“ปลูกเมล่อนคุณภาพ ที่หนองแค”
เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2553 ผมเองได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักพัฒนาชุมชน ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
จุดหมายของคณะศึกษาดูงานที่หนึ่ง ผมเองแม้จะอยู่สระบุรีแต่ยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสมาก่อน หลายครั้งที่นั่งรถผ่านแต่ไม่เคยแวะ ที่นั่นอยู่
ไม่ไกลจากสํานักงานเกษตรอําเภอหนองแคครับ หากเรามาจากกรุงเทพ พอใกล้ถึงหนองแคแล้วให้ออกทางคู่ขนาน ขับรถมาตามถนน
พหลโยธินสายเก่า เข้ามาประมาณ 500 เมตรจะถึงสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์ ตรงนี้แหละให้เลี้ยวซ้ายตามถนนเรียบคันคลอง ผ่าน
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ไปเรื่อย ๆ จนถึงตลาดหนองตาโล่ จะมีถนนเลียบคลองลงไปซ้ายมือจําไม่ได้แล้วว่าเป็นคลอง 7R
เข้าไปไม่ไกลครับประมาณ 3 ก.ม.จะมีถนนเล็ก ๆ ด้านขวามืออีกประมาณ 1 ก.ม.เข้าไปสถานที่ที่ศึกษาดูงาน “วาสนาฟาร์ม” ที่นั่นเป็น
แหล่งปลูกเมล่อนที่มีใบรับรอง GAP คุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ ปี 2552 การันตรีคุณภาพ
วันนั้น ผมและคณะจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี คณะจาก
กรุ ง เทพมหานครได้ รั บ การต้ อ นรั บ เป็ น อย่ า งดี จ าก “คุ ณ ภาณุ วั ต น์
อรุณโรจน์ศิริ” (ใส่หมวกดํา) หนุ่มวิศวกรรมเครื่องกลจากเทคโนโลยี
มหานคร ผู้ผันตัวเองมาทําการเกษตรแบบครบวงจร และใช้เวลาเพียง
ไม่กี่ปีก็สามารถนําพากิจการสู่ความสําเร็จ
คุณภาณุวัฒน์เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่เคยอยู่ใ นภาคอุต สาหกรรม
เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจในปี 2540 ภาคอุตสาหกรรมที่ทํางานอยู่เริ่ม
เกิดปัญหา เริ่มปลูกเมล่อนเมื่อปลายปี 2543 ในพื้นที่เพียง 1 ไร่ ปีต่อ
ๆ มามีการปลูกข้าวโพดหวานบ้าง บวบบ้าง ถั่วฝักยาวและแตงกวาบ้าง
แต่ สุ ด ท้ า ยส่ ว นใหญ่ ปั จ จุ บั น นี้ มี เ มล่ อ น แคนตาลู ป ไม่ ม ากไม่ น้ อ ย
ประมาณ 30 ไร่เท่านั้นเอง

วันนั้น ผมและคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานได้ศึกษาเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และวิธีการบริหารจัดการภายในกิจการของ
เกษตรกรหนุ่มคนนี้ ซึ่งได้ถ่ายทอดให้รับทราบทุกแง่มมุ

ลองดูมุมมองเกษตรกรท่านนีด้ ูไหมว่า เขามอง
อย่างไรจึงสามารถทําความฝันให้ประสบผลสําเร็จ
มองตลาด นําการผลิต เมล่อน "ไซตามะ"
(จากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)

คุณภานุวัฒน์ ให้เหตุผลที่เลือกพัฒนาแคนตาลูปและ
เมล่ อ นให้ สุ ด ขั้ ว ว่ า “เพราะเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ร าคาสู ง
ขณะเดียวกันผู้ผลิตต้องมีความรู้ ต้องใช้เทคโนโลยี และ
ค่อนข้างเสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งเป็นข้อจํากัดของพืช
ชนิดนี้ แต่ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคู่แข่งทางการตลาดจึงมีน้อย
ไปด้วย ที่สําคัญคือ ผู้ปลูกได้ส่วนใหญ่จะมีผลผลิตเป็นไป
ตามฤดูกาล คือฤดูร้อน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะ
ผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้มวลรวมของผลผลิต
กระจุกตัวจนมีราคาถูก” ปัญหานี้กลับกลายเป็นโจทย์ที่ท้า
ทายให้กับคุณภานุวัฒน์ต้องหาคําตอบ "มันก็เป็นโจทย์ให้เรากลับมาคิดอีกว่า ควรทําอย่างไร ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี คําตอบที่ได้คือ
ต้องพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์ ผมทดลองสายพันธุ์ที่นี่มากกว่า 30 ชนิด ซึ่งการทดลองแต่ละสายพันธุ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ถ้า
จะให้แม่นยําจริงๆ ก็คือ 3 ปี จึงจะสรุปได้ว่า สามารถปลูกได้ในพื้นที่นี้ได้และสามารถทําตลาดได้ต่อเนื่อง เราพยายามหาสายพันธุ์เองทั้ง
สายพันธุ์ของไทย ของไต้หวัน และของญี่ปุ่น"
ผลจากความพยายามในการคัดสรรสายพันธุ์แคนตา
ลูปและเมล่อนที่ดี วาสนาฟาร์มจึงลงตัวที่ผลผลิตคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของตลาด จํานวน 8 สายพันธุ์ ซึ่งมี
ลักษณะผลและสีของเนื้อต่างกัน แต่ความหอมหวานไม่มีใคร
แพ้ใคร โดยคุณภานุวัฒน์ใช้ชื่อสายพันธุ์เป็นชื่อทางการค้า
ได้แก่ ออเรนจ์เนต กรีนเนต ( เจแปนนิส มัสค์ เมล่อน เนื้อส้ม
และเนื้อเขียว) ท็อปซัน ท็อปสตาร์ (แคนตาลูปลูกผสม เนื้อ
เขียว) สยามโกลด์,ท็อปโกลด์ (แคนตาลูปเนื้อส้มและแคนตา
ลูปสีทอง เนื้อส้ม)และซันไช่ แอปเปิ้ลเมล่อนหอมหวาน ส่วน
อีกสายพันธุ์ก็คือ "ไซตามะ" เมล่อนรสเลิศผลกลมสวย สาย
พันธุ์ดีจากญี่ปุ่น ที่เขาสามารถพัฒนาเทคนิคการปลูกใน
ประเทศไทยได้เป็นผลสําเร็จ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากสวนที่
ได้รับรางวัลสุดยอด OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากกรมพัฒนาชุมชน แต่กว่าจะได้สายพันธุ์นี้ผู้ผลิตสายพันธุ์ที่ญี่ปุ่นต้องบินข้าม
ประเทศมาวาสนาฟาร์มถึง 7 ครั้ง เพื่อนําพันธุ์มาให้ทดลองปลูกทั้งหมด 9 สายพันธุ์ แต่สุดท้าย 1 ใน 9 ที่คุณภานุวัฒน์เลือกปลูกก็คือ
ไซตามะ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่น แม้แต่ในประเทศญี่ปุ่น มีการซื้อขายผลสดในราคาสูงถึงผลละ 3,500-4,500 บาท

"ทางมิสเตอร์ฟุคาว่า ผู้ผลิตสายพันธุ์เขาก็สงสัยว่า ทําไม เราจึงเลือกสายพันธุ์นี้ เพราะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะปลูกในอากาศเย็น ขณะที่
สายพันธุ์อื่นๆ เหมาะกับปลูกในบ้านเรามากกว่า คือสายพันธุ์อากาศร้อนชื้น แต่ผมเห็นว่าไซตามะเป็นเมล่อนที่เด่นสุดยอดมาก ทรงผล
เป็นทรงกลม ลายนูนสวยงาม สีเนื้อเป็นสีเหลืองอําพัน เนื้อนุ่ม หอมหวาน ซึ่งจากการเราปลูกมามากมายที่ผ่านมายังเทียบไม่ได้ และยัง
เป็นผลผลิตที่เด่นที่สุดในญี่ปุ่น และเราก็ปลูกได้คุณภาพดีที่สุดด้วย"

คุณภานุวัฒน์ ใช้เวลาพัฒนาการปลูกไซตามะเป็นเวลา 3 ปี จนมีเทคนิคการปลูกซึ่งแตกต่างกับวิธีการปลูกที่ญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก
สายพันธุ์ดั้งเดิมของไซตามะเจริญเติบโตในอุณหภูมิเพียง 5 องศา เมื่อนํามาปลูกในที่อุณภูมิไม่ต่ํากว่า 25 องศา เขาจึงต้องพยายาม
ปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ ซึ่งใกล้เคียงกับแตงญี่ปุ่นสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งมาจากแหล่งกําเนิดพันธุ์จากเมืองหนาวเช่นกัน เริ่ม
ตั้งแต่ความสมบูรณ์ของดิน การระบายน้ํา ยุทธศาสตร์ฟาร์มที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องโรคและแมลง ที่สําคัญคือเรื่องการจัดการต้น
ที่ต้องรวดเร็วกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเก็บดอก เก็บแขนง การเก็บใบ การเลือกผลคงต้นที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมปุ๋ยที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญและการคํานวณที่เหมาะสมจึงจะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์สู่ผู้บริโภคคนไทย ทีส่ ามารถซื้อหามาลิ้มรสได้ในราคาเพียงกิโลกรัมละ
270 บาท ถูกกว่าแตงญี่ปุ่นนําเข้าหลายเท่าตัว

“นีเ่ ป็ นแค่สว่ นหนึง่ ที่อยากให้ทา่ นรูค้ รับว่าคนที่ประสบผลสําเร็จเขามองตัวเองย่างไร มองตลาดแบบไหน ท่านสามารถไป
เยี่ยมชมสวนวาสนาฟาร์มและศึกษาแนวคิดดี ๆ ได้ทกุ วันที่ “วาสนาฟาร์ม” หมูท่ ี่ 5 ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรีครับ”
webmaster : รายงาน

