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พืชสวน ก า ร ต ล า ด

ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

	 ทุเรียน	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Durio zibethinus	Murr.	 เป็น 
ไม้ผลยืนต้นเจริญเติบโตดีในภูมิอากาศร้อนชื้นจัดอยู่ในวงศ์	 Bombaca-
ceae	 ด้วยลักษณะของผลทุเรียนที่หนามแหลมดูแปลกตา	 และเม่ือสุก 
จะมีกลิ่นแรง	 และเนื้อผลมีรสชาติหวานมัน	 คนพื้นเมืองในแถบเกาะ
สุมาตรา	 บอร์เนียว	 และมาเลเซีย	 ซึ่งเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของทุเรียน
ตามธรรมชาติ	จึงนิยมน�ามารับประทาน	
	 เนื่องจากผลทุเรียนมีหนามดังน้ัน	 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)	นกัเดนิทางและพ่อค้าอญัมณ	ีชาวฝรัง่เศส	Jean	
Baptiste	Tavernier	ซึง่มคีวามใกล้ชดิกบัพระเจ้าหลยุส์ที	่14	ของฝรัง่เศส	
ได้เดินทางผ่านมาที่เมืองไทย	 หรือสยามในสมัยน้ัน	 และได้บันทึกว่า	 
เขาได้พบว่ามีการปลูกและท�าสวนทุเรียนในสยาม	 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	 

ทุเรียนไทยจะรุ่งหรือร่วง

3	 มกราคม	 2231)	 เม่ือกลับไปยังฝรั่งเศสเขาได้เขียนหนังสือหรือ 
จดหมายเหตุลาลูแบร์	 “Du	 Royaume	 De	 Siam”	 เป็นการบันทึก
เหตกุารณ์บ้านเมอืงสยามในสมยันัน้	และมกีารบรรยายถงึการปลกูทเุรยีน
และการเก็บค่าอากรจากการปลูกทุเรียนด้วยในสมัยนั้น
	 จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสทั้งสองท่าน	 เป็นการยืนยันได้ว่า	
ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่พัฒนาการปลูกทุเรียนใน
ลักษณะของสวนทุเรียน	คือ	มีระยะปลูกและมีการเขตกรรมจนมีผลผลิต
เป็นกอบเป็นก�า	 และถ้าหากจะชี้ชัดว่าประเทศใดปลูกทุเรียนมาก่อน
ประเทศไทย	อาจจะพจิารณาได้จากบทความของ	พระยาแพทยพงศาธิบดี 
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(สุ่น	สุนทรเวช)	ที่ได้เขียนบทความ	“ประวัติทุเรียน”	ลงในวารสารกสิกร
ฉบับที่	27	ปี	พ.ศ.	2497	(ค.ศ.	1954)	โดยท่านได้ระบุถึงการขยายพันธุ์
ทุเรียนที่เดิมเป็นไม้ป่าแถวแหลมมลาย	ู แล้วจึงมีการแพร่พันธุ์ขึ้นมาทาง
นครศรีธรรมราช	กรุงเทพ	จันทบุรี	ไกลสุดถึง	แพร่	และ	น่าน	
	 หากพิจารณาถึงประวัติศาสตร์	 ของการแผ่ขยายด้านศาสนา
จากอนิเดยี	ทัง้พราหมณ์และพทุธ	จะพบว่าจงัหวดันครศรีธรรมราชทัง้ใน
สมัยศรีธรรมาโศกราช	 และอาณาจักรศรีวิชัยนั้น	 มีมาช้านานก่อนยุค
สุโขทัย	 ดังนั้นการปลูกทุเรียนเป็นสวนจึงน่าเป็นอารยธรรมเกษตรของ
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง

องค์ความรู้ในการท�าสวนทุเรียน

	 ประเทศไทยยุครัตนโกสินทร์หลังบ้านเมืองสงบศึกสงคราม	
เนื่องจากตะวันตกโดย	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	สเปน	และโปรตุเกส	แผ่อิทธิพล
เพือ่แสวงหาทรพัยากรและอาณานคิมในรชัสมยัสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า
นภาลัย	 การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม	 และรากฐานทางเศรษฐกิจได้พัฒนา	
และมีการสืบต่ออารยธรรมของอยุธยาอย่างมากมาย	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เคยมีมาในสมัยอยุธยาได้รับการฟื้นฟูและวิวัฒนาการในด้าน
เกษตรกรรม	 มีการฟื้นฟูอย่างเป็นเอกลักษณ์	 คือไม้ดัดของไทยซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ	และมีมาตรฐานเทียบได้กับของจีนและของญี่ปุ่น	
 การพฒันาขยายพนัธุพ์ชืของไทยไม่ว่าจะเป็นการตอน	การปักช�า 
ก็เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่	 2	 และรัชกาลที่	 3	 ซึ่งประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 3	นั้น	 ไทยเรามีการค้า
กบัต่างประเทศ	ทัง้จนี	เวยีดนาม	และชาติในยโุรปมากมาย	การเกษตรไทย
ด้านไม้ผลเขตร้อน	 โดยเฉพาะการตอนกิ่งทุเรียน	 ซึ่งจัดเป็นไม้ผลมีราคา
และมีการตลาดที่ดีในสมัยอยุธยาจึงน่าจะเป็นพืชที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก่อน	
ดงันัน้การตอนกิง่ทเุรยีน	การคดัพนัธุท์เุรยีน	และการท�าสวนทเุรยีนอย่าง
มีระบบที่พัฒนาจากอารยธรรมของจีน	 เช่น	 กรณีของการปลูกส้มและ 
ปลกูทเุรียน	จงึมกีารพัฒนาและสบืทอดกันในพืน้ทีท่�าสวนของคนไทยและ
คนจีนในบริเวณใกล้กรุงเทพฯ	คือจังหวัดนนทบุรี	มาช้านาน	
	 ในรชัมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รชักาล
ที่	 5	 ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล	 ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษาในโลก
ตะวันตกทั้งรัสเซีย	และยุโรป	จนพระราชโอรสหลายพระองค์ได้น�าความ
รูแ้ละอารยธรรมทีม่คีวามทนัสมยัมาสูป่ระเทศไทยอย่างมากมาย	ในด้าน
วงการเกษตรก็จะเห็นได้จากมีการเรียนการสอนวิชาเกษตรอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ	มีโรงเรียนเกษตรกรรมคอหงส์	วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้	
วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี	 วิทยาลัยเกษตรกรรมไสใหญ่	 วิทยาลัย
เกษตรกรรมล�าลูกกา	โรงเรยีนป่าไม้แพร่	โรงเรยีนปศุสัตว์และมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	อารยธรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว	และการปรับปรุงพันธุ์พืช	
การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา	ต่อกิ่ง	เสียบยอดต่างๆ	
	 จากการที่นักเรียนไทยได้รับการสนับสนุนไปเรียนท่ีฟิลิปปินส	์
พม่า	 และสหรัฐอเมริกา	 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 1	 และครั้งที่	 2	 
ได้มีการน�ามาพัฒนาและท�าการสอนและถ่ายทอดสู ่เกษตรกรไทย	
นวัตกรรมการปลูกทุเรียนของคนไทยจากนครศรีธรรมราชที่ขับเคลื่อน 
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มาสู่จังหวัดนนทบุรี	 ที่มีฐานความรู้จากประเทศจีนจึงได้ปรับเปล่ียนสู่
จังหวัดจันทบุรี	กระทั่งเมื่อราว	40	ปีที่ผ่านมา	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของทเุรยีนจนัทบรุกีไ็ด้มกีารถ่ายทอดกลบัมา	และปรบัใช้ในแหล่งเดมิ	คอื	
ภาคใต้จนเกดิการพัฒนาการปลกูทเุรยีนในภาคใต้กระจายตวัไปอกีหลาย
จังหวัด	เช่น	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	ตรัง	ยะลา	และพัทลุง	เสมือน
ย�า้ว่าทเุรยีนเป็นไม้ผลทีเ่หมาะสมกับเนือ้ทีภ่าคใต้อย่างแท้จรงิ	ดงัทีม่พีืน้ที่
เริ่มแรกของการปลูกทุเรียนที่นครศรีธรรมราชมาแต่เดิม

สถานการณ์ทุเรียนไทย และความต้องการของจีน

	 จากอดีตที่มีชาวตะวันตกเข้ามาในเอเชียอาคเนย์ในราวคริสต์
ศตวรรษที	่16	การกล่าวขวญัถงึทเุรยีนซึง่เป็นผลไม้แปลกใหม่ในลกัษณะ
รูปร่างและกลิ่นตลอดจนรสชาติโดยนักเดินทางต่าง	ๆ	มีมากมายจนเกิด
ความสับสนระหว่างผลทุเรียน	 และผลทุเรียนน�้า	 จนกระทั่งในปี	 
ค.ศ.	1741	Georg	Eberhard	Rumphius	นักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมัน
ได้มาพักอาศัยบนเกาะ	 Amben	 ของอินโดนีเซีย	 และได้ท�าการศึกษา
จ�าแนกความแตกต่างของทุเรียนและทุเรียนน�้า	 จนมีการจ�าแนกทาง
พฤกษศาสตร์รวบรวมเป็นชือ่สกลุ	Durio	ขึน้มาโดยมเีอกสารอยูใ่นหนงัสอื	
“Herbarium	Amboinense”	
	 ต่อมาในปี	ค.ศ.1774	Carl	Linneus	ผู้คิดค้นชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชก็ได้ต่อยอดผลงานของ	Rumphius	โดยได้ตั้งชื่อชนิดของทุเรียน
ทีม่ทีีม่าจากการน�าเอาผลทเุรยีนไปดกัจบัชะมด	จงึมชีือ่วทิยาศาสตร์ของ
ทเุรยีนทีเ่ราใช้กนัทกุวนันีว่้า	Durio zibethinus	ซึง่เรือ่งนีเ้กดิขึน้หลังจาก
ที่มีการพบว่าสยามประเทศได้รู้จักการท�าสวนทุเรียนแล้ว	 ดังน้ันการ 
กระจายพันธุ์ของทุเรียนในถิ่นก�าเนิดเดิมคงเป็นไปตามธรรมชาติในเวลา
นั้นขณะที่ประเทศสยามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้มีการรวบรวมพันธุ์
และคัดเลือกรสชาติ	 น�ามาขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและน�ามาปลูก
เป็นสวนแล้วในขณะนั้น	
	 เมือ่มกีารขยายพนัธุโ์ดยไม่ใช้เมลด็เกดิขึน้จงึท�าให้ลกัษณะพนัธุ์
ทเุรยีนของไทยเรามคีวามนิง่	และไม่มกีารกลายพนัธุ	์ท�าให้ชือ่พนัธุท์เุรยีน
ทีป่รากฏอยูม่ากมาย	ทีส่ามารถจ�าแนกลกัษณะพนัธุไ์ด้อย่างชัดเจน	ดงัจะ
เห็นได้จากการที่	แสวง	ภูศิริ	ได้ส�ารวจรวบรวมข้อมูลทุเรียนและจ�าแนก
สายพันธุ์ทุเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงเป็นพื้นเพบ้านเกิดของ
ภรรยาท่านไว้ได้ในหนังสือทุเรียนถึง	 100	 กว่าสายพันธุ์	 มีการบรรยาย
ลักษณะประกอบไว้ชัดเจน	 ขณะท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็มีการสร้าง
แปลงรวบรวมพนัธุท์เุรียนไว้มากมายกว่า	500	สายพนัธ์ุ	ซ่ึงมทีัง้ทีร่วบรวม
ในเมอืงไทยและต่างประเทศอกีด้วย	พนัธุท์เุรยีนของไทยจงึมกีารกระจาย
ตัวหรือน�าไปปลูกในหลายประเทศในอาเซียน	 และออสเตรเลียด้วย
คุณภาพและลักษณะผลผลิตที่ดี	 ปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าของ
ไทย	เช่น	หมอนทอง	ชะนี	พวงมณี	กระดุมทอง	ก้านยาว	โดยเฉพาะพันธุ์	
“หมอนทอง”	 เป็นพันธุ์ที่ทั่วโลกยอมรับ	 และมีการค้าขายกันมากที่สุด 
ในโลกทุกวันนี้
	 กว่า	30	ปีที่ผู้เขียนอยู่ในแวดวงการเกษตรในฐานะนักวิชาการ	
เดินในสวนก็เห็นทุเรียนไทยมีทั้งรุ่งและร่วงมาตลอด	ราว	ๆ	6	-	7	รอบ 
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มาแล้ว	 เช่นเดียวกับส้มเขียวหวาน	ปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 ตลาดและราคา	 
จะมบ้ีางทีเ่ป็นอปุสรรคจากภยัธรรมชาตแิละศัตรพูชื	แต่ภายใต้สถานการณ์
รุง่หรอืร่วงนัน้	กม็คีนรอดในสถานการณ์ร่วง	และมคีนร่วงในขณะทีค่นอืน่
เขารุ ่ง	 และก็มีคนที่ไม่เคยรุ ่งและไม่เคยร่วงเลยก็มี	 กระทั่งในราวป	ี 
พ.ศ.	2559	ที่ผ่านมานี้ได้เกิดกระแสการบริโภคทุเรียนอย่างคลั่งไคล้ของ
ชาวจีน	 ซึ่งมีทั้งการน�าไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารที่
หลากหลายขึ้น	 นอกเหนือจากทุเรียนผลสด	 ทุเรียนกวน	 ขนมไหว้
พระจันทร์และทุเรียนทอดในอดีต	 ท�าให้ราคาทุเรียนที่ซื้อขายเพื่อการ 
ส่งออกมีราคาสูงขึ้นอย่างมากจนคนไทยเองไม่มีปัญญาซื้อรับประทาน 
แม้จะเป็นทเุรียนเหลอืคัดเพือ่การส่งออก	(คณุภาพต�า่กว่าทีส่่งออก)	กต็าม
	 	ขณะเดียวกันทุเรียนเก็บหล่นพันธุ์ราชาแมวป่า	(มูซานกิงหรือ
คุณยิด)	 ของมาเลเซียซึ่งท�าตลาดส่งออกไปจีนได้ในรูปแบบเดียว	 คือ	 
แกะเนื้อแช่แข็งส่งออก	 เพราะจีนไม่อนุญาตให้น�าเข้าทุเรียนผลสดจาก 
ประเทศอื่น	ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตให้น�าผลสด
ทุเรียนทั้งผลเข้าไปขายในจีนได้	
	 เป็นเวลากว่า	5	ปีที่มาเลเซียพยายามน�าเสนอรูปแบบการขาย
ของทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวและสามารถสร้างราคาขายได้สูงมากกว่าทุเรียน
พันธุ์หมอนทองของไทย	 ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมาปริมาณการน�าเข้าทุเรียน
ของจีนตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก	7%	เป็น	9%	และ	10%	ของมูลค่าการน�าเข้า
ผลไม้มวลรวมของทัง้ประเทศ	และเป็นเวลากว่าสบิปีทีค่นจนีออกเดนิทาง
ท่องเที่ยวไปทั่วโลก	 จนกระทั่งเป็นกลุ ่มท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนานาประเทศ	 การรู้จักบริโภคของใหม่ท่ีไม่
สามารถปลูกได้ในประเทศตนเองจึงเป็นความนิยมที่แพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว	เช่นกัน
	 ด้วยความต้องการกระตุน้การลงทนุของไทยในเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกของประเทศ	การเชิญนักลงทุนรายใหญ่ในธุรกิจ	e-com-
merce	 เข้ามาลงทุนคือ	 นายแจ๊คหม่า	 เจ้าของอาลีบาบา	 เว็บไซต์ขาย
สนิค้าออนไลน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	ให้เข้ามาลงทนุโดยเสนอสทิธิพเิศษอย่าง
มากมายเหนือนักลงทุนไทย	 และมีการเปิดขายทุเรียนออนไลน์อย่างท่ี
ทราบกันดี	 นับเป็นการกระตุ้นและสร้างภาพอนาคตของทุเรียนไทย	 
เกิดการปลุกกระแสการเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนอย่างมหาศาลในปี	 2560	
ประกอบกับราคายางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และผลไม้อื่นๆ	อ้อย	สับปะรด	
มีราคาตกต�่ามาตลอดในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	จึงท�าให้คนหันมาปลูกทุเรียน
เพิ่มขึ้น	
	 นอกจากนี้เมื่อ	 ดร.มหาเธร์	 ของมาเลเซีย	 ชนะการเลือกตั้ง 
เป็นผู้น�าประเทศมาเลเซียอีกครั้งและเกิดวิกฤตยุโรปต่อต้านน�้ามันปาล์ม	
อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มในมาเลเซียตกต�่า	 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
จึงมีการเจรจากับทางจีน	 เพื่อขอให้มาเลเซียส่งออกทุเรียนผลสดเข้าไป 
ในจีนได้	 พร้อมท้ังประกาศสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียหันมาปลูกทุเรียน
แทนการปลูกปาล์มน�้ามัน	นับว่าทุเรียนและความต้องการบริโภคทุเรียน
ของชาวจนี	เป็นแรงผลกัดนัทีท่�าให้ทัง้ไทยและมาเลเซยีหนัมาปลกูทเุรยีน	
และแย่งชิงตลาดทุเรียนในจีนกันแล้วขณะนี้
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การผลิต และการขายทุเรียนของไทย

	 โค่นยางปลูกทุเรียน	 รื้อกล้วยปลูกทุเรียน	 ล้มทุเรียนปลูกยาง	
ตลอด	30	กว่าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องแบบนี้กลับไปกลับมา	การปลูก
หรอืผลติในลกัษณะนี	้ถอืเป็นเหยือ่ทางการตลาดแบบฝังในกระดกูกนัเลย
ทีเดียว	ถ้าขายขนมครก	ในลักษณะแบบนี้คงเจ็บไม่หนักและถอนตัวทัน
สักเดือนสองเดือนก็เลิกไปท�าอย่างอื่นได้	 แต่กับไม้ยืนต้นและกับการน�า
เกษตรกรรมทีไ่ม่ใช่เพาะเหด็หรอืเพาะถัว่งอกแล้วต้องใช้เวลาอย่างต�า่กว่า	
4	-	6	เดือน	ส�าหรับพืชล้มลุก	และถ้าเป็นไม้ยืนต้น	อย่างทุเรียนยิ่งไปกัน
ใหญ่	8	-	10	ปี	กว่าทุเรียนจะให้ผลผลิตเป็นกอบเป็นก�าได้	ดังนั้นกว่าจะ
ถอนตัวได้ก็อาจสายเสียแล้วก็เป็นไปได้	
	 เมือ่หนัมาดกูารตลาดทเุรยีนของไทย	ยิง่เป็นเรือ่งทีน่่าเป็นห่วง
ทีส่ดุเพราะการทีผ่ลติและมสีดัส่วนในตลาดสากลกว่า	80%	ย่อมแสดงถงึ
ความเสีย่งและการเป็นเป้าของการถกูรมุในตลาด	ซึง่โดยหลกัแล้วไม่ควร
จะเกิน	30%	ของตลาดสากล	ถ้ามีผู้เล่นไม่เกิน	10	รายและเมื่อมองดูถึง
แหล่งขายก็ทุ่มเข้าไปที่ประเทศจีน	ทั้งโดยตรง	 และผ่านเวียดนาม	 ผ่าน
ฮ่องกง	 รวม	 ๆ	 แล้วราว	 70%	 ขายในจีนที่เดียว	 จริงอยู่แม้ประเทศจีน 
จะใหญ่โต	มีประชากรมากมาย	แต่การต่อรองในด้านกติกานั้นเป็นกติกา
เดียวกันทั้งประเทศ	 จึงเป็นการท�าตลาดที่เรียกได้ว่า	 เป็นเหยื่อ	 ที่เสี่ยง 
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้น	 ยิ่งสถานการณ์	 การสงครามทางการค้า
ระหว่าง	อเมรกิาและพันธมติร	ทีก่�าลงัปะทะกนัอยูด้่วยแล้วในขณะนีถ้อืว่า
มีความเสี่ยงสูงมาก	
	 กว่า	 10	 ปีที่การเกษตรไทยมุ่งผลิตเพื่อตลาดจีน	 หนามที ่
ทิ่มแทง	 เกษตรกรไทยมาโดยตลอดคือ	 ล้งจีน,	 ทุเรียนอ่อน,	 มาตรฐาน
ผลผลิต	 และวันนี้เงาด�า	 คือ	 การครอบง�าเกษตรกรรมไทยในแบบการ 
เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง	 โดยมีเกษตรกรไทยเป็นลูกจ้างผลิตให้
ตามที่เขาต้องการ	 ขณะที่ภัยคุกคามภายในของระบบเกษตรกรรมไทย 
ท่ีมอียู่และนบัวนัจะรนุแรงมากขึน้คอื	การขาดแคลนแรงงาน	ค่าแรงงานสงู 
ต้นทุนการผลิตสูง	 ทรัพยากรเสื่อมโทรม	 กติกาการด�าเนินการผลิต	 
ความรอบรู้และเท่าทันของภาครัฐ	ดังนั้นวันนี้อาจจะสายไปแล้ว	ส�าหรับ
การจัดวาง	platform	ทั้งการผลิตและการตลาดผลิตผลเกษตรไทยใหม่	
การสนบัสนนุ	นวตักรรม	การผลติ	ทีเ่ท่าทนักบั	disruptive	technology	
ของโลกอนาคต

ท�าอย่างไรให้ไปรอดและยั่งยืน

	 จากประสบการณ์กว่า	 30	ปีที่เคยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร	ทั้งรูป	
ชมรม,สมาคม,สมาพันธ์	และสมัชชา	โดยร่วมประสานกับทั้งภาครัฐและ
องค์กรเอกชน	 และเคยได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมาธิการ
เกษตรทั้งรัฐสภาและวุฒิสภา	 ตราบใดที่ความขัดแย้งในอ�านาจบริหาร
ทางการเมืองและการปกครองของประเทศยังคงอยู่	 ความจริงใจ	 และ
จรงิจงัอย่างมุง่มัน่	เพือ่ประชาชนและเกษตรกรไทยคงไม่มโีอกาสเป็นเรือ่ง
หลักของพวกเขาเหล่านั้น	 ดังนั้นอดีตที่ไม่เคยคาดหวังได้	 อนาคตก็คง 
ไม่เปล่ียนแปลง	 จึงเหลือเพียงราชการท่ีมีหน้าท่ีและเกษตรกรเท่านั้น 
ที่จะพิจารณาได้	ดังนี้

	 1)	 ความสามัคคีของ
เกษตรกรไทย	 คาดหวังได้หรือ
ไม่	 ตอบได้ทันทีว่าเป็นเรื่อง
ช่ัวคราว	 เม่ือมีภัยก็รวมกลุ่ม 
กันดี	 แต่เมื่อตลาดดี	 ราคาด	ี 
ก็รวมกลุ่มกันอีกที	 เพื่อจะหา
ข้อมลู	ไว้เสียบกนัเองข้างหลัง	เกบ็
ส้มเขียว	ตดัทเุรยีนอ่อน	เสยีบราคาขาย 
เป็นเรื่องปกติห้ามไม่ได้	 ถ้าต�ารวจไทย 
ยังจับยาบ้าไม่หมด	เรื่องนี้ก็อย่าคาดหวัง
	 2)	 การร่วมประสานระหว่างเกษตรกรและ
ราชการที่มีหน้าที่เคยยั่งยืนหรือไม่	 ค�าตอบคือ	 เป็นเรื่องชั่วคราว	 เวลามี
ของแจก	 ของแถม	 มีโอกาสช่วยเหลือ	 เพราะตราบใดที่ข้าราชการไทย 
ยังท�างานเพื่อเงินเดือนและต�าแหน่ง	 ดังน้ันการอยู่ประจ�าที่คงยากท่ีจะ 
ต่อเนื่อง	 ขณะท่ีเกษตรกรต้องหารายได้จากผลผลิตที่ขายได้	 กิจกรรม
เกษตรที่ท�าอยู่จะก�าไร	 หรือ	 ขาดทุน	 เงินเดือนข้าราชการ	 ก็ยังขึ้นปกติ
อย่างนั้น	เกษตรกรไทยวันนี้ควรจะท�าอย่างไรดีเพื่อวันหน้า	ก็คงต้องฝาก
คาถาเดิมที่เคยแนะน�าเกษตรกรไทยมาตลอดกว่า	 30	 ปี	 คือ	 พึ่งตนเอง
โดยต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ	 ดังน้ี	ลอกเลียน เปลี่ยนแปลง  
แสวงเครื่อง เปรื่องปราด ตลาดตะลุย คุยคล่อง มองไกล และ 
มีใจสปอร์ต ก็จะสามารถเป็นยอดเกษตรกรไทยไปได้ทั่วทิศแน่นอน
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ดร. เมธินี ศรีวัฒนกุล

	 ทุเรียนเป็นหน่ึงในผลไม้ที่มีช่ือเสียงของไทย	 และได้ชื่อว่าเป็น	
“ราชาแห่งผลไม้”	 ยิ่งไปกว่านั้นทุเรียนยังคงเป็นผลไม้ไทยที่ได้รับความ
นิยมสูงที่สุดในตลาดต่างประเทศ	 โดยมีสัดส่วนการส่งออกทุเรียนสด 
คดิเป็นร้อยละ	44	ของการส่งออกผลไม้ท้ังหมด	มตีลาดส่งออกหลกั	ได้แก่	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	และประเทศในอาเซียนคิดเป็นร้อยละ	
79	ของการส่งออกทุเรียนไทยทั้งหมด
	 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียน	 มีปริมาณเป็นอันดับ
ที่หนึ่งของโลกน�าหน้าฮ่องกง	และมาเลเซีย	กว่าเท่าตัว	และคาดว่ายังคง
มคีวามต้องการทเุรยีนในตลาดของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่าง
ต่อเนือ่ง	นบัเป็นโอกาสของการส่งออกของทเุรยีนไทย	ในขณะท่ีประเทศ
คู่แข่งของไทย	 เช่น	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	 มีการเร่งขอเปิดตลาดทุเรียน 
ผลสดไปจีนเพื่อโอกาสในการส่งออกของประเทศเช่นกัน	
	 นอกจากความจ�าเป็นเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของทุเรียนตามมาตรฐาน	 GAP	 ในแปลงผลิตแล้ว	 ล้ง	 หรือ 
โรงคดับรรจ	ุผู้รบัซ้ือ	และผู้ส่งออกทเุรยีน	ยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษา
มาตรฐาน	 GMP	 และคัดเลือกทุเรียนคุณภาพให้สามารถคงศักยภาพ 
ในการแข่งขันของทุเรียนไทยกับประเทศผู้ปลูกทุเรียนอื่นๆได้	
 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากมกีารขยายพืน้ทีป่ลกูทเุรยีนเพ่ิมมากขึน้ 
อกีทัง้มผีูป้ระกอบการโรงคดับรรจ	ุหรอื	ล้ง	และผูส่้งออกทุเรยีนท่ีต้องการ
คัดสรรทุเรียนที่มีคุณภาพมีจ�านวนเพื่มมากขึ้น	แต่ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบทุเรียนที่ได้มาตรฐาน	 GAP	
ปลอดสิง่เจอืปนทางกายภาพและปลอดศัตรพูชื	ตลอดจนคัดทุเรยีนให้ได้
ตามความสุก	 และคุณภาพอื่นตามที่ตลาดต้องการให้ได้ทันตามความ
ต้องการส่งออกในแต่ละฤดูกาล	
	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้เพยีงพอ	เพือ่จะได้สามารถคดัเลอืกและส่งทุเรยีนคณุภาพไปยงัประเทศ

การคัดทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน
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สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างยั่งยืน	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
จงึร่วมกบัศูนย์เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	ภาควชิาพชืสวน	คณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 สถาบันทุเรียนไทย	
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	 6	 และ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 
กรมวิชาการเกษตร	สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน	มังคุด	นิตยสาร
เคหะการเกษตร	และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย	 (GAP	Net)	
จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจคัดเลือกทุเรียนที่ได้คุณภาพเพื่อส่งออกไป
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ
มาตรฐานทุเรียนและความส�าคัญของคุณภาพมาตรฐาน	 และเรียนรู ้
ภาคทฤษฎแีละฝึกปฎบิตัเิพือ่การตรวจสอบคดัเลอืกทเุรยีนให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐานที่ต้องการ	
	 โดยในปี	2563	นีไ้ด้จดัการฝึกอบรม	2	รุน่	รุน่แรกในวนัที	่9-12	
มิถุนายน	2563	ณ	ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	มีผู้เข้าร่วมการอบรม	46	คน	
และรุน่ที	่2	ในวนัท่ี	21-23	กรกฎาคม	2563	ณ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล
นาขา	 อ�าเภอหลังสวน	 จังหวัดชุมพร	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 25	 คน	 โดยได ้
รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน	อาทิเช่น	รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ 
แสงโชติ ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล	 จากภาควิชาโรคพืช	 คณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	นางสาวศิริพร วรกุลด�ารงชัย	ผู้อ�านวย
การสถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการเกษตร	คุณบุญเกื้อ ทองแท้	 และ 
คุณพิทยา พรหมรัตน์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	คุณปราโมช ร่วมสุข  
คุณประสาทพร ศรีสกุลเดช	สถาบันทุเรียนไทย	คุณอรทัย เอื้อตระกูล 
คุณณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์ ผู้ใหญ่ด�ารงศักดิ์ สินศักดิ์	 เป็นต้น	 
พร้อมกันนี้ผู ้เข้ารับการอบรมยังได้ไปศึกษาดูงานที่โรงคัดบรรจุ	 หรือ	 
ล้งเจ้โบว์	 โรงงานแกะเนื้อทุเรียนแช่แข็ง	 ตลาดเลิศพร	 ตลาดมรกต	 
สวนทุเรียนคุณต้อม	และสวนทุเรียนป้าภา	ในเขตอ�าเภอหลังสวนด้วย
 จากการเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์การอบรมทั้ง	2	รุ่น	ท�าให้มีความรู้
เกีย่วกบัทเุรยีนเพิม่ขึน้มาก	เช่น	การคดัทเุรยีนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	ไม่ใช่
แค่การเคาะผลเท่านัน้	แต่ต้องมีการพจิารณาความแก่ของผลจากลกัษณะ
ทางกายภาพ	เช่น	ขั้วแข็ง	ปลิงบวม	มีขนาดใหญ่	และสากมือ	ร่องหนาม
ห่างสีน�้าตาล	ปลายหนามแห้ง	ประกอบเป็นปัจจัยรอง	ด้วย
	 ทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานเริ่มต้นตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่ดี	การปลูก
ดแูลรกัษาทีถ่กูต้อง	เหมาะสม	การคดัเลอืกทเุรยีนเริม่ตัง้แต่เลอืกสวนทีม่ี
สุขภาพต้นดี	มีจ�านวนใบสมดุลกับปริมาณผล	คัดเลือกสวนที่มีระบบการ
จัดการและดูแลการผลิตอย่างเหมาะสม	 ได้มาตรฐาน	 GAP	 สามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลับได้	สภาพผลโดยรวมมีสุขภาพดี	ไม่มีร่องรอยของโรค
และแมลงมากเกินไป	ซึ่งแสดงถึงการจัดการที่ดี	
	 การเก็บเกี่ยวทุเรียนต้องเก็บเกี่ยวตามอายุวันหลังดอกบาน	
(ทเุรยีนหมอนทอง	อาย	ุ120-127	วนั	หลงัดอกบาน	ทเุรยีนชะน	ี110-120	
วัน	หลังดอกบาน	ทุเรียนกระดุม	90-100	วัน	หลังอกกดอก)	สุ่มตรวจวัด
เปอร์เซ็นต์น�้าหนักแห้งให้เท่ากับหรือมากกว่ามาตรฐานที่ระบุของแต่ละ
พันธุ ์	 (ทุเรียนหมอนทองมีน�้าหนักเนื้อแห้งข้ันต�่า	 32%	 ชะนี	 30%	 
พวงมณี	30%	กระดุมทอง	27%)	เพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนแก่	
	 มกีารเกบ็เกีย่วทีถู่กต้อง	เช่น	ตดัเหนอืปลงิ	เมือ่ตดัผลลงมาแล้ว
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มีการจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด	 ผลไม่ถูกพื้นดิน	 (ห้ามวางผลบนพ้ืน 
โดยเด็ดขาด	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและอันตรายทาง
กายภาพต่างๆ)	คดัเลอืกผลด้อยคุณภาพออก	เช่น	ผลเน่า	มหีนอน	มตี�าหนิ
โรคและแมลง	ทุเรียนอ่อน	ผลด�า	เบี้ยว	เล็ก	ฯลฯ	การขนถ่ายและขนส่ง
จากแปลงสู่โรงคัดบรรจุต้องผ่านมือคนน้อยที่สุด	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการ
เคาะ	เพราะผลจะช�้าเกิดโรคง่าย	
	 ลักษณะผลทุเรียนแก่สามารถสังเกตได้ดังนี้	 ปลิงเห็นรอยต่อ
ชัดเจน	 ก้านผลแถมสีเข้มเม่ือสัมผัสจะรู้สึกสากมือ	หากตัดก้านผลออก 
จะมีน�้าใสออกมาซี่งเม่ือชิมจะมีรสหวาน	 ปลายหนามแห้งสีน�้าตาลเข้ม	
เปราะและหักง่าย	ร่องหนามห่างเมือ่บบีหนามเข้าหากนัจะรูส้กึว่ามสีปรงิ	
และสงัเกตเหน็รอยแยกบนพไูด้ชดัเจน	เมือ่เคาะผลจะรูส้กึถงึโพรงอากาศ
ภายใน	อย่าเคาะแรงจะท�าให้ทุเรียนเป็นแผล	เชื้อโรคเข้าได้ง่ายขึ้น	
	 หวังว่าข้อมูลน้ีจะเป็นแนวทางส�าหรับชาวสวน	คนตัด	 โรงคัด
บรรจุ	 หรือ	 ล้ง	 คนขาย	 ผู้ส่งออกทุเรียนตลอดจนคนรักทุเรียนทุกท่าน 
ได้น�าไปใช้ในการคัดเลือกทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 สร้างชื่อเสียง 
ให้แก่	“ราชาผลไม้”	ของไทยไปทั่วไทย	และทั่วโลก
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พืชสวน ส น ท น า

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง	 ท่ีมุ่งตอบปัญหาที่ว่า	 
ท�าอย่างไรเราจะเข้าถึง	 “ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง”	 ได้	 คนท้ังหลาย 
มักมองข้ามเรื่องความพ้นทุกข์	 เพราะไม่เห็นความจริงของชีวิตว่า	 ที่เรา
ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหนีทุกข์กันทั้งนั้น	แม้แต่การ
ศึกษาศาสตร์สาขาอื่นๆ	ก็ด้วยความหวังว่าจะได้ใช้เป็นวิชาชีพ	หรือสร้าง
ความบันเทิงใจหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการผ่อนคลายความ
ทุกข์ของชีวิตนั่นเอง	 ซึ่งศาสตร์เหล่านั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นควรแก่การศึกษา 
แต่หากเข้าใจพุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งแก้ทุกข์โดยตรงด้วย	 ก็ย่อมช่วยให้ชีวิต 
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	 หากมีสติรู้อยู่ที่จิตใจ	ก็จะพบว่าจิตของเราเกิดความเครียดขึ้น
แทบตลอดเวลายามใดมีความเครียดน้อยลง	 ก็รู้สึกเป็นสุข	 ยามใดเมื่อ
ความเครยีดมากขึน้กร็ูส้กึเป็นทกุข์	พระพทุธศาสนามองความทกุข์ไว้อย่าง
ลึกซึ้งและหลายแง่มุมมากกว่าความทุกข์ที่พวกเรารู ้จักกันทั่วๆ	 ไป	 
ขอกล่าวเพียงคร่าวๆ	ไว้ดังนี้
 • ทุกขเวทนา	 คือความทุกข์ทั่วไปที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว	
ได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเอง	 ผู้ที่เจริญสติอยู่จะพบว่า	 ทุกขเวทนา
เกิดขึ้นบ่อยมาก	เช่นถ้าเรามีสติรู้กายอยู่	จะพบว่าความทุกข์เหมือนสัตว์
ร้ายที่วิ่งตามท�าร้ายเราอยู่ตลอดเวลาท�าให้ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถ	 
ต้องกิน	ต้องดื่ม	ต้องขับถ่าย	ต้องเช็ดล้าง	ต้องเกา	ฯลฯ	แทบไม่ได้หยุด
พกัเลย	ยามใดทีท่กุขเวทนาบรรเทาลงเราจะรูส้กึว่าเป็นสขุ	แต่ไม่นานเลย
ความทุกข์ก็ตามมาทันอีกคราวหนึ่ง
 • ทุกขลักษณะ	 เป็นลักษณะท่ัวไปของสิ่งท่ีเป็นสังขาร	 
(คือ	ร่างกาย	จิตใจ	และสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย)	ที่ว่า	สังขารทั้งหลายไม่อาจ
คงทนอยูไ่ด้ตลอดไป	ดงันัน้ตามความหมายนี	้กระทัง่ความสขุกม็ลีกัษณะ
เป็นความทุกข์เช่นกันคือมีความทนอยู่ไม่ได้
 • ทกุขสจัจ์	เป็นทุกข์ทีล่กึซึง้กว่าทกุข์อย่างอืน่	เพราะเป็นการ
มองความทุกข์อย่างพระอริยบุคคลความลึกซึ้งของทุกขสัจจ์อยู่ตรงที่ว่า	
“มีสภาวะเป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์”	 เพราะพระอริยบุคคลย่อมเห็น
ความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีสัตว์	 บุคคล	 ตัวตน	 เรา	 เขา	 มีแต่ธรรมชาต	ิ 
บางอย่างที่มารวมตัวกันเข้าชั่วคราวแล้วโลกสมมติเรียกว่า	 สัตว์	 บุคคล	
ตัวตน	 เรา	 เขา	 เท่านั้นเอง	 ซึ่งธรรมชาติที่ว่านั้น	 ก็คือรูป	 (ธรรม)	 และ 
นาม	(ธรรม)	ทั้งหลายนั้นเอง
 บรรดาพระธรรมค�าสอนของพระบรมศาสดาทั้งหลาย	อริยสัจจ์ 4 
เป็นความจริงสูงสุด	 ความจริงอย่างยิ่งยวด	 4	 ประการ	 เป็นที่สุดของ
ธรรมชาต	ิในธรรมชาตมิสีจัจะแท้เพยีง	4	ประการเท่านัน้ทีย่นืยงคงความ
เป็นจริง	 สิ่งอ่ืนๆ	 นอกจากนี้มิใช่สัจจะแท้	 แม้บางอย่างจะมีความจริง 
อยูบ้่าง	แต่กห็าสาระประโยชน์อะไรมไิด้	สจัจะแท้	4	ประการนัน้	คอื	ทกุข
สัจจะ	สัจจะว่าด้วยทุกข์	สมุทัยสัจจะ	สัจจะว่าด้วยสมุฏฐานทุกข์	นิโรธ
สัจจะ	สัจจะว่าด้วยความดับทุกข์	มรรคสัจจะ	สัจจะว่าด้วยทางดับทุกข์	
อริยสัจจ์	 4	 ประการ	 (The	 Four	 Noble	 Truths)	 นี้มีสาระประโยชน์ 
ควรศึกษาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

อริยสัจจ์ 4
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 อรยิสจัจ์ 4	มไิด้มคีวามส�าคญัในฐานะเป็นแก่นพทุธศาสน์และ
เป็นแกนกลางของหลักธรรมทั้งมวลเพียงอย่างเดียว	 ยังมีความส�าคัญใน
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
	 วทิยาศาสตร์มวีธิกีาร	คอื	วเิคราะห์ปัญหา	ตัง้สมมตฐิาน	สงัเกต	
เก็บรวบรวมข้อมูล	 พิสูจน์ทดลอง	 สรุปผลและตั้งเป็นทฤษฎี	 สรุปว่า
วิทยาศาสตร์จะใช้วิธีสังเกตและการทดลองเป็นหลัก
 อริยสัจจ์ 4	มีวิธีการเป็นของเฉพาะตนเหมือนกัน	คือก�าหนดรู้
สภาพทกุข์	(ทกุขสจัจ์)	ทกุข์มสีมฏุฐานมาจากตณัหา	(สมทุยัสจัจ์)	ประมวล
ทุกข์มาให้เห็นว่ามีอยู่	 10	 ประการ	 ตัณหามีอยู่	 3	 อย่าง	 ทุกข์เกิดจาก
สมุฏฐานใด	 ก็ดับทุกข์ที่สมุฏฐานน้ัน	 (นิโรธสัจจ์)	 ปฏิบัติตามมรรค 
มีองค์	 8	 (มรรคสัจจ์)	 เพื่อบรรลุผลความดับทุกข์และตั้งทฤษฏีว่า	 
ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจจ์	 4	 สรุปว่า	 อริยสัจจ์	 4	 ใช้วิธีก�าหนดรู ้
และดับทุกข์เป็นหลัก
	 สืบเนือ่งมาจากการเหน็	(สายดบัทกุข์-อริยสัจจ์	ข้อที	่3	คอืนโิรธ
และ	ข้อที่	4	มรรค)	หรือไม่เห็น	(สายเกิดทุกข์-อริยสัจจ์	ข้อที่	1	คือทุกข์
และ	ข้อที่	2	คือสมุทัย)	ความจริง	ตามสภาพความเป็นจริง	จิตจึงปล่อย
วางหรอืเข้าไปยดึเหนีย่วกบัส่ิงต่าง	ๆ 	กบัวตัถุ	กบัอารมณ์ต่าง	ๆ 	เพือ่สนอง
ความโลภ	ความโกรธความหลงในอัตตาตัวตน	จิตคอยแต่ส่ายแส่ส่งออก
นอกตัวไปยึดติดกับสิ่งที่ตนชอบหรือคอยขับไล่ผลักไสสิ่งสิ่งท่ีตนเกลียด
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หรือไม่ชอบเป็นต้น	เหตุให้เกิดทุกข์	หรือ	สมุทัย	(อริยสัจจ์	ข้อที่	2)	ไปกับ
ความคดิต่าง	ๆ 	เกดิความอยาก	(desire)	ในสิง่ทีต่นต้องการ	(กามตัณหา)	
ชอบและยึดติด	(attachment)	ในสภาวะที่ท�าให้ตนเป็นสุข	(ภวตัณหา)	
ไม่ชอบและเกลียดชังในสภาวะที่ท�าให้ตนเป็นทุกข์	(วิภวตัณหา)	ผลจาก
การที่จิตส่ายออกนอก	ดิ้นรนเสาะแสวงหาดังกล่าวนี้คือ	ทุกข์ 	(อริยสัจจ์	
ข้อที่	 1)	 เพราะยึดติดในอัตตาตัวตนซ่ึงไม่มีอยู่จริงน้ีเองและหลงยึดมั่น 
ในขันธ์	5	หรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวตน	(อัตตา)	ที่เที่ยงแท้ถาวร
	 ทั้งที่โดยแท้จริงเป็นเพียงการประชุมของขันธ์	 5	 (เบญจขันธ์)	
ได้แก่รูปคือ	 กาย	 เวทนา	 คือ	 ความรู้สึก	 สัญญา	 คือความหมายรู้จ�าได	้
สงัขาร	คอืความคดิปรุงแต่ง	และวิญญาณ	คอืความรบัรูด้้วยประสาทต่างๆ	
มันเป็นเพียงการประชุมท�างานร่วมกันของกายและจิตของขันธ์ทั้ง	 5	 
ดงักล่าว	(รูป	คอื	กาย	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	คอื	อาการของจติหรอืเจตสิก	
และวิญญาณ	 คือ	 จิต	 และใจ	 เวทนา	 สัญญา	 สังขารและวิญญาณ	 
รวมเรียกว่า	 นาม)	 ต่างก็ท�าหน้าท่ีของมันอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องจ�ากัด 
ลงไปว่า	นีก้ายของฉนัท�าหน้าทีอ่ยู	่ใจหรอืเวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ
ของฉันท�าหน้าที่อยู่
	 แต่ทันทีที่ยึดมั่นลงไปว่า	 นี้คือกายของฉันหรือใจของฉันเป็น 
ผู้ท�าหน้าที่อยู่	ก็กลับเป็นเครื่องผูกมัด	พันธนาการให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา
ทนัท	ีว่ากายน้ีของฉนัใครอย่ามาสวยกว่า	สขุนีข้องฉนัใครอย่ามาแย่งเอาไป 
ความคิดของฉันเป็นใหญ่	เป็นต้น	การท�าหน้าที่ต่างๆ	การตัดสินใจต่างๆ	
จงึเป็นไปด้วยความไม่บรสิทุธิใ์จอย่างแท้จรงิแต่แอบแฝง	ซ่อนเร้นไปด้วย
การแสวงหาผลประโยชน์	 ผลพลอยได้ให้แก่ตนเองจากการที่จิตแส่ส่าย 
ส่งออกนอกแสวงหาผลประโยชน์มาปรนเปรอให้แก่ตนเองในสิ่งที่ตนรัก	
ต้องการหรือชอบ	(อภิชฌา)	หรือเข่นฆ่าผลักไสในสิ่งที่ตนเกลียด	ไม่ชอบ	
(โทมนัส)	 เพื่อเสริมสร้าง	 หล่อหลอมอัตตาซ่ึงเป็นเพียงภาพลวง	 
(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	 ความคิดปรุงแต่งท้ังปวงไม่ลุ่มหลงไปกับ
ความคดิในอตัตาตัวตน	กายและจิตต่างท�าหน้าทีข่องมนัโดยสมบรูณ์ด้วย
ความเป็น	ปกติ	 ไม่มีอุปทานยึดมั่นในตัวตนจะท�า	พูด	คิดไปตามหน้าที่
ตามปกติ	 ปราศจากความเป็นตัวตนแอบแฝงอยู ่	 จึงมีกายบริสุทธิ์	 
ใจบริสุทธิ์	 ศีลบริสุทธิ์	 สมาธิบริสุทธิ์	 ปัญญาบริสุทธิ์	 ด้วยมีปัญญา 
เฉลียวฉลาดอยู่เป็นปกติ	
	 รู้เท่าทันจิต	มีสัมมาทิฏฐิ	(right	view)	ไม่หลงงมงายติดอยู่ใน
ความเป็นอัตตาตวัตน	รูเ้ท่าทนัความคดิ	สมัมาสงักปัปะ	(right	thought)	
เหน็ความคิดขณะทีเ่กดิ	ไม่เปิดโอกาสให้	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง
ซ่อนเร้นเข้ามากับความคิด	 มีความเป็นปกติแห่งศีลคอยรักษากายใจ	 
การกระท�าจึงเป็น	 สัมมากัมมันตะ	 (right	 behavior)	 มีแต่ประกอบ 
แต่กรรมด	ีการพดูจาจงึเป็น	สมัมาวาจา	(right	speech)	พดูแต่สิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ไพเราะไม่ท�าร้ายใคร	
	 มีอาชีพสุจริต	สัมมาอาชีวะ	 (right	 livelihood)	 ไม่ท�าร้าย
เบียดเบียนใคร	มีความเพียรชอบ	สัมมาวายามะ	(right	effort)	เพียรใน
การตั้งอยู่ในธรรม	มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ	คือ	สัมมาสติ	(mindfulness)	
ไม่หลงใหลให้ถกูหลอกด้วยอตัตา	ความยดึมัน่ในตวัตนและมคีวามตัง้มัน่
ในสัจธรรมความจริงเป็นปกติ	คือ	สัมมาสมาธิ	(right	meditation)	มีใจ
มั่นคง	 ว่องไว	สะอาด	สว่าง	สงบ	 ไม่สับสนวุ่นวาย	มีความเป็นระเบียบ	
สามารถแยกแยะ	รู้เท่าทันความจริง	รู้ในสิ่งที่ตนกระท�า	พูด	คิดอยู่ตลอด
เวลา	นี้คือ	มรรค 8	หรือ	“The	Noble	Eightfold	Path”	 (อริยสัจจ์	 
ข้อที่	 4)	 ซึ่งรวมท�างานพร้อมกันไปอย่างสมบูรณ์	 เป็นทางสายกลาง	
มัชฌิมาปฏิปทา
	 เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง	 การกระท�า	 การพูด	 การคิด	 
จะเป็นไปด้วยความปกติเป็นกลาง	 ไม่บ่ายเบี่ยงเข้าข้างตัวเอง	 หรือเพื่อ 
ผลประโยชน์ของตัวเอง	 ผลจากการที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือ	 
จิตรู้เท่าทันความผิดด้วยสติ	 (mindful)	 ในขณะที่ความคิดก�าลังเกิดขึ้น	
จิตเกิดปัญญา	ความฉลาดรอบรู้ขึ้นมาทันทีเองว่า	ทั้งหมดที่สร้างเรื่องให้
ตนเป็นทุกข์นั้น	ความจริงแล้วคือ	“เจ้าตัวความคิด”	นี้เอง	จิตเกิดปฏิวัติ
ตวัเองให้เกดิความเป็นอสิระ	ปล่อยวาง	ไม่ยอมถกูให้ยดึเหนีย่วไปกบัความ
คิด	 แม้จะบังคับให้คิดเยี่ยงเดิม	 จิตก็ไม่ยอมท�า	 เพราะไม่ยอมโง่อีกแล้ว	 
ไม่ยอมถูกลากถูให้หนักหน่วงอีกต่อไป	 จิตจึงไม่ถูกครอบง�าอยู่ภายใต้
อ�านาจของ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ซึ่งซ่อนมากับความคิดอีก
ต่อไป	จติจะมแีต่ความเบา	สบาย	สะอาด	สว่าง	สงบ	มสีนัติสขุ	คอืไม่ทกุข์	
ดับทุกข์	 หรือ	นิโรธ	 (อริยสัจจ์	 ข้อที่3)	 จิตเข้าสู่สภาพความปกติของจิต	 
ไม่เปลี่ยนกลับ	ขึ้นๆ	ลงๆ	ตาม	ธรรมารมณ์	อีกต่อไป
	 จิตท�าหน้าที่ของมัน	 คือ	 เป็นธาตุรู้อย่างสมบูรณ์และรอบรู ้
เท่าทันความคิดที่ท�าให้ทุกข์	 ไม่เป็นทาสของความคิดอีกต่อไป	 เป็นจิตที่
บรสิทุธิถ์าวรตลอดไปไม่เกดิ	ไม่ดบั	ไม่เปล่ียนแปลง	ไม่มกีารปรงุแต่ง	หรอื
ที่เรียกว่า	นิพพาน	นั่นเอง
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

	 อินทผลัม	 (Phoenix	 dactyifera	 L.,	 Family	 Arecaceae)	 
เป็นพืชยืนต้นที่มีความส�าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารในแถบประเทศ
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	(Middle	East	and	North	Africa,	
MENA)	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ทะเลทรายโดยมีความเช่ือว่าพืชชนิดนี้มีความ 
เกีย่วเนือ่งกบั	Phoenix	dactlos	ซึง่ชาวกรกีให้ความหมายในภาษาละตนิว่า 
นิ้วสีม่วง	หรือนิ้วสีแดง	(purple	or	red	finger)

ประวัติอินทผลัม

	 ในราว	100	ล้านปีที่ผ่านมาพบว่า	90%	ของอินทผลัม	เติบโต
และกระจายตัวอยู่ในแถบ	MENA	ของโลก	 ส�าหรับค�าว่า	 “Phoenix”	 
เป็นชื่อนกของเทพแห่งไฟในต�านานกรีกโบราณ	 ซึ่งมีลักษณะขนสีทอง
แวววาว	 และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะยั่งยืนนิรันดร์	 ต�านาน
กล่าวว่า	นกชนิดนี้เมื่อมีอายุถึง	500	ปี	จะเผาตัวเองจนเป็นเถ้า	แล้วถือ
ก�าเนดิขึน้ใหม่จากกองเถ้านัน้	กลายเป็นนกหนุม่	โดยน�า้ตาของนกชนดินี้
มีสรรพคุณในการเยียวยารักษาอย่างวิเศษ	
	 ส่วนค�าว่า	“dactylifera”	มาจากภาษากรีกว่า	 “daktylos”	
ทีม่คีวามหมายว่า	date	หรอื	finger	เนือ่งเพราะลกัษณะผลของอินทผลมั
มีรูปร่างคล้ายกับลักษณะปลายนิ้วมือคือมีทรงรียาวนั่นเอง	และนี่คงเป็น
ที่มาของค�าเรียกชื่ออินทผลัมในภาษาอังกฤษว่า	 “Date Palm”	 ส่วน 
ค�าเรียกในภาษาไทย	“อินทผลัม”	มาจากค�าบาลี	“อินท”	(inda)	หรือ
สันสกฤต	อินทร	(indra)	ซึ่งหมายถึงพระอินทร์	น�ามารวมกับค�าในภาษา
สันสกฤต	“ผลม”	(plalam)	ซึ่งหมายถึงผลไม้จึงสามารถแปลความของ
ค�าว่า	“อินทผลัม”	ว่าหมายถึง	“ผลไม้ของพระอินทร์”
	 แม้จะมรีายงานการค้นพบฟอสซลิของพชืสกลุ	“Phoenix”	ใน
เท็กซัสอเมริกาที่มีอายุราว	50	ล้านปีและก็มีการค้นพบพืชสกุลเดียวกัน

ติดตามพัฒนาการของผลอินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี

ดอกเพศผู้

ดอกเพศเมีย

องค์ประกอบของผลอินทผลัม
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ในทวีปออสเตรเลียด้วยเช่นกัน	แต่หลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่ามีการ
เพาะปลูกอินทผลัม	 ราว	 7,000	 ปี	 ก่อนคริสตกาลแถบหุบเขา	 Indus	 
ในเมือง	 Mehrgarh	 ของประเทศปากีสถานในปัจจุบัน	 ส่วนหลักฐาน 
การเพาะปลูกและการน�ามาบริโภคนั้น	 พบหลายประเทศในแถบ
ตะวนัออกกลางและตอนเหนอืของแอฟฟรกิา	เช่น	อยีปิต์	ตรุกี	ซาอดุอิะราเบีย 
อริกั	อหิร่าน	มกีารเพาะปลกูมากว่า	2,000	ปี	และมหีลากหลายสายพนัธ์ุ
ทีแ่พร่กระจายออกไปยงัดนิแดนอืน่	ๆ 	ของโลก	ทัง้เอเชียตะวนัตกเฉยีงใต้	
ออสเตรเลีย	และอเมริกา	
	 ในราวปี	ค.ศ.1765	ชาวสเปนได้มีการน�าอินทผลัมเข้าไปปลูก
ในแถบเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนีย	 ด้วยเหตุผลท่ีอินทผลัมเป็นไม้ผลที่เก่า
แก่ยาวนาน	จึงมีความเกี่ยวข้อง	และกล่าวถึงอยู่ในบันทึกหรือคัมภีร์ของ
หลายศาสนา	เช่น	ยดูาย	คริสต์	และอสิลาม	โดยจะพรรณนาถงึคณุประโยชน์
คุณค่าอันมหัศจรรย์ของผลอินทผลัม	 เฉพาะในศาสนาอิสลามน้ัน	
อินทผลัมไม่ได้ถูกบริโภคเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น	 แต่เป็นผลไม้ที่
นิยมแพร่หลายตลอดทุกฤดูกาล	 และหลายประเทศในตะวันออกกลาง 
ได้จัดให้อินทผลัมเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

	 อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม	 มีชื่อเรียกภาษาถ่ินคือ	 khajji	
หรอื	khajoor	ลกัษณะเป็นต้นเดีย่ว	และสามารถแตกหน่อได้	ล�าต้นสูงสดุ
ประมาณ	21	-	23	เมตร	ขนาดของล�าต้นมเีส้นผ่านศนูย์กลางราว	30	-	50	
เซนตเิมตร	มกีาบก้านใบห่อหุม้ล�าต้นมใีบบนล�าต้นประมาณ	40	-	60	ก้าน
ใบ	 ก้านทางใบมีหนามแหลมและยาว	 2	 -	 3	 น้ิว	 ความยาวของทางใบ
ประมาณ	3	-	4	 เมตร	ใบเป็นแบบขนนก	โดยมีใบย่อยพุ่งออกมาหลาย
ทิศทาง
	 อินทผลมัเป็นพชืยนืต้นทีม่ดีอกเพศผูแ้ละเพศเมยีแยกกนัคนละ
ต้น	ช่อดอกจะออกเป็นจัน่เหมอืนมะพร้าวโดยแทงออกจากบรเิวณโคนใบ
หรอืสะโพกทางใบนัน่เอง	เมือ่พร้อมจะผสมเกสรทัง้จัน่ดอกเพศผูแ้ละเพศ
เมียจะแตกปริแล้วแผ่ดอกเป็นทะลายช่อดอก	 เมื่อมีการติดผลและ
ผลพัฒนาขึ้นทะลายช่อผลก็จะขยายออกและมีน�้าหนักมาก	 ทั้งดอกเพศ
ผู้และดอกเพศเมียนั้นมีรูปร่างต่างกันมาก	โดยดอกเพศเมียจะมีลักษณะ
เป็นปุ่มหรือตุ้มเรียงกันในก้านช่อดอกย่อยมีสีเหลืองซีด	 ที่ปลายของ 
ตุ่มดอกจะมีส่วนรับละอองเกสรหรือ	Stigma	อยู่	3	อันในดอก	ซึ่งแสดงว่า
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ช่อดอกออกเป็นจั่นเหมือนมะพร้าว
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การปล่อยให้มกีารผสมเกสรเองตามธรรมชาต	ิผลอนิทผลัมหลงัจากผสม
ตดิแล้ว	รงัไข่ของดอกเพศเมยีจะเบยีด	และแข่งขนักนัจนมเีพยีงรงัไข่เดยีว
ทีจ่ะสามารถพฒันาเป็นอนิทผลมัทีส่มบูรณ์แขง็แรง	และมลีกัษณะพฒันา
เป็นสเีขยีวเข้มให้สงัเกตได้	จากนัน้ผลอนิทผลมักจ็ะพัฒนาเตบิโตจนมอีายุ
ได้	 150	 -	 170	 วัน	 ก็จะสามารถสุกและเก็บเกี่ยวได้	 ขนาด	 สีผล	 และ
คณุภาพกจ็ะแตกต่างออกไปตามสายพันธ์ุ	เช่น	สายพนัธุท์ีน่ยิมบริโภคเป็น
ผลแห้ง	เช่น	Ajwah	medjool,	Khalas,	shishi	เป็นต้น	ส่วนสายพันธุ์ที่
บรโิภคได้ท้ังผลสดและผลแห้ง	เช่น	khoneizi,	Zamil	และ	Barhee	เป็นต้น

อินทผลัมในเมืองไทย

 การปลกูอนิทผลมัในเมอืงไทยนัน้	มกีารน�าเมลด็เข้ามาเพาะปลกู
เป็นไม้ประดับกันนานกว่า	 50	 ปี	 แล้ว	 ทั้งนี้เนื่องด้วยรูปทรงของต้น 
และสีของใบที่แวววาว	 ต้องตาต้องใจของคนไทยนั่นเอง	อาจารย์ปิฏฐะ 
บนุนาค	(ปัจจบุนัท่านเสียชีวติแล้ว)	ผู้แต่งหนงัสือปาล์มประดบัเคยเล่าให้
ฟังว่าถ้าจะเก็บเมล็ดมาเพาะ	 ต้องอย่าเอาเมล็ดจากผลท่ีหล่นร่วงใต้ต้น
เพราะว่าเมื่อน�าไปเพาะแล้วจะงอกยาก	โตช้า	ให้เก็บเมล็ดแก่จากผลสุก
บนต้นแล้วแยกเมล็ดมาเพาะ	ความงอกและการเจริญเติบโตจะดีมาก
	 Prof.Punjo	(ปันโจ)	ผู้สร้างพันธุ์ปาล์มประดับลูกผสมระหว่าง
ปาล์มแชมเปญและปาล์มสามเหลี่ยม	(spindle	palm)	จนได้ปาล์มพันธุ์
เชอรี่หรือ	Cham	×	Spindle	ที่ปลูกอยู่บริเวณเกาะกลางถนน	บริเวณ
หน้าทางเข้าคณะประมง	 ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 
ท่านก็อธิบายว่า	อินทผลัมนั้นมีทั้งต้นดอกเพศผู้และเพศเมีย	และในแถบ
ตะวนัออกกลางน้ันมกีารปรบัปรงุพนัธุเ์พือ่เป็นผลไม้ทีน่ยิมมากมายหลาย
ร้อยสายพันธุ์	 (จ�าได้ว่าผมและอาจารย์ทั้งสองท่าน	 คืนนั้นหมดเบียร์	
Sanmigel	ไปหลายลงัครับ	ซึง่เป็นการสนทนากนัในค�า่คืนหนึง่ของเดอืน
ตุลาคม	2534)	
	 กระทั่งปลายปี	 2535	 ก็มีข่าวตื่นเต้นกันว่า	 ต้นอินทผลัมของ
ท่านนพินธ์	พร้อมพนัธุท์ีป่ลูกอยูบ่รเิวณบ้านใกล้ๆ	ปากทางแยกลาดพร้าว	
สมัยนั้นมีการติดลูกติดผล	 แต่ผลที่ได้รับประทานไม่อร่อยเท่าที่ควร	 
นั่นแสดงว่าในช่วงเวลานั้น	 ต้นอินทผลัมประดับที่น�าเข้ามาปลูกในเขต
กรงุเทพมหานคร	มกีารปลกูกนัทัง้ต้นเพศผูแ้ละเพศเมยีปะปนกนัจนเกดิ
การผสมพันธุ์ติดผลเองตามธรรมชาติได้แล้วนั่นเอง	
	 กระทั่งในปี	 2543	 ก็มีเกษตรกรที่	 อ.ไชยปราการ	 จังหวัด
เชียงใหม่	คือ	โกหลัก	หรือ	คุณศักดิ์	ล�าจวน	ที่ปลูกอินทผลัมจากต้นเพาะ

ในแต่ละตุ่มดอกจะมีรังไข่	(ovary)	อยู่	3	อัน	
	 ส่วนดอกเพศผู้	 แม้จะปรากฎอยู่บนก้านช่อดอกย่อยคล้ายกับ
ดอกเพศเมยี	แต่จะมลีกัษณะรปูร่างคล้ายเมลด็ข้าวเปลอืก	ซึง่เมือ่เปิดออก	
จะพบมีอับละอองเกสร	(anther)	อยู่	3	อัน	และมีผงละอองเกสรสีขาว
อมเหลืองบรรจุอยู่ภายใน	ความยาวของก้านช่อดอกย่อยของเพศเมียจะ
มคีวามยาวราว	30	-	50	เซนตเิมตร	ขณะทีค่วามยาวของก้านช่อดอกย่อย
ของดอกเพศผู้จะมีความยาวราว	 30	 -	 40	 เซนติเมตร	 และเนื่องจาก
อินทผลัมเป็นพืชที่มีเพศของดอกแยกกันอยู่	 และละอองเกสรเพศผู้ยังมี
อิทธิพลต่อทั้ง	ขนาด	คุณภาพและอายุการเก็บผลอินทผลัม	เราอาจเรียก
ลักษณะแบบนี้ว่า	“เดชบิดร”	หรือ	metazenia	นั่นเอง	
	 ดังนั้นการช่วยผสมเกสร	 และการตัดแต่งช่อผล	 จึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญมากเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอินทผลัม	และให้ผลดีกว่า

กล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อน�าเข้า
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เมล็ดเป็นสวนอินทผลัม	 และติดตามสนใจจนคัดต้นพันธุ์ท่ีมีลักษณะผล 
ทีด่ไีด้ในเมอืงไทย	โดยมกีารเกบ็ละอองเกสรและมกีารผสมเกสรอย่างเป็น
กิจกรรมชัดเจน	 มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ของตนเองขึ้นมา	 ถือว่าท่านเป็น 
ผู้บุกเบิกให้เกิดกระแสการสนใจในการปลูกอินทผลัมในเมืองไทยทีเดียว	
	 การขยายพนัธุอ์นิทผลมัด้วยการเพาะเมลด็	แล้วน�ากล้าพนัธุไ์ป
ขายเพือ่ปลกูต่อไปนัน้	ทัง้ราคาและการลงทนุมมีลูค่าสงูมาก	และผลจาก
การทีเ่มือ่ปลกูไปแล้ว	3-4	ปี	กจ็ะพบว่าต้นอนิทผลมัเป็นต้นดอกเพศผูเ้สยี
มากถึง	60	-	90%	และแม้ต้นที่มีดอกเพศเมียที่ได้มาก็มีลักษณะไม่ได้ดี	
คือรับประทานไม่ได้เลย	 มีการไถแปลงทิ้งกันมากมาย	 ว่ากล่าวโทษแก่ 
ผูจ้�าหน่ายกล้าพนัธ์ุและแหล่งทีเ่ก็บเมลด็พนัธุกั์นมากมายในหลายภูมภิาค
ของประเทศไทย	
	 ราวปี	2553	-	2554	มเีกษตรกรบางกลุ่มน�าเข้าต้นกล้าอนิทผลัม
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่จากทัง้ประเทศอังกฤษ	อสิราเอล	สหรฐัอาหรบัเอมเิรต	
และซาอุดิอะราเบีย	 เข้ามาปลูกในประเทศไทย	 โดยน�าเข้ามาท้ังต้นกล้า
ดอกเพศเมีย	 และเพศผู้มาทดลองปลูก	 พอเกิดผลดีมีผลผลิตที่น่าสนใจ	
พอจะแข่งขนักบัต่างประเทศได้ในราวปี	2558	–	2559	จงึมกีารสัง่เข้ามา
เผยแพร่กันมากมาย	คาดว่าน่าจะมีการน�าเข้ามาราว	20,000	–	30,000	
ต้น	ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการน�าเข้าจากบริษัท	ดีพีดี	ที่อังกฤษ	และบริษัท	
ดพีดี	ีสาขาท่ีดไูบ	เป็นส่วนใหญ่	พร้อมกบัการประกาศปิดรบัค�าสัง่ซือ้เป็น
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	 หรือ	Barhi	 (บาร์ฮี)	 เป็นสายพันธุ์
อนิทผลมัเหมาะส�าหรบับรโิภคผลสดทีม่แีหล่งก�าเนดิในประเทศอริกั	และมี
การน�าไปปลกูแพร่หลายในหลายประเทศ	ลักษณะผลของอินทผลัมพนัธุน์ี้ 
มลีกัษณะกลมรเีลก็น้อย	เมือ่ผลแก่จะมสีเีหลอืงอ่อน	และสเีหลอืงเข้มข้ึน	
หรือเป็นสีเหลืองแก่เมื่อแก่เต็มที่	 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การรับประทาน	
เนื้อผลมีรสชาติ	มัน	กรอบ	หวานเล็กน้อย	ไม่ติดฝาด	เมื่อแก่เต็มที่	
	 มีการขนานนามอินทผลัมพันธุ์	 Barhee	 ว่าเป็น	 “แอปเปิล 
แห่งตะวันออกกลาง”	 ในประเทศไทยจะพบว่า	 มีการน�าเข้าผลสดของ

อินทผลัมพันธุ์	Barhee	ในช่วงเดือนสิงหาคม	และกันยายน	และในช่วง
เดือนรอมฎอนมากที่สุด	 โดยส่วนใหญ่จะน�าเข้ามาจากประเทศอินเดีย	 
ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่ารสชาตขิองผลอนิทผลัมพนัธุน์ีเ้หมาะกบัความนยิม
บริโภคในเมืองไทยน่ันเอง	 จึงมีเกษตรกรน�าเข้ามาปลูกในประเทศไทย
มากกว่าสายพนัธุอ่ื์นๆ	และกม็เีกษตรกรไทยหลายรายทีป่ระสบผลส�าเรจ็
จากการปลกูอนิทผลมัสายพนัธุน์ีม้ากมายโดยพบว่า	เมือ่ปลกูลงในแปลง
ปลกู	แล้วเพยีง	2	–	3	ปี	กส็ามารถเกบ็เกีย่วผลสดได้แล้ว	ขณะทีม่รีายงาน
ว่าส�าหรับในประเทศอิรัก	ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดใช้เวลา	6	–	7	ปี	จึงจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
	 ในการติดตามศึกษาการพัฒนาการของผลอินทผลัมพันธุ ์	 
Barhee	ได้รับความอนุเคราะห์	และร่วมติดตามข้อมูล	จากสวนธนภรณ์ 
อินทผลัมภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 โดยคุณอร่าม เชื้อประสาท และ 
คุณทรงยศ รุจิสิริ	โดยที่สวนแห่งนี้นั้น	คุณทรงยศเป็นผู้สั่งน�าเข้าต้นกล้า
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่มาจากบรษิทั	ดพีดี	ี(DPD)	ทีป่ระเทศองักฤษ	เป็นสายพนัธุ ์
Barhee	ต้นเพศเมียปลูกในแปลงได้	12	เดือน	(หลังจากการอนุบาลกล้า
ที่น�าเข้ามาได้	 8	 เดือน)	และมีการผสมละอองเกสรโดยละอองเกสรจาก
ต้นอนิทผลมัเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่สายพนัธุ	์Ganami	หรอื	Ghanami	สเีขยีว	
	 หลังจากท�าการผสมเกสรแล้วราว	5	สัปดาห์	จะด�าเนินการวัด
ขนาดความยาวของผล	 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวขวางของผล 
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การเจริญของรากต้นกล้าอินทผลัมในแคปซูล อินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี
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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
มกีารพฒันาจากสีเขยีวเปลีย่นเป็นสเีขยีวอมเหลือง	เมือ่ผลอนิทผลมัมอีายุ
ได้ราว	120	วัน	หลังการผสมเกสร	
	 การพัฒนาสีเหลืองบนผิวผลอินทผลัมจะเพิ่มขึ้นเมื่อผล
อินทผลัมมีอายุ	 130	 วัน	 หลังการผสมเกสรกระทั่งผิวผลอินทผลัมจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง	 ครอบคลุมราว	 95%	 ของผิวผลอินทผลัม	 เม่ือผล
อินทผลัมมีอายุ	145	วัน	หลังการผสมเกสร	จากนั้นผิวผลอินทผลัมก็จะ
เริ่มพัฒนาสีเหลืองเป็นสีเหลืองที่เข้มหรือแก่ทั้งผลและพร้อมเก็บเกี่ยว	 
เมื่อผลอินทผลัมมีอายุได้	175	วัน	หลังการผสมเกสร

ค่าเฉลี่ยเป็นมิลลิเมตร	 จากจ�านวนผลท่ีตรวจวัด	 20	 ผล	 ทุกสัปดาห์ 
ต่อเนือ่งจนผลอนิทผลมัมอีาย	ุ176	วนั	หลงัการผสมเกสร	ซ่ึงผลอนิทผลมั
สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวพอดี	 ขณะเดียวกันก็มีการผ่าผลเพื่อติดตามการ
พฒันาเนือ้ผลภายในและบนัทกึข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงผลการด�าเนนิการ
ปรากฏตามตารางและกราฟที่แสดงให้เห็นว่า	 การพัฒนาด้านความยาว
ของผลอินทผลัมพันธุ์	Barhee	ในช่วง	37	–	70	วัน	หลังการผสมเกสร	
จะมีการเพ่ิมขนาดความยาวอย่างรวดเรว็	และการพฒันาขนาดความยาว
ของผลจะเป็นไปอย่างชะลอลง	 เม่ือผลอินทผลัมมีอายุ	 80	 –	 120	 วัน	 
หลงัการผสมเกสร	โดยทีไ่ม่พบมกีารขยายขนาดความยาวของผลอนิทผลมั
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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	 หวังว่าข้อมูลในการติดตามศึกษาพัฒนาการของผลอินทผลัม
พันธุ์	Barhee	ครั้งนี้	ซึ่งได้ด�าเนินการตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม	2562	และ
เสร็จสิ้นการติดตามศึกษา	เมื่อ	เดือน	สิงหาคม	2562	คงพอเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัดิแูลผลอนิทผลมัทีป่ลกูในเมอืงไทยได้บ้างและเป็นแนวทาง
แก่ผูท้ีส่นใจศกึษาวิจัย	เพ่ือพฒันาการปลกูอนิทผลมั	ให้เป็นผลไม้ทีส่�าคัญ
อีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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3 เดือน หลังผสมเกสร
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142 วัน หลังผสมเกสร

175 วัน หลังผสมเกสร
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ

2551	มผีลผลติ	149.6	ตนั	พืน้ท่ี	220	แฮกแตร์	มลูค่าการซือ้ขาย	528,000	
ดอลลาร์
	 พชืน่าสนใจชนดินีใ้นประเทศไทยยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั	ทางศนูย์วจิยั
และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	 ได้น�าเมล็ดจาโบติกาบ้าหรือองุ่นต้น
มาจากฮาวายจ�านวนหนึ่งมาปลูกเมื่อ	30	กว่าปีที่ผ่านมา	โดยปลูกแทรก
ตามไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ผลกึ่งเมืองหนาว	เช่น	ท้อ	สาลี่	รวมถึงแปลงกาแฟ
สายพันธุ์อาราบิก้า	เนื่องจากอดีตเป็นแปลงอนุรักษ์	และรักษาพันธุ์	
	 ปัจจุบันองุ ่นต้นให้ผลผลิตเม่ือเดือนเมษายน–พฤษภาคม	 
พ.ศ.2563	ที่ผ่านมา	แต่ส่วนมาก	ได้แปรรูปเป็นน�้าผลไม้ไว้บริโภค	และ
แบ่งท�าเป็นไวน์	ส�าหรบัประเทศไทยยงัมผีูรู้จ้กัองุน่ต้นน้อยมาก	ดงันัน้หาก
ท่านสนใจสามารถมาศึกษาข้อมูล	 พร้อมกับล้ิมรสชาติของผลสด	 หรือ
เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลขององุ่นต้นได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงเชียงราย	 ดอยวาวี	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นต้น	 หรือ	 
จาโบติกาบ้า	อยู่จ�านวนมากและถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ	
	 ผลขององุ่นต้นประกอบด้วย	 เยื่อใย	 หรือ	 fiber	 มีไขมันและ
แคลอรี่ต�่า	 ซึ่งคุณสมบัติของ	 fiber	 ช่วยป้องกันการกินอาหารเกินความ
ต้องการของร่างกายได้	ผลขององุน่ต้นจงึเหมาะแก่การเป็นอาหารควบคมุ
น�้าหนัก	 นอกจากนี้คุณสมบัติของ	 fiber	 ยังท�าให้ระบบย่อยอาหารและ
การขบัถ่ายเป็นปกต	ิและช่วยท�าให้ระบบล�าไส้สะอาด	สาร	anthocyanin 
หรือ	 polyphenols	 ในเปลือกผลองุ่นต้น	 มีส่วนในกระบวนการ	 lipid	
metabolism	ช่วยลดความเส่ียงการเกดิโรคหวัใจหลอดเลอืดตบี	จากการ

องุ่นต้นที่ดอยช้าง

 องุ่นต้น	หรือ	จาโบติกาบ้า	 (Jaboticaba)	มีชื่อวิทยาศาสตร์	
Myrciaria cauliflora	มชีือ่สามัญ	Jaboticaba,	Jabuticaba,	Guaperu, 
Guapuru,	 Hivapuru,	 Sabara,	 Ybapuru	 อยู่ในวงค์	 Myrtaceae	 
เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตช้า	 มีถ่ินก�าเนิดทางตอนใต้ของประเทศบราซิล	 
มกีารปลกูในเชงิเศรษฐกจิในประเทศบราซลิ	ในพืน้ทีข่องรฐัต่าง	ๆ 	หลายรฐั 
โดยเฉพาะในรัฐ	 São	 Paulo	 มีชาวสวนปลูกองุ่นต้น	 หรือจาโบติกาบ้า 
ถงึ	204	ราย	พ้ืนทีร่วมทัง้หมด	269.80	แฮกแตร์	เมือ่ปีพ.ศ.2532	มจี�านวน
ผลผลิตขององุ่นต้นซื้อขายอยู่ในตลาดผลไม้ในรัฐ	São	Paulo	ถึง	921.5	
ตัน	และเพิ่มมากถึง	4,142	ตัน	ในปี	พ.ศ.	2541	ส่วนในปี	พ.ศ.	2551	
ผลผลิตสูงถึง	1	หมื่นตัน	
	 ในสหรฐัอเมรกิา	มผีลผลติจากองุน่ต้น	63	ตนั	ในปี	พ.ศ.	2546	
ในพื้นที่	 190	 แฮกแตร์	 มีมูลค่าการซ้ือขาย	 212,000	 ดอลลาร์	 ส่วนปี	
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ผลยังอ่อน

ลักษณะการติดผล
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ศึกษาในหนูทดลอง	 พบว่า	 ช่วยลดระดับของ	 โคเลสเตอรอล	 (LDL)	 
และ	ไตรกลเีซอไรด์	ในกระแสเลอืด	และเพิม่ระดบั	โคเลสเตอรอล	(HDL)	
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	
	 จากการศกึษาคณุสมบตัทิางโภชนาการของผลสดองุน่ต้น	หรอื	
จาโบตกิาบ้า	พบว่าเป็นแหล่งของวติามนิซ	ีวติามนิอ	ีไทอามนิ	(thiamin)	
ไนอาซิน	 (niacin)	 ไรโบฟลาวิน	 (riboflavin)	 รวมทั้ง	 แคลเซียม,	
โพแทสเซียม,	แมงกานีส,	เหล็ก,	ฟอสฟอรัส,	ทองแดง	และสังกะสี	
	 นอกจากนี้ยังมี	 กรดอะมิโน	 (amino	 acid)	 และกรดไขมัน	
(fatty	 acid)	 ผลองุ ่นต้นมีสาร	 ฟลาโวนอยด์	 (flavonoids)	 และ	 
โพลฟีีนอล	(polyphenols)	รวมทัง้มสีารต้านอนมุลูอสิระ	(antioxidant)	
มากกว่า	 ผลไม้และผักหลายชนิด	 ต่างประเทศนิยมน�ามาท�าไวน์	 แยม	 
น�้าผลไม้	หรือรับประทานผลสด
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ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้ผลักดันให้องุ่นต้นเป็นพืชเศรษฐกิจ

ผลผลิตที่ได้ในปี 2563

ผลยังอ่อน

ลักษณะการติดผล
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	 ในประเทศบราซิลนิยมใช้เปลือกของต้นองุ่นต้น	 ต้มกับน�้าดื่ม
บรรเทาอาการหอบหืด	และโรคบิด	ท�าเป็นน�้ายาบ้วนปากลดการอักเสบ
ของต่อมทอนซิล	 ผลองุ่นต้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยยับยั้งอนุมูล
อิสระท่ีร่างกายสร้างข้ึนสาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็ง	 รวมทั้งสาร 
ก่อมะเร็งจากการสูบบุหรี่	 ช่วยป้องกันการแก่ก่อนวัยของเซลล์ผิว	 
รอยเหี่ยวย่น	 และริ้วรอยก่อนวัย	 พบสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิว 
ช่วยฟ้ืนฟผิูวเส่ือมสภาพและช่วยให้ผิวชุม่ชืน้	กระตุน้การสร้างคอลลาเจน	
	 ส่วนเน้ือของผลองุ่นต้นประกอบด้วยวิตามินบี	 3	 (Niacina-
mide)	ท�าหน้าทีส่่งเสรมิเอนไซม์ในการเจรญิเตบิโตของเซลล์ผวิ	นอกจาก
นีย้งัมคีณุสมบตั	ิdetoxify	ช่วยลดสารพษิในร่างกาย	คณุสมบตัขิอง	fiber	
ในเนื้อผลยังท�าให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกติ	 ช่วยท�าให้
ระบบล�าไส้สะอาด	สารแอนโทไซยานนิ	หรอื	โพลฟีีนอลในเปลอืกผลองุน่
ต้น	มส่ีวนในกระบวนการ	lipid	metabolism	ช่วยลดความเสีย่งการเกดิ
โรคหัวใจหลอดเลือดตีบ	
	 องค์ประกอบของผลองุ่นต้นที่มีแคลเซียม	 โพแทสเซียม	 และ
แมงกานีส	 เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน	 ช่วยให้
กระดูกแข็งแรง	และป้องกันโรคกระดูกพรุน	ลดอาการอักเสบ	ใช้บรรเทา
อาการข้ออกัเสบ	และอาการอกัเสบบรเิวณต่าง	ๆ 	ในร่างกาย	ในอดีตองุน่
ต้นเป็นผลไม้ชนดิหนึง่ทีแ่นะน�าให้สตรมีคีรรภ์รบัประทาน	เนือ่งจากมธีาตุ
เหล็ก	และมีกรดโฟลิค	(folic	acid)	ที่มีบทบาทส�าคัญในการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของทารกในครรภ์

ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นไม้ประดับ

ขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง

ปลูกเป็นไม้กระถาง
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 เหตุผลหลักที่องุ่นต้นจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต
	 1.	 ผลสด	 รสชาติดี	 มีคุณค่าที่ดีต่อร่างกาย	บริโภคได้เหมือน
ผลไม้เศรษฐกิจทั่วไป	และเป็นพืชสากล
	 2.	 ให้ผลผลิตดก	 โดยผลผลิตต่อต้นที่ปล่อยตามธรรมชาติ 
ให้ผลผลิตไม่ต�่ากว่า	 30	 กิโลกรัมต่อต้น	 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นตาม 
อายุต้น	(อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล	ตามอายุต้น	พื้นที่ปลูก	การดูแลและ
การตัดแต่งกิ่ง)
	 3.	 มศีกัยภาพสงูทีส่ามารถน�าไปสูพ่ชือตุสาหกรรมเชงิพาณชิย์	
เนื่องจากสามารถแปรรูป	หรือท�าผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง	
	 4.	 เป็นพืชที่ปรับตัวได้กับเกือบทุกสภาพพื้นที่	(อุณหภูมิ	และ
ทกุความสงูจากระดบัน�า้ทะเล)	อกีทัง้สามารถปลกูแทรกหรือปลกูร่วมกบั
พืชชนิดอื่นได้ดีอีกด้วย
	 จากคุณสมบัติขององุ่นต้นมีสารหรือธาตุอาหารส�าคัญหลาย
ชนิดท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรค
มะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ	 เป็นพืชอีกชนิดหน่ึงท่ีมีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงได้	 แต่ข้อมูลลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์	และด้านการเจรญิเติบโตขององุน่ต้นในประเทศไทยยงัไม่มี
การศึกษา	 อีกทั้งยังมีไม่การคัดเลือกสายต้นที่เจริญเติบโตและวิธีท�าให้
ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย	
 การใช้ประโยชน์ แบบประดับ หรือเชิงศิลป์ 
	 1.	 ลกัษณะผลเหมอืนนลิตะโก	(Black	Spinel)	โอนกิซ์	(Onyx)	
และหยกด�า	(Black	Jade)	ซึ่งดูมีพลัง	และขลัง	สามารถส่งมอบเป็นของ
ขวัญ	หรือประดับในโอกาสพิเศษ	
	 2.	 ลักษณะใบ	 คล้ายหอกสีเขียวมันวาวตลอดทั้งปี	 สามารถ
ประดับตามสถานที่ต่างๆ
	 3.	 สามารถตัดแต่งทรงพุ่ม	หรือเป็นไม้ดัดตามต้องการ
	 การที่องุ่นต้น	 หรือจาโบติกาบ้าเป็นพืชท่ีเก้ือหนุนต่อสุขภาพ	
ด้านโภชนาการ	 สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าเพราะเป็นไม้
ยนืต้นทีเ่ขยีวชอุม่ตลอดทัง้ปี	อกีทัง้มอีนาคตทางเศรษฐกจิทีส่ามารถปลูก
ได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 สิ่งที่ควรศึกษาต่อ	 คือ	 ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของจาโบตกิาบ้า	ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา	การย่นอายตุ้น
ก่อนให้ผลผลิต	 หรือการท�าให้ออกผลผลิตนอกฤดู	 การทดลองปลูก 
ในสภาพพืน้ทีต่่างๆ	ของประเทศ	และส่วนของผลติผลควรศกึษาเกีย่วกบั
การแปรรูป	ตากแห้ง	การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	เช่น	อาหาร
เสริม	วิตามินรวม	เพื่อจะเผยแพร่และพัฒนาต่อไป

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

กองบรรณาธิการ

 เมญ่า	 แตงโมทรงหมอนยาว	 (oblong)	 จุดขายคือสีแดงสวย	
เนื้อละเอียด	 รสชาติหวานละมุน	 ผลสีเขียวเข้มมีลายตาข่าย	 เนื้อเยอะ	
นิยมปลูกเพราะเป็นสายพันธุ ์ที่ปลูกได้ตลอดท้ังปี	 และเหมาะกับ
ภูมิประเทศที่มีฝนมาก	 เช่น	 ภาคใต้	 เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ทนฝน	 และ
สามารถไว้ลูกข้อใกล้ได้	ไส้ไม่แตก	น�้าหนักผลเฉลี่ย	4-6	กิโลกรัม
 ทัมอัพ	แตงโมทรงกลมรี	(short	oblong)	ลักษณะเด่นคล้าย
แตงโมญีปุ่น่	คอืลกูสเีขยีวเข้มจนเกอืบด�า	เนือ้แน่นมากให้ความรูส้กึกรอบ
อร่อย	รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม	เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาแรง	เกษตรกร
เริม่ปลกูมากขึน้และได้ผลตอบรบัจากตลาดดมีาก	จดุเด่นคอืเป็นสายพนัธุ์
ที่ดก	แต่หากต้องการให้ได้ผลใหญ่	น�้าหนักสูง	ควรเลี้ยงผลเพียง	1-2	ผล
ต่อต้น	น�้าหนักผลเฉลี่ย	3-5	กิโลกรัม
 คุณการะเวก ก่วยจีน	 หรือที่ใคร	 ๆ	 เรียกว่า	 “ป๋าเวก”	 เป็น 
ผู้หนึ่งที่ประสบความส�าเร็จกับการปลูกแตงโม	 1	 ใน	 3	 สายพันธุ์นั้น	 
จากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมายาวนาน	ประสบปัญหาราคาอ้อยที่ผันผวน	
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเก็บเก่ียวอ้อยได้	 ป๋าเวกตัดสินใจพลิกชีวิต	 เริ่มต้น
ใหม่กับธุรกิจแตงโมในจังหวัดก�าแพงเพชร	 ปลูกแตงโมมาหลายพันธุ	์ 
แต่หลงัจากได้เปิดใจทดลองปลกูแตงโม	ซอนญ่า	พลสั	เกดิความประทบัใจ 
เพราะเม่ือเทียบกับแตงโมสายพันธุ์อื่นๆ	 ที่เคยปลูก	 เห็นได้ชัดว่าแตงโม
ซอนญ่า	พลัส	นั้นดีกว่า	ทั้งคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ความสม�่าเสมอของขนาด
และทรงผล	ท�าให้ได้ผลิตผลต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น	
	 ยิ่งไปกว่าน้ันคุณภาพเน้ือของแตงโมซอนญ่า	 พลัส	 ยังเป็นท่ี
ยอมรบัและนยิมชมชอบจากผูบ้รโิภคอย่างกว้างขวาง	ป๋าเวกจงึหันมาปลกู
แตงโมซอนญ่า	 พลัส	 เต็มตัวจนประสบความส�าเร็จอย่างในปัจจุบัน	

เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมพร้อมปลูกแตงโม

	 ช่วงที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการปลูกแตงโมคือช่วงปลายฝน 
ต้นหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม	 ซึ่งผลิตผลที่ได้จะอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม	และในช่วงนี้ก็เข้าใกล้ฤดูเพาะปลูกแตงโมกันแล้ว	เพื่อยกระดับ
คณุภาพชวีติพีน้่องเกษตรกรและเสรมิสร้างความมัน่คงทางอาหาร	จงึขอ
ชวนพี่น้องเกษตรกรมาเตรียมความพร้อมในการปลูกแตงโมเพื่อสร้าง 
รายได้	 ด้วยเคล็ด	 (ไม่)	 ลับท่ีจะช่วยให้การปลูกแตงโมได้ผลิตผลงาม	 
ขายง่าย	รายได้ดี
	 “ปลกูเร็ว	ขายคล่อง”	คอืข้อดขีองการปลกูแตงโม	เพราะตัง้แต่
ระยะเริ่มเพาะปลูกไปจนถึงช่วงเก็บเก่ียวใช้เวลาน้อยเพียงประมาณ	 
2	เดอืนกส็ามารถเกบ็ผลผลติส่งตลาดและได้ผลตอบแทนแล้ว	โดยเฉพาะ
แตงโมสายพันธุ์ท่ีก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง	 เพราะคุณภาพผลิตผล 
ที่ถูกใจทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภค	 เรียกได้ว่า	“คนปลูกได้ก�าไรงาม	
คนทานได้ลิ้มรสของอร่อย”	ด้วยงบลงทุนต่อไร่เฉลี่ยเพียง	10,000	บาท	
โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ	4	–	6	ตัน	และราคาผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ	8	–	10	บาท	(ขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)
	 เมล็ดพันธุ์แตงโมสายพันธุ ์ของเจียไต๋ที่เกษตรกรนิยมปลูก 
ในขณะนี้มี	 3	 สายพันธุ์คือ	 ซอนญ่า	 พลัส	 เมญ่า	 และทัมอัพ	 ซึ่งแต่ละ 
สายพันธุ์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป	ได้แก่
 ซอนญ่า พลัส	แตงโมทรงกลมรี	(short	oblong)	มีจุดเด่นที่
เนื้อสีแดงสดใส	 รสชาติหวานชื่นใจ	 เนื้อกรอบ	 ผลเป็นลายคริมสันแท	้
เปลือกบาง	เนื้อเยอะ	เมล็ดน้อย	สามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย	
ปลูกง่าย	 ท�าก�าไรได้มากเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการสายพันธุ์นี้
สูงมาก	น�้าหนักผลเฉลี่ย	4-6	กิโลกรัม

คุณการะเวก (ซ้าย)

คุณการะเวก ก่วยจีน
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“ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นถึง 5 เท่า 
แน่นอนว่าไม่ใช่การเตบิโตของผมคนเดยีว แต่เป็นการเตบิโตไปพร้อมๆ กนั
กับเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรของผม”	คุณการะเวก	ก่วยจีน	กล่าว
	 เพ่ือให้พ่ีน้องเกษรตกรได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัฤดกูาลปลูก
แตงโมที่ก�าลังจะมาถึง	จึงขอแบ่งปันเคล็ดลับ	5	ข้อที่จะช่วยให้การปลูก
แตงโม	ได้ผลิตผลที่สวยงามและได้ราคาดี	ได้แก่
 1. การให้น�้าและการดูแลรักษาแปลง
	 	 ควรวางระบบน�า้หยดและคลุมแปลงเสมอ	ซึง่ระบบน�า้หยด
จะช่วยให้ควบคุมปริมาณการใช้น�้าได้ดี	 เพราะแตงโมเป็นพืชที่ควรให้น�้า
ทีละน้อยๆ	 แต่ให้บ่อยๆ	 หากให้น�้ามากไปจะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อที่จะ
เกิดปัญหาไส้ล้ม	อายุการเก็บรักษาสั้น	และความหวานจะลดลง	รวมถึง
โรคจากเชื้อราที่จะตามมาอีกด้วย	 ส่วนการคลุมแปลงนั้นช่วยได้มากใน
เรื่องการควบคุมความชื้นในดินและป้องกันวัชพืชต่างๆ
 2. การตัดยอดและจัดเถา
	 	 การเดด็ยอดช่วยให้แตงโมแตกแขนง	จากนัน้ควรจดัเถาไป
ในทิศทางเดียวกัน	 ไม่ปล่อยให้เถาเลื้อยไปตามธรรมชาติจนทับซ้อนกัน	
เนือ่งจากท�าให้ดแูลยากและมผีลต่อจ�านวนผลิตผลทีจ่ะลดลง	โดยให้เหลือ
ต้นละ	 3	 เถา	 เพราะการจัดเถาที่เป็นระเบียบจะช่วยให้การติดลูกได้
คุณภาพสม�่าเสมอ	อีกทั้งยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต	เก็บได้พร้อมกัน
ทั้งแปลง	ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา
 3. การต่อดอก
	 	 คัดเลือกดอกตัวเมียดอกที่	2	–	3	หรือประมาณข้อที่	 13	
–	15	ขึน้ไปเพือ่ท�าการผสมดอก	โดยเดด็ดอกตวัผูท้ีก่�าลงับานมาปลดิกลบี
ดอกออกให้หมด	แล้วจงึน�าเกสรดอกตวัผูน้ีไ้ปแต้มลงบนเกสรดอกตัวเมยี
ให้ทั่วกันทั้งดอก	 ซึ่งเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดคือช่วงเช้า	 6.00-10.00	 น.	
เท่านั้น	 และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรผสมดอกด้วยมือ	 ซึ่งจะช่วยให้การ 
ติดลูกออกมาได้ทรงสวยเกรดเอ
 4. การปลิดผลทิ้ง
	 	 แตงโม	 1	 ต้นควรคัดไว้เพียง	 2	 ลูก	 เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มี
คุณภาพสูงสุด	 น�้าหนักดี	 ขายได้ราคาจึงไม่ควรไว้ลูกเกิน	 2	 ลูกต่อต้น	 
คัดเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เท่านั้น
 5. การเก็บผล
	 	 งดให้น�้า	 3	 วันก่อนเก็บเกี่ยว	 เนื่องจากลักษณะเด่นของ
แตงโมที่ดีคือเนื้อแน่น	 สีแดงสวย	 รสหวานหอม	หากต้องการคงจุดขาย
เหล่านี้ไว้จ�าเป็นจะต้องงดการให้น�้าเป็นเวลา	 3	 วันก่อนเก็บผลิตผล	 

เพื่อให้แตงโมเข้าสู่สภาวะปรับตัว	 โดยแตงโมจะสร้างความหวานสูงขึ้น	
เนื้อจะมีสีแดงสวยชัดขึ้น	 เปลือกแข็งขึ้นทนต่อการกระแทกระหว่าง
การขนส่ง	ซึ่งล้วนตรงความต้องการของตลาด
	 เพียงเท่านี้พี่น้องเกษตรกรก็สามารถน�าเทคนิคทั้ง	 5	 ไป 
เตรียมความพร้อมส�าหรับปลูกแตงโมในฤดูกาลที่ก�าลังจะมาถึงนี้ได้เลย	
เพื่อเป้าหมาย	‘ขายได้ดี ขายได้ทุกผล’
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คุณการะเวก (ซ้าย)
แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมทัมอัพ

แตงโมเมญ่า
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในบ้านเราผ่อนคลายลงมาก
แล้ว	แต่ยงัไม่อยากให้ทุกท่านไว้วางใจ	ขอให้ทกุท่านยงัคงสวมหน้ากาก	ล้างมือบ่อยๆ	
และเว้นระยะห่างทางสังคม	 เพราะถ้า	 “การ์ดตก”	 กันหมด	 เมื่อมีใครติดเชื้อ 
หลงเข้ามาปะปนอยู่ในคนหมู่มาก	 ไวรัสร้ายกลับมาระบาดอีกครั้ง	 สถานการณ ์
บ้านเมืองจะเลวร้ายไปกว่าเดิม
	 เมือ่วนัที	่6-12	สงิหาคม	2563	ทีผ่่านมา	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
ได้ร่วมกับ	ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน	และสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	 จัดงานมหกรรมกล้วยไม้แห่งแผ่นดิน	“Siam Paragon 
Bangkok Royal Orchid Paradise : The Pride of Siam”	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	88	พรรษา	ณ	ห้างสรรพสินค้า	สยามพารากอน	งานนี้ 
น�ากล้วยไม้	 9	 สกุลมาจัดแสดงและตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ	 เม่ือสิ้นสุดงาน 
ได้จ�าหน่ายกล้วยไม้ที่น�ามาจัดแสดงเพื่อน�าเงินรายได้มอบให้มูลนิธิคนพิการ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
 งานกล้วยไม้ทีย่ิง่ใหญ่ยังไม่หยดุเพยีงเท่านี	้สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย 
ฟ้าประทานฟาร์ม	สมาคมพฤกษชาตแิห่งประเทศไทยในพพระบรมราชปูถมัภ์ฯ	และ
สมาคมกล้วยไม้โคราช	 จะร่วมกันจัดงานแสดงและประกวดกล้วยไม้ระดับประเทศ	
ภายใต้แนวคิด	“กล้วยไม้...อัญมณีศรีสยาม”	 ระหว่างวันที่	 19-24	 พฤศจิกายน	
2563	ณ	โรส	พาร์ค	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	งานนี้จะมีการประกวด
กล้วยไม้	 10	 สกุล	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมเงนิรางวัลยอดเยีย่มของงานแต่ละ
ประเภท	รางวัลละ	30,000	บาท
	 วัตถุประสงค์ของการจดังานครัง้นี	้เพือ่ฟ้ืนฟกูารจดังานกล้วยไม้ระดับชาติ
และธุรกิจกล้วยไม้ของไทย	สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ฝ่าฟัน
สถานการณ์ที่ยากล�าบากในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19	 เพ่ือปูพื้นฐานและ
เตรียมการผลักดันให้กล้วยไม้ไทยเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นในปี	2569	ที่อุดรธานี	และปี	2572	ที่นครราชสีมา	รวมทั้ง
เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	และท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดันครราชสมีา
ด้วย	ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดส�าหรับงานกล้วยไม้ระดับประเทศในครั้งนี้
	 งานใหญ่อีกงานหนึ่ง	 ที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 
คือ	 การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	 คร้ังที่	 3	 หรือ	The 3rd ASIAN  
Horticultural Congress	ซึ่งเลื่อนเพราะพิษโควิด-19	จากวันที่	7-9	พฤษภาคม	
2563	เป็นวนัที	่15-17	ธนัวาคม	2563	และเปลีย่นสถานที	่จากศนูย์การประชมุและ
นิทรรศการไบเทค	 บางนา	 มาเป็น	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 หลักสี่	
กรุงเทพฯ		ความคืบหน้าจะน�ามาเสนอต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 นายก�าธร	เดชสกุลธร	
รศ.วิจิตร	วังใน	 ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	
ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา	 นายเกษม	จันทรประสงค์
ศาสตราจารย์สมเพียร	เกษมทรัพย์	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	
นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	
นายมนตรี	คงตระกูลเทียน		 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ	
นายยรรยง	ประเทืองวงศ์		 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
Mr.	Robert	Dixon		 นายสกล	มงคลธรรมากุล
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์		 นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช
รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส		 นางพวงพกา	คมสัน
ภญ.ดร.อาริญา	สาริกะภูติ	

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ		 นายอนันต์	ดาโลดม
อุปนายก 	 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�าสมาคม
ผู้จัดการสมาคม				นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ    นางสร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ,	นางกาญจนา	โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม	 นางนิตยา	บูรณวิทย์

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579	

http://www.hsst.or.th
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