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พืชสวน วิ ช า ก า ร

กองบรรณาธิการ

	 เคยไหม...ตื่นเช้ามาต้องดื่มกาแฟก่อนเป็นอันดับแรก...
	 เคยไหม..เช้าวนัไหนไม่ได้ดืม่กาแฟรูส้กึเหมอืนยงัไม่ตืน่	จะมกีาร
อาการง่วงงุน	และไม่สดชื่น
	 เคยไหม...เมื่อได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟร้อนแล้วรู้สึกอยาก 
ดื่มบ้าง
	 เคยไหม...เวลาใครถามว่าจะดืม่อะไร	จะตอบด้วยความเคยชนิ
โดยไม่ต้องคิดว่า	“กาแฟ”
	 อิทธิพลของกาแฟในชีวิตประจ�าวันของใครบางคน	 และใคร
หลาย	ๆ 	คนเป็นดังที่กล่าวมา	บางคนพิสมัยกาแฟจนถึงอยากตั้งร้านขาย
กาแฟ	 บางคนมีร้านกาแฟขาประจ�า	 บางคนก็ลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟ
ราคาแพงมาเป็นของตนเอง	เพื่อชงกาแฟวันละไม่กี่แก้ว	เพียงเพื่ออยาก
ได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน
	 วัยรุ่นสมัยน้ีจ�านวนไม่น้อย	 ติดกาแฟ	 แต่ละวันต้องดื่มกาแฟ
แบรนด์ยอดนิยม	 หรือไม่ก็นั่งร้านกาแฟขาประจ�าจิบกาแฟไปด้วย	 
เปิดโน้ตบุค๊ท�าการบ้าน	หรอืท�างานไปด้วย	อาจใช้เวลาหลายชัว่โมงอยูใ่น
ร้านกาแฟ	บ้างก็นัดพบกันตามร้านกาแฟ	เมาท์มอยแล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อ
	 สมัยก่อน	 ร้านกาแฟ	 เป็นร้านของผู้อาวุโสมารวมตัวกันเพื่อ 
พดูคุยกนัหลากหลายเรือ่งราว	ทัง้การบ้าน	การเมอืง	และข่าวหนงัสอืพมิพ์	
ที่เรามักจะได้ยินเสมอ	ๆ	กับค�าว่า	“สภากาแฟ”

ย้อนรอยประวัติศาสตร ์กาแฟโลก
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	 หลายคนชอบดื่มกาแฟ	แต่ไม่รู้จักหน้าตาของต้นกาแฟเลย...
 ข่าวสารสมาคมพชืสวนฯ	จะน�าท่านไปรูจ้กัต้นกาแฟ	กระบวนการ
กว่าจะมาเป็นเครื่องด่ืมยอดนิยมในโลกปัจจุบัน	 รวมถึงเรื่องราวที่น่ารู ้
อีกมากมายของกาแฟ	 แต่เฉพาะฉบับนี้จะย้อนรอยให้ท่านได้ทราบ
ประวัติศาสตร์ของกาแฟกันก่อน

แอฟริกา....แหล่งก�าเนิดกาแฟ

	 ตามเอกสารเรื่อง	 “กาแฟ”	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	 
เรียบเรียงโดย	ศุภนารถ	เกตุเจริญ	ระบุว่า	กาแฟถูกค้นพบในราว	850	ปี	
ก่อนคริสต์ศักราช	 โดยพบว่าชาวแอฟริกันพื้นเมืองบริโภคกาแฟเป็น
อาหารมานานแล้ว	ทัง้นีส้นันษิฐานว่าคนในยคุนัน้อาจเรยีนรูจ้ากการสงัเกต
สัตว์ว่ากินอะไร	 แล้วน�ามาทดลองกินบ้าง	 เลยรู้ว่าผลกาแฟมีรสหวาน	 
เป็นที่ชื่นชอบของนกและสัตว์ต่าง	ๆ 	เริ่มแรกจะกินผลสุก	ต่อมาน�าผลสุก
มาแปรรูปท�าไวน์	 เรียกว่า	ควาฮ์เวฮ์	 (Quahweh)	ต่อมาเปลี่ยนส�าเนียง
เป็นคาวา	 (Kawha)	 คาฟฟี่	 (Kaffe)	 และ	 คอฟฟี่	 (Coffee)	 ตามล�าดับ	 
ส่วนคนไทยสมัยก่อนเรียก	โกปี๊	หรือ	ข้าวแฝ่	ปัจจุบัน	เรียก	“กาแฟ”

	 ชาวแอฟริกัน	 ลองเคี้ยวเมล็ดกาแฟแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่า	
สบายหายเหน็ดเหนื่อยจากอากาศร้อน	หรือเดินทางไกล	เพราะในเมล็ด
กาแฟมีสารช่วยกระตุ้นร่างกาย	 จากสรรพคุณดังกล่าวท�าให้กาแฟได้รับ
ความนิยม	เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	ต่อมามีการพัฒนาน�าเมล็ดกาแฟ
มาป่น	 ผสมกับไขมันสัตว์ปั้นเป็นก้อนติดตัวไว้กินเป็นอาหารระหว่าง 
เดินทาง	 ชาวพื้นเมืองบางเผ่าในแอฟริกาใช้เซ่นไหว้เทพเจ้า	 ที่นับถือ	 
บ้างใช้เมล็ดกาแฟจุ่มเลือดให้กินในพิธีร่วมสาบาน	 บ้างใช้กาแฟเป็น 
ของขวัญมอบให้แขกที่มาเยี่ยมเยือนเคี้ยวก่อนเลี้ยงอาหาร	ต่อมากาแฟ
ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องดื่ม	โดยระยะแรกใช้เมล็ดกาแฟใส่น�้าต้มจนน�้าออก
เป็นสีเหลือง	 จากนั้นได้พัฒนาการมาเรื่อย	 ๆ	 จนมีกรรมวิธี	 หรือ
กระบวนการในการบริโภคกาแฟเช่นปัจจุบัน
	 ในราว	ค.ศ.	1000	พ่อค้าทาสน�าทาสนิโกรจากประเทศซูดาน	
ในแอฟริกา	ไปยังซาอุดิอาระเบีย	ในตะวันออกกลาง	โดยพ่อค้าทาส	และ
ทาสได้น�าผลและเมลด็กาแฟตดิตวัไปด้วย	ชาวอาหรบัน�ากาแฟไปปลกูแต่
เก็บเป็นความลับ	 เมล็ดกาแฟดิบถือเป็นสิ่งหวงห้าม	 ห้ามน�าออกนอก
ประเทศ	ยกเว้นต้ม	หรอืลวกในน�า้ร้อน	แต่ถงึกระนัน้กมี็ผู้ลกัลอบน�าเมลด็
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กาแฟออกไปแพร่กระจายยังประเทศอื่น	ๆ	โดยผู้แสวงบุญที่เมืองเมกกะ
	 ศตวรรษที	่9	กาแฟเป็นพชืทีรู่จ้กักนัดใีนตะวนัออกกลาง	จนถงึ
ต้นศตวรรษที่	14	ชาวอาหรับเริ่มปลูกกาแฟเป็นการค้า	จนถึงศตวรรษที่	
15	 กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มที่นิยมอย่างแพร่หลายในตะวันออกกลางและ 
ดินแดนอาหรับ	รวมไปถึงตุรกี
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	 ค.ศ.1554	 ร้านกาแฟร้านแรกในโลกเกิดข้ึนท่ีนครคอนสแตน 
ติโนเปิล	หรือ	 อิสตันบูลในปัจจุบัน	 โดยชาวซีเรีย	 2	คน	 เป็นร้านกาแฟ 
ทีส่วยงาม	สะดวกสบาย	เป็นแหล่งพบปะพดูคยุของผูค้น	โดยเฉพาะพวก
กวี	นักนิยมศิลปะ	และวรรณกรรม	นักวิทยาศาสตร์	นักการเมือง	ซึ่งร้าน
ดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของร้านกาแฟในยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี	 17-18	
จนถึงปัจจุบัน

กาแฟในยุโรป

 เมือ่เอ่ยถึงกาแฟในยโุรป	ตามประวตัศิาสตร์ของกาแฟ	กล่าวว่า 
พ่อค้าชาวเวนิส	เป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ค้ากาแฟกับชาวอาหรับ	โดยซื้อ
กาแฟจากเมืองมอคค่า	 (Mocha)	ซึ่งเป็นเมืองท่าในคาบสมุทรอาระเบีย	
น�าไปขายในยโุรป	สร้างความร�า่รวยให้พ่อค้าอาหรับเป็นอย่างมาก	ต่อมา
มีพ่อค้าชาวดัชต์น�ากาแฟไปเผยแพร่ในอัมสเตอร์ดัม	 และได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับกาแฟทั้งด้านพฤกษศาสตร์และการค้า	 จนกระทั่ง	 ค.ศ.	 1616	 
มกีารน�ากาแฟต้นแรกสูย่โุรปโดยน�าไปปลกูขยายพนัธุท์ีส่วนพฤกษศาสตร์
ในเมืองอัมสเตอร์ดัม	 และต่อมาได้น�าไปปลูกในแถบหมู่เกาะอินเดีย 
ตะวันออกและชวา	จากนั้นได้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นในประเทศต่าง	ๆ	ของ
ยุโรปเป็นล�าดับ
	 ค.ศ.	1625	เริ่มมีการขายกาแฟในกรุงโรม
	 ค.ศ.	1645	ร้านกาแฟร้านแรกเกิดขึ้นในเมืองเวนิส
	 ค.ศ.	1650	ชาวเลบานอน	ชื่อ	Jacob	เปิดร้านกาแฟร้านแรก
ชื่อ	Angle	Inn	ในออกซ์ฟอร์ด	เป็นที่นิยมในหมู่อาจารย์และนักศึกษา
	 ค.ศ.	1663	เกิดร้านกาแฟร้านแรกในอัมสเตอร์ดัม
	 ค.ศ.	 1671	 เปิดร้านกาแฟร้านแรกในเมืองมาเซย์	 ประเทศ
ฝรั่งเศส
	 ค.ศ.	1672	นายปาสคาล	ชาวอามาเนยี	เปิดร้านกาแฟแห่งแรก
ในกรุงปารีส
	 ค.ศ.	 1690	 มีข้อมูลระบุว่ามีร้านกาแฟในกรุงปารีสมากกว่า	 
300	ร้าน	
	 ค.ศ.	1720	ร้านกาแฟชื่อ	“ฟลอเรน”	(Florain)	ซึ่งมีชื่อเสียง
มากที่สุดในเวนิส	เปิดให้บริการ
	 ในปี	ค.ศ.	1714	เจ้าเมอืงอมัสเตอร์ดมั	ส่งต้นกาแฟมาถวายเป็น
ของขวัญแด่พระเจ้ากลุยส์ที่	 14	 ทรงน�ามาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์	 
กรงุปารสี	ด้วยเหตทุีก่าแฟไม่ทนความหนาวเยน็	จงึทรงสร้างเรอืนกระจก
เพื่อปลูกกาแฟ	 นับเป็นเรือนกระจกปลูกพืชเรือนแรกของโลก	 แต่ไม่มี
ข้อมูลว่าประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงไร	 อย่างไรก็ตามฝรั่งเศส
พยายามน�ากาแฟไปปลูกในดินแดนภายใต้อาณานิคม	โดยเฉพาะที่เกาะ
บูร์บอง	 (Bourbon)	 หรือเกาะลารียูเนียนในปัจจุบัน	 เป็นเกาะภูเขาไฟ 
อยูห่่างจากเกาะมาดากสัการ์ในมหาสมทุรอนิเดยีประมาณ	800	กโิลเมตร	
ซึ่งปรากฏว่า	 ในปี	 ค.ศ.	 1817	 กาแฟให้ผลผลิตจ�านวน	 1,000	 ตัน	 
เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า	ตั้งชื่อพันธุ์ว่า	บูร์บอง

กาแฟสู่อเมริกา และละตินอเมริกา

	 ส�าหรับในอเมริกา	 กาแฟเข้ามาสู ่ทวีปอเมริกาเม่ือราวป	ี 

ค.ศ.	 1655	 โดยชาวดัชต์	 น�ากาแฟจากเนเธอร์แลนด์	 เข้ามายังชุมชน 
ชาวดัชต์ในนิวอัมสเตอร์ดัม	 หรือ	 นิวยอร์ค	 ในช่วงแรกกาแฟมีราคาสูง	 
ในปี	 ค.ศ.	 1670	 โดโรธี	 โจนส์	 เปิดร้านกาแฟขึ้นหลายแห่งในบอสตัน	
นิวยอร์ค	 และอีกหลายเมือง	 และคล้ายนกับประเทศอื่น	 ๆ	 ร้านกาแฟ 
ในอเมริกา	เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันของ	นักการเมือง	เจ้าหน้าที่ของ
อังกฤษ	และบุคคลชั้นสูง	
	 จนกระทั่งหลังจากนั้นเกือบ	 100	 ปี	 คือปี	 ค.ศ.	 1767	 
เกิดเหตุการณ์	Boston	Tea	Party	ซึ่งเป็นการประท้วงการเก็บภาษีชา
ของรัฐบาลอังกฤษ	 และกลายไปเป็นสงครามประกาศอิสรภาพของ
อเมริกา	 ต่อต้านสินค้าอังกฤษ	 ชาวอเมริกันจึงหันมาดื่มกาแฟแทนชา	
ท�าให้ชาวอเมรกินัเป็นนกัดืม่กาแฟตวัยง	แม้กระทัง่ในสงครามกลางเมอืง
ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้	 ทหารฝ่ายเหนือต้องมีกาแฟเป็นเสบียง
ติดตัวคนละ	 8	 ปอนด์	 โดยมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสและชาวดัชต์ในอเมริกา	
เป็นผูน้�าเข้ากาแฟจากประเทศซึง่เป็นอาณานคิมของตนแม้กระท่ังปัจจบุนั	
สหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเทศผู้น�าเข้ากาแฟรายใหญ่ของโลก
	 ก่อนหน้านี้	ต้นปี	ค.ศ.	1718	มีการน�ากาแฟต้นแรกไปปลูกใน
ประเทศสรุนิมั	ซึง่เป็นดนิแดนในปกครองของดชัต์	ถอืว่าเป็นการปลกูกาแฟ
ครั้งแรกในทวีปอเมริกา	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1723	กาเบรียล	แมทธิว	เดอ	คิว	
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ฝรัง่เศสมาปลกูครัง้แรกทีเ่มอืง	Cucuta	ในประเทศโคลมัเบยี	ใกล้ดนิแดน
ประเทศเวเนซูเอล่า	 พื้นที่ปลูกกาแฟดังกล่าวเป็นพื้นที่สูง	 800-	 1,900	
เมตรเหนือระดับน�้าทะเล	เป็นดินภูเขาไฟ	มีความอุดมสมบูรณ์สูง	ท�าให้
กาแฟโคลัมเบียเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บราซิล...แหล่งปลูกกาแฟใหญ่ของโลก

	 มีความพยายามน�ากาแฟจากประเทศกิอานา	 ของดัชต์และ
ฝรั่งเศส	 มาปลูกในบราซิล	 แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เพราะท้ังดัชต์และ
ฝรั่งเศสควบคุมการน�าเมล็ดกาแฟออกนอกประเทศ	 และดินแดนใน
อาณานิคมอย่างเข้มงวด	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	1718	นายทหารชาวบราซิล	
ชือ่	ฟรานซสิโก	เดอ	เมลโล	ซึง่ถกูส่งไปเจรจาปัญหาชายแดนกบัดชัต์และ
ฝรั่งเศส	 ได้ท�าความสนิทสนมกับผู้ปกครองกิอานา	 เมื่อการเจรจาสิ้นสุด
ลง	มีการจัดเลี้ยง	และภรรยาผู้ปกครองกิอานา	 ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ
เขา	 ในช่อดอกไม้นั้นมีต้นกาแฟ	 5	 ต้น	 และผลกาแฟจ�านวน	 30	 เมล็ด	
บรรจุในถุงเล็ก	ๆ	ซ่อนอยู่
	 เมื่อกลับมาบราซิล	ฟรานซิสโก	เดอ	เมลโล	ได้ลาออกจากการ
เป็นทหาร	และไปท�าสวนกาแฟอยู่ที่ริมแม่น�้า	Ubituba	จนปี	ค.ศ.	1727	

นายทหารเรือชาวฝรั่งเศสน�ากาแฟจากฝรั่งเศส	 ไปปลูกท่ีเกาะมาตินิต	
ประเทศกิอานา	 ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส	 จน	 3	 ปีต่อมา	 กาแฟ 
ที่ปลูกเหล่านั้นให้ผลผลิต
	 หลงัจากนัน้	ชาวสเปนได้น�ากาแฟมาปลกูในอาณานคิมหมูเ่กาะ
อินเดียตะวันตกหลายแห่ง	ดังนี้
	 ค.ศ.	 1730	 มีการน�ากาแฟจากไฮติมาปลูกท่ีจาไมก้า	 และ
สาธารณรฐัโดมนิกินั	ซึง่กาแฟจาไมก้ากลายเป็นกาแฟทีม่ช่ืีอเสยีงในเวลา
ต่อมา	
	 ค.ศ.	 1748	 มีการน�าเมล็ดกาแฟจากสาธารณรัฐโดมินิกัน	 
ไปปลกูทีค่วิบา	และมหีมอสอนศาสนาชาวสเปนน�าเมลด็กาแฟจากควิบา
ไปปลูกที่กัวเตมาลา	และเปอร์โตริโก
	 ค.ศ.	1779	มีการน�ากาแฟเข้ามาปลูกที่ประเทศ	คอสตาริกา
	 ค.ศ.	 1783	 เริ่มมีการปลูกกาแฟท่ีหมู่บ้านในหุบเขาคาราคัส	
ของประเทศเวเนซูเอลา
	 ค.ศ.	1790	เริ่มมีการปลูกกาแฟในแมกซิโก
	 ค.ศ.	1825	เริ่มมีการปลูกกาแฟในฮาวาย
	 ปลายศตวรรษที	่18	มกีารน�ากาแฟจากดนิแดนในปกครองของ
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กาแฟเริ่มให้ผลผลิต	และต่อมาปี	ค.ศ.	1733	มีการส่งกาแฟจ�านวน	50	
ถุง	ไปยังโปรตุเกส	ซึง่ในระยะแรก	ๆ 	ในประเทศบราซิลไมค่่อยมคีนสนใจ
ที่จะปลูกกาแฟมากนัก	เพราะสู้อุตสาหกรรมน�้าตาลจากอ้อยไม่ได้
	 ต่อมา	ความต้องการน�า้ตาลจากบราซลิลดลง	บราซิลจงึต้องหา
พืชอื่นมาปลูกทดแทนอ้อย	ประกอบกับต้นศตวรรษที่	19	ในยุโรป	และ
อเมรกิา	มคีวามต้องการกาแฟสงู	ในบราซลิเองกม็มีพีืน้ทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ปลูกกาแฟ	แถมยังมีแรงงานทาสจ�านวนมาก	ท�าให้มีการขยายพื้นที่ปลูก
กาแฟเป็นสวนขนาดใหญ่	(estate)	จ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
	 ต่อมามีการเลิกทาส	ท�าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน	ส่งผลให้
ผลผลิตกาแฟของบราซิลลดลงอย่างมาก	 รัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้ 
ชาวยุโรป	 โดยเฉพาะโปรตุเกส	 และเยอรมัน	 เข้ามาปลูกกาแฟเป็นสวน
ขนาดใหญ่	 โดยรัฐบาลช่วยดูแล	 พร้อมกับมีการบุกเบิกพื้นท่ีปลูกใหม่ 
ในแถบรัฐเซาท์เปาโล	 และขยายออกไปทางตะวันตกและทางใต้ของ
ประเทศ	จนบราซิลกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก

กาแฟในเอเชีย

 อินเดีย	 ประมาณ	 ค.ศ.	 1600	 นักแสวงบุญชาวอินเดีย	 ชื่อ	 
บาบา	บูดาน	ลักลอบน�าเมล็ดกาแฟจ�านวน	7	เมล็ด	มาจากเมืองเมกกะ	
ประเทศซาอุดิอาราเบีย	 น�ามาปลูกท่ีเชิงเขาใกล้ย่าน	 Chikmagalur	 
เมอืง	Mysore	ต่อมากาแฟได้แพร่ไปยงัเมอืงอืน่	ๆ 	ของอนิเดยี	จนกระทัง่
ปี	ค.ศ.	1823	อังกฤษ	ซึ่งปกครองอินเดีย	ได้เข้ามาปลูกกาแฟแบบสวน
ขนาดใหญ่	หรอื	estate	ใกล้ๆ	เมอืงกลักตัตา	และในปี	ค.ศ.	1830	มกีารสร้าง
สวนกาแฟที่เป็นระบบอย่างสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่เมือง	Chilmuglur	
	 ในระยะต่อมาการสร้างสวนกาแฟขนาดใหญ่ขยายไปทางใต้ของ
อินเดีย	 โดยเฉพาะในแถบไมเซอร์	 และ	 มัทราส	 และในปีค.ศ.	 1900	 
มีการน�ากาแฟพันธุ์โรบัสต้า	 จากอินโดนีเซียเข้ามาปลูกในอินเดีย	 ท�าให้
ปัจจุบัน	อินเดียมีผลผลิตกาแฟทั้งอาราบีก้า	และโรบัสต้า
 อินโดนีเซีย	 ในปี	 ค.ศ.	 1696	 ผู้จัดการบริษัท	 ดัชต์อินเดีย 
ตะวันออก	ชื่อ	นิโคลัส	วิทเสน	ได้น�าต้นกาแฟจากมาลาบาร์	รัฐเคลาล่า	
ในอินเดีย	 ไปปลูกที่	 Kedawoeng	 Estate	 ในเกาะชวา	 ใกล้	 ๆ	 เมือง
ปัตตาเวีย	หรือ	จาร์กาตาร์	ในปัจจุบัน
	 ต่อมาอีก	3	ปี	คือในปี	ค.ศ.	1699	เกิดแผ่นดินไหว	และน�้าท่วม	
ท�าให้สวนกาแฟได้รับความเสียหาย	 จึงได้มีการน�ากาแฟพันธุ์อาราบิก้า	
จากมาร์ลาบา	ประเทศอินเดีย	มาปลูกอีกครั้ง	ครั้งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น
จนกระท่ังปี	 ค.ศ.	 1711	 มีการน�าผลผลิตกาแฟดังกล่าวไปประมูลขาย 
ที่ตลาดประมูลสินค้าในเนเธอร์แลนด์	
	 ระหว่างปี	 ค.ศ.1880	 –	 1899	 มีการระบาดของโรคราสนิม 
ในกาแฟอาราบีก้า	 จึงมีการเปลี่ยนพันธุ์กาแฟมาเป็นพันธุ์โรบัสต้า	 และ	 
ลิเบอริก้า	 โดยในปี	 ค.ศ.	 1900	 มีการส่งต้นกาแฟโรบัสต้าจากประเทศ
เบลเยี่ยมมายังเกาะชวา	 และมีการส่งเสริมให้ปลูกไปทั่วอินโดนีเซีย	 
จนกระทัง่มผีลผลติกาแฟโรบสัต้าส่งออกเป็นล�าดบัต้น	ๆ 	ของโลกในปัจจบุนั
 เวียดนาม	มีข้อมูลว่ากาแฟเข้าสู่เวียดนามตั้งแต่ศตวรรษที่	19	
หรอืประมาณ	150	ปีมาแล้ว	อตุสาหกรรมกาแฟของเวยีดนามเฟ่ืองฟมูาก

ระหว่างทศวรรษที่	1881	–	1990	โดย	เดวิด	แลมบ์	เขียนไว้ในหนังสือ	
ลอสแองเจอลิส	ไทม์	ประจ�าเดอืนกนัยายน	1999	ว่า	“อตุสาหกรรมกาแฟ
ทีน่ี	่เกดิขึน้เม่ือทศวรรษที	่1920	เมือ่นกัล่าอาณานคิมชาวฝร่ังเศสน�ากาแฟ
มาปลูก	แต่หลังจากที่สงครามยุติลงในปี	ค.ศ.	1975	รัฐบาลคอมมิวนิสต์
ของเวยีดนามทีฮ่านอย	ได้ให้ความส�าคญักบัการขยายพืน้ทีป่ลกูกาแฟเป็น
อันดับแรก	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เพราะรัฐบาลได้แต่ส่งเสริม	 หรือ 
สั่งให้ปลูก	แต่ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะท�าอะไรต่อจากนั้น	การปลูกกาแฟของ
เวียดนามจึงประสบความล้มเหลว
	 กาแฟบูมขึ้นอีกครั้งภายหลังปี	ค.ศ.	1989	เมื่อรัฐบาลก�าหนด
นโยบายใหม่ให้เกษตรได้รับผลประโยชน์และมีบทบาทในกระบวนการ
ผลิต	รัฐบาลกระตุ้นผู้ปลูกกาแฟด้วยการอุดหนุนการผลิต	และและภาษี
พเิศษ	เมือ่ราคาในตลาดโลกตกต�า่กว่าราคาเพดานทีก่�าหนด	จากนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน	25	ปี	พื้นที่
ปลูกกาแฟของเวียดนามเพิ่มจาก	 40,000	 เอเคอร์	 (101,200	 ไร่)	 
เป็น	740,000	เอเคอร์	(1,872,200	ไร่)	และในปี	1998	กาแฟท�ารายได้
ให้ประเทศเป็นมูลค่าล�าดับที่	 5	 รองจาก	 ปิโตรเลียม	 สิ่งทอ	 รองเท้า	 
และข้าว
	 ทุกวันนี้	เวียดนามครองอันดับ	2	ของโลกในการส่งออกกาแฟ	
รองจากประเทศบราซิล	เพียงประเทศเดียวเท่านั้น
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ประมาณปี	 
ค.ศ.	1915	หรอืกว่า	100	ปีมาแล้ว	นกัล่าอาณานคิมชาวฝรัง่เศสเป็นผูน้�า
กาแฟจ�านวนหนึ่งมาปลูกบริเวณทางภาคเหนือของลาว	 แต่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จ	 จึงได้แสวงหาท่ีใหม่	 และได้ศึกษาพบว่าทางใต้ของลาว	 
เม่ือหลายล้านปีมาแล้วเป็นบริเวณภูเขาไฟ	 ซึ่งจะท�าให้ดินมีความ 
อดุมสมบรูณ์	เตม็ไปด้วยแร่ธาตทุีเ่หมาะส�าหรบัการปลกูกาแฟ	โดยเฉพาะ
ที่ราบสูง	 โบลาเวน	 พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่แรกที่เริ่มมีการปลูกกาแฟ 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างจริงจัง
	 ที่ราบสูงโบลาเวน	 คือพื้นท่ีของเมืองปากซอง	 ที่สามารถปลูก
ผกัได้ตลอดทัง้ปี	ไม่เพยีงแต่มดีนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยธาตอุาหารของพชื
เท่าน้ัน	 แต่ยังมีความสูงจากระดับน�้าทะเล	 800	 -	 1,350	 เมตร	 และมี 
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีด้วย
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	 เกษตรกรลาว	 ปลูกกาแฟทั้งพันธุ ์โรบัสต้า	 และอาราบิก้า	 
ทีป่ากซองมาอย่างต่อเนือ่ง	จนกระท่ังเกิดสงครามกลางเมอืง	หรอืสงคราม
ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์	กับรัฐบาลลาว	ระหว่างปี	ค.ศ.	1953	–	1975	
ปากซอง	 เป็นส่วนหนึ่งของสนามรบ	 พื้นที่ปลูกกาแฟถูกท�าลายไปเป็น
จ�านวนมาก	แต่หลงัจากสงครามสงบได้พกัใหญ่	ๆ 	มคีนสนใจกลบัมาฟ้ืนฟู
การปลูกกาแฟอีกครั้ง	โดยบริษัทเอกชนในเมืองปากเซ	ข้ามาปลูกกาแฟ
ที่ดอยเฮือง	เป็นการปลูกกาแฟที่ไม่ได้น�าเทคโนโลยีใด	ๆ	มาใช้
	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 2000	 สหกรณ์การเกษตรชื่อ	 Jhai	 Coffee	
Farmer	 Cooperative	 ร่วมกับมูลนิธิ	 California	 Based	 Jhai	 
Foundation	และ	Thanksgiving	Coffee	ของสหรัฐอเมริกา	ได้ส่งเสริม
ให้สมาชิกของสหกรณ์	 ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น	 อาศัยอยู่ที่ที่ราบสูงโบลาเวน	
ปลูกกาแฟ	 โดยมีการน�าเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วย	 มีการแนะน�า 
สายพนัธุก์าแฟทีด่	ีรวมทัง้หาช่องทางการตลาด	และ	ประกนัราคาผลผลติ
กาแฟที่กิโลกรัมละ	19,000	กีบ	(ประมาณ	70	บาท)	ด�าเนินการให้การ
สนับสนุนจนเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้	 และมีผลผลิตส่งออก
ไปยังฝรั่งเศส	และเวียตนาม	
	 ปัจจุบันแหล่งปลูกกาแฟที่ส�าคัญของลาว	 คือ	 เมืองปากซอง	
แขวงจ�าปาสัก	 ซึ่งได้รับสมญานามว่า	 “เมืองกาแฟ”	 (Coffee	 Town)	
กาแฟที่ปลูกมี	 3	 สายพันธุ์	 คือ	 อาราบิก้า	 โรบัสต้า	 และ	 เอ็กซ์เซลล่า	 
โดยเฉพาะสายพันธุ์	อาราบิก้าที่ปลูกในพื้นที่เมืองปากซอง	เป็นกาแฟที่มี
คณุภาพดเีป็นทีช่ืน่ชอบของนกัดืม่กาแฟ	และในการประกวดรสชาตกิาแฟ
ในระดับโลก	 กาแฟอาราบิก้าของลาวติดอันดับ	 1	 ใน	 3	 ของกาแฟที่มี
รสชาติเยี่ยมของโลก
	 กลุ่มดาวเรือง	เป็นนักธุรกิจของลาว	ซึ่งผลิตและส่งออกกาแฟ
รายใหญ่ที่สุดของลาว	 ภายใต้แบรนด์	 “Dao	 Coffee”	 ท่ีรู้จักกันดี	 
กลุ่มดาวเรืองสร้างโรงงานผลิตกาแฟส�าเร็จรูปแห่งแรกขึ้นที่ลาวเมื่อป	ี 
ค.ศ.	 2010	 ตั้งอยู่ที่เมืองบาเจียงจะเลินสุก	 ทางตะวันออกของเมือง 
ปากซอง	ผลิตกาแฟส�าเร็จรูปส่งออกไปยังประเทศต่าง	ๆ
	 การปลูกกาแฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
นอกจากเกษตรกร	 หรือนักธุรกิจชาวลาวเองแล้ว	 ยังมีชาวต่างชาติจาก
ประเทศเพือ่นบ้าน	เข้าไปเช่าพืน้ทีท่�าสวนกาแฟขนาดใหญ่ด้วย	เช่น	บรษิทั	
ปากซองไฮแลนด์	 จ�ากัด	ของนักธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย	 ได้เช่า
สัมปทานที่ดินบริเวณที่ราบสูงโบลาเวน	เกือบ	2	หมื่นไร่	จากรัฐบาลลาว	
เพื่อปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า	 นอกจากนี้ยังมี	 โอลาม	 กรุ๊ป	 (Olam	
Group)	 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าเกษตรยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์	 ก็เข้ามา
ปลกูกาแฟในลาวด้วยเช่นกนั	โดยมเีป้าหมายจะผลติให้ได้ปีละ	7,500	ตนั
	 ข้อมูลเมื่อปี	 ค.ศ.	 2014	พื้นที่ปลูกกาแฟของลาวมี	 130,000	
เฮกแตร์	(ประมาณ	806,000	ไร่)	ในเมืองปากซอง	แขวงจ�าปาสัก	เมือง
เล่างาม	แขวงสาละวนั	และเมอืงท่าแตง	แขวงเซกอง	มีผลผลติรวมประมาณ 
87,000	ตนั	และคาดว่า	ปรมิาณผลผลติจะเพิม่ข้ึนเป็น	120,000	ตนั	และ	
280,000	ตนั	ในปี	ค.ศ.	2020	และ	2025	ตามล�าดบั	และคาดว่าจะขยาย
พื้นที่ปลูกกาแฟในเขตหลวงพระบาง	แขวงหัวพัน	และเชียงขวาง
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	 ในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รชักาล
ที่	 6	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างร้านกาแฟช่ือ	 “นรสิงห์”	 ขึ้น
บรเิวณลานพระบรมรปูทรงม้า	มมุถนนศรอียธุยา	ไว้ส�าหรบัเป็นทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ	และพบปะกนั	มกีาแฟ	และของว่าง	บรกิาร	มกีารบรรเลงดนตรี
ให้ฟัง	 แต่ต้องเลิกกิจการไปในเวลาไม่นานนัก	 เพราะลูกค้ามีแต่บรรดา
ชนชั้นสูงในสมัยนั้น	ประชาชนทั่วไปไม่กล้าเข้าไปใช้บริการ
	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 7	 
มร้ีานกาแฟเกดิข้ึนในพระนครอกีหลายแห่ง	ส่วนใหญ่	เป็นร้านของคนจนี	
ทีเ่คยเป็นลกูจ้างในภตัตาคารฝรัง่ทีเ่คยชงกาแฟมาก่อนจนมคีวามช�านาญ
จนลาออกจากการเป็นลกูจ้างมาตัง้ร้านของตนเอง	ร้านกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง
ในสมัยนั้นเช่น	ร้านออนล็อก	หยุ่น	ย่านวังบูรพา	ร้านเอี๊ยะแซ	แถวตลาด
เก่าเยาวราช	เป็นต้น
	 ส�าหรับการปลูกกาแฟในประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	2	ภูมิภาค	
คือภาคใต้	 กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า	 และ	ภาคเหนือ	 เป็นกาแฟสายพันธุ์ 
อาราบิก้า
	 สันนิษฐานว่า	 พ่อค้าชาวดัชต์	 หรือ	 ชาวอังกฤษ	 จากแหลม 
มาลายู	 เข้ามาทางภาคใต้เพื่อน�าสินค้ามาแลกเปล่ียนกับพ่อค้าชาวไทย	
หนึ่งในสินค้าเหล่านั้นคือ	 กาแฟ	 ต่อมาชาวไทยมุสลิมชื่อ	 นายตีหมุน	 
เป็นผูน้�าเมลด็กาแฟมาจากต่างประเทศมาปลกูคร้ังแรกท่ีต�าบลบ้านโหนด	
อ�าเภอสะบ้าย้อย	 จังหวัดสงขลา	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2447	 เข้าใจว่าเป็นกาแฟ 
ทีน่�ามาจากอินโดนเีซีย	เพราะช่วงนัน้ตรงกบัยคุทีอิ่นโดนเีซียตืน่ตวัในการ
ปลกูกาแฟสายพนัธุโ์รบสัต้า	ซึง่พ่อค้าชาวดตัช์	หรอืชาวองักฤษ	น�ามาจาก
จาไมก้า	น�ามาขยายพนัธุท์ีเ่กาะชวา	เพือ่เพิม่ปรมิาณผลผลติไว้ค้าขายหรอื
แลกเปล่ียนสินค้ากับประเทศต่าง	 ๆ	 จึงเช่ือกันว่าต้นกาแฟที่สะบ้าย้อย	 
คือต้นแม่พันธุ์ของกาแฟโรบัสต้าต้นแรกของประเทศไทย	 ที่ต่อมาได้ 
แพร่ขยายไปตามจังหวัดต่างๆ	ทางภาคใต้ของไทย	
	 ภาคเอกชนที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการปลูกกาแฟ 
โรบสัต้าในภาคใต้	คอื	บรษิทั	เนสท์เล่	จ�ากดั	โดยได้จดัตัง้ศนูย์รบัซือ้เมลด็
กาแฟสองแห่งคอืทีอ่�าเภอสว	ีจงัหวดัชมุพร	ในปี	พ.ศ.	2535	และทีอ่�าเภอ
ท่าแซะ	จังหวัดชุมพรในปี	พ.ศ.	2542	เพื่อรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวสวน
กาแฟโดยตรง	 นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู ้และวิทยาการต่างๆ	 
แก่ชาวสวนกาแฟ	ณ	แหล่งผลิต	รวมทั้งจัดท�าแปลงสาธิตการตัดแต่งต้น
กาแฟ	การอบรมเกษตรกรในพืน้ที	่รวมถงึการให้ความรูแ้ก่ชาวสวนกาแฟ
ผ่านทางสือ่วทิยทุ้องถิน่	และการจดัท�าวารสารกาแฟเป็นประจ�าทกุ	3	เดอืน
	 ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ทดสอบสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า	 ณ	 แปลง
รวบรวมสายพันธุ ์	 เพื่อทดสอบหาสายพันธุ ์ที่แข็งแรงทนทานต่อโรค	 
ให้ผลผลิตต่อไร่สูง	และเหมาะสมส�าหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 เนสท์เล่	 ได้จัดท�า	“โครงการผลิตต้นกล้า
กาแฟพันธุโ์รบัสต้า”	ขึน้โดยร่วมกบัศูนย์วจิยัและพัฒนาเนสท์เล่	เมอืงตร์ู 
ประเทศฝรั่งเศส	 เพื่อผลิตและกระจายต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ดี	
ให้ผลผลติสงู	มคีวามสม�า่เสมอสู่เกษตรกร	เป็นการยกระดับคุณภาพชวิีต
ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		 เนสท์เล่ได้คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่ดีที่สุดส�าหรับ

กาแฟสู่ประเทศไทย

	 มีบันทึกว่า	 ไทยเราปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 
แต่มาเป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 3	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยในสมัยนั้นมีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ	ทั้งอังกฤษ	และเนเธอร์แลนด์	 มีการน�ากาแฟมา 
ทดลองปลูกในพระบรมมหาราชวัง	 และน�าเมล็ดกาแฟไปเพาะแจกจ่าย
ให้เสนาบดีน�าไปปลูกกัน
	 มีเรื่องเล่าว่า	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	4	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	(ดิศ	บุนนาค)	ผู้ส�าเร็จ
ราชการแผ่นดนิสมยันัน้	ท่านมีสวนกาแฟของตนเอง	เมือ่ครัง้เซอร์	จอห์น	
เบาว์ริ่ง	 ราชทูตอังกฤษ	 เข้ามาเจรจาการบ้านการเมืองกับรัฐบาลไทย	 
ท่านได้มอบกาแฟให้ราชทตูน�ากลบัไปถึง	3	กระสอบ	อนมุานได้ว่า	กาแฟ
ในสมัยนั้น	แพร่หลายเฉพาะในรั้วในวังเท่านั้น
	 ต่อมามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น	 และมีชาว 
ต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ศาสนา	การดื่มกาแฟ	และรับประทานอาหารเช้า
แบบฝรั่งจึงค่อย	 ๆ	 แทรกเข้าสู่วิถีชีวิตประจ�าวันของคนไทยบางกลุ่ม	 
จนกระทั่งมีร้านกาแฟร้านแรกเกิดข้ึนท่ีสี่ก๊ักพระยาศรี	 ชื่อร้าน	 “Red	
Cross	 Tea	 Room”	มีชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ	 ต่อมาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 5	 มีร้านขายของช�าเกิดขึ้น	 
ชื่อ	“ตุงฮูสโตร์”	ที่ร้านนี้มีกาแฟ	“ตุงฮู”	วางจ�าหน่ายเป็นครั้งแรก
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ประเทศไทย	 ทั้งหมด	 9	 สายพันธุ์	 เพื่อผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีของสายพันธุ์
เหล่านี้	 กระจายไปสู่เกษตรกรกว่า	 3,000	 ราย	 ในพื้นที่ปลูกกาแฟ 
ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย	ได้แก่	ชุมพร	ระนอง	ประจวบคีรีขันธ์	
สุราษฎร์ธานี	 กระบี่	 นครศรีธรรมราช	 พังงา	และบางพื้นท่ีในภาค 
ตะวันออก	 เช่น	 จังหวัดจันทบุรี	สายพันธุ์กาแฟที่คัดเลือกนี้สามารถ 
ให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์เดิม	 และมีลักษณะเด่นที่คัดเลือกให้ผลผลิต
สม�า่เสมอทกุปี	ระบบรากแขง็แรง	ทรงพุม่ด	ีออกดอกและตดิผลพร้อมกนั
ท�าให้เก็บเก่ียวง่าย	 และยังคงทดสอบเพื่อหาสายพันธุ์ท่ีเหมาะกับการ 
เพาะปลูกในประเทศอย่างต่อเนื่อง
	 ส�าหรับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านั้น	 ตามประวัติกล่าวว่าในป	ี
พ.ศ.	2493	มีบันทึกของพระสารสาสน์พลขันธ์	(เยโรราโม	เอมิลิโอ	เยรินี)	
ซึ่งเป็นชาวอิตาลี	 ระบุว่า	 มีการน�ากาแฟอาราบิก้าไปปลูกที่จันทบุร	ี 
เรียกกันต่อมาว่า	 “กาแฟจันทบูร”	 หลังจากน้ัน	 นายสมบูรณ์	ณ	 ถลาง	 
ได้น�าเข้ากาแฟอาราบิก้า	4	พันธุ์	คือ	Typica,	Bourbon,	Caturra	และ	
Mundo	 Novo	 น�ามาปลูกไว้ที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง	 สถานีทดลอง 
พชืไร่แม่โจ้	จงัหวดัเชยีงใหม่	และสถานีทดลองพชืสวนดอยมูเซอ	จงัหวัดตาก
		 ต่อมา	 เกิดโรคราสนิมระบาด	 ท�าให้ต้นกาแฟส่วนใหญ่ตาย	 
ในปี	พ.ศ.	2512	โครงการหลวงภาคเหนอืโดยความร่วมมอืกบักรมวชิาการ
เกษตร	ทดลองน�ากาแฟอาราบิก้า	พันธุ์	Blue	Mountain	จากประเทศ
ปาปัวนิวกินี	 ไปให้ชาวเขาปลูกบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อส่งเสริม 
ให้ชาวเขาหนัมาปลกูกาแฟอาราบก้ิาเสรมิรายได้แทนการปลกูฝ่ินกนัอย่าง
จรงิจงั	ปรากฏว่าเจรญิเตบิโตได้ดใีห้ผลผลติเป็นท่ีน่าพอใจแต่กย็งัเป็นโรคอยู ่
	 ในปี	 พ.ศ.	 2517	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้าน
มูเซอส้มป่อย	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 ทรงมีกระแสรับสั่งว่า	 ที่ดิน
บริเวณนี้น่าจะเหมาะสมส�าหรับการปลูกกาแฟ	 ถ้าส่งเสริมและสอนให ้
ชาวเขารู้จักวิธีการปลูกและบริหารจัดการท่ีดี	 จะกลายเป็นแหล่งปลูก
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า	ที่แตกต่างจากทางภาคใต้	
	 ดังนั้นในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2517	 -	 2522	 กรมวิชาการเกษตร 
โดยการสนบัสนนุจากระทรวงเกษตรของสหรฐัอเมรกิา	ผ่านทางโครงการ
หลวงภาคเหนอื	จงึได้ท�าการศกึษาค้นคว้าวจิยัเพือ่หาพนัธุก์าแฟอาราบก้ิา
ที่สามารถต้านทานโรคราสนิมที่ระบาดในแหล่งปลูกภาคเหนือของไทย
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2525	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จ 
ทอดพระเนตรแปลงกาแฟที่ขุนวาง	 (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ในปัจจบุนั)	และทรงมพีระราชด�ารใิห้กรมวชิาการเกษตรพฒันาสายพนัธุ์
กาแฟที่เหมาะสมกับสภาพที่สูงของประเทศไทย	 เพื่อปลูกทดแทนฝิ่น	 
นับแต่น้ันเป็นต้นมากรมวิชาการเกษตรก็ท�าการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง	
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2527	 ได้มีการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้าที่ด้านทาน
โรคราสนิมสายพันธุ์คาติมอร์	 CIFC	 7963-13-28	 จนได้พันธุ ์กาแฟ 
คาติมอร์ “เชียงใหม่ 80”	ในปี	พ.ศ.	2550	ที่ปลูกแพร่หลายไปทั่วดอย
ต่าง	ๆ	เป็นที่ยอมรับคุณภาพในปัจจุบัน	
	 ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 ของในหลวงรัชกาลที่	 9	 จาก 
ต้นกาแฟ	 1	 ต้น	 จึงแพร่หลายไปทั่วดอยต่าง	 ๆ	 ทางภาคเหนือ	 และ	 
กรมวิชาการเกษตรได้ใช้เวลานานนับปี	 เพื่อวิจัยและพัฒนากาแฟ	
ถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 จนได้ผลผลิตกาแฟ 
เป็นที่ยอมรับคุณภาพในระดับชั้นน�าของโลก	 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ 
กาแฟดอยค�าของมูลนิธิโครงการหลวง	 กาแฟดอยตุง	 กาแฟโครงการ 
พระราชด�าริหลายโครงการ	 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 
ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ปลูกตามดอยต่าง	ๆ	
	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกและผลิตกาแฟท่ีส�าคัญ	
ได้แก่	 ดอยช้าง	 ปางขอน	 สันเจริญ	 ห้วยฮ่อม	 เป็นต้น	 อาจกล่าวได้ว่า 
กรมวิชาการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีส่วนส�าคัญในการ 
ผลักดันการพัฒนากาแฟของไทยสู่กาแฟคุณภาพชั้นน�าของโลก	
	 ส�าหรับการผลิตกาแฟของไทยในปัจจุบัน	 จากข้อมูลของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี	 ปี	 2559	 มีเนื้อท่ีให้ผลผลิต	
254,947	ไร่	และมีปริมาณผลผลิต	30,579	ตัน	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในรอบ	5	ปี	ทั้งพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตเนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และ	ไม้ผล	เช่น	ทุเรียน	ซึ่งให้
ผลตอบแทนสูงกว่า	
 จงึน่าห่วงว่าในขณะทีค่วามต้องการบรโิภคกาแฟมสีงู	แต่ปรมิาณ
ผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศมีน้อยไม่เพียงพอ	 การน�าเข้ากาแฟจึงมี
มากขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ถ้าเดนิตามห้างค้าปลกีท้ังหลาย	บนช้ันกาแฟ	
จะเห็นกาแฟส�าเร็จรูปหลากหลายยี่ห้อ	 มีท้ังของในและต่างประเทศ	 
ขณะเดยีวกนั	ร้านกาแฟกย็งัคงเกดิขึน้เรือ่ย	ๆ 	และอยูไ่ด้	เพราะความนยิม
ดื่มกาแฟมีมากโดยเฉพาะวัยรุ่น	ที่มีร้านกาแฟเป็นจุดนัดพบ
	 ยังมีเรื่องราวดี	ๆ	ของกาแฟมาน�าเสนออีกมาก...โปรดติดตาม
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	 เร่ิมต้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2561	 รวบรวมพลพรรคนักเที่ยว 
ได้	18	ชีวิต	เดินทางลงใต้เที่ยวทะเลทางฝั่งอันดามัน	จังหวัดที่เลือกแล้ว
คือ	ตรัง	ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยอยู่ในเป้าหมายของการเที่ยวเกาะ	หรือ
เทีย่วทะเลเท่าไรนกั	แต่ครัง้นีม้คีนจดุประกายอยากไปเทีย่ว	“เกาะรอก” 
แม้แต่ชื่อเกาะก็เพิ่งจะเคยได้ยิน....
	 เรื่องของเรื่อง	คือ	มีเพื่อนไปเที่ยวงานไทยเที่ยวไทย	หรืออะไร
ท�านองนีแ้หละ	ทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจดัขึน้	ซึง่จะมบีรษิทั	หรอื
ผู้ประกอบการโรงแรมและ	รีสอร์ท	ทั้งหลาย	มาออกบูธ	ขายที่พัก	และ
ขายทัวร์	 เพื่อนคนนี้ก็ไปติดใจรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เกาะลิบง	 อ�าเภอกันตัง	
จงัหวดัตรงั	คนทีม่าน�าเสนอบรกิารเป็นเดก็หนุม่	ชือ่	“โบ้ท”	หลานเจ้าของ
รีสอร์ท	 จึงได้คุยกันถึงสถานที่ท่องเที่ยว	 มีการเสนอสถานที่เที่ยวและ
บรกิารอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เช่น	รถรบัจากสนามบนิ	เรอืเทีย่วเกาะ	
ที่พักบนเกาะ	อาหารการกินต่าง	ๆ 	สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง	ที่น่าสนใจ
คือ	“เกาะรอก”	 ที่มีน�้าทะเลใส	 เขียว	 มีปะการังและฝูงปลา	 เมื่อตกลง
ราคากันได้แล้ว	 เพื่อนก็ชักชวนเพื่อนฝูง	 พร้อมท้ังจับจองเท่ียวบิน 
ที่ถูกที่สุด
	 พวกเราก�าหนดวันเท่ียว	 และจองเท่ียวบินกันล่วงหน้า 
หลายเดือน	 จนบางคนลืมไปแล้วว่ามีโปรแกรมเท่ียวกัน	 พอใกล้วัน 
เพื่อนกลุ ่มก่อการก็ไลน์เตือนให้โอนเงินค่าโน่น	 นี่	 นั่น	 พร้อมทั้ง 
ท�าโปรแกรมเที่ยวส่งให้เพื่อน	ๆ	พลพรรคนักเที่ยวได้เตรียมตัว

เกาะรอก 

	 เดิมทีเราก�าหนดพักค้างท่ีเกาะรอก	 วันท่ี	 2	 ของการเดินทาง	
แต่มปีระกาศกรมอตุนุยิมวทิยา	ว่าจะมพีายแุละคลืน่ลมแรงในวนัทีเ่ราจะ
เดินทาง	เพื่อนกลุ่มผู้ก่อการจึงขอเลื่อนวันไปเกาะรอกเป็นวันแรก	พอลง
เครื่องบินที่ท่าอากาศยานตรัง	ก็ตรงไปลงเรือที่ท่าเรือกันตัง	ไปเกาะรอก	
ทันที
	 เราไปถึงท่าอากาศยานตรัง	 ประมาณ	 9.30	 น.	 มีรถตู้มารับ 
คณะของเรา	2	คัน	พาตรงไปที่ท่าเรือปากเม็ง	นั่งเรือขนาดกลาง	ตรงไป

พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

ล่องใตไ้ปเที่ยวตรัง
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พิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา	1	 (ลต.1)	มีบริการที่พัก	และกาง
เต็นท์	มีร้านอาหาร	และห้องอาบน�้า/ห้องสุขา	พื้นที่เกาะรอกนอกมีส่วน
ทีเ่ป็นยอดเขาสงูทีส่ดุ	156	เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	บรเิวณระหว่างช่องเขา
จะมีที่ราบกว้างๆ	2	แห่ง	คือ	ช่องเขาหาดทะลุ	และอ่าวม่านไทร	อ่าวเว้า
โค้งเป็นรูปเกือกม้า	มีจุดชมวิวบนหน้าผา	เรียกว่า	ผาเสม็ดแดง	เนื่องจาก
มต้ีนเสมด็แดงขึน้อยูร่มิหน้าผา	นอกจากเป็นจดุชมววิแล้ว	น่าจะเป็นพืน้ที่
หนีคลื่นสึนามิด้วย	เพราะเห็นมีลูกศรชี้เส้นทางหนีคลื่นมาทางนี้
	 ส่วนเกาะรอกใน	มีสภาพทั่วไปเป็นหินผาสูงชัน	มีโขดหินที่ถูก
กัดกร่อนมาเป็นเวลานาน	 อีกด้านเป็นหน้าผาทอดยาว	 ยอดเขาท่ีสูงสุด	
208	เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	มหีาดศาลเจ้า	เป็นหาดเดยีวของเกาะ	ทะเล
หน้าหาดศาลเจ้าเป็นแหล่งด�าน�้าดูปะการัง	 และฝูงปลาที่สวยงาม	 
ตามข้อมูลของอุทยานฯ	 ระบุว่า	 สภาพธรณีวิทยาของกลุ่มเกาะรอกนี้ 
อยู่ในช่วงอายุ	345	–	230	ล้านปีมาแล้ว
	 เช้าวันรุ่งขึ้น	ฝนหยุดตก	เห็นพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเล	พวกเรา
ใจชื้น	 เพราะหมายถึงว่า	 จะได้ด�าน�้าดูปะการัง	 และเดินทางกลับ 
โดยสวัสดิภาพ	 ไม่ต้องเจอคลื่น	 ลมแรง	 และฝน	หลังอาหารเช้า	 ซึ่งเป็น
ข้าวต้มปลาแสนอร่อยแล้ว	ได้เดนิเล่นชายหาดทีม่ทีรายขาวละเอยีดเนยีน	
เหมือนเดินบนแป้ง	ยืนบนสะพานเทียบเรือ	เห็นฝูงปลาสีสันสวยงาม
	 ประมาณ	9	โมงเช้า	โบ้ทจึงพาพวกเราออกจากเกาะรอกนอก	
นัง่เรอืวนไปหน้าหาดทรายทีเ่กาะรอกใน	เพือ่ให้เราได้ด�าน�า้ดปูะการงักนั
อย่างสนกุสนาน	ก่อนจะนัง่เรอืต่อไปให้ถงึเกาะลบิงในเวลาไม่เยน็มากนกั
เพื่อหลีกเล่ียงพายุฝน	 และคล่ืนลมแรง	 ทราบในภายหลังว่าเย็นนั้นพายุ
ฝนเข้าเกาะรอกจนกระทั่งเช้า...รอดตัวไป.....

เกาะรอก	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	ทะเลเรียบดี	แต่มีฝนตกเล็กน้อย
ตลอดทาง	ฟ้าครึ้ม	ไม่มีแดด	
	 ถึงเกาะรอก	ประมาณบ่ายโมง	รูส้กึแปลกใจ	มเีรอืจอดอยูช่ายฝ่ัง
หลายล�า	 และมีฝรั่งต่างชาติอยู่เต็มเกาะ	 ขณะไปถึงเกาะฝนยังตกอยู่	 
“โบ้ท”	ซึง่เป็นผูด้แูลคณะของเราไปตดิต่อเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ	เพือ่น�าคณะ
ของเราเข้าที่พัก	ที่พักของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นอนได้	2	คน	
มีที่นอน	หมอน	และผ้าห่มให้	และมีบ้านพัก	เป็นห้อง	ๆ	ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ห้อง	
และมีแขกพักอยู่แล้ว	 คณะของเราจองมาได้เพียง	 3	 ห้อง	 ให้ผู้หญิง	 
13	 คนพัก	 ส่วนผู้ชาย	 5	 คน	 ให้ไปนอนเต็นท์	 ส่วนใครจะนอนเดี่ยว	 
นอนคู่	ให้ไปเลือกกันเอง
	 โบ้ท	 จัดอาหารให้คณะของเราทุกวัน	 ทั้งเช้า	 กลางวัน	 เย็น	 
ทีเ่กาะรอกนีก่เ็ช่นกนั	อาหารกลางวนัทีโ่บ้ท	จดัมาอร่อยมาก	เพราะหลาย
คนหวิ	หลงัจากทานข้าวกลางวนักนัแล้ว	ฝนยงัไม่หยดุตก	ประมาณเกอืบ	
4	โมงเยน็	ฝร่ังทีเ่ราเหน็เดนิเล่นชายหาดบ้าง	และหลบฝนทีโ่รงอาหารบ้าง	
ต่างทยอยนั่งเรือกลับ	 จนเหลืออยู่ไม่กี่คน	 แทบจะเป็นเกาะส�าหรับ 
คณะเราเพียงกลุ่มเดียว	 ทราบจากโบ้ทว่า	 บรรดานักท่องเท่ียวเหล่านี	้ 
มาเที่ยวแบบ	one	day	trip
	 เกาะรอก	เป็นเกาะที่มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดกระบี่และตรัง	อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา	 ซ่ึงในหมู่เกาะลันตาน้ี	 ประกอบด้วย
เกาะต่าง	 ๆ	 ถึง	 25	 เกาะ	 แบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเกาะรอก	 
กลุ่มเกาะห้า	กลุ่มเกาะไหง	และกลุ่มเกาะลันตา
	 กลุ่มเกาะรอก	 ประกอบด้วย	 เกาะรอกนอก	 และเกาะรอกใน	
ขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองเกาะ	 โดยเกาะรอกนอก	 เป็นที่ตั้งของหน่วย
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เกาะลิบง – เกาะกระดาน

	 อย่างทีบ่อกไว้แต่แรกแล้วว่า	โบ้ท	เป็นหลานของเจ้าของรสีอร์ท
ท่ีเกาะลิบง	 ซึ่งคณะของเราใช้บริการท่ีพักและน�าเท่ียวส�าหรับการ 
ท่องเที่ยวในครั้งนี้	 เราจึงพักที่รีสอร์ของโบ้ท	2	คืน	ซึ่งโบ้ทได้แถมพิเศษ
ให้ทุกคนคือ	 การนวดแผนไทยให้สมาชิกในกลุ่มของเราคนละ	 1	 ชั่วโมง	
จะนวดตัว	หรือนวดเท้า	ได้ทั้งนั้น	หมอนวดก็เป็นชาวเกาะลิบง	แม่	และ
ลูกสาว	ที่ร�่าเรียนมาจากโรงเรียนฝึกอาชีพบนเกาะนั่นเอง
	 เกาะลิบง	 	ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าตรัง	 และแม่น�้าปะเหลียน	
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง	 และมีฐานะเป็นต�าบล	 อยู่ในเขต
ปกครองของอ�าเภอกันตัง	 ประกอบไปด้วย	 3	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านพร้าว	 
บ้านตูปูเตะ	 และบ้านหลังเขา	 เกาะลิบงมีพื้นที่ประมาณ	 25,000	 ไร่	 
รอบ	 ๆ	 มีแหลมและหาดหลายแห่ง	 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม	 เป็นเกาะที่โชคดีท่ีรอดพ้นจากสึนามิ	 เมื่อปี	 2547	 เน่ืองจาก 
ด้านหน้าเกาะมีแนวหินทอดยาวก้ันทิศทางของคลื่นยักษ์เอาไว้	 (จากค�า
บอกเล่าของชาวเกาะลิบง)	
	 เช้าวันรุ่งขึ้น	 เรามีโปรแกรมเท่ียวเกาะกระดาน	 โดยนั่งเรือไป
ประมาณ	30	นาที	แวะด�าน�้า	และว่ายน�้าดูปะการังกันก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่
ชายหาดเกาะกระดานเพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั	วนันัน้เป็นวนัเสาร์	
และเป็นวันเด็ก	 มีเรือใหญ่	 2	 ชั้น	 เทียบท่าท่ีเกาะกระดาน	 พร้อมเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมจ�านวนกว่า	 100	 คน	 มากับครู	 เหมือนกับจะมาสอน 
ด�าน�้ากัน	เด็ก	ๆ	จึงเต็มหาด	รวมทั้งชาวต่างชาติ	ที่เล่นน�้า	และอาบแดด
อีกจ�านวนไม่น้อย	เกาะกระดานในวันนั้นจึงดูคึกคักมากไปหน่อย
 เกาะกระดาน	 อยู่ทางตะวันตกของเกาะลิบง	 ได้ชื่อว่าเป็น 

17ข่าวสารสมาคมพืชสวน

เกาะกระดาน
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เกาะท่ีมีชายหาดสวยท่ีสุดของทะเลตรงั	ดจูากภาพถ่ายของการท่องเท่ียวฯ 
ที่โปรโมทเกาะนี้	 ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น	 แต่มาเห็นสภาพจริง	 ๆ	ก็มีผิดหวัง
บ้างเล็กน้อย	เพราะหาดที่คิดว่าสะอาด	ก็มีเศษซาก	กิ่งไม้	และวัสดุอื่น	ๆ 	
อยูเ่ตม็หาด	หรอืว่าเราจะขึน้คนละหาดกบัทีเ่ขาถ่ายรปู	จะว่าไปกไ็ม่ถงึกบั
สกปรก	 แต่เศษซากกิ่งไม้น้ันท�าให้หาดดูรกไปหน่อย	 แต่น�้าทะเลยังใส	 
มีสีเขียว	แม้ทรายจะไม่ละเอียดเนียนเท่าเกาะรอกก็ตาม
	 พืน้ทีบ่นเกาะกระดานแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนหนึง่เป็นของเอกชน	
อกีส่วนหนึง่เป็นเขตของอทุยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม	อยูใ่นความรับผดิชอบ
ของหน่วยพทิักษ์อุทยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม	3	เกาะกระดานมชีายหาด	
4	 แห่ง	 ชายหาดเกาะกระดาน	 อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ	 บริเวณ 
ด้านหน้าของชายหาดนักท่องเที่ยวนิยมมาด�าน�้าดูปะการัง	 ซึ่งเป็นหาด 
ที่คณะของเรามาเที่ยวชมและด�าน�้าน่ันเอง	 อีก	 3	 แห่ง	 คือ	 ชายหาด 
อ่าวเนียง	 อยู่ทางทิศใต้	 ชายหาดอ่าวไผ่	 อยู่ทางทิศเหนือ	 และชายหาด 
อ่าวช่องลม	อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ	
	 ท่ีชายหาดเกาะกระดาน	 บริเวณหน้าที่ท�าการหน่วยพิทักษ ์
อุทยานฯ	 ซึ่งมีน�้าทะเลสีเขียวใส	 ชายหาดกว้าง	 จะมีสถานที่ที่นิยม 
ใช้จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร	ซึ่งมีการกล่าวขวัญถึงอยู่บ่อย	ๆ	ในช่วงเทศกาล
วันวาเลนไทน์	 และเป็นที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย	และชาวต่างประเทศ

ถ�้ามรกต

	 จากเกาะกระดาน	 เรานั่งเรือไปต่อที่ถ�้ามรกต	 ซึ่งโบ้ทบอกว่า 
มาตรังต้องเที่ยวถ�้ามรกต	 ไม่เช่นนั้นถือว่ายังไม่ถึงจังหวัดตรัง	 ถ�้ามรกต	 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ชื่อว่า	
“Unseen	 Thailand”	 เป็นถ�้าที่เกิดขึ้นกลางท้องทะเล	 วิธีเข้าไปในถ�้า
ส�าหรับนักท่องเที่ยว	 ต้องใส่เส้ือชูชีพและเกาะหลังกันเป็นแถวตอน 
เรียงหนึ่ง	ลอยคอไปตามเส้นทางเข้าถ�้า	ที่เขาเรียกว่า	 โถงถ�้า	ที่มีเพดาน 
ต�่า	ๆ	และมืด	จะมีแสงจากไฟฉายคนน�าทางเท่านั้น	ระยะทางที่ลอยคอ
เข้าไปนี้ประมาณ	80	เมตรเท่านั้น	แต่มีความรู้สึกว่าไกลเหลือเกิน	ผิดกับ
ตอนขาออก	ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวเดียวก็เห็นแสงแล้ว
	 ถ�้ามรกต	มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“ถ�้าน�้า”	 เส้นทางเข้าขออก
ของถ�้าจะกว้าง	 หรือแคบ	หรือเข้าไม่ได้เลย	 ขึ้นอยู่ดับระดับน�้าทะเลขึ้น	
–	ลง	ถ�้านี้พบครั้งแรกโดยชาวบ้านที่ว่ายน�้าเข้ามาหารังนกนางแอ่น	และ
เคยเป็นทีซ่กุซ่อนสมบตัขิองโจรสลดัทีป่ล้นสะดมมา	เมือ่ลอยคอเข้ามาใน
ถ�้าจะพบกับหาดทรายยาวสัก	 100	 เมตร	 และโขดหินเป็นหย่อม	 ๆ	 
ถัดจากหาดทรายคือ	 ป่า	 มีต้นไม้สูง	 มองข้ีนไปด้านบนจะเห็นลักษณะ
คล้ายปล่อง	เห็นท้องฟ้าและต้นไม้ใหญ่	มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา
	 ท่ีเรียกว่า	“ถ�้ามรกต”	 เพราะเมื่อลอยคออกจากถ�้า	 จะเห็น 
แสงอาทิตย์ต้องน�้าทะเลบริเวณปากถ�้า	 สะท้อนกลับข้ึนมาบนผิวน�้าและ 
ผนังถ�้าเป็นสีเขียวเข้ม	เหมือนมรกต
	 คณะของเรากลับถึงที่พักบนเกาะลิบง	ไม่เย็นมากนัก	หลังจาก
รบัประทานอาหารเยน็กนัแล้ว	โบทแถมโปรแกรมให้ไปเทีย่วงานเทศกาล
ประจ�าปีบนเกาะ	คอืงานวนัเดก็	ซึง่จะจดัขึน้	2	คนื	ทีโ่รงเรยีนใหญ่ประจ�า

ชายหาดเกาะกระดาน

ถ�้ามรกต

เข้าแถวเกาะหลังกันเตรียมเข้าถ�้ามรกต
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เกาะลิบง	มีสินค้า	และอาหารการกินขายมากมาย	มีการแสดงของเด็ก	ๆ 	
ตั้งแต่	 2	 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน	 โบทจัดรถกระบะมารับคณะของเรา	 2	 คัน	 
พาไปยังสนามโรงเรียนที่จัดงาน	 เมื่อไปถึงการแสดงยังไม่เริ่มจึงเดินหา 
ของอร่อย	ๆ 	ทานกัน	ที่หลายคนออกปากว่าอร่อยคือ	ปาท่องโก๋	และโรตี	
รบัประทานกนัอิม่หน�าส�าราญแล้ว	กน็ัง่ท้ายรถกระบะกลบัทีพ่กั	ไม่ได้ชม
การแสดงของเดก็แต่อย่างใด	เนือ่งจากหลายคนอยากพกัผ่อน	และเตรยีม
เก็บกระเป๋าเดินทางต่อ

เที่ยวกันตัง

	 วันรุ่งขึ้น	 เป็นวันอาทิตย์	 ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธ์ิริมทะเล
เกาะลิบง	 ก่อนรับประทานอาหารเช้า	 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินเล่น
ชายหาด	และใช้ชีวิตแบบ	slow	life	อยู่หลายคน	มีทั้งหนุ่มสาว	คนสูงวัย	
และครอบครัวซึ่งมีเด็กเล็ก	ๆ	ด้วย
	 คณะของเราออกจากเกาะลิบง	ด้วยเรือเล็ก	2	ล�า	เพื่อกลับเข้า
เมือง	 โดยเรือไปส่งขึ้นรถตู้ท่ีท่าเรือปากเมง	 ใช้เวลาเดินทางประมาณ	 1	
ชั่วโมง	 เมื่อถึงท่าปากเมง	 รถตู้มารอรับอยู่แล้ว	 2	 คันเหมือนตอนขามา	
เป็นอันสิ้นสุดการเที่ยวเกาะและทะเลของทริปนี้	เหลือเวลาอีก	1	วันครึ่ง	
คณะของเราจะท่องเที่ยวกันในจังหวัด	โดยเริ่มที่อ�าเภอกันตัง
 วนอุทยานแห่งชาติบ่อน�้าร้อนกันตัง	 อยู ่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติป่าเขาหวาง	ป่าควนแดง	และป่าน�้าราบ	เนื้อที่ประมาณ	500	ไร่	
พืน้ทีบ่างส่วนเป็นพรุน�า้ร้อน	มนี�า้ร้อนไหลผดุจากใต้ดนิตลอดเวลา	บรเิวณ
ที่จัดท�าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ	 บ่อน�้าร้อนควนแดง	 พื้นท่ีพรุน�้าร้อน	 
โดยพัฒนาเป็นบ่อน�้าร้อน	 3	 บ่อ	 อุณหภูมิของน�้าแตกต่างกันตั้งแต่	 70,	
40	และ	20	องศาเซลเซียส	มีบริการแช่เท้า	และอาบน�้าร้อนเพื่อสุขภาพ	
โดยมีห้องอาบน�้า	 และห้องแช่น�้าร้อนเป็นส่วนตัว	 แต่ถ้าไม่ใช้บริการ 
ห้องส่วนตัว	ก็จะมีบ่อแช่เท้า	และบ่อแช่ตัวรวม	อย่างละ	1	บ่อ	บริเวณ
โดยรอบมีบรรยากาศร่มรื่น	มีมัคคุเทศก์น้อย	ซึ่งเป็นนักเรียนอาสาสมัคร
มาคอยน�านักท่องเที่ยวชมตามจุดต่าง	ๆ	
 สถานีรถไฟกันตัง	 สถานีรถไฟกันตัง	 เปิดเดินรถอย่างเป็น
ทางการจากสถานีกันตัง	 ไปยังสถานีห้วยยอด	 และสถานีทุ่งสงเมื่อวันที	่ 
1	 เมษายน	 พ.ศ.	 2456	 ใช้เป็นสถานีรับส่งสินค้ากับต่างประเทศ	 คือ	 
สงิคโปร์	มาเลเซยี	และอนิโดนเีซยี	โดยมรีางรถไฟต่อจากสถานถีงึท่าเทยีบ
เรือประมาณ	 500	 เมตร	 (ซ่ึงปัจจุบันไม่มีรางรถไฟส่วนนี้ให้เห็นแล้ว)	
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของเมืองต่าง	 ๆ	 ในฝั่ง
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อันดามัน	ได้แก่	ตรัง	พังงา	กระบี่	สตูล	และภูเก็ต
	 ตัวอาคารสถานีรถไฟ	 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั ้นหยา	 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบ	 “บ้านขนมปังขิง”	 ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 
ตะวันตกสมัยวิคตอเรีย	ทาสีเหลืองมัสตาร์ด	สลับน�้าตาล	ชานชาลาด้าน
หน้ามีมุขยื่นประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ	 ตัวอาคารมีช่องลมระแนง
ไม้ตีทแยง	 บานประตูไม้แบบเก่า	 นับเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงาม 
เป็นพิเศษ	 กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนสถานีรถไฟกันตังเป็น
โบราณสถาน	ตั้งแต่ปี	2539	เป็นต้นมา
	 บรรยากาศรอบ	ๆ	สถานีรถไฟดูสงบเงียบ	มีร้านกาแฟเล็ก	ๆ	
บรรยากาศสบาย	 ๆ	 ร้านขายขนม	 และสินค้าอื่นๆ	 อยู่	 2	 –	 3	 ร้าน	 
มีสวนหย่อม	และเก้าอี้ไม้ส�าหรับผู้โดยสารรถไฟนั่งพักอยู่หลายตัว
 
เที่ยวห้วยยอด

	 จากอ�าเภอกันตัง	 ไปต่อกันที่อ�าเภอห้วยยอด	 สถานท่ีท่ีพลาด
ไม่ได้ส�าหรับทริปนี้คือ	 “ถ�้าเลเขากอบ”	 ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น	 “Unseen	
Thailand”	อีกเช่นกัน
 ถ�้าเลเขากอบ	 หรือ	 ถ�้าทะเล	 หรือ	 ถ�้าเขากอบ	 อยู่ท่ีต�าบล 
เขากอบ	อ�าเภอห้วยยอด	 จังหวัดตรัง	 ไม่ได้เป็นถ�้าในทะเล	หรือ	 อยู่ติด
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ทะเลเหมือนถ�้ามรกต	ตรงกันข้ามถ�้าเลเขากอบนี้อยู่ห่างจากทะเลถึง	40	
กิโลเมตร	 แต่ที่เรียกถ�้าเล	 เพราะภาษาถิ่นค�าว่า	 เล	 หมายถึงน�้า	 ถ�้าเล 
แห่งนีเ้ป็นถ�า้ใหญ่ทีม่นี�า้ไหลผ่านตลอด	อยูใ่ต้ภเูขากอบซึง่เป็นภเูขาหนิปนู	
ภายในถ�า้มหีนิงอกหนิย้อยรปูร่างต่าง	ๆ 	ตามแต่จะจนิตนาการและตัง้ชือ่
ไปตามรูปร่างท่ีเห็น	 ซึ่งถ�้าที่เปิดให้เข้าชมมีเพียง	 5	 ถ�้า	 คือ	 ถ�้าคนธรรพ	์ 
ถ�้ารากไทร	ถ�้าเจ้าสาว	ถ�้าท้องพระโรง	และถ�้าลอด	หรือถ�้ามังกร
	 การเข้าไปชมในถ�้าไม่ยากล�าบากเหมือนถ�้ามรกต	 แต่มีความ
หวาดเสียวมากกว่าหลายสิบเท่า	 เราต้องใช้บริการเรือพายซึ่งเป็นเรือ
ไฟเบอร์ท้องแบนขนาดเล็กที่นั่งได้	4-5	คน	(ไม่รวมคนพายหัวท้ายล�าละ	
2	 คน)	 ระหว่างนั่งเรือเข้าไประยะทางช่วงแรก	ๆ	 ต้องก้มศีรษะไว้ต�่า	 ๆ	
เพราะมิเช่นนั้นศีรษะจะถูกแง่งหินบนผนังถ�้า	 เรือจะจอดให้ข้ึนไปชม
หินงอกตามถ�้าที่กล่าวมานั้น	 ยกเว้นถ�้าลอด	 หรือถ�้ามังกร	 ซึ่งเป็นถ�้าที่มี
เพดานถ�้าต�่ามาก	การผ่านถ�้านี้ต้องนอนหงายราบไปบนเรือ	ชนิดที่ห้ามมี
อวัยวะใด	ๆ 	โผล่พ้นจากเรอืเดด็ขาด	ตลอดระยะทางประมาณ	350	เมตร	
จะมคีวามรูส้กึว่าหน้าจะชนกบัแง่งหนิบนโถงถ�า้นบัสบิครัง้	แต่คนพายเรอื
ด้านท้ายจะคอยบังคับเรือให้ลอดผ่านจุดหวาดเสียวเหล่านั้นจนได	้ 
นับเป็นการลอดผ่านถ�้าที่ตื่นเต้นมาก	มีเสียงสาว	 ๆ	 วี้ดว้ายเป็นระยะ	 ๆ	
ตลอดทาง	คนคัดท้ายเรือบอกว่า	“ขอให้เชื่อใจผม	เพราะถ้าผมปล่อยให้
ท่านบาดเจบ็	จะไม่คุม้ค่าจ้างทีผ่มได้เทีย่วละ	80	บาท”	จะขอความเหน็ใจ
เพ่ือให้ได้ค่าทิปมาก	 ๆ	 หรือเปล่าไม่แน่ใจ	 แต่ผู้โดยสารหัวใจลงไปอยู่ที่
ตาตุ่มเรียบร้อยแล้ว...
 วังเทพทาโร	 ไม่ไกลจากถ�้าเลเขากอบเท่าไรนัก	 รถวิ่งไม่ถึง	 
15	นาท	ีคณะของเรากม็าอยูท่ี	่“วังเทพทาโร”	ของนายจรญู แก้วละเอยีด 
ผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะน�าไม้เทพทาโร	มาประดิษฐ์เป็นมังกร	
ขนาดต่าง	 ๆ	 ให้ได้	 84	 ตัว	 พร้อมกับจัดท�าวังเทพทาโร	 ให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน	และผู้สนใจทั่วไป
	 พื้นที่ของวังเทพทาโร	มีประมาณ	20	ไร่	ตั้งอยู่	ณ	บ้านเลขที่	
33/1	 หมู่ที่	 5	 ต�าบลเขากอบ	 อ�าเภอห้วยยอด	 จังหวัดตรัง	 เป็นที่ดิน 
ส่วนบุคคลของนางมาลี	 แก้วละเอียด	 ซ่ึงเป็นมรดกตกทอดมาจาก 
คุณยายคง	สิทธิการ	ค�าว่า	“วัง”	หมายถึง	ล้อม	ห้อมล้อม	วังเทพทาโร	
หมายถึงพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยไม้เทพทาโร
	 เทพทาโร	เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	ใบ	เปลือก	และราก	มีกลิ่น
หอม	 ใช้ปรุงอาหาร	และท�ายาได้	นอกจากนี้ยังถือเป็นไม้มงคล	นิยมน�า
มาเป็นมวลสารส�าหรับท�าวัตถุมงคล	หรือปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล	
ก่อนหน้านั้นหลายสิบปีมาแล้ว	เทพทาโรเป็นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติทั่วไป
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ในเขตอ�าเภอห้วยยอด	 ชาวบ้านโค่นทิ้ง	 แม้แต่ตอไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินก็ขุด 
ขึ้นมาเผา	 เพื่อใช้พื้นที่ปลูกยางพารา	 นายจรูญ	 แก้วละเอียด	 ทายาท
เจ้าของที่ดินวังเทพทาโร	 เห็นว่า	 ไม้เทพทาโร	 เป็นไม้หอมมงคล	 และมี
คุณค่ามากจึงประกาศซื้อไม้เทพทาโร	และเก็บรวบรวมไว้	พร้อมทั้งน�าไม้
มาประดษิฐ์เป็นมงักรขนาดต่าง	ๆ 	ได้	84	ตวั	ภายในระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่	
ปีพ.ศ.	2554	–	2556	ต่อมาได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว	และแหล่งเรียนรู้
ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจ	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2557	 เป็นต้นมา	 
โดยผูเ้ข้าชมไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	นอกจากเงนิบริจาคทีม่ผีูเ้หน็คณุค่า
ของงานที่ท�าจะมอบให้เพื่อการทะนุบ�ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
	 คืนนี้	คณะของเราพักที่โรงแรมเล็กๆ	แต่สะอาดสะอ้าน	ในเขต
อ�าเภอเมืองตรัง

อ�าลาตรัง

 เช้าวนัรุง่ขึน้เราหาร้านอาหารทีม่ตีิม่ซ�าอร่อย	ๆ 	พร้อมกบัหมยู่าง
เมืองตรัง	 เป็นอาหารเช้า	 จากนั้นทีมงานของโบ้ท	 ได้พาคณะของเรา 
ไปไหว้พระที่ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย	 ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองตรัง 
มาช้านาน	เป็นศาลเจ้าทีช่าวตรงันยิมมากราบไหว้ขอพรในทกุเรือ่ง	โดยเฉพาะ
เรื่องหน้าที่การงาน	และขอให้มีบุตร	ซึ่งมักจะได้สมปรารถนาเสมอ
	 จากนัน้	เราแวะไปบ้านของคุณชวน หลกีภัย	ประธานทีป่รกึษา
พรรคประชาธปัิตย์	อดตีนายกรัฐมนตร	ีและอดตีหวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ 
แม้คุณชวนจะไม่อยู่	 และแม่ถ้วนจากไปหลายปีแล้ว	 แต่บ้านของผู้แทน
ราษฎรตลอดกาลของจังหวดัตรงั	กย็งัเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาเยีย่มชมตลอด
เวลา	 วันท่ีคณะของเราไปเยี่ยมนั้น	 มีกองถ่ายสารคดีของไต้หวันก�าลัง
บันทึกเทปอยู่	 จึงได้แต่เดินชมบรรยากาศรอบ	 ๆ	 บ้าน	 ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่
มากมาย	ดูร่มรื่น	เย็นสบายน่าอยู่
	 จากบ้านคณุชวน	คณะของเราไปแวะตลาดอีก	2-3	แห่งเพือ่ให้
คุณแม่บ้านทั้งหลายได้ซื้อของที่อยากได้	 ซึ่งมีทั้งตลาดสด	 และตลาด 
ขายของแบบตลาดกิมหยงที่หาดใหญ่	 และสุดท้ายคือร้านขนมเปี๊ยะ 
ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง	ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับ	กทม.
	 เป็นอนัสิน้สดุทรปิทะเลสวย	น�า้ใส	ทีจ่งัหวดัตรัง	แต่เพยีงเท่านี้

22 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

บ้านคุณชวน หลีกภัย



23ข่าวสารสมาคมพืชสวน



24 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

 ●	 คูหาทางศาสนาฮินดู	 งานจ�าหลักหินและแกะสลัก 
เต็มไปด้วยท่วงท่าเคล่ือนไหว	 โอ่อ่าสง่างาม	 และมีชีวิตชีวา	 แสดงถึง 
พลังอันทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่แห่งทวยเทพ
	 การเจาะภูเขาเพื่อใช้เป็นวัดถ�้า	ครั้งแรกเกิดราวปีที่	262	ก่อน
คริสตกาลวัดถ�้าสุทามะ	(Sudama)	เชิงเขาบะราบาร์	(Barabar)	ใกล้กับ
พุทธคยา	 รัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียสร้างเนื่องในศาสนาพุทธ	
นิกายหินยาน	 ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจักพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่ง	 
ราชวงค์เมาระยะ	ในยคุแรกๆ	การเจาะภเูขาเป็นวดัถ�า้เป็นงาน	พทุธศลิป์ 
ทั้งหมดก็เริ่มกระจายไปทั่วชมพูทวีปโดยเฉพาะบนที่ราบสูงเดคคาน	 
พวกเขาได้พัฒนาทั้งฝีมือและทักษะสืบต่อเน่ืองกันมาเกือบพันปีกระทั่ง
ก้าวหน้าและบรรลุถึงขั้นสูงสุดเม่ือมีการสร้างวัดถ�้าขนาดมหึมาโดยการ
จ�าหลักหินเพียงก้อนเดียวจากยอดลงสู่พื้นดินโดยไม่มีการสร้างนั่งร้าน	 
ขึ้นเป็น	 เทววิมานแห่งพระศิวะ	 เนื่องในศาสนาฮินดู	 นั่นหมายถึง	 
มหาวิหารไกลาส	(Kailash)	ณ	หมู่วัดถ�้าเอลโลร่า	

หมู่ถ�้าอะชันต้า (Ajanta)

	 วัดถ�้าอะชันต้าเป็นศาสนสถานเนื่องใน	พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น	
ประกอบด้วยทัง้	แบบวดัถ�า้หนิยาน	และ	แบบวดัถ�า้มหายาน	อย่างเดยีว	
มีวัดถ�้าใหญ่น้อย	 34	 คูหาโดดเด่นด้วยงาน	 ประติมากรรมจ�าหลักหิน	
งดงามละเอียดละออย่างน่าพิศวงและมีขนาดที่น่าตื่นตลึง	จนไม่รู้ว่าควร
จะเรียกหมู่ถ�้าดังกล่าวเป็น	 งานสถาปัตยกรรม	 หรืองานประติมากรรม 
กนัแน่	นบัเป็นส่ิงมหศัจรรย์ทีผู้่คนในยคุนัน้	เลอืกวธิกีารสร้างศาสนาสถาน
อย่างพิสดาร	 โดยการเจาะหน้าผาแล้วจ�าหลักเน้ือหินเข้าไปเป็นคูหา 
ใหญ่น้อย	แล้วมกีารแกะจ�าหลกัรปูประตมิากรรมต่าง	จากหนิเน้ือเดยีวกนั	
เพียงแค่ น้ีก็นับว ่าเหลือก�าลังแล้ว	 พวกเขายังเขียนรูปลงสี	 เป ็น	 
ภาพจิตรกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเลื่องลือระบือนามว่า	 งดงามมหัศจรรย์ 
คงทนมาจนกระทั่งปัจจุบัน
	 วัดถ�้าอะชันต้ามั่งคั่งด้วย	 งานพุทธศิลป์	 อันงามวิจิตร	 ความ 

 อะซันต้า	(Ajanta)	และเอลโลร่า	(Ellora)	เป็นศาสนสถานที่
อบุตัขิึน้ย้อนหลงัไปนานกว่า	2000	ปี	บนขอบทีร่าบสงู	เดคคาน	(Deccan	
Plateau)	ในเขตเมอืงออรงักาบาด	(Aurangabad)	เมอืงส�าคญัของแคว้น	
มหารชัตะ	(Maharashta)	ประเทศอนิเดยี	เป็นงานพทุธศลิป์อนัวเิศษหรอื
เป็นเทววิมานอันอลังการจากเหล่าศิลปิน	สถาปนิก	ประติมากร	จิตรกร
รวมทัง้ช่างฝีมอืทัง้หลายต่างได้มาโอ้อวดฝีมอืมุง่มัน่แสดงออกถงึพลงัความ
ทะเยอทะยานอย่างไม่จ�ากดั	เปิดเผยตวัเองอย่างอหังการว่าตนต่างศรทัธา
ในพระศาสนาอย่างทีส่ดุ	โดยวธิกีารเจาะภผูาหนิลงมาเป็นมหาวหิารขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร	ค่อยๆสกดัจ�าหลกั	เจาะ	แคะ	คว้านหนิเนือ้เดยีวจากด้าน
บนสุดแล้วค่อยๆไล่ลงมา	 เข้าไปเป็นคูหาโดยไม่ต้องมีการนั่งร้าน	 แค่คิด
ว่าเจาะหินให้มีพื้นที่โล่งๆยังยากแล้วพวกเขายังท�าสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกด้วย
การแกะลวดลายขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง	 เหลือเนื้อหินเพื่อใช้และเป็นเสา
ขนาดใหญ่	จ�าหลักเป็นพระพุทธรูปอันสวยงามเป็นรูปเทพเจ้า	คว้านหิน
เป็นรปูศิวลงึค์	(Linga)	จ�าหลกัเป็น	เทววมิานแล้วขัดแต่งพืน้ห้องจนเรยีบ
ทุกสิ่งทุกอย่างจ�าหลักจาก	 เนื้อภูเขาหินเดียวกัน	 จนเป็นสิ่งมหัศจรรย์
เหนอืจนิตนาการจริงๆ	หมูถ่�า้อะซนัต้าและเอลโลร่าได้รับการยกย่องเป็น
มรดกโลกในปี	ค.ศ.1983
	 เหล่าศิลปินนิรนามท่ีไม ่เคยแสดงตัวได ้สร ้างสรรค์งาน 
อันบรรเจิดในนามแห่งกษัตราธิราชและจักรพรรดิทั้งหลายผู้ศรัทธา 
พระศาสนาอย่างแรงกล้าจนบรรลุงานศิลปะขั้นสูงสุด	 ท้ังยังแสดงถึง 
ความกลมกลืนและสมานฉันท์ที่ศาสนาสถานของ	 3	ศาสนาเรียงรายอยู่
บริเวณเดียวกัน	แม้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอารมณ์และความรู้สึก
 ●	 คูหาทางพระพุทธศาสนาดูสง่างาม	 สมถะและเรียบง่าย
สร้างให้บรรยากาศดูสงบนิ่ง	 เปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อการเรียนรู้	 เป้าหมาย
เพื่อการรู้แจ้ง
 ●	 คูหาทางศาสนาเชน	 (Jain)	 งานสลักเสลาศิลาเต็มไปด้วย
ลายละเอียดของเส้นสายอันไหวพลิ้ว	 ประณีตงดงาม	 เพื่อดึงดูดให้ผู้คน 
เข้ามาบูชาและสวดมนต์ภาวนา

อะชันต้า – เอลโลร่า : 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

พืชสวน น่ า รู้

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน
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วริยิะอตุสาหะอย่างทีส่ดุของช่างฝีมอืและศลิปินแต่ครัง้โบราณทีพ่ยายามสกดัหน้าผาหิน
ให้เรียบ	แล้วค่อยๆ	เจาะหินเข้าไปเป็นคูหา	สร้างกันสาดด้านหน้า	จ�าหลักหน้าบัน	
แกะเสาระเบยีงเรยีงรายประกอบเป็นซุม้ประตจูนโอ่อ่า	ด้านในจะเห็นองค์เจดย์ี	องค์พระ
ปฏมิาและพระโพธสิตัว์ทีจ่�าหลกัจากเนือ้หนิเดยีวกนั	ละเอยีดงามพลิว้	มกีารลงลาย	
เขยีนส	ีกลายเป็น	สดุยอดภาพจิตรกรรม	ทีสี่สันงดงามมานานนบัพนัปี	ต้นแบบแห่งงาน
พุทธศิลป์ที่แผ่กระจายไปทั่วเอเชีย	หนึ่งใน	สิ่งมหัศจรรย์	ที่สถิตอยู่	ณ	แผ่นดินแห่ง
องค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า
 วดัถ�า้ทางพุทธศาสนาแบ่งออกได้เป็น	2	แบบ	คอื	(1)	วดัถ�า้แบบ	เจตยิสถาน 
(Chaitya)	 เป็นคูหาส�าหรับระดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	 เป็นท่ีไว้ชุมนุมสวดมนต์ภาวนา	
(ซึ่งมักมีเจดีย์เป็นประธาน)	และ	(2)	วัดถ�้าแบบวิหาร	(Vihars)	เป็นดั่งอาราม	มีการ
เจาะเป็นคูหาย่อยๆ	 ซ้อนอยู่ในคูหาใหญ่อีกชั้นหนึ่ง	 ไว้เป็นกุฏิที่พักอาศัยและรวม 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในคูหาเดียวกัน
	 วัดถ�้าอะซันต้าซึ่งมีทั้งหมด	 34	 คูหา	 สร้างเนื่องในศาสนาพุทธทั้งสิ้น 
โดยแบ่งงานศิลปะเป็น	2	ช่วง
 ช่วงแรก	สร้างตั้งแต่	200	ปีก่อนคริสตกาล	ถึงปี	ค.ศ.	200	ภายใต้การ
อุปถัมภ์ของราชองค์	เมาระยะ	(Mauryas)	และราชวงศ์	สตวาหนะ (Satavahana)	
เนือ่งในศาสนาพทุธนกิายหนิยาน	เพยีงอย่างเดียว	ช่วงแรกนีย้งัไม่ปรากฏพระพทุธ
รปูจะแสดงเพยีงสญัลกัษณ์ในพระพทุธศาสนา	อาท	ิรอยพระพทุธบาท	เจดย์ี	ต้นโพธิ์
รวมทั้งรูปธรรมจักร	 จากน้ันไม่มีการเจาะภูเขาสร้างวัดถ�้าขึ้นมาใหม่เป็นเวลาราว	 
200	ปี	กระทั่งเวลาผ่านไปถึงช่วงที่สอง
 ช่วงที่สอง	ตั้งแต่ราว	ค.ศ.	200-600	ในการอุปถัมภ์โดยราชวงศ์วัคตคะ 
(Vakataka)	 สร้างเนื่องใน	 ศาสนาพุทธนิกายมหายาน	 ปรากฏพระพุทธรูปแล้ว 
นี่เป็น	ยุคทองของศิลปะอินเดีย	ภาพจ�าหลักมากมายทั้งพระโพธิ์สัตว์และพระพุทธ
รปูรวมทัง้ภาพจติรกรรมอนัได้รบัการยกย่องว่า	ยอดเยีย่มเป็นหนึง่และยคุสมยันีเ้อง
อิทธิพลของงานพุทธศิลป์ได้เผยแพร่กระจายไปกับการเผยแผ่พุทธศาสนา	 
จากศรีลังกา	 อัฟกานิสถาน	 ไปถึงโอเอซิส	 (oasis)	 กลางทะเลทรายในจีน	 กระทั่ง 
ไปถึงกลางอารยธรรมจีน	บนลุ่มน�้าหวงเหอและแยงซีเกียง
	 และจากนั้นหมู่วัดถ�้าอะชันต้าก็ค่อยๆ	 ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร	์ 
จมหายอยู่ในโตรกลึกกลางป่ารกนานกว่า	1000	ปี	กระทั่งมีการพบโดยบังเอิญในปี	
ค.ศ.	1819	เมื่อนายทหารอังกฤษที่ชื่อ	กัปตัน	จอห์น	สมิธ	(John	Smith)	ได้เข้ามา
ล่าสัตว์ในบริเวณนี้และเมื่อเขาได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเนินสูง	จุดที่เป็นดั่งแหลม	มุ่งเข้าสู่
ตรงใจกลางของคุ้งโค้งรูปเกือกม้าของโตรกแม่น�้าวาโกเร	(Waghore)	เขาได้สังเกต
ผ่านความรกเรื้อของป่าไม้ลงไปเห็นส่วนหน่ึงของสิ่งก่อสร้างบางอย่างบริเวณตอน
กลางของหน้าผาเบื้องล่างสิ่งก่อสร้างท่ีว่าคือ	 ส่วนหน่ึงของซุ้มประตูโค้งรูปเกือกม้า
ของหน้าผา	คูหาที่ 10	นั่นเองและนี่คือการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ส�าคัญของโลก

หมู่ถ�้าเอลโลร่า (Ellora) 

	 เอลโลร่าเป็นหมู่วัดถ�้าเพียงแห่งเดียวในอินเดียที่สร้างเน่ืองใน	3	 ศาสนา
ส�าคญัของอินเดยี	คอื	ศาสนาพทุธ	ศาสนาฮนิด	ูและศาสนาเชน	(Jain)	หมู่วดัถ�า้ของ
ศาสนาพุทธมีอายุอยู่ช่วงราว	ค.ศ.	500	–	700	หมู่วัดถ�้าของศาสนาฮินดูมีอายุอยู่ใน
ช่วงราว	ค.ศ.	757	–	900	และหมู่วัดถ�้าของศาสนาเชน	มีอายุอยู่ช่วงราว	ค.ศ.	900-
1100	มนัเป็นพัฒนาการของวดัถ�า้ทีเ่กดิจาก	คตนิยิมของพทุธศาสนาท่ีพระภกิษนุยิม
ที่จะพักอาศัยอยู่ในถ�้าจึงท�าให้ชาวพุทธนิยมปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็น

แผนผังหมู่วัดถ�้าอะซันต้า

วิหารศิลาของศาสนาเชน  จ�าหลักหินเป็นรูปช้างขนาดใหญ่ 
 อีกด้านจ�าหลักเป็นเสาศิลา

คูหาที่ 12 จ�าหลักศิลาเป็นพระพุทธรูปจ�านวนมาก

ทีพ่กัอาศัยของพระภกิษเุป็นเวลายาวนานนบัพนัปี	จากคตนิยิม
ในการสร้างถ�้าให้เป็นวัดด�าเนินไปในหมู่ชาวพุทธ	 และแล้ว
คตนิยิมนีก้ไ็ด้แพร่เข้าสูศ่าสนาฮนิด	ูศาสนาเชน	ดงัปรากฏในหมู่
ถ�า้เอลโลร่าทีมี่ถ�า้อยูถ่งึ	34	ถ�า้	อนัประกอบไปด้วย	ถ�า้ของพทุธ
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ลอดเข้ามากระทบกับองค์พระพุทธรูปที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าพระเจดีย	์
สร้างให้เจติยสถานแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยพลังความงามอย่างเหลือล้น
	 คูหาที่	 12	 มีช่ือว่า	ทีนทาอาล	 (Teen	 Taal)	 มีความเป็น
เอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนวัดถ�้าแห่งอื่นใดในอนุทวีป	 ด้วยมองภายนอก 
มีแต่ความเรียบง่ายไม่โดดเด่นสะดุดตาแต่อย่างใดและอาจมองคล้ายกับ 
อพาร์ทเมนต์สูง	 3	 ชั้น	 แต่เมื่อมองสังเกตอย่างถี่ถ้วนจะพบกับความ 
น่าฉงนในทักษะของช่างฝีมือในการจ�าหลักหิน	 เปิดเนื้อท่ีด้านหน้าเป็น
หน้าผาชนัจากนัน้กเ็จาะเข้าไปเป็นคหูา	3	ชัน้	เหลอืเนือ้หนิไว้แกะเป็นรปู
ส่ีเหล่ียมซึ่งก�าหนดให้เสาชั้นล่างที่ใหญ่กว่าด้านบน	 ไปถึงช้ันสามที่เรียว
เล็กลง	และมีต�าแหน่งตรงกันอย่างเหลือเชื่อ
	 ด้านในแต่ละชัน้โดยเฉพาะชัน้	2	และช้ันที	่3	เมือ่ไปยนืตรงเสา
ต้นใดต้นหนึ่งจะมองไม่เห็นเสาต้นอื่นๆ	เลย	คือเสาทุกต้นได้วางเรียงตรง
กนัไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายหรอืขวา	และบนผนังปลายเสาทกุด้าน	จะมรีปู
จ�าหลักศิลาต่างๆไม่ว่าเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ที่สถิตสงบงาม	
ยิ่งยามแสงแดดอ่อนๆ	 ทอดตัวกระทบลงที่องค์พระปฏิมาเป็นภาพปีต ิ
อันสุขสงบ
 ● คูหามหาวิหารแห่งเทพฮินดู	 คูหาที่	 13-29	 รวมทั้งหมด	
17	คูหา	ถัดจากหมู่วัดถ�้าทางพระพุทธศาสนาอันเป็นยุคเริ่มแรกของที่นี่	
ศาสนาฮนิดไูด้เข้ามาจ�าหลักภูผาขึน้อย่างอลังการ	จนกล่าวได้ว่าฝีมอืและ
ทักษะรวมทั้งความงามทางศิลปะได้ขึ้นบรรลุสู่จุดสูงสุด	 สถานที่แห่งนี ้
ได้กลายเป็นท่ีประกาศพลังอ�านาจแห่งศรัทธาท่ีมีความทะเยอทะยานอย่าง
ทีสุ่ดด้วยขนาดของความใหญ่โต	สง่างาม	โอ่อ่า	อวดฝีมอืทัง้สถาปัตยกรรม
และประติมากรรม	 สลักเสลาเล่าเรื่องราวจากมหากาพย์และต�านาน 
เทวก�าเนิด	ในรูปแบบอันพิสดารหลากหลาย	ทั้งหมดทั้งสิ้นสร้างเนื่องใน	
ศาสนาฮนิดไูศวะนกิาย	ทีย่อมรบันบัถอื	พระศวิะ	(Shiva)	เป็นใหญ่เหนอื
เทพอื่นใดเรื่องราวและต�านานของพระองค์จึงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง	
	 คูหาที่	 16	วิหารไกลาส	 “มหาวิมานขององค์พระศิวะ”	 เป็น 
สุดยอดของการจ�าหลักหิน	 มีชื่อเสียงเล่ืองลือไปทั้งสิบทิศโดยการเจาะ
ภูผาลงมาเป็นมหาวิหารแบบ	4	มิติ	คือมีทั้งความกว้าง	ความยาว	ความ
ลึกและมีพื้นที่ด้านในสามารถเข้าไปได้โดยไม่มีการสร้างนั่งร้าน	 ไม่มีการ
ต่อเติม	ด้วยขนาดใหญ่โตมโหฬาร	มีความกว้างราว	50	เมตร	ความยาว
ราว	100	เมตร	และมีความสูงราว	40	เมตร	เหลือเชื่อว่าทั้งหมดเกิดจาก	
การจ�าหลักหินเพียงก้อนเดียว	 จนกลายเป็นหนึ่งใน	 “สิ่งมหัศจรย์”  
น่าประทับใจอย่างที่สุด
	 คูหาที่	 29	 มีชื่อว่า	 สิตา กา นาฮานิ	 (Sita	 Ka	 Nahani)	 
เป็นคูหาส�าคัญและงดงามทีสุ่ดของศาสนาฮินดรูองลงมาจากวิหารไกลาส 
เป็นศาสนาสถานที่มีความคล้ายคลึงกับ	วัดถ�้าเอเลเฟนตา	(Elephanta	

ศาสนาจ�านวน	 12	 ถ�้า	 ถ�้าของศาสนาฮินดู	 จ�านวน	 17	 ถ�้า	 และถ�้าของ
ศาสนาเชนจ�านวน	5	ถ�้า
	 แม้ว่าการจ�าหลักหินภูเขาเป็นคูหาของอินเดียได้รับถ่ายเท
อทิธพิลมาจากทางตะวนัตกราวช่วงก่อนพระครสิต์สมภพ	ขณะนัน้อนิเดยี
มิใช่ดินแดนป่าเถื่อนไร้อารยะธรรมแต่อินเดียก�าลังรุ่งเรืองมาก่อนนั้นอยู่
ที่วัดถ�้าเหล่านี้	เพราะเมื่อรูปแบบการเจาะหินจ�าหลักผา	แกะศิลาให้เป็น
ศาสนาสถานได้รับการถ่ายทอดเข้ามา	 อินเดียก็น�าเข้ามาผสมผสานกับ
ความช�านาญของตัวเอง	 ช่างฝีมือทั้งหลายที่ยังชินกับงานเครื่องไม้อยู	่ 
จงึยงัจ�าหลกัหนิเป็นคานรปูกระดกูงโูค้ง	ประตยูงัมเีสา	มวีงกบ	มหีน้าบนั	
ทุกองค์ประกอบทาง	สถาปัตยกรรมเคร่ืองไม้ พวกเขาเลียนแบบมาไว้
ตามวัดถ�้าอย่างครบครัน	 และได้พัฒนาทั้งทักษะ	 รูปแบบและฝีมือ	 
จนกลายเป็น	 จิตวิญญาณเฉพาะของตนเอง	 ทั้งยังส่งต่ออิทธิพล 
ความคิดนี้ออกสู่ดินแดนภายนอกอีกต่อหนึ่ง
 ● คูหาพุทธศิลป์แห่งเอลโลร่า	 คูหาทั้ง	 12	 คูหาเป็นวัดถ�้า
แรกๆ	ทีไ่ด้สร้างขึน้	ณ	เชงิเขาแห่งนี	้โดยทัง้หมดเป็นวดัถ�า้ทางศาสนาพทุธ
นิกายมหายานทั้งสิ้น	 และเกือบท้ังหมดเป็นศาสนาสถานแบบวิหาร  
(Vihars)	ทีใ่ช้เป็นทัง้กฏุทิีพ่�านกัและมสีิง่ไว้บชูาในคหูาเดยีวกนั	คหูาที	่10	
หนึ่งเดียวของศาสนาสถานแบบ	เจติยสถาน	ของหมู่วัดถ�้าเอลโลร่ามีชื่อ
เรียกว่า	 วิศวกามา	 (Vishwakarma)	 เป็นชื่อมาจากต�านานการสร้าง
จักรวาล	 ความงดงามน่าอัศจรรย์	 ด้วยภายในเจาะเป็นโถงขนาดใหญ่
หลังคาโค้งเป็นรูปเกือกม้าคล้ายรูปกระดูกงูเรือคว�่า	 เป็นงานจ�าหลักหิน
เลยีนแบบเคร่ืองไม้ทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่และทีไ่ด้รบัยกย่องอย่างมากด้วย
การออกแบบของสถาปนิกได้เจาะผนังด้านหน้า	 เป็นช่องให้แสงได้ส่อง

วิศวกามา   เป็นเจติสถานหนึ่งเดียว
ของหมู่ถ�้าเอลโลร่า

ทีนทาอาล  คูหาพุทธศิลป์แห่งเอลโลร่า

วิมานที่จ�าหลักอยู่ตรงกลางคูหาที่ 32 
ของถ�้าหิน เอลโลร่า เป็นของศาสนาเชน

ถ�้าเอเลเฟนต้า
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Cave)	หรือวัดถ�้าช้างที่ตั้งอยู่บนเกาะเอเลเฟนตาห่างจากฝั่งเมือง	มุมไม 
(Mumbai)	ออกไปในทะเลประมาณ	10	กโิลเมตร	แต่ทีน่ีม้สีภาพสมบรูณ์
กว่ามากมีการสกัดภูผาหินเข้าไปเป็นคูหาขนาดมหึมาให้มีทางเข้า	3	ทาง
จาก	3	ทิศพร้อมจ�าหลักหินเนื้อเดียวกันเป็นรูปสิงโตคู่	เฝ้าสองข้างบันใด
ทางขึ้น	จากนั้นค่อยๆ	เจาะและสกัดเนื้อหินเข้าไปให้กลายเป็นโถงขนาด
ใหญ่	เหลอืเนือ้หนิไว้เป็นระยะๆ	เพือ่จะได้สกดัตกแต่งให้เป็นเสาค�า้เพดาน
เพือ่ความงามมไิด้มไีว้ใช้รบัน�า้หนกั	สดุโถงขนาดมหมึาคอืก�าแพงทีจ่�าหลัก
เป็นรูปพระศิวะขนาดใหญ่	 มุมหน่ึงเหลือเน้ือหินไว้แล้วค่อยๆ	 สลักเสลา
เป็นวมิาน	เจาะเนือ้หนิเข้าไปให้มีพืน้ทีว่่างแล้วสกัดให้เหลอืเป็น	ศวิะลงึค์ 
(Linga)	
	 มุมแต่ละด้านของโถงใหญ่	 ท�าเป็นรูปจ�าหลักประติมากรรม 
นูนสูงขนาดมโหฬาร	ล่าเรื่องราวต่างๆ	จากมหากาพย์	และต�านานต่างๆ	
ทุกรูปมีท่วงท่าโอ่อ่า	สง่างาม	ลีลาการเคลื่อนไหวอย่างไม่สิ้นสุด	ไม่หยุดนิ่ง 
เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และพลังรุนแรง
 ● คูหาศิลาของศาสนาเชน	(Jain)	คูหาที่	30	–	34	เป็นของ
ศาสนาเชนรวม	 5	 คูหา	 อยู่ห่างออกมาทางตะวันตกของวัดถ�้าสุดท้าย 
ของศาสนาฮินดูราว	 1.5	 กิโลเมตร	 และนับเป็นงานศิลปะยุคหลังของ 
หมู่ถ�้าแห่งเอลโลร่า	คูหาที่	33	มีชื่อว่า	ชาคคาณาถ ศาภา	(Jagganath	
Sabha)	 นับเป็นหนึ่งของคูหาที่น่าชมที่สุดของหมู่ถ�้าเอลโลร่า	 ต้นแบบ 
มาจากคูหาที่	16	หรือ	มหาวิหารไกลาศ นั่นเอง	แต่สร้างแบบย่อส่วนลง
มาเริ่มจากการจ�าหลักหินลงมาจากยอดแล้วเหลือเน้ือหินก้อนมหึมา 
ตรงกลาง	แล้วค่อยๆ	จ�าหลักให้เป็นวิหารที่งดงาม	ละเอียดอ่อน	ลอยเด่น
ขึ้นมาเป็นประติมากรรม	4	มิติ	มุมด้านทิศเหนือจ�าหลักหินเนื้อเดียวกัน
เป็นรปูช้าง	ด้านทศิใต้จ�าหลกัเป็นเสาขนาดใหญ่	โดยรอบเจาะหน้าผาหนิ
เข้าเป็นคูหาโดยรอบสองชั้น	ภายในจ�าหลักไว้อย่างงดงามละเอียดพลิ้ว

เอกสารประกอบการเขียน
 1.	 Ajanta	&	Ellora	:	Travel	Guide	ฉบับที่	43	
	 2.	 Ajanta	&	Ellora	:	Travel	Guide	ฉบับที่	44
	 3.	 ชาติ	อภิศิริ	:	Travel	Special
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ระหว่าง ค.ศ. 200–600 การสร้างวัดถ�้าเพื่อศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ปรากฏพระพุทธรูปแล้ว นับเป็นยุคทองของศิลปะอินเดีย

200  ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 200  การสร้างวัดถ�้าเพื่อศาสนาพุทธ
นิกายหินยาน ยังไม่ปรากฏพระพุทธรูป
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายก�าธร	เดชสกุลธร	 รศ.วิจิตร	วังใน

ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา

นายเกษม	จันทรประสงค์	 นายสมชาย	สุคนธสิงห์

นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช

คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 ดร.ประยูร	พลพิพัฒน์พงศ์

นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์

ดร.	มนตรี	คงตระกูลเทียน	 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ

นายชัยฤทธิ์	ด�ารงค์เกียรติ	 นายจารุโรจน์	ด่านเกียรติก้อง

นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์

ดร.อุทัย	จารณศรี	 Mr.	Robert	Dixon

นายสกล	มงคลธรรมากุล	 ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์

นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคม	 ดร.	อนันต์	ดาโลดม

อุปนายกสมาคม 	 นายวิรัช	จันทรัศมี

		 นางลักขณา	นะวิโรจน์

		 ดร.	กิตติ	วิฑูรวิทย์ลักษณ์

	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์

รองเลขาธิการ	 ดร.เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ

เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว

นายทะเบียน	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

ฝ่ายต่างประเทศ 	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค

ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ 	 นางปิยนุช	นาคะ

ฝ่ายทัศนศึกษา	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส

	 นางพวงผกา	คมสัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 ภญ.ดร.อารีญา	สาริกะภูติ

กรรมการกลาง  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 รศ.	สุรวิช	วรรณไกรโรจน์

นายสุพล	ธนูรักษ์	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง

นางวิไล	อติชาตการ	 นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล

นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์	 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล

นายนิวัติ	ปากวิเศษ	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

นางสาวลิ้นจี่	บุญมาก

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก

	 ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของปี	2561	น�าเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ	เนื่องมาจาก	ระหว่างวันที่	22-25	พฤศจิกายน	2561	

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมวชิาการเกษตร	และบรษิทั	เอน็.ซ.ีซ.ี	แมนเนจเม้นท์ 

แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	จะจัดประชุม	“การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ

ในอาเซยีนครัง้ที	่1”	หรอื	“The	1st	ASEAN	Coffee	Industry	Development 

Conference”	ขึ้นที่	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	

7	รอบพระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

	 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์กาแฟ	 	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกลุม่ประเทศอาเซียนเพือ่การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตและการแปรรูป

กาแฟ	 เผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าและ

ผลผลิตกาแฟ	รวมทั้งส่งเสริมยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทย

สู่มาตรฐานสากล

	 ภายในงานมีกิจกรรม	ได้แก่	การประชุมวิชาการ	ประกอบด้วย	การ

ปาฐกถาพเิศษ	จากผูท้รงคณุวฒุด้ิานกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง	การเสวนาระดบัอาเซยีน	

การประชุมระดับผู้บริหาร	และการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	มีนิทรรศการ

เกี่ยวกับกาแฟของประเทศไทย	 มีการจ�าหน่ายสินค้าของภาคเอกชน	 มีการ

ประกวดเมล็ดกาแฟ	 และ	 การแข่งขันบาริสต้า	 รวมทั้ง	 การทัศนศึกษาเชิง

วิชาการ	ณ	แหล่งปลูกกาแฟที่ส�าคัญในจังหวัดเชียงใหม่

	 สมาชกิท่านใดทีอ่ยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่	หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง	แวะไป

ร่วมงานได้	 หรือท่านใดสนใจจะเข้าร่วมประชุมวิชาการติดต่อได้ที่เว็บไซต	์

www.aseancoffeeconference.com	 พร้อมกันน้ีข่าวสารสมาคมพืชสวน	

จะน�าเรื่องราวที่น่าสนใจของกาแฟมาน�าเสนอในฉบับตต่อไปด้วย

 พบกันใหม่ฉบับหน้า

สาราณียกร
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