
นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ

อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์

เปิดองค์ความรู้มะนาว

โดย อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์

จากความส�าเร็จในการปลูก
มะนาวในบ่อซีเมนต์และถ่ายทอด
ความรู ้ช ่วยสร ้ างรายได ้ ให ้ กับ
เกษตรกรในแถบภาค เหนือจน
เป็นท่ีประจักษ์ฝีมือแล้ว ปัจจุบัน 
“อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์” นัก
วิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ยังเป็นผู้น�าริเร่ิมทดลองปลูกมะนาว
และไม้ผลต่างๆ ลงในกระถาง ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นการช่วยประหยดัพืน้ท่ีใน
การปลูกพืช แต่ยังสามารถควบคุม
ให้พืชนั้นเจริญเติบโตออกดอกผล
ได้ตามต้องการ มีรสชาติดี อีกทั้ง
เป็นการสร้างความแปลกใหม่ช่วย
เพิ่มมูลค่าต้นไม้ได้อีกด้วย 
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    ปลูกไม้ผลในกระถางท�าได้จริงหรือ
ในตอนน้ีผลไม้ที่ปลูกในกระถางภายใน

สวนเกษตรรอบบ้านของอาจารย์พิชัยก็เร่ิมติด
ดอกออกผลชูช่อรอให้ได้ชื่นชมแล้ว ท�าให้หลาย
คนที่ได้พบต่างตั้งค�าถามขึ้นในใจว่าจะสามารถ
ปลกูได้เหมอืนกนัหรือไม่ ซึง่อาจารย์พชิยั แนะว่า 

เปิดอาณาจักรไม้กระถาง
เป็นเวลานับ 10 ปีที่ อาจารย์พิชัย สั่งสม

ประสบการณ์ความรู้ทางด้านการปลูกมะนาวใน
กระถาง พชืตระกลูส้ม และผลไม้ต่างๆ ท�าให้เมือ่
ย่างก้าวเข้าสู่เขตสวนเกษตรรอบบ้านของอาจารย์
พิชัย ผู้ที่ได้มาเยือนจึงได้ตื่นตาตื่นใจไปกับผล
ไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น มะนาว ส้มโอ ละมุด 
มงัคดุ ล�าไย มะม่วง ทบัทมิ หรือพชืผลอกีหลาก
หลายชนิดทีล้่วนแต่ถกูบรรจุอยูใ่นภาชนะถ้วย ถงั 
กะละมัง หม้อ กระถางหรือแม้แต่ในวงบ่อซเีมนต์ 
ตัง้วางเรียงเรียงรายอยูท่ัว่บริเวณ แถมบางต้นยงั
ติดดอกออกผลดกไม่แพ้การปลูกในพ้ืนดินผืน
กว้าง โดยอาจารย์พิชัย บอกว่า 

“เน่ืองมาจากพืน้ทีส่วนของผมเป็นทีน่าและ
ที่ลุ่ม จึงเลือกปลูกพืชโดยการยกร่องปลูกไม้ผล
และเลี้ยงปลา แต่ปัญหาคือไม้ผลเจริญเติบโต
ช้าใบเหลือง และทยอยตายสาเหตุเน่ืองมาจาก
ต้นไม้หายใจทางราก น�้าใต้ดินสูงน�้าเข้ามาแทนที่

ช่องว่างอากาศในดิน พืชก็เจริญเติบโตไม่ได้ ใบ
เหลือง ผมจึงเร่ิมวิธีการปลูกโดยการใช้ภาชนะ
จากการปลูกมะนาวและพืชตระกูลส้มก่อน” 

ซึง่จากการได้เรียนรู้และคลกุคลอียูก่บัการ
ปลูกไม้ผลเป็นเวลายาวนานท�าให้เขาผู้น้ีพบว่า 
การปลูกพืชในกระถางน้ันความส�าคัญอยู่ที่การ 
เตรียมวัสดุปลูกให้มีคุณภาพและมีความโปร่ง 
ร่วนซุย ได้อย่างเหมาะสม เพราะตามปกติทั่วไป
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะประกอบด้วย แร่
ธาตุอาหาร 45% น�้า 25% อากาศ 25% จึงจะ
สามารถท�าให้ไม้ผลที่ปลูกในภาชนะเจริญเติบโต
ดี ให้ผลผลิตดีได้ตลอดทั้งปี 

มะม่วงในกระถาง

ละมุดในกระถาง
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 ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ

องุ่นในกระถาง...
...สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ในปัจจุบันมกีารรณรงค์เร่ืองการ
ให้ของขวัญ ของฝาก ส�าหรับงาน
ส�าคัญต่างๆ เช่น งานวันคล้ายวันเกิด 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานปีใหม่ งานฉลอง
การรับต�าแหน่งใหม่ และอ่ืนๆ โดย
ปราศจากเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
ซึ่งการผลิตองุ่นให้ติดผลในกระถาง
เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์ 
ทรงคุณค่า และมีความภูมิใจท้ังผู้ให้
และผู้รับ ซึ่งเป็นการจัดการองุ่นใน
กระถางให้มีผลผลิตและเป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีราคาที่สูงขึ้น 

จากแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถ
ท�าเป็นของฝากของขวัญสร้างความประทับใจ
ให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับท�าให้ ดร.ชินพันธ์ ธนา
รุจ หน่ึงในผู้เชี่ยวชาญการปลูกไม้ผล คิด
ริเริ่มการท�าเกษตรแบบประณีต ด้วยการปลูก
ไม้ผลขึ้นค้างและการปลูกองุ่นลงกระถาง ใน
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การผลิตองุ ่นในกระถางสามารถท�าได้
หลายวิธี  เช่น วิธีแรก การตอนหรือทาบกิ่งจาก
ต้นที่ให้ผลผลิตแล้วและน�ามาเลี้ยงในกระถาง 
ซึ่งวิธีน้ีจะได้ผลผลิตจ�านวนมากแต่มีข้อเสีย
คือต้องมีการจัดการดูแลที่ดีและประณีตมาก 

ต้นกล้าองุ่น

บริเวณแปลงสาธิตสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยดร.ชินพันธ์ 
เล่าว่า

“ผมเรียนจบด้านไม้ผลและสอนอยู ่ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย ท�าให้มองเห็นการปลูก
ไม้ผลในปัจจุบนัขาดความประณตี เน้นท�าเยอะๆ 
ใช้พืน้ทีม่าก แต่ปัจจุบนัคนไทยมีทีดิ่นท�ากนิน้อย
ลงก็น่าจะหันมาท�าไม้ผลในพื้นที่น้อยๆ ดูบ้าง 
เพราะหากเน้นการท�าแบบประณตีกส็ามารถสร้าง
ผลผลิตให้พอเลี้ยงตัวได้ ซึ่งความประณีตที่ว่า
คือการท�าในพื้นที่น้อยแต่ให้ได้ผลผลิตเยอะ มี
คุณภาพดีๆ แค่ไร่เดียวเลี้ยงตัวได้ ส่วนการปลูก
องุ่นในกระถางกเ็หมาะส�าหรับคนอยูค่อนโด หรือ
บ้านจัดสรรทีมี่พืน้ทีน้่อย แต่สนใจอยากปลกูองุ่น
ซื้อไปปลูก หรือให้เป็นของขวัญแทนการให้เหล้า
หรือไวน์ก็ได้”

การผลิ ตองุ ่ น ให ้ ไ ด ้ผลผลิ ต ใน
กระถาง 

องุ่นกระถางพันธุ์ Bailey
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การปลูกมะนาวในกระถาง
“มะนาวในกระถาง” คือมะนาวที่ปลูกใน

ภาชนะต่างๆ แทนการปลูกลงดิน มีการปลูก 
ดแูลรักษา และบงัคบันอกฤดเูหมอืนกบัในวงบ่อ
ซีเมนต์ แต่การปลูกในกระถางจะสามารถสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัเกษตรกรได้ กล่าวคือจะจ�าหน่าย
ในรูปแบบของไม้ประดับ ขายไปทัง้ต้นมะนาวและ
กระถาง ซึ่งถ้าในกระถางมีลูกมะนาวติดอยู่ด้วย
จะสามารถเพิ่มราคาขายได้หลายเท่าตัว

การคัดเลือกพันธุ์
พันธุ์มะนาวที่ปลูกลงในกระถาง สามารถ

ปลูกได้แทบทุกพันธุ์ ปลูกพันธุ์อะไรก็ได้ เป็น
พันธุ์ที่คนนิยมปลูกรับประทานและปลูกขายได้ 
แต่ทีส่�าคญัควรปลกูมะนาวพนัธุท์ีม่กีารออกดอก
ติดผลง่าย ผลมีขนาดใหญ่เปลือกบาง มีน�้ามาก 
กลิ่นหอม และทนทานต่อโรคและแมลง ได้แก่ 
พันธุ์แป้นทะวาย หาซื้อได้ทั่วไป เลือกซื้อต้นที่มี
ลูกติด จะได้รู้ว่าเป็นพันธุ์แป้นจริงหรือไม่ ต้อง
ไม่มีโรคติดมากับต้นพันธุ์ โรคส�าคัญคือโรคแคง
เกอร์ จะติดที่ใบ กิ่ง และผล ราคาต้นไม่เกินต้น
ละ 50 บาท ราคาตั้งแต่ 25-50 บาทโดยทั่วไป 
แต่ถ้าไม่อยากเสียเงินซื้อสามารถไปเลือกตอน
มะนาวที่บ้านเพื่อนหรือญาติๆ ที่มีต้นมะนาวได้ 
ตอนง่าย 20 วันหลังจากตอนก็ออกรากแล้ว  

ซึง่หน่ึงในผู้เชีย่วชาญในการปลกูมะนาวใน
กระถาง เช่น อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ ฝ่าย
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักวิจัย

และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ได้กล่าวถงึการจ�าแนกพนัธุม์ะนาวทีนิ่ยมปลกู
กันนั้น สามารถแบ่งได้คร่าวๆ ดังนี้

1. มะนาวหนัง ผลอ่อนมีลักษณะกลม
ยาวหัวและท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลมีลักษณะ
ค่อนข้างยาว อาจกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัว
มีจุกเล็กๆ เปลือกหนา ข้อดีคือเก็บไว้ได้นาน  
และเวลาน�าไปปรุงอาหารอาจมีรสขมเน่ืองจาก
ตุ่มน�้ามันที่ผิว

มะนาวหนัง

มะนาวไข่
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6 อาทิตย์ ผลแก้วมังกรมีรูปทรงเป็นทรงกลม
รี สีของเปลือกแก้วมังกรมีลักษณะสีแดงม่วง
หรือสีบานเย็น มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่รอบ
ผล ผลแก้วมังกรส่วนใหญ่มีน�้าหนักประมาณ 
300-600 กรัม เมื่อผ่าผลแก้วมังกรจะเห็นเน้ือ
ของผลแก้วมังกรสีขาวหากผลน้ันเป็นแก้วมังกร
พันธุ์เวียดนามหรือพันธุ์ไทย และเน้ือผลจะมีสี
แดงหรือชมพูเมื่อผลนั้นเป็นพันธุ์เนื้อสีแดง โดย
มีเมล็ดสีด�าเล็กคล้ายๆเม็ดงา หรือเม็ดแมงลัก 
กระจายฝังอยู่ทั่วเน้ือ รสชาติของแก้วมังกรโดย
ทั่วไปจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ 

ลักษณะต้น แก้วมังกรเป็นพันธุ์ไม้เลื้อย
ในตระกูลกระบองเพชรมีสีเขียวเข้มตลอดล�าต้น 
ล�าต้นเลื้อยของแก้วมังกรน้ันเป็นกิ่ง 3 แฉก
และมีรอยหยักโดยตลอด รูปร่างน้ีจึงดูคล้าย
ครีบมังกร จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อ แก้วมังกร

ไม้ผลน่าปลูก
ชื่อ : แก้วมังกร (Dragon fruit)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylocereus spp.
ลักษณะทั่วไป : แก้วมังกรเป็นพืชในวงศ์ 
Cactaceae หรือวงศ์กระบองเพชร ซึ่ง
ในวงศ์นี้มีมากกว่า 1,500 ชนิด ลักษณะ
ล�าต้นมีสีเขียวเป็นพืชอวบน�้า ไม่มีใบ
เน่ืองจากลดรูปใบเป็นหนาม โดยทัว่ไปจะ
มี 3 ลักษณะ คือ

เนื้อสีขาวเปลือกสีแดง  เช่น Hyl-
cereus undatus

เนื้อสีแดง เปลือกสีแดง เช่น Hy-
locereus polyrhizus

เนื้อสีขาวเปลือกสีเหลือง เช่น Selenic-
ereus megalanthus  

โดยสวนเกษตรแก้วมังกรของเราได้ปลูก
ทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ได้แก่

1. พันธุ์เวียดนาม (เน้ือสีขาว เปลือกสี
แดง) มีรสหวานอมเปรี้ยว ลักษณะลูกทรงรี มี
กลีบเลี้ยงแข็งยาวสวยงาม และเก็บได้นานกว่า
พนัธุอ์ืน่ๆ ขนาดผลใหญ่ประมาณ 250-800 กรัม

2. พันธุ์ไต้หวันหรือพันธุ์เนื้อสีแดง (เนื้อสี
แดง เปลอืกสแีดง) มีรสหวานกว่าพนัธุเ์วยีดนาม
และเนื้อสีแดงเป็นจุดเด่น กลีบเลี้ยงสั้น ลูกทรง
กลม ขนาดผลใหญ่ 250-600 กรัม

ลกัษณะผล หลงัจากเร่ิมปลกูต้นแก้วมงักร
จนกระทั่งต ้นแก ้วมังกรเจริญเติบโตมาได ้
ประมาณ 8 เดือนถึง 1 ปี ต้นแก้วมังกรก็จะ
เร่ิมมีดอกตูมจนกลายเป็นดอกและเป็นผลใน
เวลาต่อมา ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน หรือ 

 แก้วมังกรในกระถาง
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แน่นอนว่าปัญหาเหล่าน้ีจะหมดไปหากคุณ
ได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกมะนาวของ คุณสังเวย 
นาคน้อย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ�า
ต�าบล ส�านักงานเกษตรต�าบลสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ที่เนรมิตสวนมะนาวกระถางจัดวางใน

เก็บกินเองก็ได้ สร้างเป็นงานศิลป ์

คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ารสชาติ
เปร้ียวจี๊ดจ๊าดผสานกลิ่นหอมเป็น
เอกลักษณ์ของมะนาวไทยท่ีเปรียบ
เสมือนเคร่ืองชูรสให้อาหารจานโปรด
ของคุณในแต่ละมื้อได้อร่อยครบรส
อย่างไร้ท่ีตินัน้ เป็นเหตุผลท�าให้มะนาว
ตกเป็นพืชในกระแสท่ีน่าปลูกอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะแล้ง ฝน หนาว มะนาวต่างก็
ขายได้ราคาน่าลงทุน โดยเฉพาะในหน้า
แล้งท่ีมะนาวจะดีดราคาสูงกันอย่างไม่
เกรงใจพาเอาคุณแม่บ้านท้ังหลายต่าง
กุมขมับเพราะหากขาดสุดยอดวัตถุดิบ
อย่างมะนาวแล้วเห็นทีอาหารม้ือนี้คง
หมดอร่อย และเพื่อเป็นการลดปัญหา
การซื้อมะนาวแพงเชื่อได้ว่าหลายคน
คงคิดอยากจะปลูกมะนาวเอาไว้กินท่ี
บ้านกันให้รู้แล้วรู้รอด แต่ปัญหากลับ
อยูท่ี่ว่าไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไร และพืน้ท่ี
บ้านไม่กว้างจะปลูกมะนาวได้ไหม

พื้นที่รอบบ้าน มิหน�าซ�้ายังจับมะนาวลงโอ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จากพืชสวนครัวธรรมดาให้กลายเป็น
งานศิลป์ชิ้นงามมีมูลค่า 2,000-4,500 บาท/ต้น 
ไว้ตั้งประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วย

โดยคณุสงัเวย เผยถึงเส้นทางความเปร้ียว
ของตนว่า “ผมท�ำงำนอยู่ในกระทรวงเกษตร มี
โอกำสได้ออกพื้นที่แล้วไปเจอเกษตรกรท่ำนหนึ่ง
อยู่ที่สามโคก (ลุงแอ๊ด-พิชิต จุ้ย) เห็นเขาเอา
มะนาวไปปลูกในโอ่งแล้วต้นใหญ่มาก ผมก็เกิด
แนวคิดว่าโอ่งที่บ้านผมก็มีประจวบเหมาะกับช่วง

คุณสังเวย นาคน้อย

ปลูกมะนาวในโอ่ง & กระถาง

เพิ่มรายได้ก็ดี
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มนต์รักสตรอว์เบอร์รี่
ค�ำพูดประโยคข้ำงต้นบ่งบอกได้ถึงควำม

รักและควำมประทับใจในกำรท�ำอำชีพเกษตรกร 
ของคุณหนุ่ม-บุญหนัก แสงภักดี เจ้ำของไร่ภู่
ภักดี ไร่สตรอว์เบอร์รี่แห่งแดนอีสำน ผู้หันหลัง
ให้กบัสงัคมเมอืง ออกเดนิทำงสูดิ่นแดนบ้ำนเกดิ
พร้อมเปิดประสบกำรณ์ใหม่ ด้วยกำรปลูกสต

“ไร่ภู่ภักดี”

“สตรอว์เบอร์รี่เป็นพืชที่มหัศจรรย์ที่ใครได้พบเห็นก็มักจะมีรอยยิ้ม ซึ่งการท�าไร่
สตรอว์เบอร์รี่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก�าไรชัดเจนเลยคือรอยยิ้ม ท�าอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่าน
มาได้รับความกดดันต่างๆ นานา แต่พอมาท�าไร่ผู้คนท่ีมาหาต่างก็พาเอารอยยิ้มมา
ด้วยเสมอตั้งแต่เด็ก 3 ขวบจนถึงคนอายุ 60-70 การท�างานตรงนี้ได้อยู่กับรอยยิ้ม
คนท�าให้เราสุขภาพจิตดีไปด้วย”

รอว์เบอร์รี่ลงกระถำง พร้อมทั้งจ�ำหน่ำยไหลและ
ชุดทดลองปลูกสตรอว์เบอร์ร่ีในกระถำงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดส�ำหรับมือใหม่ สร้ำงควำมแตก
ต่ำงจำกไร่สตรอว์เบอร์ร่ีทั่วไปที่หำกใครได้มำ
สัมผัสเป็นต้องหลงรักเข้ำทุกรำย 

“สตรอว์เบอร์ร่ีจัดเป็นพืชที่คนไทยมองว่า
ไกลตัว และคิดว่าเป็นพืชเมืองหนาว ยุ่งยากต่อ

ไร่สตรอว์เบอร์รี่แดนอีสาน 

ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ลงกระถาง
เผยทีเด็ด
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พร้อมแจกชิมฟรีไม่ขาย

ย้อนความหลงั...เร่ิมต้นทุกอย่างจาก
ใจรัก

หลังจากเกษียณตัวเองจากการท�าธุรกิจ
ปักลายผ้า ในวัย 71 ปี คุณปู่บุญเย็น ไม่เคย
เหงาเพราะมีงานอดิเรกที่สร้างความสุขให้คุณปู่
อยู่เสมอ โดยคุณปู่บุญเย็นเล่าว่า “แรกๆ ผม
ปลูกโป๊ยเซียนตอนหลังขี้เกียจเพราะหนามเยอะ
โดนต�าบ่อยเข้าก็เลิก จากน้ันก็เร่ิมมาปลูกไม้
ผล อย่างแก้วมังกร ซึ่งก็ออกดีนะเวลาปลูกบน
ดาดฟ้าแต่ที่ต้องเลิกไปเพราะแก้วมังกรรากเยอะ
เก็บความชื้นได้มาก ถึงจะยกสูงจากพื้นแล้วแต่
รากกท็ะลกุ้นกระถางมาเกาะพืน้ท�าให้พืน้เสยีเลย
เลกิไป ก่อนจะได้มาเหน็ในเวบ็ไซต์ของจีนว่ามีคน
ปลกูแคนตาลปูบนดาดฟ้าในกระถางแล้วมีลกูผม

ก็เลยอยากลอง”
และจากความประทับใจแรกเห็น บวกกับ

ใจรักในการปลกูต้นไม้ท�าให้คุณปูบ่ญุเยน็เร่ิมต้น
การปลกูแคนตาลปูอย่างจริงจัง “ตอนแรกทีเ่ร่ิมก็
เอาเมล็ดพันธุ์จากที่ซื้อลูกมากิน มาเพาะ แต่พอ
ปลูกแล้วมันกลายพันธุ์ ต่อมาเลยซื้อเมล็ดพันธุ์
พันธุ์ซินเจียง (ลูกยาวๆ) ของเจียไต๋ ซองละ 
100 เมล็ด (ตกเมล็ดละ 4 บาท) ซื้อมาประมาณ 
400-500 บาทลองปลูกคร้ังแรกผมก็เปลี่ยนชื่อ

ต้องยกให้เป็นเซียนไม้กระถางท่ีหา
ใครเทียบฝีมือได้ยากจริงๆ ส�าหรับ คุณปู่
บุญเย็น สรรค์เสถียร เพราะหลังจากโชว์
ฝีมือปลูกมันเทศญี่ปุ่น กว่า 170 กระถาง
บนดาดฟ้าตึก ย่านท่าพระให้ได้ประจักษ์กัน
ว่าคนเมืองก็มีสวนมันกระถางไว้กินไว้แจก
ได้ไม่ยาก (รายละเอียดในนิตยสารไม่ลอง
ไม่รู้ ฉบับ 155) กลบัมาคร้ังนี ้ยงัได้มาเผย
ทีเด็ดเคล็ดลับการปลูกแตงคุณหนูรสชาติ
หวานเจี๊ยบ ให้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรได้
ติดตามกันอีกครั้ง

รสชาติหวานเจี๊ยบ
ปลูกแตงคุณหนูลงกระถางสุดยอดคุณปู่

คุณปู่บุญเย็น สรรค์เสถียร
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คณุเสริมรัฐ อตกินิษฐ เจ้าของ สวน FIGS 
อโรคยา จังหวัดชลบุรี หนึ่งในผู้ที่ตกหลุมรักไม้
ผลที่ชื่อ “ฟิกส์” อย่างหมดใจ เล่าย้อนให้ฟังว่า 
คร้ังแรกที่คิดเนรมิตสวนอโรคยา ขึ้นในพื้นที่
ประมาณ 2 ไร่ วางแผนที่จะปลูกแคนตาลูป 
แบบปลอดสารพิษในโรงเรือน แต่พอได้มารู้จัก
กบัมะเดือ่ฝร่ังกก็ลบักลายมาสนใจพชืชนิดน้ีแทน 

“เมื่อราว 6 ปีก่อนผมสนใจอยากปลูกไม้
ผลที่ไม่ใช่พืชไร่ จึงได้ศึกษาหาความรู้และเกิด
แรงบันดาลใจเม่ือได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัคูก่บัผลไม้ชนิด
น้ี เพราะพระองค์ท่านเป็นผู้น�าฟิกส์เข้ามาเป็น
พืชโครงการหลวง ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปาง
ดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อราว 30 ปีมาแล้ว 
ซึ่งตอนน้ันเป็นการศึกษาสายพันธุ ์เพื่อพัฒนา
ให้เหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ผมจึงเร่ิม
สนใจการปลูกฟิกส์ อีกทั้งได้รู้จักกับสวนคุณ

มะเด่ือฝร่ัง หรือ ฟิกส์ (Figs) 
ชื่อในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกกัน ในบ้าน
เราก�าลังเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะ
เป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงูมากเรียกว่าติดอันดับท็อป
เท็นของผลไม้ที่มีอยู่ในโลกกันเลย แถม
ยงัมรีาคาสงูลบิลิว่แบบหนกัอกหนกัใจผู้
ซื้ออยู่ไม่น้อย หากน�ามาแปรรูปอบแห้ง
ด้วยแล้ว ค่าตัวจะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า
ตัว กิโลกรัมละเกือบพันบาททีเดียว และ
จะดีแค่ไหนหากเราสามารถปลูกไม้ผล
มากประโยชน์ชนิดนี้ไว้รับประทานกันได้
ทุกบ้าน

คุณเสริมรัฐ อติกนิษฐ

เจาะเคล็ดลับการปลูก
มะเดื่อฝรั่ง (Figs) ญี่ปุ่นลงกระถาง

“สวนอโรคยา”เปิดสวน
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