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ส า ร บ ัญ 

52	 อยู่ร่วมและเช่ือมต่อในธรรมชาติเดียวกัน
	 เจ้าของ : คุณบุญชู - คุณลภัสนันท์	 ตันติการุณย์
	 สถาปนิก : Office AT   
	 ตกแต่ง : คุณวรพร	 ตันติการุณย์
	 จัดสวน : บริษัทสวนลีลา	 จำากัด	 โดยคุณศักด์ิ - คุณลีลาวดี	 เรืองพร้อม 
66	 บ้านท่ีหลอมรวมคน 2 รุ่น 2 สไตล์
	 ออกแบบสถาปัตยกรรม - ตกแต่งภายใน - แสงสว่าง - ภูมิสถาปัตยกรรม : 
 WARchitect
80	 บ้านรีโนเวตของคนสามวัย
	 เจ้าของ : คุณนบพระพร	 สถาวิพัฒน์
	 ออกแบบ : PERSPACETIVE	 โดยคุณสิทธิชัย	 ชมภู

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
12	 เร่ืองพิเศษ : ปรับบ้านรับวัยเกษียณ
18	 เร่ืองพิเศษ : ออกแบบราวกันตกอย่างไรให้ปลอดภัยกันท้ังบ้าน
24 Home Expert : Do & Don’t 7 จุดระวังในบ้านผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ ์ - ของตกแต่ง 
30	 ช่างสรร : รวมนวัตกรรม Smart Living เพ่ือสุขภาพคนทุกวัยในบ้าน

บ้านสวยและการตกแต่ง
36	 ชานเรือน	 ใต้หลังคา
	 เจ้าของ : คุณอนงค์นุช - คุณปกรณ์	 ตันมณีวัฒนา
	 สถาปนิก : Research Studio Panin 
	 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว	 ปาณินท์	 และคุณธนาคาร	 โมกขะสมิต
	 ออกแบบสวน : Kaizentopia 
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ส า ร บ ัญ 

ข่าวคราว - รายงาน - สัมภาษณ์
138	 จบัตา : Biennale Arte 2022 The Milk of Dreams 
145	 จบัตา : Milan Design Week 2022
150	 ไฮไลต์ในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022
156	 บอกกล่าว

ไม้ประดับและการจัดสวน
96 Plant Library : 5 ไม้ดอกหอม	 สวยไม่หวัน่แม้วนัฝนโปรย 
98 Garden Expert : Generation Gardens	 สวนสำาหรบัคน 3 วยั
110	 สวนอังกฤษโมเดร์ินสำาหรบัทกุคนในบ้าน
	 เจ้าของ : คุณชุติมา	 กิติธรากุล
	 ออกแบบ : G-Up Garden Design โดยคุณศิริชัย	 อ่ิมละออ
120	 สวนอ่ิมใจ
	 เจ้าของ : คุณโยธิน	 อาทรกิจวัฒน์	 และคุณรจนา	 เหลืองธรรมศิริ
	 ออกแบบ : บริษัทสวนลีลา	 จำากัด	 โดยคุณศักด์ิ - คุณลีลาวดี	 เรืองพร้อม
132 Garden & Farm : รูเ้รือ่งกญัฯ	 ปลกูกัญชาฉบบัเบสกิ
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รั บ แ ข ก 

www.baanlaesuan.com 
มาคุยกับเราได้ที่  m.me/baanlaesuanmag

สมัชชา  วิราพร

	 ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป	 ทำาให้ปัจจุบันเรามีผู้สูงวัยมากขึ้นตามไปด้วย	 
จากเดิมท่ีเราจะสร้างบ้านก็ต่อเม่ือต้องการแยกครอบครัวใหม่ออกมา	 มาถึงช่วงท่ีหนุ่มสาววัยทำางานหาคอนโด 
อยู่อาศัยในเมือง	 ยุคน้ีรูปแบบของบ้านท่ีคนหลายวัยอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวขยายของไทยสมัยก่อนก็มี 
มากขึ้นด้วยเช่นกัน
	 อาจเป็นบ้านเก่าของพ่อและแม่มารีโนเวตให้ตอบโจทย์การใช้งานใหม่	 เน่ืองจากลูกเป็นผู้ใหญ่แล้ว 
และมีอีกครอบครัว	 แต่การไปสร้างบ้านใหม่ในทำาเลชานเมืองอาจไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต	 บ้านเก่าใน 
ทำาเลเดิมที่พอมีพ้ืนที่จึงน่าสนใจกว่า	 หรือแม้แต่การสร้างบ้านใหม่เองเลยก็ตาม	 หากมีกำาลังทรัพย์มากพอ 
ก็จะมีการขยับขยาย	 ใส่ใจการใช้งานของสมาชิกแต่ละช่วงวัยมากขึ้น	 ท้ังพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคน	 
และพ้ืนที่ที่ต้องใช้งานร่วมกัน	 ทำาให้การอยู่ด้วยกันมีจังหวะ	 มีความสัมพันธ์ท่ีพอดี	 มีอิสระแต่ยังผูกพัน	 
สถาปนิกและมัณฑนากรจึงเป็นผู้ช่วยวางการเชื่อมโยงของสมาชิกในบ้านผ่านการวางผัง	 การจัดวาง 
ทางสัญจรต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการท่ีต่างกันไปในแต่ละครอบครัว	 ไม่ว่าเป็นคุณยายวัยเกษียณ	 
คุณพ่อคุณแม่วัย 30 - 40 ปี	 หรือเจ้าหลานตัวเล็กวัยซนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

บ้านคนหลายวัย  อยู่อย่างผูกพัน  แต่มีพ้ืนท่ีส่วนตัว
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ  
R I SC (Research  and Innovat ion  fo r  
Sustainability Center) เป็นศูนย์วิจัยที่รวบรวม 
บุคลากรท่ีมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ 
ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและนวัตกรที่ประกอบ 
ไปด้วยผู้ เชี่ยวชาญ  เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ 
ความรู้  ผ่านการลงพื้นท่ีและเก็บข้อมูลจริง 
เพื่อตอบโจทย์ Well-being  ส่งเสริมการสร้าง 
ความย่ังยืน  การฟ้ืนฟูของสิ่งแวดล้อม  และ 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก

สวนครัว
  จากแนวคิดหลักที่จะทำาให้พื้นที่ “ครัว” ให้เป็นพื้นที่ของ “ครอบครัว” นั้น 
เราสามารถดึงพื้นที่นอกบ้านเข้ามาร่วมด้วยได้  โดยจัดวางตำาแหน่งห้องครัว 
ให้เชื่อมต่อกับ  “พ้ืนที่สวน”  และตกแต่งสวนด้วยพืชผักสวนครัว  ก็จะเป็น 
การส่งเสริมการทำากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว  ตั้งแต่การเลือกผัก 
ที่จะปลูก  การดูแล  เก็บเกี่ยวผลผลิต  ไปจนถึงการคิดเมนูและการประกอบ 
อาหาร  ปัจจุบันมีรูปแบบและอุปกรณ์ตกแต่งสวนครัวให้สวยงามได้แม้จะมี 
พื้นที่น้อย  นอกจากนั้นการเปิดพื้นที่ครัวสู่สวนภายนอกยังช่วยในเรื่องการ 
ระบายอากาศและกลิ่นจากการประกอบอาหาร  แต่ต้องระวังไม่ให้เป็นทิศ 
ต้นลม  เพราะกลิ่นอาหารจะถูกพัดเข้าไปในทุกส่วนของบ้าน

การเลือกสี
  การศึกษาด้านจิตวิทยาสีพบว่า สีท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ ์ สร้าง 
บรรยากาศการสังสรรค์  ได้แก่  สีส้ม  นอกจากนั้นสีส้มยังอยู่ในกลุ่มของสีโทน 
ร้อนท่ีกระตุ้นระบบนำ้าย่อย  เพิ่มความอยากอาหาร  ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งเด็กเล็ก 
ในบ้านที่มักรับประทานอาหารยาก  และช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้คุณตา 
คุณยายในบ้านของเราอีกด้วย

การเลือกแสงสว่าง
  การใช้ “แสงธรรมชาติ” และ “แสงไฟบนโต๊ะอาหาร”  ช่วงเวลากลางวัน 
แสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดคือแสงธรรมชาติ  เพราะส่งผลต่อฮอร์โมน  ช่วย 
กระตุ้นการทำางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  ทำาให้เรารู้สึกผ่อนคลาย  ดังนั้น 
ควรจัดพื้นที่ใช้งานช่วงเวลากลางวันให้มีช่องเปิดรับแสงธรรมชาติทางทิศเหนือ  
ซึ่งเป็นทิศที่มีแสงสว่างตลอดวันโดยไม่ได้รับแดด
  ส่วนแสงไฟเน้นส่วนที่เป็นโต๊ะอาหาร  ควรเลือกหลอดที่มีสีส้มหรือ 
Warm White  หลอดชนิดนี้จะเน้นสีของอาหารให้ดูน่ารับประทาน  กระตุ้น 
ความอยากอาหารให้กับเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัวของเราได้ดี

สถานที ่ - ภาพ : สวน ดร.ชัชมาศ  กาญจนอุดมการ - ดร.อุษณา  นันทะวัน

website : risc.in.th
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บ ้า น ส ว ย

ชานเรือน ใต้หลังคา
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ฟาซาดสองรูปแบบของตัวบ้าน 
มีชายคายื่นออกมาจากโครงสร้างเล็กน้อย
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บ้านคุณแม่ด้านนี้หันเข้าสู่พื้นที่สวนส่วนกลาง ผนังอาคารด้านนอก 
มีทั้งเหล็กเคลือบและกระจกใสผสมด้วยชายคาทรงกล่องที่ใช้
ไม้เทียมมาเพิ่มมุมมองที่นุ่มนวลแบบธรรมชาติ

ตัวบ้านยกให้สูงจากแถวถนนด้านนอกเกือบ 2 เมตร สถาปนิกจึงออกแบบ 
ให้มีทางลาดตั้งแต่ที่จอดรถหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันของบ้าน 
3 หลัง แล้วจึงทําสเต็ปบันไดเพื่อเข้าสู่พื้นที่ในบ้านของแต่ละคน
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เพิ่มความรู้สึกปลอดโปร่งให้โถงรับประทานอาหาร
ด้วยการเปิดเพดานให้สูงถึงชั้น 2 และตกแต่งภายใน
ด้วยโทนสีขาวสว่างผสมผสานไปกับงานไม ้ ทําให้
คุณแจ๋มและคุณบุญชูสามารถใช้มุมนี้พักผ่อน
ได้ตลอดทั้งวัน

พื้นที่ใต้หลังคาที่ตั้งใจทําให้เป็นมุมครอบครัวชิวาวา
ตัวเล็ก ตกแต่งด้วยม้านั่งไม้ซึ่งออกแบบให้มีกรงเล็กๆ 
อยู่ข้างใต้ด้วย ส่วนต่อเนื่องระหว่างแพนทรี่และมุมรับประทานอาหารEx
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ส่วนบ้านของคุณอาซึ่งต้องการความเป็นสงบส่วนตัว
จึงมีมุมสวนสีเขียวด้านหลังเป็นส่วนตัวรวมถึงรั้ว
ธรรมชาติที่กั้นขอบเขตไว้อย่างชัดเจน
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บ้านที่หลอมรวมคน 2 รุ่น 2 สไตล์
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ด้วยแนวคิดออกแบบให้บ้านที่มีห้องเพียงห้องเดียว  จึงเป็นการเชื่อมต่อสเปซ
ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน  ตั้งแต่พื้นที่ใส่รองเท้า  ส่วนนั่งเล่น  แพนทรี่  ส่วน
รับประทานอาหาร  และเดินข้ึนบันไดต่อไปเป็นห้องนอน  ท่ีมองเห็นต่อเน่ืองกันหมด

คอร์ตยาร์ดมีต้นหมากเม่าฟอร์มสวยเสมือนกรอบรูปขนาดใหญ่บนผืนผ้าใบสีขาว 
ที่เชื่อมต่อสเปซแนวตั้งทางสายตาEx
am
ple



หลังบ้านเป็นพื้นที่โล่งเพราะต้องเว้นระยะร่นจาก
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง  จึงเปลี่ยนเป็นสนามหญ้า
สําหรับทํากิจกรรมกลางแจ้ง  และออกแบบให้ด้านนี้
ดูสวยงามเสมือนเป็นหน้าบ้าน  ด้วยคิ้วบัวที่เกิดจาก
การย่อมุมผสมผสานความสง่างามแบบคลาสสิก
และเรียบง่ายแบบมินิมัล

ซ่อนไฟแสงสว่างตลอดแนวระหว่างผนังกับเพดาน
ที่ย่อมุม  ทําให้เกิดมิติในยามคํ่าคืน

การผสมผสานทำาให้เกิดบ้านทรงกล่อง
สไตล์โมเดิร์นที่ใช้รูปแบบการย่อมุมแบบคิ้วบัวของ
สถาปัตยกรรมคลาสสิก  แต่ลดทอนรายละเอียด
แบบมินิมัล
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บ ้า น ส ว ย

บ้านรีโนเวตที่คงรูปลักษณ์เดิมไว้  เพิ่มจุดสนใจ
ด้วยฟาซาดระแนงไม้ที่สร้างความเป็นส่วนตัว
ให้พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง
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ห้องนอนของคุณแนท  บริเวณที่นอนยกพื้นสูงแบบบ้านญี่ปุ่น

พื้นยกสูงตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยที่นอนปูพื้น ด้านล่างติดตั้งลิ้นชักสำาหรับเก็บเครื่องนอน

“เน้นปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับบ้านเดิม  ไม่ฉีกออกไปมากนัก
เราเองก็ยังอยากคงความเป็นบ้านหลังเดิมไว้ 
เพราะบ้านหลังนี้คือความทรงจำาของเราตั้งแต่เกิด”
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5 ไม้ดอกหอม 
สวยไม่หวั่นแม้วันฝนโปรย
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าฤดูฝนเป็นช่วงที่ทำาให้ทั้งคนและ 
ต้นไม้รู้สึกชุ่มฉำ่าและเย็นช้ืน	 นานาพรรณไม้ในสวน 
ต่างพากันแตกกิ่ง	 ก้าน	 ใบ	 บ้างก็ออกดอกพร่ังพรู	 
แลดูสดชื่นเป็นพิเศษ	
	 การลงปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝน	 บางครั้งสายฝน 
ก็กระหนำ่าจนทำาให้ผู้ปลูกหวั่นใจ	 เนื่องจากไม้ประดับ 
ส่วนใหญ่ไม่ชอบดินแฉะเท่าไรนัก	 โดยเฉพาะการปลูก 
กลางแจ้งซึ่งควบคุมปริมาณนำ้าได้ยาก	 แม้พรรณไม้ 
หลายชนิดชอบสภาพพื้นที่แห้งแล้งจึงจะออกดอกได้ 
เต็มต้น	 แต่ก็มีพรรณไม้ที่ช่ืนชอบพ้ืนดินช้ืนและทนแฉะ 
ได้ดี	 ทั้งยังออกดอกดกในช่วงฤดูฝน	 เราจึงขอแนะนำา 
ไม้ดอกหอมที่พากันส่งกลิ่นหอมช่ืนใจไม่หวั่นแม้วันฝน 
โปรยมาให้รู้จักกัน

	 แก้ว  หรือ  แก้วขาว (Andaman Satinwood)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Murraya paniculata (L.) Jack  
ไม้ต้น	 สูง 5 - 10 เมตร	 ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง 
ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด	 มี 5 - 10 ดอกต่อช่อ 
กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ	 บานเพียงวันเดียวแล้วร่วง 
ออกดอกตลอดปี	 ดอกดกในฤดูฝน	 ปัจจุบันมีท้ังพันธุ์ 
ดอกใหญ่	 ดอกเล็ก	 ต้นเตี้ย	 และต้นแคระให้เลือก 
ปลูกเลี้ยง

	 มะลุลีสีชมพู	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Jasminum 
multiflorum (Burm.f.) Andrews ‘Maluli Si Chomphu’ 
ไม้พุ่ม	 สูง 1 - 2 เมตร	 ช่อดอกแบบช่อกระจุกออก 
ที่ปลายยอด	 มี 6 - 15 ดอก	 กลีบเลี้ยงเป็นแฉกริ้วยาว	 
ดอกตูมสีชมพู	 หลอดกลีบดอกยาว	 ปลายแยกเป็น	 
8 กลีบ	 กลีบด้านในสีขาว	 ด้านนอกสีชมพู	 กลิ่นหอม 
แรง	 ออกดอกตลอดปี	 แต่ดกช่วงฤดูร้อนและปลาย 
ฤดูฝน	 เป็นไม้นำาเข้ามาปลูกในไทยประมาณปี พ.ศ. 
2530	 เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลง

ดอกแก้วแคระ
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สวนเป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดมไปด้วยความเขยีวชอุ่มของพรรณไม้  และเป็นพืน้ทีท่ีท่กุคนในบ้านออกมาใช้งาน  การออกแบบสวนจงึควรค�านงึถงึการใช้งาน 
ได้จรงิของคนทกุเพศทกุวยั  ซึง่อาจมรีายละเอยีดของการออกแบบตกแต่งทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อย  เช่น  ประโยชน์ใช้สอย  ความสะดวกในการ 

ดแูลรักษา  และสนุทรียภาพ  เพ่ือให้เหมาะสมกบักจิกรรมและสมรรถภาพทีเ่ปลีย่นไปตามแต่ละช่วงวยั

Generation Gardens
สวนส�ำหรับคน 3 วัย

  สวนเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติท่ีช่วยเติมเต็มจินตนาการและ 
ปลุกความคิดสร้างสรรค์  ให้เด็กๆ รู้สึกเป็นอิสระโลดแล่นไปตามสัญชาตญาณ 
และปลดปล่อยพลังงานท่ีมีอยู่อย่างเหลือเฟือไปกับการเล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ รู้สึกรักธรรมชาติได้อีกด้วย

กำรใช้้งำน (Space & Activities)
  หัวใจหลักในการท�าสวนส�าหรับเด็กคือ  ความสนุก  ไม่ว่าจะเป็นการ 
จัดพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการใช้ 
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  อย่างสนามหญ้า  ชิงช้า  บ้านต้นไม้  เส้นทางขี่จักรยาน 
หรือการเล่นสนุกเปรอะเปื้อนไปกับบ่อดิน  บ่อทราย  หรือบ่อน�้า  ขณะเดียวกัน 
อาจจัดหาอปุกรณ์เครือ่งเล่นให้เดก็  ๆ ได้ปลดปล่อยพลงัเพิม่เตมิ  เช่น  แทรมโพลนี 
ม้าหมนุ  ม้ากระดก  และกระสอบทราย  นอกจากน้ีเรายงัสามารถออกแบบพืน้ที่ 
สวนให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัเรยีนรูส้ิง่ต่าง  ๆรอบตัว  อย่างการส�ารวจแมลงและพชืพรรณ 
ทีน่่าสนใจส�าหรบันกัผจญภยัตวัน้อย  การปลกูผกัเพือ่น�าไปประกอบอาหาร  ขนม 
หรือเครื่องดื่ม  รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากธรรมชาติ

วัยเด็ก “สนุก” Ex
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สวนบริเวณหน้าบ้านเป็นโซนต้อนรับ
วางบ่อนํ้าพุสไตล์ฝรั่งเพิ่มเสียงนํ้า
และสร้างความเคลื่อนไหวในสวน 
มีซุ้มไม้เลื้อยที่ปลูกสร้อยอินทนิล
ให้เดินลอดเข้ามาสู่โซนสวนด้านใน
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	 ในท่ีสุดก็มาถึงวันท่ี “ปลดล็อกกัญชา” ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ	 ยกเว้นสารสกัด 
จากกัญชาท่ีมี THC (สารเมา) เกิน 0.2%	 ท่ีผู้ผลิตจะต้องได้รับอนุญาตผลิตและจำาหน่ายตาม 
กฎหมาย	 น่ันหมายความว่าในระหว่างรอ พ.ร.บ.กัญชาประกาศใช้	 เราสามารถปลูกกัญชาเพ่ือ 
ใช้ในครัวเรือนได้อย่างเสร	ี
	 ส่ิงสำาคัญอย่างแรกเม่ืออยากปลูกกัญชาคือต้องรู้ก่อนว่าจะปลูกเพื่ออะไร	 เพื่อบริโภคใน 
ครัวเรือน	 หรือเพื่อทางการแพทย์	 หากเป็นข้อหลังต้องถามต่อไปว่ากลุ่มลูกค้าคือแพทย์แผนไทย 
หรือแพทย์แผนปัจจุบัน	 เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกปลูกสายพันธุ์ที่เหมาะสม	
	 แม้จะมีอิสระในการปลูก	 แต่ก่อนอ่ืนลองมาทำาความเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน	 ธรรมชาติของ 
กัญชา	 การใช้ประโยชน	์ และขอบเขตการผลิตที่กำาหนดไว้กันสักนิด

รู้เร่ืองกัญฯ
ปลูกกัญชาฉบับเบสิก
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ปลกูอย่างไรให้คุม้ทุน

	 กัญชากลายเป็นพืชมาแรงแห่งปีท่ีได้รับ 
ความสนใจทั้งการใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร 
ด้านการแพทย์ และด้านนันทนาการ จนน่าจับตา 
ว่านี่อาจเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเมืองไทยได้ 
หรือไม่	 และคุ้มความเสี่ยงไหมหากลงทุนปลูกเพื่อ 
สร้างรายได้เป็นอาชีพ	 คำาตอบที่ได้จากคุณชิน	 
แอดมินเพจปฏิวัติกัญชา	 คือ	 “ยังไม่ใช่ตอนนี้”

	 เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะต้นทุนในการปลูก 
กัญชาให้ได้ในปริมาณมากเพ่ือสร้างรายได้ท่ีแน่นอน 
ต้องควบคุมการผลิตในโรงเรือนซึ่งใช้งบประมาณ 
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราผลผลิตที่ได้	 กว่าจะ 
คืนทุนต้องใช้เวลาหลายปี	 เกิดความเสี่ยงในการ 
ขาดทุนสูง	 แต่หากปลูกกลางแจ้ง	 ลงทุนน้อย 
ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศของเมือง 
ไทยอย่างพันธุ์ซาติวาหรือลูกผสมซาติวาที่เติบโต 
ได้ดีในแถบเส้นศูนย์สูตร แต่อายุเก็บเก่ียวยาวนาน 
กว่าสายพันธ์ุอินดิกาหรือลูกผสมไฮบริดท่ีให้ผลผลิต 
ที่เร็วกว่า	 และใช้ปริมาณแสงยาวนาน	 ทำาให้ต้อง 
ปลูกในโรงเรือนควบคุมแสง	 ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีสูง 
ขึ้นด้วย	

	 ไม่เพียงเท่าน้ัน	 สถิติการใช้กัญชารักษา 
ทางการแพทย์กว่า 2 แสนราย	 สัดส่วนการสั่งจ่าย 
ยาโดยแพทย์แผนไทยคิดเป็น 85%	 ส่วนแพทย์ 
แผนปัจจุบันเพียง 15% เท่านั้น	 ซึ่งเป็นไปได้ว่า 
การเติบโตในทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังคงเป็น 
เรื่องที่ต้องการการสนับสนุนผลักดันอย่างจริงจัง 
ด้วยเช่นกัน	 แต่หากมองมิติความคุ้มทุนในแง่ 
สุขภาพ	 การปลูกบริโภคในครัวเรือนในรูปแบบ 
สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ	 รักษาอาการเจ็บป่วย 
ลดความเส่ียงการเกิดโรคต่างๆ	 ที่ต้องรักษากับ 
แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	 การ 
ปลูกกัญชาในครัวเรือนคุ้มทุนแน่นอน
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