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พืชสวน ก า ร ต ล า ด
ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

ทุเรียนไทยจะรุ่งหรือร่วง
ทุเรียน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio zibethinus Murr. เป็น
ไม้ผลยืนต้นเจริญเติบโตดีในภูมิอากาศร้อนชื้นจัดอยู่ในวงศ์ Bombacaceae ด้วยลักษณะของผลทุเรียนที่หนามแหลมดูแปลกตา และเมื่อสุก
จะมีกลิ่นแรง และเนื้อผลมีรสชาติหวานมัน คนพื้นเมืองในแถบเกาะ
สุมาตรา บอร์เนียว และมาเลเซีย ซึ่งเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของทุเรียน
ตามธรรมชาติ จึงนิยมน�ำมารับประทาน
เนื่องจากผลทุเรียนมีหนามดังนั้น คนสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
บรูไน จึงเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่า “durian” ขณะที่คนอินโดนีเซียเรียกว่า
“duren” คนไทยก็เรียกว่า “Thurien” กระทั่งในราวต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 15 มีชาวยุโรปเดินทางผ่านทางตะวันออกกลางเข้าสู่อินเดียและเข้ามา
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นักเดินทางเหล่านั้นหลายท่านได้บรรยายถึง
ความแปลกของผลทุเรียน ทั้งรูปร่างผล และกลิ่นที่รุนแรง ตลอดจน
รสชาติไว้ในบันทึกการเดินทางด้วยภาษาของตนที่แตกต่างกัน เช่น
ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และเยอรมนี เป็นต้น

นครศรีธรรมราช...แหล่งปลูกแรกของทุเรียนไทย

ในปี ค.ศ. 1656 M.P. Boyen ชาวโปแลนด์ ได้บรรยายถึง
ทุเรียน และมีภาพวาดประกอบในหนังสือ “Flora sinensis” และในปี
ค.ศ. 1676 (พ.ศ. 2219) นักเดินทางและพ่อค้าอัญมณี ชาวฝรัง่ เศส Jean
Baptiste Tavernier ซึง่ มีความใกล้ชดิ กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรัง่ เศส
ได้เดินทางผ่านมาที่เมืองไทย หรือสยามในสมัยนั้น และได้บันทึกว่า
เขาได้พบว่ามีการปลูกและท�ำสวนทุเรียนในสยาม โดยเขาได้บันทึกไว้ใน
หนังสือ “Les six voyages”
ต่อมาในปี ค.ศ. 1687 (พ.ศ. 2230) Simon de loubere
ราชทูตจากฝรั่งเศลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้เข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรี
กับประเทศสยาม ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้เข้าพักอยู่
ในประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน กับ 6 วัน (27 กันยายน 2230 ถึง

3 มกราคม 2231) เมื่ อ กลั บ ไปยั ง ฝรั่ ง เศสเขาได้ เขี ย นหนั ง สื อ หรื อ
จดหมายเหตุลาลูแบร์ “Du Royaume De Siam” เป็นการบันทึก
เหตุการณ์บา้ นเมืองสยามในสมัยนัน้ และมีการบรรยายถึงการปลูกทุเรียน
และการเก็บค่าอากรจากการปลูกทุเรียนด้วยในสมัยนั้น
จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสทั้งสองท่าน เป็นการยืนยันได้ว่า
ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่พัฒนาการปลูกทุเรียนใน
ลักษณะของสวนทุเรียน คือ มีระยะปลูกและมีการเขตกรรมจนมีผลผลิต
เป็นกอบเป็นก�ำ  และถ้าหากจะชี้ชัดว่าประเทศใดปลูกทุเรียนมาก่อน
ประเทศไทย อาจจะพิจารณาได้จากบทความของ พระยาแพทยพงศาธิบดี
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(สุ่น สุนทรเวช) ที่ได้เขียนบทความ “ประวัติทุเรียน” ลงในวารสารกสิกร
ฉบับที่ 27 ปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) โดยท่านได้ระบุถึงการขยายพันธุ์
ทุเรียนที่เดิมเป็นไม้ป่าแถวแหลมมลายู แล้วจึงมีการแพร่พันธุ์ขึ้นมาทาง
นครศรีธรรมราช กรุงเทพ จันทบุรี ไกลสุดถึง แพร่ และ น่าน
หากพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ ของการแผ่ขยายด้านศาสนา
จากอินเดีย ทัง้ พราหมณ์และพุทธ จะพบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชทัง้ ใน
สมัยศรีธรรมาโศกราช และอาณาจักรศรีวิชัยนั้น มีมาช้านานก่อนยุค
สุโขทัย ดังนั้นการปลูกทุเรียนเป็นสวนจึงน่าเป็นอารยธรรมเกษตรของ
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง

องค์ความรู้ในการท�ำสวนทุเรียน

ประเทศไทยยุครัตนโกสินทร์หลังบ้านเมืองสงบศึกสงคราม
เนื่องจากตะวันตกโดย ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน และโปรตุเกส แผ่อิทธิพล
เพือ่ แสวงหาทรัพยากรและอาณานิคมในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และรากฐานทางเศรษฐกิจได้พัฒนา
และมีการสืบต่ออารยธรรมของอยุธยาอย่างมากมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เคยมีมาในสมัยอยุธยาได้รับการฟื้นฟูและวิวัฒนาการในด้าน
เกษตรกรรม มีการฟื้นฟูอย่างเป็นเอกลักษณ์ คือไม้ดัดของไทยซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ และมีมาตรฐานเทียบได้กับของจีนและของญี่ปุ่น
การพัฒนาขยายพันธุพ์ ชื ของไทยไม่วา่ จะเป็นการตอน การปักช�ำ
ก็เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ซึ่งประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นั้น ไทยเรามีการค้า
กับต่างประเทศ ทัง้ จีน เวียดนาม และชาติในยุโรปมากมาย การเกษตรไทย
ด้านไม้ผลเขตร้อน โดยเฉพาะการตอนกิ่งทุเรียน ซึ่งจัดเป็นไม้ผลมีราคา
และมีการตลาดที่ดีในสมัยอยุธยาจึงน่าจะเป็นพืชที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก่อน
ดังนัน้ การตอนกิง่ ทุเรียน การคัดพันธุท์ เุ รียน และการท�ำสวนทุเรียนอย่าง
มีระบบที่พัฒนาจากอารยธรรมของจีน เช่น กรณีของการปลูกส้มและ
ปลูกทุเรียน จึงมีการพัฒนาและสืบทอดกันในพืน้ ทีท่ ำ� สวนของคนไทยและ
คนจีนในบริเวณใกล้กรุงเทพฯ คือจังหวัดนนทบุรี มาช้านาน
ในรัชมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 5 ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษาในโลก
ตะวันตกทั้งรัสเซีย และยุโรป จนพระราชโอรสหลายพระองค์ได้น�ำความ
รูแ้ ละอารยธรรมทีม่ คี วามทันสมัยมาสูป่ ระเทศไทยอย่างมากมาย ในด้าน
วงการเกษตรก็จะเห็นได้จากมีการเรียนการสอนวิชาเกษตรอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ มีโรงเรียนเกษตรกรรมคอหงส์ วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้
วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี วิทยาลัยเกษตรกรรมไสใหญ่ วิทยาลัย
เกษตรกรรมล�ำลูกกา โรงเรียนป่าไม้แพร่ โรงเรียนปศุสตั ว์และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อารยธรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง เสียบยอดต่างๆ
จากการที่นักเรียนไทยได้รับการสนับสนุนไปเรียนที่ฟิลิปปินส์
พม่า และสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ได้ มี ก ารน� ำ มาพั ฒ นาและท� ำ การสอนและถ่ า ยทอดสู ่ เ กษตรกรไทย
นวัตกรรมการปลูกทุเรียนของคนไทยจากนครศรีธรรมราชที่ขับเคลื่อน
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มาสู่จังหวัดนนทบุรี ที่มีฐานความรู้จากประเทศจีนจึงได้ปรับเปลี่ยนสู่
จังหวัดจันทบุรี กระทั่งเมื่อราว 40 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของทุเรียนจันทบุรกี ไ็ ด้มกี ารถ่ายทอดกลับมา และปรับใช้ในแหล่งเดิม คือ
ภาคใต้จนเกิดการพัฒนาการปลูกทุเรียนในภาคใต้กระจายตัวไปอีกหลาย
จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา และพัทลุง เสมือน
ย�ำ้ ว่าทุเรียนเป็นไม้ผลทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ ทีภ่ าคใต้อย่างแท้จริง ดังทีม่ พี นื้ ที่
เริ่มแรกของการปลูกทุเรียนที่นครศรีธรรมราชมาแต่เดิม

สถานการณ์ทุเรียนไทย และความต้องการของจีน

จากอดีตที่มีชาวตะวันตกเข้ามาในเอเชียอาคเนย์ในราวคริสต์
ศตวรรษที่ 16 การกล่าวขวัญถึงทุเรียนซึง่ เป็นผลไม้แปลกใหม่ในลักษณะ
รูปร่างและกลิ่นตลอดจนรสชาติโดยนักเดินทางต่าง ๆ มีมากมายจนเกิด
ความสั บ สนระหว่ า งผลทุ เรี ย น และผลทุ เรี ย นน�้ ำ  จนกระทั่ ง ในปี
ค.ศ. 1741 Georg Eberhard Rumphius นักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมัน
ได้มาพักอาศัยบนเกาะ Amben ของอินโดนีเซีย และได้ท�ำการศึกษา
จ�ำแนกความแตกต่างของทุเรียนและทุเรียนน�้ำ  จนมีการจ�ำแนกทาง
พฤกษศาสตร์รวบรวมเป็นชือ่ สกุล Durio ขึน้ มาโดยมีเอกสารอยูใ่ นหนังสือ
“Herbarium Amboinense”
ต่อมาในปี ค.ศ.1774 Carl Linneus ผู้คิดค้นชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชก็ได้ต่อยอดผลงานของ Rumphius โดยได้ตั้งชื่อชนิดของทุเรียน
ทีม่ ที มี่ าจากการน�ำเอาผลทุเรียนไปดักจับชะมด จึงมีชอื่ วิทยาศาสตร์ของ
ทุเรียนทีเ่ ราใช้กนั ทุกวันนีว้ า่ Durio zibethinus ซึง่ เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ หลังจาก
ที่มีการพบว่าสยามประเทศได้รู้จักการท�ำสวนทุเรียนแล้ว ดังนั้นการ
กระจายพันธุ์ของทุเรียนในถิ่นก�ำเนิดเดิมคงเป็นไปตามธรรมชาติในเวลา
นั้นขณะที่ประเทศสยามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรวบรวมพันธุ์
และคัดเลือกรสชาติ น�ำมาขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและน�ำมาปลูก
เป็นสวนแล้วในขณะนั้น
เมือ่ มีการขยายพันธุโ์ ดยไม่ใช้เมล็ดเกิดขึน้ จึงท�ำให้ลกั ษณะพันธุ์
ทุเรียนของไทยเรามีความนิง่ และไม่มกี ารกลายพันธุ์ ท�ำให้ชอื่ พันธุท์ เุ รียน
ทีป่ รากฏอยูม่ ากมาย ทีส่ ามารถจ�ำแนกลักษณะพันธุไ์ ด้อย่างชัดเจน ดังจะ
เห็นได้จากการที่ แสวง ภูศิริ ได้ส�ำรวจรวบรวมข้อมูลทุเรียนและจ�ำแนก
สายพันธุ์ทุเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นเพบ้านเกิดของ
ภรรยาท่านไว้ได้ในหนังสือทุเรียนถึง 100 กว่าสายพันธุ์ มีการบรรยาย
ลักษณะประกอบไว้ชัดเจน ขณะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็มีการสร้าง
แปลงรวบรวมพันธุท์ เุ รียนไว้มากมายกว่า 500 สายพันธุ์ ซึง่ มีทงั้ ทีร่ วบรวม
ในเมืองไทยและต่างประเทศอีกด้วย พันธุท์ เุ รียนของไทยจึงมีการกระจาย
ตัวหรือน�ำไปปลูกในหลายประเทศในอาเซียน และออสเตรเลียด้วย
คุณภาพและลักษณะผลผลิตที่ดี ปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าของ
ไทย เช่น หมอนทอง ชะนี พวงมณี กระดุมทอง ก้านยาว โดยเฉพาะพันธุ์
“หมอนทอง” เป็นพันธุ์ท่ีทั่วโลกยอมรับ และมีการค้าขายกันมากที่สุด
ในโลกทุกวันนี้
กว่า 30 ปีที่ผู้เขียนอยู่ในแวดวงการเกษตรในฐานะนักวิชาการ
เดินในสวนก็เห็นทุเรียนไทยมีทั้งรุ่งและร่วงมาตลอด ราว ๆ 6 - 7 รอบ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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มาแล้ว เช่นเดียวกับส้มเขียวหวาน ปัญหาที่ส�ำคัญ คือ ตลาดและราคา
จะมีบา้ งทีเ่ ป็นอุปสรรคจากภัยธรรมชาติและศัตรูพชื แต่ภายใต้สถานการณ์
รุง่ หรือร่วงนัน้ ก็มคี นรอดในสถานการณ์รว่ ง และมีคนร่วงในขณะทีค่ นอืน่
เขารุ่ง และก็มีคนที่ไม่เคยรุ่งและไม่เคยร่วงเลยก็มี กระทั่งในราวปี
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานี้ได้เกิดกระแสการบริโภคทุเรียนอย่างคลั่งไคล้ของ
ชาวจีน ซึ่งมีทั้งการน�ำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารที่
หลากหลายขึ้ น นอกเหนื อ จากทุ เรี ย นผลสด ทุ เรี ย นกวน ขนมไหว้
พระจันทร์และทุเรียนทอดในอดีต ท�ำให้ราคาทุเรียนที่ซื้อขายเพื่อการ
ส่งออกมีราคาสูงขึ้นอย่างมากจนคนไทยเองไม่มีปัญญาซื้อรับประทาน
แม้จะเป็นทุเรียนเหลือคัดเพือ่ การส่งออก (คุณภาพต�ำ่ กว่าทีส่ ง่ ออก) ก็ตาม
ขณะเดียวกันทุเรียนเก็บหล่นพันธุ์ราชาแมวป่า (มูซานกิงหรือ
คุณยิด) ของมาเลเซียซึ่งท�ำตลาดส่งออกไปจีนได้ในรูปแบบเดียว คือ
แกะเนื้อแช่แข็งส่งออก เพราะจีนไม่อนุญาตให้น�ำเข้าทุเรียนผลสดจาก
ประเทศอื่น ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตให้น�ำผลสด
ทุเรียนทั้งผลเข้าไปขายในจีนได้
เป็นเวลากว่า 5 ปีที่มาเลเซียพยายามน�ำเสนอรูปแบบการขาย
ของทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวและสามารถสร้างราคาขายได้สูงมากกว่าทุเรียน
พันธุ์หมอนทองของไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณการน�ำเข้าทุเรียน
ของจีนตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 9% และ 10% ของมูลค่าการน�ำเข้า
ผลไม้มวลรวมของทัง้ ประเทศ และเป็นเวลากว่าสิบปีทคี่ นจีนออกเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วไปทั่ ว โลก จนกระทั่ ง เป็ น กลุ ่ ม ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนานาประเทศ การรู้จักบริโภคของใหม่ที่ไม่
สามารถปลูกได้ในประเทศตนเองจึงเป็นความนิยมที่แพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว เช่นกัน
ด้วยความต้องการกระตุน้ การลงทุนของไทยในเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกของประเทศ การเชิญนักลงทุนรายใหญ่ในธุรกิจ e-commerce เข้ามาลงทุนคือ นายแจ๊คหม่า เจ้าของอาลีบาบา เว็บไซต์ขาย
สินค้าออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ให้เข้ามาลงทุนโดยเสนอสิทธิพเิ ศษอย่าง
มากมายเหนือนักลงทุนไทย และมีการเปิดขายทุเรียนออนไลน์อย่างที่
ทราบกันดี นับเป็นการกระตุ้นและสร้างภาพอนาคตของทุเรียนไทย
เกิดการปลุกกระแสการเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนอย่างมหาศาลในปี 2560
ประกอบกับราคายางพารา ปาล์มน�้ำมัน และผลไม้อื่นๆ อ้อย สับปะรด
มีราคาตกต�่ำมาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงท�ำให้คนหันมาปลูกทุเรียน
เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เมื่อ ดร.มหาเธร์ ของมาเลเซีย ชนะการเลือกตั้ง
เป็นผู้น�ำประเทศมาเลเซียอีกครั้งและเกิดวิกฤตยุโรปต่อต้านน�้ำมันปาล์ม
อุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มในมาเลเซียตกต�่ำ  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
จึงมีการเจรจากับทางจีน เพื่อขอให้มาเลเซียส่งออกทุเรียนผลสดเข้าไป
ในจีนได้ พร้อมทั้งประกาศสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียหันมาปลูกทุเรียน
แทนการปลูกปาล์มน�้ำมัน นับว่าทุเรียนและความต้องการบริโภคทุเรียน
ของชาวจีน เป็นแรงผลักดันทีท่ ำ� ให้ทงั้ ไทยและมาเลเซียหันมาปลูกทุเรียน
และแย่งชิงตลาดทุเรียนในจีนกันแล้วขณะนี้
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การผลิต และการขายทุเรียนของไทย

โค่นยางปลูกทุเรียน รื้อกล้วยปลูกทุเรียน ล้มทุเรียนปลูกยาง
ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องแบบนี้กลับไปกลับมา การปลูก
หรือผลิตในลักษณะนี้ ถือเป็นเหยือ่ ทางการตลาดแบบฝังในกระดูกกันเลย
ทีเดียว ถ้าขายขนมครก ในลักษณะแบบนี้คงเจ็บไม่หนักและถอนตัวทัน
สักเดือนสองเดือนก็เลิกไปท�ำอย่างอื่นได้ แต่กับไม้ยืนต้นและกับการน�ำ
เกษตรกรรมทีไ่ ม่ใช่เพาะเห็ดหรือเพาะถัว่ งอกแล้วต้องใช้เวลาอย่างต�ำ่ กว่า
4 - 6 เดือน ส�ำหรับพืชล้มลุก และถ้าเป็นไม้ยืนต้น อย่างทุเรียนยิ่งไปกัน
ใหญ่ 8 - 10 ปี กว่าทุเรียนจะให้ผลผลิตเป็นกอบเป็นก�ำได้ ดังนั้นกว่าจะ
ถอนตัวได้ก็อาจสายเสียแล้วก็เป็นไปได้
เมือ่ หันมาดูการตลาดทุเรียนของไทย ยิง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ เป็นห่วง
ทีส่ ดุ เพราะการทีผ่ ลิตและมีสดั ส่วนในตลาดสากลกว่า 80% ย่อมแสดงถึง
ความเสีย่ งและการเป็นเป้าของการถูกรุมในตลาด ซึง่ โดยหลักแล้วไม่ควร
จะเกิน 30% ของตลาดสากล ถ้ามีผู้เล่นไม่เกิน 10 รายและเมื่อมองดูถึง
แหล่งขายก็ทุ่มเข้าไปที่ประเทศจีน ทั้งโดยตรง และผ่านเวียดนาม ผ่าน
ฮ่องกง รวม ๆ แล้วราว 70% ขายในจีนที่เดียว จริงอยู่แม้ประเทศจีน
จะใหญ่โต มีประชากรมากมาย แต่การต่อรองในด้านกติกานั้นเป็นกติกา
เดียวกันทั้งประเทศ จึงเป็นการท�ำตลาดที่เรียกได้ว่า เป็นเหยื่อ ที่เสี่ยง
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้น ยิ่งสถานการณ์ การสงครามทางการค้า
ระหว่าง อเมริกาและพันธมิตร ทีก่ ำ� ลังปะทะกันอยูด่ ว้ ยแล้วในขณะนีถ้ อื ว่า
มีความเสี่ยงสูงมาก
กว่า 10 ปีที่การเกษตรไทยมุ่งผลิตเพื่อตลาดจีน หนามที่
ทิ่มแทง เกษตรกรไทยมาโดยตลอดคือ ล้งจีน, ทุเรียนอ่อน, มาตรฐาน
ผลผลิต และวันนี้เงาด�ำ  คือ การครอบง�ำเกษตรกรรมไทยในแบบการ
เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง โดยมีเกษตรกรไทยเป็นลูกจ้างผลิตให้
ตามที่เขาต้องการ ขณะที่ภัยคุกคามภายในของระบบเกษตรกรรมไทย
ทีม่ อี ยูแ่ ละนับวันจะรุนแรงมากขึน้ คือ การขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงงานสูง
ต้นทุนการผลิตสูง ทรัพยากรเสื่อมโทรม กติกาการด�ำเนินการผลิต
ความรอบรู้และเท่าทันของภาครัฐ ดังนั้นวันนี้อาจจะสายไปแล้ว ส�ำหรับ
การจัดวาง platform ทั้งการผลิตและการตลาดผลิตผลเกษตรไทยใหม่
การสนับสนุน นวัตกรรม การผลิต ทีเ่ ท่าทันกับ disruptive technology
ของโลกอนาคต

ท�ำอย่างไรให้ไปรอดและยั่งยืน

จากประสบการณ์กว่า 30 ปีที่เคยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ทั้งรูป
ชมรม,สมาคม,สมาพันธ์ และสมัชชา โดยร่วมประสานกับทั้งภาครัฐและ
องค์กรเอกชน และเคยได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมาธิการ
เกษตรทั้งรัฐสภาและวุฒิสภา ตราบใดที่ความขัดแย้งในอ�ำนาจบริหาร
ทางการเมืองและการปกครองของประเทศยังคงอยู่ ความจริงใจ และ
จริงจังอย่างมุง่ มัน่ เพือ่ ประชาชนและเกษตรกรไทยคงไม่มโี อกาสเป็นเรือ่ ง
หลักของพวกเขาเหล่านั้น ดังนั้นอดีตที่ไม่เคยคาดหวังได้ อนาคตก็คง
ไม่เปลี่ยนแปลง จึงเหลือเพียงราชการที่มีหน้าที่และเกษตรกรเท่านั้น
ที่จะพิจารณาได้ ดังนี้

1) ความสามัคคีของ
เกษตรกรไทย คาดหวังได้หรือ
ไม่ ตอบได้ ทั น ที ว ่ า เป็ น เรื่ อ ง
ชั่วคราว เมื่อมีภัยก็รวมกลุ่ม
กันดี แต่เมื่อตลาดดี ราคาดี
ก็รวมกลุ่มกันอีกที เพื่อจะหา
ข้อมูล ไว้เสียบกันเองข้างหลัง เก็บ
ส้มเขียว ตัดทุเรียนอ่อน เสียบราคาขาย
เป็นเรื่องปกติห้ามไม่ได้ ถ้าต�ำรวจไทย
ยังจับยาบ้าไม่หมด เรื่องนี้ก็อย่าคาดหวัง
2) การร่วมประสานระหว่างเกษตรกรและ
ราชการที่มีหน้าที่เคยยั่งยืนหรือไม่ ค�ำตอบคือ เป็นเรื่องชั่วคราว เวลามี
ของแจก ของแถม มีโอกาสช่วยเหลือ เพราะตราบใดที่ข้าราชการไทย
ยังท�ำงานเพื่อเงินเดือนและต�ำแหน่ง ดังนั้นการอยู่ประจ�ำที่คงยากที่จะ
ต่อเนื่อง ขณะที่เกษตรกรต้องหารายได้จากผลผลิตที่ขายได้ กิจกรรม
เกษตรที่ท�ำอยู่จะก�ำไร หรือ ขาดทุน เงินเดือนข้าราชการ ก็ยังขึ้นปกติ
อย่างนั้น เกษตรกรไทยวันนี้ควรจะท�ำอย่างไรดีเพื่อวันหน้า ก็คงต้องฝาก
คาถาเดิมที่เคยแนะน�ำเกษตรกรไทยมาตลอดกว่า 30 ปี คือ พึ่งตนเอง
โดยต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ ลอกเลียน เปลี่ยนแปลง
แสวงเครื่ อ ง เปรื่ อ งปราด ตลาดตะลุ ย คุ ย คล่ อ ง มองไกล และ
มีใจสปอร์ต ก็จะสามารถเป็นยอดเกษตรกรไทยไปได้ทั่วทิศแน่นอน
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การคัดทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน

ทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงของไทย และได้ชื่อว่าเป็น
“ราชาแห่งผลไม้” ยิ่งไปกว่านั้นทุเรียนยังคงเป็นผลไม้ไทยที่ได้รับความ
นิยมสูงที่สุดในตลาดต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกทุเรียนสด
คิดเป็นร้อยละ 44 ของการส่งออกผลไม้ทงั้ หมด มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในอาเซียนคิดเป็นร้อยละ
79 ของการส่งออกทุเรียนไทยทั้งหมด
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียน มีปริมาณเป็นอันดับ
ที่หนึ่งของโลกน�ำหน้าฮ่องกง และมาเลเซีย กว่าเท่าตัว และคาดว่ายังคง
มีความต้องการทุเรียนในตลาดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่าง
ต่อเนือ่ ง นับเป็นโอกาสของการส่งออกของทุเรียนไทย ในขณะทีป่ ระเทศ
คู่แข่งของไทย เช่น มาเลเซีย เวียดนาม มีการเร่งขอเปิดตลาดทุเรียน
ผลสดไปจีนเพื่อโอกาสในการส่งออกของประเทศเช่นกัน
นอกจากความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ในแปลงผลิตแล้ว ล้ง หรือ
โรงคัดบรรจุ ผูร้ บั ซือ้ และผูส้ ง่ ออกทุเรียน ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรักษา
มาตรฐาน GMP และคัดเลือกทุเรียนคุณภาพให้สามารถคงศักยภาพ
ในการแข่งขันของทุเรียนไทยกับประเทศผู้ปลูกทุเรียนอื่นๆได้
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากมีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกทุเรียนเพิม่ มากขึน้
อีกทัง้ มีผปู้ ระกอบการโรงคัดบรรจุ หรือ ล้ง และผูส้ ง่ ออกทุเรียนทีต่ อ้ งการ
คัดสรรทุเรียนที่มีคุณภาพมีจ�ำนวนเพื่มมากขึ้น แต่ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบทุเรียนที่ได้มาตรฐาน GAP
ปลอดสิง่ เจือปนทางกายภาพและปลอดศัตรูพชื ตลอดจนคัดทุเรียนให้ได้
ตามความสุก และคุณภาพอื่นตามที่ตลาดต้องการให้ได้ทันตามความ
ต้องการส่งออกในแต่ละฤดูกาล
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้เพียงพอ เพือ่ จะได้สามารถคัดเลือกและส่งทุเรียนคุณภาพไปยังประเทศ
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สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างยั่งยืน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน สถาบันทุเรียนไทย
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และ สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด นิตยสาร
เคหะการเกษตร และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net)
จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนที่ได้คุณภาพเพื่อส่งออกไป
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ
มาตรฐานทุเรียนและความส�ำคัญของคุณภาพมาตรฐาน และเรียนรู้
ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบตั เิ พือ่ การตรวจสอบคัดเลือกทุเรียนให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐานที่ต้องการ
โดยในปี 2563 นีไ้ ด้จดั การฝึกอบรม 2 รุน่ รุน่ แรกในวันที่ 9-12
มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีผู้เข้าร่วมการอบรม 46 คน
และรุน่ ที่ 2 ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาขา อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน โดยได้
รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ
แสงโชติ ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นางสาวศิริพร วรกุลด�ำรงชัย ผู้อ�ำนวย
การสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร คุณบุญเกื้อ ทองแท้ และ
คุณพิทยา พรหมรัตน์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร คุณปราโมช ร่วมสุข
คุณประสาทพร ศรีสกุลเดช สถาบันทุเรียนไทย คุณอรทัย เอื้อตระกูล
คุณณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์ ผู้ใหญ่ด�ำรงศักดิ์ สินศักดิ์ เป็นต้น
พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ไปศึกษาดูงานที่โรงคัดบรรจุ หรือ
ล้งเจ้โบว์ โรงงานแกะเนื้อทุเรียนแช่แข็ง ตลาดเลิศพร ตลาดมรกต
สวนทุเรียนคุณต้อม และสวนทุเรียนป้าภา ในเขตอ�ำเภอหลังสวนด้วย
จากการเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์การอบรมทั้ง 2 รุ่น ท�ำให้มีความรู้
เกีย่ วกับทุเรียนเพิม่ ขึน้ มาก เช่น การคัดทุเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ไม่ใช่
แค่การเคาะผลเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีการพิจารณาความแก่ของผลจากลักษณะ
ทางกายภาพ เช่น ขั้วแข็ง ปลิงบวม มีขนาดใหญ่ และสากมือ ร่องหนาม
ห่างสีน�้ำตาล ปลายหนามแห้ง ประกอบเป็นปัจจัยรอง ด้วย
ทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานเริ่มต้นตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่ดี การปลูก
ดูแลรักษาทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม การคัดเลือกทุเรียนเริม่ ตัง้ แต่เลือกสวนทีม่ ี
สุขภาพต้นดี มีจ�ำนวนใบสมดุลกับปริมาณผล คัดเลือกสวนที่มีระบบการ
จัดการและดูแลการผลิตอย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน GAP สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ สภาพผลโดยรวมมีสุขภาพดี ไม่มีร่องรอยของโรค
และแมลงมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงการจัดการที่ดี
การเก็บเกี่ยวทุเรียนต้องเก็บเกี่ยวตามอายุวันหลังดอกบาน
(ทุเรียนหมอนทอง อายุ 120-127 วัน หลังดอกบาน ทุเรียนชะนี 110-120
วัน หลังดอกบาน ทุเรียนกระดุม 90-100 วัน หลังอกกดอก) สุ่มตรวจวัด
เปอร์เซ็นต์น�้ำหนักแห้งให้เท่ากับหรือมากกว่ามาตรฐานที่ระบุของแต่ละ
พันธุ์ (ทุเรียนหมอนทองมีน�้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต�่ำ  32% ชะนี 30%
พวงมณี 30% กระดุมทอง 27%) เพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนแก่
มีการเก็บเกีย่ วทีถ่ กู ต้อง เช่น ตัดเหนือปลิง เมือ่ ตัดผลลงมาแล้ว
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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มีการจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด ผลไม่ถูกพื้นดิน (ห้ามวางผลบนพื้น
โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและอันตรายทาง
กายภาพต่างๆ) คัดเลือกผลด้อยคุณภาพออก เช่น ผลเน่า มีหนอน มีตำ� หนิ
โรคและแมลง ทุเรียนอ่อน ผลด�ำ เบี้ยว เล็ก ฯลฯ การขนถ่ายและขนส่ง
จากแปลงสู่โรงคัดบรรจุต้องผ่านมือคนน้อยที่สุด โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการ
เคาะ เพราะผลจะช�้ำเกิดโรคง่าย
ลักษณะผลทุเรียนแก่สามารถสังเกตได้ดังนี้ ปลิงเห็นรอยต่อ
ชัดเจน ก้านผลแถมสีเข้มเมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ หากตัดก้านผลออก
จะมีน�้ำใสออกมาซี่งเมื่อชิมจะมีรสหวาน ปลายหนามแห้งสีน�้ำตาลเข้ม
เปราะและหักง่าย ร่องหนามห่างเมือ่ บีบหนามเข้าหากันจะรูส้ กึ ว่ามีสปริง
และสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชดั เจน เมือ่ เคาะผลจะรูส้ กึ ถึงโพรงอากาศ
ภายใน อย่าเคาะแรงจะท�ำให้ทุเรียนเป็นแผล เชื้อโรคเข้าได้ง่ายขึ้น
หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางส�ำหรับชาวสวน คนตัด โรงคัด
บรรจุ หรือ ล้ง คนขาย ผู้ส่งออกทุเรียนตลอดจนคนรักทุเรียนทุกท่าน
ได้น�ำไปใช้ในการคัดเลือกทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ “ราชาผลไม้” ของไทยไปทั่วไทย และทั่วโลก
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พืชสวน ส น ท น า
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน
พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่มุ่งตอบปัญหาที่ว่า
ท�ำอย่างไรเราจะเข้าถึง “ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง” ได้ คนทั้งหลาย
มักมองข้ามเรื่องความพ้นทุกข์ เพราะไม่เห็นความจริงของชีวิตว่า ที่เรา
ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหนีทุกข์กันทั้งนั้น แม้แต่การ
ศึกษาศาสตร์สาขาอื่นๆ ก็ด้วยความหวังว่าจะได้ใช้เป็นวิชาชีพ หรือสร้าง
ความบันเทิงใจหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการผ่อนคลายความ
ทุกข์ของชีวิตนั่นเอง ซึ่งศาสตร์เหล่านั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นควรแก่การศึกษา
แต่หากเข้าใจพุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งแก้ทุกข์โดยตรงด้วย ก็ย่อมช่วยให้ชีวิต
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากมีสติรู้อยู่ที่จิตใจ ก็จะพบว่าจิตของเราเกิดความเครียดขึ้น
แทบตลอดเวลายามใดมีความเครียดน้อยลง ก็รู้สึกเป็นสุข ยามใดเมื่อ
ความเครียดมากขึน้ ก็รสู้ กึ เป็นทุกข์ พระพุทธศาสนามองความทุกข์ไว้อย่าง
ลึ กซึ้ ง และหลายแง่ มุ ม มากกว่าความทุก ข์ที่พวกเรารู้จัก กัน ทั่ ว ๆ ไป
ขอกล่าวเพียงคร่าวๆ ไว้ดังนี้
ทุกขเวทนา คือความทุกข์ทั่วไปที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว
ได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเอง ผู้ที่เจริญสติอยู่จะพบว่า ทุกขเวทนา
เกิดขึ้นบ่อยมาก เช่นถ้าเรามีสติรู้กายอยู่ จะพบว่าความทุกข์เหมือนสัตว์
ร้ายที่วิ่งตามท�ำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาท�ำให้ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถ
ต้องกิน ต้องดื่ม ต้องขับถ่าย ต้องเช็ดล้าง ต้องเกา ฯลฯ แทบไม่ได้หยุด
พักเลย ยามใดทีท่ กุ ขเวทนาบรรเทาลงเราจะรูส้ กึ ว่าเป็นสุข แต่ไม่นานเลย
ความทุกข์ก็ตามมาทันอีกคราวหนึ่ง
ทุ ก ขลั ก ษณะ เป็ น ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสิ่ ง ที่ เ ป็ น สั ง ขาร
(คือ ร่างกาย จิตใจ และสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย) ที่ว่า สังขารทั้งหลายไม่อาจ
คงทนอยูไ่ ด้ตลอดไป ดังนัน้ ตามความหมายนี้ กระทัง่ ความสุขก็มลี กั ษณะ
เป็นความทุกข์เช่นกันคือมีความทนอยู่ไม่ได้
ทุกขสัจจ์ เป็นทุกข์ทลี่ กึ ซึง้ กว่าทุกข์อย่างอืน่ เพราะเป็นการ
มองความทุกข์อย่างพระอริยบุคคลความลึกซึ้งของทุกขสัจจ์อยู่ตรงที่ว่า
“มีสภาวะเป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์” เพราะพระอริยบุคคลย่อมเห็น
ความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มีแต่ธรรมชาติ
บางอย่างที่มารวมตัวกันเข้าชั่วคราวแล้วโลกสมมติเรียกว่า สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา เท่านั้นเอง ซึ่งธรรมชาติที่ว่านั้น ก็คือรูป (ธรรม) และ
นาม (ธรรม) ทั้งหลายนั้นเอง
บรรดาพระธรรมค�ำสอนของพระบรมศาสดาทั้งหลาย อริยสัจจ์ 4
เป็นความจริงสูงสุด ความจริงอย่างยิ่งยวด 4 ประการ เป็นที่สุดของ
ธรรมชาติ ในธรรมชาติมสี จั จะแท้เพียง 4 ประการเท่านัน้ ทีย่ นื ยงคงความ
เป็นจริง สิ่งอื่นๆ นอกจากนี้มิใช่สัจจะแท้ แม้บางอย่างจะมีความจริง
อยูบ่ า้ ง แต่กห็ าสาระประโยชน์อะไรมิได้ สัจจะแท้ 4 ประการนัน้ คือ ทุกข
สัจจะ สัจจะว่าด้วยทุกข์ สมุทัยสัจจะ สัจจะว่าด้วยสมุฏฐานทุกข์ นิโรธ
สัจจะ สัจจะว่าด้วยความดับทุกข์ มรรคสัจจะ สัจจะว่าด้วยทางดับทุกข์
อริยสัจจ์ 4 ประการ (The Four Noble Truths) นี้มีสาระประโยชน์
ควรศึกษาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

อริยสัจจ์ 4

•

•
•
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อริยสัจจ์ 4 มิได้มคี วามส�ำคัญในฐานะเป็นแก่นพุทธศาสน์และ
เป็นแกนกลางของหลักธรรมทั้งมวลเพียงอย่างเดียว ยังมีความส�ำคัญใน
ทางด้านอื่นอีกด้วย เพราะอริยสัจจ์ 4 สัมพันธ์กันด้วยเหตุ-ผลอย่างเป็น
ระบบ กล่าวคือ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ
สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผล นิโรธ เหตุไปหาผล
ผลมาจากเหตุ ไม่คลาดเคลื่อนออกไปจากนี้ อริยสัจจ์ 4 จึงมีวิธีการ
เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งกล่าวได้ว่าอริยสัจจ์ 4 อยู่ในฐานะเป็นต้นแบบ
ของวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรุ่งเรืองจริง ๆ ก็ในช่วงเวลา
ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมานี้เอง
วิทยาศาสตร์มวี ธิ กี าร คือ วิเคราะห์ปญ
ั หา ตัง้ สมมติฐาน สังเกต
เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ทดลอง สรุปผลและตั้งเป็นทฤษฎี สรุปว่า
วิทยาศาสตร์จะใช้วิธีสังเกตและการทดลองเป็นหลัก
อริยสัจจ์ 4 มีวิธีการเป็นของเฉพาะตนเหมือนกัน คือก�ำหนดรู้
สภาพทุกข์ (ทุกขสัจจ์) ทุกข์มสี มุฏฐานมาจากตัณหา (สมุทยั สัจจ์) ประมวล
ทุกข์มาให้เห็นว่ามีอยู่ 10 ประการ ตัณหามีอยู่ 3 อย่าง ทุกข์เกิดจาก
สมุฏฐานใด ก็ดับทุกข์ที่สมุฏฐานนั้น (นิโรธสัจจ์) ปฏิบัติตามมรรค
มี อ งค์ 8 (มรรคสั จ จ์ ) เพื่ อ บรรลุ ผ ลความดั บ ทุ ก ข์ แ ละตั้ ง ทฤษฏี ว ่ า
ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจจ์ 4 สรุปว่า อริยสัจจ์ 4 ใช้วิธีก�ำหนดรู้
และดับทุกข์เป็นหลัก
สืบเนือ่ งมาจากการเห็น (สายดับทุกข์-อริยสัจจ์ ข้อที่ 3 คือนิโรธ
และ ข้อที่ 4 มรรค) หรือไม่เห็น (สายเกิดทุกข์-อริยสัจจ์ ข้อที่ 1 คือทุกข์
และ ข้อที่ 2 คือสมุทัย) ความจริง ตามสภาพความเป็นจริง จิตจึงปล่อย
วางหรือเข้าไปยึดเหนีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ กับวัตถุ กับอารมณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ สนอง
ความโลภ ความโกรธความหลงในอัตตาตัวตน จิตคอยแต่ส่ายแส่ส่งออก
นอกตัวไปยึดติดกับสิ่งที่ตนชอบหรือคอยขับไล่ผลักไสสิ่งสิ่งที่ตนเกลียด
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หรือไม่ชอบเป็นต้น เหตุให้เกิดทุกข์ หรือ สมุทัย (อริยสัจจ์ ข้อที่ 2) ไปกับ
ความคิดต่าง ๆ เกิดความอยาก (desire) ในสิง่ ทีต่ นต้องการ (กามตัณหา)
ชอบและยึดติด (attachment) ในสภาวะที่ท�ำให้ตนเป็นสุข (ภวตัณหา)
ไม่ชอบและเกลียดชังในสภาวะที่ท�ำให้ตนเป็นทุกข์ (วิภวตัณหา) ผลจาก
การที่จิตส่ายออกนอก ดิ้นรนเสาะแสวงหาดังกล่าวนี้คือ ทุกข์ (อริยสัจจ์
ข้อที่ 1) เพราะยึดติดในอัตตาตัวตนซึ่งไม่มีอยู่จริงนี้เองและหลงยึดมั่น
ในขันธ์ 5 หรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวตน (อัตตา) ที่เที่ยงแท้ถาวร
ทั้งที่โดยแท้จริงเป็นเพียงการประชุมของขันธ์ 5 (เบญจขันธ์)
ได้แก่รูปคือ กาย เวทนา คือ ความรู้สึก สัญญา คือความหมายรู้จ�ำได้
สังขาร คือความคิดปรุงแต่ง และวิญญาณ คือความรับรูด้ ว้ ยประสาทต่างๆ
มันเป็นเพียงการประชุมท�ำงานร่วมกันของกายและจิตของขันธ์ทั้ง 5
ดังกล่าว (รูป คือ กาย เวทนา สัญญา สังขาร คือ อาการของจิตหรือเจตสิก
และวิญญาณ คือ จิต และใจ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ
รวมเรียกว่า นาม) ต่างก็ท�ำหน้าที่ของมันอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องจ�ำกัด
ลงไปว่า นีก้ ายของฉันท�ำหน้าทีอ่ ยู่ ใจหรือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ของฉันท�ำหน้าที่อยู่
แต่ทันทีที่ยึดมั่นลงไปว่า นี้คือกายของฉันหรือใจของฉันเป็น
ผู้ท�ำหน้าที่อยู่ ก็กลับเป็นเครื่องผูกมัด พันธนาการให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา
ทันที ว่ากายนีข้ องฉันใครอย่ามาสวยกว่า สุขนีข้ องฉันใครอย่ามาแย่งเอาไป
ความคิดของฉันเป็นใหญ่ เป็นต้น การท�ำหน้าที่ต่างๆ การตัดสินใจต่างๆ
จึงเป็นไปด้วยความไม่บริสทุ ธิใ์ จอย่างแท้จริงแต่แอบแฝง ซ่อนเร้นไปด้วย
การแสวงหาผลประโยชน์ ผลพลอยได้ให้แก่ตนเองจากการที่จิตแส่ส่าย
ส่งออกนอกแสวงหาผลประโยชน์มาปรนเปรอให้แก่ตนเองในสิ่งที่ตนรัก
ต้องการหรือชอบ (อภิชฌา) หรือเข่นฆ่าผลักไสในสิ่งที่ตนเกลียด ไม่ชอบ
(โทมนั ส ) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง หล่ อ หลอมอั ต ตาซึ่ ง เป็ น เพี ย งภาพลวง
(hologram) ที่ยึดมั่น ยึดถืออยู่ให้เจริญงดงามยิ่งขึ้นไป จิตใจจึงมีแต่
ความเครียด ความกดดัน ความเป็นทุกข์ตลอดเวลา ด้วยเกรงว่าจะไม่ได้
ดังหวังหรือจะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ นานา ตลอดถึงต้องควรปกป้อง
สิ่งที่ตนได้มา ถึงกับกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิด
ต่อเมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง รู้ความจริงตามความเป็นจริง
มีความรู้สึกตัวคือ สติ ตื่นตัว ตื่นใจ เห็นจิต เห็นความคิด จะเห็นความ
จริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ ความคิดปรุงแต่งทั้งปวงไม่ลุ่มหลงไปกับ
ความคิดในอัตตาตัวตน กายและจิตต่างท�ำหน้าทีข่ องมันโดยสมบูรณ์ดว้ ย
ความเป็น ปกติ ไม่มีอุปทานยึดมั่นในตัวตนจะท�ำ  พูด คิดไปตามหน้าที่
ตามปกติ ปราศจากความเป็ น ตั ว ตนแอบแฝงอยู ่ จึ ง มี ก ายบริ สุ ท ธิ์
ใจบริ สุ ท ธิ์ ศี ล บริ สุ ท ธิ์ สมาธิ บ ริ สุ ท ธิ์ ปั ญ ญาบริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยมี ป ั ญ ญา
เฉลียวฉลาดอยู่เป็นปกติ
รู้เท่าทันจิต มีสัมมาทิฏฐิ (right view) ไม่หลงงมงายติดอยู่ใน
ความเป็นอัตตาตัวตน รูเ้ ท่าทันความคิด สัมมาสังกัปปะ (right thought)
เห็นความคิดขณะทีเ่ กิด ไม่เปิดโอกาสให้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ซ่อนเร้นเข้ามากับความคิด มีความเป็นปกติแห่งศีลคอยรักษากายใจ
การกระท�ำจึงเป็น สัมมากัมมันตะ (right behavior) มีแต่ประกอบ
แต่กรรมดี การพูดจาจึงเป็น สัมมาวาจา (right speech) พูดแต่สงิ่ ทีเ่ ป็น

ประโยชน์ไพเราะไม่ท�ำร้ายใคร
มีอาชีพสุจริต สัมมาอาชีวะ (right livelihood) ไม่ท�ำร้าย
เบียดเบียนใคร มีความเพียรชอบ สัมมาวายามะ (right effort) เพียรใน
การตั้งอยู่ในธรรม มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ คือ สัมมาสติ (mindfulness)
ไม่หลงใหลให้ถกู หลอกด้วยอัตตา ความยึดมัน่ ในตัวตนและมีความตัง้ มัน่
ในสัจธรรมความจริงเป็นปกติ คือ สัมมาสมาธิ (right meditation) มีใจ
มั่นคง ว่องไว สะอาด สว่าง สงบ ไม่สับสนวุ่นวาย มีความเป็นระเบียบ
สามารถแยกแยะ รู้เท่าทันความจริง รู้ในสิ่งที่ตนกระท�ำ พูด คิดอยู่ตลอด
เวลา นี้คือ มรรค 8 หรือ “The Noble Eightfold Path” (อริยสัจจ์
ข้อที่ 4) ซึ่งรวมท�ำงานพร้อมกันไปอย่างสมบูรณ์ เป็นทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา
เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง การกระท�ำ  การพูด การคิด
จะเป็นไปด้วยความปกติเป็นกลาง ไม่บ่ายเบี่ยงเข้าข้างตัวเอง หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวเอง ผลจากการที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือ
จิตรู้เท่าทันความผิดด้วยสติ (mindful) ในขณะที่ความคิดก�ำลังเกิดขึ้น
จิตเกิดปัญญา ความฉลาดรอบรู้ขึ้นมาทันทีเองว่า ทั้งหมดที่สร้างเรื่องให้
ตนเป็นทุกข์นั้น ความจริงแล้วคือ “เจ้าตัวความคิด” นี้เอง จิตเกิดปฏิวัติ
ตัวเองให้เกิดความเป็นอิสระ ปล่อยวาง ไม่ยอมถูกให้ยดึ เหนีย่ วไปกับความ
คิด แม้จะบังคับให้คิดเยี่ยงเดิม จิตก็ไม่ยอมท�ำ  เพราะไม่ยอมโง่อีกแล้ว
ไม่ยอมถูกลากถูให้หนักหน่วงอีกต่อไป จิตจึงไม่ถูกครอบง�ำอยู่ภายใต้
อ�ำนาจของ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งซ่อนมากับความคิดอีก
ต่อไป จิตจะมีแต่ความเบา สบาย สะอาด สว่าง สงบ มีสนั ติสขุ คือไม่ทกุ ข์
ดับทุกข์ หรือ นิโรธ (อริยสัจจ์ ข้อที่3) จิตเข้าสู่สภาพความปกติของจิต
ไม่เปลี่ยนกลับ ขึ้นๆ ลงๆ ตาม ธรรมารมณ์ อีกต่อไป
จิตท�ำหน้าที่ของมัน คือ เป็นธาตุรู้อย่างสมบูรณ์และรอบรู้
เท่าทันความคิดที่ท�ำให้ทุกข์ ไม่เป็นทาสของความคิดอีกต่อไป เป็นจิตที่
บริสทุ ธิถ์ าวรตลอดไปไม่เกิด ไม่ดบั ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่มกี ารปรุงแต่ง หรือ
ที่เรียกว่า นิพพาน นั่นเอง
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ติดตามพัฒนาการของผลอินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี

อินทผลัม (Phoenix dactyifera L., Family Arecaceae)
เป็นพืชยืนต้นที่มีความส�ำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารในแถบประเทศ
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa,
MENA) ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ท ะเลทรายโดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า พื ชชนิดนี้มีค วาม
เกีย่ วเนือ่ งกับ Phoenix dactlos ซึง่ ชาวกรีกให้ความหมายในภาษาละตินว่า
นิ้วสีม่วง หรือนิ้วสีแดง (purple or red finger)

ประวัติอินทผลัม

องค์ประกอบของผลอินทผลัม
ดอกเพศผู้
ดอกเพศเมีย
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ในราว 100 ล้านปีที่ผ่านมาพบว่า 90% ของอินทผลัม เติบโต
และกระจายตัวอยู่ในแถบ MENA ของโลก ส�ำหรับค�ำว่า “Phoenix”
เป็นชื่อนกของเทพแห่งไฟในต�ำนานกรีกโบราณ ซึ่งมีลักษณะขนสีทอง
แวววาว และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะยั่งยืนนิรันดร์ ต�ำนาน
กล่าวว่า นกชนิดนี้เมื่อมีอายุถึง 500 ปี จะเผาตัวเองจนเป็นเถ้า แล้วถือ
ก�ำเนิดขึน้ ใหม่จากกองเถ้านัน้ กลายเป็นนกหนุม่ โดยน�ำ้ ตาของนกชนิดนี้
มีสรรพคุณในการเยียวยารักษาอย่างวิเศษ
ส่วนค�ำว่า “dactylifera” มาจากภาษากรีกว่า “daktylos”
ทีม่ คี วามหมายว่า date หรือ finger เนือ่ งเพราะลักษณะผลของอินทผลัม
มีรูปร่างคล้ายกับลักษณะปลายนิ้วมือคือมีทรงรียาวนั่นเอง และนี่คงเป็น
ที่มาของค�ำเรียกชื่ออินทผลัมในภาษาอังกฤษว่า “Date Palm” ส่วน
ค�ำเรียกในภาษาไทย “อินทผลัม” มาจากค�ำบาลี “อินท” (inda) หรือ
สันสกฤต อินทร (indra) ซึ่งหมายถึงพระอินทร์ น�ำมารวมกับค�ำในภาษา
สันสกฤต “ผลม” (plalam) ซึ่งหมายถึงผลไม้จึงสามารถแปลความของ
ค�ำว่า “อินทผลัม” ว่าหมายถึง “ผลไม้ของพระอินทร์”
แม้จะมีรายงานการค้นพบฟอสซิลของพืชสกุล “Phoenix” ใน
เท็กซัสอเมริกาที่มีอายุราว 50 ล้านปีและก็มีการค้นพบพืชสกุลเดียวกัน

ในทวีปออสเตรเลียด้วยเช่นกัน แต่หลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่ามีการ
เพาะปลูกอินทผลัม ราว 7,000 ปี ก่อนคริสตกาลแถบหุบเขา Indus
ในเมือง Mehrgarh ของประเทศปากีสถานในปัจจุบัน ส่วนหลักฐาน
การเพาะปลู ก และการน� ำ มาบริ โ ภคนั้ น พบหลายประเทศในแถบ
ตะวันออกกลางและตอนเหนือของแอฟฟริกา เช่น อียปิ ต์ ตุรกี ซาอุดอิ ะราเบีย
อิรกั อิหร่าน มีการเพาะปลูกมากว่า 2,000 ปี และมีหลากหลายสายพันธุ์
ทีแ่ พร่กระจายออกไปยังดินแดนอืน่ ๆ ของโลก ทัง้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย และอเมริกา
ในราวปี ค.ศ.1765 ชาวสเปนได้มีการน�ำอินทผลัมเข้าไปปลูก
ในแถบเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนีย ด้วยเหตุผลที่อินทผลัมเป็นไม้ผลที่เก่า
แก่ยาวนาน จึงมีความเกี่ยวข้อง และกล่าวถึงอยู่ในบันทึกหรือคัมภีร์ของ
หลายศาสนา เช่น ยูดาย คริสต์ และอิสลาม โดยจะพรรณนาถึงคุณประโยชน์
คุ ณ ค่ า อั น มหั ศ จรรย์ ข องผลอิ น ทผลั ม เฉพาะในศาสนาอิ ส ลามนั้ น
อินทผลัมไม่ได้ถูกบริโภคเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น แต่เป็นผลไม้ที่
นิยมแพร่หลายตลอดทุกฤดูกาล และหลายประเทศในตะวันออกกลาง
ได้จัดให้อินทผลัมเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศ

ช่อดอกออกเป็นจั่นเหมือนมะพร้าว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีชื่อเรียกภาษาถิ่นคือ khajji
หรือ khajoor ลักษณะเป็นต้นเดีย่ ว และสามารถแตกหน่อได้ ล�ำต้นสูงสุด
ประมาณ 21 - 23 เมตร ขนาดของล�ำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 30 - 50
เซนติเมตร มีกาบก้านใบห่อหุม้ ล�ำต้นมีใบบนล�ำต้นประมาณ 40 - 60 ก้าน
ใบ ก้านทางใบมีหนามแหลมและยาว 2 - 3 นิ้ว ความยาวของทางใบ
ประมาณ 3 - 4 เมตร ใบเป็นแบบขนนก โดยมีใบย่อยพุ่งออกมาหลาย
ทิศทาง
อินทผลัมเป็นพืชยืนต้นทีม่ ดี อกเพศผูแ้ ละเพศเมียแยกกันคนละ
ต้น ช่อดอกจะออกเป็นจัน่ เหมือนมะพร้าวโดยแทงออกจากบริเวณโคนใบ
หรือสะโพกทางใบนัน่ เอง เมือ่ พร้อมจะผสมเกสรทัง้ จัน่ ดอกเพศผูแ้ ละเพศ
เมียจะแตกปริแล้วแผ่ดอกเป็นทะลายช่อดอก เมื่อมีการติดผลและ
ผลพัฒนาขึ้นทะลายช่อผลก็จะขยายออกและมีน�้ำหนักมาก ทั้งดอกเพศ
ผู้และดอกเพศเมียนั้นมีรูปร่างต่างกันมาก โดยดอกเพศเมียจะมีลักษณะ
เป็นปุ่มหรือตุ้มเรียงกันในก้านช่อดอกย่อยมีสีเหลืองซีด ที่ปลายของ
ตุ่มดอกจะมีส่วนรับละอองเกสรหรือ Stigma อยู่ 3 อันในดอก ซึ่งแสดงว่า
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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กล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อน�ำเข้า
การปล่อยให้มกี ารผสมเกสรเองตามธรรมชาติ ผลอินทผลัมหลังจากผสม
ติดแล้ว รังไข่ของดอกเพศเมียจะเบียด และแข่งขันกันจนมีเพียงรังไข่เดียว
ทีจ่ ะสามารถพัฒนาเป็นอินทผลัมทีส่ มบูรณ์แข็งแรง และมีลกั ษณะพัฒนา
เป็นสีเขียวเข้มให้สงั เกตได้ จากนัน้ ผลอินทผลัมก็จะพัฒนาเติบโตจนมีอายุ
ได้ 150 - 170 วัน ก็จะสามารถสุกและเก็บเกี่ยวได้ ขนาด สีผล และ
คุณภาพก็จะแตกต่างออกไปตามสายพันธุ์ เช่น สายพันธุท์ นี่ ยิ มบริโภคเป็น
ผลแห้ง เช่น Ajwah medjool, Khalas, shishi เป็นต้น ส่วนสายพันธุ์ที่
บริโภคได้ทงั้ ผลสดและผลแห้ง เช่น khoneizi, Zamil และ Barhee เป็นต้น

อินทผลัมในเมืองไทย

ในแต่ละตุ่มดอกจะมีรังไข่ (ovary) อยู่ 3 อัน
ส่วนดอกเพศผู้ แม้จะปรากฎอยู่บนก้านช่อดอกย่อยคล้ายกับ
ดอกเพศเมีย แต่จะมีลกั ษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวเปลือก ซึง่ เมือ่ เปิดออก
จะพบมีอับละอองเกสร (anther) อยู่ 3 อัน และมีผงละอองเกสรสีขาว
อมเหลืองบรรจุอยู่ภายใน ความยาวของก้านช่อดอกย่อยของเพศเมียจะ
มีความยาวราว 30 - 50 เซนติเมตร ขณะทีค่ วามยาวของก้านช่อดอกย่อย
ของดอกเพศผู้จะมีความยาวราว 30 - 40 เซนติเมตร และเนื่องจาก
อินทผลัมเป็นพืชที่มีเพศของดอกแยกกันอยู่ และละอองเกสรเพศผู้ยังมี
อิทธิพลต่อทั้ง ขนาด คุณภาพและอายุการเก็บผลอินทผลัม เราอาจเรียก
ลักษณะแบบนี้ว่า “เดชบิดร” หรือ metazenia นั่นเอง
ดังนั้นการช่วยผสมเกสร และการตัดแต่งช่อผล จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญมากเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอินทผลัม และให้ผลดีกว่า
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การปลูกอินทผลัมในเมืองไทยนัน้ มีการน�ำเมล็ดเข้ามาเพาะปลูก
เป็นไม้ประดับกันนานกว่า 50 ปี แล้ว ทั้งนี้เนื่องด้วยรูปทรงของต้น
และสีของใบที่แวววาว ต้องตาต้องใจของคนไทยนั่นเอง อาจารย์ปิฏฐะ
บุนนาค (ปัจจุบนั ท่านเสียชีวติ แล้ว) ผูแ้ ต่งหนังสือปาล์มประดับเคยเล่าให้
ฟังว่าถ้าจะเก็บเมล็ดมาเพาะ ต้องอย่าเอาเมล็ดจากผลที่หล่นร่วงใต้ต้น
เพราะว่าเมื่อน�ำไปเพาะแล้วจะงอกยาก โตช้า ให้เก็บเมล็ดแก่จากผลสุก
บนต้นแล้วแยกเมล็ดมาเพาะ ความงอกและการเจริญเติบโตจะดีมาก
Prof.Punjo (ปันโจ) ผู้สร้างพันธุ์ปาล์มประดับลูกผสมระหว่าง
ปาล์มแชมเปญและปาล์มสามเหลี่ยม (spindle palm) จนได้ปาล์มพันธุ์
เชอรี่หรือ Cham × Spindle ที่ปลูกอยู่บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณ
หน้าทางเข้าคณะประมง ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ท่านก็อธิบายว่า อินทผลัมนั้นมีทั้งต้นดอกเพศผู้และเพศเมีย และในแถบ
ตะวันออกกลางนัน้ มีการปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ เป็นผลไม้ทนี่ ยิ มมากมายหลาย
ร้อยสายพันธุ์ (จ�ำได้ว่าผมและอาจารย์ทั้งสองท่าน คืนนั้นหมดเบียร์
Sanmigel ไปหลายลังครับ ซึง่ เป็นการสนทนากันในค�ำ่ คืนหนึง่ ของเดือน
ตุลาคม 2534)
กระทั่งปลายปี 2535 ก็มีข่าวตื่นเต้นกันว่า ต้นอินทผลัมของ
ท่านนิพนธ์ พร้อมพันธุท์ ปี่ ลูกอยูบ่ ริเวณบ้านใกล้ๆ ปากทางแยกลาดพร้าว
สมัยนั้นมีการติดลูกติดผล แต่ผลที่ได้รับประทานไม่อร่อยเท่าที่ควร
นั่นแสดงว่าในช่วงเวลานั้น ต้นอินทผลัมประดับที่น�ำเข้ามาปลูกในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการปลูกกันทัง้ ต้นเพศผูแ้ ละเพศเมียปะปนกันจนเกิด
การผสมพันธุ์ติดผลเองตามธรรมชาติได้แล้วนั่นเอง
กระทั่งในปี 2543 ก็มีเกษตรกรที่ อ.ไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ คือ โกหลัก หรือ คุณศักดิ์ ล�ำจวน ที่ปลูกอินทผลัมจากต้นเพาะ

การเจริญของรากต้นกล้าอินทผลัมในแคปซูล
เมล็ดเป็นสวนอินทผลัม และติดตามสนใจจนคัดต้นพันธุ์ที่มีลักษณะผล
ทีด่ ไี ด้ในเมืองไทย โดยมีการเก็บละอองเกสรและมีการผสมเกสรอย่างเป็น
กิจกรรมชัดเจน มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ของตนเองขึ้นมา ถือว่าท่านเป็น
ผู้บุกเบิกให้เกิดกระแสการสนใจในการปลูกอินทผลัมในเมืองไทยทีเดียว
การขยายพันธุอ์ นิ ทผลัมด้วยการเพาะเมล็ด แล้วน�ำกล้าพันธุไ์ ป
ขายเพือ่ ปลูกต่อไปนัน้ ทัง้ ราคาและการลงทุนมีมลู ค่าสูงมาก และผลจาก
การทีเ่ มือ่ ปลูกไปแล้ว 3-4 ปี ก็จะพบว่าต้นอินทผลัมเป็นต้นดอกเพศผูเ้ สีย
มากถึง 60 - 90% และแม้ต้นที่มีดอกเพศเมียที่ได้มาก็มีลักษณะไม่ได้ดี
คือรับประทานไม่ได้เลย มีการไถแปลงทิ้งกันมากมาย ว่ากล่าวโทษแก่
ผูจ้ ำ� หน่ายกล้าพันธุแ์ ละแหล่งทีเ่ ก็บเมล็ดพันธุก์ นั มากมายในหลายภูมภิ าค
ของประเทศไทย
ราวปี 2553 - 2554 มีเกษตรกรบางกลุม่ น�ำเข้าต้นกล้าอินทผลัม
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จากทัง้ ประเทศอังกฤษ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรต
และซาอุดิอะราเบีย เข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยน�ำเข้ามาทั้งต้นกล้า
ดอกเพศเมีย และเพศผู้มาทดลองปลูก พอเกิดผลดีมีผลผลิตที่น่าสนใจ
พอจะแข่งขันกับต่างประเทศได้ในราวปี 2558 – 2559 จึงมีการสัง่ เข้ามา
เผยแพร่กันมากมาย คาดว่าน่าจะมีการน�ำเข้ามาราว 20,000 – 30,000
ต้น ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการน�ำเข้าจากบริษัท ดีพีดี ที่อังกฤษ และบริษัท
ดีพดี ี สาขาทีด่ ไู บ เป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับการประกาศปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ เป็น
เวลา 4 ปี จากบริษัท ดีพีดี ที่อังกฤษในราวกลางปี 2559 ปัจจุบันคาดว่า
ประเทศไทย น่าจะมีต้นอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพศเมีย ราว 10 สาย
พันธุ์ และต้นเพศผู้ราว 6 สายพันธุ์ ที่พร้อมแยกหน่อ และพร้อมในการมี
ละอองเกสรเพศผู้ เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการเขตกรรมการปลูก
อินทผลัม เพื่อการค้าในประเทศไทยต่อไปได้

อินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี

อินทผลัมพันธุ์ Barhee ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน และในช่วง
เดือนรอมฎอนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะน�ำเข้ามาจากประเทศอินเดีย
ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติของผลอินทผลัมพันธุน์ เี้ หมาะกับความนิยม
บริโภคในเมืองไทยนั่นเอง จึงมีเกษตรกรน�ำเข้ามาปลูกในประเทศไทย
มากกว่าสายพันธุอ์ นื่ ๆ และก็มเี กษตรกรไทยหลายรายทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
จากการปลูกอินทผลัมสายพันธุน์ มี้ ากมายโดยพบว่า เมือ่ ปลูกลงในแปลง
ปลูก แล้วเพียง 2 – 3 ปี ก็สามารถเก็บเกีย่ วผลสดได้แล้ว ขณะทีม่ รี ายงาน
ว่าส�ำหรับในประเทศอิรัก ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดใช้เวลา 6 – 7 ปี จึงจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ในการติ ด ตามศึ ก ษาการพั ฒ นาการของผลอิ น ทผลั ม พั น ธุ ์
Barhee ได้รับความอนุเคราะห์ และร่วมติดตามข้อมูล จากสวนธนภรณ์
อิ น ทผลั ม ภู เขี ย ว จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยคุ ณ อร่ า ม เชื้ อ ประสาท และ
คุณทรงยศ รุจิสิริ โดยที่สวนแห่งนี้นั้น คุณทรงยศเป็นผู้สั่งน�ำเข้าต้นกล้า
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ มาจากบริษทั ดีพดี ี (DPD) ทีป่ ระเทศอังกฤษ เป็นสายพันธุ์
Barhee ต้นเพศเมียปลูกในแปลงได้ 12 เดือน (หลังจากการอนุบาลกล้า
ที่น�ำเข้ามาได้ 8 เดือน) และมีการผสมละอองเกสรโดยละอองเกสรจาก
ต้นอินทผลัมเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สายพันธุ์ Ganami หรือ Ghanami สีเขียว
หลังจากท�ำการผสมเกสรแล้วราว 5 สัปดาห์ จะด�ำเนินการวัด
ขนาดความยาวของผล และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวขวางของผล

อินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี

อินทผลัมพันธุ์ Barhee หรือ Barhi (บาร์ฮี) เป็นสายพันธุ์
อินทผลัมเหมาะส�ำหรับบริโภคผลสดทีม่ แี หล่งก�ำเนิดในประเทศอิรกั และมี
การน�ำไปปลูกแพร่หลายในหลายประเทศ ลักษณะผลของอินทผลัมพันธุน์ ี้
มีลกั ษณะกลมรีเล็กน้อย เมือ่ ผลแก่จะมีสเี หลืองอ่อน และสีเหลืองเข้มขึน้
หรือเป็นสีเหลืองแก่เมื่อแก่เต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การรับประทาน
เนื้อผลมีรสชาติ มัน กรอบ หวานเล็กน้อย ไม่ติดฝาด เมื่อแก่เต็มที่
มีการขนานนามอินทผลัมพันธุ์ Barhee ว่าเป็น “แอปเปิล
แห่งตะวันออกกลาง” ในประเทศไทยจะพบว่า มีการน�ำเข้าผลสดของ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ค่าเฉลี่ยเป็นมิลลิเมตร จากจ�ำนวนผลที่ตรวจวัด 20 ผล ทุกสัปดาห์
ต่อเนือ่ งจนผลอินทผลัมมีอายุ 176 วัน หลังการผสมเกสร ซึง่ ผลอินทผลัม
สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวพอดี ขณะเดียวกันก็มีการผ่าผลเพื่อติดตามการ
พัฒนาเนือ้ ผลภายในและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผลการด�ำเนินการ
ปรากฏตามตารางและกราฟที่แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านความยาว
ของผลอินทผลัมพันธุ์ Barhee ในช่วง 37 – 70 วัน หลังการผสมเกสร
จะมีการเพิม่ ขนาดความยาวอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาขนาดความยาว
ของผลจะเป็นไปอย่างชะลอลง เมื่อผลอินทผลัมมีอายุ 80 – 120 วัน
หลังการผสมเกสร โดยทีไ่ ม่พบมีการขยายขนาดความยาวของผลอินทผลัม
เกิดขึ้นเลยหลังจากผลอินทผลัมมีอายุได้ 120 วันหลังการผสมเกสร
ในส่วนการเพิ่มขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางในแนว
ขวางของผลอินทผลัมนั้นพบว่า การเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้น
ในช่วง 35 – 90 วัน หลังการผสมเกสร จากนั้นการเพิ่มขนาดความกว้าง
ของผลอินทผลัมจะชะลอลงในช่วงผลอินทผลัมมีอายุ 100 – 120 วัน
และการขยายขนาดความกว้างของผลอินทผลัมจะหยุดเมื่อผลอินทผลัม
มีอายุได้ 120 วัน หลังการผสมเกสร
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ด้านการพัฒนาการขององค์ประกอบภายในของผลอินทผลัม
สายพันธุ์ Barhee นั้น พบว่า พัฒนาการของการสร้างเมล็ดในผลนั้น
สังเกตได้เมื่อผลอินทผลัมมีอายุ 50 วัน หลังการผสมเกสร และการสร้าง
เนื้อผล (pulp) และเมล็ด (seed หรือ kernel ) จะสังเกตและแยกได้
ชัดเจนเมื่อผลอินทผลัมมีอายุ 65 วัน หลังการผสมเกสรและเมื่อผล
อินทผลัมมีอายุได้ 90 วัน หลังการผสมเกสร เมล็ดจะแข็งพร้อมกับการ
พัฒนาของเนื้อเยื่อส่วนห่อหุ้มเมล็ด (Endocarp) พบสังเกตเห็นได้
ในขณะที่ส่วนของผิวผลภายนอก (Epicarp หรือ skin) นั้น พบว่าจะเริ่ม
มีการพัฒนาจากสีเขียวเปลีย่ นเป็นสีเขียวอมเหลือง เมือ่ ผลอินทผลัมมีอายุ
ได้ราว 120 วัน หลังการผสมเกสร
การพั ฒ นาสี เ หลื อ งบนผิ ว ผลอิ น ทผลั ม จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ผล
อินทผลัมมีอายุ 130 วัน หลังการผสมเกสรกระทั่งผิวผลอินทผลัมจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ครอบคลุมราว 95% ของผิวผลอินทผลัม เมื่อผล
อินทผลัมมีอายุ 145 วัน หลังการผสมเกสร จากนั้นผิวผลอินทผลัมก็จะ
เริ่มพัฒนาสีเหลืองเป็นสีเหลืองที่เข้มหรือแก่ทั้งผลและพร้อมเก็บเกี่ยว
เมื่อผลอินทผลัมมีอายุได้ 175 วัน หลังการผสมเกสร

3 เดือน หลังผสมเกสร

63 วัน หลังผสมเกสร

4 เดือน หลังผสมเกสร

142 วัน หลังผสมเกสร

175 วัน หลังผสมเกสร

หวังว่าข้อมูลในการติดตามศึกษาพัฒนาการของผลอินทผลัม
พันธุ์ Barhee ครั้งนี้ ซึ่งได้ด�ำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 และ
เสร็จสิ้นการติดตามศึกษา เมื่อ เดือน สิงหาคม 2562 คงพอเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ดิ แู ลผลอินทผลัมทีป่ ลูกในเมืองไทยได้บา้ งและเป็นแนวทาง
แก่ผทู้ สี่ นใจศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาการปลูกอินทผลัม ให้เป็นผลไม้ทสี่ ำ� คัญ
อีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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พืชสวน วิ ช า ก า ร
ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ

องุ่นต้นที่ ด อยช้าง
องุ่นต้น หรือ จาโบติกาบ้า (Jaboticaba) มีชื่อวิทยาศาสตร์
Myrciaria cauliflora มีชอื่ สามัญ Jaboticaba, Jabuticaba, Guaperu,
Guapuru, Hivapuru, Sabara, Ybapuru อยู่ในวงค์ Myrtaceae
เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตช้า มีถิ่นก�ำเนิดทางตอนใต้ของประเทศบราซิล
มีการปลูกในเชิงเศรษฐกิจในประเทศบราซิล ในพืน้ ทีข่ องรัฐต่าง ๆ หลายรัฐ
โดยเฉพาะในรัฐ São Paulo มีชาวสวนปลูกองุ่นต้น หรือจาโบติกาบ้า
ถึง 204 ราย พืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 269.80 แฮกแตร์ เมือ่ ปีพ.ศ.2532 มีจำ� นวน
ผลผลิตขององุ่นต้นซื้อขายอยู่ในตลาดผลไม้ในรัฐ São Paulo ถึง 921.5
ตัน และเพิ่มมากถึง 4,142 ตัน ในปี พ.ศ. 2541 ส่วนในปี พ.ศ. 2551
ผลผลิตสูงถึง 1 หมื่นตัน
ในสหรัฐอเมริกา มีผลผลิตจากองุน่ ต้น 63 ตัน ในปี พ.ศ. 2546
ในพื้นที่ 190 แฮกแตร์ มีมูลค่าการซื้อขาย 212,000 ดอลลาร์ ส่วนปี
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2551 มีผลผลิต 149.6 ตัน พืน้ ที่ 220 แฮกแตร์ มูลค่าการซือ้ ขาย 528,000
ดอลลาร์
พืชน่าสนใจชนิดนีใ้ นประเทศไทยยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ทางศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ได้น�ำเมล็ดจาโบติกาบ้าหรือองุ่นต้น
มาจากฮาวายจ�ำนวนหนึ่งมาปลูกเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา โดยปลูกแทรก
ตามไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ผลกึ่งเมืองหนาว เช่น ท้อ สาลี่ รวมถึงแปลงกาแฟ
สายพันธุ์อาราบิก้า เนื่องจากอดีตเป็นแปลงอนุรักษ์ และรักษาพันธุ์
ปั จ จุ บั น องุ ่ น ต้ น ให้ ผ ลผลิ ต เมื่ อ เดื อ นเมษายน–พฤษภาคม
พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา แต่ส่วนมาก ได้แปรรูปเป็นน�้ำผลไม้ไว้บริโภค และ
แบ่งท�ำเป็นไวน์ ส�ำหรับประเทศไทยยังมีผรู้ จู้ กั องุน่ ต้นน้อยมาก ดังนัน้ หาก
ท่านสนใจสามารถมาศึกษาข้อมูล พร้อมกับลิ้มรสชาติของผลสด หรือ
เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลขององุ่นต้นได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ที่สูงเชียงราย ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นต้น หรือ
จาโบติกาบ้า อยู่จ�ำนวนมากและถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ผลขององุ่นต้นประกอบด้วย เยื่อใย หรือ fiber มีไขมันและ
แคลอรี่ต�่ำ  ซึ่งคุณสมบัติของ fiber ช่วยป้องกันการกินอาหารเกินความ
ต้องการของร่างกายได้ ผลขององุน่ ต้นจึงเหมาะแก่การเป็นอาหารควบคุม
น�้ำหนัก นอกจากนี้คุณสมบัติของ fiber ยังท�ำให้ระบบย่อยอาหารและ
การขับถ่ายเป็นปกติ และช่วยท�ำให้ระบบล�ำไส้สะอาด สาร anthocyanin
หรือ polyphenols ในเปลือกผลองุ่นต้น มีส่วนในกระบวนการ lipid
metabolism ช่วยลดความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดตีบ จากการ

ผลยังอ่อน
ลักษณะการติดผล

ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้ผลักดันให้องุ่นต้นเป็นพืชเศรษฐกิจ
ผลผลิตที่ได้ในปี 2563

ศึกษาในหนูทดลอง พบว่า ช่วยลดระดับของ โคเลสเตอรอล (LDL)
และ ไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือด และเพิม่ ระดับ โคเลสเตอรอล (HDL)
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
จากการศึกษาคุณสมบัตทิ างโภชนาการของผลสดองุน่ ต้น หรือ
จาโบติกาบ้า พบว่าเป็นแหล่งของวิตามินซี วิตามินอี ไทอามิน (thiamin)
ไนอาซิ น (niacin) ไรโบฟลาวิ น (riboflavin) รวมทั้ ง แคลเซี ย ม,
โพแทสเซียม, แมงกานีส, เหล็ก, ฟอสฟอรัส, ทองแดง และสังกะสี
นอกจากนี้ยังมี กรดอะมิโน (amino acid) และกรดไขมัน
(fatty acid) ผลองุ ่ น ต้ น มี ส าร ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และ
โพลีฟนี อล (polyphenols) รวมทัง้ มีสารต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant)
มากกว่า ผลไม้และผักหลายชนิด ต่างประเทศนิยมน�ำมาท�ำไวน์ แยม
น�้ำผลไม้ หรือรับประทานผลสด
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นไม้ประดับ
ขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง
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ในประเทศบราซิลนิยมใช้เปลือกของต้นองุ่นต้น ต้มกับน�้ำดื่ม
บรรเทาอาการหอบหืด และโรคบิด ท�ำเป็นน�้ำยาบ้วนปากลดการอักเสบ
ของต่อมทอนซิล ผลองุ่นต้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยยับยั้งอนุมูล
อิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นสาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็ง รวมทั้งสาร
ก่ อ มะเร็ ง จากการสู บ บุ ห รี่ ช่ ว ยป้ อ งกั น การแก่ ก ่ อ นวั ย ของเซลล์ ผิ ว
รอยเหี่ยวย่น และริ้วรอยก่อนวัย พบสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิว
ช่วยฟืน้ ฟูผวิ เสือ่ มสภาพและช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน้ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
ส่วนเนื้อของผลองุ่นต้นประกอบด้วยวิตามินบี 3 (Niacinamide) ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมเอนไซม์ในการเจริญเติบโตของเซลล์ผวิ นอกจาก
นีย้ งั มีคณ
ุ สมบัติ detoxify ช่วยลดสารพิษในร่างกาย คุณสมบัตขิ อง fiber
ในเนื้อผลยังท�ำให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกติ ช่วยท�ำให้
ระบบล�ำไส้สะอาด สารแอนโทไซยานิน หรือ โพลีฟนี อลในเปลือกผลองุน่
ต้น มีสว่ นในกระบวนการ lipid metabolism ช่วยลดความเสีย่ งการเกิด
โรคหัวใจหลอดเลือดตีบ
องค์ประกอบของผลองุ่นต้นที่มีแคลเซียม โพแทสเซียม และ
แมงกานีส เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน ช่วยให้
กระดูกแข็งแรง และป้องกันโรคกระดูกพรุน ลดอาการอักเสบ ใช้บรรเทา
อาการข้ออักเสบ และอาการอักเสบบริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย ในอดีตองุน่
ต้นเป็นผลไม้ชนิดหนึง่ ทีแ่ นะน�ำให้สตรีมคี รรภ์รบั ประทาน เนือ่ งจากมีธาตุ
เหล็ก และมีกรดโฟลิค (folic acid) ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของทารกในครรภ์

เหตุผลหลักที่องุ่นต้นจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต
1. ผลสด รสชาติดี มีคุณค่าที่ดีต่อร่างกาย บริโภคได้เหมือน
ผลไม้เศรษฐกิจทั่วไป และเป็นพืชสากล
2. ให้ผลผลิตดก โดยผลผลิตต่อต้นที่ปล่อยตามธรรมชาติ
ให้ผลผลิตไม่ต�่ำกว่า 30 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นตาม
อายุต้น (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล ตามอายุต้น พื้นที่ปลูก การดูแลและ
การตัดแต่งกิ่ง)
3. มีศกั ยภาพสูงทีส่ ามารถน�ำไปสูพ่ ชื อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
เนื่องจากสามารถแปรรูป หรือท�ำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง
4. เป็นพืชที่ปรับตัวได้กับเกือบทุกสภาพพื้นที่ (อุณหภูมิ และ
ทุกความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล) อีกทัง้ สามารถปลูกแทรกหรือปลูกร่วมกับ
พืชชนิดอื่นได้ดีอีกด้วย
จากคุณสมบัติขององุ่นต้นมีสารหรือธาตุอาหารส�ำคัญหลาย
ชนิดที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรค
มะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งได้ แต่ข้อมูลลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ และด้านการเจริญเติบโตขององุน่ ต้นในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษา อีกทั้งยังมีไม่การคัดเลือกสายต้นที่เจริญเติบโตและวิธีท�ำให้
ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์ แบบประดับ หรือเชิงศิลป์
1. ลักษณะผลเหมือนนิลตะโก (Black Spinel) โอนิกซ์ (Onyx)
และหยกด�ำ (Black Jade) ซึ่งดูมีพลัง และขลัง สามารถส่งมอบเป็นของ
ขวัญ หรือประดับในโอกาสพิเศษ
2. ลักษณะใบ คล้ายหอกสีเขียวมันวาวตลอดทั้งปี สามารถ
ประดับตามสถานที่ต่างๆ
3. สามารถตัดแต่งทรงพุ่ม หรือเป็นไม้ดัดตามต้องการ
การที่องุ่นต้น หรือจาโบติกาบ้าเป็นพืชที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพ
ด้านโภชนาการ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าเพราะเป็นไม้
ยืนต้นทีเ่ ขียวชอุม่ ตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ มีอนาคตทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถปลูก
ได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย สิ่งที่ควรศึกษาต่อ คือ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของจาโบติกาบ้า ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การย่นอายุตน้
ก่อนให้ผลผลิต หรือการท�ำให้ออกผลผลิตนอกฤดู การทดลองปลูก
ในสภาพพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศ และส่วนของผลิตผลควรศึกษาเกีย่ วกับ
การแปรรูป ตากแห้ง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น อาหาร
เสริม วิตามินรวม เพื่อจะเผยแพร่และพัฒนาต่อไป

เตรียมแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม

(ผู้ร่วมงาน : ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรที่สูงเชียงราย เกียรติสยาม แก้วดอกรัก และ
วัฒนนิกรณ์ เทพโพธา)
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พืชสวน น่ า รู้
กองบรรณาธิการ

เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมพร้อมปลูกแตงโม

คุณการะเวก ก่วยจีน

ช่วงที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการปลูกแตงโมคือช่วงปลายฝน
ต้นหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งผลิตผลที่ได้จะอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม และในช่วงนี้ก็เข้าใกล้ฤดูเพาะปลูกแตงโมกันแล้ว เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ พีน่ อ้ งเกษตรกรและเสริมสร้างความมัน่ คงทางอาหาร จึงขอ
ชวนพี่น้องเกษตรกรมาเตรียมความพร้อมในการปลูกแตงโมเพื่อสร้าง
รายได้ ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับที่จะช่วยให้การปลูกแตงโมได้ผลิตผลงาม
ขายง่าย รายได้ดี
“ปลูกเร็ว ขายคล่อง” คือข้อดีของการปลูกแตงโม เพราะตัง้ แต่
ระยะเริ่มเพาะปลูกไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวใช้เวลาน้อยเพียงประมาณ
2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตส่งตลาดและได้ผลตอบแทนแล้ว โดยเฉพาะ
แตงโมสายพันธุ์ที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะคุณภาพผลิตผล
ที่ถูกใจทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภค เรียกได้ว่า “คนปลูกได้ก�ำไรงาม
คนทานได้ลิ้มรสของอร่อย” ด้วยงบลงทุนต่อไร่เฉลี่ยเพียง 10,000 บาท
โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 4 – 6 ตัน และราคาผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 8 – 10 บาท (ขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)
เมล็ดพันธุ์แตงโมสายพันธุ์ของเจียไต๋ที่เกษตรกรนิยมปลูก
ในขณะนี้มี 3 สายพันธุ์คือ ซอนญ่า พลัส เมญ่า และทัมอัพ ซึ่งแต่ละ
สายพันธุ์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ได้แก่
ซอนญ่า พลัส แตงโมทรงกลมรี (short oblong) มีจุดเด่นที่
เนื้อสีแดงสดใส รสชาติหวานชื่นใจ เนื้อกรอบ ผลเป็นลายคริมสันแท้
เปลือกบาง เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย สามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย
ปลูกง่าย ท�ำก�ำไรได้มากเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการสายพันธุ์นี้
สูงมาก น�้ำหนักผลเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัม
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เมญ่า แตงโมทรงหมอนยาว (oblong) จุดขายคือสีแดงสวย
เนื้อละเอียด รสชาติหวานละมุน ผลสีเขียวเข้มมีลายตาข่าย เนื้อเยอะ
นิ ย มปลู ก เพราะเป็ น สายพั น ธุ ์ ที่ ป ลู ก ได้ ต ลอดทั้ ง ปี และเหมาะกั บ
ภูมิประเทศที่มีฝนมาก เช่น ภาคใต้ เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ทนฝน และ
สามารถไว้ลูกข้อใกล้ได้ ไส้ไม่แตก น�้ำหนักผลเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัม
ทัมอัพ แตงโมทรงกลมรี (short oblong) ลักษณะเด่นคล้าย
แตงโมญีป่ นุ่ คือลูกสีเขียวเข้มจนเกือบด�ำ เนือ้ แน่นมากให้ความรูส้ กึ กรอบ
อร่อย รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาแรง เกษตรกร
เริม่ ปลูกมากขึน้ และได้ผลตอบรับจากตลาดดีมาก จุดเด่นคือเป็นสายพันธุ์
ที่ดก แต่หากต้องการให้ได้ผลใหญ่ น�้ำหนักสูง ควรเลี้ยงผลเพียง 1-2 ผล
ต่อต้น น�้ำหนักผลเฉลี่ย 3-5 กิโลกรัม
คุณการะเวก ก่วยจีน หรือที่ใคร ๆ เรียกว่า “ป๋าเวก” เป็น
ผู้หนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จกับการปลูกแตงโม 1 ใน 3 สายพันธุ์นั้น
จากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมายาวนาน ประสบปัญหาราคาอ้อยที่ผันผวน
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวอ้อยได้ ป๋าเวกตัดสินใจพลิกชีวิต เริ่มต้น
ใหม่กับธุรกิจแตงโมในจังหวัดก�ำแพงเพชร ปลูกแตงโมมาหลายพันธุ์
แต่หลังจากได้เปิดใจทดลองปลูกแตงโม ซอนญ่า พลัส เกิดความประทับใจ
เพราะเมื่อเทียบกับแตงโมสายพันธุ์อื่นๆ ที่เคยปลูก เห็นได้ชัดว่าแตงโม
ซอนญ่า พลัส นั้นดีกว่า ทั้งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความสม�่ำเสมอของขนาด
และทรงผล ท�ำให้ได้ผลิตผลต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นคุณภาพเนื้อของแตงโมซอนญ่า พลัส ยังเป็นที่
ยอมรับและนิยมชมชอบจากผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ป๋าเวกจึงหันมาปลูก
แตงโมซอนญ่า พลัส เต็มตัวจนประสบความส�ำเร็จอย่างในปัจจุบัน

คุณการะเวก (ซ้าย)
“ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นถึง 5 เท่า
แน่นอนว่าไม่ใช่การเติบโตของผมคนเดียว แต่เป็นการเติบโตไปพร้อมๆ กัน
กับเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรของผม” คุณการะเวก ก่วยจีน กล่าว
เพือ่ ให้พนี่ อ้ งเกษรตกรได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับฤดูกาลปลูก
แตงโมที่ก�ำลังจะมาถึง จึงขอแบ่งปันเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะช่วยให้การปลูก
แตงโม ได้ผลิตผลที่สวยงามและได้ราคาดี ได้แก่
1. การให้น�้ำและการดูแลรักษาแปลง
ควรวางระบบน�ำ้ หยดและคลุมแปลงเสมอ ซึง่ ระบบน�ำ้ หยด
จะช่วยให้ควบคุมปริมาณการใช้น�้ำได้ดี เพราะแตงโมเป็นพืชที่ควรให้น�้ำ
ทีละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ หากให้น�้ำมากไปจะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อที่จะ
เกิดปัญหาไส้ล้ม อายุการเก็บรักษาสั้น และความหวานจะลดลง รวมถึง
โรคจากเชื้อราที่จะตามมาอีกด้วย ส่วนการคลุมแปลงนั้นช่วยได้มากใน
เรื่องการควบคุมความชื้นในดินและป้องกันวัชพืชต่างๆ
2. การตัดยอดและจัดเถา
การเด็ดยอดช่วยให้แตงโมแตกแขนง จากนัน้ ควรจัดเถาไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่ปล่อยให้เถาเลื้อยไปตามธรรมชาติจนทับซ้อนกัน
เนือ่ งจากท�ำให้ดแู ลยากและมีผลต่อจ�ำนวนผลิตผลทีจ่ ะลดลง โดยให้เหลือ
ต้นละ 3 เถา เพราะการจัดเถาที่เป็นระเบียบจะช่วยให้การติดลูกได้
คุณภาพสม�่ำเสมอ อีกทั้งยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บได้พร้อมกัน
ทั้งแปลง ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา
3. การต่อดอก
คัดเลือกดอกตัวเมียดอกที่ 2 – 3 หรือประมาณข้อที่ 13
– 15 ขึน้ ไปเพือ่ ท�ำการผสมดอก โดยเด็ดดอกตัวผูท้ กี่ ำ� ลังบานมาปลิดกลีบ
ดอกออกให้หมด แล้วจึงน�ำเกสรดอกตัวผูน้ ไี้ ปแต้มลงบนเกสรดอกตัวเมีย
ให้ทั่วกันทั้งดอก ซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้า 6.00-10.00 น.
เท่านั้น และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรผสมดอกด้วยมือ ซึ่งจะช่วยให้การ
ติดลูกออกมาได้ทรงสวยเกรดเอ
4. การปลิดผลทิ้ง
แตงโม 1 ต้นควรคัดไว้เพียง 2 ลูก เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มี
คุณภาพสูงสุด น�้ำหนักดี ขายได้ราคาจึงไม่ควรไว้ลูกเกิน 2 ลูกต่อต้น
คัดเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เท่านั้น
5. การเก็บผล
งดให้น�้ำ  3 วันก่อนเก็บเกี่ยว เนื่องจากลักษณะเด่นของ
แตงโมที่ดีคือเนื้อแน่น สีแดงสวย รสหวานหอม หากต้องการคงจุดขาย
เหล่านี้ไว้จ�ำเป็นจะต้องงดการให้น�้ำเป็นเวลา 3 วันก่อนเก็บผลิตผล

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมเมญ่า

แตงโมทัมอัพ
เพื่อให้แตงโมเข้าสู่สภาวะปรับตัว โดยแตงโมจะสร้างความหวานสูงขึ้น
เนื้อจะมีสีแดงสวยชัดขึ้น เปลือกแข็งขึ้นทนต่อการกระแทกระหว่าง
การขนส่ง ซึ่งล้วนตรงความต้องการของตลาด
เพี ย งเท่ า นี้ พี่ น ้ อ งเกษตรกรก็ ส ามารถน� ำ เทคนิ ค ทั้ ง 5 ไป
เตรียมความพร้อมส�ำหรับปลูกแตงโมในฤดูกาลที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ได้เลย
เพื่อเป้าหมาย ‘ขายได้ดี ขายได้ทุกผล’
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ท้ายเล่ม
ท่านสมาชิกที่รัก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบ้านเราผ่อนคลายลงมาก
แล้ว แต่ยงั ไม่อยากให้ทกุ ท่านไว้วางใจ ขอให้ทกุ ท่านยังคงสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ
และเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะถ้า “การ์ดตก” กันหมด เมื่อมีใครติดเชื้อ
หลงเข้ามาปะปนอยู่ในคนหมู่มาก ไวรัสร้ายกลับมาระบาดอีกครั้ง สถานการณ์
บ้านเมืองจะเลวร้ายไปกว่าเดิม
เมือ่ วันที่ 6-12 สิงหาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดงานมหกรรมกล้วยไม้แห่งแผ่นดิน “Siam Paragon
Bangkok Royal Orchid Paradise : The Pride of Siam” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน งานนี้
น�ำกล้วยไม้ 9 สกุลมาจัดแสดงและตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ เมื่อสิ้นสุดงาน
ได้ จ� ำ หน่ า ยกล้ ว ยไม้ ที่ น� ำ มาจั ด แสดงเพื่ อ น� ำ เงิ น รายได้ ม อบให้ มู ล นิ ธิ ค นพิ ก าร
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
งานกล้วยไม้ทยี่ งิ่ ใหญ่ยงั ไม่หยุดเพียงเท่านี้ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ฟ้าประทานฟาร์ม สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และ
สมาคมกล้วยไม้โคราช จะร่วมกันจัดงานแสดงและประกวดกล้วยไม้ระดับประเทศ
ภายใต้แนวคิด “กล้วยไม้...อัญมณีศรีสยาม” ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน
2563 ณ โรส พาร์ค อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งานนี้จะมีการประกวด
กล้วยไม้ 10 สกุล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลยอดเยีย่ มของงานแต่ละ
ประเภท รางวัลละ 30,000 บาท
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครัง้ นี้ เพือ่ ฟืน้ ฟูการจัดงานกล้วยไม้ระดับชาติ
และธุรกิจกล้วยไม้ของไทย สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ฝ่าฟัน
สถานการณ์ที่ยากล�ำบากในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อปูพื้นฐานและ
เตรียมการผลักดันให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นในปี 2569 ที่อุดรธานี และปี 2572 ที่นครราชสีมา รวมทั้ง
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา
ด้วย ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดส�ำหรับงานกล้วยไม้ระดับประเทศในครั้งนี้
งานใหญ่อีกงานหนึ่ง ที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
คือ การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd ASIAN
Horticultural Congress ซึ่งเลื่อนเพราะพิษโควิด-19 จากวันที่ 7-9 พฤษภาคม
2563 เป็นวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 และเปลีย่ นสถานที่ จากศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการไบเทค บางนา มาเป็น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
กรุงเทพฯ  ความคืบหน้าจะน�ำมาเสนอต่อไป
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

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางวัชรี จียาศักดิ์
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ
อุปนายก

นายอนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ
ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
สาราณียกร
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุรัตน์วดี สงแก้
ฝ่ายต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
ฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช นาคะ
ฝ่ายทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
นางกาญจนา โยธารักษ์
กรรมการกลาง
นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางวิไล อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก       
นางสาวมณฑกาฬ ลีมา
นายศุภเชษฐ์ บุญประสพ
ประจ�ำสมาคม
ผู้จัดการสมาคม    นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ, นางกาญจนา โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม นางนิตยา บูรณวิทย์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายวรเทพ สุภาดุลย์
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
นางพวงพกา คมสัน

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
http://www.hsst.or.th

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

29

30

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

31

32

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

