เบ็ดเตล็ดการเกษตรและสิ่งแวดลอม
2539 –41
อําพล เสนาณรงค

ในชวงระหวางป 2539 – 2541ผูเ ขียนมีโอกาสเดินทางไปปฏิบตั หิ นาทีใ่ นทองทีห่ ลาย
แหงดวยกัน จึงมีขอ สังเกตและขอคิดหลายประการเกีย่ วกับการเกษตรและสิง่ แวดลอม หลาย
เรื่อง ขอนํามาเลายอๆ ใหฟง ตามลําดับ วัน เดือน ป ดังนี้
1. ผลไมปา บนดอย เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 ไดมโี อกาสขึน้ ไปเยีย่ มสถานี
ทดลองเกษตรที่สูงขุนวาง และแมจอนหลวง บนเสนทางระหวางสถานีทง้ั สอง ไดมีโอกาสเห็น
ผลไมปา 3 ชนิด ซึง่ จัดวาเปนไมเขตอบอุน ไดแก 1)มักขี้หนู (Docynia indica Decne)
ซึ่งเปนไมวงศเดียวกับ แอบเปล และกุหลาบ (Rosaceae) ตนสูงใหญกวา 5 เมตร อยูใ น
สวนปาของกรมปาไมทป่ี ลูกจากเมล็ด แตละตนมีความปรวนแปรของสายพันธุม าก ขนาด
ของผลแตกตางกัน พันธุที่ใหญมีขนาดเทาผลสม ลักษณะคลายผลแอปเปล สีเหลืองออน
แกมเขียว กลิน่ หอมไปทางมะกอกปามากกวาแอบเปล รสออกเปรีย้ วอมฝาด เนือ้ ฟาม
คลายแอบเปล แตผิวแข็งกวามาก ผลกําลังดกรวงเต็มโคนตน ไดทราบวาชาวบานจะเก็บ
ไปดองเปนของกินเลน 2) กลวยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace ) วงศพลับ (Enenace)
ผลมีขนาดผลมะนาว เมือ่ สุกจะมีสเี หลือง รสหวาน ไมฝาด แตมเี มล็ดมากกวาเนือ้
3) เหมือด พืชสกุล Helicia spp. ทีอ่ ยูใ นวงศเดียวกับ มะคาเดเมีย (Macadamia) ซึง่ อยู
ในวงศ Proteacea พบกําลังออกผลสีเขียวเต็มตน ผมคอนขางตืน่ เตน และดีใจ เพราะเคย
เห็นผลมักขีห้ นู และกลวยฤาษีบา งในตลาด แตมะคาเดเมียปายังไมเคยเห็นเลย ไดทราบ
จากเอกสาร และคําบอกเลาวามีหลายชนิดในภูเขาภาคเหนือ คราวนีพ้ บในสภาพของปาใน
ถิน่ กําเนิดอยางแทจริง
ไมผลปาทั้ง 3 ชนิด ดังกลาว เปนไมเขตอบอุน ปกติพนั ธุไ มผลทีเ่ ปนไมปลูกตอง
นํามาจากตางประเทศทัง้ หมด การมีไมปา ชนิด หรือวงศเดียวกันในประเทศไทย จะทําให
เกิดประโยชนในการใชเปนตนตอ และการผสมพันธุใ นอนาคตตอไป
ที่สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง ไดมโี อกาสเห็นตนบวย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปลูกไวเมือ่ วันที่ 18
กุมภาพันธ 2527 อายุประมาณ 12 ป 8 เดือน ก็มลี ําตนสูงและพุมใหญเชนเดียวกัน ได
ทราบวาตกผลหลายปแลว เปนพันธุช อ่ื หลายเลข 741 และพันธุ 344
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2. มะคาเดเมีย เปนพืชชนิดหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการทดสอบมาตัง้ แตป
2496 และเมือ่ ป 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดําริที่จะนําตน
มะเคเดเมียไปทดลองปลูกในพื้นที่ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริหวย ฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมวิชาการเกษตรรับมาดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอัน
เนื่องจากพระราชดําริหรือ กปร. กรมวิชาการเกษตร ไดเริม่ สนองพระราชดําริอยางจริงจังตัง้
แตบัดนั้นเปนตน
โดยไดรบั ความชวยเหลือและสนับสนุนดานวิชาการและเมล็ดพันธุจ ากรั ฐ
บาลออสเตรเลีย และรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ปจจุบันกรมวิชาการเกษตร ไดแนะนําพันธุที่
เหมาะสมสําหรับปลูกเปนการคาในประเทศไทยไปแลว 4 พันธุ คือ พันธุห มายเลข 344
741 660 และ 508 และมีเอกชนปลูกมะคาเดเมียเปนการคาแลวหลายพันไร และ เมือ่
วันที่ 24 ธันวาคม 2541 ผมมีโอกาสไดเห็นเมล็ดมะคาเดเมียไทยวางจําหนายในตลาด
เชียงใหม บรรจุซอง 100 กรัม ราคา 125 บาท หรือกิโลกรัมละ 1,250 บาท จัดวาเปน
เม็ดมันทีร่ าคาแพงชนิดหนึง่
3. มะกอกนํ้ามัน (Olive) ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ 25
และ 26 มิถนุ ายน 2539 พระองคไดมพี ระราชปรารถเกีย่ วกันนํ้ามันมะกอก และมะกอกนํ้ามัน
(Olive) และไดรบั สัง่ ใหลองศึกษาหาความรู เพราะนํ้ามันมะกอกมีประโยชน และมีคณ
ุ คาทาง
อาหารแกมนุษยมาก หากปลูกไดในประเทศไทยอาจมีคุณคาทางเศรษฐกิจมาก นอกจากนีม้ พี ชื
ที่มีชื่อเรียกวา “มะกอก” หลายชนิดในบานเราจึงนาจะนํามาวิจัยและพัฒนาดวย
ในระยะหลังจากนัน้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตรและหนวยงาน
ตางๆ ไดศกึ ษาเรือ่ งมะกอกนํ้ามันกัน อยางกวางขวาง และพอมีขอ สรุปได ดังนี้
3.1 พืชที่คนไทยเรารูจักและเรียกกันวา “มะกอก” นัน้ มีหลายชนิด แตอยูใน 4 วงศ
เทานัน้ สวนใหญจะมีผลรูปกลมรี (คลายลูกรักบี้) สีเขียวถึงเขียวออน (สีมะกอก) มีเมล็ด
เดี่ยวใหญ ลักษณะกลมรีเหมือนผล มีเนือ้ หนาบาง บางบาง รสเปรีย้ วอมฝาด ใชปรุงรส
กับขาวได ใบออนมีรสเปรีย้ ว ใชกินแบบผักสดได สวนใหญมนี ้ํามันในผลและเมล็ด มีคณ
ุ คา
ทางอาหารสูงแตปริมาณไมมากนัก มะกอกเหลานี้ ไดแก
3.1.1 พวกมะกอกนํ้า (Elaeocarpus spp.) อยูใ นวงค Elaeocarpaceae เปนชนิด
ทีน่ ิยมนํามาดองนํ้าเกลือ เปนของกินเลน
3.1.2 พวกสมอจีน หนําเลีย๊ บ มะกอกเกลือ้ น มะเกีม้ มะเลือ่ น อยูใ นวงศ
Burseraceae.
3.1.3 พวกมะมวง แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก มะกอก หรือมะกอกปา ทีน่ ยิ มนําผล
สุกมาปรุงรสอาหารประเภทสมตํา ลาบ ยํา พลา และอีกกลุม หนึง่ ไดแก มะกอกฝรัง่ เปน
ไมนํามาจากตางถิน่ รสหวานอมเปรีย้ ว คนไทยนิยมกินดิบจิ้มพริกกับเกลือ มะกอกพวกนี้อยูใน
วงศมะมวง หรือ Anacardiaceae
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3.1.4 มะกอกนํ้ามัน มะกอกกลุม นีอ้ ยูใ นวงศมะลิ Oleaceae มีพบอยูใ นประเทศไทย
เปนไมปา 3 สกุล มีชื่อเรียกวา มะกอกโคก มะกอกดอน และมะกอกปา ยังไมมกี ารศึกษา
กันอยางละเอียด แต “มะกอกนํ้ามัน”(Olive, Olea europaea) ที่ประเทศในแถบอัพริกาเหนือ
และรอบๆ ทะเลมิดิเตอเรเนียน นิยมปลูกกันมากเพือ่ ใชสกัดนํ้ามันมะกอก (Olive, oil) ไมใช
พืชพื้นเมืองของเรา มีผลเหมือนมะกอกนํ้า และเคยมีผนู ํามาทดลองปลูก แตไมคอ ยเจริญ
เติบโตดีนกั
3.2 ปจจุบนั หนวยงานตาง ๆ ไดทดลองนําพันธุ “มะกอกนํ้ามัน” ตางประเทศ เชน
จาก อิตาลี สเปน กรีซ ฝรัง่ เศส และอิสราเอล เปนตน เขามาทดลองปลูกในพืน้ ทีส่ งู ๆ
หลายแหงเชน ที่ภูเรือ เขาคอ ภูพาน เพชรบรูณ ปากชอง เปนตน รวมจํานวนกวา 78
สายพันธ โดยทั่วไปความเจริญเติบโตไมสูดีนัก มีอาการผิดปกติทางใบใหเห็นเปนประจํา ขณะนี้
พันธุที่เติบโตดีที่สุด ไดแก พันธุ “Roggianella” จากอิตาลี
3.3 “นํ้ามันมะกอก” เปนนํ้ามันทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหารสูง เพราะมีกรดไขมันประเภท
Monounsaturated fatty acid สูงโดยเฉพาะ Olelec acid มีในปริมาณสูงถึง 84.4 เปอรเซ็นต
และมีกรดไขมันประเภท saturated fatty acid คอนขางตํ่า (palmitic acid ประมาณ 6.9
เปอรเซ็นต Stearic acid ประมาณ 1.6 เปอรเซ็นต) จึงทําใหชว ยลดปริมาณคอเลสเตอรอล
ในเสนโลหิต และลดอัตราเสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจของผูบ ริโภคไปดวย
4. มะกอก“”เอกมหาชัย” เมือ่ ป 2541 ไดมรี ายงานทีน่ า สนใจจากสถาบันวิจยั พืชไร
กรมวิชาการเกษตร ชื่อคุณปญญา เอกมหาชัย ทีไ่ ปผึกงานทีศ่ นู ยวจิ ยั เกษตรเขตรอนระหวาง
ประเทศ (CIAT) ทีเ่ มือง Cali ประเทศ Colombia เมือ่ ประมาณป 2518 ไดนําเมล็ดพันธุ
ติดตัวเขามาทดลองปลูกเปนไมประดับทีศ่ นู ยวจิ ยั พืชไรขอนแกน ตอมาพบวา ไมชนิดนีเ้ ติบโต
เร็ว ตนโต กิง่ กสนใหญใหรม เงาดี ใบเปนเงา จึงไดนําเมล็ดพันธุไ ป ทดลองปลูกตามศูนย
วิจัย และสถานีทดลองพืชไรตา งๆ เชน ที่เชียงใหม (แมโจ และ พราว) ชัยนาท ระยอง
มุกดาหาร เลย เพชรบูรณ อุบลราชธานี และศรีสําโรง และเมือ่ ลองเก็บเมล็ดแกมาวิเคราะห
นํ้ามันโดยกองเกษตรเคมี เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2541 พบวามี กรดไขมัน Oleic acid สูงถึง
52.33 เปอรเซ็นต สูงกวาเมล็ดปาลมนํ้ามัน ทานตะวัน ถัว่ เหลือง และคําฝอย แตมกี รดนํ้า
มัน palmic ตํ่ากวาปาลมนํ้ามัน และนํ้ามันมะพราว และมีองคประกอบกรดไขมันใกลเคียงกับ
นํ้ามันมะกอก และเมือ่ ใหนกั อนุกรมวิธานจําแนกแลวจึงทราบวาพืชชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตรวา
“Simarouba glauca” อยูใ นวงศ Oleaceae ซึง่ เปนวงศเดียวกับ มะกอกนํ้ามัน (Olive) และ
เพื่อเปนที่ระลึกแกผูนําเขามาคนแรกทางสถาบันวิจยั พืชไร จึงตัง้ ชือ่ อยางไมเปฯทางการวาตน
“เอกมหาชัย”
จากการพิจารณาเบือ้ งตน ตน “เอกมหาชัย” มีน้ามั
ํ นที่มีคุณภาพดอยกวา นํ้ามัน
มะกอกเล็กนอย แตดกี วานํ้ามันปาลม และในแงของกรดไขมัน Oleic acid “เอกมหาชัย” มีสงู
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กวานํ้ามันทานตะวัน ถัว่ เหลือง และคําฝอย แตมปี ริมาณกรดไขมัน Linoleic acid นอยกวา
นํ้ามันทัง้ สามชนิด
ดังนั้น “เอกมหาชัย” นาจะมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพืชนํ้ามันเศรษฐกิจในเขตที่
ดอน ทีม่ ฝี นนอยอีกพืชหนึง่ ของไทยในอนาคต
5. ”กระเจียวบัว”บานรอบพระตําหนักสวนจิตรลดา ในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชชีนาถ เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2541 ทีผ่ า นมานี้ หากผูใดมี
โอกาสนั้งรถยนต หรือเดินไปตามทางเทาดานนอกคูน้ํารอบรัว้ พระตําหนักสวนจิตรลดาทุกดาน
จะเห็นแปลงไมชนิดหนึง่ ลําตนและใบเปนกอติดติน แตมดี อกบัวตูม หรือทิวลิปสีชมพูอมมวง
เนื่องจากใชเทคนิคของการปลูก จึงทําใหออกดอกพรอมกันในชวงเวลาดังกลาว จึงแลดูงาม
สะพรั่งขนานกับทางเทาไปจนสุดถนน ซึง่ ยาวไมต่ํากวาดานละ 2 กิโลเมตร
สําหรับคนกรุงเทพทีไ่ มคอ ยไดออกไปตางจังหวัด หรือผูที่ไมคอยสันทัดเกี่ยวกับตนไม
ใบหญาก็จะไมรูจักกอกไมชนิดนี้ และเขาใจวาเปนดอกทิวลิป หรือไมดอกจากตางประเทศ
ความจริงไมดอกชนิดนีเ้ ปนพิชในสกุลขมิน้ (Curcuma) อยูใ นวงศขงิ ขา (Zingiberaceae) แต
ชาวชนบทรูจ กั กันในชือ่ “กระเจียว” และใชดอกเปนผักสดจิม้ นํ้าพริก เปนพืชพืน้ เมืองของไทย
เกือบทุกภาค แตจะพบมาก และมีความหลากหลายของลักษณะและสีของดอกมากในภาค
เหนือและอีสาน
ขึน้ ไดดใี นสภาพปาเบญจพรรณ หรือปาโปรงจะออกดอกระหวางเดือน
เมษายน – มิถนุ ายน ที่อําเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ มีทงุ ดอกกระเจียวบานบริเวณทีร่ าบ
ใกลหนาผาดานทิศตะวันตก จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังกวัดในตนฤดูฝน
สําหรับสายพันธุที่นํามาปูกรอบสวนติตรลดาในครัง้ นี้ เปนสายพันธุท ม่ี กี ารคัดเลือก
จากกระเจียวบัวพืน้ เมืองของภาคอีสาน และไดมผี นู ําไปปลูกและคัดเลือกพันธุท างภาคเหนือ
จนแพรหลายกันทั่วไป ตอมามีผลิตหัวพันธุส ง ออกไปจําหนายตางประเทศ มีมลู คาปละหลาย
ลานบาท และไดเปลีย่ นชือ่ เปนทีร่ จู กั กันในนาม “ปทุมมา” สําหรับการปลูกครัง้ นีเ้ ปฯฝมอื
ของกองสวนสาธารณะ สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
6. นางพญาเสือโครงขาว ผมไดเขียนเกีย่ วกับเรือ่ ง ดอกนางพญาเสือโครง (Prunus
cerasoides D.Don) ไวในหนังสือกสิกร และในเอกสารตางๆ 2-3 ครัง้ เพราะสนใจ และชื่น
ชมในยามทีอ่ อดอกและผลัดใบทัง้ ตน ทําใหแลดูสีชมพูสะพรั่ง ถึงแมดอกจะไมใหญและหลาก
หลายเหมือนดอกซากุระในญีป่ นุ หรือ เชอรีใ่ นกรุงวอชิงตัน แตก็งามไมแพกัน โดยเฉพาะถา
ปลูกเปนแถวหรือเปนกลุมใหญๆ หลายคนที่ไปเห็นที่ดอยแมสะลอง มักจะนึกวาเปนดอกซากุระ
ความจริงเปนดอก “นางพญาเสือโครง”หรือ “ฉวีวรรณ” ซึง่ เปนไมพน้ื เมืองบนภูเขาทางภาค
เหนือของเราแทๆ
แตดอกนางพญาเสือโครงที่เห็นสวนใหญเปนสีชมพู จะมีแตกตางกันบางก็ชมพูออ นหรือ
เขมตางกันบาง แตเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2541 ไดมโี อกาสขึน้ เยีย่ มสถานีทดลองเกษตร
ของสูงขุนวางอีกครั้งหนึ่ง ไดรบั รายงานจาก นายอุทยั นพคุณวงศ นักวิชาการเกษตรที่สูงขุน
วางอีกครั้งหนึ่ง ไดรบั รายงานจาก นายอุทยั นพคุณวงศ นักวิชาการเกษตรของสถานีฯ วา
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พบดอกนางพญาเสือโครงสีขาวบริสทุ ธิห์ ลายตน ทีส่ ถานีทดลองเกษตรทีส่ งู แมจอนหลวง นับ
วาเปนขาวทีน่ า สนใจมาก ไมทราบวาเกิดวจาการแตกตัว (Segreation) ของสายพันธุ หรือ
การผาเหลา (Mutation) ตามธรรมชาติ จึงไดแนะใหรีบขยายพันธุมากๆ เพื่อแพรหลายตอไป
เนื่องจากการเดินทางไปสถานีทดลองเกษตรทีส่ งู แมจอนหลวง ตองใชรถยนตขบั เคลือ่ น 4 ลอ
ตอไปอีก 7 กิโลเมตร ผมจึงยังไมสามารถเดินทางไปในครัง้ นีไ้ ด นายอุทยั นพคุณวงศ จึงได
กรุณามอบภาพมาจํานวนหนึง่ มาเผยแพร
7. สมตําที่เชียงใหม เมื่อลงจากดอยขุนวางไดมโี อกาสไปรับประทานอาหารเย็นที่
รานแกงรอน และวันรุง ขึน้ ไปดูงานทีศ่ นู ยศกึ ษาเพือ่ การพัฒนาหวยฮองไครตามพระราชดําริ มี
ขอสังเกตทีน่ า สนใจวา รายการสมตํา หรือตําสมทีร่ า นนีม้ มี ากกวา 15 ชนิด เทาที่จําได
คือ สมตํา มะละกอ ถั่วฝกยาว แตงกวา กระทอน สมโอ มะมวง ชมพู กะหลํ่าปลี แครอท
แอบเปล ฝรั่ง กลวยดิบ มะเขือ และผลไมรวม นอกจากนี้ ผลการทดลองปลูกผลไมทห่ี ว ย
ฮองไคร พบวา ผลไมที่ปลูกไดเหมาะสมที่หวยฮองไคร ไดแก ชนิดที่ใชทําสมตําไดทง้ั สิน้
เชน มะมวง สมโอ กระทอน ชมพู เปนตน
8. ยางภูเขา ไดเคยเขียนเรือ่ งยางภูเขาไวครัง้ หนึง่ ในหนังสือกสิกร ปที่ 61 เลมที่ 1
(มกราคม – กุมภาพันธ 2531) ไดเลาถึงการปลูกยางพาราทีจ่ นี ใต มณฑลยูนาน และเกาะ
ไหหลํา และการปลูกยางพาราทีศ่ นู ยพฒ
ั นาและสงเคราะหชาวเขา จังหวัดเชียงราย อําเภอ
แมจัน เปนยางพันธุจีที 1 อายุขณะนัน้ ประมาณ 9 ป และอีกแปลงหนึง่ อายุประมาณ 1 ป
ครึ่ง ปจจุบันยางเหลานั้นคงมีอายุยางเขาปที่ 21 และปที่ 12 ตามลําดับและคงจะเปดกรีด
ไปนานแลว
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2542 ไดมโี อกาสขึน้ ไปเยีย่ มโครงการพัฒนาพืน้ ทีด่ อยดุงใน
สวนของกรมวิชาการเกษตร ระดับความสูงประมาณ 700 เมตร ไดแวะเยี่ยมแปลง
ยางพาราที่ปลูกไวตั้งแตป 2529 มีทง้ั พันธมาตรฐานของไทย และพันธุยางภูเขาจากประเทศ
จีน ปจจุบนั อายุประมาณ 13 ปได ทราบวาจะเริม่ กรีดในปหนา
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ไดทําแปลงทดลองปลูกยางพาราทางภาคเหนือ
หลายแปลง เชนทีส่ ถานีทดลองพืชสวนนาน แปลงทดลองแมเหียะ นายอุทยั นพคุณวงศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และ
ที่ดอยตุง แตแปลงทดลอง 3 แปลงแรก มีระดับพืน้ ทีป่ ระมาณ 300 – 400 เมตร เทานัน้
แปลงที่ดอยตุงมีความสูงถึง 700 เมตร ดังนัน้ ขอมูลการศึกษาทีด่ อยตุงนาจะเปนประโยชน
สําหรับการพัฒนาเกษตรในภาคเหนือตอไป
9. ขาวทีบ่ า นสราง เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 ผมไดมโี อกาสไปรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สวน
พระองคที่บานบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ อยูร มิ แมน้ําบางปะกงกอนทีจ่ ะ
ทรงเกี่ยวขาวแปลงขยายพันธุขาวพันธุขาวเจาหอมสุพรรณบุรีเปนปฐมฤกษ พระบาทสมเด็จพระ
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เจาอยูหวั ไดทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงฟงคํากราบบังคมทูลถวายรายงานของนัก
วิชาการเกษตรเกี่ยวกับขาวปา ซึง่ เปนผลงานของศูนยวจิ ยั ขาวปราจีนบุรี และสถาบันวิจยั ขาว
พระองคไดทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับผลความกาวหนา ของการวิจยั ขาวปามาก โดย
เฉพาะตุณคาดานโภชนาการ และไดรบั สัง่ สอบถามถึงขาวปา ยักษ (Giant wild rice) หรือ
ขาวปาอเมริกนั ทีต่ อ งนําเขาจากตางประเทศ ขาวซอมมือหรือขาวกลอง และขาวทีม่ เี มล็ดสีแดง
ณ สถานที่แหงนั้น คุณวิไลลักษณ พละกลาง นักวิชาการเกษตร 7 ไดกราบบังคมทูลถวาย
รายงานใหทรงทราบขอมูลโดยยอตามที่เวลาจะอํานวยเนือ่ งจากเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งทีไ่ ดรบั ความสน
ใจแกประชาชนในระยะตอมามาก ผูเขียนจึงขอนํามาขยายความเดิม ดังนี้
10. ขาวปา ขาวปาประเภทแรกเปนขาวปาทีเ่ ปนเครือญาติของขาวทีค่ นไทยบริโภค
ทุกวันอยูในสกุลเดียวกัน (Oryza) มีประโยชนในการใชเปนเชือ้ พันธุ เพื่อผสมและปรับปรุง
คุณภาพของขาวปลูก จึงจําเปนตองอนุรกั ษสายพันธุไ วใหคงอยูต ลอดไป โดยเฉพาะในสภาพ
ธรรมชาติทว่ั โลกมีอยูไ มต่ํากวา 21 ชนิด (species) แตในประเทศไทยมีอยูในสภาพธรรม
ชาติ 5 ชนิด คือ oryza rufipogon Griff , O.officinallis wall & Watt, O.ridleyi Hook.f,
O.nivara Sharma & Shastry และ O. granulata Necs & Arn. ขาวปา 3 ชนิดแรก เปนพวก
อายุขามป (perennial) อีก 2 ชนิดหลังเปนพวกอายุปเดียว (annual) ปจจุบันสถาบันวิจัย
ขาวไดรักษาไวในสภาพปา ถิ่นเดิมอยูที่หลายแหง เชน ปราจีนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี และ
นครนายก เปนตน
โครงการวิจยั ทีน่ า สนใจเกีย่ วกับขาวปาขณะนี้ ไดแก การผสมขามพันธุข า วปากับขาว
ปลูกใหขาวปลูกสามารถอยูข า มปไดหลาย ๆ ปไมตอ งปลูกใหม และเกาะยึดหนาดินไมใหเกิด
การชะลางอยางรุนแรงในตนฤดูฝน อีกโครงการหนึ่งขาวปายักษ (Giant Wild Rice) ซึ่งพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัย และทรงพระราชทานคําแนะนําใหทดลองปลูก
ศึกษาเพือ่ ไมตอ งนําเขาจากตางประเทศ
11. ขาวปายักษ หลายทานที่เคยรับประทานอาหารฝรั่งโดยเฉพาะพวกสัตวปก เชน
เปด หรือหาน จะสังเกตจเห็ฯวา บางครัง้ พอครัวจะวางขาวชนิดหนึง่ เปนเครือ่ งเคียงประเภท
ผักมาดวย ประมาณทัพพีใหญ ลักษณะเมล็ดจะใหญยาวกวาขาวเมล็ดยาวของไทย มีสมี ว ง
เขม รสชาติคลายขาวซอมมือ แตนมุ นวลกวาขาวชนิดนีเ้ ปนพืชวงศหญา แตคนละสกุล
(Genus) กับขาวปลูก ตองนําเขาจากสหรัฐอเมริกา ราคาคอนขางแพง มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Zizania aquatica เปนพืชพื้นเมืองขึน้ ตามริมนํ้าหนองบึง ในสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ แคนาดา
และจีนตอนเหนือ พวกนกเปดนํ้า และหานชอบกินเปนอาหาร ในเขตอนุรกั ษสตั วปา ของสหรัฐ
อเมริกา และแคนาดาจึงมีขน้ึ อยูต ามธรรมชาติมาก บางทีกต็ อ งกวานเมล็ดพันธุเ พิม่ เติม พืช
ชนิดนี้ยังไมเคยพบในประเทศไทย สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ เคยทรงนําเมล็ด
พันธุจากสหรัฐอเมริกาเขามาเมือ่ ประมาณป 2529 และสงมาใหสถาบันวิจยั ขาวทดลองปลูก
ตามสถานีทดลองและศูนยวจิ ยั ตางๆ แตยงั ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ตนไมแข็งแรง และ
ยังไมเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศของประเทศไทยไมแตกกอ และเมล็ดเล็กกวาพันธุเ ดิม
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พืชทีใ่ กลเคียงและอยูส กุลเดียวกับขาวชนิดนีค้ อื หนอไมน้ํา (Water bamboo) ซึง่ มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Zizania latifolia (Griseb) Stapf. ชาวสวนผักแถวอําเภอหนองแขม ธนบุรี
เคยมาปลูกในทองรอง ตนเปนกอคลายขาว แตใบกวางกวา ใชบริโภคยอดออนเหมือนผักสด
รสชาติและใชปรุงอาหารเหมือนหนอไม หรือยอดมะพราวสด ผมเคยสงไปปลูกที่บริเวณสวน
ผักพระตําหนักปางตอง แมฮอ งสอนประมาณป 2530 เพื่อใหอยูในสภาพอุณหภูมิเย็น และ
ใหออกดอก เพราะคาดวาเมล็ดคงจะมีลกั ษณะคลายขาวปา (ยักษ) แตไมไดตดิ ตามตอไป
จึงยังไมทราบผล สถาบันวิจยั ขาวนาจะลองศึกษาเรือ่ งพืชนีต้ อ ไป
ขาวปายักษนี้ชื่อภาษาอังกฤษวา Wild rice เชนเดียวกัน บางทานจึงเขาใจสับสน
กับขาวปา (Oryza spp.) ซึ่งเปนพืชคนละสกุลกัน จึงใชชื่อไทยวา ขาวปายักษ
12. ขาวกลอง (Brown rice) ในบายวันนัน้ ระหวางทีก่ ําลังทอดพระเนตร และทรง
ฟงคํากราบบังคมทูล เรือ่ ง ขาวปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับสั่งเกี่ยวกับประโยชนของ
ขาวปาและขาวกลองในแงโภชนาการ และไดทรงกลาววาพระองคเสวยขาวกลองทุกวันทัง้ ทีบ่ าง
คนหาวาเปนอาหารคนจนหรือคนงาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได
รับสั่งกับบรรดานักขาวและชางภาพที่ติดตามทําขาวอยูข ณะนัน้ วา “ไดยนิ กันหรือเปลาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่ง เรือ่ งประโยชนของขาวกลองวาอยางใด” บรรดานักขาวจึงกราบ
บังคมทูลพระกรุณาใหทรงพระราชทานพระราชดํารัสซํ้าอีก พระองคทา นจึงไดรบั สัง่ ตอหนานัก
ขาว สือ่ สารมวลชนประเภทตาง ๆ ไมต่ํากวา 10 คนทีน่ ง่ั เฝาอยู ณ ทีน่ น้ั ถึงขาวกลอง และ
ถือวาเปนกระแสพระราชดํารัสที่สําคัญครั้งหนึ่งที่ทําใหประชาชนชาวไทยจํานวนมาก ไดรูจัก
ประโยชนของขาวกลอง และหันมาบริโภคกันอยางแพรหลายตอมา เพือ่ เปนสิรมิ งคลแกผอู า น
ทุกทาน ผูเ ขียนขออัญเชิญพระราชดํารัชครัง้ สําคัญมาปรากฏ ณ ทีน่ อ้ี กี ครัง้ หนึง่ ดังนี้ “ขาว
กลองมีประโยชน ทําใหรา งกายแข็งแรง ขาวขาวเม็ดสวย แตเขาเอาของดีออกไปหมด
แลว มีคนบอกวาคนจนกินขาวกลอง เรากินขาวกลองทุกวัน เรานีแ้ หละคนจน”
ประโยชนของขาวกลองมีมากมาย ปจจุบนั มีเอกสารของสํานักพิมพ และหนวยราช
การตาง ๆ พิมพเผยแพร เชน “เรือ่ งพิเศษ” ของวารสารหมอชาวบาน และ “ขาวกลอง” ของ
นายเอกสงวน ชูวิสิฐกุล สถาบันวิจยั ขาว กรมวิชาการเกษตร เปนตน ผูท ส่ี นใจโปรดติดตอ
ขอได ผมจึงของแจงใหทราบบางประเด็นทีม่ ผี สู งสัยโดยสรุปเทานัน้ คือ ขาวกลอง คือ
ขาวเปลือกทุกพันธุทั่วไป”ที่กระเทาะเอาเปลือก(แกลบ)ออกอยางเดียวเทานั้นไมมีการขัดสี
เอาเยื่อหุมเมล็ดออกเหมือนขาวสารขาวทัว่ ไป จึงมีคณ
ุ คาทางอาหารสูงกวาขาวขาวมาก และ
มีกากมากกวา ทําใหทอ งไมผกู แตเมือ่ หุงตมแลวจะแข็งกระดางกวาขาวขาว ขาวกลองมักมีสี
คลํากว
้ าขาวขาว บางพันธุม สี นี ้ําตาล นํ้าตาลเทา นํ้าตาลเขม นํ้าตาล แดง มวง และบางที
มวงจนเกือบดํา บางคนเชือ่ วาขาวกลองสีน้ําตาลแดง (ขาวแดง) มีคณ
ุ คาทางอาหารสูงกวาขาว
กลองสีน้ําตาลแดง จึงมีผบู ริโภคนอย และราคาถูก ดังนัน้ หนวยทหาร และเรือนจําเทานัน้
ที่ใชขาวกลองแดงหุงเลี้ยงทหารและนักโทษ เพื่อใหทํางานไดทน
ปจจุบันมีขาวกลองหลายชนิดทีม่ รี สชาติอรอย นุม นวล และมีกลิน่ หอม เชน ขาว
กลองของขาวพันธุข า วขาวดอกมะลิ 105 พันธุข า วเจาหอมสุพรรณบุรี และพันธุข า วเจาหอม
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คลองหลวง 1 เปนตน นอกจากนีย้ งั มีขา วกลองชนิดเมล็ดสีแดงอีกหลายพันธุ ซึง่ มีกลิน่ หอม
คลายขาวขาวดอกมะลิ 105 และกําลังไดรบั ความนิยมมาก เพราะเชือ่ กันวามีคณ
ุ คาทาง
อาหารสูง
ขาวกลอง เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิต ก็เปนขาวกลองจากขาวเปลือกทุกพันธุไ มใช
พันธุใดพันธุหนึ่งโดยเฉพาะ แตเนนการรณรงคใหคนไทยบริโภคขาวกลอง เพื่อใหลดการใช
กระแสไฟฟาลง เพราะกรรมวิธขี องการสีขา วกลองจะลดขัน้ ตอนกวาการสีและขัดขาวขาวมาก
ปจจุบันเครื่องสีขาวทั่วประเทศกวาครึ่งใชพลังงานไฟฟา อีกประมาณครึง่ หนึง่ ใชพลังงานเชือ้
เพลิงอืน่ ๆ
13. ขาวหอมมะลิแดง หรือขาวแดงหอม ปจจุบนั มีสายพันธุข ขาวแดงหอมทีค่ ดั
เลือกจากสายพันธุเมล็ดแดงที่ผาเหลา (Mutation) จากพันธุข าวดอกมะลิ 105 หลายสาย
พันธุจําหนายอยูใ นทองตลาด ขาวหอมมะลิแดงสายพันธุแ รกคนพบโดย นายบุญโฮม ชํานาญ
กุล อดีตผูอ ํานวยการสถานีทดลองขาวสุรนิ ทร เมือ่ ป 2528 และตอมาไดมนี กั วิชาการ
เกษตรนําไปผลสมและปรับปรุงพันธตอ ไปอีกหลายคน แตที่ปรากฏเปนหลักฐานทางเอกสาร
ไดแก นายสมเดช อิม่ มาก นักวิชาการเกษตร ของศูนยวิจัยขาวแพร สถาบันวิจยั ขาว เปน
คนหนึ่งที่ไดปรับปรุงพันธุขาวแดงหอมตนเตี้ยและไมไวแสง และตัง้ ชือ่ วา “ขาวหอมกุหลาบ
แดง”
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2541 นายมีชยั วีระไวทยะ อภิมนตรีคนหนึง่ ของสถาบัน
วิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI) ไดนําตัวอยางขาวกลองหอมมะลิแดงไปแสดงระหวางการ
บรรยายในที่ประชุมสัมมนาเรื่อง “พรมแดนใหมในการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวในประเทศ”
และกลาววาเปน “ราชินขี องขาว” และจะนําไปขยายพันธุเ ผยแพรตอ ไประดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 ผูเ ขียนไดมโี อกาสไปเยีย่ มงานเกษตรอีสาน ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีขา วกลองหอมมะละแดงจําหนายอยูใ นชือ่ ของพันธุ “กุหลาบ
แดง”
ขาวกลองหอมมะลิแดง กํ าลังไดรับความสนใจจากคนไทยจํ านวนมากในยุคที่ทุกคน
กําลังตืน่ ตัว เรื่องอาหารสุขภาพและอาหารชีวจิต บางคนเชือ่ วานอกจากมีคณ
ุ คาทางโภชนาการ
สูงแลวยังอาจปองกันมะเร็งของทางเดินอาหารอีกดวย(ความจริงขาวกลองทุกพันธุก ม็ คี ณ
ุ สมบัติ
ทําใหระบบการขับถายของผูบ ริโภคเปนปกติ ทองไมผกู เพราะมีเสนใยมากกวาขาวขาว ซึ่ง
อาจจะลดการเสีย่ งของการเปนโรคมะเร็งทางเดินอาหารเหมือนกัน) สารสําคัญทีม่ มี ากในขาวสี
แดงและตางกับขาวขาว ไดแก Anthocyanin pigment ที่อยูเ ปลือกหุม เมล็ด ไมมปี ระโยชน
พิเศษทางโภชนาการแตใชสําหรับผสมอาหารและเครือ่ งดืม่ เชน ไวนแดง นํ้าผลไม และผลิต
ภัณฑอาหารบางชนิดใหมสี สี ดใสกวาธรรมชาติ เพือ่ ใหนา ดืม่ นารับประทาน และนาซือ้ มาก
ขึ้นเทานั้น แตมขี า วแดงบางชนิดมีคณ
ุ คาทางอาหารสูงมากโดยเฉพาะโปรตีน แตคงเปนคุณ
สมบัติเฉพาะพันธุมากกวา เนือ่ งจาก Anthocyanin pigment
เนื่องจากมาตราฐานของขาวไทยในปจจุบนั ยังถือวา การเจือปนของขาวแดง เปนคุณ
สมบัติที่ไมพึงประสงค ทําใหมมี าตรฐานตํ่า ดังนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการขยายพันธุข า ว
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และคาขาวโดยตรง จึงยังไมคอ ยมัน่ ใจเกีย่ วกับการสงเสริม “ขาวแดง” นัก เพราะเกรงการ
ปะปนในแปลงของชาวนา และทําใหมาตรฐานของขาวไทยในตลาดตางประเทศตกตํ่าได
นอกจากนี้ ผูบริโภคบางคนไมชอบความกระดางของขาวกลอง บางหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงทดลองผสมขาวขาวกับขาวกลอง และขาวกลองสีแดงในอัตรา
สวนตางๆ กันเพือ่ หาสวนสัดทีห่ งุ งาย รสชาติอรอย นุม นวล มีสสี รรนารับประทาน และมี
คุณคาทางอาหารเพิม่ ขึน้
14. หญาขจรจบและไมยราบยักษ ระหวางเดินทางไปโครงการพัฒนาสวนพระองค
ที่บางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 เพื่อ
เตรียมรับเสด็จฯ ไดมโี อกาสเดินทางผานถนนสาย จากศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี อําเภอบาน
สราง ไปยังจังหวัดนครนายก เปนถนนทีต่ ดั เลียบคลองชลประทาน ลาดยางตลอด รถยนต
นอย พบวาพืน้ ทีร่ ะหวางถนนเก็บคลองชลประทาน มีแถวหญาขจรจบ (Pennisetum spp.)
อยูดา นชิดถนน และไมยราบยักษ (Mimosa pigra Linn.) อยูดา นชิดคลอง พืชทัง้ สองขึน้
ขนานกันไปตลอดระยะความยาวของถนนกวา 26 กิโลเมตร ชวงถนนจากจังหวัดนครนายก
ถึงอําเภอองครักษ ระยะทางกวา 30 กิโลเมตร ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว พบไมยราบยักษมขี น้ึ อยูห นาแนนริมคลองชลประทาน
และถนนในนาภาคกลางเกือบทุกสาย เชนในเขตอําเภอองครักษ บานนา หนองแค ภาชี
นครหลวง บางประหัน ปาโมกข บางไทร และปทุมธานี ฯลฯ เปนตน
วัชพืชทั้งสองชนิด ผูเ ขียนไดเคยเขียนหลายครัง้ ในหนังสือพิมพกสิกร ตั้งแตหญาขจรจบ
เริ่มระบาดจากทับกวาง เมือ่ ป 2498 และไมยราบยักษเริ่มระบาดจากจังหวัดเชียงใหม เมือ่
ปประมาณ 2522 และไดรายงานการระบาดของวัชพืชทัง้ สองชนิดนีเ้ ปนระยะ ๆ อยางนอยก็
เพื่อบันทึกเปนจดหมายเหตุทางวิชาการ และบางครัง้ นึกวาความรุนแรงของการระบาดไดลด
ลงแลว แตความจริง กลับตรงกันขามดังทีไ่ ดเห็นในปน้ี ไมยราบยักษ ไดระบาดไปรามริมนํ้า
หลายแหงในภาคกลาง และอีสานอยางกวางขวาง
15. กวยเตีย๋ วเรือในคลองรังสิต เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2537 ผมมีโอกาสนัง่ รถ
ผานคลองรังสิตในระยะที่กําลังรณรงครกั ษาคลองรังสิต พบวาชวงนัน้ คลองสะอาด ปราศจาก
ผักตบชวา ไมยราบยักษ และรานคาริมคลอง แตกําลังเริม่ กลับมาทัง้ ผักตบชวา และราน
กวยเตี๋ยวเรือ จึงไดมจี ดหมายไปเสนอทานอธิบดีกรมชลประทานในยุคนัน้ เพื่อหาทางยับยั้ง
หรือวางแผนที่เหมาะสม
นับตั้งแตวนั นัน้ จนถึงปจจุบนั เปนเวลาเกือบ 5 ป เมือ่ ผมนัง่ รถจากอําเภอองครักษมายัง
สะพานขามถนนพหลโยธินทีร่ งั สิต เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 พบวา มีความเปลีย่ น
แปลงหลายอยาง คือ 1) ตลอดระยะความยาวของคลองประมาณกวา 40 กิโลเมตร มีรา น
กวยเตี๋ยวเรือประมาณ 70 ราน หลายรานเปนแบบปกเสาลงไปในคลองแบบถาวรแตสว นมาก
จะเปนรานแบบเรือเอีย้ มจุน ทีบ่ รรทุกขาว หรือสิง่ ของในแมน้ําเจาพระยา ถูกตัดแปลงเปนราน
อาหาร มีหลังคาบังแดด และกําลังมีการดัดแปลงเพิม่ เติมใกลสะพานรังสิตอีกหลายลํา คาด
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วาอีกในไมชา คงจะมีจํานวนเกินรอยลําขึน้ ไป 2) ถนนสายรังสิต นครนายก ไดรบั การปรับ
ปรุงเปนถนนคูขนาน (ไป-กลับคนละทาง) ลาดยางอยางดี ทําใหการจราจรคลองตัวดีมากทัง้
สองทาง แตนา เสียดายวาตอไปคงจะเริม่ ติดขัดมากขึน้ บริเวณใกลๆ สะพานขามคลองทีร่ งั สิต
ขาเขา โดยเฉพาะในชวงใกลเที่ยงที่มีรถยนตเกง ของชาวกรุงจอดอุดหนุนกวยเตีย๋ วเรือแตละ
รานอยางหนาแนน 3) ผักตบชวาไดเคลือ่ นตัวกับมายึดคลองรังสิตเหมือนเดิม
เมื่อผมกลับมา ตัง้ ใจจะเขียนจดหมายไปใหขอ คิดเห็นกับอธิบดีกรมชลประทานอีกครัง้
แตบังเอิญไดอานขาวในหนังสือพิมพรายวัน พบวาสัมภาษณของทานผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานีวา “จําเปนจะตองอนุรกั ษรา นกวยเตีย๋ วเรือรังสิตไว เพราะเปนของคูค ลองรังสิตมา
ชานานแลว (ถึงแมจะเปนเรือคนละขนาดกันก็ตาม)” เลยระงับความตัง้ ใจทีจ่ ะเขียน แตคิด
วาเปนสิ่งที่นาสนใจทีจ่ ะเฝาดูความเปลีย่ นแปลงของคลองรังสิตตอไปอีกวาจะเปนในรูปใด
16. ถนนมิตรภาพ (ถนนสายสระบุรี – นครราชสีมา)ถนนมีโอกาสเห็นถนนมิตรภาพ
ตั้งแตเริ่มสราง (ประมาณป 2496) และไดมโี อกาสเดินทางบอยมากในชวงทีร่ บั ราชการ
(2500 – 2535) แตเมือ่ เกษียณอายุราขการแลวมีโอกาสไปทางถนนเสนนีน้ อ ยมาก
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2526 ไดเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมา คอนขาง
จะผิดหวังเล็กนอย แตก็เตรียมใจไวแลวสําหรับผูอ าวุโสทีจ่ ะตองยอมรับกับสภาพของการพัฒนา
ของประเทศ ตลอดระยะทางกวา 200 กิโลเมตร จากสระบุรถี งึ นครราชสีมา ที่เคยเปนสีเขียว
ของพืชพรรณไมตาง ๆ ปจจุบนั เต็มไปดวยสิง่ กอสรางทีไ่ มคอ ยเปนระเบียบเกือบตลอดเสนทาง
โดยเฉพาะในชวงแกงคอย และมวกเหล็ก ภูเขาไดหายหรือแวงเวาไปเปนจํานวนมาก เพราะ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตถงึ 2 บริษัท(เชนเดียวกับบริเวณริมถนนพหลโยธิน อําเภอพระพุทธ
บาท และอําเภอเมืองสระบุรี ซึง่ เปนโรงงานโมหนิ และอุตสาหกรรมหินออน ปจจุบันภูเขา
ตางๆ เหลานีห้ มดแลว เราจะใชวสั ดุอะไรในการกอสราง ก็ยงั ไมไดรบั คําตอบที่ชัดเจน คาดวา
คงจะขุดลงไปในใตบดาล หรือขนมาจากแหลงไกลๆ เพราะประเทศไทยยังมีภูเขาอีกมากขุดอีก
หลายรอยปกค็ งยังไมหมด
ปจจุบันถนนไดแบงออกเปนสองเสนทาง แยกขาไป และขากลับขางละ 2 ชอง แต
การขับรถยนตกย็ งั ไมคอ ยสะดวกมากนัก เพราะมีรถบรรทุกใหญจํานวนมาก ทําใหรถเล็กที่วิ่ง
ชามักมาวิง่ ชองขวา การทีไ่ มไดแข็มงวดเกีย่ วกับความเร็วสูงสุดก็เปนปญหาสําคัญเพราะรถยนต
ที่วิ่งความเร็วไมเกิน 100 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ตามกฎหมายฯรถที่วิ่งชาไปสําหรับรถยนตที่วิ่ง
อัตรา 150 กิโลเมตรตอชัว่ โมงขึน้ ไป
รานอาหารริมถนนทีม่ วกเหล็กและกลางดง มีของวาง รายการพิเศษ คือ ตั๋กแตน
ปาทังกา ดักแกไหม และนกกระจาบชุบแปงทอดกรอบ คงจะเหมาะแกลมกับเบียรตราหนึง่ ซึง่
ติดปายโฆษณาแผนนีข้ วางอยูเ บือ้ งหนามองดูคลายกับสูงกวาภูเขาทีเ่ ปนพืน้ หลัง นาชมเชยผู
ออกแบบและเลือกสถานที่
17. ขนุนไพศาลทักษิณ นักกสิกรรมทุกคนคงเคยไดยนิ ชือ่ ขนุนไพศาลทักษิณ
เพราะเป น โครงการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว มี พ ระราชกระแสรั บ สั ่ ง ให นั ก วิ จั ย ของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรว มกับโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ทําการวิจัยและ
ขยายพันธุขนุนพันธุนี้เพื่อการอนุรักษ และเพื่อเผยแพรแกประชาชนโดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ ตัง้ แตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบนั เปนจํานวนกวา 15,000 ตนแลว และมีหลาย
เลขประจําตน
เนื่องจากผมมีงานในหนาที่ปจจุบันจะตองผานตนขนุนตนดั้งเดิมของขนุนพันธุนี้อยาง
นอยปละ 1 ครัง้ และไดเห็นและทราบวาขนุนตนนีป้ จ จุบนั มีอายุมากแลว ประมาณกวา 160
ป และป จ จุ บั น ก็ มี ก ารทํ าศั ลยกรรมที่ บ ริ เ วณลํ าต น อยู  ห ลายแห ง ดั ง นั้ น เมื่ อ วั น ที่
6 มกราคม 2542 จึงไดไปขออนุญาตถายภาพสไลดตน ขนุนพันธนไ้ี วเปนทีร่ ะลึก และได
ทราบประวัตสิ งั เขปของขนุนตนนี้ จากคุณเกรียงไกร วิศวามิศ ขาราชการสํานักพระราชวัง ดัง
นี้: “…..ขนุนตนนีข้ น้ึ อยูภ ายนอกองคพระทีน่ ง่ั ไพศาลทักษิณดานตะวันตก ติดกับกําแพงพระที่
นั่งปลูกประมาณป พ.ศ. 2380 โดยเจาจอมมารดาเที่ยง ซึ่งเปนธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย
(ดิศ โรจนดิศ) รับราชการเปนบาทบริจาริกาพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว รัชกาลที่ 4 มีพระราชโอรส และพระราชธิดาถึง 10 พระองค พระราชธิดาพระองค
สุดทายทรงพระนามวา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาหญิงพวงสรอยสอางค และเปนผูน ํา
ความเปนมาเกีย่ วกับขนุนตนนีม้ าถายทอด
เจาจอมมารดาเที่ยงไดรับพันธขนุนตนนี้มาจากญาติ จึงไดนําความกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติปลูกไวภายนอก
องคพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทานไดทํานุบํารุงรดนํ้าพรวนดินตลอดมา เมื่อไดที่มีพระราชพิธี
กาลานุกาล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทักษิโณฑกแลว ทานจะเชิญนํ้าจากพระเตาทักษิ
โณฑกมาจํ าเริญใตตนขนุนนี้เปนประจํ ามิไดขาด และเมื่อคุณพนักงานหอเฝาลาเครื่องสังเวย
พระสยามเทวาธิราชแลว จะนํานํ้าดืม่ จากเครือ่ งสังเวยมาจําเริญใตตน ขนุนนีเ้ ชนกัน (ปจจุบันก็
ยังปฏิบัติอยูเปนประจํา) ดวยบุญญานุภาพทีต่ น ขนุนตนนีไ้ ดรบั นํ้าศักดิส์ ทิ ธิด์ งั กลาว จึงเจริญ
งอกงามยืนตนแข็งแรงมาจนถึงปจจุบัน
ตนขนุนไพศาลทักษิณตนนี้มีอายุยืนยาวมาถึง 6 รัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหงานโครงการอนุรกั ษพนั ธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําการวิจัยเนื้อเยื้อเพื่อ
ขยายพันธุพืชพระราชทานใหขาทูลละอองพระบาท และขาราชการบริพารนํากลาที่เพาะไปปลูก
ยังเคหะสถานของตน…..”
ขนุนตนนีม้ อี ายุประมาณไมตํากวา 160 ป ความจริงนาจะสูงใหญกวานี้ แตเนือ่ งจาก
ปจจุบันมีอาคารขนาบเกือบทุกดาน บริเวณพืน้ ก็เปนแผนซีเมนต และเขาใจวาลําตนเดิมตาย
ไปแลว และถูกตัดออกหลังป 2527 แลวใชปนู ซีเมนตโบกปดรอยแผลไว ลําตนใหญใน
ปจจุบันคงเปนลํ าตนที่สอง แตก็คงมีอาสิบปอยูเพราะมีขนาดเสนผาศูนยกลางถึง 39
เซนติเมตร
ตนขนุนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนแรกไดปลูกไวที่หนาหองปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อพืชโครงการสวนพระองคสว นจิตรลดา เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2530 หนึง่ ตน และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไวที่พระตําหนักสวนปทุม เมือ่
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เดือนมกราคม 2543 และผลมีลกั ษณะเหมือนตนเดิม คือ ผลขนาดยอมเนือ้ หนาสีเหลือง
จําปา รสหวานจัด (21 องศาบริกซ) ผูส นใจปลูกขนุนพันธุน โ้ี ปรดติดตอขอรับตนพันธุน ไ้ี ดท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณเปนพระที่นั่งในหมูพระมหามนเฑียรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ทรงสรางขึน้ เปนหมูแ รกในพระบรมมหาราชวัง และทรงใชเปนที่ประทับทรง
พระสําราญ หรือประกอบพระราชกรณียกิจเปนการสวนพระองค หรือเสด็จออกทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลเปนการภายในและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งแหงนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2353 เวลา 03.28 น.
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ในรั ช กาลป จ จุ บั น ไดทรงใชพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ประกอบพระราชกรณียกิจ หรือเสด็จออกทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนการสวนพระองคภายใน

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

