าหมายที่	4	ลดอัตราการตายของเด็ก	(Reduce	child	

mortality)

	 	 ลดอัตราการตายของเด็กต�่ากว่าห้าปี	ลงสองในสามใน

ช่วยปี	1990	-	2015

 เป้าหมายที่	 5	พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์	 (Improve	 

maternal	health)

	 	 ลดอัตรามารดาตายลงสามในสี่ในช่วยปี	1990	-	2015

	 เป้าหมายที	่6	ต่อสูโ้รคเอดส์	มาเลเรยี	และโรคส�าคญัอืน่ๆ	

(Combat	HIV	/	AIDS,	malaria	and	other	diseases)

	 	 ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี	

2015

	 	 ป้องกนัและลดการเกิดโรคมาลาเรยีและโรคส�าคญัอืน่ๆ	

ภายในปี	2015

 เป้าหมายท่ี	7	รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

(Ensure	environmental	sustainability)

	 	 ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง

กับแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยนืและลดการสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 	 ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงเหล่าน�้าดื่ม

สะอาดและห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในปี	2015

	 	 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด	100	

ล้านคนทั่วโลกภายในปี	2020

 เป้าหมายที่	8	ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน

ประชาคมโลก	(Global	partnership	for	development)

	 	 พัฒนาระบบการค้าและการเงินแบบเปิดที่ทุกฝ่าย

เคารพกฎและกตกิาข้อตกลงมคีวามแน่นอนและไม่เลือกปฏิบตัใิห้

ความส�าคัญกับประเทศพัฒนาล้าหลัง

	 	 ให้ความส�าคญักบัประเทศท่ีมมีพีรหมแดนตดิทะเลและ

ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กจัดการปัญหาหนี้ของประเทศก�าลัง

พัฒนาด้วยมาตรการภายในและระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาและ

แก้ไขปัญหาในระยะยาว

	 	 ร่วมมอืกบัประเทศก�าลงัพฒันาก�าหนดและด�าเนนิการ

ยุทธศาสตร์สร้างงานให้เยาวชน

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

วิฑูรย์	สิมะโชคดี
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 ร่วมมือกับบริษัทยาด�าเนินการให้ประเทศก�าลังพัฒนา

สามารถเข้าถึงยาที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพในราคาถูก

	 ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสื่อสารและ

สารสนเทศ

	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	หรือ	MDGs	ที่ส�าคัญ	

ได้แก่	การแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยาก	โดยตัง้เป้าว่า

ในปี	2015	จะลดจ�านวนคนจนและจ�านวนคนอดอยากหิวโหยให้

ได้ครึง่หนึง่	ซึง่ผ่านไป	15	ปี	ผลประเมนิทีไ่ด้	คือ	ไม่บรรลเุป้า	MDGs

เพราะในปี	2005	มีจ�านวนคนจนที่มีรายได้ไม่ถึง	1	เหรียญต่อวัน	

1,400	ล้านคน	แต่ในปี	2015	ลดลงเหลอื	920	ล้านคน	และจ�านวน

คนที่อดอยากหิวโหยกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	MDGs	ได้ตั้งเป้าไว้ว่า

ในปี	2015	จะท�าให้เด็กทุกคนในโลก	มีการศึกษาอย่างน้อยข้ัน

ประถม	ในช่วง	15	ปีที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้	เด็กใน

ประเทศที่ยากจนที่สุดโดยเฉพาะในประเทศแอฟริกา	ได้รับการ

ศกึษาขึน้ประถมเพิม่ขึน้โดยปี	2000	มเีด็กทีม่กีารศกึษาขัน้ประถม

เพียงร้อยละ	58	และในปี	2015	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	74	แต่ก็ไม่

บรรลุเป้า	MDGs	ส�าหรับการต่อสู้กับโรคระบาด	MDGs	ตั้งเป้าว่า

จะลดจ�านวนคนติดโรคเอดส์ให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี	2015	ซึ่งใน

ช่วง	15	ปีที่ผ่านมา	ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์มีจ�านวนลดลง	จาก	2.3	

ล้านคน	เหลือ	1.9	ล้านคน	แต่ก็ไม่บรรลุเป้า	MDGs	เช่นเดียวกัน	

MDGs	ได้ตั้งเป้าไว้ด้วยว่าประเทศร�่ารวยต้องช่วยเหลือประเทศ

ยากจน	โดยจะต้องจัดสรรเงินร้อยละ	0.7	ของ	GDP	มาช่วย

ประเทศยากจน	แต่ในช่วย	15	ปีท่ีผ่านมา	ประเทศร�่ารวยก็ไม่ได้

จัดสรรเงินดังกล่าว	ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบาย	และกระบวนการ

ต่างๆ	ที่ใช้ด�าเนินการในช่วย	15	ปีนั้น	ยังไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุม

และไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอท่ีจะน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาแห่ง

สหัสวรรษ	MDGs	ได้เนื่องจากการขาดการวิเคราะห์	และการให้

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งวัตถุประสงค์	ความยากล�าบาก

หรือการขาดเกณฑ์การวดัส�าหรับบางเป้าหมาย	และความก้าวหน้า

ที่ไม่สม�่าเสมอ	ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจ�าเป็นที่จะต้องจัดท�า

เป้าหมายใหม่ส�าหรับในอนาคต	จึงได้มีการจัดท�าเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	หรือ	SDGs)	

ขึ้นมาแทน	MDGs	ในปี	2016

	 วันนี้	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ใน

พระบรมราชปูถัมภ์	(ส.มก.)	ขอเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนนิการเพือ่

บรรลุ	&	“เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”	ด้วย	ครับผม!

17-0811-001.indd   8 9/16/60 BE   3:59 PM



www.ku-alumni.org

9

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
           อนันต์	สุวรรณรัตน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมการข้าว

	 สนิค้าข้าวมคีวามส�าคัญต่อประเทศไทยในหลากหลายมติิ	

ได้แก่

	 	 มิติเศษรฐกิจ	ข้าวไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ	 

1	ใน	4ของปริมาณการส่งออกข้าวของตลาดโลก	ท�ารายได้เข้าสู่

ประเทศ	ปีละไม่ต�่ากว่า	200,000	ล้านบาท

	 	 มิติความมั่นคงทางอาหาร	ทั้งส�าหรับประชากรไทย

และประชากรโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	ด้วยข้าวเป็นอาหารท่ี

อดุมไปด้วยสารอาหารหลากหลาย	ทัง้วติามิน	แร่ธาต	ุคาร์โบไฮเดรต 

ใยอาหาร	และสารต้านอนุมูลอิสระ

	 	 มติิทางสงัคมและวฒันธรรม	ปัจจุบันมชีาวนาปลกูข้าว	

3.7	ล้านครวัเรอืน	การปลกูข้าวเป็นบ่อเกดิประเพณแีละวฒันธรรม

ในภาคเกษตรกรรมของไทย

จุดเปลี่ยน...ข้าวไทยทั้งวงจร
	 การด�าเนินงานด้านข้าวถอืเป็นวาระส�าคัญของรฐับาลและ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยมเีป้าหมาย	คอื	การท�าให้ชาวนา

มคีณุภาพชวีติทีดี่	และท�าให้สนิค้าข้าวของไทยสามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลกอย่างยัง่ยนื	ซึง่หมายถึงการพัฒนาชาวนาไทยทัง้ระบบ	เริม่

ตัง้แต่เกษตรกรผูป้ลกูข้าว	ปัจจัยการผลติข้าว	กระบวนการผลติข้าว	

และการท�าตลาดข้าว	โดยมีหลักคิดตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ผูท้รงประกอบ

พระราชกรณียกิจอันเกี่ยวกับข้าวนานัปการ	 ซ่ึงในหลายโอกาส

พระองค์ทรงหว่านข้าวในนาทดลอง	และทรงทดลองเก่ียวข้าวด้วย

พระองค์เอง	โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร

เทพเทพยวรางกูร	และพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย	ทรงมี

กระแสพระราชด�ารัส	เมื่อปีพุทธศักราช	2541	มีใจความส�าคัญว่า

	 “ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและท�านามาบ้าง	

และทราบดว่ีาการท�านานัน้มคีวามยากล�าบากอยูม่ใิช่น้อย	จ�าเป็น

จะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี	และต้องใช้วิชาการต่างๆ	ด้วย	จึงจะได้

ผลเป็นล�่าเป็นสัน	อีกประการหนึ่ง	 ท่ีนาน้ันเมื่อส้ินฤดูท�านาแล้ว	

ควรปลูกพืชอื่นๆ	เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย	ทั้งจะช่วย

ให้ดินร่วน	ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช	ท�าให้ลักษณะเน้ือดินดีขึ้น	เหมาะ

ส�าหรับจะท�านาในฤดูต่อไป”

	 บทเรียนส�าคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และพสก

นกิรชาวไทยจะสามารถน�ามาปฏบัิต	ิได้แก่	การเรยีนรู้ในอาชพีของ

ตนด้วยการลงมือท�า	หมายถึง	การพัฒนาผู้ปลูกข้าวการเอาใจใส่

ในกระบวนการผลิต	ตัง้แต่ปัจจยัการผลติ	กระบวนการผลติเพือ่ให้

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น	และการวางแผนการผลิต

ทรงให้จัดท�าแปลงนาเพื่อท�าการศึกษาพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าวอย่างครบวงจร	

ภายในบริเวณสวนพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
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	 ดังนั้น	ในฤดูการผลิต	2558/2559	ที่ผ่านมา	จึงเป็นครั้ง

แรกที่รัฐบาลริเริ่มการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบ 

ครบวงจร	ด้วยการก�าหนดเป้าหมายการผลติข้าวในแต่ละรอบการ

ปลูก	รวมถึงการจัดเตรียมปัจจัยการผลิต	และพื้นท่ีการผลิตให้

สอดคล้องกัน	ตลอดจนการวางแผนการตลาดท้ังในและต่าง

ประเทศโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง	4	กระทรวงหลัก	ได้

ร่วมกันจัดท�าแผนทั้งหมด	กล่าวคือ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับงานหลักเรื่อง	การผลิต	กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเรื่อง	การ

ตลาด	กระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของข้อมลูชาวนา

และกระทรวงการคลงัช่วยดูแลในส่วนของการสนับสนนุเงนิทุน

	 ส�าหรับในปีการผลิต	2560/61	กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ประกาศพืน้ทีเ่ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว	คดิเป็นพืน้ที	่

66.69	ล้านไร่	ผลผลิต	29.50	ล้านตันข้าวเปลือก	แยกเป็นรอบที่	

1	พื้นที่	58.68	ล้านไร่	ผลผลิต	24.34	ล้านตันข้าวเปลือก	รอบที่	

2	พื้นที่	8.01	ล้านไร่	ผลผลิต	5.16	ล้านตันข้าวเปลือก	โดยรัฐบาล

ได้มีมาตรการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและช่วยเหลือชาวนา	 

จึงมีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	2560	อนุมัติให้ 

ด�าเนนิการ	2	โครงการต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา	5	ปี	(2560	-	2564)	 

งบประมาณ	25,871.14	ล้านบาท	ดังนี้	

	 1)	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่	 (นาแปลง

ใหญ่	หลักเกณฑ์ใหม่)	

	 2)	โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์	ซึ่งมีความมุ่งหวังที่

จะช่วยให้ชาวนาพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	ต้ังแต่ส่งเสรมิให้ชาวนา

รวมกลุ่ม	ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มผลผลิตต่อไร่	ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพผลผลิต	และพัฒนาการตลาด	

	 ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท�านายกระดับ

คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานข้าว	GAP	ด้วยต้นทุนที่ลดลงและเพิ่ม

ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

โดยใช้แนวทางการพัฒนา	Smart	Farmer	/	Smart	Group	รวม

ทั้งแนวทางพัฒนาอื่นๆ	ที่เหมาะสมส่วนโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์เป็นข้าวอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการผลิตและ 

การตลาดข้าวครบวงจรเนือ่งจากประเทศไทยและต่างประเทศทีม่ี

ฐานะทางเศรษฐกจิสูงก�าลงัเข้าสูส่งัคมของการเป็นผู้สงูอายจุงึต้อง

หนัมาดแูลใส่ใจต่อสขุภาพโดยเฉพาะการบรโิภคข้าวปลอดสารเคมี

และมคีวามต้องการสนิค้าข้าวอนิทรย์ีเพิม่สงูข้ึนผลผลิตข้าวอินทรย์ี

ของประเทศไทยส่งออกเป็นอนัดบั	1	ของโลกส่วนใหญ่ร้อยละ	96	

ส่งจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้แก่ยุโรปร้อยละ	80	เอเชีย	(จีนญี่ปุ่น)	

ร้อยละ	5	อเมริกา	และแคนาดาร้อยละ	5	นอกจากนี้	เพื่อเป็นการ

พฒันาด้านการตลาดให้มตีลาดรองรบัทีแ่น่นอนคณะรัฐมนตรีจงึมี

มตเิหน็ชอบ	เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2560	อนมุตัโิครงการเชือ่มโยง

ตลาดรองรบัผลผลติข้าวอนิทรย์ี	และข้าว	GAP	งบประมาณ	2,873	

ล้านบาท	ให้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	5	ปี	เพ่ือเป็นการ

ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่

ผลลัพธ์...ข้าวครบวงจร
	 ผลลัพธ์ในระยะสั้นของแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจร	

คือการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	และรักษา

เสถียรภาพของราคาข้าว

	 นอกจากผลลพัธ์ในระยะสัน้แล้ว	การปฏบิตัติามแผนและ

การแก้ปัญหาข้าวและชาวนาของประเทศไทย	จะน�าไปสู่ความ

ยั่งยืนของการผลิตข้าวในระยะยาว	โดยมีเป้าหมายหลักคือการ

สร้างชาวนาสมยัใหม่	(Smart	Farmer)	ให้ท�านาได้อย่างชาญฉลาด	

เพื่อให้ชาวนามีความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได	้มีชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีดี	และมีความภาคภูมิใจในอาชีพชาวนา	อีกทั้งการผลิตข้าวมี

ประสทิธภิาพโดยมปีรมิาณ	และชนดิสมดลุกบัความต้องการ	ตลอด

จนผลผลิตข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	มีคุณภาพได้มาตรฐาน

และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 1.	เพือ่สร้างทเุรยีนลกูผสมสายพนัธุใ์หม่ทีมี่คณุภาพและ

คุณลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาด	

	 2.		เพือ่สร้างทเุรยีนลกูผสมสายพนัธุใ์หม่ทีม่อีายเุกบ็เกีย่ว

สั้น	ส�าหรับเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นฤดู	มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง	

ส�าหรับเกบ็เกีย่วได้ในช่วงกลางฤด	ูมอีายเุกบ็เกีย่วยาว	ส�าหรับเกบ็

เกี่ยวได้ในช่วงปลายฤดู	เพื่อเป็นการกระจายช่วงการผลิต

	 3.		เพือ่สร้างทเุรยีนลกูผสมสายพนัธุใ์หม่ใช้เป็นทางเลอืก

ในการปลูกทดแทนทุเรียนพันธุ์ด้ังเดิมในแหล่งผลิตท่ีส�าคัญของ

ประเทศที่มีปัญหาด้านราคาและเพ่ิมทางเลือกของผู้บริโภค	 ท้ัง

ตลาดเดิมและตลาดใหม่

ประวัติ
	 จากการศึกษาและผสมข้ามพันธุ์ทุเรียน	เพื่อผลิตทุเรียน

ลกูผสมในอนาคต	ซึง่ด�าเนนิการระหว่างเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2528	

-	กันยายน	พ.ศ.	2533	ได้ท�าการผสมข้ามพันธุ์โดยการใช้พันธุ์พ่อ

พันธุ์แม่ที่ได้รับการคัดเลือกจ�านวน	18	สายพันธุ์	ท�าการผสมพันธุ์

สลบัพ่อแม่จ�านวน	55	คูผ่สม	ได้เมลด็ลกูผสมทัง้หมด	17,840	เมลด็	

น�าต้นกล้าลูกผสมไปปลูกในแปลง	และท�าการคัดเลือก	เพ่ือให้ได้

ทุเรียนลูกผสมท่ีมีคุณภาพดี	และมีคุณลักษณะต่างๆ	ตามความ

ต้องการของตลาดและขยายช่วงการผลิต	ด�าเนินการที่ศูนย์วิจัย 

พืชสวนจันทบุรี	ระหว่างปี	พ.ศ.	2528-2533	ที่แปลงทดลอง	

ศนูย์วจิยัพชืสวนจนัทบรีุ	ภายในพืน้ทีข่องสถานทีดลองยางทุง่เพล	

จังหวัดจันทบุรี	และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	ต.ตะปอน	อ.ขลุง	

จ.จันทบุรี	โดยท�าการประเมินและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่	1	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	เป็นต้นมา	เกณฑ์การคัดเลือกใช้ทั้งลักษณะ

ภายนอก	ลักษณะภายใน	และลักษณะทางการเกษตร	จ�านวน	26	

ลักษณะ	แต่เน้นเฉพาะลักษณะทางคุณภาพที่ส�าคัญ	5	ลักษณะ	

คือ	น�้าหนักผล	ความหนาเนื้อ	เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผล	คุณภาพใน

การรบัประทาน	และเปอร์เซน็ต์เมลด็ลบี	รวมทัง้อายกุารเกบ็เกีย่ว	

เปอร์เซ็นต์การติดผลและผลผลิต	ผลจากการคัดเลือกได้ทุเรียน

ลกูผสมทีม่คีณุภาพดเีด่นตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	เป็นเวลาตดิต่อ

กันอย่างน้อย	2-3	ปี	โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าในปัจจุบัน	

และในระหว่างปี	พ.ศ.	2554-2558	ได้ประเมนิและคดัเลอืกทเุรยีน

ลูกผสมชั่วที่	 1	 ได้สายพันธุ ์ลูกผสมซึ่งมีคุณสมบัติดีเด่นตาม

วัตถุประสงค์	เพื่อเสนอเป็นพันธุ์แนะน�า	ได้แก่	

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตร

“พันธุ์จันทบุรี 7-8-9”
โดย	ดร.	ทรงพล	สมศรี	
และคณะนักวิชาการ	กรมวิชาการเกษตร
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พันธุ์อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง
	 ลูกผสมหมายเลข	5-451-5	เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์

ชะนีผสมกับพ่อพันธุ์หมอนทอง

ลักษณะเด่น
	 ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์	5-451-5	 (พันธุ์ชะนี	×	พันธุ์

หมอนทอง)		

	 1.	อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง	(เฉลี่ย	114	วัน)	เปรียบเทียบ

กับพันธุ์หมอนทอง

	 2.	 เปอร์เซ็นต์ติดผล	6.59	 เปอร์เซ็นต์	 (หลังติดผล	4	

สัปดาห์)

	 3.	สีเนื้อเหลือง	(Y11C)

	 4.	รสชาตหิวานมนั	เนือ้ละเอยีด	เหนยีว	เส้นใยปานกลาง	

กลิ่นอ่อน

	 5.	เปอร์เซ็นต์น�้าหนักเนื้อต่อผลสูง	38.83	เปอร์เซ็นต์	

	 6.	ความหนาเนื้อ	1.46	เซนติเมตร	

	 7.	เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบสูง	69.89	เปอร์เซ็นต์	

	 8.	ผลรูปทรงกลมรี	น�้าหนักผลอยู่ในมาตรฐานทุเรียนส่ง

ออกเป็นพันธุ์แนะน�า	พันธุ์จันทบุรี	8	ปี	2559	

พันธุ์อายุเก็บเกี่ยวสั้น 

	 ลูกผสมหมายเลข	10-432-6	เป็นลกูผสมระหว่างแม่พนัธุ์

ก้านยาวผสมกับพ่อพันธุ์ชะนี

ลักษณะเด่น	
	 ทเุรียนลกูผสมสายพนัธ์ุ	10-432-6	(พนัธุก้์านยาว	×	พนัธุ์

ชะนี)		

	 1.	อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น	(เฉลี่ย	95	วัน)	เปรียบเทียบ

กับพันธุ์กระดุมทอง

	 2.	เปอร์เซ็นต์ติดผลสูง	18.75	เปอร์เซ็นต์	(หลังติดผล	4	

สัปดาห์)

	 3.	สีเนื้อเหลืองเข้ม	(YO	14	C)		

	 4.	รสชาติหวานมนั	เนือ้ละเอยีด	เหนยีว	เส้นใยปานกลาง	

กลิ่นอ่อน	

	 5.	ผลรูปทรงกลมรี	น�้าหนักผลอยู่ในมาตรฐานทุเรียนส่ง

ออก	เป็นพันธุ์แนะน�า	พันธุ์จันทบุรี	7	ปี	2559
ภาพที่	1	ลักษณะต้น	ใบ	ผลและเนื้อของทุเรียนลูกผสม	

พันธุ์จันทบุรี	7		

ภาพที่	2	ลักษณะต้น	ใบ	ผลและเนื้อของทุเรียนลูกผสม

	พันธุ์จันทบุรี	8
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ภาพที่	3	ลักษณะต้น	ใบ	ผลและเนื้อของทุเรียนลูกผสม	

พันธุ์จันทบุรี	9		

พันธุ์อายุเก็บเกี่ยวยาว
	 ลูกผสมหมายเลข	5-441-13	เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์

แม่ชะนี	กับพันธุ์พ่อหมอนทอง	

ลักษณะเด่น
	 ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์	5-441-13	(พันธุ์ชะนี	×	พันธุ์

หมอนทอง)		

	 1.	อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาว	(เฉลี่ย	138	วัน)	เปรียบ

เทียบกับพันธุ์อีหนักและพันธุ์ทองย้อยฉัตร	(130	วัน)	

	 2.	เปอร์เซ็นต์ติดผลสูง	16.67	เปอร์เซ็นต์	(หลังติดผล	4	

สัปดาห์)

	 3.	สีเนื้อเหลือง	(Y10A)	

	 4.	รสชาติหวานมัน	เนื้อละเอียด	เหนียว

	 5.	ความหนาเนื้อ	1.30	เซนติเมตร

	 6.	เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	41.16	เปอร์เซ็นต์

	 7.	ผลรปูทรงกลมร	ีสวยเต็มพ	ูน�า้หนกัผลอยูใ่นมาตรฐาน

ทุเรียนส่งออก	เป็นพันธุ์แนะน�า	พันธุ์จันทบุรี	9	ปี	2559

พื้นที่แนะน�า
			-	เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก	เช่น	จังหวัดจันทบุรี	ตราด	ระยอง	

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด
			-	ระวังโรครากเน่า	โคนเน่า	ในทุเรียน
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วงดุริยางค์เครื่องลม มก.
คว้ารางวัลเกียรติยศ...เวทีแข่งขันดนตรีระดับโลกอีกครั้ง
                                                                                                            
          	 เตือนใจ	เจริญพงษ์

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

หาท่ีสุดมิได้	 เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดนิทรเทพยวรางกรู	รชักาลที	่10	แห่งราชวงศ์จักร	ีขณะทรงด�ารง

พระราชอิสริยยศ	เป็นสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ	สยามมกุฎ

ราชกมุาร	พระองค์ได้มพีระบรมราชานญุาตให้ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	

นิสิต	และนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเฝ้าฯ	เพื่อ

ทูลเกล้าฯ	ถวายเหรียญรางวัล	จากนั้นพระองค์ได้พระราชทาน

เหรยีญรางวลัน้ันกลบัมาในคราวเดียวกนั	เมือ่วันที	่11	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2556	ณ	วังศุโขทัย	เวลา	11.45	น.	ปัจจุบันเหรียญรางวัล 

ดังกล่าวได้ตั้งไว้ที่คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวโรกาสดังกล่าว	พระองค์ท่านได้ตรัสถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก	และได้ทรงมีพระบรมราโชวาท	

จับใจ	ความว่า

 “ขอช่ืนชมยินดีกับมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ที่ได้ท�าชื่อ

เสียงให้กับประเทศชาติการดนตรีนั้นเป็นประโยชน์	ทั้งทางด้าน

สมอง	ร่างกาย	จิตใจ	และการด�ารงชีวิต	ขอชื่นชมยินดี	และขอให้

รักษาความดีนี้ไว้” 

	 พระราชกจิครัง้นี	้น�าความปลาบปลืม้แก่บรรดาผูเ้ข้าเฝ้าฯ

ยิ่งนัก	ต่างชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อย่างหาที่สุดมิได้
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	 สืบเนื่องจากใน	ปี	2013	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

ส่งวง	Kasetsart	University	Wind	Symphony	&	Nontri	 

Orchestra	Wind	ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีจากคณาจารย์	นิสิต

เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าการประกวดดนตรีโลกระดับ	Division	1	

ที่เมือง	Kerkrade	ณ	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	ซึ่งจัดต่อเนื่อง

มาทุก	4	ปี	ผลการประกวดได้คะแนน	93.67	คะแนน	จัดอยู่ใน

ระดับเหรียญทองเกียรตินิยม	(Gold	with	Distinction)	จัดล�าดับ

ได้เป็นที่	6	ของโลก	และเป็นที่	1	ของเอเชีย	วงดนตรีเข้าแข่งขัน

ล้วนมีคุณภาพทั้งการบรรเลงและการแสดงยอดเยี่ยมมาก	เปรียบ

ได้กับเป็นโอลิมปิคของดนตรีก็ว่าได้จากการส�ารวจมีผู ้ชมใน

กิจกรรมนี้ราว	350,000	คน	และมีนักดนตรีเข้าร่วมราว	18,000	

คนต่อครั้ง	จ�านวนวงที่ร่วมแข่งขันในครั้งนั้น	มี	69	วงจากทั่วโลก

ในวันแข่งขันครั้งน้ันคณะกรรมการอนุญาตให้แต่ละวงสามารถ

บรรเลงเพลงเพื่อ	warm	up	ได้	KU	Wind	และ	NOW	ได้บรรเลง

เพลงสรรเสรญิพระบารมเีพือ่เป็นการส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อ

เป็นการปลุกขวัญก�าลังใจของนักดนตรี	การบรรเลงของวง	KU	

Wind	และ	NOW	ได้รบัคดัเลอืกให้ลงอยูใ่น	DVD	Highlight	from	

WMC	2013

	 ช่วงเวลาส�าคัญยิ่งได้เวียนมา	คือ	ระหว่าง	วันที่	17-26	

กรกฎาคม	2560	ดร.ด�ารงค์	ศรีพระราม	รักษาการรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้น�าทีมวงดุริยางค์เคร่ืองลมไปร่วม

แข่งขันดนตรีระดับโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	และแล้ว	“ธงชาติ

ไทย”	ได้โบกสบัดในเวทีแข่งขันดนตรีระดับโลกอีกครั้ง	ภายหลัง

วง	Kasetsart	University	Wind	Symphony	&	Nontri	 

Orchestra	Wind	ได้บรรเลงเพลงจบลงทกุเวท	ีถอืเป็นความส�าเร็จ

และน�าชื่อเสียงให้ปรากฏกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเทศ

ชาตแิละนานาประทศ	รายละเอยีดของการแสดงและรางวัล	มดีงันี้
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	 1.	การประกวดดนตรีโลก

	 1.1	 วงดุริยางค์เครื่องลมได้รับรางวัลเหรียญทอง

เกยีรตนิิยม	(Gold	with	distinction)	ด้วยคะแนน	91.00	คะแนน

จากการประกวดในประเภท	Concert	1st	Divisionณ	Rodahal	

เมือง	Kerkrade	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	โดย	อ.จิณณวัตร	 

มั่นทรัพย์อ�านวยเพลงThe	Unknown	Journey	ประพันธ์โดย	

Philip	Sparke	คีตกวีชาวอังกฤษซึ่งใช้เป็นบทเพลงบังคับที่ทาง

คณะกรรมก�าหนดส่วน	อ.สุรพล	ธัญญวิบูลย์	อ�านวยเพลงเพลง	

Symphony	No.4	ประพันธ์โดย	David	Maslanka	คีตกวีชาว

อเมริกันซึ่งเป็นบทเพลงที่วงคัดเลือก

	 1.2	วงเครื่องกระทบ	(Percussions	Ensemble)	ได้รับ

รางวัลเหรียญทองด้วยคะแนน	89.4	คะแนน	จากการประกวดใน

ประเภท	World	Division	ณ	ParkstadLimburd	Theater	เมือง	

Kekrade	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	 โดยเพลงที่ใช้บรรเลง

ประกวดประกอบไปด้วยเพลงจากผู ้ประพันธ์ชาวตะวันตก	 

ชาวญี่ปุ่น	รวมถึงผลงานการประพันธ์ของ	อ.จิณณวัตร	มั่นทรัพย์

หวัหน้าสาขาวชิาดนตรตีะวนัตก	ภาควชิาดนตรี	คณะมนษุยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.	การแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม	และน้อมร�าลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ	และแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรีของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

	 2.1	วันที่	19	กรกฎาคม	2560	เวลา	20.00	น.แสดง

คอนเสิร์ตและการแสดงร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนภาคพ้ืนยุโรป	

European	Union	Youth	Wind	Orchestra	ณ	Rodahal	เมือง	

Kerkrade	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

	 2.2	วันที่20	กรกฎาคม	2560	เวลา	20.00	น.	แสดง

คอนเสิร ์ตร่วมกับวง	 Sint-MartinusOpgrimbie	ณ	 เมือง	 

Opgrimbie	ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

	 2.3	วันท่ี	23	กรกฏาคม	2560	เวลา	15.00	น.	แสดง

คอนเสร์ิต	ณ	โรงละครกลางแจ้ง	OpenluchttheaterValkenburg	

ราชอาณจักรเนเธอร์แลนด์
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	 ในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้อัญเชิญบทเพลงพระ 

ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	

อาทิ	เตือนใจ	แสงเดือน	แผ่นดินของเราพร้อมทั้งได้น�าบทเพลงที่

ประพันธ์ขึ้นเพื่อร�าลึกถึงพระองค์	ได้แก่	พระราชาในนิทานฉบับ

เน้ือร้องภาษาองักฤษ	รวมถึงบทเพลงไทย	อาท	ิลาวสมเดจ็เต้ยโขง	

ระบ�าลพบุรี	ไปเผยแพร่ร่วมกับบทเพลงแบบตะวันตกอีกมากมาย	

โดยมี	อ.จิณณวัตร	มั่นทรัพย์	ดร.นิพัต	กาญนะหุต	และ	อ.สุรพล	

ธัญญวิบูลย์	เป็นผู้อ�านวยเพลงการแสดงได้รับความชื่นชมจนผู้ชม

ลุกขึ้นยืนปรบมือ	(Standing	Ovation)	ในทุกรายการ	โดยเฉพาะ

ในการบรรเลงประกวดวง	Kasetsart	University	Wind	Sym-

phony	&	Nontri	Orchestra	Wind	เป็นวงเดียวที่ผู ้ชมร่วม	

Standing	Ovation	อย่างยาวนาน

	 เมื่อวงดุริยางค์เคร่ืองลม	 เดินทางกลับถึงประเทศไทย	

ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้แสดงความยินดีกับ	คณาจารย์	และน้องๆ	ทุกคน	

ทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีง	เกยีรตยิศให้	มก.	และประเทศไทยในเวทโีลกอกี

คร้ัง	และกล่าวว่าถือเป็นความส�าเร็จของภาควิชาดนตรี	คณะ

มนุษยศาสตร์	มก.	ในการจัดการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรปูธรรมว่านสิติภาควชิาดนตรขีองเราเป่ียมด้วยคณุภาพ	

คือ	มีความรู้	ความสามารถ	และทักษะด้านดนตรีอย่างแท้จริง	 

ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยัในการส่งเสรมิสนบัสนนุ

และให้ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

	 อนึ่ง	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2560	ดร.สุรพล	ธัญญวิบูลย์	

Music	Director	ภาควิชาดนตรี	คณะมนุษยาสตร์	มก.	ได้จัดงาน

ระดมทนุพีน้่อง	KU	และภาคเอกชนผูใ้จดี	เพือ่สบทบเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปแข ่งขันดนตรี เวทีระดับโลก	 ที่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์	ซึง่มค่ีาใช้จ่ายสงูมาก	โดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึง่แล้ว	ส�าหรบัยอดเงนิทีไ่ด้จากการระดม

ทุนครั้งนี้	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	2,448,000	บาท	(สองล้านส่ีแสนส่ี

หมื่นแปดพันบาทถ้วน)	ซึ่งเพียงพอส�าหรับใช้ในการเดินทางไป

แข่งขันครั้งนี้	งานดังกล่าว	มีผู้อุปการะคุณมาร่วมมากมาย	อาทิ	

ฯพณฯ	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีในรชักาลที	่9	,ดร.วิฑรูย์	

สิมะโชคดี	นายกส.มก.,	คุณไกร	ตั้งสง่า	,คุณศิริ	ชมชาญ	ศิษย์เก่า

รุ่นพี่-เพื่อน-รุ่นน้องของ	มก.	จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน	มา	ณ	 

ที่นี้เป็นอย่างสูง
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	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	กาญจนภาชน์	ลิว่มโนมนต์	และ	

ดร.	ณรงค์ฤทธิ์	เมืองใหม่	อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยาประมง	

คณะประมง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์	 ท�าวิ จัยร ่วมกับ	 

รองศาสตรจารย์	ดร.	อัญชนา	ประเทพ	หน่วยวิจัยสาหร่ายและ

หญ้าทะเล	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	สงขลานครินทร	์ 

Prof.	Dr.	Ryuta	Terada,	Kagoshima	University,	Japan	และ	

Assoc.	Prof.	Dr.	Joe	Zuccarello,	Victoria	University	of	

Wellington,	New	Zealand	ค้นพบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ของ

โลก	Gracilaria	coppejansii	จากชายฝั่งทะเลอันดามัน	ของ

จงัหวัดภูเก็ตและจังหวดัสตูล	โดยการค้นพบครัง้นีไ้ด้ผ่านการตรวจ

สอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารทาง

วิชาการ	 Botanica	Marina	 สาหร ่ายสีแดง	 Gracilaria	 

coppejansii	ถูกค้นพบครั้งแรกที่บริเวณชายหาดสะพานหิน	

จังหวัดภูเก็ต	ในปี	พ.ศ.	2549	หลังจากนั้นสามารถเก็บตัวอย่าง

สาหร่ายชนิดน้ีได้เพิม่เตมิจาก	บริเวณแหลม	โต๊ะสนัและปากบารา	

จังหวัดสตูล	ในปีช่วงปี	พ.ศ.	2557	และ	2559	

ข่าว มก:

นักวิจัย มก. 
ค้นพบสาหร่ายสีแดง Gracilaria coppejansii 
ชนิดใหม่ของโลกในทะเลอันดามันของไทย

17-0811-001.indd   18 9/16/60 BE   3:59 PM



www.ku-alumni.org

19

	 ทมีผูว้จัิยต้ังชือ่สาหร่ายชนดิใหม่น้ี	ให้เป็นเกยีรตแิก่	Prof.	

Dr.	Eric	Coppejans	นกัสาหร่ายวทิยาชาวเบลเยีย่ม	ซึง่เข้ามาร่วม

ท�าวจิยัทางด้านความหลากหลายทางชวีภาพของสาหร่ายทะเลใน

ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา	 สาหร่าย	Gracilaria	 

coppejansii	มีลักษณะที่แตกต่างจากสาหร่ายชนิดอื่นๆ	ในสกุล	

Gracilaria	โดยมีการแตกแขนงคู่อย่างชัดเจน	ขอบใบมีลักษณะ

เรียบ	และมีการเกิดแขนงย่อยเป็นจ�านวนมากบนต้นเพศเมีย	

	 จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูล

ของยีน	 rbcL	 ในคลอโรพลาสต์	พบว่าสาหร่าย	Gracilaria	 

coppejansii	มีความใกล้ชิดกับ	Gracilaria	lantaensis	ที่พบใน

จังหวัดกระบี่	และอาจตั้งสมมุติฐานได้ว่าสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้มี

จุดวิวัฒนาการที่เชื่อมโยงกันและเกิดขึ้นในบริเวณทะเล	อันดามัน

ของประเทศไทย	ข้อมลูดังกล่าว	ชีใ้ห้เห็นถงึความส�าคญัของชายฝ่ัง

ทะเลอนัดามนัของประเทศไทยทีใ่ช้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยและแหล่ง

พันธุกรรมที่ส�าคัญของสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้	

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	จนถึงปัจจุบัน	ทีมนักวิจัยจากคณะ

ประมง	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ค้นพบสาหร่ายสแีดงชนดิใหม่

มาแล้วทั้งสิ้น	3	ชนิด	โดยในปี	2557	พบส่าหร่าย	Neosiphopnia	

thailandica	บริเวณอ่าวศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	และสาหร่าย	

Gracilaria	lantaensis	บริเวณเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่	และในปี

นี้ได้ค้นพบสาหร่าย	Gracilaria	coppejansii	จากจังหวัดภูเก็ต	

และสตูล	การค้นพบความหลากหลายท่ีเพิ่มมากข้ึน	เป็นการชี้ให้

เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีอยู ่ในน่านน�้าประเทศไทย	

อย่างไรก็ตามในทุกวันนี้	มีการใช้พื้นท่ีชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น	 

ซึง่น�าความเสือ่มโทรมมาให้แก่พืน้ทีท่างทะเล	ส่งผลกระทบต่อถิน่

ท่ีอยูอ่าศัยของสิง่มชีีวติ	ท�าให้ประชากรสิง่มีชีวติมขีนาดเลก็ลง	และ

ในท้ายทีส่ดุน�าไปสูก่ารสญูพนัธุ	์ด้วยเหตนุีก้ารปลกูจติส�านกัทีด่ใีน

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งหรือการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กบัทางทะเลจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญั	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืน	

ที่มาข้อมูล:	ข่าวประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	รกัษาการอธกิารบดมีหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์	ลงนามความร่วมมือ	เพื่อวิจัยและนวัตกรรมการ

จัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็ว	ส�าหรับโรงไฟฟ้า

ประเทศญี่ปุ่น	ในระยะยาว	กับ	นายมาซามิ	นากะคุโบ	ประธาน

กลุ่มบริษัท	เจซีเอส	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมุ่งเน้นการผลิต	ไม้โตเร็ว

เพื่อพลังงาน	การจัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน	โดยการใช้

ระบบมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทาง	FSC	เข้ามา

เพ่ือการันตีความถูกต้องตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน	 

โดยโครงการน้ีจะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการเจริญเติบโตด้านไม้

เศรษฐกิจ	การสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสม

ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน	ความถึงการด�าเนินการ

แบบเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรฐับาล	เมือ่กลางเดอืนมถินุายน	

2560	ณ	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

	 คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นสถาบัน

วิชาการป่าไม้	แห่งเดียวของประเทศไทยมีอายุย่างเข้าปีที่		82	ได้

รับความไว้วางใจจากนักลงทุนญี่ปุ ่นซ่ึงท�าธุรกิจโรงงานไฟฟ้า 

ชีวมวล	จากไม้	จ�านวน	20	โรง	โดยแต่ละโรงงานมีก�าลังผลิตไฟฟ้า

ขนาด	50	MW	ซ่ึงมีความต้องการเช้ือเพลิงก้อนพลังงานอัดเม็ด

หรือ	Wood	Pellet	เป็นวัตถุดดิบตลอด	24	ชั่วโมง	ประมาณ	

250,000	ตนั/โรงงาน	โดยกลุม่	JCS	นีต้้องการ	Wood	Pellet	จาก

ประเทศไทยประมาณ	ปีละไม่ต�่ากว่า	5	ล้านตัน	

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร 
จับมือ ญี่ปุ่นวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงาน
จากไม้โตเร็วป้อนโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นระยะยาว

วนศาสตร์	มก.	จับมือญี่ปุ่น	วิจัยไม้โตเร็ว

ข่าว มก:
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	 จากตัวเลขข้อมูลความต้องการ	Wood	Pellet	จ�านวน

ประมาณ	5	ล้านต้น/ปี	ส�าหรับโครงการดังกล่าว	ซึ่งคาดว่าจะใช้

ไม้สดประมาณ	10	ล้านตัน	ในจ�านวนนี้ไม่นับรวมปริมาณการใช้

ไม้ในรูปแบบอื่นๆ	ทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก	รวมท้ัง

ประเทศไทยจะต้องมโีรงไฟฟ้าชวีมวลในอนาคตอนัใกล้นีอ้ย่างหลกี

เล่ียงไม่ได้	 ในขณะที่ไม้ยางพารานั้น	 เมื่อตัดฟันแล้วต้องใช้เวลา

ประมาณ	25	ปี	จึงจะสามารถตัดฟันได้	อีกรอบหนึ่ง	ซึ่งเป็นความ

เส่ียงด้านวัตถุดิบที่อาจจะต้องมีการแข่งขันกัน	ท�าให้ราคาสูงข้ึน	

หรือมีการขนส่งที่ไกลขึ้นซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย	ดังนั้น	JC	

Services	และกลุ่ม	JCV	หรือ	JC	Joint	Venture	จึงมอบหมาย

ให้คณะวนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ด�าเนนิการวจิยัและ

พัฒนานวัตกรรมเพือ่การจัดการวตัถุดิบในระยะยาว	ประกอบด้วย	

	 (1)		โครงการวิจัย	เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไม้โตเร็วท่ีเหมาะ

สมและให้ผลผลิตสูง	

	 (2)		โครงการหารูปแบบการปลูกไม้โตเร็ว	เพื่อพลังงาน	

ร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	เช่น	สวนยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	

	 (3)	การปลูกไม้โตเร็ว	เพื่อพลังงานในพื้นท่ีดินไม่เหมาะ

สมกับพืชเกษตรอื่น	

	 (4)	ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบและการจัดการให้

สามารถจัดเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน	เช่น	การท�า	Torrefraction	

เป็นต้น	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จึงได้มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ		เช่น	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	(ออป.)	

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์	(ธกส.)	กรมพฒันาทีด่นิ	(พด.)	

ส�านักงานการปฏริปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม	(สปก.)	เพือ่พฒันาพืน้ที่

ที่ดินไม่เหมาะสมมาปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน	ซ่ึงประเทศไทยมี

พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่มากกว่า	11.2	ล้านไร่	 โครงการภายใต้ความ 

ร่วมมือดังกล่าวน้ี	จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่าง

แท้จริง	อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศและยังสามารถเก็บกัก

คาร์บอนเพื่อช่วยลดโลกร้อนได้เป็นจ�านวนมหาศาล

	 ประเทศญี่ปุ่นมีข้อก�าหนดให้	Wood	Pellet	ที่จะน�า

เข้าไปใช้ในโรงไฟฟ้าต้องได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน	หรือใบเซอร์	ตามข้อตกลงสหประชาชาติ	อันเป็นการยืนยัน

ว่าเป็นไม้ที่ถูกกฏหมายและมาจากป่าที่ปลูกด้วยการดูแลที่ยั่งยืน

ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งคณะวนศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าระบบ

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	ตามแนวทาง	FSC	(Forest	Stew-

ardship	Council)	ให้กับแปลงปลูกไม้ตามความต้องการส�าหรับ

โรงงานผลิต	Wood	Pellet	ทั้ง	20	โรงงาน	รวมทั้งการด�าเนินการ

ติดตาม	ประเมิน	เพื่อให้ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลา	20	ปี	

	 ส�าหรบัระบบการรบัรองป่าไม้ตามแนวทาง	FSC	นัน้	ขณะ

นี้	คณะวนศาสตร์	ได้ร่วมมือกับ	เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจ

ไทย	(T-CERN)	และ	FSC-Greater	Maekong	พัฒนามาตรฐาน	

FSC	ส�าหรับประเทศไทย	หรือ	เรียกว่า	FSC-Thailand	อันจะเป็น

มาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศไทย	ส่งผลให้

เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการรับรอง	FSC	ได้ง่าย	

ราคาค่าตรวจรับรองไม่แพง	ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย	

ได้ด�าเนินการล�้าหน้าประเทศไทยไปแล้ว	ไม่ว่าจะเป็น	มาเลเซีย	

อินโดนีเซีย	เวียดนาม	รวมถึง	ลาวและพม่า		

	 ในขณะท่ีรปูแบบการพฒันา	FSC-Thailand	นัน้	ปัจจบุนั

ได้ส่งร่างข้อเสนอให้กับ	FSC-International	พิจารณา	ประกอบ

ด้วย	รูปแบบของสวนป่าท่ีสามารถขอการรับรอง	FSC	ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้น	มี	3	รูปแบบ	คือ	(1)	สวนป่าทั่วไป		(2)	วนเกษตร	

(3)	ฟาร์มป่าไม้	คาดว่าแล้วเสร็จประมาณปลายปี	พ.ศ.	2560	 

แต่อย่างไรก็แล้วแต่	ส�าหรับประเทศไทยขาดโอกาสในเรื่องไม้

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	อันเนื่องมาจากกฎหมายป่าไม้ท่ีมีและใช้

บังคับอยู่ในปัจจุบัน	ล้าสมัย	 ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต	เรียกรับผลประโยชน์

จ�านวนมาก

ที่มาข้อมูล:	ข่าวประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
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 ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้กล่าวเปิดการสัมมนา:

	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 มีความตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ความรู ้ เกี่ยวกับด้าน

เกษตรกรรม	เกษตรกร	การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม	SME	

Startup	ไปสู่นิสิตท้ังเก่าและใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ที่ส�าคัญ	คือ	ประชาชนทุกหมู่เหล่า	เพื่อเป็นการคืนก�าไรสู่สังคม	

เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน	ส.มก.	จึงจะจัด

สัมมนาเดือนละครั้ง	และมีความตั้งใจท่ีจะเป็นก�าลังจับมืออย่าง

แน่นแฟ้นกบั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู ้ เรื่องเกษตรกรรม	 ธุรกิจและอุตสาหกรรม	 เพื่อให ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศุนย์กลางการเรียนรู้ที่ประชาชน

ทุกคนเข้ามาจับตัวเป็นศูนย์กลางความรู้	สามารถสอบถามข้อมูล

ต่างๆ	ดังนั้น	ส.มก.	จึงปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ 

ทกุคน	และมสีถานวีทิยมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสือ่กลางใน

การเผยแพร่ความรู้

ส.มก. จัดสัมมนา

เรื่อง “เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน”
วันศุกร์	ที่	30	มิถุนายน	2560	เวลา	9.00-12.00	น.

ณ	ห้องนนทรี	อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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	 ซ่ึงในวนันี	้การประชมุเสวนา	เรือ่ง	“เจาะตลาดผลไม้ไทย

ออนไลน์ไปจีน”	ถือเป็นเรื่องส�าคัญ	ตั้งแต่ทุเรียนกลายเป็นที่สนใจ

ของประเทศจีน	ซึ่งในวันนี้	ส.มก.	ถือว่าโชคดีมากท่ีได้รับเกียรติ

จากท่านปลัดกระทรวงพาณชิยแ์ละวทิยากรผู้ประสบความส�าเร็จ

ทุกท ่านที่ ให ้ เกียรติมาบรรยายและพูดคุยเรื่องนี้ โดยตรง	 

ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่สุดของ	ส.มก.	คือ	การเผยแพร่ความรู้สู่

สังคมและจะท�าหน้าที่รับใช้สังคมมากยิ่งขึ้นทุกวัน

	 นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์	ปลัดกระทรวงพาณิชย	์

เรื่อง	Offline	2	Online	@	Chantaburi	Model:

	 การพัฒนาธุรกิจ	สร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ	ขึ้นมาตาม 

นโยบาย	Thailand	4.0	ที่ต้องการให้มีผู้ประกอบการยุคใหม่	

เพราะเดิมคนที่เป็นเกษตรกร	คือ	พ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้น	และลูกก็

มหีน้าท่ีเรยีนหนังสอือยูใ่นเมอืง	ไม่อยากกลบัไปท�านาท�าสวนท่ีบ้าน	

แต่กระทรวงพาณิชย์มทีางเลอืกให้	คอื	ถ้าอยากเป็นผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่ก็มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเข้ามาช่วยผู้ประกอบการ

ธุรกิจรุ่นใหม่

	 อีกส่วนหนึ่ง	คือ	ท�าหน้าที่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	และให้การ

คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร	หรือ	GI	

(Geographical	Indication)	เช่น	ทุเรียน	และ	มีอีกหลายอย่างที่

สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์

ที่จะท�าให้มองเห็นและสามารถสร้างรายได้ได้เยอะ

	 ส่วนบทบาทของงานในต่างประเทศ	คือ	การหาตลาดใน

ต่างประเทศ	ซึง่ตลาดทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจคอืตลาดของจนี	และการ

ส่งออกผลไม้ไปจีน	กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ขยายตลาด	มีความ

ร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลจีนในการหาวธิกีารเพิม่โควต้า

ในการส่งออกและอ�านวยความสะดวก	เช่น	การขนส่งผลไม้ไทย	

ซึ่งท�างานร่วมกับกรมศุลกากร	เพื่ออ�านวยความสะดวกทางด้าน

การค้า	นอกจากนัน้กไ็ปเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ในเรือ่งของ

กฎกติกาต่างๆ	ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

	 อกีส่วน	คอื	จะท�าอย่างไรให้เกษตรกรมโีอกาสหรอืมช่ีอง

ทางการตลาดมากขึน้	เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางด้านการตลาดมาก

ขึ้น	ไม่ใช่แค่ตลาดเดิม	ซึ่งเข้ากับหัวข้อการสัมมนาในวันนี้	คือ	จาก	

Offline	คือ	จากการขายสินค้าที่ต้องเจอหน้ากัน	เปลี่ยนเป็น	

Online	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ซึ่ง

เป็นการค้ารูปแบบใหม่	การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างหนึ่งที่เป็น

สื่อผ่านระบบเครือข่ายที่เรียกว่า	E-Commerce	หรือการค้าแบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยงานกลางทีจ่ะท�ายทุธศาสตร์	E-Commerce	หรือการ

ท�าธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งก�าลังอยู่ในขั้นตอนการร่าง

ยุทธศาสตร์อยู่	จากประสบการณ์ในการดูแลพ่ีน้องเกษตรกร	 

ได้เห็นอย่างชัดเจนมากในช่วงต้นปีที่มีข้าวออกมาเยอะ	ทุกฝ่ายก็

อยากให้เกษตรกรขายข้าวเองได้	 เกษตรกรบางท่านก็ขายตาม 

ริมถนน	บางท่านก็อยู่ท่ีบ้านและขายผ่านสื่อออนไลน์	กระทรวง

พาณิชย์ได้ท�าแพลตฟอร์มให้สามารถข้ึนมาโพสต์ได้	กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศกท็�า	กรมพฒันาธุรกจิก็ท�าชือ่ว่า	thaicom-

mercestore.com	ไว้ขายในประเทศ	นอกจากนี้	ยังมีกรมการค้า

ภายในก็ท�าให้ชาวนาได้ขายข้าวผ่านสื่อออนไลน์	เพราะฉะนั้นต่อ

ไปกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องท�ายุทธศาสตร์การค้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้ง่าย	ใหญ่	และเป็นทีรู่จ้กัทัง้ในปละนอกประเทศ	จะท�าให้มผีูซ้ือ้

และผู้ขายเพิ่มมากขึ้น

	 ในเรื่องของผลไม้หรือสินค้าเกษตร	ก็คือ	การส่งเสริม	GI	

เพราะนโยบายของท่านนายกบอกว่าทุกจังหวัดต้องมี	GI	หรือ

สินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	สินค้า	GI	กับไม่มี	GI	มีมูลค่าต่าง

กันมาก	เพราะหายาก	ซึ่งตอนนี้เกือบทุกจังหวัดมีแล้ว	เช่น	ส้มโอ

ทับทิมสยาม	ที่ขายได้ราคาลูกละ	500	บาท	จึงเห็นได้ว่าการที่มี 

ค�าว่า	สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ในแต่ละจังหวดั	จะท�าให้สินค้ามมีลูค่า

สูงและผู้คนจะให้ความสนใจ	ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและการ

ค้าขายมากขึ้น	ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
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	 อีกส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ต้องท�า	คือ	การส่งเสริม

นวัตกรรม	แทนทีจ่ะขายสนิค้าธรรมดากน็�าเอานวตักรรมไปใส่	เช่น	

ผลไม้ต้องมีการแปรรูป	เพื่อให้คงคุณค่าหรือความสด	ถัดมาก็เป็น

เรื่องของแพ็กเกจจิง	ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีศูนย์

นวัตกรรมเรียกว่า	เศรษฐกิจสมัยใหม่	สอนท�าแพ็กเกจจิง	สอน

โฆษณา	มกีารท�าเคร่ืองหมายการค้าของตัวเอง	ซึง่เป็นส่วนของการ

พัฒนาสินค้าเกษตร

	 ต่อมากพ็ฒันาผูป้ระกอบการ	มสี�านกังานพาณชิย์จงัหวดั

ในทุกๆ	จังหวัด	สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลการค้า	หรือการจด

ทะเบียนการค้าธุรกิจได้	และต่อไปจะมีศูนย์ให้บริการผู้ประกอบ

การธุรกิจ	โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้จัดการ

ให้	มีสถาบันการอบรมที่เปิดอบรมให้ความรู้ต่างๆ	ติดต่อไปได้ที	่

Call	Center	1203

	 ถั ดมา เป ็ น เรื่ อ งก ารค ้ า รู ปแบบใหม ่ ที่ เ รี ย กว ่ า 

E-Commerce	เป็นนโยบายตามนโยบาย	Thailand	4.0	คือ	 

ต้องมีการค้ารูปแบบใหม่ๆ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ในส่วนของผล

ไม้	กระทรวงพาณชิย์ได้เข้าไปท�า	eastfruit.org	เป็นเวบ็ไซต์ทีก่รม

พัฒนาธรุกจิท�าร่วมกบัเกษตรกรในภาคตะวนัออก	ท�าให้เกษตรกร

สามารถวางขายสินค้าทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูปผ่านทาง

เว็บไซต์ได้	มีทีมลงไปสอนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายรูปและ

การโฆษณา	เพื่อขายสินค้า	ส่วนทางภาคเหนือจะมี	northfruit.

org	ภาคใต้ก็จะเป็น	southfruit.org	นอกจากนี้	ยังมีเว็บไซต์ของ

กรมการค้าภายใน	DIT	หรือ	Department	of	Internal	Trade	

ซ่ึงเน้นค้าข้าวเป็นหลัก	ส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจจะรวบรวมท้ัง

สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมชื่อว่า	 thaiipmart.com	

สดุท้ายคอืใช้ส�าหรบัส่งออก	ซึง่สนิค้าต้องมากพอชือ่ว่า	thaitrade.

com

	 ถัดมาก็ตรงกับหัวข้อ	คือ	Offline	2	Online	ซึ่งท�าตั้งแต่

ตอนที่ข้าวมีวิกฤตและตอนนี้ก�าลังขยายไปถึงผลไม้และสินค้า

เกษตรอื่นๆ	ด้วย	อย่างแรก	คือ	เวลาท�าสามารถเข้าไปท�าธุรกิจได้

โดยมีคนมาแนะน�าให้	ก็จะเห็นได้ว่าถ้าท�าธุรกิจแบบ	Online	นั้น

สามารถท�างานได้ตลอดเวลาและไม่เสียเวลา	แต่การท�าผ่าน	

E-Commerce	อย่างเดียวนั้นไม่ใช่ระบบ	E-Commerce	ทั้งหมด	

เพราะต้องมีคนมาแพ็กสินค้า	ส่งสินค้า	หรือการช�าระเงิน	ฉะนั้น

ระบบการค้าผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์จงึต้องมกีฏระเบยีบก�ากบั	และ

ต้องมกีารขึน้ทะเบยีนแม้ว่าจะท�าการค้าสนิค้าทางการเกษตรกต็าม	

เพื่อให้ได้รับการรับรองว่าธุรกิจมีตัวตนจริง	ทางกรมพัฒนาธุรกิจ

จะให้เครือ่งหมายรบัรองเพือ่สร้างความมัน่ใจให้กับผูซ้ือ้	นีเ่ป็นการ
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เพิม่ทางเลอืกให้กบัผูป้ระกอบการจากการค้าขายสนิค้าปกตทิัว่ไป	

เปลี่ยนเป็นการท�าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์	สามารถใช้เวลาได้

ตลอด	24	ชั่วโมง	แต่ที่ส�าคัญ	คือ	ต้องท�าให้เบ็ดเสร็จทุกข้ันตอน	

เช่น	การส่งสินค้า	โดยเฉพาะอาหารและสนิค้าเกษตรทีเ่น่าเสยีง่าย	

จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดเวลาทีช่ดัเจน	ระบบการขนส่งต้องมีความ

รวดเร็วและเที่ยงตรง	จึงต้องควบคุมทั้งระบบ	โดยอาศัยบริษัท 

โลจิสติกส์ในการให้ค�าแนะน�าว่าในการขนส่งสินค้านั้นต้องท�า

อย่างไรบ้าง	เป็นต้น	

	 ถัดไปเป็นเรื่องของ	Chantaburi	Model	(เปิด	pres-

entation	เกีย่วกบั	www.eastfruit.org	ของกรมพฒันาธรุกจิการ

ค้า)	อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เป็นตลาดออนไลน์ส�าหรับผู้ที่อยู ่ใน 

ภาคตะวันออก	สามารถวางโฆษณาสินค้าได้	ซึ่งไม่ได้จ�ากัดแค่ 

ผลไม้สดแต่รวมไปถึงผลไม้แปรรูปและผลไม้อื่นๆ	ซึ่งกรมพัฒนา

ธรุกิจการค้าลงพืน้ท่ีไปสอนถ่ายรปูขึน้โฆษณา	ซึง่ช่วงท่ีลงไปจะเน้น

ไปทีท่เุรียน	คนในภาคตะวนัออกสามารถเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนีไ้ด้	 

ตอนนั้นใช้ตลาดออนไลน์ในการช่วยชาวนาให้ขายข้าวได้	ซึ่งมี

หลายหน่วยงานช่วยกนั	แต่จดุแขง็ของกรมพัฒนาธรุกจิการค้า	คอื	

มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบการจ่ายเงินออนไลน์และ

หน่วยงานที่ท�าโลจิสติกส์	ซึ่งถ้าเกษตรกรอยากเป็นผู้ประกอบการ

ค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	อย่างแรกที่ควรท�า	คือ	ต้องขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในสถานที่ที่จะท�าธุรกิจ	สามารถไป 

จดทะเบียนได้ท่ีส�านักงานเขตหรือส�านักงานเศรษฐกิจการคลังใน	

กทม.	ถ้าต่างจังหวัดสามารถไปได้ที่เทศบาล	หรือองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลก็ได้	จากนั้นสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมที่สถาบัน	

New	Economy	Academy	ที่รัชดาได้	นอกจากนี้	ยังมีการสอน

ผ่านระบบ	E-Learning	อีกด้วย	ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการจด

ทะเบียนเป ็นผู ้ประกอบการธุรกิจ	 มี ดังนี้ 	 1 .	 แบบค�าขอ	 

2.	บตัรประชาชน	3.	ทะเบยีนบ้าน	4.	แผนทีต่ัง้ทีจ่ะประกอบธรุกจิ

เมื่อจดทะเบียนแล้วกรมพัฒนาธุรกิจจะมอบโลโก้	เพื่อยืนยันว่า

เป็นการท�าการค้าออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจ	ท�าให้มีโลโก้ขึ้นใน

เวบ็ไซต์	ส่งผลให้ผูท้ีจ่ะซือ้มคีวามมัน่ใจในตัวตนของผูป้ระกอบการ	

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกรมพัฒนาธุรกิจพยายามให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบ

การและผู้บริโภค	นอกจากนี้	ยังสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ท่ีลง

ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจได้ในเว็บไซต์	ซึ่งจะมีให้ตรวจสอบว่า

บริษัทที่จะสั่งซื้อมีตัวตนหรือไม่และถ้าหากอยากสมัครก็สามารถ

เปิดดรูายละเอียดได้ที	่www.dbd.com		ในการท�า	E-Commerce	

จ�าเป็นต้องพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษและท�าการค้าขายเป็นภาษา

อังกฤษด้วย	เพราะกลุ่มผู้ซื้อไม่ได้มีแค่คนไทย	จึงต้องฝึกภาษา

อังกฤษบ่อยๆ	จะท�าให้สามารถสื่อสารได้เมื่อมีลูกค้าต่างประเทศ

เข้ามา	นอกจากนี้ยังต้องมีความกล้าและความอดทนอีกด้วย

	 ถัดไปเป็นผลงานท่ีขายได้เยอะผ่านทางออนไลน์จะเป็น

ธุรกิจสปา	สมุนไพร	เครื่องแต่งกาย	เครื่องประดับ	คอมพิวเตอร์	

การท่องเทีย่ว	ของเล่น	ของขวญั	แต่สนิค้าเกษตรยงัไม่เยอะ	ดงันัน้

จ�าเป็นต้องแข่งขันและสู้กับสินค้าเหล่านี้

	 เวทีสัมมนาเรื่อง	“เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน”	

โดยมี	นายเปรม	ณ	สงขลา	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	นางอุไรวรรณ	 

สวุรรณวงค์	เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ�ากรงุปักกิง่	2558-2560:	

	 ในภาพรวมการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน	จาก

ประสบการณ์ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีมาทัง้หมด	10	ปี	และเป็นคนแรก

ที่เป็นกงสุลเกษตรไปประจ�าที่กวางโจว	จะชี้แจงถึงบทบาทของ

กระทรวงเกษตรในต่างประเทศให้ทราบภายหลงั	ส่วนการค้าสินค้า

ของไทยและจีนในช่วงท่ีผ่านมา	สินค้าเกษตรไทยมีการส่งออกไป

จีนมากจนเรียกได้ว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย	อันดับหนึ่งของ

มูลค่าสินค้าเกษตรไทยท่ีส่งไปจีน	คือ	ยางพารา	อันดับสอง	คือ	 

มันส�าปะหลัง	อันดับสาม	คือ	ผลไม้	และอันดับสี่	คือ	ข้าว	วันนี้ 

จะพูดถึงผลไม้	 ซ่ึงผลไม้ท่ีส่งไปจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีตามล�าดับ	

โดยเฉลีย่มกีารส่งออกไปจนีประมาณปีละ	6	แสนตนั	คร่ึงหนึง่ของ

ผลไม้ท่ีส่งออกไปจนีเป็นทุเรียน	ชาวจีนนยิมรบัประทานทเุรยีนของ

ไทย	ปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งเป็นฐานน�าเข้าสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ

ทีส่ดุของประเทศไทย	โดยเฉพาะผลไม้	ทางรฐับาลจนีซึง่เป็นหน่วย

งานที่ร่วมมือกับฝ่ายไทย	การที่จะส่งออกสินค้าเกษตรหรือผลไม้

ไปจีนจะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกักกันศัตรูพืชระหว่าง

ประเทศ	หน่วยงานฝ่ายไทยท่ีด�าเนินการคือกรมวิชาการเกษตร 

ผูส่้งออกต้องได้รบั	GAP	และการแพก็ก่อนส่งต้องได้รบั	GMP	โดย

การข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรก่อนจึงจะส่งออกได้	และ

การส่งออกไปจีนจะมีด่านที่ก�าหนดให้น�าเข้าผลไม้ได้	ผู้ประกอบ

การน�าเข้าฝ่ายจนีกต้็องไปขออนญุาตตรวจสอบกกักนัโรคท่ีท่าท่ีจะ

น�าเข้า	 เช่น	ผู้ประกอบการที่จะน�าเข้าผลไม้ที่กวางโจวก็ต้องขอ

อนุญาตกักกันโรคกับ	CIQ	ที่กวางตุ้งก่อน
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	 ในภาพกว้างๆ	มีหน่วยงานในต่างประเทศท่ีอยู่ท่ีสถาน

กงสุลใหญ่ที่กวางโจว	มีหน่วยงานหลัก	คือ	กระทรวงต่างประเทศ	

นอกจากน้ัน	ยงัมกีงสลุพาณชิย์ทีด่แูล	เรือ่งการตลาด	กงสลุเกษตร	

ดูแล	 เรื่องปัญหาที่เกิดปลายทางหากมีการร้องเรียน	แล้วส่ง

สญัญาณกลับมาทีเ่มอืงไทย	หน่วยงานศลุกากร	ดแูลเกีย่วกบัราคา

สินค้าและภาษีที่จีนก�าหนดให้จัดเก็บที่หน้าด่าน	นอกจากนี้ยังมี

หน่วยงานที่เป็นผู้แทนของ	BOI	จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ	ท�าหน้าท่ีส่งเสรมิผูป้ระกอบการจีนให้มาลงทุนในไทย	จงึพดู

ในภาพกว้างให้ทราบเพ่ือจะได้สามารถติดต่อได้เมื่อมีปัญหาใน 

ต่างประเทศ

	 การส่งออกสนิค้าผลไม้ไปจนี	มกีฏหมายระหว่างประเทศ

เรือ่ง	การกกักนัศตัรพูชืซึง่เป็นหน้าทีข่องกระทรวงเกษตรทีจ่ะต้อง

เปิดด่านก่อนท่ีจะส่งผลไม้เข้าไปได้	ต้องมีภาครัฐเข้าไปคุยก่อน 

ว่าเราต้องการส่งผลไม้อะไรเข้าไปบ้าง	กระทรวงเกษตร	คือ	ผู้เปิด

ประตูให้มีการท�าการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรได้	หลังจากนั้น

พ่อค้าทัง้สองประเทศจงึเข้าไปท�าธรุกจิกนัได้	ซึง่จนีให้ความส�าคัญ

กบัการกกักนัศตัรพูชืมาก	เรือ่ง	ภาษศีลุกากรระหว่างประเทศเป็น

ศูนย์ส�าหรับสินค้าเกษตร	โดยเฉพาะผักผลไม้ที่เริ่มต้นด�าเนินการ

ก่อน	จะใช้กฏเกณฑ์เรือ่ง	การกกักนัพืชในการควบคมุโรคและแมลง

จากประเทศหนึง่เข้าไปสู่อกีประเทศหนึง่	ซึง่เป็นการป้องกันความ

เสยีหายทางด้านเศรษฐกจิของประเทศเขา	ฉะนัน้ข้ันตอนแรกทีจ่ะ

อนุญาตน�าเข้าผลไม้ชนิดต่างๆ	จะต้องส่งรายชื่อศัตรูพืชไปให้จีน

พิจารณาและด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนว่าไม่มีศัตรูพืชที่

เป็นอันตรายต่อประเทศของเขาในผลไม้ที่จะส่งไป	หรือถ้ามีแล้ว

เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร	ต้องเสนอมาตรการให้เห็นว่าเรา

สามารถส่งไปได้โดยไม่มีศัตรูพืชกักกันติดไป	ก่อนส่งออกต้องขอ

ใบตรวจสุขอนามัยพืชเพื่อรับรองว่าไม่มีศัตรูพืชกักกันในรายชื่อที่

จีนก�าหนด	400	กว่าชนิด	จ�าเป็นต้องมีใบรับรองไปก่อนท่ีจะส่ง	 

ซึ่งเป็นงานของกระทรวงเกษตรในการเปิดประตูน�าเข้าสินค้า

เกษตรของเรา

	 และการส่งออกผลไม้ของเราไปจีนนั้นปัจจุบันสามารถ 

น�าเข้าผลไม้ได้ถงึ	22	ชนดิ	จ�านวนชนดินัน้มากเป็นอนัดบัหนึง่จาก

ทุกประเทศที่จีนอนุญาตให้น�าเข้า	ส�าหรับทุเรียนสด	ประเทศไทย

เป็นประเทศเดียวที่จีนอนุญาตให้น�าเข้าทุเรียนทั้งลูกเข้าสู่จีนได้	 

ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบตรงที่เราไม่มีคู ่แข่งในการส่งทุเรียนเข้าจีน	

ฉะน้ันเราควรก�าหนดราคาเอง	ซึ่งอนาคตทุเรียนไทยในจีนยังคง

สดใสอยู่ปัญหาศัตรูพืชท่ีพบปลายทางท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็น

เพลีย้แป้งทีต่ดิไป	ซึง่จดัเป็นศตัรพูชืกกักนัของจนีแล้ว	จงึต้องระวัง

ตวันีใ้นทเุรียน	ส่วนปัญหาเรือ่งคณุภาพเรือ่งทเุรยีนอ่อนทีม่แีจ้งเข้า

มา	บางคร้ัง	คอื	ทุเรยีนแก่แล้วแต่ยังไม่สกุ	แล้วมีการผ่าก่อนทีจ่ะสกุ	

ซึ่งคนจีนจะไม่ซื้อทุเรียนที่ยังไม่แตก	คือ	คนจีนต้องการทุเรียนสุก	

จึงกลัวว่าทุเรียนจะไม่สุก	ข่าวท่ีออกมาก็คงมีส่วนที่จริงบ้างและ

บางส่วนก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจนเกิดเป็นปัญหา	

 นางสาวอรทัย	เอื้อตระกูล	ผู้เช่ียวชาญด้านระบบน�าเข้า

และส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต	กรมวิชาการเกษตร	 

ปี	2556-2558:	

	 ในเร่ืองของกฏระเบียบในการน�า เข ้ าผลไม ้จาก

ประเทศไทยไปจีน	เนื่องจากว่าจีนรักประเทศไทยมาก	ในปี	2551	

จนีจงึอนญุาตให้มีการน�าเข้าผลไม้จากไทย	23	ชนิด	แต่ตอนนีเ้หลือ

เพียง	22	ชนิด	เนื่องมาจากความผิดพลาดทางด้านภาษา	แต่ขอ

เรียนให้ทราบว่าเรามีกฏระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้จาก

ประเทศไทยไปจีนซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์กบักระทรวงควบคมุคณุภาพตรวจสอบและกกักนัโรค

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งมีทั้งหมด	3	ข้อตกลง

	 ข้อแรก	คือ	ข้อตกลงการส่งออกผลไม้เมืองร้อนจากไทย

ไปจีนปี	2547	ทุเรยีนจะต้องมาจากสวนท่ีข้ึนทะเบยีนกบักระทรวง

เกษตรและต้องมาจากโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองจากกรม

วิชาการเกษตรหรือกระทรวงเกษตร

	 ข้อสอง	คือ	พิธีสารว่าด้วยการส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทาง	

R9	คือ	การมีข้อก�าหนดทั้งหลายในการส่งออกผลไม้ซึ่งผ่านเส้น

ทาง	R9	เนื่องจากมีการตัดถนนเช่ือมระหว่างจีนตอนใต้กับไทย	

ลาว	เวียดนาม	และเกิดการตกลงว่าจะส่งออกผลไม้ทางนี้เพราะ

เป็นทางที่ใกล้ที่สุด

	 ข้อสาม	คือ	พิธีสารว่าด้วยการส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทาง	

R3a	ซึ่งหลังจากทั้งไทยและจีนมาช่วยลาวสร้างเส้นทาง	243	

กโิลเมตรในลาว	ท�าให้เราสามารถขนสนิค้าจากเชียงของไปทีจ่นีได้

ภายใน	4	ชั่วโมง	จึงต้องท�าข้อตกลงว่าด้วยการส่งออกผลไม้จาก

ไทยไปจีนกับข้อตกลงว่าด้วยการน�าเข้าผลไม้จากจีนมาไทย	แล้ว

ผลไม้ทัง้หมดท่ีก�าหนดไว้	22	ชนดิกอ็ยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดทัง้	3	ฉบบั

นี้	ซึ่งในการส่งออกจะต้อง	1.	มีใบส่งออก	2.	สินค้าต้องเป็นสินค้า

แค่	22	ชนิดที่จีนก�าหนดเท่านั้น
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	 การส่งออกหลังจากที่มีการเชื่อมเส้นทางทั้งหลาย	ท�าให้

การค้าผลไม้จากไทยไปจีนเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ	จากท่ีแต่ก่อนมีการ

ขนของโดยเรือออกจากท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือกรุงเทพ	 

ใช้เวลาประมาณ	5-6	วันต้องไปถึงกวางโจว	กว่าจะกระจายสินค้า

ไปทั่วประเทศจีนก็ช้ามาก	แต่เมื่อมีการเปิดเส้นทาง	R3	R9	แล้ว

ท�าให้ตลาดขายส่งที่รับเข้าและกระจายสินค้าไปทั่วจีนเปลี่ยน

ทิศทาง	ซึ่งท�าเลที่น�าเข้าผลไม้มากที่สุด	คือ	เส้นทาง	R9	กับ	R12	

คือ	ด่านนครพนม	ถ้าเส้นทางจากนครพนมสามารถไปได้เร็วมาก	

จีนมีการออกระเบียบ	เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดนโดยมี 

กฏหมายออกเมื่อปี	2551	ว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับชายแดน

จีน	ประเทศที่น�าเข้า-ส่งออกจะได้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและ

มีสิทธิพิเศษหลายอย่าง	เราจึงอาศัยช่องทางนี้ในการส่งสินค้า

	 นายสุวัฒน์	รักทองสุข	เลขานุการสมาคมการค้าส่งเสริม

ธุรกิจไทย-จีน	และเอเชียอาคเนย์	เซี่ยงไฮ้:

	 ตลาดจีน	ณ	ปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมาก	มีการพัฒนาไป

ไกล	ทันยุคสมัยและก้าวไปไกลกว่าประเทศอื่นๆ	 ในเอเชีย	 

โดยเฉพาะโลกออนไลน์	ประชากรจีนใช้มอืถอืเกนิครึง่ภายใต้ระบบ	

PAT	โดยที่	P	เป็นตัวย่อของ	search	engine	ที่ใหญ่ที่สุดของจีน	

A	คือ	ตัวย่อของระบบ	E-Commerce	ของจีน	และ	T	เป็นตัวย่อ

ของโซเชยีลมเีดีย	และทัง้สามเครือ่งมอืนีเ้ป็นของคนจนีทัง้หมด	จะ

เหน็ได้ว่าคนจีนสอนให้คนในประเทศใช้แพลตฟอร์มของตวัเองเป็น

หลัก	ดังนั้นถ้าเราอยากขายกับคนจีน	เราจึงต้องรู้จักคนจีนเยอะๆ	

	 อกีเรือ่งหนึง่	คอื	ในเมอืงจนีปัจจุบันไม่ว่าจะท�าอะไร	ตอน

ไหนก็ต้องมีการใช้โทรศัพท์	ทั้งการแชทในโลกโซเชียล	การซื้อของ	

จ่ายเงนิ	หรอืแม้กระทัง่การให้อัง่เปากใ็ห้ผ่านโซเชยีล	ฉะนัน้จะเห็น

ภาพว่าตอนนี้จีนก้าวกระโดดไปไกลถึงข้ันท่ีมีทุกอย่างอยู ่ใน

โทรศัพท์ของชาวจีน	การซ้ือของ	E-Commerce	ในจีน	คือ	 ส่ัง 

วันนี้ได้รับของวันนี้	ค�าถาม	คือ	เขาท�าอย่างไรให้สินค้าส่งไปถึงมือ 

ผูบ้รโิภคภายใน	24	ชัว่โมง	เพราะความไวและความพร้อมของการ

จ่ายเงิน	การท�าโลจิสติกส์	รวมถึงทุกๆ	เรื่องท�าให้	E-Commerce	

ในจีนเติบโตได้เร็วแบบก้าวกระโดดน�าทุกๆ	ชาติ	ดังนั้น	ทุกๆ	ฝ่าย

จึงต้องไปศึกษาจากจีนว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง

	 ตัวอย่าง	แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับสินค้าของเรา	เช่น	jedi.

com	ซึ่งเก่งมากในเรื่องการท�าโลจิสติกส์	คือ	 ส่ังของวันนี้ก็ได้รับ

วนันี	้ถอืว่ารวดเรว็มาก	และในปัจจบุนัเวบ็ไซต์ท่ีเกีย่วข้องกบัผลไม้

นั้นมีมากมาย	เพราะฉะนั้นผลไม้จากไทยไปจีนจึงมีช่องทางจะ

จ�าหน่ายเยอะมาก	และ	E-Commerce	จะเน้นท่ีความแตกต่าง

ของ	product	ถ้าสนิค้าม	ีstory	อาจจะขายได้ดแีละเรว็กว่า	ซึง่ถ้า

อยากรู้ข้อมูลตลาดจีนสามารถเข้าไปท่ี	 เฟซบุ๊กแฟนเพจ:	Lert	

Global	จะมีข้อมูลตลาดจีนที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้
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	 นายธนพล	เลอศักดิ์รัศมี	บริษัท	Triple	Star	Logistic	

Co,	Ltd	บรษิทัรับขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนทางบกและทางทะเล:	

	 โลจสิตกิส์ค่อนข้างเป็นหวัใจส�าคัญในการจดัส่งผลไม้	การ

ที่จะเจาะตลาดจีนต้องมองว่าปัจจุบันเรามีเส้นทางอยู	่2	เส้นทาง

หลัก	คือ	ทางเรือกับทางรถ	ทางเรือใช้ระยะเวลาประมาณ	7-10	

วัน	ซึ่งอายุของทุเรียนอยู่ที่ประมาณ	10-14	วัน	ฉะนั้นระยะเวลา

ที่เหลือจัดจ�าหน่ายจะค่อนข้างน้อย	จึงควรตัดประเด็นเรือไป	และ

พุง่เป้าไปทีก่ารขนส่งทางรถและทางอากาศ	ซึง่เส้นทางรถปัจจบุนั

มีเส้นทาง	R9	กับ	R12	คือ	มุกดาหารกับนครพนม	ท่ีถือว่าเป็น

เส้นเลือดใหญ่ในปัจจุบัน	และอีกส่วนหนึ่งที่เข้าจีนทางตะวันตก

เฉียงใต้ผ่านทางคุนหมิง	เป็นเส้น	R3a	

	 การที่จะน�าผลผลิตทุเรียนสดไปได้	ปัจจุบันมีเส้นทางที่

เร็วที่สุด	คือ	ทางรถ	ใช้เวลาประมาณ	3-5	วัน	ซึ่งเท่ากับมีเวลา 

จัดจ�าหน่ายประมาณสัปดาห์กว่าถึง	10	วัน	เราควรต้องวางกลุ่ม

ลูกค้าให้ชัดเจน	ดูทั้งเรื่องประชากรศาสตร์และสภาพแวดล้อม	

เพราะเส้นทางของไทยที่จะเช่ือมกับจีน	ถ้าทางเรือจะเป็นฮ่องกง	

และเข้าจีนไปทางกวางเจา	สิ่งที่สัมผัสได้	คือ	ตะวันตกเฉียงใต้กับ

จีนตอนใต้เท่าที่ดูมีจ�านวนประชากรหลายร้อยล้านคน	การที่เรา

จะเจาะตรงนี้	นอกเหนือจากการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศของ

จีน	ซึ่งมีระบบการจัดจ�าหน่ายที่ค่อนข้างทันสมัยกว่าเราเยอะ	เรา

จึงควรเริ่มเป็นทีละส่วน	คือ	เข้าจีนตามเส้นทางท่ีมีอยู่ก่อน	ด้วย

ระยะเวลาและข้อจ�ากดัเรือ่งอายคุวามสกุของผลไม้	มคีวามเป็นไป

ได้ที่จะต้องไปทางเครื่องบิน	เพราะถ้าไปทางรถจะมีข้อจ�ากัดตรง

ทีส่ภาพเส้นทางในช่วงส�าคญั	เช่น	ก่อนตรษุจนี	ช่วงวนัแรงงานของ

จีนที่หยุดถึง	7	วัน	และช่วงวันชาติ	ซึ่งเป็นช่วงท�าเงิน	ดังนั้น	เวลา

วางแผนจึงควรต้องวางแผนในเรื่อง	การเจาะตลาดและการ 

กระจายสนิค้าด้วย	ถอืว่าเป็นช่วงทองทีจ่ะท�าก�าไร	ดงันัน้รถทัว่ทกุ

สารทิศจะเข้าไปกระจกุตวักนัท่ีด่าน	จงึต้องเตรยีมการและเผ่ือเวลา

ด้วยถึงจะท�าให้การจัดจ�าหน่ายทั้งทาง	Offline	และ	Online	

ประสบความส�าเร็จได้

	 ในส่วนของค่าใช้จ่าย	 ท่ีแพงท่ีสุด	คือ	 เครื่องบิน	อยู่ที่

กโิลกรมัละ	20-27	บาท	ซึง่เป็นต้นทนุของผูป้ระกอบการ	ส่วนทาง

รถถ้าเข้าทางเส้นทาง	R9	หรือ	R12	อยู่ที่ประมาณ	150,000	บาท	

และถ้าทางเรือจะข้ึนอยู่กับว่าผลผลิตออกจากที่ไหน	ถ้าออกจาก

จันทบุรี	ราคาจะอยู่ที่	75,000-80,000	บาท	ถ้าออกจากชุมพรจะ

อยู่ที่ประมาณ	95,000	บาท

	 ยังขอย�้าว่าในเรื่องของการท�าตลาด	คงต้องดูตลาดกลุ่ม

เป้าหมายและหาเส้นทางที่เหมาะสม	รวมถึงต้องคิดเลือกบริษัท

ขนส่งท่ีมีประสบการณ์ขนส่งผลไม้	 ซ่ึงมีเจ้าใหญ่ๆ	อยู่	4-5	เจ้า	

ฉะน้ันต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์	 โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้า

ทีท่�าการขนส่งยากทีส่ดุ	เนือ่งจากผลทเุรยีนคายก๊าซออกมาตลอด

เวลา	ถ้าหากไปท�าความเย็นจะท�าให้ทุเรียนไม่สุกดี	ต้องปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติ	จึงต้องหาคนท�าโลจิสติกส์ที่ดูแลส่วนนี้ให้ได้
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	 นายธนพล	เลอศักดิ์รัศมี	บริษัท	Triple	Star	Logistic	

Co,	Ltd	บรษิทัรบัขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนทางบกและทางทะเล:

	 เป็นเรื่องธรรมชาติ	เพราะคนจีนจะเข้าไปในทุกธุรกิจที่

เป็นโอกาสของเขา	แต่ในการท�าธุรกิจด้านการบริการ	เราต้องมี

ความละเอียด	ซึง่คนไทยโชคดีทีเ่ราเป็นประเทศท่ีม	ีservice	mind	

ดังนั้นจึงต้องเน้นไปที่เรื่องการให้บริการเป็นส�าคัญ

	 Ms.Jiaoling	Pan	ผู้ขายทุเรียนออนไลน์จากไทยไปจีน

ผ่าน	www.thaivmail.com	และ	weechat:

	 ตอนท่ีตั้งใจว่าจะท�าทุเรียน	ก็ได้ไปส�ารวจตลาดท่ีจีน

ว่าการขายทเุรยีนทีจี่นเป็นอย่างไรบ้าง	ทีส่�ารวจตลาดมาคอืไม่ค่อย

มีทุเรียนอร่อยเหมือนที่เคยกินที่ไทย	เพราะการขนส่งช้ามาก	ส่วน

ใหญ่จะขนส่งทางเรอื	ส่งไปเข้าตลาดใหญ่แล้วจึงกระจายไปท่ีตลาด

เล็ก	หลังจากนั้นถึงจะลงร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดผลไม	้ 

ใช้เวลาอย่างน้อย	15	วัน	กว่าจะถึงผู้บริโภค	พอถึงมือผู้บริโภค	

ทุเรียนก็ไม่สดแล้ว	ดังนั้นจึงคิดว่าควรขายแบบใหม่	เพราะถ้าขาย

แบบเก่าก็ท�าให้ทุเรียนยังคงไม่อร่อยเหมือนเดิม	ตอนนี้ที่ตลาดจีน

ชอบค้าขายสินค้าออนไลน์	มียอดค้าขายมากท่ีสุดในโลก	ซ่ึงการ

ค้าขายในจีนมี	3	รูปแบบ	ได้แก่

	 1.	ประกาศขายที่เว็บไซต์อื่น

	 2.	สร้างเว็บไซต์ขายเอง

	 3.	ขายทาง	weechat	(เหมือนกับท่ีคนไทยขายของใน 

เฟซบุ๊ก)

	 ตอนนี้	ทางทีมงานขายแบบสร้างเว็บไซต์ของเราเองและ

ขายออนไลน์ผ่านทาง	weechat	กบั	QQ	เวลาขายเราจะขายแบบ	

Pre-Sale	คือ	ขายล่วงหน้า	สาเหตุที่ต้องขายล่วงหน้าเพราะ

	 1.	สามารถเซฟเวลาได้เยอะ	เพราะมีการรับ	order	มา

ก่อนท่ีทเุรียนจะออก	เป็นการขายเป็นตะกร้าและ	ตัง้ราคาเอง	แล้ว

จึงเปิดการจอง	ลูกค้าสามารถจองทุเรียนได้ผ่านเว็บไซต์หรือ	 

weechat	จะมี	service	ที่คอยรับ	order	ลูกค้าจะส่งที่อยู่มาให้

ก่อนผ่านทางคนรับ	order	หรือลงที่อยู่ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้	และ

ลกูค้าต้องจ่ายเงนิแบบอตัโนมตั	ิโดยใช้มอืถอืจ่ายเงนิหรอืจ่ายผ่าน

ทาง	weechat	ก็ได้	และเราสามารถขายทุเรียนได้หลายชนิด	ทั้ง

ก้านยาว	หมอนทอง	ชะนี	พวงมณี	นกกระจิบ	ทองย้อย	และอีก

หลายสายพันธุ์	รวมแล้วมีทั้งหมด	9	สายพันธุ์ที่เคยขายไป

	 2.	ได้เงนิมาหมนุก่อน	เพราะลกูค้า	order	แล้วกต้็องจ่าย

เงนิให้เราทนัท	ีเราได้เวลามาแล้วกไ็ด้ท�าการแพก็ส่งไปทีจ่นีแบบไม่

ต้องรอขายเพราะมลีกูค้าซือ้แน่นอน	เรากส่็งตามจ�านวนทีม่	ีorder	

เข้ามา

	 Ms.Jiaoling	Pan	ผู้ขายทุเรียนออนไลน์จากไทยไปจีน

ผ่าน	www.thaivmail.com	และ	weechat:

	 ปัจจุบันนี้ใช้ขนส่งทางบกอย่างเดียว	เพราะเคยใช้เครื่อง

บินแล้วมีราคาแพงท้ังๆ	 ท่ีความเร็วก็ไม่ได้เยอะกว่าทางบกมาก	

เพราะทางบกถ้าจากจันทบุรีถึงกวางสีใช้เวลาประมาณ	72	ชั่วโมง

กถ็งึแล้วและใช้เวลากระจายสนิค้าถงึมอืลกูค้าใช้เวลาไม่เกนิ	4	วนั

ก็ถึงทั่วประเทศ	แต่ช่วงแรกที่ท�าจะมีปัญหาใหญ่ที่สุด	คือ	ทุเรียน

ไม่เต็มตู้	จึงต้องฝากทุเรียนไปกับตู้ของเจ้านายเก่า	เพราะเขามีส่ง

ให้ลกูค้าอยูแ่ล้ว	จงึฝากผลไม้ไปด้วย	เริม่แรกเมือ่	3	ปีทีแ่ล้วขายได้

ประมาณ	40	ตะกร้า	คือ	ขายให้เพื่อนๆ	ซึ่งถือเป็นปริมาณที่น้อย

มาก	จึงเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมาก

	 ตอนนั้นใน	1	เดือน	สัปดาห์แรกได้	1,000	ตะกร้า	และ

เราเน้นคุณภาพมากจึงร่วมมือกับชาวสวนที่อยากขายทุเรียน

คุณภาพไปจีน	ให้เขาคัดเลือกทุเรียนที่ดีให้เรา	แล้วเราน�ามาขายที่

เว็บไซต์	 ซ่ึงถ้าคุณภาพดี	ผู้บริโภคจะแชร์ข้อมูลออนไลน์และพูด

ปากต่อปาก	ท�าให้คนรู ้จักเราเพิ่มขึ้น	และเมื่อขายล่วงหน้า

ประมาณรอบท่ี	5	กข็ายได้ประมาณครึง่ตูห้รอืประมาณ	10-15	ตนั	

ใช้เวลาประมาณ	2	สปัดาห์	และยอดปรมิาณเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ	เราเริม่

ท�าในปี	2015	และปีที่สอง	คือ	2016	ปีนี้เป็นปีที่สาม	คิดว่าปีนี้จะ

มากกว่าแต่ละปีทีผ่่านมาค่อนข้างเยอะ	เพราะปีนีท้�าได้ไม่น้อยกว่า

วันละ	10	ตัน	ถ้าช่วงที่คุณภาพดีๆ	สม�่าเสมอ	จะได้	order	แบบ

เต็มตู้ไวมาก	อย่างเช่น	5	เดือนท่ีผ่านมา	แค่เปิดจองก็เต็มตู้แล้ว

ภายใน	2	ชั่วโมง	และตู้คอนเทนเนอร์	1	ตู้จะใส่ได้	18	ตันกว่า
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	 นายสัญชัย	ปุรณชัยคีรี	บริษัท	Rich	Field	Co,	Ltd	ผู้ส่ง

ออกผลไม้ไทยและเวียดนามไปจีน:

	 ผลไม้ที่ส่งออกไปในโลก	คนจีนกินของเราไปกว่าครึ่ง	 

มทีเุรียนเป็นตวัเลขทีเ่ยอะท่ีสดุในบรรดาผลไม้ส่งออก	รองลงมาน่า

จะเป็นล�าไย	ทีส่าม	คอื	มงัคดุ	ทีเ่หลอืจะเป็นส้มโอ	มะพร้าว	กล้วยไข่

ผสมผสานกันไป	ในวันนี้ตัวที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว	คือ	ทุเรียน	

ซึ่งเริ่มเติบโตจริงๆ	เมื่อประมาณปี	2557-2558	และในปี	2560	นี้

กย็งัคงเป็นทเุรยีนอยู	่ในทกุปีทเุรยีนจะมีอตัราการเตบิโตประมาณ	

30%		จนปีนี้ออกทุเรียนวันละ	300	ตู้	คิดเป็นประมาณ	600	ตัน

ต่อวัน	หรือประมาณ	6	ล้านกิโลกรัม	และคิดว่าจะเพิ่มข้ึนไปอีก	

วันนี้จีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่เมื่อเทียบกับยุโรปหรืออเมริกา	และ

ในเมืองไทยตอนนี้มีการปปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน	จึงมีการ

คาดการณ์ว่าในอนาคตทุเรยีนไทยจะเป็นอย่างไร	เราจะเหน็ว่าปีนี้

คนไทยแทบไม่ได้กินทุเรียน	แต่เพิ่งจะได้กินเมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่

ผ่านมานี้	 เพราะฉะน้ันตลาดทุเรียนของเราถ้าเป็นไปตามคาดท่ี 

คนจนีบอกว่า	คนจีนยงัไม่ถงึครึง่ทีไ่ด้กนิทเุรยีน	กแ็สดงว่าถ้าเตบิโต

ไปมากกว่านี้ก็น่าจะโอเค	แต่สิ่งที่น่ากลัว	คือ	การที่ทุเรียนมีหนอน

หรอืมปัีญหาเรือ่งสุขภาพและหากความสมัพันธ์ของการทูตไทย-จนี

มีปัญหาก็จะส่งผลต่อทุกส่วน

	 เพราะฉะนัน้ในวนันีทุ้เรยีนถอืเป็น	winner	รองลงมา	คอื

ล�าไยและมังคุด	แต่จะขอเน้นที่ทุเรียนอย่างเดียว	การเจริญเติบโต

นัน้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	แต่ไม่รูว่้าจะเตบิโตได้ถงึแค่ไหน	การปลกูทเุรยีน

ตอนนี้น่าจะไปถึงโคราชแล้วซึ่งที่นั่นเป็นพื้นที่ใหญ่	และคู่แข่งของ

เราก็โตตามมาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามท่ีปัจจุบันส่งออกวันละ	 

120-130	ตู้แสดงว่าเวียดนามก็โตเร็วเรื่องการปลูกทุเรียน	และใจ

เขมรก็มีการปลูกทุเรียน	ในลาวก็คาดว่าจะน่ามี	

	 ส่วนสายพันธุท์เุรียนในไทยถือว่าหมอนทอง	คอื	มาตรฐาน	

รองลงมาเป็นชะนี	และส่วนที่เป็นพรีเมียม	คือ	พวงมณี	ก้าวยาว	

นกหยบิ	แต่ปีนีร้าคาของพรเีมยีมลดลงเพราะมกีารตดัทเุรยีนอ่อน	

ส่วนสายพันธ์ุทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุและแพงทีส่ดุของมาเลเซยีใน

ขณะนี้	คือ	ทุเรียนมูซังคิงส์	โดยขายในฮ่องกงหรือกัมพูชาในราคา

ประมาณ	1,000	เหรียญฮ่องกงต่อ	1	ลูก	หรือประมาณลูกละ	

4,000	กว่าบาท	น่ีแสดงให้เหน็ว่าสายพันธุม์ซูงัคิงส์มาแรงมาก	และ

มข่ีาวออกมาล่าสดุว่ามาเลเซียอาจจะส่งทเุรยีนสดไปจนีได้ในปีหน้า	

ซ่ึงถ้าท�าได้จริงจะเป็นการยกระดบัมซูงัคงิส์เป็นทเุรยีนพรเีมยีม	ใน

ส่วนของเราก็จะกลายเป็นทุเรียนพื้นๆ	และกลายเป็นทุเรียน

อุตสาหกรรม	เพราะปัจจุบันทุเรียนหมอนทองถูกเอาไปท�าทุเรียน

ทอดกรอบ	ทุเรียน	freeze	dried	เริ่มแปรรูปเยอะขึ้น	ในแต่ละปี

มีทุเรียนที่น�ามาแกะเนื้อแล้วแช่แข็งกลายเป็นทุเรียนแช่แข็งน่าจะ

เป็นปริมาณถึง	10,000	ตัน	แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นทุเรียนใต้และไม่

นยิมส่งเป็นผล	จงึน�ามาแกะเนือ้เพราะทเุรยีนใต้นัน้ต้นสงูและเป็น

ทเุรยีนเขาจึงสามารถจดัการได้ยากมาก	เพราะฉะนัน้ทุเรียนในภาค

ใต้	โดยเฉพาะใน	3	จงัหวดัชายแดนใต้	คอื	ยะลา	ปัตตาน	ีนราธวิาส	

จะน�ามาแปรรูปเป็นส่วนใหญ่เพราะมีหนอน	ในจีนไม่นิยมน�า

ทุเรียนของ	3	จังหวัดนี้ไปกินสด	เพราะจีนมีการสื่อสารที่ทันสมัย

มาก	คนจีนสามารถรับข้อมูลได้ไว	แม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าถึง

กิโลกรัมละ	20	บาทก็ไม่เอา	เพราะฉะนั้นทุเรียนใน	3	จังหวัด

ชายแดนใต้จึงต้องรอการพัฒนาและดูว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน

	 แต่วันนี้เรากลัวว่าหากวันหนึ่งมาเลเซียไปได้ไม่ว่าจะน�า

เขาโดยวิธีไหนแต่มีทุเรียนเป็นลูก	ถ้าวันหนึ่งสามารถน�าเข้าอย่าง

ถกูต้องและโชว์ว่าทเุรยีนนี	้คอื	มซูงัคงิส์กค็ดิว่าคงขายได้ลูกละเป็น

หลักพันและจะกลายเป็นพรีเมียมโดยอัตโนมัติ	ส่วนเวียดนามไม่

น่ากลัวเพราะมีสายพันธุ์ที่ไม่น่ากลัว	แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นเทรนด์ของ

ทุเรียนกินเนื้อก�าลังเปลี่ยนเป็นทุเรียนเนื้อ	สีเหลือง	และราคาของ

ทุเรียนเนื้อสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นนกหยิบ	ก้าวยาว	พวงมณี	หรือ

นวลทองจันทร์ก�าลังเพิ่มข้ึน	แต่คนจีนเพิ่งรู้จักพวงมณีเมื่อ	3	ปีที่

ผ่านมานี้	ก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก	ทั้งๆ	ที่เคยมีการน�า

เข้าไปถึง	10	ปีมาแล้ว	

	 เรื่องออนไลน์ถ้าไม่เก่งจริงก็ท�าไม่ได้เพราะมันไม่ง่าย	 

คนไทยกินทุเรยีนเป็นแข็งนอกนุม่ใน	ต้องแข็งมนัๆ	แต่การออนไลน์

ไปจีนทุกวันนี้	เริ่มจากปี	2558	มีน้อยมาก	และในปี	2559	ลูกค้า

ก็เร่ิมหายไป	เพราะการออนไลน์ในเมืองจีนมีเยอะจนไม่รู้ว่าของ

ใครดี	ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ถ้ามองในภาพที่ส�าเร็จแล้วก็เห็น

ว่าท�าได้	แต่ควรมองในมุมก่อนท่ีจะมาถึงจุดนี้ว่ามีความผิดพลาด

ล้มเหลวมาเยอะเช่นกัน
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	 ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคด	ีนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(กล่าวเปิดงาน):

	 สมาคมนิสติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยนิดเีป็นอย่าง

ยิง่ทีม่โีอกาสได้ต้อนรบัทกุท่านเข้าสูก่ารสมัมนา	เรือ่ง	“เหด็เป็นยา	

จริงเหรอ?”	ตามนโยบายส�าคัญที่สุดข้อหนึ่งของสมาค	คือ	 

การท�าให้ประชาชนไทยทกุคนได้รบัความรู	้ประสบการณ์จากนสิติ

เก่าหรือจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย	และหัวข้อ	

“เห็ดเป็นยา	จริงเหรอ?”	ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ทางสมาคมภูมิใจ

อย่างยิง่ทีไ่ด้รบัใช้สงัคมด้วยการมอบความรูค้นืสูส่งัคมไทย	เพราะ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัของประเทศไทยและ

เป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน	

	 อย่างเช่นในวันนี้ที่จัดเรื่อง	“เห็ดเป็นยา”	ขึ้นมา	ท�าให้ได้

รู้ว่าสมนุไพรของไทยโดยเฉพาะเห็ดมค่ีามาก	ซึง่วนันีค้ณะวทิยากร

ทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จและมีชื่อเสียงทุกท่าน	ที่ส�าคัญ

คอื	ทกุท่านต่างอยากมอบความรูใ้ห้สงัคมได้รบัรู	้นอกจากนีใ้นช่วง

บ่ายจะมีการสาธิตท�าอาหารจากเห็ดโดยกลุ่มเชฟ	และสาธิตการ

เพาะเห็ดอีกด้วย	เพราะฉะนั้นต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่

ช่วยกันท�าให้กิจกรรมเพื่อคืนความรู้สู่สังคมได้เกิดขึ้นจริง

	 ช่วงท่ี	1	การสมัมนาหวัข้อ	“ความหลากหลายทางชวีภาพ

ของเห็ดในประเทศไทย”	โดย	ผศ.ดร.อุทัยวรรณ	แสงวณิ

	 หัวข้อท่ีจะพูดในวันนี้	คือ	ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ด	โดยข้อมูลท้ังหมดมาจากหนังสือบัญชีรายการทรัพย์สิน

ชีวภาพเห็ด	ในหนังสือเล่มน้ีมีเนื้อหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับเร่ืองรา,	 

การจัดแบ่งอนุกรมวิธานของเห็ด,	การเก็บเห็ดป่าในธรรมชาติ,	 

การเพาะเห็ด	และคุณค่าทางเศรษฐกิจของเห็ด	การจะกล่าวถึง

บญัชรีายชือ่ของเหด็	2	กลุม่ใหญ่นัน้	ก่อนอืน่ต้องขอปพ้ืูนฐานก่อน	

นั่นคือ	ทุกคนคงเคยกินเห็ด	แต่หลายคนคงไม่รู้ว่าเห็ด	คือ	รากลุ่ม

หนึ่งที่มีอาณาจักรของตัวเอง	คือ	อาณาจักรรา	หรือ	Kingdom	

Fungi	 โดยเห็ดเป็นราในกลุ่มท่ีมีเส้นใยซึ่งมีความสามารถที่จะ 

รวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ด้วยตาเปล่า	หยิบจับได้	และมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันไป	

ภายในโครงสร้างให้ก�าเนิดสปอร์ท่ีใช้แพร่พันธุ์	 เปรียบได้กับดอก

หรอืผลของพืช	จงึเรยีกว่า	“ดอกเหด็”	เหด็จ�าแนกออกเป็น	2	กลุม่	

โดยความแตกต่างของ	2	กลุ่มนี้	คือ	การสร้างสปอร์	กลุ่มหนึ่งจะ

มสีปอร์อยูใ่นถงุ	ส่วนอกีกลุม่หนึง่จะมสีปอร์อยูท่ีค่รบีทีอ่ยูใ่ต้หมวก

โดยมีการสร้างสปอร์ต่างจากกลุ่มแรก	สามารถแยกเห็ด	2	กลุ่มนี้

ส.มก. จัดสัมนา

เรื่อง “เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?”
ณ	อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์	ที่	20	สิงหาคม	2560
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โดยใช้วิธีการจ�ารูปร่างลักษณะ	แล้วจะสามารถแยกได้	โดยเห็ดใน	

class	แรก	จะแยกออกได้เป็น	6	กลุม่	คือ	1.	เหด็	Truffle	มลีกัษณะ

เป็นก้อน	ฝังอยู่ในดิน	2.	เห็ดกลุ่ม	Cordyceps	เช่น	เห็ดถังเช่า	 

3.	เหด็	Morel	มรีสชาติอร่อย	ราคาแพง	4.	เหด็อานม้า	5.	เหด็ถ้วย,	

เห็ดแก้วแชมเปญ,	เห็ดรูปจาน,	เห็ดจมูกหมู	สามารถกินได้และ

สวยงามมาก	6.	เหด็ลิน้พสธุา	มลีกัษณะเหมอืนลิน้เหด็ใน	class	ที่	

2	มีทั้งหมด	15	กลุ่ม	ได้แก่	1.	กลุ่มเห็ดที่ใต้หมวกมีครีบ	มีรูปร่าง

แตกต่างกันแต่ละชนิด	เช่น	เห็ดนางรม	เห็ดฟาง	2.	กลุ่มเห็ดมันปู	

ชาวตะวันตกนิยมรับประทาน	3.	กลุ่มเห็ดตับเต่า	มีลักษณะนุ่ม	 

ด้านล่างของหมวกมรูีพรุนคล้ายฟองน�า้	ส่วนใหญ่กนิได้	4.	กลุม่เหด็

หิง้	ส่วนมากจะเจรญิเติบโตอยูด้่านข้างของไม้หรือบนขอนไม้	คล้าย

กบัห้ิงทีย่ืน่ออกมา	เช่น	เหด็หลนิจือ	เหด็ไมตาเกะ	5.	กลุม่เหด็แผ่น

หนัง	คล้ายเหด็หิง้แต่ด้านล่างของหมวกไม่เป็นรู	ขึน้บนดินหรอืบน

ท่อนไม้ก็ได้	6.	กลุ่มเห็ดหูหนู	7.	กลุ่มเห็ดแผ่นหนัง	มีลักษณะเป็น

แผ่นแบนราบไปกับท่อนไม้	ผิวมีลักษณะหลายอย่างใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการระบุชนิด	8.	กลุ่มเห็ดฟันเลื่อย	ด้านล่างของหมวกเป็น

หนามแหลม	เช่น	เห็ดหัวลิง	9.	กลุ่มเห็ดปะการังหรือเห็ดกระบอง	

มีหลายสีสวยงาม	ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บนดิน	10.	กลุ่มเห็ดรูปร่มหุบ	

11.	กลุ่มเห็ดรูปฝุ่นหรือเห็ดดาวดิน	เวลาเป็นดอกแก่หากไปเตะ

หรือบีบจะมีสปอร์พุ่งกระจายออกมา	เช่น	เห็ดเผาะ	12.	กลุ่มเห็ด

รูปฝุ่นก้านยาว	มก้ีานชดัเจน	13.	กลุม่เหด็รงันก	มลีกัษณะเป็นถ้วย

และมีไข่อยู่ด้านใน	มีหลายชนิด	14.	กลุ่มเห็ดเยื่อไผ่	15.	กลุ่มเห็ด

ทีค่ล้ายเห็ด	Truffle	สรปุความหลากหลายของเหด็ในประเทศไทย	

จะสามารถสรุปเห็ดใน	class	แรกได้ว่า	มี	13	order	36	วงศ์	123	

สกลุ	และ	457	ชนดิ	ส�าหรบัเหด็ใน	class	ที	่2	มทีัง้หมด	12	order	

71	วงศ์	362	สกลุ	และ	2,118	ชนดิ	การบนัทกึนีม้าจากการวบรวม

เอกสารต่างๆ	ตั้งแต่เริ่มต้นที่สืบค้นได้จนถึงเดือนมิถุนายน	2556	

ประเทศไทยมเีห็ดอยู	่2,575	ชนิด	และยังมอีกีเยอะมาก	โดยเฉพาะ

พ้ืนที่เขตร้อนอย่างประเทศไทยนั้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโต

ของเห็ด	แต่ท่ียงัไม่พบเพราะยงัส�ารวจไม่ทัว่ถึงหรอือาจไม่สามารถ

ระบุชนิดได้	จึงไม่ถูกบันทึก

	 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพของเห็ดที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นมี	4	ข้อ	ได้แก่

	 1.	ได้ทราบว่าในประเทศไทยมีเห็ดชนิดอะไรบ้าง	แล้ว 

จดัท�าเป็นบญัชไีว้	เพือ่แสดงความเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญา	

และเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีอะไรบ้าง

	 2.	ท�าให้สามารถสบืค้นเหด็ในต�าราของต่างประเทศ	และ

ท�าให้ได้ทราบประโยชน์ของเห็ดชนิดนั้นๆ

	 3.	การบันทึกรายละเอยีดทุกอย่างของเห็ดทีค้่นพบ	ท�าให้

สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการเพาะปลูกเห็ดและอนุรักษ์เห็ด	รวม

ถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของเห็ดไว้ด้วย

	 4.	 การน�าสารหรือเอนไซม์ในเห็ดมาผลิตในระดับ

อุตสาหกรรมหรือน�าไปผลิตสิ่งอื่นได้	จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย

และต่อโลก	หากท�าได้จะมีการจดสิทธิบัตรแล้วกลายเป็นของนัก

วิจัยและสมบัติของชาติอีกด้วย

	 จากประโยชน์จะเห็นว่าการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพมีความส�าคัญมาก	นอกจากนี้	ยังมีตัวอย่างของประโยชน์

ที่ได้จากการศึกษา	เช่น	ถ้าเห็ดขึ้นบนซากพืช	จะเรียกว่าเห็ดกิน

ซาก	ดังนั้นวิธีเพาะก็ต้องใช้ข้ีเลื่อยหรือท่อนไม้	หากกินไม่ได้ก็จะ

เพาะเพือ่น�าน�า้มาย้อมสที�าสนิค้า	OTOP	ส่วนเหด็ท่ีขึน้โดยตรงจาก

ดินจะมีความสัมพันธ์กับรากพืช	มีประโยชน์กับต้นไม้	 เวลาเพาะ

จะเพาะยาก	ส่วนเห็ดโคนจะสัมพันธ์กับปลวกจึงเพาะยากเช่นกัน	

ดังนั้นเราจึงต้องรักษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	ในส่วนของเห็ด

โรคพืช	คือ	เห็ดที่ก่อให้เกิดโรคในต้นไม้	เช่น	เห็ดหลินจือ	เราจะ

เพาะโดยใช้ขีเ้ลือ่ย	ส่วนเหด็ทีท่�าให้เกดิโรคกบัแมลงจะเป็นเหด็ทีม่ี

ผลต่อสขุภาพและเป็นยารกัษาโรคได้	ในการศกึษาความหลากชนดิ

จะแบ่งเห็ดได้หลายระบบด้วยกัน	การแบ่งอย่างนี้จะเห็นว่ามีเห็ด

ท่ีกินพืชเยอะมากและเรามีศักยภาพพอท่ีจะเพาะเลี้ยงได้โดยไม่

สลับซับซ้อน	

	 ช่วงที่	2	การสัมมนาหัวข้อ	“เห็ดเป็นยา	จริงเหรอ?”		

ดร.อานนท์	เอื้อตระกูล:

	 มกีารตัง้ชมรมเหด็เมือ่ปี	พ.ศ.2555	โดยม	ีอาจารย์ดพีร้อม	

ไชยวงศ์เกียรติ	เป็นท่ีปรึกษา	และในปี	พ.ศ.2516	มีการส่งเสริม

เรือ่ง	เหด็อย่างจรงิจงั	ในปี	พ.ศ.2515	คนไทยกนิเหด็	235	กรมัต่อ

คนต่อปี		ในขณะท่ีประเทศท่ีเจรญิแล้วอย่างประเทศญีปุ่น่	เยอรมนั	

กินเห็ดกันไม่น้อยกว่า	6,000	กรัมต่อคนต่อปี	โดยใน	235	กรัมต่อ

คนต่อปี	นั้นเป็นเห็ดป่ากับเห็ดท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศแทบ 

ทั้งสิ้น	ในเมืองไทยมีการท�าการศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดต้ังแต่ป	ี

พ.ศ.2489	ด้วยเหตุนี้	จึงมีการจัดตั้งชมรมเห็ดขึ้น	มีการจัดการ

อบรมเฉพาะเรื่องเห็ดฟางอย่างเดียว	 โดยมีคนให้ความสนใจถึง	

6,000	คน	ซ่ึงไม่คิดว่าจะมีคนสนใจปานนั้น	หลังจากนั้นก็น�าเอา

เห็ดอื่นมาพัฒนา	ในปี	พ.ศ.2520	ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
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ทีผ่ลติเห็ดฟางมากทีส่ดุในโลก	และปัจจบุนันีเ้ราผลติเหด็ฟางปีละ

ประมาณ	350,000	ตัน	ถือว่ามากที่สุดในโลก	นี่คือ	ผลงานจาก

การก่อตัง้ชมรมเหด็ขึน้มา	ในปี	พ.ศ.2516	เริม่มแีนวคดิทีจ่ะน�าวชิา

ความรู้เร่ืองเห็ดไปเผยแพร่ในต่างจังหวัด	จึงมีการเปิดอบรมครั้ง

แรกในเดือนเมษายน	ปี	พ.ศ.2517	ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	 

มีคนเข้าอบรมแค่	4	คน	หลังจากนั้นก็ได้ไปออกรายการทีวีช่อง	8	

ที่ล�าปาง	จึงมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็น	167	คน	ต่อมาในปี	พ.ศ.

2518	ก็ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานผู้ท่ีน�า

ความรู้จากมหาวิทยาลัยออกไปเผยแพร่สู่ภูมิภาค

	 ผู้ที่ถ่ายทอดวิทยาการเรื่องเห็ดให้	คือ	อาจารย์	ดร.ฤกษ์	

ศยามานนท์	และอาจารย์พันธุ์ทวี	ภักดีดินแดน	ซึ่งเป็นปรมาจารย์

เรื่อง	เห็ดของประเทศไทย	ในครั้งแรกเราท�าได้แค่เพาะอย่างเดียว	

ยังไม่รู้วิธีการท�าเชื้อ	จากนั้นอาจารย์พันธุ์ทวีก็น�าเห็ดท่ีมีอยู่แล้ว

เพื่อใช้ท�าการทดลอง	และในปี	พ.ศ.2514	บริษัทยูเอฟซี	ท�าเห็ด

เป่าฮื้ออยู่ที่ล�าปาง	จึงท�าให้ได้แลกเปลี่ยนกัน	เป็นเหตุให้การเพาะ

เห็ดอื่นๆ	ด�าเนินการได้	มีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	9	 เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทอด

พระเนตรการจัดอบรม	และหลังจากนั้นก็มีเจ้านายระดับสูงของ

ประเทศต่างๆ	ให้ความสนใจมาดเูรือ่งเหด็	จงึได้ไปเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่อง	เห็ดอยู่ที่ภูฏานเป็นเวลา	3-4	ปี	ได้จ้างคนไปเก็บเห็ด	ได้เห็ด

นางฟ้าภูฏานส่งกลับมาท่ีเมืองไทย	 ซ่ึงเห็ดภูฏานเป็นที่นิยมเป็น

อย่างมาก	หลงัจากกลบัจากภฏูานกไ็ด้ไปทีฟิ่ลปิปินส์	แต่อยูไ่ม่นาน

ก็ไปอยู่ต่อที่ศรีลังกา	ขณะเดียวกันก็ได้ท�าการศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยปักก่ิง	ศึกษาเห็ดตั้งแต่พม่า	ลาว	เวียดนามว่ามีเห็ด

อะไรบ้างที่จะน�ามาท�าเป็นยาได้	 แล้วพบว่ามีเห็ดตัวหน่ึงท่ี

ประเทศไทยไม่รู้จัก	ไม่ใช้	แต่มีเยอะที่สุดในโลก	ที่อเมริกาขายกิโล

ละเป็นล้านคือ	เห็ดชังงวงหรือเห็ดกระถินพิมาน	เมื่อเร็วๆ	นี้ก็ได้

ไปบรรยายที่ปักกิ่ง	มีผู้บรรยายมาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่	จากนั้น

ก็ได้มาบรรยายในเมืองไทย	

	 เมื่อมาอยู่ประเทศไทยได้ท�าการรวบรวมเอกสารพืช

สมนุไพรและน�าเอาต้นก�ายานแท้จากโอมานมาปลกูทีล่พบรุ	ีเพราะ

ในการท�าเห็ดเป็นยาต้องใช้ตัวนี้	โดยเฉพาะโรคมะเร็งหรือไขข้อรู

มาตอยด์	ใช้โสมจากแอฟฟรกิาในการรกัษา	HIV	น�ามาเสริมเข้าไป

ในเหด็เป็นยา	ส่วนสมนุไพรทีใ่ช้ในการบ�ารงุผวิ	รักษาผิวพรรณ	คือ											

shea	butter	จะขึ้นอยู่ที่ซาฮาร่าเท่านั้น	และตอนนี้ได้น�าย่านาง

แดงมาใช้ส�าหรับคนที่เป็นไข้ต่างๆ	เห็ดอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ	คือ

เหด็เผาะหรอืเหด็ถอบ	พบว่ามสีารชนดิหนึง่ทีท่�าให้ตบัอ่อนท�างาน

ได้ดีข้ึน	 เห็ดชนิดนี้จึงช่วยผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคเบาหวานกับโรค 

ไตวาย

	 เหด็ในประเทศไทยอกีชนดิหนึง่ทีน่่าสนใจ	คือ	เห็ด	Tiger	

milk	mushroom	ซึง่ปัจจุบันนีก้ลายเป็นของมาเลเซยีไปแล้ว	และ

จากการไปอยู่ท่ีประเทศญี่ปุ่นท�าให้ได้รู้ว่ามีเห็ดอีกชนิดหนึ่ง	คือ	

เห็ดไมตาเกะ	ที่มีคุณค่ามาก	และปัจจุบันนี้มีผู้เพาะเห็ดชนิดนี้โดย

ไม่ใช้มนุษย์	แต่ใช้แค่หุ่นยนต์ได้แล้ว	ซึ่งได้ผลผลิตจ�านวนมากอีก

ทั้งยังสร้างมูลค่าสูงมากอีกด้วย

	 เหด็เป็นยาอกีชนิดหนึง่ที	่FDA	อเมรกิาอนญุาตให้ใช้ร่วม

ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก	คือ	เห็ดหลินจือ	เป็นเห็ดที่เจริญ

เติบโตเร็วมาก	โดยเฉพาะถ้าเพาะในท่ีอับอากาศจะเป็นเขางอก

หมดเลย	ราคาเหด็หลนิจอืเป็นเขาจะแพงว่าเห็ดหลินจอืไม่เป็นเขา

ถึง	10	เท่า	เช่น	เห็ดหลินจือราคาประมาณ	2,500	บาท	เห็ดหลิน

จือมีเขาจะมีราคาประมาณ	25,000	บาท	ทั้งๆ	ที่เห็ดหลินจือเป็น

เขานั้นเกิดเพราะ	abnormal	เห็ดพิมาน	หรือเห็ดเกือกม้า	หรือที่

เรียกกันว่าเห็ดกระถินพิมาน	 ถือว่าเป็นเห็ดที่ เยอะที่สุดใน

ประเทศไทยขณะนี	้	ในประเทศจนีและเกาหลใีต้ถอืว่าเป็นสุดยอด

เห็ดตระกูลเห็ดหลินจือ	จึงเรียกว่าเห็ดเจ้าหลินจือ	ปกติในแพทย์

แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยจะใช้ตัวนี้อยู่แล้ว	ในขณะนี้ถูก
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ต่างชาตเิอาไปเกอืบหมด	และมโีรงงานในเมอืงไทยสกัดเหด็ชนดินี้

แต่ใช้ชื่อเกาหลีในการส่งออก

	 เห็ดที่เป็นยาอีกตัวหนึ่ง	คือ	เห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้า

ภฏูาน	มคีณุสมบติัทีใ่ช้กนิแทนยาได้	ส่วนเหด็อกีชนดิทีเ่รามองข้าม

แต่มสีารรักษามะเรง็คอื	เหด็แครง	ทีเ่กดิตามไม้ผ	ุทีญ่ีปุ่น่น�าไปสกดั

เป็นยาและมาเลเซยีน�าไปจดลขิสทิธิใ์นการสกดัออกมาแล้ว	เพราะ

มีตัวเสริมภูมิที่ดีมากส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง	

	 เห็ดกระดุมบราซลิ	มกีารพัฒนามาเป็นยาและเป็นตวัหลกั

การใช้ผสมเห็ดเป็นยา	สามารถเพาะได้ทั้งปี

	 เห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่	ถือเป็นยาที่สุดยอด	เป็นสิ่งมี

ชีวิตชนิดเดียวที่สามารถไปสร้างเซลล์ประสาททดแทนเซลล์ที่

สกึหรอได้	เป็นเหด็ทีค่นไทยกนิเยอะมาก	น�าเข้ามาปีละ	5-6	พนัตนั	

เหด็นีเ้ป็นทัง้ยาโป๊และยาบ�ารงุสมอง	เป็นเหด็ทีเ่ราเพาะได้ท้ังปีและ

เพาะง่ายมาก	เพราะการน�าเข้านัน้มสีารก�ามะถนัตดิมาในปรมิาณ

เกินกว่าที่มนุษย์จะกินได้

	 นอกจากนี้ยังมีเห็ดหูหนูหรือเห็ดหูลั๊วะ	ซึ่งมีวิตามินซีสูง

มาก	เห็ดหัวลิงใช้ในการบ�ารุงสมอง	อีกทั้งเห็ดหิมาลัย	เห็ดถังเช่า 

กเ็ช่นกนั	เหด็ทีพ่ดูมาวนันีล้้วนแล้วแต่เป็นยาทัง้นัน้	ในการเอาเหด็

มาเป็นยา	ไม่ใช่แค่เพาะเหด็ให้เป็นดอก	เพราะส่วนของเหด็สามารถ

น�ามาใช้เป็นยาได้หลายส่วน	ซึง่ปกติร่างกายจะไม่สามารถ	absorp	

สารอาหารในเหด็ได้โดยตรง	ต้องผ่านขบวนการหมกัโดยจลุนิทรย์ี

ก่อน	ในการจะใช้หมักแบบง่ายๆ	คือ	ใช้เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ที่คัดเลือกแล้ว	จะใช้เวลาหมักแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว

	 มเีคสท่ีผูป่้วยไปตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเรง็ปอด	และมกีาร

นดัผ่าตดั	จงึมาขอเหด็เป็นยาไปทาน	ปรากฏว่าวนัทีผ่่าตดัมะเรง็ที่

ปอดหายไป	อกีเคส	คือ	ต้องผ่าตัด	และก่อนผ่าตัดได้ทานเห็ดเข้าไป	

หลังจากผ่าตัดแผลก็สามารถสมานได้สนิทอย่างรวดเร็ว

	 นายแพทย์วิชัย	ชัยจิตวณิชกุล:

	 ค�าว่า	“เหด็”	ในอดตีทีผ่่านมาจะเกีย่วกบัการเป็นอาหาร	

แต่ระยะหลังมานี้	 เห็ดถังเช่า	 เป็นที่รู ้จักมากข้ึน	 เนื่องจากมี

สรรพคุณบ�ารุงร่างกายส่วนล่างของเพศชาย	แต่ความจริงแล้วถัง

เช่ามีฤทธ์ิเยอะกว่านั้นมาก	คือ	มีสารที่ส่งผลต่อความจ�า	ภูมิแพ้	

มะเร็งปอด	ใช้ได้กับโรคทางกายส่วนบนเป็นหลัก	เนื่องจากแถบ

ภาคอีสานพบโรคอันดับหนึ่ง	คือ	มะเร็งตับ	อันดับสอง	คือ	ตับแข็ง

จากเหล้าขาว	ในทางการรักษา	คือ	การผ่าตัด	วิถีแพทย์สมัยใหม่

จึงต้องท�าให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้ให้นานที่สุด	แต่เนื่องจากเห็ด

กระถินพิมานมีประโยชน์	แต่คนไม่นิยมบริโภค	เนื่องจากแข็งมาก	

กไ็ด้มโีอกาสสกดัเหด็ให้คนไข้ทาน	ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิท์ีน่่าพอใจ	

ทั้งในตับแข็งและมะเร็งตับ	อาจจะไม่ท�าให้หายไปได้แต่ก็ท�าให ้

ผู้ป่วยพอใจมาก	หลังจากน�าไปใช้ในโรงพยาบาลมะเร็งต่างๆ	ต้อง

ยอมรับว่าควรมีการวิจัยให้ชัดลงไปว่าได้ผลเมื่อใช้ร่วมกับแผน

ปัจจุบัน	แต่การยอมรับในโรงพยาบาลรัฐยังไม่มากนัก	และจาก

ค�าถามที่ว่าท�าไมหลังผ่าตัดแผลจึงสมานได้เร็วขึ้น	ไม่ค่อยเจ็บแผล	

นั่น	คือ	ถ้าหากมีการใช้เห็ดร่วมด้วย	จะท�าให้ได้ผลมากกว่า	สาร

ในเหด็จะไปเสรมิภมูต้ิานทานและท�าลายเซลล์ท่ีแปลกปลอม	คนไข้

กลุ่มหลังผ่าตัด	หรือก่อนผ่าตัดจะได้ผลดีมาก	ส่วนในกลุ่มที่เป็น

ภูมิแพ้ที่ใช้ยาแผนปัจจุบัน	ถ้าหากกินถังเช่าติดต่อกัน	3	เดือนจะ

หายจากโรคภูมิแพ้	 เพราะถังเช่ามีประโยชน์จริงๆ	และกลุ่มที่ 

แพ้ภูมิตัวเอง	เช่น	โรคพุ่มพวง	รูมาตอยด์	ผื่นเรื้อรัง	การน�าเห็ดไป

ใช้จะได้ผลดมีาก	เมือ่สามารถสร้างภมูต้ิานทานได้ตวัเมด็เลือดขาว

กจ็ะเข้มแข็งข้ึน	ทีส่�าคญัในขณะนีม้เีหด็หลายตวัมาก	และแต่ละตวั

เสรมิฤทธิกั์นและไม่มพีษิ	ควรจดสทิธบัิตรในส่วนของกระถนิพมิาน

และกระดมุบราซลิ	เพราะกระดมุบราซลิดต่ีอมะเร็งเต้านมมาก	สิง่

ทีเ่หด็ได้ท�าให้เกดิกบัมนษุย์	โดยเฉพาะการน�าไปใช้	ไม่ใช่เพือ่สขุภาพ

แต่เพือ่ดแูลเมือ่ยามจ�าเป็นหรอืเวลาป่วยไข้	บ้านเรามเีหด็มากมาย

และต้องจดสทิธบัิตรให้ได้	เราต้องเปลีย่นความคดิและต้องพยายาม

ท�า	ก่อนท่ีจะสูญเสยีหลายอย่างให้กับต่างชาต	ิต้องเอาให้อยู่

	 คุณฮิโรชิ	คาวาโนะ	HOKUTO	overseas	marketing	

team:

	 ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเรามาพูดในวันนี้	โดย

เฉพาะ	ดร.อานนท์	เราได้รับความรู้เรื่อง	เห็ดจากท่านเยอะมาก	

HOKUTO	เป็นบริษัทผลิตเห็ด	ซึ่งที่ญี่ปุ่นก่อตั้งบริษัทมาเกือบ	60	

ปีแล้ว	เห็ดทีป่ระเทศญีปุ่่นจะผลติในโรงงานเป็นหลกั				ในประเทศ

มีทั้งหมด	30	โรงงานทั่วทุกภูมิภาค	เห็ดที่ผลิตมีหลายชนิด	แต่ท่ี

ส่งมาขายที่เมืองไทยมีแค่	3	ชนิด

	 ส่วนเห็ดชิเมจิสีขาว	ซึ่งมีค�าถามว่า	ท�าให้เป็นสีขาวได้

อย่างไรอยู่เสมอ		HOKUTO	จะไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้วิธีธรรมชาติใน

การเปลี่ยนจากสีน�้าตาลเป็นสีขาว	สิ่งหนึ่งที่บริษัทตั้งใจ	คือ	เห็ด

เป็นสนิค้าท่ีมปีระโยชน์กบัร่างกาย	การผลติอย่างปลอดภยั	สะอาด	

ไร้สารตกค้าง	ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความส�าคัญมากที่สุด	แม้ว่าเห็ดจะ

เป็นของดี	มีประโยชน์กับร่างกาย	แต่หากมีสารเคมีตกค้างจะไม่ดี	

ดังนั้นส่วนส�าคัญในการผลิต	คือ	ต้องสะอาด	ปลอดภัย	
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	 HOKUTO	เป็นบรษัิทแรกทีผ่ลติเหด็เขม็ทองสขีาว	ตัง้แต่

การใส่ก้อน	บรรจุ	กระตุ้นเชื้อให้งอก	เข้าห้องเพาะ	ให้น�้าต่างๆ	จะ

ใช้ระบบออโตเมติกท้ังส้ิน	แม้แต่การเก็บเกี่ยวก็ไม่ใช้คนเช่นกัน	

เนือ่งจากเหด็มปีระโยชน์ต่อร่างกาย	ดงันัน้การผลติจงึต้องสะอาด

เช่นกันถึงจะได้คุณประโยชน์ครบ	100%

	 วัชรีพร	โอฬารกนก	(ผู้ด�าเนินรายการ):

	 ถ้าการผลติเหด็เพือ่เป็นยาต้องใช้สขุอนามยัอย่างมาก	จงึ

อยากถามว่าเราจะพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีมาตรฐานในการผลิต

เพื่อความสะดวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีได้อย่างไร

	 ดร.อานนท์	เอื้อตระกูล:

	 เราสามารถเพาะเห็ดได้ทั้งปี	เนื่องจากเห็ดมีโปรตีนสูง	มี

กล่ินหอม	เพราะฉะนัน้จงึมโีอกาสสะสมเชือ้โรคและแมลงค่อนข้าง

มาก	พอเพาะเห็ดซ�้าที่เดิมจะมีการสะสมเชื้อโรคและแมลง	ซึ่ง

ปัญหาทีเ่คยเกิดที่เมืองจนีคือการเพาะเห็ดเยือ่ไผ	่ในครั้งแรกเพาะ

ได้ผล	พอครั้งต่อมามีปัญหาเรื่องไส้เดือน	ดังนั้น	ก่อนเพาะจึงต้อง

เอาสารเคมรีาดก่อน	จึงเตือนว่าอย่าเพาะเหด็แค่เอาวสัดมุาวางแล้ว

เอาเชือ้เยือ่ไผ่ใส่	เพราะในครัง้ต่อๆ	ไปจะเกดิปัญหา	ต้องใช้สารเคมี	

แทนที่จะเป็นยาเห็ดจะกลายเป็นพิษไปทันที

	 นายแพทย์วิชัย	ชัยจิตวณิชกุล:

	 เรือ่งการใช้เหด็กบัสตัว์นัน้มจีริง	ในขณะนีใ้นประเทศไทย

ใช้แทนยารักษาโรคแล้ว	ท�าให้ไก่และหมูแข็งแรง	นอกจากนี้คณะ

ครุศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	ได้ท�า

ผลงานวิจัยเร่ืองเห็ดหลินจือ	แล้วใช้เส้นใยผสมกับอาหารไก่ชน	

ปรากฏว่าแข็งแรงขึ้น	ราคาก็ดีขึ้น	ในอุตสาหกรรมใช้ตัวนี้กันเยอะ

มาก	มหีลายประเทศทีห่นัมาใช้เหด็แทนยาปฏชีิวนะแล้ว	นโยบาย

หนึ่งของกระทรวงสาธารณะสุขใช้	3	อ.	คือ	อาหาร	ออกก�าลังกาย	

อารมณ์	จึงจะท�าให้อายุยืนยาวขึ้น	ทุกวันนี้ชีวิตคนไทยยืนยาวขึ้น	

ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องการกิน	โภชนาการจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	การที่

จะมีอายุยืนก็ต้องเลือกสินค้าที่มันไม่เป็นโทษ

	 วัชรีพร	โอฬารกนก	(ผู้ด�าเนินรายการ):

	 สรุป	คือ	ถ้าจะบริโภคอะไรก็ต้องบริโภคด้วยความชาญ

ฉลาด	ส�าหรับการอภิปรายหัวข้อ	“เห็ดเป็นยา	จริงเหรอ?”	เมื่อได้

ฟังข้อมลูแล้ว	ค�าตอบอยูท่ีต่วัท่านเองว่าเห็ดเป็นยาหรอืเปล่า	ทัง้นี้

ทัง้นัน้กข็อให้ท่านใช้ความรูแ้ละข้อมลูทีไ่ด้จากวันนีใ้นการพิจารณา	

และอยากให้เราภาคภูมิใจในบุคลากรและทรัพย์สินของประเทศ

ชาติ	ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและบริโภคเห็ด	เพื่อให้

มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป
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	 1.	ความส�าคัญของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	(Right	
of	Privacy) สังคมไทยในปัจจุบันได้เริ่มมีการกล่าวอ้างถึง	“สิทธิ

ในความเป็นส่วนตัว”	กันบ่อยครั้ง	อาทิการจัดท�าพาสปอร์ตแบบ

ใหม่ที่เรียกกันว่า	“อี-พาสปอร์ต”	ซึ่งจะฝังไมโครซิปบรรจุข้อมูล

ส่วนตัวของผู ้เดินทางอย่างละเอียด	การจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด	ซึ่งได้ทราบว่าจะ

บรรจุข้อมูลรวมทั้งลายนิ้วมือ	ภาพใบหน้าทุกมุม	ข้อมูลเกี่ยวกับ

การตรวจสุขภาพ	หมู่เลือดรวมทั้งลายพิมพ์ดี	 เอ็น	เอ	ฯลฯ	การ

ก�าหนดให้ผูท้ีซ้ื่อโทรศัพท์มอืถอืแบบเติมเงินหรอืซิมการ์ดต้องแสดง

ตนก่อนซ้ือ	การแจ้งข้อมลูเก่ียวกบับตัรเครดิตไปยงัหน่วยงานกลาง

ตามกฎหมาย	ฯลฯ	ซึ่งมีผู้คัดค้านว่าการจัดเก็บหรือแจ้งข้อมูลดัง

กล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลมาก

เกินไป	โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัแสดงหรอืนกัร้องรวมทัง้บคุคลทีม่ชีือ่

เสียงในสังคมร้องเรยีนว่า	ถกูช่างภาพอสิระทีเ่รยีกกนัว่า	“ปาปาราส

ซี”่	(Paparazzi)	แอบถ่ายภาพขณะทีใ่ช้ชวิีตส่วนตวัแล้วน�าไปเผย

แพร่ทางสือ่มวลชนหรอืทางอนิเตอร์เนต็	ได้รบัความอบัอายเดอืด

ร้อนใจ	และมหีลายรายขูว่่าจะฟ้องช่างภาพอสิระดงักล่าวเป็นคดแีพ่ง

หรือคดีอาญาสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	(Right	of	Privacy)	 

เป็นสทิธปิระเภทหนึง่ท่ีต่างประเทศให้ความส�าคญัและคุม้ครองมา

ช้านาน	ในทางวิชาการหมายความว่าสิทธิที่จะอยู่ตามล�าพัง	 (to	

be	let	alone)	โดยปลอดจากการแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วน

ตัวท�าให้ได้รับความอับอาย	เดือดร้อน	ร�าคาญใจ	หรือน�าภาพหรือ

ช่ือไปใช้ประโยชน์ในทางแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ	ส�าหรบัสงัคม

ไทยในปัจจุบันควรต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากข้ึน	เพราะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	คุ้มครอง

สทิธินีไ้ว้เป็นครัง้แรกใน	มาตรา	32	ซึง่บัญญตัว่ิา	“บคุคลย่อมมสิีทธิ

ในความเป็นอยูส่่วนตัว	เกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	และครอบครัวการกระ

ท�าอนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบต่อสทิธขิองบคุคลตามวรรคหน่ึง	

หรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ	จะ

กระท�ามไิด้	เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายที่

ตราข้ึนเพยีงเท่าท่ีจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะ”

												อนึ่ง	ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอีกหลายฉบับ	และบางฉบับ

ได้บัญญตัถึิงการคุม้ครองสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวัทีป่ระเทศไทย

ต้องปฏบิตั	ิตามพนัธกรณด้ีวย	เช่น	กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ

ของพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	ค.ศ.	1966	ข้อ	17	บญัญตัว่ิา

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
กับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ	กุลพล	พลวัน	อดีตอธิบดีอัยการ
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	 “1.	บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว

เคหสถานหรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมายมิได้

	 2.	บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิ

ให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น”

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.	1989	ข้อ	16	บัญญัติว่า		
	 “1.	 เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการหรือโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายในความเป็นส่วนตัว

ครอบครัว	บ้านหรือหนังสือโต้ตอบ	รวมทั้งจะไม่ถูกกระท�าโดยมิ

ชอบต่อเกียรติและชื่อเสียง

	 2.	 เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการ

แทรกแซงหรือการกระท�าดังกล่าว”

	 การกระท�าต่างๆ	อนัมผีลกระทบต่อสทิธใินความเป็นส่วน

ตัวนั้น	อาจเกิดขึ้นได้หลายทางทั้งโดยเกิดจากเอกชนด้วยกันเอง

หรอืโดยรฐักระท�าต่อเอกชนกไ็ด้	และในทางปฏบัิตกิารละเมดิ		โดย

เอกชนมแีนวโน้มว่าจะเกดิมากขึน้ทกุท	ีการละเมดิสทิธิโดยเอกชน

น้ันเกิดขึ้นได้หลายวิธี	 เช่น	การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อใช้ใน

การส่งเสริมการประกอบธรุกิจของตน	เช่น	การหาลูกค้า	การเลีย้ง

ต้อนรับให้บริการแก่ลูกค้า	การเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยสถาบัน

ทางการเงิน	ข้อมลูการตรวจร่างกายหรอืการรกัษาของแพทย์	การ

ด�าเนินธรุกจิของธรุกจินกัสบืเอกชนทีมุ่่งไปในเรือ่งตดิตามสบืเสาะ

เรื่องส่วนตัวของบุคคลเป้าหมายเพื่อใช้ในการฟ้องคดี	ชู้สาว	การ 

น�าภาพหรือชื่อบุคคลไปใช้ประโยชน์แสวงหาก�าไรทางการค้า	ซึ่ง

มใิช่การกระท�าผดิฐานละเมดิลขิสทิธิห์รือละเมดิเครือ่งหมายการค้า	

การเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยบริษัทประกันชีวิต	ฯลฯ	การแสวงหา

ข่าวและการเสนอข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	ต่อสาธารณชน

ปกติ	เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยตรงอยู่แล้ว	แต่การด�าเนินงาน

นั้นหากเป็นการ	“เจาะลึก”	จนเกินไปก็จะมีการละเมิดต่อสิทธิใน

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ตกเป็นข่าวได้ตลอดเวลา	จนหลาย

ครัง้เกดิเป็นคดีฟ้องกนัต่อศาล	การด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีร่ฐัตาม

กฎหมายของทุกประเทศ	ก็อาจเกิดการละเมิดสิทธิในความเป็น

ส่วนตวัของประชาชนได้เสมอเช่นเดยีวกบัประชาชนละเมดิกนัเอง	

เช่น	 การดักฟังทางโทรศัพท์	 การสะกดรอย	การถ่ายภาพ	 

การบันทึกเสียง	การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ฯลฯ	ท้ังเพื่อใช้ในการ

บริหารรฐักจิทัว่ไป	เช่น	ข้อมลูของผูเ้สยีภาษีตามประมวลรษัฎากร	

ข้อมูลสถิติตามกฎหมายสถิติแห่งชาติ	การเก็บข้อมูล	 เพื่อการ

ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทัว่ไป	การป้องกนัปราบปรามการ

ก่อการร้าย	การค้ายาเสพติด	การฟอกเงิน	องค์การอาชญากรรม	

การรักษาความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ	ฯลฯ	ดังเช่น	

สหรฐัอเมรกิา	หลงัจากเหตกุารณ์ก่อการร้ายเมือ่วนัที	่11	กนัยายน	

2544	ส�านักงานโครงการวิจัยด้านกลาโหมระดับสูง	(ดีเออาร์พีเอ)	

ได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลที่ เรียกว่า	 โททอล	อินฟอร์เมชั่น	

อะแวร์เนส	โปรแกรม	(ToTal	 INFORMATION	AWARENESS	

PROGRAM)	โดยมีเป้าหมายเพื่อช้ีตัวผู้ก่อการร้าย	“ทางขุมข่าย

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”	ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ

พลเมืองสหรัฐฯ	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสหรัฐฯ	อาทิ	นักท่องเที่ยว	

นักธุรกิจ	ผู้ไปศึกษาต่อ	ฯลฯ	ทุกคนจะถูกบันทึกข้อมูลการใช้

โทรศัพท์ทุกครั้ง	 การรูดบัตรเครดิตทุกครั้ง	การใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	ทุกฉบับ	บันทึกทางการแพทย์	รายงานการเงินใน

ธนาคาร	สถิติการเดินทาง	การซ้ืออาวุธปืน	หรือแม้แต่การสมัคร

เป็นสมาชกินติยสารของบคุคลทกุคนในสหรัฐอเมรกิา	ฯลฯ	จะถูก

บันทึกไว้และน�ามากรองผ่าน	“สปายซอฟต์แวร์”	ของทีโอเอ	

	 อย่างไรกด็	ีท่ีปรากฏเป็นข่าวทางสือ่มวลชนมากทีสุ่ดกม็กั

จะเกดิจากการละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลโดยเอกชนกระท�าต่อเอกชน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในระดับประเทศหรือระดับ

โลกท่ีประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาในฐานะ

บุคคลของประชาชนท่ีเรยีกว่า	“บุคคลสาธารณะ”	(Public	Figure)	

อาทิ	ดาราภาพยนตร์	นักร้อง	นักเขียน	นักการเมือง	บุคคลในวง

สังคมช้ันสูง	นักกีฬา	นักธุรกิจ	ฯลฯ	ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเคย

พิพากษาว่า	บุคคลสาธารณะนี้ในทางกฎหมายถือว่าจะได้รับ	การ

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัน้อยกว่าบคุคลท่ัวไป	เพราะสาธารณชน

จะให้ความสนใจติดตามข่าวคราวของบุคคลดังกล่าวอยู่เสมอ	 

จงึเกดิการกระทบกระทัง่กนัระหว่างการหาข่าวของส่ือมวลชนแขนง

ต่างๆ	ท้ังหนงัสอืพมิพ์	วทิยโุทรทัศน์	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตดิตาม 

ถ่ายภาพของเหล่าปาปาราสซีท่ีห่ากได้	ภาพส่วนตวัมากเท่าใดกจ็ะ

น�าไปขายได้ราคาสงูมากเท่านัน้	การตดิตามท�าข่าวนีเ้องได้เกดิการ

ร้องเรียน	หรือฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย	หรือขอให้ศาล

สั่งห้ามบุคคลที่กระท�าการละเมิดความเป็นส่วนตัวของตนเข้าใกล้

หรอืยตุกิารรงัควานการใช้ชวีติโดยปกตสิขุของตน	การฟ้องร้องคดี

โดยบุคคลสาธารณะนี้นับว่าน่าเห็นใจอย่างยิ่ง	แม้อาจถูกติดตาม

เรื่องส่วนตัวมากกว่าบุคคลทั่วไป	แต่ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์คนหนึ่ง	
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หากมีการรุกล�้าเรื่อง	ส่วนตัวมากเกินไปอันท�าให้เขาไม่สามารถใช้

ชวีติตามปกตสิขุได้เหมอืนบคุคลทัว่ไปกจ็ะมผีลกระทบต่อศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างร้ายแรง	ดังนั้น	ในทางกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลสาธารณะ

ไว้ด้วย	เช่น	ในต่างประเทศดาราจ�านวนมากที่ถูกละเมิดความเป็น

ส่วนตัวมากเกินไป	เช่น	โซเฟีย	ลอเรน	แจคเกอรีน	(เคเนดี้)	โอนา

ซิส	ทีเ่คยถกูแอบถ่ายขณะเปลอืยกายอยูช่ายหาดของเกาะส่วนตวั	

หรือดาราภาพยนตร์ที่ถูกติดตามรังควานอยู่ตลอดเวลา	เช่น	เมล	

กิ๊บสัน	แคเธอรีนซีตา	โจนส์	นิโคลคิดแมน	และกวินเนธพัลโทรว์	 

กต้็องใช้สทิธติามกฎหมายปกป้องสทิธใินความเป็นส่วนตวั	เมือ่วนั

ที่	19	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เจ้าชายวิลเลียมพระโอรสเจ้าฟ้าชาย

ชาร ์ลส ์มกุฎราชกุมารอังกฤษก็ได ้ส ่งค�าร ้องทุกข ์ต ่อคณะ

กรรมาธกิารรบัเร่ือง	ร้องทกุข์ของสือ่มวลชนหรอืพพีซีี	ซ่ึงเป็นหน่วย

งานควบคมุการท�างานในวชิาชพีหนังสอืพมิพ์ว่าพระองค์ถกูละเมดิ

ในเรือ่ง	ส่วนตัวมากเกนิไป	เจ้าหญงิไดอานาอดตีพระชายาของเจ้า

ฟ้าชายชาร์ลส์ก็เป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว

มากกว่าทุกคน	และเชื่ออย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุท่ีท�าให้

สิ้นพระชนม์ก็เพราะหลบหลีกการท�าข่าวของเหล่าปาปาราสซี	่ 

ภายหลังการสิน้พระชนม์บรรดาญาติพีน้่องของพระองค์ได้ท�าเรือ่ง

ร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสภายุโรปซ่ึง

องักฤษเป็นสมาชกิด้วยว่า	รฐับาลองักฤษปล่อยปละละเลยให้มีการ

ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของพระองค์มากเกินไป	แต่ไม่ทราบ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดัชเชสแห่งยอร์ค	(เฟอร์กี้)	

ซึ่งถูกปาปาราสซี่แอบถ่ายภาพขณะอยู่ในที่ส่วนตัวกับเศรษฐีชาว

อเมริกันแล้วน�าลงในนิตยสารของฝรั่งเศส	ก็ได้ยื่นฟ้องนิตยสาร

ฉบับนั้นต่อศาลฝรั่งเศส	โดยที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เห็นความ

ส�าคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว	จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวไว้ในกฎหมายอย่าง

ชัดแจ้ง	ดังนั้น	ศาลฝรั่งเศสจึงพิพากษาให้นิตยสารฉบับนั้นจ่ายค่า

เสียหายแก่เฟอร์ก้ีเป็นจ�านวนที่สูงมาก	นาโอมิ	แคมพ์เบลล์	นาง

แบบผวิด�าทีท่ชีือ่เสยีงของโลกได้ฟ้องหนงัสอืพมิพ์	The	Daily	ของ

อังกฤษที่ตีพิมพ์ภาพเธอขณะเดินทางออกจากสถานบ�าบัดยาเสพ

ติด	รวมทั้งรายละเอียดประวัติการรักษาของเธอว่าละเมิดความ

เป็นส่วนตวัของเธอในเรือ่งความลบัทางแพทย์ตามกฎหมายองักฤษ

ทีเ่รยีกว่า	“The	Data	Protection”	ในทีส่ดุศาลสงูขององักฤษได้

พิพากษาให้เธอชนะคดีและให้ได้รับค่าเสียหายจากหนังสือพิมพ์ 

ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบคอม

มอนลอว์	ศาลมีอ�านาจในการออกค�าสั่งให้ผู้ที่ก่อการรังควานหรือ

ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคล

สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง	เช่น	ห้ามสือ่มวลชนหรอืบคุคลตดิตาม

ตัวบุคคลนั้นๆ	หรือห้ามการถ่ายภาพบุคคลนั้นๆ	ในระยะใกล้ชิด

เกินไป	เพราะแสงไฟจากกล้องถ่ายรูปจะเป็นอันตรายต่อสายตา

หรือรบกวนสมาธิของบุคคลนั้นเกินไป	หรือให้อยู่ห่างบุคคลนั้นๆ	

ในระยะที่ก�าหนด	เช่น	ศาลมีค�าสั่งห้ามช่างภาพคนหนึ่งเข้าใกล้นิ

โคลคิดแมนและครอบครัวเป็นเวลา	3	ปี	เป็นต้น	ฯลฯ	หากผู้ใด

ฝ่าฝืนค�าสั่งศาลก็จะมีโทษทางอาญาต่อไป	นอกจากนั้นใน

สหรัฐอเมริกานอกจากลูกขุนและศาลจะให้ผู้กระท�าละเมิดชดใช้

ค่าเสียหายตามความจริงแล้ว	ยังมีค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษใน

ทางแพ่ง	ซึ่งมักจะมีจ�านวนที่สูงมากอีกด้วย	จนกระท่ังปัจจุบันมี 

ผู้คัดค้านว่าการลงโทษทางแพ่งนี้รุนแรงเกินไปเสียแล้ว

	 2.	ลักษณะของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	สิทธใินความ
เป็นอยู่ส่วนตัวมีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆ	

หลายประการ	เช่น

	 2.1	ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล	 (Information	

Privacy)	เป็นการให้ความคุ้มครอง	ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการวาง

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูล

ส่วนบคุคลโดยสทิธส่ิวนตวัในส่วนของข่าวสารข้อมลูของเอกชนนัน้	

หมายถงึ	ข้อมลูข่าวสารทีเ่ก่ียวกบัการด�าเนนิชวีติของบคุคลหนึง่ๆ	

ตามความพึงพอใจ	อาทิเช่น	ชื่อบุคคล	ที่อยู่	อายุ	อาชีพ	รูปถ่าย	

วันเดือน	ปีที่เกิด	การศึกษา	ผลการเรียน	ประวัติทางการแพทย	์

ประวัติทางครอบครัว	รายได้	รายการในบัญชีเงินฝากกับธนาคาร	

ประวัติการท�างาน	ข้อมูลทางภาษี	ประวัติอาชญากร	รายการใช้

จ่ายผ่านบัตรเครดิต	ภาพบุคคล

	 2.2	ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย	(Bodily	Privacy)	

เป็นการให้ความคุ้มครองในชีวติ	ร่างกายของบุคคลในทางกายภาพ

ที่จะไม่ถูกด�าเนินการใดๆ	อันละเมิดความเป็นส่วนตัว	อาทิ	การ

ทดลองทางพันธุกรรม	การทดลองยา	เป็นต้น

	 2.3	ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร	(Communi-

cation	Privacy)	เป็นการให้ความคุม้ครองในความปลอดภยั	และ

ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย	 โทรศัพท์	

ไปรษณีย์	อิเล็กทรอนิกส์	หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นใด	ที่ผู้อื่นจะ

ล่วงรู้มิได้
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	 2.4	ความเป็นส่วนตวัในเคหสถาน	(Territorial	Privacy)	

เป็นการก�าหนดขอบเขตหรอืข้อจ�ากดัทีบ่คุคลอืน่จะบกุรกุเข้าไปใน

สถานที่ส่วนตัวมิได้	ทั้งนี้	รวมทั้งการติดกล้องวีดิโอ	และการตรวจ

สอบ	รหสัประจ�าตัวบคุคล	(ID	checks)	เช่นศาลสงูสดุสหรฐัอเมรกิา

ได้เคยพิพากษาว่า	รัฐสามารถติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่

สาธารณะ	เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่สัญจรไปมา

โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	เพราะในท่ี

สาธารณะบุคคลย่อมไม่มีความส่วนตัว	แต่ศาลสูงก็เคยพิพากษา

ว่าการที่ทางราชการตั้งกล้องส่องทางไกลเข้าไปในเคหสถานของ

เอกชนเพือ่ตดิตามเคลือ่นไหว	ถอืเป็นการค้นในทีร่โหฐานอย่างหนึง่

ต้องห้ามตามกฎหมาย

	 3.	วิธีการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว		ตามความ
เห็นของนักวิชาการชื่อ	William	Prosser	ได้เขียนในหนังสือชื่อ	

“Torls	:	Case	and	Materials”	หน้า	1059	อธบิายวธิกีารละเมดิ

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวว่าในทางวิชาการจ�าแนกออกได้	4	วิธี

คือ

	 3.1	การแทรกแซง	(Intrusion)	คือ	การแทรกแซงกิจใน

กจิกรรมส่วนตัวหรอืก้าวล่วงต่อ	สทิธส่ิวนตัวทีจ่ะมคีวามสนัโดษใน

สถานที่ของเอกชนผู้นั้น	ซึ่งเป็นการกระท�าที่น่ารังเกียจโดยไม่ได้

รับอนุญาต	ซึ่งมีความมุ่งหมายแต่เดิมเพื่อปกป้องการบุกรุก	และ

กันการลักขโมยทรัพย์สิน	แต่ก็สามารถปรับใช้กับการสื่อสาร

ปัจจบุนัได้	เช่น	การดกัฟังโทรศพัท์	การ	“ดดูแฟกซ์”	การดงึข้อมลู

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นต้น

	 3.2	การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ	(Public	

Disclosure	of	Private	Fact)	คือ	การเผยแพร่ความจริงในเรื่อง

ส่วนตัวอย่างแท้จริง	มิใช่เรื่องทั่วๆ	ไป	และไม่เคยเปิดเผยท่ีใดมา

ก่อน	(เพราะถ้าเปิดเผยมาก่อนจะต้องปรบัใช้	First	Amendment)	

โดยเป็นเรือ่งทีน่่าอบัอายของเอกชนต่อสาธารณะและจะเน้นเรือ่ง

การเปิดเผยหรอืเผยแพร่ในเรือ่งทีส่าธารณะไม่มีความเกีย่วข้อง	ซึง่

คดเีหล่านีม้กัจะต้องมกีารชัง่น�า้หนักประโยชน์ส่วนตวักบัประโยชน์

ของสาธารณะทีจ่ะได้ทราบข้อมลูในฐานะทีเ่ป็นข่าว	หรอืเพือ่ความ

บันเทิง	ซึ่งจะเกิดคามยุ่งยาก

	 3.3	การไขข่าวแพร่หลายในเรื่องราวอันเป็นเท็จ	(False	

Light	in	the	Public	Eye)	ซึง่โดยมากสือ่มวลชนมกัจะเป็นผูก้ระท�า	

โดยเผยแพร่ต่อสาธารณะและเพียงแค่ท�าโจทก์เสื่อมเสียตาม

สายตาของสาธารณชน	โจทก์ไม่ถงึกบัต้องเสยีชือ่เสียงอย่างผดิฐาน

หมิน่ประมาท	และในการเผยแพร่ซึง่เรือ่งราวทีไ่ม่จริงดงักล่าว	ย่อม

ท�าให้ผู้อื่นไม่สมควรมีสิทธิเป็นพิเศษท่ีจะรายงานให้สาธารณะ

ทราบ	กล่าวได้เรื่องข้อเท็จว่าไม่ใช่เรื่องราวท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อ

สาธารณะนั่นเอง	ข้อยกเว้นที่ส�าคัญ	คือ	การเป็นบุคคลสาธารณะ

จะถูกจับตามองได้มากกว่าคนธรรมดา

	 3.4	การแสวงหาประโยชน์จากเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับ

ความยินยอม	(Appropriation)	กล่าวคือ	 เป็นการใช้ชื่อ	หรือ

เอกชนเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า	หรือการโฆษณา	หรือ

ใช้เป็นช่ือสินค้าบริการ	หรือใช้เป็นช่ือบริษัท	นิติบุคคล	โดยไม่ได้

รับความยินยอมท้ังขัดแย้งหรือโดยปริยายจากเอกชนผู ้นั้น	

เนือ่งจากชือ่และภาพเป็นเอกลกัษณ์ของบคุคล	หากเร่ืองท่ีเป็นเพ่ือ

การศกึษา	เพือ่คณุค่าทางประวตัศิาสตร์	นัน่คือ	หากเป็นเร่ืองท่ีเป็น

เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะแล้วย่อมไม่เป็นความผิด	หากเป็นการ

ใช้ภาพของ	มือ	เท้า	ส่วนของร่างกายของบุคคล	ภาพของบ้าน	รถ

หรือสุนัขของเอกชนใด	โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นของบุคคลใด	

ไม่เป็นการละเมิด	เช่นเดียวกับการใช้บุคลิกลักษณะ	อาชีพ	หรือ

เรือ่งราวเกีย่วกับชวีติของเอกชนโดยสาธารณชนท่ัวไปรู้ว่าเป็นเร่ือง

สมมุติขึ้น	เพื่อหาประโยชน์ก็ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว

	 4.	การบัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ 
ส่วนตัว	ส�าหรับประเทศไทยโดยที่เริ่มมีการละเมิดสิทธิในความ

เป็นอยู่ส่วนตัวในรูปแบบต่างๆ	มากยิ่งขึ้น	รัฐธรรมนูญฯ	2540	

มาตรา	34	จงึได้บัญญตัคิุม้ครองสทิธชินดินีไ้ว้เป็นครัง้แรกและห้าม

มีการละเมิด	ยกเว้นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	และต่อ

มารัฐธรรมนูญฯ	2550	และ	2560	ก็ได้บัญญัติคุ้มครองไว้เช่น

เดียวกันอย่างไรก็ดี	 กฎหมายระดับรองลงมาอาทิ	ประมวล

กฎหมายหรอืพระราชบญัญัติต่างๆ	ของประเทศไทยยงัไม่ได้รบัรอง	

“สิทธิในความเป็นอยู ่ส่วนตัว”	 ไว้เป็นการท่ัวไปอย่างชัดแจ้ง	 

ในทางแพ่งคงต้องอาศยับทบัญญตัท่ัิวไปตามประมวลกฎหมายแห่ง

และพาณิชย์ในเร่ืองละเมิดมาตรา	420	ซึ่งบัญญัติว่า	“ผู้ใดจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่น	 โดยผิดกฎหมายให้เขาเสีย

หายถงึแก่ชวีติกด็	ีแก่ร่างกายกด็	ีอนามยักด็	ีเสรภีาพกด็	ีทรพัย์สนิ

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี	ท่านว่าผู้นั้นท�าละเมิดจ�าต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”	ค�าว่า	“หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด”	

อาจจะตีความอย่างกว้างขวางว่าหมายความรวมถึงสิทธิในความ

เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญฯ	2560	มาตรา	32	

บัญญติัคุม้ครองไว้กไ็ด้	นอกจากนัน้	การกระท�าบางอย่างทีเ่ป็นการ
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รังควาน	เช่น	การสะกดรอย	การใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูตลอด

เวลา	การแอบถ่ายภาพบุคคล	หรือโทรศัพท์ไปหาบ่อยครั้งเกินไป	

การไปยนืเฝ้าหน้าบ้าน	ฯลฯ	ซึง่เป็นการรบกวนการใช้ชวีติโดยปกติ

สุขของเขาแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตาม	ก็อาจต้องรับผิดทาง

แพ่งตามมาตรา	421	ซึ่งบัญญัติว่า	“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิด

เสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น	ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”	

เพราะถอืได้ว่าเป็นการละเมดิสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวัของผูอ้ืน่

อย่างหนึ่ง	แต่โดยที่ประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย	ดังนั้น	

ทุกฝ่ายรวมทั้งศาลจะต้องปฏิบัติ	ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดย

เคร่งครัด	ศาลไทยจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจส่ังให้จ�าเลยกระท�าหรือ 

งดเว้นกระท�าการได้อย่างกว้างขวางเหมือนศาลอังกฤษหรือ

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ประเทศไทยไม่มีระบบให้

จ�าเลยจ่ายสนิไหมทดแทนในทางแพ่งเชงิลงโทษ	(Punitive	Dam-

age)	เหมอืนสหรฐัอเมริกา	ดงันัน้	ในทางปฏบิตัิฝ่ายผู้เสยีหายจาก

การถูกละเมิดสิทธิมักจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจ�านวนสูงมาก	 

แต่ประมวลกฎหมายแพ่งฯ	มาตรา	438	วรรคแรกบัญญัติว่า	 

“ค่าสนิไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถานใด	เพยีงใดนัน้	ให้ศาลวนิจิฉยั

ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”	ศาลไทยจึง

มักพิพากษาให้จ�าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ

ตามที่ศาลเห็นสมควรซึ่งมีจ�านวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ�านวนเงนิในค�าฟ้องขอเรยีกค่าสนิไหมทดแทนทีโ่จทก์ตัง้ไว้ส�าหรบั

ในทางคดีอาญานั้นก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิ

ในความเป็นอยู่ส่วนตวัตามรฐัธรรมนญูฯ	2560	ไว้โดยชดัแจ้ง	การ

ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดย

ผ่านสือ่มวลชน	เช่น	การน�าเรือ่งส่วนตัวมาเผยแพร่ทางสิง่พมิพ์หรอื

ทางวิทยุโทรทัศน์มักจะฟ้องกันในข้อหาหมิ่นประมาท	ซึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	326	ซึ่งบัญญัติว่า	“ผู้ใดใส่ความ

ผูอ้ืน่ต่อบคุคลทีส่ามโดยประการทีน่่าจะท�าให้ผูอ้ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง	

ถกูดหูม่ินหรือถูกเกลยีดชัง	ผูน้ัน้กระท�าความผดิฐานหมิน่ประมาท	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี	หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	

หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั”	แต่ถ้าเป็นการหมิน่ประมาทโดยผ่านสือ่มวลชน

จะเป็นความผิดตามมาตรา	28	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	

และปรับไม่เกินสองแสนบาท	เมื่อพิจารณาในทางกฎหมาย	การ

ละเมิดโดยน�าเรื่องส่วนตัวมาเผยแพร่นั้น	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความ

ผดิฐานหมิน่ประมาททกุกรณี	เพราะการน�าเรือ่งส่วนตวัมาเผยแพร่

หลายครั้ง	“มิใช่เป็นการใส่ความ”	แต่เพียงน�าเรื่องส่วนตัวที่เขา

ปกปิดมาเผยแพร่อย่างไม่สมควรและโดยไม่มีสิทธิกระท�าเช่นนั้น	

เช่น	น�าภาพนกัร้อง	นกัแสดงหญงิคนหนึง่ทีถ่่ายภาพลบัเฉพาะของ

ตนเองมาพิมพ์เผยแพร่โดยมิได้มีการแต่งเติม	ข้อความวิเคราะห์

วิจารณ์ในลักษณะเป็นการใส่ความเป็นต้น	อย่างไรก็ดี	คดีหมิ่น

ประมาทนั้นเป็นคดีท่ียอมความกันได้	คู่ความจึงมักจะตกลงยอม

ความกนัท�าให้คดยีตุกินัไปเป็นส่วนใหญ่การคุม้ครองสทิธใินความ

เป็นอยูส่่วนตวัของบคุคลในประเทศไทยในเรือ่งอ่ืนๆ	จะปรากฏใน

กฎหมายเฉพาะเรื่องไป	เช่น

	 การรักษาความลับของคนไข้โดยแพทย์หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม	ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2526	หมวด	3	ข้อ	9	และกฎ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมารยาทแห่งวิชาชีพตามพระราช

บัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป	พ.ศ.	2479

	 ทนายความต้องรักษาความลับลูกความตามพระราช

บัญญัติทนายความ	พ.ศ.	2528	ตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท

ทนายความ

	 ผู้ที่ล่วงรู้ความลับของผู้อื่นโดยเจ้าพนักงานหรือโดยเหตุ

ท่ีประกอบอาชีพเป็นแพทย์	เภสชักร	คนจ�าหน่ายยา	นางผดงุครรภ์	

พยาบาล	นกับวช	หมอความ	ทนายความหรอืผูส้อบบญัช	ีแล้วเปิด

เผยความลับนั้น	มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	

323	จ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ

	 การเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าต้องปฏิบัติตามพระ

ราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ.	2540	มาตรา	16,18	

มาตรา	20	และมาตรา	25

	 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540	ให้สิทธิประชาชนขอ

ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้	เว้นแต่เป็นข้อมูลในเรื่อง

ส่วนตัวของบุคคลอื่น

	 พ.ร.บ.โทรเลขโทรศัพท์	พ.ศ.	2477	บัญญัติมาตรา	24	

ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์และมีโทษอาญา	แต่ปัจจุบันได้มี

กฎหมายหลายฉบับยินยอมให้มีการดักฟังทางโทรศัพท์ได้เพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมบางประเภทโดย

ให้ขออนุญาตจากศาลตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายบัญญตั	ิเช่น	พระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	พ.ศ.	2519	มาตรา	14	

จัตวา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
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พ.ศ.	2542	มาตรา	46	พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 

พ.ศ.	2547	มาตรา	25	เป็นต้น	ฯลฯ

	 ส�าหรับทางด้านหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการจัดท�าข้อบังคับ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

หนงัสอืพมิพ์	พ.ศ.	2541	ข้อ	27	ก�าหนดว่า	“หนงัสอืพมิพ์พงึละเว้น

การล่วงละเมิดสิทธิส ่วนบุคคล	 เว ้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์

สาธารณะ”	ต่อมา	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้มีค�าแถลงเมื่อ

วนัท่ี	17	กรกฎาคม	2546	เรือ่ง	หนงัสอืพิมพ์น�าเสนอข่าวและภาพ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในข้อ	2	เรียกร้องว่า	“สภาการหนังสือพิมพ์

แห่งชาตเิหน็ว่า	ในการน�าเสนอข่าวและภาพต่างๆ	หนงัสอืพมิพ์จะ

ต้องให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว

เป็นอันดับแรก”

	 การด�าเนนิการกบัการละเมดิสทิธิในความเป็นอยูส่่วนตัว

ของบุคคลด้วยการรังควานรูปแบบต่างๆ	อาทิ	การติดตามสะกด

รอย	การถ่ายรูป	การใช้กล้องส่องทางไกล	การโทรศัพท์ไปหาตลอด

เวลา	ฯลฯ	นัน้	อาจปรบัเข้ากบัความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	392	ซึง่บญัญัติว่า	“ผูใ้ดท�าให้ผูอ้ืน่เกดิความกลวัหรอื

ความตกใจโดยการขูเ่ขญ็ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหนึง่เดอืนหรอื

ปรับไม่เกินหนึง่พนับาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั”	และมาตรา	397	(เดมิ)	

ซึง่บญัญตัว่ิา	“ผูใ้ดในทีส่าธารณะหรอืต่อหน้าธารก�านลักระท�าด้วย

ประการใดๆ	อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระท�าให้ผู้อื่น

ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญต้องระวางโทษจ�าคุกไม่

เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

	 อนึ่ง	หากมีการฟ้องศาลด�าเนินคดีตามมาตรา	392	หรือ

มาตรา	397	แล้วเพ่ือป้องกันการกระท�าผดิซ�า้อกี	กอ็าจใช้มาตรการ

เพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา	เช่น	การห้ามเข้า

เขต	ก�าหนดตามมาตรา	44	การสั่งให้ท�าทัณฑ์บนตามมาตรา	46	

การสั่งให้ส่งตัวไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล	มาตรา	48	การห้าม

ประกอบอาชีพ	หรือวิชาชีพตามมาตรา	50	ก็ได้

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	เป็นตัวอย่างของการละเมดิสทิธใิน

ความเป็นอยูส่่วนตวัของบคุคลทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามมาตรา	34	

แห่งรัฐธรรมนูญฯ	2540	และมาตรการทางกฎหมายและสังคม 

เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว	อย่างไรก็ดี	ปัจจุบันสิทธิประเภทน้ีได้มี

ความส�าคญัแก่ชวีติประจ�าวนัของประชาชนและมกีารละเมดิสทิธิ

ในรปูแบบต่างๆ	มากขึน้ทกุที	แต่ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายระดบั

รอง	เช่น	ประมวลกฎหมายหรอืพระราชบญัญัติรบัรองสทิธใินความ

เป็นอยูส่่วนตัวของบคุคลไว้อย่างชัดแจ้งรวมทัง้กลไกทางกฎหมาย

ทีจ่ะคุม้ครองท้ังทางคดแีพ่งคดอีาญาและทางคดปีกครอง	ยงัคงใช้

วธิกีารตีความ	และการปรบัใช้กฎหมายทีม่อียูม่าใช้โดยอนโุลมเป็น

เรื่องๆ	ไป	รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใน	 เร่ือง	การ

คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลยังอยู่ในวงจ�ากัด	 

ดังนั้น	น่าจะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการครั้งใหญ่ว่าด้วยเรื่องนี้

โดยตรง	 เพื่อระดมความคิดจากหลายฝ่ายหามาตรการในการ

คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น

 5.	การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็น
อยูส่่วนตัวให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน	ปัญหาทีป่ระเทศไทยไม่มี

กฎหมายบัญญตัริบัรองและคุม้ครองสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตัวได้

อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	ปัจจุบันได้มีความพยายามท่ีจะพัฒนา

กฎหมายภายในท้ังในทางอาญาและในทางแพ่งให้มีการคุ้มครอง

สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดังนี้

	 5.1	ในทางอาญา	ปัจจุบันมาตรา	397	แห่งประมวล

กฎหมายอาญาได้รับการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้บังคับใหม	่

เมือ่	พ.ศ.	2558	ซึง่มผีลคุม้ครองสทิธใินความเป็นอยูส่่วนบคุคลได้

ดยีิง่ขึน้	ดงัมข้ีอความต่อไปนี	้มาตรา	397	ผูใ้ดกระท�าด้วยประการ

ใดๆ	ต่อผู้อื่น	อันเป็นการรังแก	ข่มเหง	คุกคาม	หรือกระท�าให้ได้

รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญ	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท	ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท�า

ในที่สาธารณสถาน	หรือต่อหน้าธารก�านัล	หรือเป็นการกระท�าอัน

มีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ	ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคสองเป็นการกระท�าโดยอาศัยเหตุ

ทีผู่ก้ระท�ามอี�านาจเหนอืผูถ้กูกระท�า	อนัเนือ่งจากความสัมพันธ์ใน

ฐานะทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา	นายจ้างหรอืผูม้อี�านาจเหนอืประการอืน่	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น

บาท

	 5.2	ส่วนในทางแพ่งได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	ซึง่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาการบรหิารงานยตุธิรรม

แห่งชาติ	 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์

ลักษณะ	5	(ละเมิด)	ทั้งหมด	ซึ่งมีการบัญญัติรับรองสิทธิในความ

เป็นอยู ่ส่วนตัวอย่างชัดแจ้งเป็นครั้งแรกในมาตรา	420	และ 
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มีมาตรการป้องกันการกระท�าละเมิดซ�้า	(มาตรา	๔๔๖)	รวมท้ัง

มาตรการให้ชดใช้ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ	(Punitive	Damage)	ด้วย	

(มาตรา	๔๕๒/๒)	โดยมีรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว	ดัง

ต่อไปนี้

	 5.2.1	การรบัรองสทิธิในความเป็นอยูส่่วนตวั	มาตรา	420	

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	ท�าต่อบุคคลอื่นโดยมิชอบให้เขาได้

รับความเสียหาย	ท่านว่าผู ้นั้นท�าละเมิด	จ�าต้องใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการนั้นความเสียหายตามวรรคหนึ่ง	หมายความถึง	

ความเสียหายแก่ชีวิต	ร่างกาย	อนามัย	จิตใจ	เสรีภาพ	ชื่อเสียง	

เกียรติยศ	ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์	สิทธิในครอบครัว	ความ

เป็นอยู่ส่วนตัว	ทรัพย์สิน	ทางท�ามาหาได้	สิทธิในการประกอบ

อาชพีการงาน	หรอืสทิธอิืน่ใดสทิธอิืน่ใดตามวรรคสอง	หมายความ

รวมถงึ	ประโยชน์ทีแ่ม้มไิด้มกีฎหมายบญัญติัรบัรองคุม้ครองไว้โดย

ชัดแจ้ง	แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่บุคคลพึงมีพึงได้ในสังคม	รวมท้ัง

สิทธิต่างๆ	ของทารกในครรภ์	มารดา	หากว่าภายหลังคลอดแล้ว

อยูร่อดเป็นทารกมาตรา	421	การใช้สทิธซิึง่มแีต่จะให้เกดิเสยีหาย

แก่บุคคลอื่น	หรือการใช้สิทธิที่มิได้มุ่งหวังประโยชน์อันเป็นปกติ

ธรรมดาแห่งสิทธินั้น	หรือการใช้สิทธิในลักษณะข่มเหงรังแก	ล่วง

เกินประมาทเลินเล ่ออย่างร ้ายแรงตามความในวรรคหนึ่ง	

หมายความถึง	การกระท�าโดยปราศจากความระมัดระวังที่เบี่ยง

เบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก	ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจ�า

ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์

	 5.2.2	ค่าสินไหมทดแทนและมาตรการป้องกันการ 

กระท�าละเมดิซ�า้	มาตรา	446	ค่าสนิไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถาน

ใดเพียงใดนั้น	ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้าย

แรงแห่งละเมิด	 (มาตรา	438)	ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง	

นอกจากค่าเสยีหายแล้วให้หมายความรวมถงึมาตรการป้องกนัและ

เยียวยา	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 (1)	ค�าสั่งห้ามมิให้กระท�าการอันจะเป็นละเมิดหรือ

เป็นการกระท�าซ�้า	หรือกระท�าต่อไป	ซึ่งละเมิด

	 (2)	ค�าสั่งบังคับให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้อง

ปัดภยัพบิตัหิรอืความเสยีหายทีใ่กล้จะเกดิขึน้อนัจะเป็นละเมิดต่อ

บุคคลอื่น	หรือให้กระท�าการแก้ไขเยียวยาเพื่อก�าจัดหรือบรรเทา

ผลร้ายที่เกิดจากการท�าละเมิดให้หมดไป

	 (3)	ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งแสดงสิทธิของผู้ท่ีได้รับความ

เสียหายอันถูกโต้แย้งโดยมิชอบบุคคลใดจะประสบความเสียหาย

อันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่นบุคคลผู้

นั้นชอบท่ีจะเรียกให้จัดการตามท่ีจ�าเป็นเพื่อบ�าบัดปัดป้อง

ภยันตรายนั้นเสียได้	(มาตรา	435)	บุคคลใดท�าให้เขาต้องเสียหาย

แก่ช่ือเสียง	เมือ่ผูเ้สยีหายร้องขอ	ศาลจะสัง่ให้บุคคลนัน้จดัการตาม

ควรเพือ่ท�าให้ชือ่เสยีงของผูน้ั้นกลบัคนืดีแทนให้ใช้ค่าเสยีหายหรอื

ทั้งให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้	(มาตรา447)

	 5.2.3	ค่าสนิไหมทดแทนเชงิลงโทษ	(Punitive	Damage)

มาตรา	452/2	นอกจากค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การละเมิดในหมวด

นี้	หากข้อเท็จจริง	ปรากฏว่าการละเมิดนั้นได้กระท�าต่อผู้เสียหาย

โดยเจตนาร้าย	 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 

มีพฤติการณ์ทารุณโหดร้าย	ข่มเหงรังแก	กล่ันแกล้ง	แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ	หรือมิได้ค�านึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น	ให้ศาลมี

อ�านาจก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การลงโทษเพ่ิมขึน้จากจ�านวน

ค่าสนิไหมทดแทนที	่แท้จรงิทีศ่าลก�าหนดได้ตามทีศ่าลเหน็สมควร	

แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสนิไหมทดแทนท่ีแท้จรงินัน้	ทัง้นีโ้ดยค�านงึ

ถึงพฤติการณ์ต่างๆ	เช่น	ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสีย

หายได้รับ	สถานะทางการเงินของผู้กระท�าละเมิด	การที่ผู้กระท�า

ละเมดิได้บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนและการทีผู่เ้สียหายมส่ีวน

ในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย	ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง	มิให้น�าไปใช้เป็นวัตถุแห่ง

สัญญาประกันภัย	มาตรา	452/3	สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิด

แต่มูลละเมิดนั้น	ท่านว่าขาดอายุความ	เมื่อพ้นสองปี	นับแต่วันที่

ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน	

หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันท�าละเมิด
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

ส.มก. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา

นายวินิจ	วิริยาสิตาภรณ์	เลขาธิการ	ส.มก.	พร้อมกรรมการบริหาร	ถวายพระพรแด่	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่	9	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2560
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ส.มก. ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.	พร้อมกรรมการบริหาร	ถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพย 

วรางกูร	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	65	พรรษา	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	 

เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2560
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ส.มก. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำาปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฯพณฯ	องคมนตรี	นายจรัญธาดา	กรรณสูต	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล	ประจ�าปี	2560	ชิงถ้วย

พระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จัดโดย	ส.มก.	ณ	Blu-O	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	รัชโยธินกรุงเทพฯ	

เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2560
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ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 60 ล้านตัว ทั่วประเทศ 
ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยมี	ฯพณฯ	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	ในรัชกาลท่ี	9	นายนิสิต	จันทร์สมวงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	และ	ดร.วิฑูรย	์ 

สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.	และประชาชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ณ	บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข	อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก	วัดเฉลิม 

พระเกียรติวรวิหาร	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2560
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ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยาสตร์ มก. จัดงานระดมทุนพี่น้อง KU และภาคเอกชน
สบทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันดนตรีเวทีระดับโลก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

บรรยากาศงานระดมทุนพี่น้อง	KU	และภาคเอกชนสบทบทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันดนตรีเวท ี

ระดับโลก	ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	ณ	ส�านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2560
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ส.มก. ระดมทุนชาว KU ช่วยเหลือนิสิต มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ที่ประสบภัยน้ำาท่วม

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.ระดมทุนชาว	KU		ได้เงิน	จ�านวน	307,089	บาท	เพื่อช่วยเหลือ	นิสิต	มก.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
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ส.มก. จัดสัมนา 
เรื่อง “เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ ไปจีน”
เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.

ส.มก. จัดสัมนา 
เรื่อง “เห็ดเป็นยา จริงหรือ?” 

เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.
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นายนิวัติ	 สุธีมีชัยกุล	อุปนายก	ส.มก.	 เป็นประธานจัดแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ	ณ	สนามอยุธยา	กอล์ฟ	คลับ	 

เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

ส.มก. จัดแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ
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พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ชาวนนทรีรวมใจประดิษฐ์ถวายพ่อหลวง ร.9

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายกส.มก.	ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ชาวนนทรีรวมใจประดิษฐ์	จ�านวน	100,000	ดอก	ให้กับนางสาวดุษฎ	ี 

สรวงขนัธ์	รกัษาการผูอ้�านวยการกองส่งเสริมอาชพี	ส�านกัพฒันาสงัคม	ผูแ้ทนผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	โดยมนีสพ.	ยคุล	ลิม้แหลมทอง	

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ	 เมื่อวันที่	 31	สิงหาคม	2560	 

ณ	อาคาร	ส.มก.
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กิจกรรมชาวค่ายอาสา KU

ชาวเกษตรศาสตร์ร่วมรำาลึก “สืบ นาคะเสถียร”
ผู้อุทิศให้กับการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมดีๆ	ที่ชาวค่ายอาสา	KU	ท�ามาอย่างต่อเนื่อง

ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้เป็นประธาน	“งานร�าลึกการจากไป	27	ปี	ของสืบ	 

นาคะเสถียร”	ผู้อุทิศให้กับการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทย	ซึ่งเป็นนิสิตเก่าคณะวนศาสตร์	มก.	งานดังกล่าวจัดให้มีการท�าบุญอุทิศ

ส่วนกุศล	และวางพวงมาลา	โดยมี	นายชัยรัตน์	อร่ามศรี	และ	ดร.ปิยวัตน์	ดิลกสัมพันธ์	กรรมการ	สม.ก.	เป็นผู้แทนร่วมงานสืบสาน	ณ	

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	มก.	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2560
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กิจกรรมกองทุนมอบเงินช่วยเหลือนิสิตเก่า มก.

นายวินิจ	วิริยาสติาภรณ์	เลขาธกิาร	ส.มก.	มอบเงนิช่วยเหลอืของกองทนุนสิติเก่า	มก.	ให้แก่	นายสวุสนัต์	กติตศิภุกร	(วสินัต์	กติตศิภุกร)		

นิสิตเก่า	มก.	รุ่นที่	42	โดยมีนางพรวลี	สมใจประสงค์	ภรรยาเป็นผู้แทนในการรับมอบ	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.	พร้อมกรรมการบริหารมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า	มก.	ให้กับ	นายชัยณรงค์	พิพัฒนสุข 

นิสิตเก่า	มก.	รุ่นที่	32	โดยมีนางสุพิศ	พิพัฒนสุข	ภรรยาเป็นผู้แทนในการรับมอบ	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.
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จดหมายจากใจ 
น้อง KU ที่ได้รับทุน จาก ส.มก.
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	 ประเทศไทยมผีูน้บัถอืพระพทุธศาสนาคดิเป็นร้อยละ	95	

ของประชากรท้ังประเทศหรือราว	63	ล้านคน	ส่วนใหญ่มีการ

นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษและบิดามารดา	โดยไม่มี

ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องจึงเป็นผู้มีความ

เห็นผิด	 (มิจฉาทิฎฐิ)	 ในลักษณะต่างๆ	นานา	 เป็นการขัดต่อ 

พระธรรมซ่ึงเป็นค�าสอนของพระบรมศาสดา	พระอรหนัตสมัมาสมั

พุทธเจ้า

	 ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาของชาติมีการจัดสอนวิชา

พระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับช้ัน

ประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาแต่ก็เป็นเพียงการเรียนเฉพาะ

ตัวหนังสือเท่านั้นผู้เรียนไม่มีความเข้าใจแต่อย่างใดโดยส่งผลกระ

ทบต่อเนื่องถึงความรู้ทางพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาที่สูง

ขึ้นจะเห็นได้จากความเป็นคนเชื่อง่าย	ตื่นมงคลในสิ่งท่ีเช่ือว่าเป็น

สิ่งศักดิ์สิทธ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และงมงายในเรื่องไสยศาสตร	์ 

นับเป็นจดุอ่อนของชาวพทุธทีย่งัแก้กนัไม่ตกมาทกุยคุทกุสมยัทัง้ๆ	 

ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธเป็นผู้มีสติและปัญญา	เป็นผู้มี

เหตุผล

	 การบูชาทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธส่วนใหญ่ 

มุ่งเน้นแต่การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของและประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา	(อามิสบูชา)	เท่านั้น	แต่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษา

พระธรรมซ่ึงเป็นค�าสอนของพระพุทธองค์	 (ปฏิบัติบูชา)	โดยการ

ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะซึ่งมีเนื้อหาสาระตรงตามพระ

ไตรปิฎก	เพื่อจะได้น้อมน�าพระธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ไป

ประพฤตปิฏบิตัด้ิวยการรกัษาศลีให้กายและวาจาสุจริต	ซึง่จะเป็น

หนทางที่จะน�าพาให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขตาม

อตัภาพของแต่ละบุคคลหากชาวพทุธมกีารนบัถือพระพทุธศาสนา

เพียงแต่ในนามโดยขาดความรูค้วามเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่าง

ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งส�าหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ

ในชาตินี้เพราะไม่ได้รับประโยชน์อันใดเลยจากพระพุทธศาสนา

ธรรมะน่ารู้ 

สิ่งที่ชาวพุทธควรรู้เพื่อละความเห็นผิด

ทวีศักดิ์	อุ่นจิตติกุล
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	 ชาวพุทธซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีประกอบด้วย

ปัญญาย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัย	คือ	ดวงแก้ว	3	

ประการ	ประกอบด้วย	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์คุณของ 

พระรัตนตรัยม	ี3	ประการ	คือ	พทุธคุณ	ธรรมคุณ	สงัฆคณุ	พทุธคณุ	

คอื	คณุของพระพทุธเจ้ามี	9	ประการ	ได้แก่	ทรงเป็นผูบ้รสิทุธิป์ราศ

จากกิเกสและละเว้นการท�าความชั่ว	ทรงเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจ	4	 

โดยรู้แจ้งทุกข์	เหตุที่เกิดทุกข์	ความดับทุกข์	และวิธีให้ถึงความดับ

ทุกข์ด้วยพระองค์เอง	ทรงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้แจ้งและ

ความประพฤติปฏิบัติดี	ทรงสั่งสอนในสิ่งที่รู้ให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติ

ตาม	ทรงเสด็จไปสู่อริยมรรค	ซึ่งเป็นทางอันประเสริฐไปสู่นิพพาน	

ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกในความจริงถึงสังขารขันธ์ทั้งหลาย	ทรงเป็น 

ผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า	ทรงเป็น

ศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย	ทรงเป็นครขูองบคุคลทัง้ช้ัน

สูงและต�่า		

 ทรงเป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ไม่หลง	ไม่งมงาย	มีสติที่

ผ่องใส	ทรงเป็นผู้จ�าแนกแจกธรรมอธิบายธรรมได้อย่างเหมาะสม

แก่อุปนิสัยของผู้ที่พึงจะได้รับผลส�าเร็จตามสมควร

	 ธรรมคุณ	คือ	คุณของพระธรรมมี	6	ประการ	ได้แก่	พระ

ธรรมอันมีค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว	เป็นความ

จริงแท้	เป็นหลักของชีวิตอันประเสริฐ

	 พระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติตามจะเห็นได้ด้วยตนเอง	ไม่ต้องเชื่อ

ค�าผู้อืน่	พระธรรมนีไ้ม่เนือ่งด้วยกาลเวลาไม่ขึน้อยูกั่บเวลา	ผูป้ฏบิตัิ

ตนตามพระธรรมได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้น	เป็นจริง

ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย	พระธรรมนี้ควรเรียนให้

มากเพราะเป็นค�าสอนทีค่วรรูแ้ละพสิจูน์	เนือ่งจากเป็นสิง่ทีจ่รงิแท้

ตลอดเวลาพระธรรมน้ีควรน้อมน�าเข้ามาไว้ในใจเพือ่ยดึถอืเป็นหลัก

ปฏิบัติในชีวิตจะได้บรรลุถึงความหลุดพ้นพระธรรมนี้วิญญูชนรู้ได้

เฉพาะตนด้วยการศึกษาและน้อมน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระ

ธรรม

	 สังฆคุณ	คือ	คุณของพระสงฆ์มี	9	ประการ	ได้แก่	เป็นผู้

ปฏบัิตดิตีามพระธรรมเป็นผูป้ฏบิตัติรงตามพระธรรม	เป็นผูป้ฏบิตัิ

ถกูทางเพ่ือรู้สภาวธรรมตามความเป็นจรงิ	เป็นผูป้ฏบัิตสิมควรและ

เป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่หวังผลตอบแทน	เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลา

จารวัตรควรแก่การเคารพ	เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ	เป็นผู้ควรแก่

การท�าบญุ	เป็นผูค้วรแก่การกราบไหว้	เป็นเนือ้นาบญุของชาวโลก

	 พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ชาวพุทธเป็นคนเชื่อง่ายดังที่

ปรากฏอยู่ใพระสุตตันตปิฎก	(พระสูตร)	ในกาลามสูตร	ทรงสอน

ว่าไม่ให้เชือ่สิง่ใดๆ	อย่างมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพจิารณาให้เหน็จรงิ

ถงึคณุและโทษหรอืดไีม่ดก่ีอนเชือ่โดยให้พจิารณาไตร่ตรองถงึเหตุ

และผลเสียก่อน	ทรงสอนให้อย่าเชื่อง่ายใน	10	ประการ	ได้แก่

	 1.	อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา

	 2.	อย่าเชื่อโดยเห็นท�าตามกันมา

	 3.	อย่าเชื่อโดยเล่าลือตามกันมา

	 4.	อย่าเชื่อโดยอ้างในต�ารา

	 5.	อย่าเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง

	 6.	อย่าเชื่อโดยคิดตามอาการเป็นไป

	 7.	อย่าเชื่อโดยชอบใจว่าถูกต้องตามหลักของตน

	 8.	อย่าเชื่อโดยเห็นว่าเป็นมงคล

	 9.	อย่าเชื่อโดยคาดเดาเอาเอง

	 10.	อย่าเชื่อโดยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

	 การท�าบุญของชาวพุทธส่วนใหญ่มักท�ากันไม่ถูกต้องและไม่

ถูกวิธีแท้ที่จริงแล้วการท�าบุญทางพระพุทธศาสนา	มี	10	ประการ	

ซึ่งเรียกว่า	“บุญกิริยาวัตถุ	10”	คือ	ที่ตั้งแห่งการท�าบุญ	ทาง

ท�าความดี	ในทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่

	 1.	ท�าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ	(ทานมัย)

	 2.	ท�าบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี	(สีลมัย)

	 3.	ท�าบุญด้วยการเจรญิภาวนาคอืฝึกอบรมจติใจ	(ภาวนามยั)

	 4.	ท�าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม	(อปจายนมัย)

	 5.	ท�าบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้	(เวยยาวัจจมัย)

	 6.		ท�าบญุด้วยการเฉลีย่ส่วนแห่งความดใีห้แก่ผูอ้ืน่	(ปัตตทิานมยั)

	 7.	ท�าบุญด้วยการยนิดใีนความดขีองผูอ้ืน่	(ปัตตานโุมทนามัย)

	 8.	ท�าบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้	(ธัมมัสสวนมัย)

	 9.	ท�าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้	(ธัมมเทสนามัย)

	 10.	ท�าบุญด้วยการท�าความเห็นให้ตรง	(ทิฏฐุชุกัมม์)

17-0811-001.indd   65 9/16/60 BE   4:01 PM



วารสารนนทรี/ ส.มก.

66

	 ส่วนการท�ากุศลในทางพระพุทธศาสนามี	10	ประการ	ซึ่ง

เรียกว่า	“กุศลกรรมบถ	10”	คือ	ทางแห่งกุศลกรรมหรือทาง

ท�าความดี	ในทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่

	 1.	เว้นจากปลงชีวิต	(ปาณาติปาตา	เวรมณี)

	 2.	 เว ้นจากถือเอาของที่ เขามิได ้ ให ้ โดยอาการขโมย	

(อทินนาทานา	เวรมณี)

	 3.	เว้นจากประพฤติผิดในกาม	(กาเมสุมิจฉาจารา	เวรมณี)

	 4.	เว้นจากพูดเท็จ	(มุสาวาทา	เวรมณี)

	 5.	เว้นจากพูดส่อเสียด	(ปิสุณาย	วาจาย	เวรมณี)

	 6.	เว้นจากพูดค�าหยาบ	(ผรุสาย	วาจาย	เวรมณี)

	 7.	เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ	(สัมผัปปลาปา	เวรมณี)

	 8.	ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา	(อนภิชฌ)

	 9.	ความไม่คิดร้ายผู้อื่น	(อพยาบาท)

	 10.	ความเห็นชอบ	ถูกต้องตามคลองธรรม	(สัมมาทิฎฐิ)

	 หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ได้น�ามาประมวลไว้นี้มี

จุดมุ ่งหมายให้ชาวพุทธมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่

ประกอบด้วยปัญญาซึง่จะต้องศกึษาและท�าความเข้าใจให้เกิดเป็น

ปัญญาของตนเองเพื่อจะได้เป็นผู้มีความเห็นถูก	 (สัมมาทิฎฐิ)	

สามารถน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ไปประพฤติ

ปฏบิตัใิห้เกิดประโยชน์สขุทัง้ในทางโลกและทางธรรมในภพนีแ้ละ

ยังจะน�าไปสู่การเกิดในสุขคติภูมิในภพหน้า
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									บ่อยครั้งที่มีการท�าสัญญากู้ยืมเงินแล้วไม่ระบุดอกเบี้ยว่า

เป็นเท่าไร	ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	การเขียนสัญญากู้ยืมเงิน	ก็จะ

ต้องระบุดอกเบี้ยไว้ด้วย	และดอกเบี้ยที่จะเรียกกันได้	จะต้องไม่

เกินที่กฎหมายก�าหนด	นั่นคือ	ร้อยละ	15	ต่อปี

	 แต่ในทางปฏิบัติ	ผู้กู้และผู้ให้กู้มักไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

ไว้ในสญัญากูย้มืเงนิ	ซึง่เมือ่ถงึคราวฟ้องร้องกนั	กม็ปัีญหาว่ากรณี

ทีไ่ม่ระบอุตัราดอกเบีย้ไว้	สดุท้ายจะต้องจ่ายดอกเบ้ียหรอืไม่	และ

ต้องจ่ายเท่าไหร่	 ในกรณีดังกล่าว	มีค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	

12738/2555	ดังนี้

 “สัญญากู้ยืมเงิน	ข้อ	2	วรรคหนึ่ง	ปรากฏเพียงว่า	โจทก์

กบัจ�าเลยตกลงให้คิดดอกเบีย้กนัได้	แต่ไม่ได้ก�าหนดอตัราดอกเบ้ีย

กนัไว้ในสญัญา	แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	654	

จะบญัญตัห้ิามมใิห้คิดดอกเบีย้เกนิร้อยละ	15	ต่อปี	กม็คีวามหมาย

เพียงว่า	ในสัญญาที่ตกลงกันก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้	ห้ามมิให้

ตกลงคดิดอกเบีย้กนัเกนิอตัราร้อยละ	15	ต่อปี	แต่เมือ่คูส่ญัญาไม่

ได้ตกลงกันก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นนี้	จึงต้องเป็นไปตาม

มาตรา	7	ที่บัญญัติให้ใช้อัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี”

	เกร็ดสาระน่าร้

	 ทัง้นี	้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	7	ความ

ว่า	“ถ้าจะต้องเสียดอกเบ้ียแก่กันและมิได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

ไว้โดยนติกิรรมหรอืโดยบทกฎหมายอนัชดัแจ้ง	ให้ใช้อตัราร้อยละ

เจ็ดครึ่งต่อปี”

	 ดังนั้นสรุปได้ว่า	สัญญากู้ยืม	หากไม่ระบุดอกเบี้ยกันไว้	

สุดท้ายจะเรียกกันได้อัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	

รู้เรื่อง … สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ระบุดอกเบี้ยว่าเป็นอย่างไร 
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	 กรณี...ฐานความผิด...ฐานรับของโจร	การกระท�าความ

ผิดในกรณีนี้ได้....ต้องมีการกระท�าความผิดอันเกิดขึ้น	จากการลัก

ทรัพย์	ได้แก่	วิ่งราวทรัพย์	กรรโชก	รีดเอาทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้น

ทรพัย์	ฉ้อโกง	ยกัยอกทรพัย์	ก่อนจึงจะเกดิความผดิรบัของโจร	เมือ่

ของทรัพย์ที่ได้มานั้นมาจากการกระท�าความผิด

มาตรา	357	เขียนไว้ว่า

 “ผู้ใดช่วยซ้อนเร้น	ช่วยจ�าหน่าย	ช่วยพาเอาไปเสีย	 ซ้ือ	

รบัจ�าน�า	หรอื	รบัไว้โดยประการใด	ซึง่ทรพัย์อนัได้มา	โดยการกระ

ท�าความผิด	ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะ	ลักทรัพย์	วิ่งราวทรัพย	์

กรรโชก	รีดเอาทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกง	ยักยอก	หรือ

เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์	ผู้นั้น...	กระท�าความผิด	ฐานรับ...

ของโจรต้องระวางโทษ	..จ�าคุกไม่เกิน	ห้าปี	หรือ	ปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

	 ถ้าการกระท�าความผิด....	 ฐานรับของโจร...นั้น	 ได้

กระท�า...	เพื่อค้าก�าไร	หรือ...	ได้กระท�า....	ต่อทรัพย์	อันได้มาโดย

พลการ	ลักทรัพย์ตามมาตรา	335	(10)	ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์	 

ผู้กระท�า	ต้องระวางโทษ	จ�าคุกตั้งแต่	หกเดือน	ถึง	สิบปี	และปรับ

ตั้งแต่	หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท

	 ถ ้าการกระท�าความผิด. . . . 	 ฐานรับของโจร. . .นั้น	 

ได้กระท�า...	ต่อทรัพย์	อันได้มาโดย	การลักทรัพย์ตามมาตรา	335	

ทวิ	การชิงทรัพย์ตามมาตรา	339	ทวิ	หรือการปล้นทรัพย์ตาม

มาตรา	340	ทวิ	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	ห้าปี	ถึง	 

สิบปี	และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

	 ขณะเดียวกัน	ลักษณะการกระท�าที่เป็นความผิดฐานรับ

ของโจรมีหลายฐานความผิด	พึงระวังโดยเฉพาะซื้อสินค้ามือสอง	

ข้อพึงระวัง...ท่านอาจตกเป็นผู้เสียหาย ว่ารับของโจรได้

	เกร็ดสาระน่าร้
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		 จากกรณีทีศ่าลจังหวดัพระโขนง	มคี�าสัง่ให้เพกิถอนหมาย

ขังและปล่อยตัว		

	 ...นายสมใจ	แซ่ลิ้ม	ที่ถูกต�ารวจจับกุมในข้อหาคดียา 

เสพติด	และ...	ถูกน�าตัวไปคุมขังยังทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง

ไปทันที	เน่ืองจากรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า	นายสมใจ	แซ่ลิ้ม	ที่ถูก

จับกุมและคุมขัง	ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่กระท�าความผิด	เพียงแต่..	เป็น

บุคคลที่มีชื่อและนามสกุล	เหมือนกับ...	ผู้ต้องหาอีกคนเท่านั้น	จะ

เห็นได้ว่าศาลยุติธรรมให้ความส�าคัญกับ	การด�าเนินกระบวนการ

ทางศาล	เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชน	

ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได ้รับการรับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่ง	ราชอาณาจักรไทย

	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	32	ได้บัญญตัิ

รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายไว	้

โดยเฉพาะในเรือ่งของการจับ	และการคุมขงับคุคลท่ีจะกระท�ามไิด้		

เว้นแต่มีค�าสั่ง	หรือหมายของศาล	หรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ	อย่างไรก็ดี	หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า

ได้มีการจับกุม	และคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการ

กระท�าที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต	และร่างกาย

	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้.....

	 “ผู ้ เสียหาย	พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของผูเ้สียหาย	มสีทิธร้ิองต่อศาล	เพือ่ให้สัง่ระงบัหรอืเพิก

ถอนการกระท�าเช่นว่านัน้รวมทัง้จะก�าหนดวธิกีารตามสมควรหรอื

การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้”

	 นอกจากนี้...	เพื่อให้หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและร่างกายสามารถด�าเนิน	การได้อย่างเป็นรูปธรรม	

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ได้ก�าหนดข้ันตอนและ

เงื่อนไข	ตั้งแต่

	 ....การออกหมาย

	 ....การจับกุมผู้กระท�าความผิด

ไปจนถึง...	การน�าตัวผู้กระท�าความผิดไปคุมขังไว้อย่างละเอียด	

รวมถึง...วิธีแก้ไขในกรณีท่ีมีการอ้างว่ามีการคุมขังบุคคลใดบุคคล

หนึ่งในคดีอาญา	หรือ....	 ในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 

โดย	...มาตรา	90..	ก�าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้....	มีสิทธิยื่นค�าร้อง

ขอให้ปล่อยบุคคลท่ีถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ต่อศาลที่มี

อ�านาจพิจารณาคดีอาญานั้น	ได้แก่

	 (1)	ผู้ถูกคุมขังเอง

	 (2)	พนักงานอัยการ

	 (3)	พนักงานสอบสวน

	 (4)	ผู้บัญชาการเรือนจ�าหรือพัศดี

	 (5)	สามี	ภริยา	หรือญาติของผู้นั้น	หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง

	 ทั้งนี้	เมื่อศาลได้รับค�าร้อง...	ขอให้ปล่อย	จะต้องด�าเนิน

การ...	ไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน	และหากศาลเห็นว่า...	ค�าร้องนั้น

มมีลู	ศาลมอี�านาจ....	สัง่ผูค้มุขงัให้น�าตวัผู้ถกูคมุขงัมาศาลโดยพลนั	

และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขัง

เป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที 

ซึ่งในกรณีของนายสมใจ	แซ่ลิ้ม	 เมื่อวันท่ี	15	มิถุนายน	2554	 

นายธงชัย	ฉัตรเพิ่มพร	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง	 

ได้รับจดหมายจากนางสุรินทร์	พิกุลขาว	ขอให้ปล่อยตัวนายสมใจ	

แซ่ลิ้ม	สามีซึ่งมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงหมู	ในอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	

จังหวัดเพชรบุรี	จากการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	เนื่องจาก

นายสมใจสามีตนไม่ได้เป็นผู้กระท�าความผิดฐานมียาเสพติด	ไว้ใน

ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	และน่าจะเป็นการจับผิดตัว	ศาลจึงได้มี

ค�าสั่งให้ไต่สวนค�าร้องขอให้ปล่อย	ตามมาตรา	90	ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยด่วน	และเมื่อนางสุรินทร์ได้

เดนิทางมาศาล	เมือ่วนัที	่17	มถินุายน	2554	ศาลได้ท�าการไต่สวน

พยานผู ้ร ้องรวม	5	ปาก	รวมถึงเจ้าหน้าท่ีต�ารวจชุดจับกุม.. 

นายอนันต์	มีกุลหรือมีสกุลและนายสุรเชษฐ์	กลั่นค�า	สองผู้ต้องหา

ทำาอย่างไร เมื่อถูกจับผิดตัว

	เกร็ดสาระน่าร้
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ที่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจล่อซื้อและจับกุมได้	พร้อมเมทแอมเฟตามีน	

จ�านวน	2,000	เม็ด	ที่ให้การว่าได้ร่วมกับนายสมใจ	แซ่ลิ้ม	อาชีพ

รับจ้างขับรถทัวร์	ร่วมกันค้ายาเสพติดให้โทษ	ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ต�ารวจท่ีเคยเห็นหน้าคนร้าย	และยืนยันได้ว่านายสมใจ	แซ่ลิ้ม	 

ผู้ต้องหาที่จับกุมมา	ไม่ใช่นายสมใจ	หรือ	ใจ	แซ่ลิ้ม	คนร้ายที่ร่วม

กระท�าความผิดข้อเท็จจริงดังกล่าว	จึงรับฟังได้ว่า.....	เป็นการคุม

ขงัโดยมชิอบด้วยกฎหมาย	ศาลจึงมคี�าสัง่ให้เพกิถอนหมายขงั	และ

ให้ออกหมายปล่อยตัวนายสมใจ	แซ่ลิ้ม	ไปทันทีในวันเดียวกัน

	 อย่างไรก็ดี	สิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยตามมาตรา	90	 

จะมีอยู่เพียงระยะเวลาที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น	 

ดงันัน้	หากในระหว่างทีม่กีารยืน่ค�าร้องขอให้ปล่อย	หรอืการไต่สวน

ค�าร้องขอให้ปล่อยนัน้ยงัไม่ถงึทีส่ดุ	และผูถ้กูคมุขังได้รับการปล่อย

ตัวไปแล้วในระหว่างนั้น	ศาลชอบที่จะจ�าหน่ายคดีนั้น	และสิทธิ

ของบุคคลที่ร้องขอให้ปล่อยย่อมระงับไป

	 ดงัตวัอย่างค�าพพิากษาฎกีาที	่4827/2550	(ประชุมใหญ่)

....	ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า.......	สิทธิของผู้ถูกคุมขังในการยื่นค�าร้อง

ขอให้ศาลสัง่ปล่อยตัว	จากการควบคมุหรอืขงัโดยผดิกฎหมายตาม

มาตรา	90	 น้ันมีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาที่ผู้ถูกคุมขังยังถูกควบคุม

หรือขังไว้โดยไม่	ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น	เมื่อปรากฏว่าหลังจาก

ผู้ร้องถูกควบคุมตัว	พนักงานสอบสวนได้ปล่อยผู้ร้องชั่วคราวไป

แล้วโดยให้ผูร้้องท�าสญัญาประกนัไว้	จงึไม่มกีารควบคมุตวัผูร้้องอกี

ต่อไป	ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอตามมาตรา	90	ได้	แต่ในส่วนของการ

จบัหากเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรือ่งทีผู่ร้้องจะ	ด�าเนนิ

คดีแก่เจ้าพนักงานต�ารวจท่ีจับผู้ร้อง	ด้วยการร้องทุกข์ต่อเจ้า

พนักงานหรือฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองตามบทบัญญัติของ	

กฎหมายต่อไป

	 ดังนั้น	การคุมขังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	จะต้องกระท�าการ

ด้วยความระมัดระวัง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการกระท�าอันมิ

ชอบด้วยกฎหมาย	ดังเช่น...	ในกรณีของ..	นายสมใจ	แซ่ลิ้ม	ที่ถือ

ได้ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ

ในร่างกาย	ตามที่บัญญัติรับรองไว้	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	กฎหมายจึงต้อง...	มีมาตรการที่จะคุ้มครองเมื่อมี

การกระท�าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	เช่นว่านั้นเกิดขึ้น	โดยก�าหนด

ให้ศาลมีอ�านาจที่จะต้องท�าการไต่สวนหาความจริง	 ว่ามีการ

ควบคมุ	กกัขงัโดยมชิอบด้วยกฎหมายจรงิหรอืไม่	หากเป็นจรงิศาล

ต้องมีค�าสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนั้นไปทันทีทั้งนี้ศาลจะพิจารณา

ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานเป็นรายๆ	ไป

17-0811-001.indd   70 9/16/60 BE   4:01 PM



www.ku-alumni.org

71

	 พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ	พ.ศ.	2558	คือ	กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความ

สะดวกในธุรกรรมใดๆ	ที่ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากทาง

ราชการ	ขจดัความล่าช้า	ลดความส้ินเปลอืง	และท�าให้เรยีบง่ายขึน้	

ประกอบด้วยมาตราส�าคัญ	ดังนี้

	 มาตรา	8	ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ี

ในการรับค�าขอจะต้องตรวจสอบค�าขอ	และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่ยื่นพร้อมค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	หากเห็นว่าค�าขอไม่

ถูกต้องหรือ	ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอ

ทราบทันที	ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น	

ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน	

	 						ถ้าเป็นกรณทีีไ่ม่อาจด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ให้บนัทกึ

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้องยื่นเพ่ิม

เตมิ	พร้อมท้ังก�าหนดระยะเวลาท่ีผูย้ืน่ค�าขอจะต้องด�าเนินการแก้ไข

หรือยืน่เพิม่เตมิไว้	ในบนัทกึดงักล่าวด้วยและให้พนกังานเจ้าหน้าที่

และผูย้ืน่ค�าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อบส�า

เนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค�าขอไว้เป็นหลักฐาน

บังคับใช้แล้ว!! 
กฎหมายเปิดช่องให้ชาวบ้านฟ้องวินัย-แพ่ง ข้าราชการขี้เกียจและดึงเรื่อง

	เกร็ดสาระน่าร้
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	 				ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอได้จัดท�าค�าขอถูกต้องและแนบ

เอกสารหรือหลกัฐานครบถ้วนตามทีร่ะบ	ุในคู่มอืส�าหรบัประชาชน

ตามมาตรา	7	แล้ว	หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่ม

เติมครบถ้วน	ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน�าหรือตามท่ีปรากฏ

ในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว	พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก	เอกสาร

หรือหลกัฐานเพิม่เติมอืน่ใดอกีไม่ได้	และจะปฏเิสธการพจิารณาค�า

ขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง	ความไม่สมบูรณ์ของค�าขอหรือความไม่

ครบถ้วนของเอกสารหรอืหลกัฐานไม่ได้	เว้นแต่เป็นกรณทีีค่วามไม่

สมบูรณ์	หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

หรอืทุจรติของพนกังานเจ้าหน้าที	่และเป็นผลให้ไม่อาจอนญุาตได้	

ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร	และให้ด�าเนินการ

ทางวินัยหรือด�าเนนิคดกีบัพนกังาน	เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องโดยไม่ชักช้า

	 มาตรา	10	ผู้อนุญาตต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

ก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ	ส�าหรับประชาชนตามมาตรา	7	และ

แจ้งให้ผู้ยืน่ค�าขอทราบภายใน	7	วนั	นบัแต่วันทีพ่จิารณาแล้วเสรจ็	

เมื่อครบก�าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส�าหรับประชาชนตาม

มาตรา	7	แล้ว	หากผู้อนุญาต	ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ	ให้แจ้งเป็น

หนังสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบถงึเหตุแห่งความล่าช้าทกุเจ็ดวนัจนกว่า	 

จะพิจารณาแล้วเสร็จ	พร้อมทั้งส่งส�าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความ

ล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก	การขาดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต	ให้คณะกรรมการ

พฒันาระบบ	ราชการรายงานต่อคณะรฐัมนตรพีร้อมทัง้เสนอแนะ

ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัต	ิ

ราชการของหน่วยงานนั้น	ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรค

สอง	ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการ	เพื่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น	เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
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สุขภาพ:
สุดยอดวิธยีืดอายุ 10 อวัยวะที่สำาคัญของชีวิต

	 เราเคยได้ยินประโยคที่ว่า	“อวัยวะของเรานั้นจะเสื่อมไปตามเวลา”	แต่รู้หรือไม่ว่า	แท้จริงแล้ว	เราสามารถยืดอายุของอวัยวะ

ต่างๆ	ให้สามารถคงการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอได้

	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	ดร.โรแนน	แฟคโทรา	(Ronan	Factora	M.D.)	แห่งสถาบันการแพทย์	Cleveland	

Clinic	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้เผยเคล็ดลับสรุป	“สุดยอดวิธียืดอายุ	10	อวัยวะ”	ไว้ในนิตยสาร	Times	รายละเอียดอยู่ในภาพแต่ละ

ภาพ	ดังนี้	
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1.	“สมอง”	
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังจากอายุ	70	ปี	จะเริ่มพบความผิดปกติ

ที่เกิดจากการเสื่อมของเซลส์สมอง	ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ	ไม่

ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในคราวเดียว

	 วิธียืดอายุ:
	 •	นิวโรบิกส์	เอ็กเซอร์ไซส์	(Neurobics	Exercise)	คือ	

การท�ากิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้ง	2	ข้าง	ท�างานประสานกัน	เช่น	การ

ท�าสวน	การเย็บผ้า	การท�ากับข้าว	จะช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายและ

ซีกขวาได้รับการกระตุ้นและท�างานไปพร้อมกันอยู่เสมอ	

	 •	รับประทานปลาทะเล	ถั่วเปลือกแข็ง	และธัญพืช	อย่าง

เป็นประจ�า	เพราะอาหารเหล่านีม้สีารอาหารทีจ่�าเป็นต่อการบ�ารงุ

สมอง

	 •	ฝึกนั่งสมาธิ	 ใช้วิธีก�าหนดรู ้ลมหายใจเข้าและออก	

เป็นการเจริญสติก่อนนอน	จะช่วยลดความเครยีดและท�าใหส้มอง

ปลอดโปร่งขึ้นเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า	

 

 

2.	“ดวงตา”
	 ข้อเทจ็จรงิ	:	หลงัจากอาย	ุ40	ปี	ทกุๆ	ปี	ต่อจากนี	้ดวงตา	

จอประสาตา	และเลนส์ตาจะเสื่อมลง	ในอัตราที่ไม่สม�่าเสมอ	ขึ้น

อยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

	 วิธียืดอายุ	:
	 •	สวมแว่นกันแดด	เมื่อต้องท�ากิจกรรมกลางแจ้งเป็น

ประจ�า

	 •	ผู้ที่ท�างานกับคอมพิวเตอร์	ควรพักสายทุกๆ	45	นาที	

อย่างน้อย	5-10	นาที

	 •	งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอน	เพราะจะ

ท�าให้เกิดผลกระทบต่อวุ้นในตาได้	
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3.	“หู”
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังอายุ	60	ปี	การได้ยินจะค่อยๆ	ลดลงใน	

ทุกๆ	ปี	และทุกๆ	1	ใน	3	จะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้

	 วิธียืดอายุ:
	 •	หลกีเลีย่งการท�างานหรอือาศยัอยูใ่นท่ีๆ	มเีสยีงดงั	หาก

จ�าเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ควรใส่เครื่องป้องกัน

	 •	งดสั่งน�้ามูกแรงๆ	หรือ	กลั้นจาม	เพราะอาจท�าให้เยื่อ

แก้วหูมีปัญหา

	 •	งดการแคะหูด้วยตัวเอง	เพราะขี้หูเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติที่

ช่วยรักษาความชุ่มชืน้ในห	ูการแคะหทู�าให้เกิดการอักเสบและเยือ่

แก้วหูฉีกขาดได้	

 

 

4.	“ปอด”
	 ข้อเท็จจริง	 :	 หลังอายุ	 30	ปี	 ต่อจากน้ัน	ทุกๆ	ปี	

ประสิทธิภาพการท�างานของปอดจะลดลงราวๆ	ร้อยละ	1

	 วิธียืดอายุ:
	 •	ว่ายน�้า	หรือ	วิ่ง	อย่างน้อยวันละ	45	นาที	-	1	ชั่วโมง

	 •	ใช้สมุนไพรไทยปรับธาตุ	จิบยาตรีผลา	ก่อนอาหารเช้า-

เย็น	ครั้งละ	1	แก้ว	เพราะมีสรรพคุณช่วยปรับธาตุ	บ�ารุงปอด	แก้

ไอ	ลดเสมหะได้

	 •	หลีกเลี่ยง	ควันธูป	ควันจากการประกอบอาหาร	ฝุ่น

ขนาดเล็ก	และสารเคมีอันตรายที่มีไอระเหยต่างๆ	
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5.	“หัวใจ”
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังอายุ	65	ปี	จะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ

เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของ

ผนังหัวใจที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ	20-30	ปี	เฉลี่ยทุกๆ	10	ปี	อัตรา

การสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ	10

	 วิธียืดอายุ:
	 •	งดอาหารหวาน	มัน	เค็ม	รักษาความดันโลหิตและน�้า

หนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

	 •	ว่ายน�้า	เดิน	วิ่ง	โยคะ	ร่วมถึงการยกน�้าหนัก	ช่วยให้

หัวใจท�างานต่อเนื่อง	กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง

	 •	ปลกูต้นไม้	ท�ากจิกรรมในสวนสาธารณะ	หรอืเลีย้งสตัว์

เลี้ยง	ผู้ที่มีงานอดิเรกเหล่าน้ี	มีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคน

ทั่วไป	

 

 

6.	“ไต”
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังอายุ	50	ปี	ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยๆ

ซึ่งคุณจะไม่รู้ตัวเมื่อมันเสื่อม

	 วิธียืดอายุ:
	 •	ดื่มน�้าให้เพียงพอ	สถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา	

(Institute	of	Medicine:	 IOM)	ระบุว่า	ผู้ชายอายุ	19	ปีขึ้นไป	

ต้องดื่มน�้าถึง	13	แก้วต่อวัน	ขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน�้า

วันละ	9	แก้ว

	 •	งดปรุงแต่งรสชาติอาหารโดยไม่จ�าเป็น	ไม่ว่าจะเป็น	

น�้าตาล	เกลือ	หรือซอสต่างๆ

	 •	ควบคุมน�้าหนักตัว	และความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์

มาตรฐาน	
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7.	“ส�าไส้”
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังอายุ	60	ปี	ปุ่มเล็กๆ	ที่ท�าหน้าที่ดูดซึม

สารอาหารในล�าไส้เล็กจะบางลง	ร่างกายจึงดูดซึมสารอาหารได้

น้อยลงตามไปด้วย

	 วิธียืดอายุ:
	 •	รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย	เช่น	ปลา	ถั่ว	เห็ด	รวมถึง

ผักผลไม้ให้มากขึ้น	หลีกเลี่ยงอาหารทอดจะดีที่สุด

	 •	รับประทานโยเกิร์ต	1	ถ้วยทุกวัน	เสริมโปรไบโอติก	

(Probiotics)	เพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่จ�าเป็นในล�าไส้

	 •	ฝึกโยคะ	ทีช่่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้บรเิวณส่วนของการ

ย่อยอาหาร	เช่น	ท่าแมว	ท่าสุนัข	ท่าสามเหลี่ยม	ท่าศพ	จะท�าให้

การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

 

 

8.	“ผิวหนัง”
	 ข้อเท็จจริง	:	หลังอายุ	18	ปี	ต่อจากนั้น	ทุกๆ	ปี	คอลลา

เจนและอิลาสตินในผิวหนังจะลดลงประมาณร้อยละ	1

	 วิธียืดอายุ:
	 •	ทาครีมกันแดดท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างเป็น

ประจ�า

	 •	รับประทานถั่วเปลือกแข็ง	ผลไม้ตระกูลส้มและเบอร์รี่	

อย่างเป็นประจ�า

	 •	มาร์คหน้าด้วยโยเกร์ิตผสมข้าวโอ๊ต	หรอื	ใช้วุน้จากว่าน

หางจระเข้	เพื่อฟื้นฟูผิวหลังจากออกแดดอย่างสม�่าเสมอ	
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9.	“กระดูก”
	 ข้อเทจ็จรงิ	:	หลงัอาย	ุ35	ปี	ต่อจากนัน้ทกุๆ	ปีความหนา

แน่นของมวลกระดูกจะลดลงราวร้อยละ	1	และจะมีอัตราลดลง

เร็วขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือน	(ในเพศหญิง)

	 วิธียืดอายุ:
	 •	ยกน�้าหนัก	หรือ	กระโดดขึ้น-ลง	20	ครั้ง	วันละ	2	เซ็ต

	 •	เพ่ิมเมนไูทยๆ	ทีอ่ดุมไปด้วยแคลเซยีม	เช่น	น�า้พรกิกะปิ

ปลาทูทอดกับผักสด	อย่างน้อย	3-4	มื้อต่อสัปดาห์

	 •	ระวังการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และยาลูก

กลอนต่างๆ	ที่มีผลท�าให้กระดูกพรุน	

 

 

 

10.	“กล้ามเนื้อ”
	 ข้อเทจ็จรงิ	:	หลงัอาย	ุ40	ปี	ต่อจากนัน้ทกุๆ	ปี	มวลกล้าม

เนื้อจะลดลงและเปลี่ยนเป็นไขมัน	อัตราการเกิดนั้นไม่สม�่าเสมอ

ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

	 วิธียืดอายุ:
	 •	วิดพื้น	สวอท	และยกน�้าหนักแต่ละท่า	ท�าประมาณ	15	

-20	ครั้ง	นับเป็น	1	เซ็ต	ท�าทุกวันอย่างน้อยครั้งละ	2	เซ็ต

	 •	รับประทานอาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท์สูง	 เช่น	

ผกัหลากส	ีผลไม้รสเปรีย้ว	รสฝาดขม	ช่วยชะลอ	กระบวนการเส่ือม

ของเซลล์ได้	อย่าลืมเสริมด้วย	การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	

ท�าสมาธ	ิและหาโอกาสออกไปพกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาต	ิเพือ่ลด

ความเครียด	(ตัวการเร่งให้เกิดกระบวนการเสื่อมของเซลล์)	ก็ช่วย

ยืดอายุให้อวัยวะต่างๆ	ได้เช่นกัน	

________________________

ที่มา:	ขอขอบคุณ	รศ.	ดร.	ภญ.	อรพรรณ	มาตังคสมบัติ	อดีต	คณบดี	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 วารสารนนทรีฉบับเดือนมถินุายน-กนัยายน	2560	ฉบับนีเ้ป็น

วารสารฉบบัที	่2	ของคณะกรรมการบรหิาร	ส.มก.		ปี	2560	-	2562	

เพ่ือน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของ	ส.มก.	และสาระต่างๆ	ที่เป็น

ประโยชน์แก่นสิติเก่าตลอดจนเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของนิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	ให้เป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวกัน…	 

				วันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	2560	เป็นวันส�าคัญของชาติที่พสก

นิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สู่สวรรคาลัยในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ณ	พระเมรุมาศมณฑลพิธีท้อง 

สนามหลวง	ผู้ที่จะร่วมถวายดอกไม้จันท์นพระบรมศพยังสามารถ

ไปทีว่ดัต่างๆ	ทีก่ระจายอยู	่สามารถร่วมถวายดอกไม้จนัท์นได้ทีว่ดั

ในแต่ละจังหวัดซึ่งได้จัดเตรียมไว้…			การท�าความดีเพื่อพ่อหลวง

ประการหนึ่ง	คือ	เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง

	 การปฏิรูป	ส.มก.	ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วโดยเป็นการมี

ส่วนร่วมของสมาคมนสิติเก่าคณะต่างๆ	รวม	17	สมาคม	เป็นคณะ

กรรมการบริหาร	ส.มก.ตามที่นายก	ส.มก.เชิญมาร่วมท�างานด้วย

กันซ่ึงเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ	ส.มก.ทีไ่ม่เคยเกดิข้ึนมาก่อน

เพื่อให้	ส.มก.เป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่าทุกคณะอย่างแท้จริง… 

		 ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	มก.33	นายก	ส.มก.เดินสายเยี่ยมเยียน

สมาคม/ชมรมนสิติเก่าต่างจงัหวดัเกอืบทกุเดอืนเพือ่กระชบัความ

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและจะได้ร่วมกันท�างานเพื่อประโยชน์

แก่สังคมและประเทศชาติ…

 				ศ.ระพี	สาคริก	มก.2	อดีต	รมช.เกษตรและสหกรณ์และ

อดีตอธิการบดี	มก.	ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับมาพักฟื้นฟู

สุขภาพที่บ้านแล้วหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่	รพ.พระมงกุฎ

เมื่อปลายปี	2559	ลูกๆ	ชาวค่ายอาสาพัฒนาชนบท	มก.โล่งอกไป

ตามๆ	กัน…				ร.ต.อวยชัย	วีรวรรณ	มก.12	อดีตนายก	ส.มก.	และ

อดีตผู้ว่าการโรตารีสากลภาค	3350	ยังคงมีกิจกรรมช่วยเหลือ

สงัคมต่างๆ	มากมาย…				บ�ารงุ	ไตรมนตร	ีมก.14	วฒุอิาสาธนาคาร

สมองจ.นนทบุรี	และประธานชมรมออกก�าลังกายแบบยืดเส้น

ชุมชนวารุณประภา	ช.รุ่งเรือง	เทศบาลนครนนทบุรี	ยินดีให้การ

ฝึกสอนการออกก�าลงักายแบบยดืเส้นยดืสาย	“จนิกงักง”	แก่นสิติ

เก่าที่มีความสนใจซึ่งมีผลดีต่ออวัยวะต่างๆ	ท�าให้ลมไม่ติดขัดทั่ว

ร่างกายอีกท้ังเป็นผลดีต่อเส้นเอ็นท�าให้หายจากอาการปวดคอ	

ปวดเอว	ดีต่อกระดูกสันหลัง	ท�าให้มีการคลายกล้ามเน้ือพังผืด	

ท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นไม่เป็นอัมพาต	หากรวมกันเป็นหมู่

คณะได้แล้วติดต่อได้ท่ีโทร.	081-801-2519	จะมาฝึกสอนให้โดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด…				ศ.สมเพียร	เกษมทรัพย์	มก.15	อดีต

รองอธิการบดี	มก.	ผู้มีผลงานอันโดดเด่นจากการศึกษาวิจัยปลูก

ดาวเรอืงจนก่อให้เกดิอาชพีการปลกูดาวเรืองตัดดอก	และดาวเรือง

กระถางส�าหรับตกแต่งในโอกาสต่างๆ	 โดยเฉพาะในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	ร.9	ปัจจบุนัท�า

หน้าท่ีเป็นรองประธานชมรม	มก.อาวโุส…			 รศ.ประจวบ	หล�าอบุล	

มก.19	อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง	ที่ปรึกษาสโมสร

ชมรม	มก.อาวุโส	ก�าลังคร�่าเคร่งกับการประมวลข้อมูลและหลัก

ฐานเกีย่วกบัประวตักิารก่อตัง้ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล	เพือ่

เป็นส่วนหนึ่งของหอประวัติ	มก.…

 			รศ.ดร.สงคราม	ธรรมมิญช	มก.23	อดีตรองอธิการบดี	มก.	

วิทยาเขตศรีราชายังคงท�างานช่วยเหลือการศึกษาและงานต่างๆ	

มากมายรวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวนศาสตร์	มก.… 

  	รัตน์	พานิชพันธ์	มก.25	อดีตนายก	ส.มก.	นั่งเก้าอี้ตัวใหญ่เป็น

ประธานกรรมการธนาคาร	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)…			 

 	 รศ.ดร.ประเสริฐ	ชิตพงษ์	มก.26	อดีตอธิการบดี	ม.สงขลา

นครนิทร์	อดตี	ส.ว.และอดีต	สปช.มงีานการศกึษาต้องท�ามากมาย	

อาทิ	นายกสภา	ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คณะกรรมการ

บริหาร	สนง.รับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพทางการศึกษา	

(สวศ.)	และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานการประเมิน

คุณภาพระดับอุดมศึกษา	ล่าสุดเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	

ม.ทกัษณิ…				ระลกึ	หลกีภยั	มก.27	อดตีประธานชมรมวรรณศิลป์	

มก.	เมือ่กว่า	40	ปีทีแ่ล้ว	ตอนนีท้�าหน้าทีด่แูลบ้านแม่ถ้วนท่ี	จ.ตรงั	

แต่ละวันมีผู้มาเยี่ยมเยียนบ้านแม่ถ้วนอยู่มิได้ขาด	แม้กระนั้นก็ยัง

เขียนบทกลอนเผยแพร่ในไลน์อยู่เป็นประจ�า…			ศ.ดร.อรอนงค	์ 

นัยวิกุล	มก.27อดีต	ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าวไป

ประชุมท่ีราชบัณฑิตยสภาทุกเดือนในฐานะภาคีสมาชิกส�านัก

วิทยาศาสตร์…			ผศ.ดร.ประภา	กาหยี	มก.27	อดีตอธิการบด	ี

ม.ราชภัฎภูเก็ตหลายสมัย	และอดีตประธาน	กกต.	จ.ภูเก็ต	ก�าลัง

สังคมชาวขจี
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จะหมดวาระการท�างานทั้งในต�าแหน่งอธิการบดี	ม.ราชภัฎภูเก็ต

และประธานที่ประชุมอธิการบดี	ม.ราชภัฎกลุ่มภาคใต้ในเดือน

กันยายนนี้….			น.สพ.ยุคล	ลิ้มแหลมทอง	มก.28	อดีตรองนายก

รัฐมนตรี	และอดีต	รมว.	เกษตรและสหกรณ์	มีเวลามาท�างานด้าน

การศึกษามากขึ้น	อาทิอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

กรรมการส�านกัวชิาการเกษตร	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	สวก.	ฯลฯ	ข้างศรีภริยา	น.อ.พิเศษหญิง	สุวัฒนา	 

ลิ้มแหลมทอง	มก.28	ได้รับการแต่งต้ังจาก	ส.มก.เป็นประธาน

โครงการเกษตรศาสตร์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากนิสิตเก่าทุกรุ่นทุกคณะเป็นอย่างดี

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครบ	100,000	ดอกในระยะเวลาอันสั้น…				 

 			สง่า	ดามาพงษ์	มก.29	อดีตผูเ้ชีย่วชาญด้านโภชนาการ	ท่ีปรกึษา

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 ได้รับรางวัล

พระราชทานบคุคลดีเด่นแห่งชาติด้านวชิาการจากสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี…			รัชดา	ขอประเสริฐ	มก.29	

ประธานกรรมการบริษัทจิตรมาส	เทรดด้ิง	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจ

บริการจัดเล้ียงอาหารและอาหารกล่อง	 (catering)	มาเป็นเวลา

กว่า	35	ปีแล้วและยงัมีการพัฒนาธรุกจิต่อเนือ่งแตกไลน์เป็นธรุกจิ

ส่งออกอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งเพิ่มเติมในชื่อของบริษัทเจ.เอ็ม.

อุตสาหกรรมอาหาร	จ�ากัด.…			 สุวัฒน์	จึงวิวัฒนาภรณ์	มก.29	

นายก	ส.มก.นครราชสีมา	เจ้าของกิจการตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์

อีซูซุ	คิงส์ยนต์	ท�างานช่วยเหลือสังคมมากมายทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน	ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการศึกษาภาค

เอกชนนครชัยบุรินทร์ซึ่งครอบคลุม	4	จังหวัดอีสานใต้	 ได้แก่	

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์…

    พรชัย	รุจิประภา	มก.	30	อดีต	รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	(ICT)	อดีต	รมว.	พลังงานรับหน้าที่ส�าคัญอีกครั้ง

โดยได้รบัการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้าน

พลังงาน…		ไกร	 ต้ังสง่า	มก.30	อดีตผู้ว่าการโรตารีสากลภาค	

3350อปุนายกสภาวศิวกรมส่ีวนส�าคัญเป็นหวัเรีย่วหัวแรงระดมเงนิ

บริจาคจากธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างมาร่วมสมทบทุนกับ	มก.	

และ	คณะมนุษยศาสตร์สานฝันให้	วง	เค.ยู	วินด์	 ซิมโฟนี	และ 

วงนนทรี	ออร์เคสตรา	วินด์	รวม	75	ชีวิตได้เดินทางไปแข่งขัน

ประกวดดนตรี โลกป ี 	 2017	 ที่ประเทศเนเธอร ์แลนด ์…	 

	 	 	แม้ว่าจะมีงานรัดตัวอยู่มากมาย	สุชาดา	จิราธิวัฒน์	มก.30	 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ฝ่ายบรหิารสนิค้า	บรษิทั	สรรพสนิค้า

เซ็นทรัล	จ�ากัด	ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอมาเป็นเวลาต่อ

เนื่องนับสิบปี…			ตรี	ด่านไพบูลย์	มก.31	อดีต	รมช.	เกษตรและ

สหกรณ์	อดีต	รมช.	พาณิชย์	และ	อดีต	รมว.	แรงงานได้รับใบ

ประกอบโรคศิลปะเป็นแพทย์แผนไทยจึงร่วมกันกับชมรมแพทย์

แผนไทย	จ.ล�าพูน	เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	ให้การบ�าบัดรักษา

โรคแก่ประชาชนโดยไม่คดิเงนิค่ารกัษาทกุวนัอาทติย์ตัง้แต่เช้าจรด

เย็น…	 	 ประพัฒน ์ 	 ป ัญญาชาติรักษ ์ 	 มก.31	 อดีต	 รมว.	

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมคนแรก	ประธานสภาเกษตรกร

แห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการยุทธศาสตร์

แห่งชาติ…			ด�ารง	พิเดช	มก.31	อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	อดีต	สปช.	หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่า

ประเทศไทยพร้อมที่จะส่งสมาชิกพรรคลงสนามเลือกตั้งในปลาย

ปี	2561…				ปิตธิรรม	ฐติมินตร	ีมก.32	อดตีรองผูว่้าราชการจงัหวดั

นครราชสีมายังมีงานเต็มไม้เต็มมือต้องท�ามากมายช่วยงานสภา

นติบิญัญตัแิห่งชาตด้ิานการบรหิารราชการแผ่นดนิ	คณะกรรมการ

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	อาสาสมัคร	รองประธานฝ่าย

บรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์…			 

 		สุวัจน์	ลิปตพัลลภ	มก.33	อดีตรองนายกรัฐมนตรี	อดีต	รมว.

อตุสาหกรรม	อดตี	รมว.คมนาคม	และอดตี	รมว.วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีลงทุนธุรกิจสวนน�้าวานา	นาวา	หัวหิน	(Vana	Nava	

Hua	Hin)	สวนน�้าคอนเซ็ปต์	“วอเตอร์	จังเกิ้ล	(Water	Jungle)”	

แห่งแรกในเอเชีย	ท่ี	อ.หัวหนิ	โดยมอบให้บุตรสาวเป็นผูด้แูลกจิการ

เหมาะส�าหรับการใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัวในวันหยุด…	 

			รศ.ดร.สมบตั	ิชนิวงศ์	มก.	33	อดตีรองอธกิารบด	ีมก.	ก�าแพงแสน	

ผอ.สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	มก.เชิญชวนนิสิต

เก่าผูป้ระกอบกิจการธรุกจิอาหารและผูส้นใจลงทนุธรุกจิ	start	up	

มาร่วมกับสถาบนัฯ	เพือ่น�าองค์ความรูง้านวิจยัและนวตักรรมใหม่ๆ	

ไปต่อยอดธุรกิจ…		รศ.ชูเกียรติ	รักซ้อน	มก.	33	ผอ.	ส�านักงาน

โครงการจดัต้ัง	มก.วทิยาเขตสุพรรณบุรี	และผอ.ส�านักส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม	ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่ง

ประเทศไทย	ปี	2560	-	2562…			งาน	ดร.ทักษิณ	อาชวาคม	มก.
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34	อดีต	ผอ.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้ทุ่มเทการท�างาน

ให้กับหน่วยงานแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่เพ่ือการวิจัยทางด้านสิ่ง

แวดล้อมและนิเวศวิทยาบนเนื้อที่กว่า	50,000	 ไร่..…	 	ขจิต	 

สุนทรากร	มก.34	อดีตหัวหน้าฝ่ายระดับ8	รักษาการ	ผจก.	ส่วน

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	ออป.	อ.กัลยาณิวัฒนา	(แม่แจ่ม)	

จ.เชียงใหม่	ได้สร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นในพื้นท่ีป่าสนสองใบ

และสามใบซึ่งมีเนื้อที่กว่า	150,000	ไร่	อยู่สูงเหนือระดับน�้าทะเล	

1,000	 -	1,300	 เมตร	มีที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยวไว้บริการ… 

  	สมศกัดิ	์รตันะศิรโิชติ	มก.35	ผอ.ส�านักงบประมาณเกษียณอายุ

ราชการ	เมือ่เดือนกนัยายนทีผ่่านมาต�าแหน่งนายกสมาคมนสิติเก่า

คณะสังคมศาสตร์รอคอยหัวเรือคนใหม่อยู่…

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผลงานและขอเป็นก�าลังใจให้แก่

ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท�า

หน้าทีไ่ด้อย่างเข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกักฎหมายเป็น

ส�าคัญเพ่ือปกป้องและรักษาผืนป่าให้เป็นสมบัติของชาติ	 เร่ิมจาก

ชีวะภาพ	ชีวะธรรม	มก.42	รักษาการนักวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ด้านป้องกนัรกัษาป่า	กรมป่าไม้	หวัหน้าชดุปฏบิตักิารพยคัฆ์ไพร...				 

	 	 รัชชัย	พรพา	มก.42	ผอ.	ส่วนป้องกันและปราบปรามส�านัก

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

หวัหน้าชดุปฏิบติัการฉลามขาว	และชยัวฒัน์	ลิม้ลขิิตอกัษร	มก.45	

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช	หัวหน้าชุดปฏิบัติการพญาเสือ.…

	 		ผศ.ดร.แสงดาว	แลนรอด	(เขาแก้ว)	มก.56	นักเรียนทุน 

อานันทมหดิล	อาจารย์ประจ�าภาควชิาปฐพวีทิยา	คณะเกษตร	มก. 

ใช้เวลาว่างในวันหยุดเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดินที่มีความส�าคัญ

ต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรมทัง้ในด้านกสกิรรม	ปศสุตัว์	และ

ประมง…			เจก	รัตนตั้งตระกูล	มก.56	นอกจากจะเป็นผู้ประกาศ

ข่าวในพระราชส�านัก	และผู้ประกาศข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้	วันเสาร์	

-	อาทิตย์	ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	3	แล้ว	ยังเป็นผู้ด�าเนินรายการ

ต่างๆ	อีกมกามาย	อาทิ	รายการคัดข่าวดี	ทาง	ช่อง	3	แฟมิลี่	

รายการ	ท็อปนิวส์	ทางช่อง	3	เอสดี	รายการ	คนเฝ้าข่าว	ทางช่อง	

3	เอสดีและรายการ	ชั่วโมงสร้างสุขทาง	ช่อง	3	แฟมิลี่	ฯลฯ

	 ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของวงดุริยางค์เครื่องลม

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวง	เค.ยู	วินด	์

ซิมโฟนี	(KU	Wind	Symphony)	และวงนนทรี	ออร์เคสตรา	วินด์	

(Nontri	Orchestra	Wind)	ภาควชิาดนตร	ีคณะมนษุยศาสตร์	มก.	

ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากการประกวดดนตรีโลกและ

วง	Kasetsart	University	Percussion	Ensemble	ได้รับรางวัล

เหรียญทอง	จากการประกวดดนตรีโลก2017	(World	Music	

Contest	-	WMC)	ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	เมื่อเดือนกรกฎาคมที่

ผ่านมา…	

	 ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตของวง	เค.ยู	วินด์	ซิมโฟนีและ

วงนนทรี	ออร์เคสตรา	วินด์	ในรายการคอนเสิร์ตการกุศล	“นนทรี

บาน	สานใจรกั”จดัโดย	ส.มก.	มลูนธิิสนุทราภรณ์ในพระราชปูถมัภ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร	มก.	

เพื่อน�ารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	 

84	พรรษา	โรงพยาบาลศิริราช	ในวันอาทิตย์ที่	7	มกราคม	2561	

เวลา	13.00	-	17.00	น.	ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย..	และขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล	“ชลาธารแห่งรัก

ด้วยภักดี”	จัดโดย	โรตารีประเทศไทยร่วมกับชมรมศิลปินนักร้อง

อาวุโส	โดย	เศรษฐา	ศิระฉายา	เพื่อน�ารายได้ด�าเนินตามโครงการ

พระราชด�าริและสร้างอ่างเก็บน�้าบ้านหนองโนนต่าย	จ.สกลนคร

ในราวเดือน	มีนาคม	-	เมษายน2561	ณ	สยามพารากอน	ฮอลล์

“สายรุ้ง”
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คำาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ ส.มก. 
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บทบรรณาธิการ

	 วารสารนนทร	ีฉบบันีม้เีนือ้หาทีห่ลากหลาย	เช่น	รูเ้รือ่งศษิย์เก่าเกษตรผูม้ผีลงานระดบัโลกว่าด้วยเรือ่งกุง้	คอื	ดร.ชงิชยั	โลหะ

วัฒนะกุล	และน.สพ.สุจินต์	ธรรมศาสตร์	เรื่องแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของ	อธิบดีกรมการข้าว	เรื่องทุเรียนลูกผสม 

พันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตร	“พันธุ์จันทบุรี	7-8-9”	โดย	ดร.	ทรงพล	สมศรี	และคณะนักวิชาการ	กรมวิชาการเกษตร	เรื่องเป้าหมาย

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	ของ	ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.	วงดุริยางค์เครื่องลม	มก.	คว้ารางวัลเกียรติยศเวทีแข่งขันดนตรีระดับ

โลกอีกครั้ง	 เร่ืองกฎหมายน่ารู้	 เรื่องธรรมะ	และเร่ืองสุขภาพ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสารให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	และกิจกรรมดีๆ	ของชาวค่ายอาสา	KU	อีกด้วย

	 ขอเรียนทกุท่าน	ว่าท่านสามารถเปิดอ่านวารสารนนทรฉีบับอเิลก็ทรอนกิส์ได้	มกีารเผยแพร่ผ่านอนิเตอร์เนต็ใน	4	รปูแบบ	ดงัน้ี

	 1.	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ	ที่	http://www.ku-alumni.org/

	 2.	เผยแพร่ในรูปชัน้หนงัสอือเิล็กทรอนกิส์	ซึง่เป็นชัน้เฉพาะของวารสารนนทรทีี	่http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-	shelf/

nontri.php

	 3.	 เผยแพร่ในระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี 

ของส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที	่http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading

	 4.	บทความที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	จะได้รับการคัดเลือก	เพื่อน�าไปบันทึกและเผยแพร่ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้าน

การเกษตรที่	http://agkb.lib.ku.ac.th
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ต่างๆ	จะเกิดประโยช์นแก่ทุกท่าน

นางเตือนใจ เจริญพงษ์
                   บรรณาธิการ
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