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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ในน้ามีปลา ในน้ามีข้าว” สมัยก่อนตังแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเรามีความ
อุดมสมบูรณ์ มีพืนที่เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรม ตลอดจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร จนสามารถ
เป็นครัวของโลกได้เป็นอย่างดี
ประเทศไทยมีพืนที่ทังสิน ๓๒๐.๖ ล้านไร่ มีพืนที่สามารถท้าการเกษตรได้ ๑๕๒.๙ ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๔๗.๓๑ แบ่งเป็นพืนที่ท้านา ๗๑.๖๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๔ และพืนที่ปลูกผลไม้และพืชไร่
๖๙.๗๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๐ และอื่น ๆ ๙.๖๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๖ (ที่มา: กรมสารสนเทศ
ส่งเสริมการเกษตร : www.agrinfo.doae.go.th)
จะเห็นได้ว่าพืนที่ที่สามารถท้าการเกษตรทังหมดเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็น ของพืนที่ประเทศไทย
ทังหมด ประกอบกับเหตุผลเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่้าหลายอย่าง เช่น ยางพารา และปาล์ม
เป็นต้น ถ้าเราจัดการระบบเกษตรกรรมของเราโดยการจัดพืนที่ท้าการปลูก (Zoning) ว่าพืนที่ใดเหมาะสมกับ
การปลูกพืชชนิดใดจะท้าให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึนและเพิ่มราคาผลผลิตให้สูงขึนได้
ปัจจุบัน “อินทผลัม ” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจความหวังใหม่ของเกษตรกรจ้านวนมาก เพราะ
อินทผลัมปลูกดูแลง่าย แถมขายได้ราคาสูง ท้าให้เกษตรกรแห่ปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ ไม่ใช่ว่าจะประสบ
ความส้าเร็จ ร่้ารวยเป็นเศรษฐีกันได้ทุกราย ขึนอยู่กับฝีมือการผลิตและการตลาดของเกษตรกรแต่ละรายเป็น
หลัก ปลูกอินทผลัม ๑ ไร่ สร้างรายได้เกือบ ๑ ล้านบาท
ลักษณะของอินทผลัม
อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีชื่อเรียกท้องถิ่นแตกต่างกันไป อาหรับ เรียก ตัมร มลายู เรียก
กุรหม่า มีหลายสายพันธุ์ มีถิ่นก้าเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อน
และแห้งแล้งแบบทะเลทราย ล้าต้นมีความสูงประมาณ ๓๐ เมตร มีขนาดล้าต้นประมาณ ๓๐-๕๐ เซนติเมตร มี
ใบติดอยู่บนต้นประมาณ ๔๐-๖๐ ก้าน ทางใบยาว ๓-๔ เมตร ใบเป็นแบบขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง
ช่อดอกจะออกจากโคนใบ ผลทรงกลมรี ยาวประมาณ ๒-๔ เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวานฉ่้า ทานได้ทังผลดิบ
และสุก ผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลถึงน้าตาลเข้มเมื่อแก่จัด ผลสุกมักจะน้าไปตากแห้ง
สามารถเก็บไว้เป็นเวลาหลายปี มีรสชาติหวานจัด จึงมักถูกเข้าใจผิดว่ามีการน้าไปเชื่อมด้วยน้าตาล
ในภาษาไทย ค้าว่าอินทผลัมเป็นค้าผสมสองค้าในภาษาบาลีสันสกฤต ค้าบาลี “อินฺท” (inda)
หรือ สันสกฤต “อินฺทฺร” (indra) หมายถึง พระอินทร์ และ ค้าสันสกฤต “ผลมฺ” (phalam) ที่มีความหมายว่า
ผลไม้ จึงได้ชื่อว่า “ผลไม้ของพระอินทร์”
สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
สายพันธุ์บาร์ฮี เป็นพันธุ์ทานผลสดโดยเฉพาะ มีแหล่งก้าเนิดในประเทศอีรัก ปัจจุบันมีการ
ปลูกกันแพร่หลายในหลายประเทศ กล่าวกันว่าพันธุ์บาร์ฮีเป็นแอปเปิ้ลแห่งตะวันออกกลาง ในห้างสรรพสินค้าที่
มีชื่อเสียงนิยมน้าพันธุ์บาร์ฮีมาจัดจ้าหน่ายในช่วงพิธีถือศีลอดของชาวมุสลิมในเขตตะวันออกกลาง รวมทั ง
ประเทศไทยด้วยอินทผลัมพันธุ์นี มีลักษณะผลทรงไข่อ้วนกลมมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ ในผลอ่อนจะมีสีเขียวเข้มก่อน
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนจนกลายเป็นสีเหลืองทองไปจนกระทั่งผลแก่จัด และเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลปนเหลืองมีเนือ
นิ่มและในที่สุดจะนิยมรับประทานแบบผลสดมากกว่า ซึ่งจะมีลักษณะเนือที่กรุบกรอบ รสชาติหวาน แต่ในค้า
แรกจะมีรสชาติฝาดเล็กน้อย และจะค่อย ๆ หวานขึนในค้าต่อ ๆ ไป จนกระทั่งในที่สุดจะไม่รู้สึกถึงรสฝาดนันอีก

-๒เลย แต่เมื่อทิงไว้ให้สุกงอมเนือจะนิ่มคล้ายลูกพลับ รสหวานอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์ นิยมเก็บเกี่ยว และจัด
จ้าหน่ายแบบเป็นทะลายเพื่อให้ขายได้ราคาดี ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าแบบผลที่ยังติดก้านเป็นทะลาย
บาร์ฮีผลสดมีน้าหนักประมาณ ๑๕-๒๐ กรัมต่อผล เฉลี่ยประมาณ ๕๐-๖๐ ผลต่อกิโลกรัม
ให้ผลดกถึง ๒๐๐-๔๐๐ กิโลกรัมต่อต้น ล้าต้นมีลักษณะหนาและแข็งแรง ในธรรมชาติแม้ว่าจะพบการแทงหน่อ
จากหน่อจากพ่อแม่ แต่จะมีไม่เกิน ๖-๘ หน่อต่อต้นเท่านัน บาร์ฮีผลสดที่น้าเข้ามาจ้าหน่ายในประเทศไทย อยู่ที่
ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ บาทต่อกิโลกรัม มีวางขายตามห้างร้านชันน้าทั่วไป

สายพันธุ์อัมเอ็ดดาหาน เป็นสายพันธุ์ที่มีต้นก้าเนิดที่อิรัก ออกผลกลางฤดู มีผลสีเหลืองทองสด
สีเหลืองในช่วงผลแห้ง ขนาดรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกลาง เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของอิรัก ทน
ต่อความชืนสูง เหมาะส้าหรับชายฝั่ง สามารถน้ามาบริโภคได้ในทุกสนาม ระยะของการสุก คือ ระยะแก่จัด (กึ่ง
สุด) ระยะสุกงอม และระยะท้าแห้ง อัมเอ็ดดาหานมีลักษณะผิวนุ่มและเส้นใยน้อย ซึ่งท้าให้มันดูใสสว่างสามารถ
มองผ่านเห็นเมล็ดที่ในผลได้ พันธุ์นีเป็นที่รักจักกันโดดเด่นในลักษณะเนือครีมและรสชาติที่มีชื่อเสียง

การปลูกดูแล
การปลู ก อิ น ทผลั ม ไม่ จ้ าเป็ น ต้ อ งใช้ พื นที่ ม าก แค่ มี ที่ ดิ น ท้ ากิ น สั ก ๑-๒ ไร่ ก็ ส ามารถปลู ก
อินทผลัมได้ ในระยะห่าง ๕ เมตร แต่ผลผลิตต่อต้นอาจจะน้อยกว่าต้นอินทผลัมที่ปลูกในระยะห่างกว่า ใน
ต่างประเทศนิยมปลูกอินทผลัมในระยะห่าง ๘×๘ เมตร พืนที่ ๑ ไร่ ปลูกได้ ๒๕ ต้น ส้าหรับเมืองไทย ระยะ
ปลูกที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ปลูกในระยะ ๗×๗ เมตร เพราะต้นอินทผลัมจะได้แสงแดดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
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การป้องกันและกาจัดศัตรูอินทผลัม
โรคใบไหม้ เกิดจากเชือรา แผลมีลักษณะบุ๋มตรงกลางมีสีน้าตาล ขอบแผลนูนมีลักษณะฉ่้าน้า
รอบแผลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลรูปร่างกลมรีความยาวของแผลอาจถึง ๗-๘ มิลลิเมตร เมื่อเกิดระบาดรุนแรง
แผลขยายตัวรวมกันท้าให้ใบแห้งม้วนงอ และเปราะฉีกขาดง่าย การเจริญเติบโตของต้นกล้าชะงัก ไม่เหมาะใน
การน้าไปปลูกในกรณีที่โรครุนแรงท้าให้ต้นกล้าถึงตายได้ ในการป้องกันและก้าจัด ควรเผาท้าลายใบ และต้นที่
เป็นโรค และพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืชที่ไม่มีสารทองแดงเป็นองค์ประกอบ เช่น ไทแรม ๗๕ เปอร์เซ็นต์
WP อัตรา ๕๐ กรัม/น้า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๕-๗ วัน ในช่วงที่มีการระบาด

โรคยอดเน่า ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร แต่จากการแยกเชือพบเชือโรคพืชหลายชนิด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเชือราฟิวซาเรียม และเชือแบคทีเรียพวกเออรวิเนีย โรคนีระบาดมากในฤดูฝน เข้าท้าลาย
ต้นอินทผลัมตังแต่ในระยะกล้า แต่ส่วนใหญ่มักพบโรคนีกับต้นอินทผลัมอายุ ๑-๓ ปี จะมีอาการเกิดแผลเน่า
สีน้าตาลด้าขอบแผลลักษณะฉ่้าน้าที่บริเวณใกล้ ๆ โคนใบยอดที่ยังไม่คลี่ บางครังอาจพบอาการเน่าด้าเริ่มจาก
ปลายใบย่อยที่ยังไม่คลี่ จากนันแผลเน่าด้าจะขยายท้าให้ใบยอดทังใบเน่าแห้งเป็นสีน้าตาลแดง สามารถดึงหลุด
ออกมาได้ง่าย ในการป้องกันและก้าจัด ควรดูแลบริเวณโคนต้นอินทผลัมอย่าให้มีวัชพืชปกคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้
เป็นแหล่งสะสมเชือโรค และเป็นที่หลบซ่อนของแมลงที่จะไปกัดบริเวณส่วนยอด ท้าให้เกิดแผลซึ่งเป็นช่องทาง
ให้เชือจุลินทรีย์เข้าท้าลายได้ง่ายขึน และในกรณีที่มีการระบาดของโรคเกิดขึนควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด
แล้วราดบริเวณกรวยยอดของต้นที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น สารไทแรม อัตรา ๑๓๐ กรัม/น้า ๒๐ ลิตร หรือ
สารแมนโคเซ็บ อัตรา ๑๕๐ กรัม/น้า ๒๐ ลิตร ผสมสารจับใบทุก ๆ ๕- ๗ วัน
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โรคใบจุด เป็น โรคใบที่เกิด จากเชือรา แหล่ง ระบาดของโรคเชือราชนิดนี สามารถเกิดได้ทุ ก
ภูมิภาคที่มีการปลูกพืชตระกูลปาล์มทุกชนิด มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเชือราชนิดนี แต่จะเกิดมากที่สุดกับปาล์ม
๒ ตระกู ล คื อ ตระกู ล ปาล์ ม ประดั บ และตระกู ล อิ น ทผลั ม ทานผล ส่ ว นอาการของโรคดั ง กล่ า วสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย ๆ คือ อาการเริ่มแรกของโรคมีขนาดเล็กมากประมาณ ๑/๓๒ นิว หรือมีขนาดเล็กกว่านัน เกิด
เป็นจุดสีเหลือง หรือสีน้าตาล หรือสีด้า ทังสองข้างของใบ อาการเริ่มแรกนี หากไม่สังเกตอย่างละเอียดแทบมอง
ไม่เห็นเลย การสังเกตอาการเบืองต้นของสีบนผิวใบ อาจจะเป็นผลจากการขาดธาตุโพรแตสเซียมก็ได้ ให้ ดู
องค์ประกอบอื่นควบคู่ไปด้วย ลักษณะของเชือราที่ทะลุใบขึนมามีลักษณะเหมือนรูปถ้วย มีเส้นใยเล็ก ๆ สี
เหลือง คล้ายเส้นด้ายโผล่ขึนมา อาการของโรคชนิดนีเมื่อเกิดแล้วเป็นเพียงแค่บนจุดบนผิวใบเท่านันท้าให้ใบดู
แปลกไป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นโดยรวม หากเปรียบเทียบกับการขาดธาตุอาหาร เช่น
ขาดโพแทสเซียม หรือขาดแมกนิเซียม เป็นต้น พบว่าอาการของโรคได้รุนแรงมากขึนในสภาพแวดล้อมที่ชืน
การลดระดับความชืนลงท้าให้ความรุนแรงของโรคลดลงไป และการลดระดับของโรคจะมีผลดีที่สุดในการปลูก
เรือนเพาะช้าที่มีความโปร่งแสง ป้องกันน้าฝนและน้าค้าง ระยะห่างระหว่างเรือนเพาะช้าควรมีความห่างทังจาก
ต้นอินทผลัมและพืชอื่น ๆ ที่ปลูกร่วมกัน ไม่ควรวางชิดกัน เพื่อเพิ่มช่องการไหลเวียนของอากาศ ควรตังระบบ
ฉีดน้าด้านบนและไม่ควรให้โดนน้าค้าง ในส่วนของการตัดใบที่เป็นออก เพื่อจะลดการระบาดของโรคลง ไม่
แนะน้าให้มีการตัดใบที่เป็นโรคออกไป อาจได้รับผลกระทบจากการตัดใบออก ถ้าตัดใบออกต้องแน่ใจว่า ต้น
อินทผลัมได้รับธาตุโพแทสเซียมเพียงพอเท่านัน การก้าจัดหรือยับยังเชือราชนิดนี คือ พ่นยาฆ่าเชือรา methyl,
copper, hydroxide หรือ copper oxychloride จะมีประสิทธิภาพมาก ควรใช้สเปรย์พ่ นทางใบให้ตรงกั บ
การเปิดดอกของสปอร์ หากมีการระบาดของโรคเกิดขึนควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วราดบริเวณกรวย
ยอดของต้นที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น สารไทแรม อัตรา ๑๓๐ กรัม/น้า ๒๐ ลิตร หรือสารแมนโคเซ็บ อัตรา
๑๕๐ กรัม/น้า ๒๐ ลิตร ผสมสารจับใบทุก ๆ ๕-๗ วัน

-๕ด้านการตลาด
อินทผลัมเป็ นผลไม้ที่ นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวมุสลิมจะรับ ประทาน
อินทผลัมใน เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอด ท่านศาสดามูฮาหมัดส่งเสริมให้มุสลิมละศีลอดด้วยการ
รับประทานอินทผลัมกับน้าเปล่า การรับประทานอินทผลัมเป็นประจ้า ไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมสดหรือแห้งนันจะ
อุดมไปด้วยน้าตาล ไขมัน โปรตีน และวิตามินที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อร่างกาย อินทผลัมนันเมื่อรับประทานเข้าไป
แล้วจะดูดซึมเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็ว และแปรสภาพเป็นพลังงานกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่าง
รวดเร็วกว่าสารอาหารตัวอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอินทผลัมสด ฉะนันอินทผลัมจึงเป็นอาหารที่แปรสภาพ
เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเริ่มมีการแพร่หลายในการปลูกต้นอินทผลัมแต่ก็ไม่มีผลผลิตมากมายสัก
เท่าไหร่นัก เพราะพึ่งจะหันมาปลูกกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการของผลไม้ชนิดนียังเป็นที่ต้องการของ
คนหมู่มาก ฉะนันผลผลิตจึงขาดแคลน ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการปลูกอินทผลัมในหลายพืนที่ทั่วประเทศ
ไทย แต่ยังมีผลผลิตไม่มากพอต่อความต้องการของตลาด ถึงราคาจะค่อนข้างสูง แต่ผู้บริโภคก็ยัง สามารถซือ
รับประทานได้เพราะผลผลิตมีน้อยตลาดที่รับส่ วนใหญ่เป็นตลาดบนตามห้างสรรพสินค้า และผู้บริโภคที่มาสั่ง
จองถึงหน้าสวนจึงจัดเป็นเป็นผลไม้ทองค้า ขนาดต่างประเทศคนที่น้าเข้ามาขายบ้านเราต่้าสุด ๘๐-๒,๐๐๐
บาทต่อกิโลกรัม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงตอนนีจะเริ่มมีการปลูกอินทผลัมกันมากขึนแต่ยังไม่ถึงขนาด
ลงขายในตลาดนัด ตอนนียังอยู่ในระดับสูง ประมาณกิโลกรัมละ ๓๐๐-๖๐๐ บาท ถ้าผลผลิตออกมาจ้านวนมาก
จริง ๆ คงต้องใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปีขึนไป ถึงจะมีราคาลดต่้าลง ตลาดก็อาจจะหล่นมาล่างหน่อย แต่ ตอนนี
ตลาดล่างแทบไม่มีเลยขึนตลาดบนหมดราคาก็สูงเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของสวน
ประโยชน์ของอินทผลัม
ด้านคุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของอินทผลัม เช่น แคลเซียม
ซัลเฟอร์ เหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส แมกนีเซียม และน้ามันโวลาไตล์ ทังยังอุดมไปด้วยเส้นใย
อาหาร ซึ่งช่วยลดอาการท้องผูก รวมถึงให้พ ลังงานสูง บ้ารุง ร่างกายที่อ่อนล้าให้กลับมีก้ าลัง นอกจากนียั ง
สามารถบ้ารุงกล้ามเนือมดลูกและสร้างน้านมแม่ด้วย และด้านการรักษาโรค อินทผลัมช่วยบ้ารุงร่างกาย บ้ารุง
สายตา ลดความหิว แก้กระหาย แก้โรควิงเวียนศีรษะ ช่วยลดเสมหะในล้าคอ ท้าให้กระดูกแข็งแรง ลดระดับ
น้าตาลในเลือดและความดั นโลหิตสูง นอกจากนี ยัง ฆ่าเชือโรค พยาธิและสารพิษ ที่ตกอยู่ในล้าไส้และระบบ
ทางเดินอาหาร มีฤทธิ์ในการก้าจัดสารพิษและยับยังการเจริญเติบโตของเชือโรคอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง
ในช่องท้อง (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/อินทผลัม)
จากการส้ารวจการปลูกอินทผลัมในประเทศไทย ยังผลิตอินทผลัมเข้าสู่ตลาดไม่ได้มาก เมื่อ
เทียบกับความต้องการของตลาด จึงต้องพึ่งพาการน้าเข้าทังผลสด ผลแห้ง จากต่างประเทศเข้ามาในไทย ราคา
๕๐๐-๖๐๐ บาทต่อกิโลกรัม
ปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้เกษตรกร ไม่กล้าตัดสินใจปลูกเนื่องจากต้นที่เพาะเนือเยื่อต้องน้าเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาสูงมากประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาทต่อต้น ท้าให้ไม่กล้าลงทุน

-๖ส้าหรับเกษตรกรที่มีแรงจูงใจ หันมาปลูกอินทผลัม เนื่องจากผลผลิตมีราคาสูง ถึงแม้ว่าต้น
พันธุ์อาจจะมีราคาแพง แต่เมื่อเปรียบเทียบในระยะยาวแล้ว น่าจะมีจุดคุ้มทุนมากกว่า
การขยายพืนที่ปลูกอินทผลัมมากขึน ไม่น่าห่วงมากนัก เพราะไทยสามารถส่งออกอินทผลัมสด
ส่ง ขายกลุ่ ม ประเทศมุ ส ลิม ซึ่ งเป็ นประเทศเพื่ อนบ้ านของไทยได้ หากเกิด ภาวะล้ น ตลาดจริง ๆ อาจท้ าให้
เกษตรกรจ้าเป็นต้องลดราคาลงได้ ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุนผลิตมากนัก อินทผลัม ๑ ไร่ สามารถท้า
รายได้ ๑ ล้านต่อปี จึงเป็นผลไม้ส้าหรับทางเลือกใหม่ ส้าหรับเกษตรกรไทย
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