บทความพิเศษ

DENT NEWS

เรีียบเรีียงโดย ทพ. วุุฒิิพงษ์์ เหล่่าอมต

Little
Little world
world
of
of Cactus
Cactus
เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้ ฉั
� นั เพิ่่ง� เริ่่ม� เลี้้ย� งพวกต้้นกระบองเพชร สาเหตุุ
เพราะการที่่อ� ยากมีีพื้้�นที่สีี�่ เขีียวให้้กับั ระเบีียงคอนโด แต่่ฉันั ไม่่ได้้นอน
ที่่นั่่� นทุ
� กุ คืืน เมื่่อ� ลองปลููกต้้นไม้้ปกติิทั่่ว� ๆ ไปที่ต้�่ อ้ งการการรดน้ำำ�ทุ
� กุ วััน
หรืือวัันเว้้นวัน มั
ั นจึึ
ั งเหี่่�ยวเฉาตายไปอย่่างน่่าสงสารและทำำ�ให้้ฉันรู้
ั �สึึ้ ก
ผิิดต่่อชีีวิิตพืืชที่่�ไม่่สามารถแสดงอาการทรมานออกมาให้้สัังเกตเห็็น 
และได้้แต่่สิ้้น� ใจตายไปอย่่างเงีียบ ๆ ฉัันจึึงเริ่่ม� คิิดได้้ว่า่ พืืชทนทานตาย
ยากอย่่างพวกกระบองเพชรที่่ทน
� ความแห้้งแล้้งได้้ดีีจึึงน่่าจะเหมาะกัับ
คนงานยุ่่�งและไม่่ได้้อยู่่�ที่�ค่ อนโดทุุกวัันอย่่างฉััน 
ฉัันเริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยการไปตลาดต้้นไม้้สนามหลวงสอง และเลืือก
บ่่ายวัันหนึ่่ง� หลัังจากฉัันซื้้อ� พวกมัันมาได้้ราวสองสััปดาห์์
เอาต้้นเล็็ก ๆ 5 ต้้นที่่�ราคาไม่่แพงนััก โดยไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจใด ๆ เพื่่�อน ๆ หมอฟัันมาเที่่�ยวเล่่นที่่�ห้้องของฉััน  หนึ่่�งในนั้้�นเริ่่�มเลี้้�ยง
ทั้้�งสิ้้�น
กระบองเพชรมาได้้หนึ่่ง� ปีี นางปรี่่�เข้้ามาชื่่นช
� มต้้นเล็็ก ๆ ทั้้�ง 5 ต้้น
ของฉัันอย่่างรัักใคร่่ แต่่เมื่่อ� นางยกกระถางขึ้้น� มาพิิศสัังเกตดูู นาง
ก็็บอกว่่าฉัันดููแลพวกมัันไม่่ถููกต้้อง ลำำ�ต้น้ ที่่เ� ริ่่ม� ยืืดยาวของมัันไม่่ใช่่
การเจริิญเติิบโตอย่่างที่ฉั�่ นั เข้้าใจและภููมิิใจในการดููแลของฉัันที่มีี�่
ต่่อพวกมััน  แต่่เป็็นอาการได้้รัับแสงสว่่างไม่่พอจนต้้องพยายาม
ยืืดลำ�ต้
ำ น้ เข้้าหาแสงอาทิิตย์์ หนามของต้้นหนึ่่ง� เปลี่่�ยนจากสีีเหลืือง
ทองเป็็นสีีขาวซีีดเพราะขาดแสง
นางแนะนำำ�ให้้ฉันั ไปลงทะเบีียนเรีียนเวิิร์ค์ ช็็อปมืือใหม่่
หััดปลููกต้้นกระบองเพชรกัับนาง ตอนแรกฉัันได้้แต่่งง ๆ ว่่ากัับอีีแค่่
จะปลููกอะไรพวกนี้้ถึึ� งกัับต้อ้ งไปลงคอร์์สเรีียนเลยเหรอ แต่่สุดท้
ุ า้ ย
นางก็็ลงทะเบีียนพร้้อมจ่่ายเงิินค่า่ เรีียนเผื่่อ� ฉััน ฉันจึึ
ั งต้้องไปเรีียน
อย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้และไปสายถึึง 30 นาทีี  ในห้้องเรีียนครููสอนให้้
เลืือกจากความถููกชะตาและเลืือกเพราะมัันเข้้ากัันได้้ดีีกัับ ฉัันลองดึึงต้้นกระบองเพชรออกจากกระถาง ตััดแต่่งราก สอนวิิธีี
กระถางดีีไซน์์มิินิิมอลที่่�ฉัันเดิินไปซื้้�อมาจากอีีกร้้าน จากนั้้�นก็็หอบหิ้้�ว เปลี่่�ยนดิิน  และสอนพื้้�นฐานการปรุุงดิินสำำ�หรัับกระบองเพชร
พวกมัันกลัับคอนโดด้้วยใจตื้้�นตัน 
ั โอ้้ นี่่ห้� อ้ งของฉัันจะสมบููรณ์์ขึ้้นด้
� ว้ ย โดยเฉพาะ สอนการตััดต่่อต้้นหนึ่่�งกัับอีีกต้้นหนึ่่�งหรืือที่่�เรีียกว่่า
สิ่่�งมีีชีีวิิตเล็็ก ๆ ทั้้�ง 5 นี้้�แล้้ว ฉัันรดน้ำำ��ให้้พวกมัันสามสี่่�วัันครั้้�งตาม การ graft สอนเพาะเมล็็ดและผสมเกสรดอกไม้้ จริิง ๆ แล้้วฉััน
ที่่�คนขายบอก ส่่วนเรื่่�องดิินปลููกอะไรนั้้�นฉัันไม่่รู้้�รายละเอีียดใด  ๆ เพิ่่�งรู้้�ด้้วยซ้ำำ�� ในวัันนั้้�นว่่ากระบองเพชรออกดอกได้้ด้้วย นัับว่่าฉััน
ยัังนึึกอยู่่�หน่่อย ๆ ด้้วยซ้ำำ��ว่า่ กระถางเล็็กแค่่นี้มั�้ ันคงไม่่โตและอยู่่�อย่่าง เป็็นนักั เรีียนที่่มีีพื้้
� น� ฐานที่่ค่� อ่ นข้้างเลว แต่่หลัังจากเรีียนจบวัันนั้้น 
�
กระจุ๋๋�มกระจิ๋๋�มเช่่นนี้้�ไปชั่่�วกััลปวสานแบบเดีียวกัับไม้้ประเภทบอนไซ  ชีีวิิตฉัันก็็ไม่่เหมืือนเดิิมอีีกเลยตลอดกาล
และแน่่นอนที่่�สุุดว่่าฉัันคิิดผิดทั้้
ิ �งหมด
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จากกระบองเพชรต้้นเล็็ก ๆ 5 ต้้นกลายเป็็นร้อ้ ยกว่่าต้้น
ภายในเวลาเพีียง 2 เดืือน ฉัันซื้้อ� โรงเรืือนขนาดเล็็กชนิิดประกอบเอง
3 หลัังมาวางไว้้ที่ร�่ ะเบีียงคอนโด เก้้าอี้้สูู� ง 2 ตััวที่ฉั�่ นตั้้
ั ง� ใจจะเอาไว้้
นั่่ง� จิิบเครื่่อ� งดื่่ม� กัับเพื่่�อนอย่่างเป็็นส่ว่ นตััวยามวิิกาลก็็ถููกยกออกไป
แจกจ่่ายให้้ผู้�อื่่้ น� เพื่่�อเคลีียร์์พื้้น� ที่่สำ� �ำ หรัับพวกมััน  พวกมัันไม่่ใช่่ของ

1. Astrophytum asterias น่่ารัักแบน ๆ
ไม่่มีีหนาม บางต้้นมีีขนปุุยฟูู ออกดอกสีี
เหลืืองตอนฤดููร้้อน ชอบความแห้้ง ใช้้ดินิ
โปร่่ง ๆ และให้้น้ำ�ทุ
ำ� ุก 7 วัันก็็พอ
2. Lophophora fricii หรืือชื่่อ� เล่่นคือื น้้อง
ซาลาเปา เป็็นกระบองเพชร หรืือแคคตััส
ที่่ไ� ม่่มีีหนาม แต่่เป็็นตุ่่�มขนปุุย ๆ ฟูู ๆ ผิิวต้้น
นุ่่�มนิ่่�มน่่ารัักอวบอ้้วน แถมให้้ดอกสีีชมพูู
หวานสวย ออกดอกง่่ายถ้้าเลี้้�ยงไว้้ในที่่�ที่่�
แสงแดดเพีียงพอและความชื้้�นต่ำ� 
ำ� ๆ ดิิน
ต้้องโปร่่งมาก และ ห้้ามรดน้ำำ�� มากเกิินไป
เพราะเน่่าง่่าย
3. Mammillaria lenta แมมมิิลาเรีียนั้้�น
เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่มีี� ความหลากหลายสููงมาก
แต่่มีีความน่่ารัักน่่าเอ็็นดูู ชอบอากาศถ่่าย
เทดีี แสงแดดจััด และห้้ามให้้น้ำ�บ่
�ำ อ่ ย ออก
ดอกในช่่ ว งอากาศเย็็ น มั ั ก ออกดอก
กัันตอนปลายปีีถึึงต้้นปีที่ี �มีี่ ลมหนาวและ
แสงแดดสีีทอง แมมมิิลาเรีีย เลนต้้า ถืือเป็็นราชิินีีแห่่งแมมมิิลาเรีีย
เพราะเมื่่อ� อยู่่�ในสภาพที่่ส� มบููรณ์์แข็็งแรงจะให้้ดอกรอบ ๆ หััวเหมืือน
มงกุุฎดอกไม้้ เจอแบบนี้้�เข้้าไป ใครจะอดใจไม่่หลงรัักไหวล่่ะเนาะ
4. Mammillaria schumannii เป็็น
แมมมิิลาเรีียที่่�อึึด อดทน ราคาไม่่แพง
เลี้้�ยงไม่่ยากนััก ให้้ดอกสีีชมพููเข้้มสดใส
สะกดสายตา มองเพลิิน ๆ ลืืมเรื่่อ� งกลุ้้�มใจ
ไปหมด
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ประดัับห้อ้ งสไตล์์มินิิ มิ อลอย่่างที่่ฉั� นตั้้
ั ง� ใจอีีกต่่อไป ฉัันคลั่่ง� พวกมััน 
หลงรัักพวกมััน สะสมพวกมััน อ่า่ นหนัังสืือเกี่่ย� วกัับพวกมััน เฝ้้าครุ่่�น
คิิดถึึงแต่่เรื่่อ� งของพวกมัันทั้้ง� วััน  และยิินดีีกับวั
ั นั ที่แ�่ สงอาทิิตย์์แผด
เปลวระอุุเดืือดทั้้�ง ๆ ที่แ�่ ต่่ก่อ่ นฉัันออกจะเกลีียดวัันที่อ�่ ากาศร้้อน
จากเพลิิงนรกของแสงแดดอย่่างนั้้�น  ในช่่วงเวลานั้้�นเองขณะที่�ต้่ ้น
กระบองเพชรของฉัันต่า่ งเติิบโตขึ้้น� อย่่างแข็็งแกร่่งและผลิิดอกงดงาม
ให้้ฉันชื่่
ั น� ใจและภููมิิใจในตััวเองที่ส�่ ามารถเลี้้ย� งมัันรอดได้้สมบููรณ์์
ต่่อไปนี้้�เป็็นตััวอย่่างสายพัันธ์ุุ�ของกระบองเพชรที่่�น่่ารััก
น่่าเอ็็นดูู เผื่่อ� จะมีีใครสนใจอยากลองเลี้้ย� งแล้้วตกเป็็นทาสน้้องหนาม
เหมืือนกัับฉัน มั
ั นั สนุุกและผ่่อนคลายความเครีียดได้้ดีีมาก โดยเฉพาะ
กัับอาชีีพอย่่างพวกเราที่มีี�่ แรงกดดัันจากการทำำ�งานสููง มาลองปลููก
เลี้้�ยงกระบอกเพชรกัันเถอะนะ

5. Ariocarpus kotschoubeyanus เป็็นกระบองเพชรที่่�เหนืือ
จิินตนาการของเราว่่ากระบองเพชรต้้องเป็็นลำำ� 
หรืือกลม ๆ แล้้วมีีหนาม แต่่อริิโอคาปััสนั้้�น 
กลัับมีีโครงสร้้างเหมืือนใบ ซึ่่ง� จริิง ๆ ไม่่ใช่่ใบ 
แต่่เป็็น tubercle สายพัันธุ์์�คอทชููบุุยยานััส
นั้้นมีีขน
�
าดเล็็ก มีีใบ แผ่่แบนราบไปกัับผิวิ ดิิน 
ออกดอกช่่วงฤดููหนาว เหมืือนน้ำำ�พุ
� อัุ นั สดใส
ใจกลางต้้น สวยงามแปลกตา อาจหาซื้้อ� ยาก
หน่่อย ปลููกเลี้้�ยงเหมืือนสกุุลโลโฟโฟร่่า
6. Ariocarpus fissuratus cv. Godzilla
พัั ฒ นาสายพัั นธุ์์� โดยชาวญี่่� ปุ่่�น  ที่่ � คัั ดต้ ้ น
ผสมพัันธุ์์�จนได้้ลัักษณะผิิวที่�ยั่ ับขรุุขระเป็็น
พิิเศษ จึึงมีีชื่่อ� เล่่นเรีียกว่่าก๊๊อตซิิล่า่  ด้้วยความ
ที่่�มีีผิิวยัับเหมืือนกััน  (คนไทยบางคนบอก
เหมืือนบร็็อคโคลี่่ม� ากกว่่า) สวยงามแปลกตา
แต่่หาซื้้�อยากและมีีราคาสููงให้้ดอกช่่วงหน้้าหนาวเช่่นเดีียวกััน
7. Gymnocalycium mihanovichii เป็็น
แคคตััสที่่ผ่� า่ นการคััดเลืือกลัักษณะ และผสม
หลายครั้้�งจนได้้ความด่่างที่่�แสดงออกมาใน
รููปสีีแดง ชมพูู  เหลืือง ส้้ม น้ำำ��ตาล ม่่วง
บางลัักษณะสามารถผลิิตซ้ำำ�� ได้้อีีกหลายรุ่่�น
จนสามารถตั้้�งชื่่อ� เฉพาะโดยเป็็นที่่ย� อมรัับได้้
เช่่นในภาพคืือ pink diamond ส่่วนยิิมโน
คาลิิเซีียมสีีเขีียวล้้วน ๆ จะราคาไม่่แพง ข้้อดีีคืือความทน อึึด ปลููก
เลี้้�ยงไม่่ยาก เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�นัักเลี้้�ยง

