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พืชสวน วิ ช า ก า ร
กองบรรณาธิการ

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ กาแฟโลก

เคยไหม...ตื่นเช้ามาต้องดื่มกาแฟก่อนเป็นอันดับแรก...
เคยไหม..เช้าวันไหนไม่ได้ดมื่ กาแฟรูส้ กึ เหมือนยังไม่ตนื่ จะมีการ
อาการง่วงงุน และไม่สดชื่น
เคยไหม...เมื่อได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟร้อนแล้วรู้สึกอยาก
ดื่มบ้าง
เคยไหม...เวลาใครถามว่าจะดืม่ อะไร จะตอบด้วยความเคยชิน
โดยไม่ต้องคิดว่า “กาแฟ”
อิทธิพลของกาแฟในชีวิตประจ�ำวันของใครบางคน และใคร
หลาย ๆ คนเป็นดังที่กล่าวมา บางคนพิสมัยกาแฟจนถึงอยากตั้งร้านขาย
กาแฟ บางคนมีร้านกาแฟขาประจ�ำ  บางคนก็ลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟ
ราคาแพงมาเป็นของตนเอง เพื่อชงกาแฟวันละไม่กี่แก้ว เพียงเพื่ออยาก
ได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน
วัยรุ่นสมัยนี้จ�ำนวนไม่น้อย ติดกาแฟ แต่ละวันต้องดื่มกาแฟ
แบรนด์ ย อดนิ ย ม หรื อ ไม่ ก็ นั่ ง ร้ า นกาแฟขาประจ� ำ จิ บ กาแฟไปด้ ว ย
เปิดโน้ตบุค๊ ท�ำการบ้าน หรือท�ำงานไปด้วย อาจใช้เวลาหลายชัว่ โมงอยูใ่ น
ร้านกาแฟ บ้างก็นัดพบกันตามร้านกาแฟ เมาท์มอยแล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อ
สมัยก่อน ร้านกาแฟ เป็นร้านของผู้อาวุโสมารวมตัวกันเพื่อ
พูดคุยกันหลากหลายเรือ่ งราว ทัง้ การบ้าน การเมือง และข่าวหนังสือพิมพ์
ที่เรามักจะได้ยินเสมอ ๆ กับค�ำว่า “สภากาแฟ”

4

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

หลายคนชอบดื่มกาแฟ แต่ไม่รู้จักหน้าตาของต้นกาแฟเลย...
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฯ จะน�ำท่านไปรูจ้ กั ต้นกาแฟ กระบวนการ
กว่าจะมาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในโลกปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวที่น่ารู้
อีกมากมายของกาแฟ แต่เฉพาะฉบับนี้จะย้อนรอยให้ท่านได้ทราบ
ประวัติศาสตร์ของกาแฟกันก่อน

แอฟริกา....แหล่งก�ำเนิดกาแฟ

ตามเอกสารเรื่ อ ง “กาแฟ” ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
เรียบเรียงโดย ศุภนารถ เกตุเจริญ ระบุว่า กาแฟถูกค้นพบในราว 850 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช โดยพบว่าชาวแอฟริกันพื้นเมืองบริโภคกาแฟเป็น
อาหารมานานแล้ว ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่าคนในยุคนัน้ อาจเรียนรูจ้ ากการสังเกต
สัตว์ว่ากินอะไร แล้วน�ำมาทดลองกินบ้าง เลยรู้ว่าผลกาแฟมีรสหวาน
เป็นที่ชื่นชอบของนกและสัตว์ต่าง ๆ เริ่มแรกจะกินผลสุก ต่อมาน�ำผลสุก
มาแปรรูปท�ำไวน์ เรียกว่า ควาฮ์เวฮ์ (Quahweh) ต่อมาเปลี่ยนส�ำเนียง
เป็นคาวา (Kawha) คาฟฟี่ (Kaffe) และ คอฟฟี่ (Coffee) ตามล�ำดับ
ส่วนคนไทยสมัยก่อนเรียก โกปี๊ หรือ ข้าวแฝ่ ปัจจุบัน เรียก “กาแฟ”

ชาวแอฟริกัน ลองเคี้ยวเมล็ดกาแฟแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
สบายหายเหน็ดเหนื่อยจากอากาศร้อน หรือเดินทางไกล เพราะในเมล็ด
กาแฟมีสารช่วยกระตุ้นร่างกาย จากสรรพคุณดังกล่าวท�ำให้กาแฟได้รับ
ความนิยม เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ต่อมามีการพัฒนาน�ำเมล็ดกาแฟ
มาป่น ผสมกับไขมันสัตว์ปั้นเป็นก้อนติดตัวไว้กินเป็นอาหารระหว่าง
เดินทาง ชาวพื้นเมืองบางเผ่าในแอฟริกาใช้เซ่นไหว้เทพเจ้า ที่นับถือ
บ้างใช้เมล็ดกาแฟจุ่มเลือดให้กินในพิธีร่วมสาบาน บ้างใช้กาแฟเป็น
ของขวัญมอบให้แขกที่มาเยี่ยมเยือนเคี้ยวก่อนเลี้ยงอาหาร ต่อมากาแฟ
ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม โดยระยะแรกใช้เมล็ดกาแฟใส่น�้ำต้มจนน�้ำออก
เป็ น สี เ หลื อ ง จากนั้ น ได้ พั ฒ นาการมาเรื่ อ ย ๆ จนมี ก รรมวิ ธี หรื อ
กระบวนการในการบริโภคกาแฟเช่นปัจจุบัน
ในราว ค.ศ. 1000 พ่อค้าทาสน�ำทาสนิโกรจากประเทศซูดาน
ในแอฟริกา ไปยังซาอุดิอาระเบีย ในตะวันออกกลาง โดยพ่อค้าทาส และ
ทาสได้นำ� ผลและเมล็ดกาแฟติดตัวไปด้วย ชาวอาหรับน�ำกาแฟไปปลูกแต่
เก็บเป็นความลับ เมล็ดกาแฟดิบถือเป็นสิ่งหวงห้าม ห้ามน�ำออกนอก
ประเทศ ยกเว้นต้ม หรือลวกในน�ำ้ ร้อน แต่ถงึ กระนัน้ ก็มผี ลู้ กั ลอบน�ำเมล็ด
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กาแฟออกไปแพร่กระจายยังประเทศอื่น ๆ โดยผู้แสวงบุญที่เมืองเมกกะ
ศตวรรษที่ 9 กาแฟเป็นพืชทีร่ จู้ กั กันดีในตะวันออกกลาง จนถึง
ต้นศตวรรษที่ 14 ชาวอาหรับเริ่มปลูกกาแฟเป็นการค้า จนถึงศตวรรษที่
15 กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมอย่างแพร่หลายในตะวันออกกลางและ
ดินแดนอาหรับ รวมไปถึงตุรกี
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ค.ศ.1554 ร้านกาแฟร้านแรกในโลกเกิดขึ้นที่นครคอนสแตน
ติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบัน โดยชาวซีเรีย 2 คน เป็นร้านกาแฟ
ทีส่ วยงาม สะดวกสบาย เป็นแหล่งพบปะพูดคุยของผูค้ น โดยเฉพาะพวก
กวี นักนิยมศิลปะ และวรรณกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง ซึ่งร้าน
ดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของร้านกาแฟในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17-18
จนถึงปัจจุบัน

กาแฟในยุโรป

เมือ่ เอ่ยถึงกาแฟในยุโรป ตามประวัตศิ าสตร์ของกาแฟ กล่าวว่า
พ่อค้าชาวเวนิส เป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ค้ากาแฟกับชาวอาหรับ โดยซื้อ
กาแฟจากเมืองมอคค่า (Mocha) ซึ่งเป็นเมืองท่าในคาบสมุทรอาระเบีย
น�ำไปขายในยุโรป สร้างความร�ำ่ รวยให้พอ่ ค้าอาหรับเป็นอย่างมาก ต่อมา
มีพ่อค้าชาวดัชต์น�ำกาแฟไปเผยแพร่ในอัมสเตอร์ดัม และได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับกาแฟทั้งด้านพฤกษศาสตร์และการค้า จนกระทั่ง ค.ศ. 1616
มีการน�ำกาแฟต้นแรกสูย่ โุ รปโดยน�ำไปปลูกขยายพันธุท์ สี่ วนพฤกษศาสตร์
ในเมืองอัมสเตอร์ดัม และต่อมาได้น�ำไปปลูกในแถบหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกและชวา จากนั้นได้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ของ
ยุโรปเป็นล�ำดับ
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 ชาวอามาเนีย เปิดร้านกาแฟแห่งแรก
ในกรุงปารีส
ค.ศ. 1690 มีข้อมูลระบุว่ามีร้านกาแฟในกรุงปารีสมากกว่า
300 ร้าน
ค.ศ. 1720 ร้านกาแฟชื่อ “ฟลอเรน” (Florain) ซึ่งมีชื่อเสียง
มากที่สุดในเวนิส เปิดให้บริการ
ในปี ค.ศ. 1714 เจ้าเมืองอัมสเตอร์ดมั ส่งต้นกาแฟมาถวายเป็น
ของขวัญแด่พระเจ้ากลุยส์ที่ 14 ทรงน�ำมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์
กรุงปารีส ด้วยเหตุทกี่ าแฟไม่ทนความหนาวเย็น จึงทรงสร้างเรือนกระจก
เพื่อปลูกกาแฟ นับเป็นเรือนกระจกปลูกพืชเรือนแรกของโลก แต่ไม่มี
ข้อมูลว่าประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตามฝรั่งเศส
พยายามน�ำกาแฟไปปลูกในดินแดนภายใต้อาณานิคม โดยเฉพาะที่เกาะ
บูร์บอง (Bourbon) หรือเกาะลารียูเนียนในปัจจุบัน เป็นเกาะภูเขาไฟ
อยูห่ า่ งจากเกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดียประมาณ 800 กิโลเมตร
ซึ่งปรากฏว่า ในปี ค.ศ. 1817 กาแฟให้ผลผลิตจ�ำนวน 1,000 ตัน
เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า ตั้งชื่อพันธุ์ว่า บูร์บอง

ค.ศ. 1655 โดยชาวดัชต์ น�ำกาแฟจากเนเธอร์แลนด์ เข้ามายังชุมชน
ชาวดัชต์ในนิวอัมสเตอร์ดัม หรือ นิวยอร์ค ในช่วงแรกกาแฟมีราคาสูง
ในปี ค.ศ. 1670 โดโรธี โจนส์ เปิดร้านกาแฟขึ้นหลายแห่งในบอสตัน
นิวยอร์ค และอีกหลายเมือง และคล้ายนกับประเทศอื่น ๆ ร้านกาแฟ
ในอเมริกา เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันของ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของ
อังกฤษ และบุคคลชั้นสูง
จนกระทั่ ง หลั ง จากนั้ น เกื อ บ 100 ปี คื อ ปี ค.ศ. 1767
เกิดเหตุการณ์ Boston Tea Party ซึ่งเป็นการประท้วงการเก็บภาษีชา
ของรัฐบาลอังกฤษ และกลายไปเป็นสงครามประกาศอิสรภาพของ
อเมริกา ต่อต้านสินค้าอังกฤษ ชาวอเมริกันจึงหันมาดื่มกาแฟแทนชา
ท�ำให้ชาวอเมริกนั เป็นนักดืม่ กาแฟตัวยง แม้กระทัง่ ในสงครามกลางเมือง
ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ ทหารฝ่ายเหนือต้องมีกาแฟเป็นเสบียง
ติดตัวคนละ 8 ปอนด์ โดยมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสและชาวดัชต์ในอเมริกา
เป็นผูน้ ำ� เข้ากาแฟจากประเทศซึง่ เป็นอาณานิคมของตนแม้กระทัง่ ปัจจุบนั
สหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเทศผู้น�ำเข้ากาแฟรายใหญ่ของโลก
ก่อนหน้านี้ ต้นปี ค.ศ. 1718 มีการน�ำกาแฟต้นแรกไปปลูกใน
ประเทศสุรนิ มั ซึง่ เป็นดินแดนในปกครองของดัชต์ ถือว่าเป็นการปลูกกาแฟ
ครั้งแรกในทวีปอเมริกา ต่อมาในปี ค.ศ. 1723 กาเบรียล แมทธิว เดอ คิว

กาแฟสู่อเมริกา และละตินอเมริกา

ส� ำ หรั บ ในอเมริ ก า กาแฟเข้ า มาสู ่ ท วี ป อเมริ ก าเมื่ อ ราวปี
ข่าวสารสมาคมพืชสวน

7

นายทหารเรือชาวฝรั่งเศสน�ำกาแฟจากฝรั่งเศส ไปปลูกที่เกาะมาตินิต
ประเทศกิอานา ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส จน 3 ปีต่อมา กาแฟ
ที่ปลูกเหล่านั้นให้ผลผลิต
หลังจากนัน้ ชาวสเปนได้นำ� กาแฟมาปลูกในอาณานิคมหมูเ่ กาะ
อินเดียตะวันตกหลายแห่ง ดังนี้
ค.ศ. 1730 มีการน�ำกาแฟจากไฮติมาปลูกที่จาไมก้า และ
สาธารณรัฐโดมินกิ นั ซึง่ กาแฟจาไมก้ากลายเป็นกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียงในเวลา
ต่อมา
ค.ศ. 1748 มีการน�ำเมล็ดกาแฟจากสาธารณรัฐโดมินิกัน
ไปปลูกทีค่ วิ บา และมีหมอสอนศาสนาชาวสเปนน�ำเมล็ดกาแฟจากคิวบา
ไปปลูกที่กัวเตมาลา และเปอร์โตริโก
ค.ศ. 1779 มีการน�ำกาแฟเข้ามาปลูกที่ประเทศ คอสตาริกา
ค.ศ. 1783 เริ่มมีการปลูกกาแฟที่หมู่บ้านในหุบเขาคาราคัส
ของประเทศเวเนซูเอลา
ค.ศ. 1790 เริ่มมีการปลูกกาแฟในแมกซิโก
ค.ศ. 1825 เริ่มมีการปลูกกาแฟในฮาวาย
ปลายศตวรรษที่ 18 มีการน�ำกาแฟจากดินแดนในปกครองของ
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ฝรัง่ เศสมาปลูกครัง้ แรกทีเ่ มือง Cucuta ในประเทศโคลัมเบีย ใกล้ดนิ แดน
ประเทศเวเนซูเอล่า พื้นที่ปลูกกาแฟดังกล่าวเป็นพื้นที่สูง 800- 1,900
เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล เป็นดินภูเขาไฟ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ท�ำให้
กาแฟโคลัมเบียเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บราซิล...แหล่งปลูกกาแฟใหญ่ของโลก

มีความพยายามน�ำกาแฟจากประเทศกิอานา ของดัชต์และ
ฝรั่งเศส มาปลูกในบราซิล แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เพราะทั้งดัชต์และ
ฝรั่งเศสควบคุมการน�ำเมล็ดกาแฟออกนอกประเทศ และดินแดนใน
อาณานิคมอย่างเข้มงวด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1718 นายทหารชาวบราซิล
ชือ่ ฟรานซิสโก เดอ เมลโล ซึง่ ถูกส่งไปเจรจาปัญหาชายแดนกับดัชต์และ
ฝรั่งเศส ได้ท�ำความสนิทสนมกับผู้ปกครองกิอานา เมื่อการเจรจาสิ้นสุด
ลง มีการจัดเลี้ยง และภรรยาผู้ปกครองกิอานา ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ
เขา ในช่อดอกไม้น้ันมีต้นกาแฟ 5 ต้น และผลกาแฟจ�ำนวน 30 เมล็ด
บรรจุในถุงเล็ก ๆ ซ่อนอยู่
เมื่อกลับมาบราซิล ฟรานซิสโก เดอ เมลโล ได้ลาออกจากการ
เป็นทหาร และไปท�ำสวนกาแฟอยู่ที่ริมแม่น�้ำ Ubituba จนปี ค.ศ. 1727

กาแฟเริ่มให้ผลผลิต และต่อมาปี ค.ศ. 1733 มีการส่งกาแฟจ�ำนวน 50
ถุง ไปยังโปรตุเกส ซึง่ ในระยะแรก ๆ ในประเทศบราซิลไม่ค่อยมีคนสนใจ
ที่จะปลูกกาแฟมากนัก เพราะสู้อุตสาหกรรมน�้ำตาลจากอ้อยไม่ได้
ต่อมา ความต้องการน�ำ้ ตาลจากบราซิลลดลง บราซิลจึงต้องหา
พืชอื่นมาปลูกทดแทนอ้อย ประกอบกับต้นศตวรรษที่ 19 ในยุโรป และ
อเมริกา มีความต้องการกาแฟสูง ในบราซิลเองก็มมี พี นื้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ปลูกกาแฟ แถมยังมีแรงงานทาสจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีการขยายพื้นที่ปลูก
กาแฟเป็นสวนขนาดใหญ่ (estate) จ�ำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
ต่อมามีการเลิกทาส ท�ำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้
ผลผลิ ต กาแฟของบราซิ ล ลดลงอย่างมาก รัฐ บาลจึงได้สนับ สนุ น ให้
ชาวยุโรป โดยเฉพาะโปรตุเกส และเยอรมัน เข้ามาปลูกกาแฟเป็นสวน
ขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลช่วยดูแล พร้อมกับมีการบุกเบิกพื้นที่ปลูกใหม่
ในแถบรัฐเซาท์เปาโล และขยายออกไปทางตะวันตกและทางใต้ของ
ประเทศ จนบราซิลกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก

กาแฟในเอเชีย

อินเดีย ประมาณ ค.ศ. 1600 นักแสวงบุญชาวอินเดีย ชื่อ
บาบา บูดาน ลักลอบน�ำเมล็ดกาแฟจ�ำนวน 7 เมล็ด มาจากเมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาราเบีย น�ำมาปลูกที่เชิงเขาใกล้ย่าน Chikmagalur
เมือง Mysore ต่อมากาแฟได้แพร่ไปยังเมืองอืน่ ๆ ของอินเดีย จนกระทัง่
ปี ค.ศ. 1823 อังกฤษ ซึ่งปกครองอินเดีย ได้เข้ามาปลูกกาแฟแบบสวน
ขนาดใหญ่ หรือ estate ใกล้ๆ เมืองกัลกัตตา และในปี ค.ศ. 1830 มีการสร้าง
สวนกาแฟที่เป็นระบบอย่างสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่เมือง Chilmuglur
ในระยะต่อมาการสร้างสวนกาแฟขนาดใหญ่ขยายไปทางใต้ของ
อินเดีย โดยเฉพาะในแถบไมเซอร์ และ มัทราส และในปีค.ศ. 1900
มีการน�ำกาแฟพันธุ์โรบัสต้า จากอินโดนีเซียเข้ามาปลูกในอินเดีย ท�ำให้
ปัจจุบัน อินเดียมีผลผลิตกาแฟทั้งอาราบีก้า และโรบัสต้า
อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 1696 ผู้จัดการบริษัท ดัชต์อินเดีย
ตะวันออก ชื่อ นิโคลัส วิทเสน ได้น�ำต้นกาแฟจากมาลาบาร์ รัฐเคลาล่า
ในอินเดีย ไปปลูกที่ Kedawoeng Estate ในเกาะชวา ใกล้ ๆ เมือง
ปัตตาเวีย หรือ จาร์กาตาร์ ในปัจจุบัน
ต่อมาอีก 3 ปี คือในปี ค.ศ. 1699 เกิดแผ่นดินไหว และน�้ำท่วม
ท�ำให้สวนกาแฟได้รับความเสียหาย จึงได้มีการน�ำกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
จากมาร์ลาบา ประเทศอินเดีย มาปลูกอีกครั้ง ครั้งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1711 มีการน�ำผลผลิตกาแฟดังกล่าวไปประมูลขาย
ที่ตลาดประมูลสินค้าในเนเธอร์แลนด์
ระหว่างปี ค.ศ.1880 – 1899 มีการระบาดของโรคราสนิม
ในกาแฟอาราบีก้า จึงมีการเปลี่ยนพันธุ์กาแฟมาเป็นพันธุ์โรบัสต้า และ
ลิเบอริก้า โดยในปี ค.ศ. 1900 มีการส่งต้นกาแฟโรบัสต้าจากประเทศ
เบลเยี่ยมมายังเกาะชวา และมีการส่งเสริมให้ปลูกไปทั่วอินโดนีเซีย
จนกระทัง่ มีผลผลิตกาแฟโรบัสต้าส่งออกเป็นล�ำดับต้น ๆ ของโลกในปัจจุบนั
เวียดนาม มีข้อมูลว่ากาแฟเข้าสู่เวียดนามตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
หรือประมาณ 150 ปีมาแล้ว อุตสาหกรรมกาแฟของเวียดนามเฟือ่ งฟูมาก

ระหว่างทศวรรษที่ 1881 – 1990 โดย เดวิด แลมบ์ เขียนไว้ในหนังสือ
ลอสแองเจอลิส ไทม์ ประจ�ำเดือนกันยายน 1999 ว่า “อุตสาหกรรมกาแฟ
ทีน่ ี่ เกิดขึน้ เมือ่ ทศวรรษที่ 1920 เมือ่ นักล่าอาณานิคมชาวฝรัง่ เศสน�ำกาแฟ
มาปลูก แต่หลังจากที่สงครามยุติลงในปี ค.ศ. 1975 รัฐบาลคอมมิวนิสต์
ของเวียดนามทีฮ่ านอย ได้ให้ความส�ำคัญกับการขยายพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟเป็น
อันดับแรก แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะรัฐบาลได้แต่ส่งเสริม หรือ
สั่งให้ปลูก แต่ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะท�ำอะไรต่อจากนั้น การปลูกกาแฟของ
เวียดนามจึงประสบความล้มเหลว
กาแฟบูมขึ้นอีกครั้งภายหลังปี ค.ศ. 1989 เมื่อรัฐบาลก�ำหนด
นโยบายใหม่ให้เกษตรได้รับผลประโยชน์และมีบทบาทในกระบวนการ
ผลิต รัฐบาลกระตุ้นผู้ปลูกกาแฟด้วยการอุดหนุนการผลิต และและภาษี
พิเศษ เมือ่ ราคาในตลาดโลกตกต�ำ่ กว่าราคาเพดานทีก่ ำ� หนด จากนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 25 ปี พื้นที่
ปลูกกาแฟของเวียดนามเพิ่มจาก 40,000 เอเคอร์ (101,200 ไร่)
เป็น 740,000 เอเคอร์ (1,872,200 ไร่) และในปี 1998 กาแฟท�ำรายได้
ให้ประเทศเป็นมูลค่าล�ำดับที่ 5 รองจาก ปิโตรเลียม สิ่งทอ รองเท้า
และข้าว
ทุกวันนี้ เวียดนามครองอันดับ 2 ของโลกในการส่งออกกาแฟ
รองจากประเทศบราซิล เพียงประเทศเดียวเท่านั้น
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประมาณปี
ค.ศ. 1915 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว นักล่าอาณานิคมชาวฝรัง่ เศสเป็นผูน้ ำ�
กาแฟจ�ำนวนหนึ่งมาปลูกบริเวณทางภาคเหนือของลาว แต่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ จึงได้แสวงหาที่ใหม่ และได้ศึกษาพบว่าทางใต้ของลาว
เมื่ อ หลายล้ า นปี ม าแล้ ว เป็ น บริ เวณภู เขาไฟ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ดิ น มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยแร่ธาตุทเี่ หมาะส�ำหรับการปลูกกาแฟ โดยเฉพาะ
ที่ราบสูง โบลาเวน พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่แรกที่เริ่มมีการปลูกกาแฟ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างจริงจัง
ที่ราบสูงโบลาเวน คือพื้นที่ของเมืองปากซอง ที่สามารถปลูก
ผักได้ตลอดทัง้ ปี ไม่เพียงแต่มดี นิ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารของพืช
เท่านั้น แต่ยังมีความสูงจากระดับน�้ำทะเล 800 - 1,350 เมตร และมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีด้วย
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เกษตรกรลาว ปลูกกาแฟทั้งพันธุ์โรบัสต้า และอาราบิก้า
ทีป่ ากซองมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ เกิดสงครามกลางเมือง หรือสงคราม
ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ กับรัฐบาลลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1953 – 1975
ปากซอง เป็นส่วนหนึ่งของสนามรบ พื้นที่ปลูกกาแฟถูกท�ำลายไปเป็น
จ�ำนวนมาก แต่หลังจากสงครามสงบได้พกั ใหญ่ ๆ มีคนสนใจกลับมาฟืน้ ฟู
การปลูกกาแฟอีกครั้ง โดยบริษัทเอกชนในเมืองปากเซ ข้ามาปลูกกาแฟ
ที่ดอยเฮือง เป็นการปลูกกาแฟที่ไม่ได้น�ำเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้
ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 สหกรณ์การเกษตรชื่อ Jhai Coffee
Farmer Cooperative ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ California Based Jhai
Foundation และ Thanksgiving Coffee ของสหรัฐอเมริกา ได้ส่งเสริม
ให้สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น อาศัยอยู่ที่ที่ราบสูงโบลาเวน
ปลูกกาแฟ โดยมีการน�ำเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วย มีการแนะน�ำ
สายพันธุก์ าแฟทีด่ ี รวมทัง้ หาช่องทางการตลาด และ ประกันราคาผลผลิต
กาแฟที่กิโลกรัมละ 19,000 กีบ (ประมาณ 70 บาท) ด�ำเนินการให้การ
สนับสนุนจนเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีผลผลิตส่งออก
ไปยังฝรั่งเศส และเวียตนาม
ปัจจุบันแหล่งปลูกกาแฟที่ส�ำคัญของลาว คือ เมืองปากซอง
แขวงจ�ำปาสัก ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เมืองกาแฟ” (Coffee Town)
กาแฟที่ปลูกมี 3 สายพันธุ์ คือ อาราบิก้า โรบัสต้า และ เอ็กซ์เซลล่า
โดยเฉพาะสายพันธุ์ อาราบิก้าที่ปลูกในพื้นที่เมืองปากซอง เป็นกาแฟที่มี
คุณภาพดีเป็นทีช่ นื่ ชอบของนักดืม่ กาแฟ และในการประกวดรสชาติกาแฟ
ในระดับโลก กาแฟอาราบิก้าของลาวติดอันดับ 1 ใน 3 ของกาแฟที่มี
รสชาติเยี่ยมของโลก
กลุ่มดาวเรือง เป็นนักธุรกิจของลาว ซึ่งผลิตและส่งออกกาแฟ
รายใหญ่ที่สุดของลาว ภายใต้แบรนด์ “Dao Coffee” ที่รู้จักกันดี
กลุ่มดาวเรืองสร้างโรงงานผลิตกาแฟส�ำเร็จรูปแห่งแรกขึ้นที่ลาวเมื่อปี
ค.ศ. 2010 ตั้งอยู่ที่เมืองบาเจียงจะเลินสุก ทางตะวันออกของเมือง
ปากซอง ผลิตกาแฟส�ำเร็จรูปส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ
การปลูกกาแฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นอกจากเกษตรกร หรือนักธุรกิจชาวลาวเองแล้ว ยังมีชาวต่างชาติจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน เข้าไปเช่าพืน้ ทีท่ ำ� สวนกาแฟขนาดใหญ่ดว้ ย เช่น บริษทั
ปากซองไฮแลนด์ จ�ำกัด ของนักธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย ได้เช่า
สัมปทานที่ดินบริเวณที่ราบสูงโบลาเวน เกือบ 2 หมื่นไร่ จากรัฐบาลลาว
เพื่อปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า นอกจากนี้ยังมี โอลาม กรุ๊ป (Olam
Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าเกษตรยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ ก็เข้ามา
ปลูกกาแฟในลาวด้วยเช่นกัน โดยมีเป้าหมายจะผลิตให้ได้ปลี ะ 7,500 ตัน
ข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2014 พื้นที่ปลูกกาแฟของลาวมี 130,000
เฮกแตร์ (ประมาณ 806,000 ไร่) ในเมืองปากซอง แขวงจ�ำปาสัก เมือง
เล่างาม แขวงสาละวัน และเมืองท่าแตง แขวงเซกอง มีผลผลิตรวมประมาณ
87,000 ตัน และคาดว่า ปริมาณผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ เป็น 120,000 ตัน และ
280,000 ตัน ในปี ค.ศ. 2020 และ 2025 ตามล�ำดับ และคาดว่าจะขยาย
พื้นที่ปลูกกาแฟในเขตหลวงพระบาง แขวงหัวพัน และเชียงขวาง
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มีบันทึกว่า ไทยเราปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
แต่มาเป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในสมัยนั้นมีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ มีการน�ำกาแฟมา
ทดลองปลูกในพระบรมมหาราชวัง และน�ำเมล็ดกาแฟไปเพาะแจกจ่าย
ให้เสนาบดีน�ำไปปลูกกัน
มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ผู้ส�ำเร็จ
ราชการแผ่นดินสมัยนัน้ ท่านมีสวนกาแฟของตนเอง เมือ่ ครัง้ เซอร์ จอห์น
เบาว์ริ่ง ราชทูตอังกฤษ เข้ามาเจรจาการบ้านการเมืองกับรัฐบาลไทย
ท่านได้มอบกาแฟให้ราชทูตน�ำกลับไปถึง 3 กระสอบ อนุมานได้วา่ กาแฟ
ในสมัยนั้น แพร่หลายเฉพาะในรั้วในวังเท่านั้น
ต่อมามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น และมีชาว
ต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ศาสนา การดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารเช้า
แบบฝรั่งจึงค่อย ๆ แทรกเข้าสู่วิถีชีวิตประจ�ำวันของคนไทยบางกลุ่ม
จนกระทั่งมีร้านกาแฟร้านแรกเกิดขึ้นที่สี่กั๊กพระยาศรี ชื่อร้าน “Red
Cross Tea Room” มีชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ ต่อมาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีร้านขายของช�ำเกิดขึ้น
ชื่อ “ตุงฮูสโตร์” ที่ร้านนี้มีกาแฟ “ตุงฮู” วางจ�ำหน่ายเป็นครั้งแรก
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ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างร้านกาแฟชื่อ “นรสิงห์” ขึ้น
บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า มุมถนนศรีอยุธยา ไว้สำ� หรับเป็นทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ และพบปะกัน มีกาแฟ และของว่าง บริการ มีการบรรเลงดนตรี
ให้ฟัง แต่ต้องเลิกกิจการไปในเวลาไม่นานนัก เพราะลูกค้ามีแต่บรรดา
ชนชั้นสูงในสมัยนั้น ประชาชนทั่วไปไม่กล้าเข้าไปใช้บริการ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
มีรา้ นกาแฟเกิดขึน้ ในพระนครอีกหลายแห่ง ส่วนใหญ่ เป็นร้านของคนจีน
ทีเ่ คยเป็นลูกจ้างในภัตตาคารฝรัง่ ทีเ่ คยชงกาแฟมาก่อนจนมีความช�ำนาญ
จนลาออกจากการเป็นลูกจ้างมาตัง้ ร้านของตนเอง ร้านกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียง
ในสมัยนั้นเช่น ร้านออนล็อก หยุ่น ย่านวังบูรพา ร้านเอี๊ยะแซ แถวตลาด
เก่าเยาวราช เป็นต้น
ส�ำหรับการปลูกกาแฟในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ภูมิภาค
คือภาคใต้ กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า และ ภาคเหนือ เป็นกาแฟสายพันธุ์
อาราบิก้า
สันนิษฐานว่า พ่อค้าชาวดัชต์ หรือ ชาวอังกฤษ จากแหลม
มาลายู เข้ามาทางภาคใต้เพื่อน�ำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าชาวไทย
หนึ่งในสินค้าเหล่านั้นคือ กาแฟ ต่อมาชาวไทยมุสลิมชื่อ นายตีหมุน
เป็นผูน้ ำ� เมล็ดกาแฟมาจากต่างประเทศมาปลูกครัง้ แรกทีต่ ำ� บลบ้านโหนด
อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2447 เข้าใจว่าเป็นกาแฟ
ทีน่ ำ� มาจากอินโดนีเซีย เพราะช่วงนัน้ ตรงกับยุคทีอ่ นิ โดนีเซียตืน่ ตัวในการ
ปลูกกาแฟสายพันธุโ์ รบัสต้า ซึง่ พ่อค้าชาวดัตช์ หรือชาวอังกฤษ น�ำมาจาก
จาไมก้า น�ำมาขยายพันธุท์ เี่ กาะชวา เพือ่ เพิม่ ปริมาณผลผลิตไว้คา้ ขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศต่าง ๆ จึงเชื่อกันว่าต้นกาแฟที่สะบ้าย้อย
คือต้นแม่พันธุ์ของกาแฟโรบัสต้าต้นแรกของประเทศไทย ที่ต่อมาได้
แพร่ขยายไปตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ของไทย
ภาคเอกชนที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการปลูกกาแฟ
โรบัสต้าในภาคใต้ คือ บริษทั เนสท์เล่ จ�ำกัด โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์รบั ซือ้ เมล็ด
กาแฟสองแห่งคือทีอ่ ำ� เภอสวี จังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ. 2535 และทีอ่ ำ� เภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพรในปี พ.ศ. 2542 เพื่อรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวสวน
กาแฟโดยตรง นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่างๆ
แก่ชาวสวนกาแฟ ณ แหล่งผลิต รวมทั้งจัดท�ำแปลงสาธิตการตัดแต่งต้น
กาแฟ การอบรมเกษตรกรในพืน้ ที่ รวมถึงการให้ความรูแ้ ก่ชาวสวนกาแฟ
ผ่านทางสือ่ วิทยุทอ้ งถิน่ และการจัดท�ำวารสารกาแฟเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน
ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ทดสอบสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ณ แปลง
รวบรวมสายพันธุ์ เพื่อทดสอบหาสายพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานต่อโรค
ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และเหมาะสมส�ำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2547 เนสท์เล่ ได้จัดท�ำ  “โครงการผลิตต้นกล้า
กาแฟพันธุโ์ รบัสต้า” ขึน้ โดยร่วมกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเนสท์เล่ เมืองตูร์
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อผลิตและกระจายต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ดี
ให้ผลผลิตสูง มีความสม�ำ่ เสมอสูเ่ กษตรกร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เนสท์เล่ได้คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่ดีที่สุดส�ำหรับ

ประเทศไทย ทั้งหมด 9 สายพันธุ์ เพื่อผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีของสายพันธุ์
เหล่านี้ กระจายไปสู่เกษตรกรกว่า 3,000 ราย ในพื้นที่ปลูกกาแฟ
ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์
สุ ร าษฎร์ ธ านี กระบี่ นครศรีธ รรมราช พังงา และบางพื้น ที่ ใ นภาค
ตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี สายพันธุ์กาแฟที่คัดเลือกนี้สามารถ
ให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์เดิม และมีลักษณะเด่นที่คัดเลือกให้ผลผลิต
สม�ำ่ เสมอทุกปี ระบบรากแข็งแรง ทรงพุม่ ดี ออกดอกและติดผลพร้อมกัน
ท�ำให้เก็บเกี่ยวง่าย และยังคงทดสอบเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะกับการ
เพาะปลูกในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านั้น ตามประวัติกล่าวว่าในปี
พ.ศ. 2493 มีบันทึกของพระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรราโม เอมิลิโอ เยรินี)
ซึ่งเป็นชาวอิตาลี ระบุว่า มีการน�ำกาแฟอาราบิก้าไปปลูกที่จันทบุรี
เรียกกันต่อมาว่า “กาแฟจันทบูร” หลังจากนั้น นายสมบูรณ์ ณ ถลาง
ได้น�ำเข้ากาแฟอาราบิก้า 4 พันธุ์ คือ Typica, Bourbon, Caturra และ
Mundo Novo น�ำมาปลูกไว้ที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง สถานีทดลอง
พืชไร่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก
ต่อมา เกิดโรคราสนิมระบาด ท�ำให้ต้นกาแฟส่วนใหญ่ตาย
ในปี พ.ศ. 2512 โครงการหลวงภาคเหนือโดยความร่วมมือกับกรมวิชาการ
เกษตร ทดลองน�ำกาแฟอาราบิก้า พันธุ์ Blue Mountain จากประเทศ
ปาปัวนิวกินี ไปให้ชาวเขาปลูกบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม
ให้ชาวเขาหันมาปลูกกาแฟอาราบิกา้ เสริมรายได้แทนการปลูกฝิน่ กันอย่าง
จริงจัง ปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดใี ห้ผลผลิตเป็นทีน่ า่ พอใจแต่กย็ งั เป็นโรคอยู่
ในปี พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้าน
มูเซอส้มป่อย อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทรงมีกระแสรับสั่งว่า ที่ดิน
บริเวณนี้น่าจะเหมาะสมส�ำหรับการปลูกกาแฟ ถ้าส่งเสริมและสอนให้
ชาวเขารู้จักวิธีการปลูกและบริหารจัดการที่ดี จะกลายเป็นแหล่งปลูก
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่แตกต่างจากทางภาคใต้
ดังนั้นในระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2522 กรมวิชาการเกษตร
โดยการสนับสนุนจากระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ผ่านทางโครงการ
หลวงภาคเหนือ จึงได้ทำ� การศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ หาพันธุก์ าแฟอาราบิกา้
ที่สามารถต้านทานโรคราสนิมที่ระบาดในแหล่งปลูกภาคเหนือของไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ทอดพระเนตรแปลงกาแฟที่ขุนวาง (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ในปัจจุบนั ) และทรงมีพระราชด�ำริให้กรมวิชาการเกษตรพัฒนาสายพันธุ์
กาแฟที่เหมาะสมกับสภาพที่สูงของประเทศไทย เพื่อปลูกทดแทนฝิ่น
นับแต่นั้นเป็นต้นมากรมวิชาการเกษตรก็ท�ำการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้าที่ด้านทาน
โรคราสนิมสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963-13-28 จนได้พันธุ์กาแฟ
คาติมอร์ “เชียงใหม่ 80” ในปี พ.ศ. 2550 ที่ปลูกแพร่หลายไปทั่วดอย
ต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับคุณภาพในปัจจุบัน
ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จาก
ต้นกาแฟ 1 ต้น จึงแพร่หลายไปทั่วดอยต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และ
กรมวิ ช าการเกษตรได้ ใช้ เวลานานนั บ ปี เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นากาแฟ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ท างวิ ช าการเทคโนโลยี ต ่ า ง ๆ จนได้ผ ลผลิตกาแฟ
เป็นที่ยอมรับคุณภาพในระดับชั้นน�ำของโลก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
กาแฟดอยค�ำของมูลนิธิโครงการหลวง กาแฟดอยตุง กาแฟโครงการ
พระราชด�ำริหลายโครงการ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ปลูกตามดอยต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกและผลิตกาแฟที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ดอยช้าง ปางขอน สันเจริญ ห้วยฮ่อม เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนส�ำคัญในการ
ผลักดันการพัฒนากาแฟของไทยสู่กาแฟคุณภาพชั้นน�ำของโลก
ส� ำ หรั บ การผลิ ต กาแฟของไทยในปั จ จุ บั น จากข้ อ มู ล ของ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี ปี 2559 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต
254,947 ไร่ และมีปริมาณผลผลิต 30,579 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในรอบ 5 ปี ทั้งพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตเนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา ปาล์มน�้ำมัน และ ไม้ผล เช่น ทุเรียน ซึ่งให้
ผลตอบแทนสูงกว่า
จึงน่าห่วงว่าในขณะทีค่ วามต้องการบริโภคกาแฟมีสงู แต่ปริมาณ
ผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศมีน้อยไม่เพียงพอ การน�ำเข้ากาแฟจึงมี
มากขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ถ้าเดินตามห้างค้าปลีกทัง้ หลาย บนชัน้ กาแฟ
จะเห็นกาแฟส�ำเร็จรูปหลากหลายยี่ห้อ มีทั้งของในและต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ร้านกาแฟก็ยงั คงเกิดขึน้ เรือ่ ย ๆ และอยูไ่ ด้ เพราะความนิยม
ดื่มกาแฟมีมากโดยเฉพาะวัยรุ่น ที่มีร้านกาแฟเป็นจุดนัดพบ
ยังมีเรื่องราวดี ๆ ของกาแฟมาน�ำเสนออีกมาก...โปรดติดตาม
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว
พรรณนีย์ วิชชาชู

ล่องใต้ไปเที่ยวตรัง

เริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 รวบรวมพลพรรคนักเที่ยว
ได้ 18 ชีวิต เดินทางลงใต้เที่ยวทะเลทางฝั่งอันดามัน จังหวัดที่เลือกแล้ว
คือ ตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยอยู่ในเป้าหมายของการเที่ยวเกาะ หรือ
เทีย่ วทะเลเท่าไรนัก แต่ครัง้ นีม้ คี นจุดประกายอยากไปเทีย่ ว “เกาะรอก”
แม้แต่ชื่อเกาะก็เพิ่งจะเคยได้ยิน....
เรื่องของเรื่อง คือ มีเพื่อนไปเที่ยวงานไทยเที่ยวไทย หรืออะไร
ท�ำนองนีแ้ หละ ทีก่ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยจัดขึน้ ซึง่ จะมีบริษทั หรือ
ผู้ประกอบการโรงแรมและ รีสอร์ท ทั้งหลาย มาออกบูธ ขายที่พัก และ
ขายทัวร์ เพื่อนคนนี้ก็ไปติดใจรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง คนทีม่ าน�ำเสนอบริการเป็นเด็กหนุม่ ชือ่ “โบ้ท” หลานเจ้าของ
รีสอร์ท จึงได้คุยกันถึงสถานที่ท่องเที่ยว มีการเสนอสถานที่เที่ยวและ
บริการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถรับจากสนามบิน เรือเทีย่ วเกาะ
ที่พักบนเกาะ อาหารการกินต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่น่าสนใจ
คือ “เกาะรอก” ที่มีน�้ำทะเลใส เขียว มีปะการังและฝูงปลา เมื่อตกลง
ราคากั น ได้ แ ล้ ว เพื่ อ นก็ ชั ก ชวนเพื่ อ นฝู ง พร้ อ มทั้ ง จั บ จองเที่ ย วบิ น
ที่ถูกที่สุด
พวกเราก� ำ หนดวั น เที่ ย ว และจองเที่ ย วบิ น กั น ล่ ว งหน้ า
หลายเดือน จนบางคนลืมไปแล้วว่ามีโปรแกรมเที่ยวกัน พอใกล้วัน
เพื่ อ นกลุ ่ ม ก่ อ การก็ ไ ลน์ เ ตื อ นให้ โ อนเงิ น ค่ า โน่ น นี่ นั่ น พร้ อ มทั้ ง
ท�ำโปรแกรมเที่ยวส่งให้เพื่อน ๆ พลพรรคนักเที่ยวได้เตรียมตัว

เกาะรอก

เดิมทีเราก�ำหนดพักค้างที่เกาะรอก วันที่ 2 ของการเดินทาง
แต่มปี ระกาศกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ว่าจะมีพายุและคลืน่ ลมแรงในวันทีเ่ ราจะ
เดินทาง เพื่อนกลุ่มผู้ก่อการจึงขอเลื่อนวันไปเกาะรอกเป็นวันแรก พอลง
เครื่องบินที่ท่าอากาศยานตรัง ก็ตรงไปลงเรือที่ท่าเรือกันตัง ไปเกาะรอก
ทันที
เราไปถึงท่าอากาศยานตรัง ประมาณ 9.30 น. มีรถตู้มารับ
คณะของเรา 2 คัน พาตรงไปที่ท่าเรือปากเม็ง นั่งเรือขนาดกลาง ตรงไป
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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เกาะรอก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทะเลเรียบดี แต่มีฝนตกเล็กน้อย
ตลอดทาง ฟ้าครึ้ม ไม่มีแดด
ถึงเกาะรอก ประมาณบ่ายโมง รูส้ กึ แปลกใจ มีเรือจอดอยูช่ ายฝัง่
หลายล�ำ  และมีฝรั่งต่างชาติอยู่เต็มเกาะ ขณะไปถึงเกาะฝนยังตกอยู่
“โบ้ท” ซึง่ เป็นผูด้ แู ลคณะของเราไปติดต่อเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานฯ เพือ่ น�ำคณะ
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
ทีเ่ กาะรอกนีก่ เ็ ช่นกัน อาหารกลางวันทีโ่ บ้ท จัดมาอร่อยมาก เพราะหลาย
คนหิว หลังจากทานข้าวกลางวันกันแล้ว ฝนยังไม่หยุดตก ประมาณเกือบ
4 โมงเย็น ฝรัง่ ทีเ่ ราเห็นเดินเล่นชายหาดบ้าง และหลบฝนทีโ่ รงอาหารบ้าง
ต่างทยอยนั่งเรือกลับ จนเหลืออยู่ไม่กี่คน แทบจะเป็นเกาะส�ำหรับ
คณะเราเพียงกลุ่มเดียว ทราบจากโบ้ทว่า บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้
มาเที่ยวแบบ one day trip
เกาะรอก เป็นเกาะที่มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดกระบี่และตรัง อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งในหมู่เกาะลันตานี้ 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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พิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 1 (ลต.1) มีบริการที่พัก และกาง
เต็นท์ มีร้านอาหาร และห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา พื้นที่เกาะรอกนอกมีส่วน
ทีเ่ ป็นยอดเขาสูงทีส่ ดุ 156 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล บริเวณระหว่างช่องเขา
จะมีที่ราบกว้างๆ 2 แห่ง คือ ช่องเขาหาดทะลุ และอ่าวม่านไทร อ่าวเว้า
โค้งเป็นรูปเกือกม้า มีจุดชมวิวบนหน้าผา เรียกว่า ผาเสม็ดแดง เนื่องจาก
มีตน้ เสม็ดแดงขึน้ อยูร่ มิ หน้าผา นอกจากเป็นจุดชมวิวแล้ว น่าจะเป็นพืน้ ที่
หนีคลื่นสึนามิด้วย เพราะเห็นมีลูกศรชี้เส้นทางหนีคลื่นมาทางนี้
ส่วนเกาะรอกใน มีสภาพทั่วไปเป็นหินผาสูงชัน มีโขดหินที่ถูก
กัดกร่อนมาเป็นเวลานาน อีกด้านเป็นหน้าผาทอดยาว ยอดเขาที่สูงสุด
208 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล มีหาดศาลเจ้า เป็นหาดเดียวของเกาะ ทะเล
หน้ า หาดศาลเจ้ า เป็ น แหล่ ง ด� ำ น�้ ำ ดู ป ะการั ง และฝู ง ปลาที่ ส วยงาม
ตามข้อมูลของอุทยานฯ ระบุว่า สภาพธรณีวิทยาของกลุ่มเกาะรอกนี้
อยู่ในช่วงอายุ 345 – 230 ล้านปีมาแล้ว
เช้าวันรุ่งขึ้น ฝนหยุดตก เห็นพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเล พวกเรา
ใจชื้ น เพราะหมายถึ ง ว่ า จะได้ ด� ำ น�้ ำ ดู ป ะการั ง และเดิ น ทางกลั บ
โดยสวัสดิภาพ ไม่ต้องเจอคลื่น ลมแรง และฝน หลังอาหารเช้า ซึ่งเป็น
ข้าวต้มปลาแสนอร่อยแล้ว ได้เดินเล่นชายหาดทีม่ ที รายขาวละเอียดเนียน
เหมือนเดินบนแป้ง ยืนบนสะพานเทียบเรือ เห็นฝูงปลาสีสันสวยงาม
ประมาณ 9 โมงเช้า โบ้ทจึงพาพวกเราออกจากเกาะรอกนอก
นัง่ เรือวนไปหน้าหาดทรายทีเ่ กาะรอกใน เพือ่ ให้เราได้ดำ� น�ำ้ ดูปะการังกัน
อย่างสนุกสนาน ก่อนจะนัง่ เรือต่อไปให้ถงึ เกาะลิบงในเวลาไม่เย็นมากนัก
เพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝน และคลื่นลมแรง ทราบในภายหลังว่าเย็นนั้นพายุ
ฝนเข้าเกาะรอกจนกระทั่งเช้า...รอดตัวไป.....

เกาะลิบง – เกาะกระดาน

เกาะกระดาน

อย่างทีบ่ อกไว้แต่แรกแล้วว่า โบ้ท เป็นหลานของเจ้าของรีสอร์ท
ที่ เ กาะลิ บ ง ซึ่ ง คณะของเราใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก และน� ำ เที่ ย วส� ำ หรั บ การ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ เราจึงพักที่รีสอร์ของโบ้ท 2 คืน ซึ่งโบ้ทได้แถมพิเศษ
ให้ทุกคนคือ การนวดแผนไทยให้สมาชิกในกลุ่มของเราคนละ 1 ชั่วโมง
จะนวดตัว หรือนวดเท้า ได้ทั้งนั้น หมอนวดก็เป็นชาวเกาะลิบง แม่ และ
ลูกสาว ที่ร�่ำเรียนมาจากโรงเรียนฝึกอาชีพบนเกาะนั่นเอง
เกาะลิบง  ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้ำตรัง และแม่น�้ำปะเหลียน
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง และมีฐานะเป็นต�ำบล อยู่ในเขต
ปกครองของอ�ำเภอกันตัง ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านพร้าว
บ้านตูปูเตะ และบ้านหลังเขา เกาะลิบงมีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่
รอบ ๆ มีแหลมและหาดหลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม เป็นเกาะที่โชคดีที่รอดพ้นจากสึนามิ เมื่อปี 2547 เนื่องจาก
ด้านหน้าเกาะมีแนวหินทอดยาวกั้นทิศทางของคลื่นยักษ์เอาไว้ (จากค�ำ
บอกเล่าของชาวเกาะลิบง)
เช้าวันรุ่งขึ้น เรามีโปรแกรมเที่ยวเกาะกระดาน โดยนั่งเรือไป
ประมาณ 30 นาที แวะด�ำน�้ำ  และว่ายน�้ำดูปะการังกันก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่
ชายหาดเกาะกระดานเพือ่ รับประทานอาหารกลางวัน วันนัน้ เป็นวันเสาร์
และเป็นวันเด็ก มีเรือใหญ่ 2 ชั้น เทียบท่าที่เกาะกระดาน พร้อมเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมจ�ำนวนกว่า 100 คน มากับครู เหมือนกับจะมาสอน
ด�ำน�้ำกัน เด็ก ๆ จึงเต็มหาด รวมทั้งชาวต่างชาติ ที่เล่นน�้ำ และอาบแดด
อีกจ�ำนวนไม่น้อย เกาะกระดานในวันนั้นจึงดูคึกคักมากไปหน่อย
เกาะกระดาน อยู่ทางตะวันตกของเกาะลิบง ได้ชื่อว่าเป็น
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ชายหาดเกาะกระดาน

เกาะทีม่ ชี ายหาดสวยทีส่ ดุ ของทะเลตรัง ดูจากภาพถ่ายของการท่องเทีย่ วฯ
ที่โปรโมทเกาะนี้ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่มาเห็นสภาพจริง ๆ ก็มีผิดหวัง
บ้างเล็กน้อย เพราะหาดที่คิดว่าสะอาด ก็มีเศษซาก กิ่งไม้ และวัสดุอื่น ๆ
อยูเ่ ต็มหาด หรือว่าเราจะขึน้ คนละหาดกับทีเ่ ขาถ่ายรูป จะว่าไปก็ไม่ถงึ กับ
สกปรก แต่เศษซากกิ่งไม้นั้นท�ำให้หาดดูรกไปหน่อย แต่น�้ำทะเลยังใส
มีสีเขียว แม้ทรายจะไม่ละเอียดเนียนเท่าเกาะรอกก็ตาม
พืน้ ทีบ่ นเกาะกระดานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึง่ เป็นของเอกชน
อีกส่วนหนึง่ เป็นเขตของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 3 เกาะกระดานมีชายหาด
4 แห่ง ชายหาดเกาะกระดาน อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ บริเวณ
ด้านหน้าของชายหาดนักท่องเที่ยวนิยมมาด�ำน�้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นหาด
ที่คณะของเรามาเที่ยวชมและด�ำน�้ำนั่นเอง อีก 3 แห่ง คือ ชายหาด
อ่าวเนียง อยู่ทางทิศใต้ ชายหาดอ่าวไผ่ อยู่ทางทิศเหนือ และชายหาด
อ่าวช่องลม อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ
ที่ชายหาดเกาะกระดาน บริเวณหน้าที่ท�ำการหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ซึ่งมีน�้ำทะเลสีเขียวใส ชายหาดกว้าง จะมีสถานที่ที่นิยม
ใช้จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร ซึ่งมีการกล่าวขวัญถึงอยู่บ่อย ๆ ในช่วงเทศกาล
วันวาเลนไทน์ และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ถ�้ำมรกต

เข้าแถวเกาะหลังกันเตรียมเข้าถ�้ำมรกต

ถ�้ำมรกต

18

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

จากเกาะกระดาน เรานั่งเรือไปต่อที่ถ�้ำมรกต ซึ่งโบ้ทบอกว่า
มาตรังต้องเที่ยวถ�้ำมรกต ไม่เช่นนั้นถือว่ายังไม่ถึงจังหวัดตรัง ถ�้ำมรกต
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่า
“Unseen Thailand” เป็นถ�้ำที่เกิดขึ้นกลางท้องทะเล วิธีเข้าไปในถ�้ำ
ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ต้องใส่เสื้อชูชีพและเกาะหลังกันเป็นแถวตอน
เรียงหนึ่ง ลอยคอไปตามเส้นทางเข้าถ�้ำ  ที่เขาเรียกว่า โถงถ�้ำ  ที่มีเพดาน
ต�่ำ  ๆ และมืด จะมีแสงจากไฟฉายคนน�ำทางเท่านั้น ระยะทางที่ลอยคอ
เข้าไปนี้ประมาณ 80 เมตรเท่านั้น แต่มีความรู้สึกว่าไกลเหลือเกิน ผิดกับ
ตอนขาออก ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวเดียวก็เห็นแสงแล้ว
ถ�้ำมรกต มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถ�้ำน�้ำ” เส้นทางเข้าขออก
ของถ�้ำจะกว้าง หรือแคบ หรือเข้าไม่ได้เลย ขึ้นอยู่ดับระดับน�้ำทะเลขึ้น
– ลง ถ�้ำนี้พบครั้งแรกโดยชาวบ้านที่ว่ายน�้ำเข้ามาหารังนกนางแอ่น และ
เคยเป็นทีซ่ กุ ซ่อนสมบัตขิ องโจรสลัดทีป่ ล้นสะดมมา เมือ่ ลอยคอเข้ามาใน
ถ�้ำจะพบกับหาดทรายยาวสัก 100 เมตร และโขดหินเป็นหย่อม ๆ
ถัดจากหาดทรายคือ ป่า มีต้นไม้สูง มองขี้นไปด้านบนจะเห็นลักษณะ
คล้ายปล่อง เห็นท้องฟ้าและต้นไม้ใหญ่ มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา
ที่เรียกว่า “ถ�้ำมรกต” เพราะเมื่อลอยคออกจากถ�้ำ  จะเห็น
แสงอาทิตย์ต้องน�้ำทะเลบริเวณปากถ�้ำ  สะท้อนกลับขึ้นมาบนผิวน�้ำและ
ผนังถ�้ำเป็นสีเขียวเข้ม เหมือนมรกต
คณะของเรากลับถึงที่พักบนเกาะลิบง ไม่เย็นมากนัก หลังจาก
รับประทานอาหารเย็นกันแล้ว โบทแถมโปรแกรมให้ไปเทีย่ วงานเทศกาล
ประจ�ำปีบนเกาะ คืองานวันเด็ก ซึง่ จะจัดขึน้ 2 คืน ทีโ่ รงเรียนใหญ่ประจ�ำ

เกาะลิบง มีสินค้า และอาหารการกินขายมากมาย มีการแสดงของเด็ก ๆ
ตั้งแต่ 2 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน โบทจัดรถกระบะมารับคณะของเรา 2 คัน
พาไปยังสนามโรงเรียนที่จัดงาน เมื่อไปถึงการแสดงยังไม่เริ่มจึงเดินหา
ของอร่อย ๆ ทานกัน ที่หลายคนออกปากว่าอร่อยคือ ปาท่องโก๋ และโรตี
รับประทานกันอิม่ หน�ำส�ำราญแล้ว ก็นงั่ ท้ายรถกระบะกลับทีพ่ กั ไม่ได้ชม
การแสดงของเด็กแต่อย่างใด เนือ่ งจากหลายคนอยากพักผ่อน และเตรียม
เก็บกระเป๋าเดินทางต่อ

เที่ยวกันตัง

วันรุ่งขึ้น เป็นวันอาทิตย์ ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเล
เกาะลิบง ก่อนรับประทานอาหารเช้า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเล่น
ชายหาด และใช้ชีวิตแบบ slow life อยู่หลายคน มีทั้งหนุ่มสาว คนสูงวัย
และครอบครัวซึ่งมีเด็กเล็ก ๆ ด้วย
คณะของเราออกจากเกาะลิบง ด้วยเรือเล็ก 2 ล�ำ เพื่อกลับเข้า
เมือง โดยเรือไปส่งขึ้นรถตู้ที่ท่าเรือปากเมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง เมื่อถึงท่าปากเมง รถตู้มารอรับอยู่แล้ว 2 คันเหมือนตอนขามา
เป็นอันสิ้นสุดการเที่ยวเกาะและทะเลของทริปนี้ เหลือเวลาอีก 1 วันครึ่ง
คณะของเราจะท่องเที่ยวกันในจังหวัด โดยเริ่มที่อ�ำเภอกันตัง
วนอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บ ่ อ น�้ ำ ร้ อ นกั น ตั ง อยู่ในเขตป่ า สงวน
แห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน�้ำราบ เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่
พืน้ ทีบ่ างส่วนเป็นพรุนำ�้ ร้อน มีนำ�้ ร้อนไหลผุดจากใต้ดนิ ตลอดเวลา บริเวณ
ที่จัดท�ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ บ่อน�้ำร้อนควนแดง พื้นที่พรุน�้ำร้อน
โดยพัฒนาเป็นบ่อน�้ำร้อน 3 บ่อ อุณหภูมิของน�้ำแตกต่างกันตั้งแต่ 70,
40 และ 20 องศาเซลเซียส มีบริการแช่เท้า และอาบน�้ำร้อนเพื่อสุขภาพ
โดยมีห้องอาบน�้ำ  และห้องแช่น�้ำร้อนเป็นส่วนตัว แต่ถ้าไม่ใช้บริการ
ห้องส่วนตัว ก็จะมีบ่อแช่เท้า และบ่อแช่ตัวรวม อย่างละ 1 บ่อ บริเวณ
โดยรอบมีบรรยากาศร่มรื่น มีมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนอาสาสมัคร
มาคอยน�ำนักท่องเที่ยวชมตามจุดต่าง ๆ
สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟกันตัง เปิดเดินรถอย่างเป็น
ทางการจากสถานีกันตัง ไปยังสถานีห้วยยอด และสถานีทุ่งสงเมื่อวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2456 ใช้เป็นสถานีรับส่งสินค้ากับต่างประเทศ คือ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีรางรถไฟต่อจากสถานีถงึ ท่าเทียบ
เรือประมาณ 500 เมตร (ซึ่งปัจจุบันไม่มีรางรถไฟส่วนนี้ให้เห็นแล้ว)
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของเมืองต่าง ๆ ในฝั่ง
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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อันดามัน ได้แก่ ตรัง พังงา กระบี่ สตูล และภูเก็ต
ตั ว อาคารสถานี ร ถไฟ เป็ น อาคารไม้ ชั้ น เดี ย วทรงปั ้ น หยา
เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบ “บ้ า นขนมปั ง ขิ ง ” ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
ตะวันตกสมัยวิคตอเรีย ทาสีเหลืองมัสตาร์ด สลับน�้ำตาล 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�ำหรับผู้โดยสารรถไฟนั่งพักอยู่หลายตัว

เที่ยวห้วยยอด

จากอ�ำเภอกันตัง ไปต่อกันที่อ�ำเภอห้วยยอด สถานที่ที่พลาด
ไม่ได้ส�ำหรับทริปนี้คือ “ถ�้ำเลเขากอบ” ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “Unseen
Thailand” อีกเช่นกัน
ถ�้ำเลเขากอบ หรือ ถ�้ำทะเล หรือ ถ�้ำเขากอบ อยู่ที่ต�ำบล
เขากอบ อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไม่ได้เป็นถ�้ำในทะเล หรือ อยู่ติด
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วังเทพทาโร
ทะเลเหมือนถ�้ำมรกต ตรงกันข้ามถ�้ำเลเขากอบนี้อยู่ห่างจากทะเลถึง 40
กิโลเมตร แต่ที่เรียกถ�้ำเล เพราะภาษาถิ่นค�ำว่า เล หมายถึงน�้ำ  ถ�้ำเล
แห่งนีเ้ ป็นถ�ำ้ ใหญ่ทมี่ นี ำ�้ ไหลผ่านตลอด อยูใ่ ต้ภเู ขากอบซึง่ เป็นภูเขาหินปูน
ภายในถ�ำ้ มีหนิ งอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ ตามแต่จะจินตนาการและตัง้ ชือ่
ไปตามรูปร่างที่เห็น ซึ่งถ�้ำที่เปิดให้เข้าชมมีเพียง 5 ถ�้ำ  คือ ถ�้ำคนธรรพ์
ถ�้ำรากไทร ถ�้ำเจ้าสาว ถ�้ำท้องพระโรง และถ�้ำลอด หรือถ�้ำมังกร
การเข้าไปชมในถ�้ำไม่ยากล�ำบากเหมือนถ�้ำมรกต แต่มีความ
หวาดเสียวมากกว่าหลายสิบเท่า เราต้องใช้บริการเรือพายซึ่งเป็นเรือ
ไฟเบอร์ท้องแบนขนาดเล็กที่นั่งได้ 4-5 คน (ไม่รวมคนพายหัวท้ายล�ำละ
2 คน) ระหว่างนั่งเรือเข้าไประยะทางช่วงแรก ๆ ต้องก้มศีรษะไว้ต�่ำ  ๆ
เพราะมิเช่นนั้นศีรษะจะถูกแง่งหินบนผนังถ�้ำ  เรือจะจอดให้ขึ้นไปชม
หินงอกตามถ�้ำที่กล่าวมานั้น ยกเว้นถ�้ำลอด หรือถ�้ำมังกร ซึ่งเป็นถ�้ำที่มี
เพดานถ�้ำต�่ำมาก การผ่านถ�้ำนี้ต้องนอนหงายราบไปบนเรือ ชนิดที่ห้ามมี
อวัยวะใด ๆ โผล่พน้ จากเรือเด็ดขาด ตลอดระยะทางประมาณ 350 เมตร
จะมีความรูส้ กึ ว่าหน้าจะชนกับแง่งหินบนโถงถ�ำ้ นับสิบครัง้ แต่คนพายเรือ
ด้ า นท้ า ยจะคอยบั ง คั บ เรื อ ให้ ล อดผ่ า นจุ ด หวาดเสี ย วเหล่ า นั้ น จนได้
นับเป็นการลอดผ่านถ�้ำที่ตื่นเต้นมาก มีเสียงสาว ๆ วี้ดว้ายเป็นระยะ ๆ
ตลอดทาง คนคัดท้ายเรือบอกว่า “ขอให้เชื่อใจผม เพราะถ้าผมปล่อยให้
ท่านบาดเจ็บ จะไม่คมุ้ ค่าจ้างทีผ่ มได้เทีย่ วละ 80 บาท” จะขอความเห็นใจ
เพื่อให้ได้ค่าทิปมาก ๆ หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ผู้โดยสารหัวใจลงไปอยู่ที่
ตาตุ่มเรียบร้อยแล้ว...
วังเทพทาโร ไม่ไกลจากถ�้ำเลเขากอบเท่าไรนัก รถวิ่งไม่ถึง
15 นาที คณะของเราก็มาอยูท่ ี่ “วังเทพทาโร” ของนายจรูญ แก้วละเอียด
ผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะน�ำไม้เทพทาโร มาประดิษฐ์เป็นมังกร
ขนาดต่าง ๆ ให้ได้ 84 ตัว พร้อมกับจัดท�ำวังเทพทาโร ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
พื้นที่ของวังเทพทาโร มีประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่
33/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขากอบ อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นที่ดิน
ส่ ว นบุ ค คลของนางมาลี แก้ ว ละเอี ย ด ซึ่ ง เป็ น มรดกตกทอดมาจาก
คุณยายคง สิทธิการ ค�ำว่า “วัง” หมายถึง ล้อม ห้อมล้อม วังเทพทาโร
หมายถึงพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยไม้เทพทาโร
เทพทาโร เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบ เปลือก และราก มีกลิ่น
หอม ใช้ปรุงอาหาร และท�ำยาได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นไม้มงคล นิยมน�ำ
มาเป็นมวลสารส�ำหรับท�ำวัตถุมงคล หรือปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล
ก่อนหน้านั้นหลายสิบปีมาแล้ว เทพทาโรเป็นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติทั่วไป
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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บ้านคุณชวน หลีกภัย
ในเขตอ�ำเภอห้วยยอด ชาวบ้านโค่นทิ้ง แม้แต่ตอไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินก็ขุด
ขึ้นมาเผา เพื่อใช้พื้นที่ปลูกยางพารา นายจรูญ แก้วละเอียด ทายาท
เจ้าของที่ดินวังเทพทาโร เห็นว่า ไม้เทพทาโร เป็นไม้หอมมงคล และมี
คุณค่ามากจึงประกาศซื้อไม้เทพทาโร และเก็บรวบรวมไว้ พร้อมทั้งน�ำไม้
มาประดิษฐ์เป็นมังกรขนาดต่าง ๆ ได้ 84 ตัว ภายในระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่
ปีพ.ศ. 2554 – 2556 ต่อมาได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
ส�ำหรับเยาวชนและผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา
โดยผูเ้ ข้าชมไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ นอกจากเงินบริจาคทีม่ ผี เู้ ห็นคุณค่า
ของงานที่ท�ำจะมอบให้เพื่อการทะนุบ�ำรุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
คืนนี้ คณะของเราพักที่โรงแรมเล็กๆ แต่สะอาดสะอ้าน ในเขต
อ�ำเภอเมืองตรัง

อ�ำลาตรัง

เช้าวันรุง่ ขึน้ เราหาร้านอาหารทีม่ ตี มิ่ ซ�ำอร่อย ๆ พร้อมกับหมูยา่ ง
เมืองตรัง เป็นอาหารเช้า จากนั้นทีมงานของโบ้ท ได้พาคณะของเรา
ไปไหว้พระที่ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองตรัง
มาช้านาน เป็นศาลเจ้าทีช่ าวตรังนิยมมากราบไหว้ขอพรในทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะ
เรื่องหน้าที่การงาน และขอให้มีบุตร ซึ่งมักจะได้สมปรารถนาเสมอ
จากนัน้ เราแวะไปบ้านของคุณชวน หลีกภัย ประธานทีป่ รึกษา
พรรคประชาธิปตั ย์ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์
แม้คุณชวนจะไม่อยู่ และแม่ถ้วนจากไปหลายปีแล้ว แต่บ้านของผู้แทน
ราษฎรตลอดกาลของจังหวัดตรัง ก็ยงั เปิดให้ชาวบ้านเข้ามาเยีย่ มชมตลอด
เวลา วันที่คณะของเราไปเยี่ยมนั้น มีกองถ่ายสารคดีของไต้หวันก�ำลัง
บันทึกเทปอยู่ จึงได้แต่เดินชมบรรยากาศรอบ ๆ บ้าน ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่
มากมาย ดูร่มรื่น เย็นสบายน่าอยู่
จากบ้านคุณชวน คณะของเราไปแวะตลาดอีก 2-3 แห่งเพือ่ ให้
คุณแม่บ้านทั้งหลายได้ซื้อของที่อยากได้ ซึ่งมีทั้งตลาดสด และตลาด
ขายของแบบตลาดกิมหยงที่หาดใหญ่ และสุดท้ายคือร้านขนมเปี๊ยะ
ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับ กทม.
เป็นอันสิน้ สุดทริปทะเลสวย น�ำ้ ใส ทีจ่ งั หวัดตรัง แต่เพียงเท่านี้
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พืชสวน น่ า รู้
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

อะชันต้า – เอลโลร่า :
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
อะซันต้า (Ajanta) และเอลโลร่า (Ellora) เป็นศาสนสถานที่
อุบตั ขิ นึ้ ย้อนหลังไปนานกว่า 2000 ปี บนขอบทีร่ าบสูง เดคคาน (Deccan
Plateau) ในเขตเมืองออรังกาบาด (Aurangabad) เมืองส�ำคัญของแคว้น
มหารัชตะ (Maharashta) ประเทศอินเดีย เป็นงานพุทธศิลป์อนั วิเศษหรือ
เป็นเทววิมานอันอลังการจากเหล่าศิลปิน สถาปนิก ประติมากร จิตรกร
รวมทัง้ ช่างฝีมอื ทัง้ หลายต่างได้มาโอ้อวดฝีมอื มุง่ มัน่ แสดงออกถึงพลังความ
ทะเยอทะยานอย่างไม่จำ� กัด เปิดเผยตัวเองอย่างอหังการว่าตนต่างศรัทธา
ในพระศาสนาอย่างทีส่ ดุ โดยวิธกี ารเจาะภูผาหินลงมาเป็นมหาวิหารขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร ค่อยๆสกัดจ�ำหลัก เจาะ แคะ คว้านหินเนือ้ เดียวจากด้าน
บนสุดแล้วค่อยๆไล่ลงมา เข้าไปเป็นคูหาโดยไม่ต้องมีการนั่งร้าน แค่คิด
ว่าเจาะหินให้มีพื้นที่โล่งๆยังยากแล้วพวกเขายังท�ำสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกด้วย
การแกะลวดลายขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เหลือเนื้อหินเพื่อใช้และเป็นเสา
ขนาดใหญ่ จ�ำหลักเป็นพระพุทธรูปอันสวยงามเป็นรูปเทพเจ้า คว้านหิน
เป็นรูปศิวลึงค์ (Linga) จ�ำหลักเป็น เทววิมานแล้วขัดแต่งพืน้ ห้องจนเรียบ
ทุกสิ่งทุกอย่างจ�ำหลักจาก เนื้อภูเขาหินเดียวกัน จนเป็นสิ่งมหัศจรรย์
เหนือจินตนาการจริงๆ หมูถ่ ำ�้ อะซันต้าและเอลโลร่าได้รบั การยกย่องเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1983
เหล่ า ศิ ล ปิ น นิ ร นามที่ ไ ม่ เ คยแสดงตั ว ได้ ส ร้ า งสรรค์ ง าน
อันบรรเจิดในนามแห่งกษัตราธิราชและจักรพรรดิทั้งหลายผู้ศรัทธา
พระศาสนาอย่างแรงกล้าจนบรรลุงานศิลปะขั้นสูงสุด ทั้งยังแสดงถึง
ความกลมกลืนและสมานฉันท์ที่ศาสนาสถานของ 3 ศาสนาเรียงรายอยู่
บริเวณเดียวกัน แม้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอารมณ์และความรู้สึก
●
คูหาทางพระพุทธศาสนาดูสง่างาม สมถะและเรียบง่าย
สร้างให้บรรยากาศดูสงบนิ่ง เปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อการเรียนรู้ เป้าหมาย
เพื่อการรู้แจ้ง
●
คูหาทางศาสนาเชน (Jain) งานสลักเสลาศิลาเต็มไปด้วย
ลายละเอียดของเส้นสายอันไหวพลิ้ว ประณีตงดงาม เพื่อดึงดูดให้ผู้คน
เข้ามาบูชาและสวดมนต์ภาวนา
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คู ห าทางศาสนาฮิ น ดู งานจ� ำ หลั ก หิ น และแกะสลั ก
เต็มไปด้วยท่วงท่าเคลื่อนไหว โอ่อ่าสง่างาม และมีชีวิตชีวา แสดงถึง
พลังอันทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่แห่งทวยเทพ
การเจาะภูเขาเพื่อใช้เป็นวัดถ�้ำ ครั้งแรกเกิดราวปีที่ 262 ก่อน
คริสตกาลวัดถ�้ำสุทามะ (Sudama) เชิงเขาบะราบาร์ (Barabar) ใกล้กับ
พุทธคยา รัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียสร้างเนื่องในศาสนาพุทธ
นิกายหินยาน ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจักพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่ง
ราชวงค์เมาระยะ ในยุคแรกๆ การเจาะภูเขาเป็นวัดถ�ำ้ เป็นงาน พุทธศิลป์
ทั้งหมดก็เริ่มกระจายไปทั่วชมพูทวีปโดยเฉพาะบนที่ราบสูงเดคคาน
พวกเขาได้พัฒนาทั้งฝีมือและทักษะสืบต่อเนื่องกันมาเกือบพันปีกระทั่ง
ก้าวหน้าและบรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่อมีการสร้างวัดถ�้ำขนาดมหึมาโดยการ
จ�ำหลักหินเพียงก้อนเดียวจากยอดลงสู่พื้นดินโดยไม่มีการสร้างนั่งร้าน
ขึ้นเป็น เทววิ มานแห่ ง พระศิ ว ะ เนื่องในศาสนาฮินดู นั่นหมายถึง
มหาวิหารไกลาส (Kailash) ณ หมู่วัดถ�้ำเอลโลร่า
●

หมู่ถ�้ำอะชันต้า (Ajanta)

วัดถ�้ำอะชันต้าเป็นศาสนสถานเนื่องใน พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
ประกอบด้วยทัง้ แบบวัดถ�ำ้ หินยาน และ แบบวัดถ�ำ้ มหายาน อย่างเดียว
มีวัดถ�้ำใหญ่น้อย 34 คูหาโดดเด่นด้วยงาน ประติมากรรมจ�ำหลักหิน
งดงามละเอียดละออย่างน่าพิศวงและมีขนาดที่น่าตื่นตลึง จนไม่รู้ว่าควร
จะเรียกหมู่ถ�้ำดังกล่าวเป็น งานสถาปัตยกรรม หรืองานประติมากรรม
กันแน่ นับเป็นสิง่ มหัศจรรย์ทผี่ คู้ นในยุคนัน้ เลือกวิธกี ารสร้างศาสนาสถาน
อย่างพิสดาร โดยการเจาะหน้าผาแล้วจ�ำหลักเนื้อหินเข้าไปเป็นคูหา
ใหญ่นอ้ ย แล้วมีการแกะจ�ำหลักรูปประติมากรรมต่าง จากหินเนือ้ เดียวกัน
เพี ย งแค่ นี้ ก็ นั บ ว่ า เหลื อ ก� ำ ลั ง แล้ ว พวกเขายั ง เขี ย นรู ป ลงสี เป็ น
ภาพจิตรกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเลื่องลือระบือนามว่า งดงามมหัศจรรย์
คงทนมาจนกระทั่งปัจจุบัน
วัดถ�้ำอะชันต้ามั่งคั่งด้วย งานพุทธศิลป์ อันงามวิจิตร ความ

วิรยิ ะอุตสาหะอย่างทีส่ ดุ ของช่างฝีมอื และศิลปินแต่ครัง้ โบราณทีพ่ ยายามสกัดหน้าผาหิน
ให้เรียบ แล้วค่อยๆ เจาะหินเข้าไปเป็นคูหา สร้างกันสาดด้านหน้า จ�ำหลักหน้าบัน
แกะเสาระเบียงเรียงรายประกอบเป็นซุม้ ประตูจนโอ่อา่ ด้านในจะเห็นองค์เจดีย์ องค์พระ
ปฏิมาและพระโพธิสตั ว์ทจี่ ำ� หลักจากเนือ้ หินเดียวกัน ละเอียดงามพลิว้ มีการลงลาย
เขียนสี กลายเป็น สุดยอดภาพจิตรกรรม ทีส่ สี นั งดงามมานานนับพันปี ต้นแบบแห่งงาน
พุทธศิลป์ที่แผ่กระจายไปทั่วเอเชีย หนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ ที่สถิตอยู่ ณ แผ่นดินแห่ง
องค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า
วัดถ�ำ้ ทางพุทธศาสนาแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ (1) วัดถ�ำ้ แบบ เจติยสถาน
(Chaitya) เป็นคูหาส�ำหรับระดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ไว้ชุมนุมสวดมนต์ภาวนา
(ซึ่งมักมีเจดีย์เป็นประธาน) และ (2) วัดถ�้ำแบบวิหาร (Vihars) เป็นดั่งอาราม มีการ
เจาะเป็นคูหาย่อยๆ ซ้อนอยู่ในคูหาใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ไว้เป็นกุฏิที่พักอาศัยและรวม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในคูหาเดียวกัน
วัดถ�้ำอะซันต้าซึ่งมีทั้งหมด 34 คูหา สร้างเนื่องในศาสนาพุทธทั้งสิ้น
โดยแบ่งงานศิลปะเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก สร้างตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ. 200 ภายใต้การ
อุปถัมภ์ของราชองค์ เมาระยะ (Mauryas) และราชวงศ์ สตวาหนะ (Satavahana)
เนือ่ งในศาสนาพุทธนิกายหินยาน เพียงอย่างเดียว ช่วงแรกนีย้ งั ไม่ปรากฏพระพุทธ
รูปจะแสดงเพียงสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนา อาทิ รอยพระพุทธบาท เจดีย์ ต้นโพธิ์
รวมทั้งรูปธรรมจักร จากนั้นไม่มีการเจาะภูเขาสร้างวัดถ�้ำขึ้นมาใหม่เป็นเวลาราว
200 ปี กระทั่งเวลาผ่านไปถึงช่วงที่สอง
ช่วงที่สอง ตั้งแต่ราว ค.ศ. 200-600 ในการอุปถัมภ์โดยราชวงศ์วัคตคะ
(Vakataka) สร้างเนื่องใน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปรากฏพระพุทธรูปแล้ว
นี่เป็น ยุคทองของศิลปะอินเดีย ภาพจ�ำหลักมากมายทั้งพระโพธิ์สัตว์และพระพุทธ
รูปรวมทัง้ ภาพจิตรกรรมอันได้รบั การยกย่องว่า ยอดเยีย่ มเป็นหนึง่ และยุคสมัยนีเ้ อง
อิ ท ธิ พ ลของงานพุ ท ธศิ ล ป์ ไ ด้ เ ผยแพร่ ก ระจายไปกั บ การเผยแผ่ พุ ท ธศาสนา
จากศรีลังกา อัฟกานิสถาน ไปถึงโอเอซิส (oasis) กลางทะเลทรายในจีน กระทั่ง
ไปถึงกลางอารยธรรมจีน บนลุ่มน�้ำหวงเหอและแยงซีเกียง
และจากนั้นหมู่วัดถ�้ำอะชันต้าก็ค่อยๆ ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร์
จมหายอยู่ในโตรกลึกกลางป่ารกนานกว่า 1000 ปี กระทั่งมีการพบโดยบังเอิญในปี
ค.ศ. 1819 เมื่อนายทหารอังกฤษที่ชื่อ กัปตัน จอห์น สมิธ (John Smith) ได้เข้ามา
ล่าสัตว์ในบริเวณนี้และเมื่อเขาได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเนินสูง จุดที่เป็นดั่งแหลม มุ่งเข้าสู่
ตรงใจกลางของคุ้งโค้งรูปเกือกม้าของโตรกแม่น�้ำวาโกเร (Waghore) เขาได้สังเกต
ผ่านความรกเรื้อของป่าไม้ลงไปเห็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างบางอย่างบริเวณตอน
กลางของหน้าผาเบื้องล่างสิ่งก่อสร้างที่ว่าคือ ส่วนหนึ่งของซุ้มประตูโค้งรูปเกือกม้า
ของหน้าผา คูหาที่ 10 นั่นเองและนี่คือการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ส�ำคัญของโลก

คูหาที่ 12 จ�ำหลักศิลาเป็นพระพุทธรูปจ�ำนวนมาก

วิหารศิลาของศาสนาเชน จ�ำหลักหินเป็นรูปช้างขนาดใหญ่
อีกด้านจ�ำหลักเป็นเสาศิลา
แผนผังหมู่วัดถ�้ำอะซันต้า

หมู่ถ�้ำเอลโลร่า (Ellora)

เอลโลร่าเป็นหมู่วัดถ�้ำเพียงแห่งเดียวในอินเดียที่สร้างเนื่องใน 3 ศาสนา
ส�ำคัญของอินเดีย คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาเชน (Jain) หมู่วดั ถ�ำ้ ของ
ศาสนาพุทธมีอายุอยู่ช่วงราว ค.ศ. 500 – 700 หมู่วัดถ�้ำของศาสนาฮินดูมีอายุอยู่ใน
ช่วงราว ค.ศ. 757 – 900 และหมู่วัดถ�้ำของศาสนาเชน มีอายุอยู่ช่วงราว ค.ศ. 9001100 มันเป็นพัฒนาการของวัดถ�ำ้ ทีเ่ กิดจาก คตินยิ มของพุทธศาสนาทีพ่ ระภิกษุนยิ ม
ที่จะพักอาศัยอยู่ในถ�้ำจึงท�ำให้ชาวพุทธนิยมปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็น

ทีพ่ กั อาศัยของพระภิกษุเป็นเวลายาวนานนับพันปี จากคตินยิ ม
ในการสร้างถ�้ำให้เป็นวัดด�ำเนินไปในหมู่ชาวพุทธ และแล้ว
คตินยิ มนีก้ ไ็ ด้แพร่เข้าสูศ่ าสนาฮินดู ศาสนาเชน ดังปรากฏในหมู่
ถ�ำ้ เอลโลร่าทีม่ ถี ำ�้ อยูถ่ งึ 34 ถ�ำ 
้ อันประกอบไปด้วย ถ�ำ้ ของพุทธ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ศาสนาจ�ำนวน 12 ถ�้ำ  ถ�้ำของศาสนาฮินดู จ�ำนวน 17 ถ�้ำ  และถ�้ำของ
ศาสนาเชนจ�ำนวน 5 ถ�้ำ
แม้ว่าการจ�ำหลักหินภูเขาเป็นคูหาของอินเดียได้รับถ่ายเท
อิทธิพลมาจากทางตะวันตกราวช่วงก่อนพระคริสต์สมภพ ขณะนัน้ อินเดีย
มิใช่ดินแดนป่าเถื่อนไร้อารยะธรรมแต่อินเดียก�ำลังรุ่งเรืองมาก่อนนั้นอยู่
ที่วัดถ�้ำเหล่านี้ เพราะเมื่อรูปแบบการเจาะหินจ�ำหลักผา แกะศิลาให้เป็น
ศาสนาสถานได้รับการถ่ายทอดเข้ามา อินเดียก็น�ำเข้ามาผสมผสานกับ
ความช�ำนาญของตัวเอง ช่างฝีมือทั้งหลายที่ยังชินกับงานเครื่องไม้อยู่
จึงยังจ�ำหลักหินเป็นคานรูปกระดูกงูโค้ง ประตูยงั มีเสา มีวงกบ มีหน้าบัน
ทุกองค์ประกอบทาง สถาปัตยกรรมเครื่องไม้ พวกเขาเลียนแบบมาไว้
ตามวัดถ�้ำอย่างครบครัน และได้พัฒนาทั้งทักษะ รูปแบบและฝีมือ
จนกลายเป็ น จิ ต วิ ญ ญาณเฉพาะของตนเอง ทั้ ง ยั ง ส่ ง ต่ อ อิ ท ธิ พ ล
ความคิดนี้ออกสู่ดินแดนภายนอกอีกต่อหนึ่ง
●
คูหาพุทธศิลป์แห่งเอลโลร่า คูหาทั้ง 12 คูหาเป็นวัดถ�้ำ
แรกๆ ทีไ่ ด้สร้างขึน้ ณ เชิงเขาแห่งนี้ โดยทัง้ หมดเป็นวัดถ�ำ้ ทางศาสนาพุทธ
นิกายมหายานทั้งสิ้น และเกือบทั้งหมดเป็นศาสนาสถานแบบวิหาร
(Vihars) ทีใ่ ช้เป็นทัง้ กุฏทิ พี่ ำ� นักและมีสงิ่ ไว้บชู าในคูหาเดียวกัน คูหาที่ 10
หนึ่งเดียวของศาสนาสถานแบบ เจติยสถาน ของหมู่วัดถ�้ำเอลโลร่ามีชื่อ
เรียกว่า วิศวกามา (Vishwakarma) เป็นชื่อมาจากต�ำนานการสร้าง
จักรวาล ความงดงามน่าอัศจรรย์ ด้วยภายในเจาะเป็นโถงขนาดใหญ่
หลังคาโค้งเป็นรูปเกือกม้าคล้ายรูปกระดูกงูเรือคว�่ำ  เป็นงานจ�ำหลักหิน
เลียนแบบเครือ่ งไม้ทงี่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ และทีไ่ ด้รบั ยกย่องอย่างมากด้วย
การออกแบบของสถาปนิกได้เจาะผนังด้านหน้า เป็นช่องให้แสงได้ส่อง

วิมานที่จ�ำหลักอยู่ตรงกลางคูหาที่ 32
ของถ�้ำหิน เอลโลร่า เป็นของศาสนาเชน
ถ�้ำเอเลเฟนต้า
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ลอดเข้ามากระทบกับองค์พระพุทธรูปที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าพระเจดีย์
สร้างให้เจติยสถานแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยพลังความงามอย่างเหลือล้น
คูหาที่ 12 มีชื่อว่า ทีนทาอาล (Teen Taal) มีความเป็น
เอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนวัดถ�้ำแห่งอื่นใดในอนุทวีป ด้วยมองภายนอก
มีแต่ความเรียบง่ายไม่โดดเด่นสะดุดตาแต่อย่างใดและอาจมองคล้ายกับ
อพาร์ทเมนต์สูง 3 ชั้น แต่เมื่อมองสังเกตอย่างถี่ถ้วนจะพบกับความ
น่าฉงนในทักษะของช่างฝีมือในการจ�ำหลักหิน เปิดเนื้อที่ด้านหน้าเป็น
หน้าผาชันจากนัน้ ก็เจาะเข้าไปเป็นคูหา 3 ชัน้ เหลือเนือ้ หินไว้แกะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมซึ่งก�ำหนดให้เสาชั้นล่างที่ใหญ่กว่าด้านบน ไปถึงชั้นสามที่เรียว
เล็กลง และมีต�ำแหน่งตรงกันอย่างเหลือเชื่อ
ด้านในแต่ละชัน้ โดยเฉพาะชัน้ 2 และชัน้ ที่ 3 เมือ่ ไปยืนตรงเสา
ต้นใดต้นหนึ่งจะมองไม่เห็นเสาต้นอื่นๆ เลย คือเสาทุกต้นได้วางเรียงตรง
กันไม่วา่ จะมองไปทางซ้ายหรือขวา และบนผนังปลายเสาทุกด้าน จะมีรปู
จ�ำหลักศิลาต่างๆไม่ว่าเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ที่สถิตสงบงาม
ยิ่งยามแสงแดดอ่อนๆ ทอดตัวกระทบลงที่องค์พระปฏิมาเป็นภาพปีติ
อันสุขสงบ
●
คูหามหาวิหารแห่งเทพฮินดู คูหาที่ 13-29 รวมทั้งหมด
17 คูหา ถัดจากหมู่วัดถ�้ำทางพระพุทธศาสนาอันเป็นยุคเริ่มแรกของที่นี่
ศาสนาฮินดูได้เข้ามาจ�ำหลักภูผาขึน้ อย่างอลังการ จนกล่าวได้วา่ ฝีมอื และ
ทักษะรวมทั้งความงามทางศิลปะได้ขึ้นบรรลุสู่จุดสูงสุด สถานที่แห่งนี้
ได้กลายเป็นทีป่ ระกาศพลังอ�ำนาจแห่งศรัทธาทีม่ คี วามทะเยอทะยานอย่าง
ทีส่ ดุ ด้วยขนาดของความใหญ่โต สง่างาม โอ่อา่ อวดฝีมอื ทัง้ สถาปัตยกรรม
และประติมากรรม สลักเสลาเล่าเรื่องราวจากมหากาพย์และต�ำนาน
เทวก�ำเนิด ในรูปแบบอันพิสดารหลากหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นสร้างเนื่องใน
ศาสนาฮินดูไศวะนิกาย ทีย่ อมรับนับถือ พระศิวะ (Shiva) เป็นใหญ่เหนือ
เทพอื่นใดเรื่องราวและต�ำนานของพระองค์จึงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง
คูหาที่ 16 วิหารไกลาส “มหาวิมานขององค์พระศิวะ” เป็น
สุดยอดของการจ�ำหลักหิน มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั้งสิบทิศโดยการเจาะ
ภูผาลงมาเป็นมหาวิหารแบบ 4 มิติ คือมีทั้งความกว้าง ความยาว ความ
ลึกและมีพื้นที่ด้านในสามารถเข้าไปได้โดยไม่มีการสร้างนั่งร้าน ไม่มีการ
ต่อเติม ด้วยขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีความกว้างราว 50 เมตร ความยาว
ราว 100 เมตร และมีความสูงราว 40 เมตร เหลือเชื่อว่าทั้งหมดเกิดจาก
การจ�ำหลักหินเพียงก้อนเดียว จนกลายเป็นหนึ่งใน “สิ่งมหัศจรย์”
น่าประทับใจอย่างที่สุด
คูหาที่ 29 มีชื่อว่า สิตา กา นาฮานิ (Sita Ka Nahani)
เป็นคูหาส�ำคัญและงดงามทีส่ ดุ ของศาสนาฮินดูรองลงมาจากวิหารไกลาส
เป็นศาสนาสถานที่มีความคล้ายคลึงกับ วัดถ�้ำเอเลเฟนตา (Elephanta

วิศวกามา เป็นเจติสถานหนึ่งเดียว
ของหมู่ถ�้ำเอลโลร่า

ทีนทาอาล คูหาพุทธศิลป์แห่งเอลโลร่า

Cave) หรือวัดถ�้ำช้างที่ตั้งอยู่บนเกาะเอเลเฟนตาห่างจากฝั่งเมือง มุมไม
(Mumbai) ออกไปในทะเลประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ทนี่ มี้ สี ภาพสมบูรณ์
กว่ามากมีการสกัดภูผาหินเข้าไปเป็นคูหาขนาดมหึมาให้มีทางเข้า 3 ทาง
จาก 3 ทิศพร้อมจ�ำหลักหินเนื้อเดียวกันเป็นรูปสิงโตคู่ เฝ้าสองข้างบันใด
ทางขึ้น จากนั้นค่อยๆ เจาะและสกัดเนื้อหินเข้าไปให้กลายเป็นโถงขนาด
ใหญ่ เหลือเนือ้ หินไว้เป็นระยะๆ เพือ่ จะได้สกัดตกแต่งให้เป็นเสาค�ำ้ เพดาน
เพือ่ ความงามมิได้มไี ว้ใช้รบั น�ำ้ หนัก สุดโถงขนาดมหึมาคือก�ำแพงทีจ่ ำ� หลัก
เป็นรูปพระศิวะขนาดใหญ่ มุมหนึ่งเหลือเนื้อหินไว้แล้วค่อยๆ สลักเสลา
เป็นวิมาน เจาะเนือ้ หินเข้าไปให้มพี นื้ ทีว่ า่ งแล้วสกัดให้เหลือเป็น ศิวะลึงค์
(Linga)
มุมแต่ละด้านของโถงใหญ่ ท�ำเป็นรูปจ�ำหลักประติมากรรม
นูนสูงขนาดมโหฬาร ล่าเรื่องราวต่างๆ จากมหากาพย์ และต�ำนานต่างๆ
ทุกรูปมีท่วงท่าโอ่อ่า สง่างาม ลีลาการเคลื่อนไหวอย่างไม่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่ง
เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และพลังรุนแรง
●
คูหาศิลาของศาสนาเชน (Jain) คูหาที่ 30 – 34 เป็นของ
ศาสนาเชนรวม 5 คูหา อยู่ห่างออกมาทางตะวันตกของวัดถ�้ำสุดท้าย
ของศาสนาฮินดูราว 1.5 กิโลเมตร และนับเป็นงานศิลปะยุคหลังของ
หมู่ถ�้ำแห่งเอลโลร่า คูหาที่ 33 มีชื่อว่า ชาคคาณาถ ศาภา (Jagganath
Sabha) นับเป็นหนึ่งของคูหาที่น่าชมที่สุดของหมู่ถ�้ำเอลโลร่า ต้นแบบ
มาจากคูหาที่ 16 หรือ มหาวิหารไกลาศ นั่นเอง แต่สร้างแบบย่อส่วนลง
มาเริ่มจากการจ�ำหลักหินลงมาจากยอดแล้วเหลือเนื้อหินก้อนมหึมา
ตรงกลาง แล้วค่อยๆ จ�ำหลักให้เป็นวิหารที่งดงาม ละเอียดอ่อน ลอยเด่น
ขึ้นมาเป็นประติมากรรม 4 มิติ มุมด้านทิศเหนือจ�ำหลักหินเนื้อเดียวกัน
เป็นรูปช้าง ด้านทิศใต้จำ� หลักเป็นเสาขนาดใหญ่ โดยรอบเจาะหน้าผาหิน
เข้าเป็นคูหาโดยรอบสองชั้น ภายในจ�ำหลักไว้อย่างงดงามละเอียดพลิ้ว
เอกสารประกอบการเขียน
1. Ajanta & Ellora : Travel Guide ฉบับที่ 43
2. Ajanta & Ellora : Travel Guide ฉบับที่ 44
3. ชาติ อภิศิริ : Travel Special

200 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 200 การสร้างวัดถ�้ำเพื่อศาสนาพุทธ
นิกายหินยาน ยังไม่ปรากฏพระพุทธรูป
ระหว่าง ค.ศ. 200–600 การสร้างวัดถ�้ำเพื่อศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ปรากฏพระพุทธรูปแล้ว นับเป็นยุคทองของศิลปะอินเดีย
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ท้ายเล่ม

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกที่รัก
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2561 น�ำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ เนื่องมาจาก ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และบริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จะจัดประชุม “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ
ในอาเซียนครัง้ ที่ 1” หรือ “The 1st ASEAN Coffee Industry Development
Conference” ขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กาแฟ   ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกลุม่ ประเทศอาเซียนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
กาแฟ เผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าและ
ผลผลิตกาแฟ รวมทั้งส่งเสริมยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทย
สู่มาตรฐานสากล
ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การ
ปาฐกถาพิเศษ จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียง การเสวนาระดับอาเซียน
การประชุมระดับผู้บริหาร และการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ มีนิทรรศการ
เกี่ยวกับกาแฟของประเทศไทย มีการจ�ำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน มีการ
ประกวดเมล็ดกาแฟ และ การแข่งขันบาริสต้า รวมทั้ง การทัศนศึกษาเชิง
วิชาการ ณ แหล่งปลูกกาแฟที่ส�ำคัญในจังหวัดเชียงใหม่
สมาชิกท่านใดทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง แวะไป
ร่วมงานได้ หรือท่านใดสนใจจะเข้าร่วมประชุมวิชาการติดต่อได้ที่เว็บไซต์
www.aseancoffeeconference.com พร้อมกันนี้ข่าวสารสมาคมพืชสวน
จะน�ำเรื่องราวที่น่าสนใจของกาแฟมาน�ำเสนอในฉบับตต่อไปด้วย
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / สมจิตต์ ยะเลาะห์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี จียาศักดิ์
ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน
นายชัยฤทธิ์ ด�ำรงค์เกียรติ
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
ดร.อุทัย จารณศรี
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
สาราณียกร
ฝ่ายต่างประเทศ
ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ
ฝ่ายทัศนศึกษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการกลาง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
นายสุพล ธนูรักษ์
นางวิไล อติชาตการ
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
นายสมชาย สุคนธสิงห์
นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ดร.ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายจารุโรจน์ ด่านเกียรติก้อง
นายวรเทพ สุภาดุลย์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

ดร. อนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร. กิตติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
นางปิยนุช นาคะ
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
นางพวงผกา คมสัน
ภญ.ดร.อารีญา สาริกะภูติ

รศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายรัฐพล โพธิ์นิยม

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
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