สวนอินทผลัมนิ่มนุช
ในขณะที่เขียนบทความนี้ส วนอินทผลัมนิ่มนุชยังคงเปนเพีย งแผนงานของครอบครั วเทานั้น
เพราะยังไมได"นําต"นอินทผลัมไปลงปลูกแตอยางใด ซึ่งอาจดูเหมือนเปนการโกหกหลอกลวงอยูบ"าง
เพราะในสวนยังไมมีต"นอินทผลัมอยูเลยแตได"จัดทําเว็บไซต/เพื่อแนะนําสวนอินทผลัมนิ่มนุชแล"ว หากไม
เกิดข"อขัดข"องเรื่องพื้นที่ปลูก สวนอินทผลัมนิ่มนุชและเว็บไซต/สวนอินทผลัมนิ่มนุชจะเกิดพร"อมกัน แต
ขณะนี้ข"อขัดข"องเรื่องพื้นที่ปลูกได"จบลงแล"ว และจะขุดหลุมเพื่อปลูกในปลายเดือนกันยายน 2559 นี้
ดังนั้นการทําเว็บไซต/สวนอินทผลัมนิ่มนุชกอนลวงหน"าเพียงเล็กน"อยก็ควรจะถือวาเปนการเตรียมความ
พร"อมในการประชาสัมพันธ/สวนอินทผลัมนิ่มนุชให"เปนที่รู"จักของคนทั่วไป
วัตถุประสงค/ของการทําเว็บไซต/สวนอินทผลัมนิ่มนุชคือการบอกเลาผลการดําเนินงาน การให"
ความรู"เกี่ยวกับอินทผลัม การดูแล การแก"ป5ญหาและเทคนิควิธีการตางๆที่นํามาใช"ในการดูแลสวน
อินทผลัม โดยจะนําเสนอข"อมูลการบริหารจัดการสวนอยางตรงไปตรงมาเพื่อให"ผู"ท่ีเข"าชมได"เรียนรู"สิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง และนําเสนอข"อมูลในวิชาการที่ได"จากการค"นคว"าข"อมูลอินทผลัมจากแหลงตางๆ ไมวา
จากอินเทอร/เน็ต และการไปศึกษาหาความรู"โดยตรงจากเจ"าของสวนหรือสวนอินทผลัม
กอนการตัดสินใจปลูกอินทผลัมได"ศึกษาค"นคว"าข"อมูลจากอินเทอร/เน็ตและทําให"เรียนรู"ได"วา
ป5จจุบันนี้ผู"ปลู กอินทผลัมทุ กสวนจะมีส่ือประชาสัมพันธ/สวนตนเอง สวนมากจะใช"เฟชบุ;ค และยูทู ป
(YouTube) และมันก็เปนการประชาสัมพันธ/ท่ีลงทุนน"อยและได"ผลอยางดียิ่ง สวนอินทผลัมนิ่มนุชมีเฟ
ชบุ;คชื่อ อินทผลัมนิ่มนุช และเว็บไซต/ http://www.datepalm.dechasit.com

การประชาสัมพันธ/สวน

อินทผลัมทางสื่ออินเทอร/เน็ตทําให"ไมต"องทําตลาดในขณะนี้เพราะผู"ซื้อมักเดินทางไปซื้อที่สวนหรือสวน
โดยตรง
ตามแผนงานที่วางไว"สวนอินทผลัมนิ่มนุชจะใช"พื้นที่ที่บ"านห"วยทบ หมู ที่ 8 ตํ าบลหนองจอก
อําเภอทายาง จังหวั ดเพชรบุรี เนื้อ ที่ป ระมาณ 2 สวน และพื้นที่บ"านถ้ํารงค/ หมูที่ 3 ตํ าบลถ้ํารงค/
อําเภอบ"านลาด จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1 สวน เปนพื้นที่ท่ีปลูกอินทผลัมของสวนอินทผลัมนิ่ม
นุช ซึ่งทั้งสองแหงจะปลูกอินทผลัมได"ทั้งหมดประมาณ 80 ต"น โดยจะเริ่มต"นปลูกที่บ"านห"วยทบหมูที่ 8
ตําบลหนองจอกกอนประมาณ 50 ต"น ขณะนี้ได"ซื้อต"นกล"าอินทผลัมพันธ/บาฮี (barhee) เพาะเนื่อเยื่อ
เพศเมียมาจํานวน 25 ต"น และต"นกล"าเพาะเมล็ดพันธ/เคแอล 1 (KL 1) จํานวน 30 ต"น ซึ่งคาดวานาจะ
ได"ต"นตัวผู"ประมาณ 20 ต"น และตัวเมียประมาณ 10 ต"น ถ"าเปนไปตามที่คาดการณ/ไว"สวนอินทผลัมนิ่ม

นุชจะมีต"นอินทผลัมเพศเมียบาฮีรวมกันจํานวน 50 ต"น เพศเมียเคแอลจํานวน 10 ต"น และต"นเพศผู"เค
แอล ๑จํานวน 20 ต"น ซึ่งนาจะเพียงพอในการผสมเกสร
แตเดิมนั้นตั้งชื่อสวนวาสวนอินทผลัมหนองจอก ใช"ภาษาอังกฤษวา Nongchok Datepalm
เพราะพื้นที่สวนอยูที่ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง เนื่องจากเห็นวาตําบลหนองจอกเคยเปนอําเภอ
หนองจอกมากอนนาจะเปนที่รู"จักได"ดีและนาสนใจเดินทางเข"ามาศึกษา สวนสวนอินทผลัมที่บ"านถ้ํา
รงค/ อําเภอบ"านลาดจะใช"ชื่อวาสวนอินทผลัมถ้ํารงค/ แตพอมาทําเว็บไซต/ทําให"เห็นป5ญหาวามันมีสอง
ชื่อสองแหงจะทําเว็บไซต/อยางไร ทําเว็บเดียวแตมีสองสวนก็ดูแปลกๆและอาจสับสน จะทําของแตละ
สวนก็ต"องทําสองเว็บไซต/เสียเวลามาก จึงเปลี่ยนเอานามสกุล นิ่มนุช ของครอบครัวมาเปนชื่อสวน จึง
ได"ชื่อวา สวนอินทผลัมนิ่มนุช ใช"ภาษาอังกฤษวา Nimnoot Datepalm เปนความโชคดีอีกเหมือนกันที่ไม
ต"องออกแบบโลโกของสวนใหมทั้งหมดเพราะของเดิมใช"อักษรยอภาษาอังกฤษของหนองจอกเดทปาล/ม
(Nongchok Datepalm) คือ NDP มาทําโลโก เมื่อเปลี่ยนมาเปนสวนอินทผลัมนิ่มนุ ช (Nimnoot
Datepalm) ก็ใช"อักษรยอ NDP เชนเดียวกัน จึงไมต"องทําใหมทั้งหมด คงเปลี่ยนแต Nongchok เปน
Nimnoot เทานั้น
การตัดสินใจทําสวนอินทผลัมของครอบครัวนั้นเริ่มมาจากแมบ"านมีความหลงใหลผลสีทองของ
อินทผลัมรับประทานผลสดที่ลงตามนิตยสารหรืออินเทอร/เน็ตมาประมาณปcเศษ ตอมามีญาติผู"ใหญมี
ความชอบเหมือนแมบ"านจึงชวนกันไปดูท่ีสวนอินทผลัมที่สวนประเสริฐสุข กาญจนบุรี ของคุณอนุรักษ/
บุญลือ ได"รับรู"ข"อมูลเกี่ยวกับอินทผลัม การปลูก การผสมเกสร ได"เห็นต"นและผลที่สุกคาต"น และได"ลิ้ม
ชิมรสอินทผลัมรับประทานผลสด ทําให"เราเพิ่มความชอบอินทผลัมมากขึ้นอีกและมองเห็นประโยชน/ที่
จะได"รับจากอินทผลัมในระยะยาว เมื่อกลับมาถึงจึงตัดสินใจซื้อต"นพันธ/อินทผลัมรับประทานผลสดมา
ปลูก แม"วาราคาต"นพันธ/เพาะเนื้อเยื่อจะสูงมากก็ตาม
อินทผลัมเปนพืชที่มีอายุยืนยาวเปนร"อยปcคล"ายต"นตาลโตนดและต"นมะพร"าวสามารถเก็บผลได"
เต็มที่ไปถึงอายุ 70 – 80 ปc หลังจากนั้นก็ยังให"ผลผลิตอยูแตจะลดลงเรื่อยๆ การปลูกอินทผลัมจึงเปน
การลงทุนครั้งเดียวแตเก็บเกี่ยวผลผลิตไปยังรุนลูกรุนหลานได" หากมองในระยะยาวราคาต"นพันธ/ที่มี
ราคาต"นละพันกวาบาทก็นาจะพอสมเหตุสมผลและคุ"มคามาก
เปนที่นาสังเกตวาคนที่เดินทางไปชมสวนอินทผลัม ได"ชิม ได"เห็น ได"รับรู"ข"อมูลของอินทผลัม
ไมใชคิดจะปลูกอินทผลัมทุกคน บางคนไมปลูกเพราะเห็นวาคนกินน"อยนาจะขายยาก แตบางคนก็เห็น

เปนโอกาสเพราะอินทผลัมเปนผลไม"ที่ผู"ท่ีนับถือศาสนาอิสลามต"องการมาก ในประเทศใกล"เคียงกับ
ประเทศไทย เชน อินโดนีเซีย มาเลย/เซีย สวนใหญเปนผู"ที่นับถือศาสนาอิสลาม และประเทศเหลานั้นไม
สามารถปลูกอินทผลัมได"หรือปลูกได"ก็ได"น"อยมาก แตในขณะเดียวกันในประเทศไทยสามารถปลูก
อินทผลัมรับประทานผลสดได"ดี ใช"ระยะเวลาประมาณ 3 ปc ก็ออกผล ในขณะที่ประเทศตะวันออกกลาง
ใช"เ วลาปลู ก ประมาณ 7 ปc จึงจะออกผล จึงเปนโอกาสดี ข องประเทศไทยที่ส ามารถปลู ก อินทผลั ม
รับประทานผลสดได"ดี ข"อดีของประเทศไทยอีกประการหนึ่งคือการอยูใกล"ประเทศที่บริโภคอินทผลัม
ทําให"การขนสงผลอินทผลัมสดรวดเร็วกวาประเทศตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา หรือจากประเทศ
อินเดียมายังประเทศไทย การขนสงผลอินทผลัมรับประทานสดหากต"องใช"ระยะเวลานานจะทําให"ผล
อินทผลัมจะไมสดใหมเหมือนสงจากประเทศไทย
ราคาอินทผลัมรับประทานผลสดที่ขายจากสวนปcนี้ (2559) ราคากิโลกรัมละ 600 บาท มี
ข"อ มู ล บอกวาอิน ทผลั มต"น อายุ สิบ กวาปc จะให"ผลผลิตตอต" นได"ถึง 200 กิ โ ลกรั ม สมมติว าอีก สิบ ปc
ข"างหน"าราคาอินทผลัมรับประทานผลสดราคาเหลือกิโลกรัมละ 100 บาท หนึ่งต"นก็ได" 20,000 บาท
หรือถ"าราคากิโลกรัมละ 50 บาท หนึ่งต"นก็ยังได" 10,000 บาท
ที่ ก ลาวมาทั้ ง หมดนี้ เ ปนเหตุ ผ ลของผู" เ ขี ย นและครอบครั ว นิ่ ม นุ ช ที่ ตั ด สิ น ใจปลู ก อิ น ทผลั ม
รั บ ประทานผลสด เราจะเริ่ ม ต" น ปลู ก เรี ย นรู" และพั ฒ นาคุ ณ ภาพอิ น ทผลั ม ของเราให" น ากิ น และ
ปลอดภัยสําหรับคนไทยและคนตางประเทศ.

