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3 MINUTES READ
รู้จักกับผลไม้จากตะวันออกกลาง
ทีส่ ามารถปลูกได้ดีในเมืองไทย รวมทัง้
จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นแหล่งปลูก
อินทผลัมที่มีคุณภาพ
การจัดการสวนอินทผลัมกำ�ลัง
เป็นสิ่งที่หลายคนอยากเข้ามาเรียนรู้
เพราะมีระบบการจัดการไม่ยุ่งยาก
แถมให้ผลผลิตที่ค่อนข้างทำ�ราคาได้
ดี เริ่มมีความต้องการทางการตลาด
มากขึ้นเรื่อยๆ และคนไทยก็กำ�ลัง
หันมาสนใจกินอินทผลัมกันแบบสดๆ
สวนลุงไสวจะเปิดสวนปีละครั้ง
ในช่วงอินทผลัมออกผลเต็มที่
ประมาณเดือนมิถุนายนถึงปลาย
เดือนกรกฎาคม คงเพราะกระแสทัวร์
เกษตรกำ�ลังอินเทรนด์ พร้อมกันกับ
ที่สวนแห่งนี้เปิด ก็ต้องต้อนรับผู้มา
เยือนกันอย่างอุน่ หนาฝาคัง่ แทบทุกวัน

สนุกในเกษตรทัวร์
สวนอินทผลัมลุงไสว
เกษตรอินเทรนด์…อินทผลัม

ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าในระยะไม่กป่ี ที ผี า่ นมา
อินทผลัมจะกลายเป็นผลไม้ทเ่ี กษตรกรเริม่ มา
ให้ความสนใจ อาจด้วยสภาพอากาศของเมืองไทย
ทีเ่ หมาะสมต่อการเติบโต การปลูกอินทผลัม
จึงกระจายอยูท่ ว่ั ทุกภูมภิ าคของประเทศ ไม่วา่
จะเป็นภาคอีสาน ภาคกลาง ส่วนภาคเหนือ
ตอนล่าง เริม่ มีเกษตรกรจากหลายจังหวัดหันมา
ทำ�สวนอินทผลัมกันอย่างแพร่หลาย ทีจ่ งั หวัด
นครสวรรค์กเ็ ช่นกัน นอกจากจะเป็นพืชทาง
เศรษฐกิจทีห่ น่วยงานต่างๆ กำ�ลังให้ความสนใจ
แล้ว สวนอินทผลัมกำ�ลังเป็นจุดหมายใหม่
ทีท่ กุ คนต้องไปชม ช้อป และชิมผลอินทผลัมสดๆ
จากสวน
ปกติเรามักจะคุน้ กับเคยอินทผลัมอบแห้ง
ซึง่ นำ�เข้ามาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
แต่อนิ ทผลัมทีป่ ลูกขึน้ ในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็น
พันธุก์ นิ สด ซึง่ ก็คอื พันธุบ์ าฮี ทีใ่ ห้รสชาติหวาน
กรอบ ใครได้ชมิ เป็นต้องติดใจ แถมราคายังสูงถึง
กิโลกรัมละ 500-600 บาทกันเลยทีเดียว
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จากสวนเกษตร
สูส่ วนแห่งการเรียนรู้

เมือ่ มนุษย์เราโหยหาธรรมชาติมากขึน้ เรือ่ ยๆ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรก็เติบโตตามความ
ต้องการของผูค้ น เพราะใครๆ ก็อยากใช้ชวี ติ
ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ได้สดู อากาศบริสทุ ธิ์ ยิง่ ถ้าได้
เรียนรูก้ ารทำ�เกษตรพร้อมกันไปด้วย ก็ยง่ิ เหมือน
ได้ก�ำ ไรชีวติ
เทรนด์ของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรจึงค่อย ๆ
เติบโตมากขึน้ ในเมืองไทย ทีผ่ า่ นมามีสวนเกษตร
หลายแห่งประสบความสำ�เร็จ ซึง่ น่าจะมาจาก
ระบบการจัดการทีด่ ี มีการนำ�เสนอทีส่ ามารถ
ดึงดูดนักเดินทางให้เข้ามาเยือน เช่นเดียวกับ
‘สวนลุงไสว’ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
อีกสวนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในช่วงทีอ่ นิ ทผลัม
กำ�ลังออกผล

สวนทีม่ พี น้ื ทีข่ นาด 3 ไร่น้ี ปลูกอินทผลัม
ประมาณ 80 ต้น โดยเป็นอินทผลัมสายพันธุบ์ าฮี
ทีส่ ามารถกินผลสดๆ ได้ ไม่ตอ้ งเอาไปอบแห้ง
แรกเริม่ จริงๆ ตัง้ ใจว่าจะทำ�เพียงสวนเกษตร
อินทผลัมสำ�หรับขายผลผลิตเท่านัน้ แต่ครัน้ มีคน
ขอเข้ามาชมเรือ่ ยๆ เลยตัดสินใจเปิดบ้านต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วกันซะเลย
ผลปรากฎว่ามีคนแวะเวียนเข้ามาทุกวัน
ไม่ขาดสาย ทำ�ให้อนิ ทผลัมของสวนลุงไสวขาย
หมดเกลีย้ ง “อินทผลัมเป็นพืชตัวใหม่ทย่ี งั ไม่มี
หน่วยงานใดศึกษากันจริงจัง แต่วนั นีค้ นก็เริม่
ปลูกกันเยอะแล้ว เพราะเป็นผลไม้ทม่ี รี าคาแพง
ถึงกิโลกรัมละหลายร้อยบาท” คุณไสว วงศ์อนิ ทร์
เจ้าของสวนลุงไสวเล่าให้ฟงั

ปรับเปลีย่ น
ตามความต้องการตลาด

เมือ่ คนมาเยีย่ มเยือนสวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ก็เริม่ มองเห็นความต้องการของลูกค้าว่าต้องการ
อะไร เช่น อยากถ่ายภาพไว้เป็นทีร่ ะลึก เขาก็
จัดเป็นมุมส�ำหรับเช็กอินถ่ายรูป หากมากันเป็น
ครอบครัว ก็มมี า้ ส�ำหรับเด็กๆ นัง่ ขีช่ มสวน ส่วน
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ใครทีอ่ ยากชิมอินทผลัมสดๆ เขาก็เตรียมเอาไว้
ให้ชมิ และคิดต่อไปถึงการแปรรูปอินทผลัมเป็น
น�ำ้ อินทผลัม เค้กอินทผลัม เพือ่ สร้างทางเลือก
ใหม่ๆ ให้แก่ผมู้ าเยือน
คุณไสวบอกว่าเขาก็ปรับสวนไปตามความ
ต้องการของลูกค้า ดูวา่ ตลาดต้องการอะไร
ก็เติมในสิง่ ทีต่ ลาดต้องการ ปรับเปลีย่ นกันไป
แบบนี้ จนทำ�ให้สวนของเขากลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีม่ ผี คู้ นมาเยือนมากมาย
ในฤดูกาลเปิดสวน

“ข้อดีของสวนอินทผลัมคือ เราต้องคอย
เคลียร์พน้ื ทีใ่ ห้โล่ง สะอาดตา ซึง่ จริงๆ แล้วเพือ่
ป้องกันด้วง ศัตรูตวั ร้ายของอินทผลัมทีม่ กั เจาะ
เข้าไปในต้น พอสวนสะอาดตามันก็กลายเป็น
ภูมทิ ศั น์ทด่ี ี ดูสวยงาม น่าพักผ่อนหย่อนใจ
ผมว่าน่าจะเป็นข้อดีของสวนอินทผลัม
ทีเ่ หมาะกับการท่องเทีย่ ว” คุณไสวอธิบาย
ส�ำหรับกลุม่ ศึกษาดูงานนัน้ สามารถเรียนรู้
การจัดการสวนอินทผลัมทุกกระบวนการตัง้ แต่
กระบวนการปลูกไปจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ท่ามกลางความร่มรืน่ ภายในสวน อาทิ
เช่น น�ำ้ อินทผลัม เค้กอินทผลัม หรือใครอยาก
ลองตัดผลอินทผลัมสดๆ จากต้นก็สามารถ
เรียนรูไ้ ด้ แถมยังแนะน�ำเคล็ดลับการกิน
อินทผลัมผลสดให้อร่อยคือ คุณต้องกัดตาม
ความยาวของผลจะได้รบั ความหวานฉ�ำ่ ของ
อินทผลัมกันเต็มค�ำ
กิจกรรมไมซ์ในมุมเกษตรจากสวนอินทผลัม
น่าจะเป็นอีกแนวทางของการสร้างสรรค์กจิ กรรม
ไมซ์ ทีผ่ จู้ ดั งานกำ�ลังมองหาจุดหมายใหม่ๆ หรือ
ความแปลกใหม่ทค่ี นไทยไม่คอ่ ยได้สมั ผัสกันนัก
และเจ้าผลไม้สเี หลืองทองอย่างอินทผลัม
น่าจะตอบโจทย์เรือ่ งนีไ้ ด้เป็นอย่างดี...

Contact
สวนลุงไสว ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นช่อกระถิน
หมู่ 6 ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ การ
เดินทางสูส่ วนไปได้โดยสะดวก ตาม
เส้นทาง 3004 (หนองปลิง-ท่าตะโก)
จากสถานีรถไฟนครสวรรค์ ไปเพียง
4 กิโลเมตร เลีย้ วขวา ไปอีกขวาตาม
ถนนไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถงึ
สวนลุงไสว

