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ตน้ไม้ใหญ่หน้าตา

ประหลาดมีช่ือว่า Baobab 
ซ่ึงดูราวกับธรรมชาติ
ทํางานผิดพลาดโดยเอาราก
กลับข้ึนมาอยู่บนดิน ส่วน
ลําต้นและใบทิ่มอยู่ใต้ดิน 
กําลังเป็นต้นไม้ดังทั่วโลก 
เพราะความมีประโยชน์ใน
เกือบทุกส่วนของมัน 

 
Baobab เป็นช่ือตลาดท่ีรู้จักกันมากท่ีสุด ช่ือพันธ์ุ 
(Genus) ของมันคือ Adansonia มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 
species แหล่งดั้งเดิมของ 6 species อยู่ใน 
Madagascar (เกาะใหญ่อยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟ
ริกา) และอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของแอฟริกาและ
ออสเตรเลีย (ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป) อีกแห่ง
ละหน่ึง species 
 
Baobab เป็นต้นไม้มหัศจรรย์โดยแท้มันสูงได้ถึง 5-30 
เมตร ลําต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-11 เมตร (ใน
จังหวัด Limpopo ประเทศ South Africa ต้นท่ีเช่ือว่า
ใหญ่ที่สุดในโลก ลําต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เมตร) 
เช่ือว่ามีอายุอยู่ได้นับพันปี 
 
แต่ที่อัศจรรย์กว่าน้ันก็คือทุกสว่นของมันไม่ว่าเปลือก ใบ 
เน้ือไม้ ผล มีคุณประโยชน์มาก จนผู้รักสุขภาพในโลก
ตะวันตกกําลังบ้าคลั่งนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา 
สารพัดสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบจาก Baobab หลั่งไหลเข้าสู่
ตลาด และเช่ือว่าอีกไม่นานนักคลื่น Baobab ก็คงจะ
มาถึงบ้านเรา คล้ายกับ "คลื่นนํ้าลูกยอ" "คลื่นชาเขียว" 
ฯลฯ ที่ผ่านมา 
 
ใครที่เคยดูภาพยนตร์เร่ือง The Lion King คงจําภาพ
ต้นไม้ประหลาดน้ีได้ที่ตัวละครชื่อ Rafiki ใช้เป็นบ้าน 
และในหนังสือคลาสสิคแปลจากภาษาฝร่ังเศสที่เข้าใจว่า 

 

 

 

 

ปัจจุบันนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยไทยถูกบังคับให้
อ่านคือ "Little Prince" (Le Petit Prince) โดย 
Antoine de Saint-Exupéry กล่าวถึงต้น Baobab ว่า
โลกที่ Little Prince อาศัยอยู่น้ันเล็กเกินกว่าที่จะให้ต้น 
Baobab อยู่ 
 
Baobab ไม่ได้ไร้ใบตลอดเวลาจนดูประหลาดเหมือนใน
ภาพ สําหรับ Baobab สายพันธ์ุ Adansonia digitata 
ในแอฟริกาไร้ใบประมาณ 9 เดือน ใน 1 ปี ในช่วงฤดู
ฝนมันจะดูดซับนํ้าได้สูงถึง 120,000 ลิตร มาเก็บไว้ใน
ลําต้นสู้กับความแห้งแล้งเพ่ือมันจะสามารถอยู่รอดได้
คงทน และมีอายุอยู่ได้นานกว่าต้นไม้อ่ืนๆ  
 
คนแอฟริการู้จักประโยชน์ของต้น Baobab มานับพันปี
ก่อนที่คนตะวันตกจะมาตื่นเต้น คนแอฟริกาใช้ใบของมัน
ที่มีลักษณะเป็นช่อใบเรียวมน 5 ใบ เป็นอาหารโดย
บริโภคกันทั้งดิบ เป็นใบแห้งหรือเป็นผง 
 
ในไนจีเรียใช้ใบ Baobab มาทําเป็นซุป ผลของมันยาว
ประมาณ 18 เซนติเมตร แต่ละลูกห้อยยาวลงมา ดู
ไกลๆ เหมือนหนูตายห้อยหัว (จึงมีช่ือเรียกว่า Dead-rat 
Tree ด้วย) ผลมีเปลือกแข็งหุ้ม ภายในเป็นเมล็ดๆ มีเน้ือ
ขาวหุ้มคล้ายน้อยหน่า และมีเน้ือสีขาวเป็นปุยอยู่ด้วย 
 
ส่วนที่เป็นปุยสีขาวน้ีคนแอฟริกันเรียกว่าขนมปังลิง 
(monkey’s bread) เขาเอาไปผสมนมหรือข้าวต้ม 
ข้าวโพดต้มเละเป็นอาหาร บ้างก็เอานํ้าเช่ือมสีแดงราดลง
บนเน้ือและนํามาขายเป็นขนม ส่วนที่เป็นเมล็ดก็เอามา
ตําเพ่ือทําให้ซุปข้นข้ึน หรือเอามาคั่วเพ่ือกินเล่น หรือบีบ
เอานํ้ามัน ลําต้นซ่ึงชุ่มฉํ่าด้วยนํ้าถูกกรีดมาใช้เป็นเชือก สี
ย้อมผ้า ตลอดจนเป็นยาพ้ืนบ้าน 
 
หลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยเก่ียวกับประโยชน์ของ 
Baobab มากพอควร พบว่าผลของมันน้ันในนํ้าหนัก
เท่ากันมีวิตามินซีมากกวา่ส้มถึง 6 เท่า อุดมด้วย 
Antioxidants (สารป้องกันโรคมะเร็ง) Potassium/ 
Phosphorus เหล็ก โซเดียม แมงกานิส Zinc แม็กนี
เซียม และสารพัดวิตามินไม่ว่าจะเป็น B1/ B2/ B6 



Niacine ฯลฯ อย่างไม่น่าเช่ือ 
 
งานวิจัยยืนยันความเช่ือของคนพื้นเมืองแอฟริกาว่า
เปลือกของลําต้นสามารถลดการอักเสบ แก้โรคท้องเสีย 
(โดยเฉพาะผล Baobab) การสูญเสียนํ้า ฯลฯ ได้เป็น
อย่างดี 
 
การศึกษาพบว่าผล Baobab มีเส้นใย (fibre) ซ่ึงช่วย
กระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียในลําไส้ซ่ึงช่วยในการ
ย่อยอาหาร กระตุ้นภูมิต้านทาน ป้องกันโรคท้องเสีย 
ฯลฯ 
 
ความจริงที่พบน้ีทําให้เกิดการผลิตผงแป้งจากเส้นใยของ
ผล Baobab ในโรคตะวันตก มีการสกัดนํ้ามันจากเมล็ด 
จากใบ จากลาํต้น มาใช้ในการผสมนํ้าผลไม้ นม นม
เปร้ียว บิสกิต ขนมเค้ก เคร่ืองดื่ม ซีเรียลสําหรับอาหาร
เช้า energy bars ช็อกโกแลต ไอศครีม ฯลฯ โดยอ้าง
สารพัดสรรพคุณ 
 
อย่างไรก็ดี ทางการ EU และสหรัฐอเมริกายังมิได้อนุมัติ
การนําเข้าผล Baobab (เมื่อกลางปี 2008 EU ได้
อนุมัติการนําเข้าเน้ือแห้งของผล) อีกไม่นานท้ัง EU และ
สหรัฐอเมริกาก็คงจะอนุมัติ และต่อไปคนยุโรปและ
อเมริกันก็คงจะได้บริโภคผล Baobab สดๆ กัน 
 
Baobab เป็นต้นไม้ข้ึนตามธรรมชาติ ยังไม่เคยมีการ
ปลูกกันเป็นสวนหรือเป็นไร่ เมื่อ Baobab เป็นท่ีนิยม
มากข้ึน การปลูกเป็นสวนคงจะเกิดข้ึน ปัจจุบันไม่ทราบ
ว่ามีการปลูก Baobab กันหรือไม่ในประเทศไทย แต่เช่ือ
ได้ว่าในเวลาอีกไม่นานคงจะเกิด "คลื่น Baobab" 
เหมือน "คลื่นตน้สัก, คลื่นกฤษณา, คลื่นตะกูยักษ์" ฯลฯ 
ที่เคยเกิดข้ึนในบ้านเรา 
 
การไร้การควบคุมการนําเข้าต้นไม้ของทางการบ้านเรา 
ทําให้เกิดความกังวลว่าหาก Baobab เกิดติดอันดับมี
การปลูกเป็นสวนเหมือนยูคาลิปตัส นํ้าซ่ึงเป็นทรัพยากร
ที่ขาดแคลนอยู่แล้วจะยิ่งหนักหนาย่ิงข้ึนในบ้านเราใน
อนาคต เพราะ Baobab น่าจะเป็น "ตัวดูดนํ้า" ที่ร้าย
กาจ แย่งชิงนํ้ามาสะสมไว้ในลําต้น ได้เก่งกว่าตน้ไม้อีก
หลายพันธ์ุ 
 
ถึงแม้ Baobab ให้คุณค่าแก่ชาวโลกในด้านโภชนาการ 
แต่ก็อาจสร้างต้นทุนมหาศาลได้เช่นกันหากชาวโลกมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์มากข้ึนจนต้องเกิดการปลูกเป็น
สวนเป็นไร่ เข้าทํานอง "โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี" กล่าวคือ

ชาวโลกต้อง "จ่าย" สําหรับผลิตภัณฑ์ด้วยการขาดนํ้า
สําหรับพืชอ่ืน 
 
ในหนังสือ Little Prince ถึงแม้ว่าโลกจะไม่มีที่เพียงพอ
สําหรับ Baobab แต่ Little Prince ก็แนะนําว่าการ
ดแูลโลกเป็นงานที่หนักและเหน่ือย แต่ก็เป็นงานที่ง่าย
หากจัดการได้ดี 
 
คําถามเชิง proactive (คือคิดป้องกันก่อนเกิดปัญหา) ก็
คือหาก Baobab กลายเป็นต้นไม้สําคัญข้ึนมาจนมีคน
ปรารถนาปลูกกันมากมายในบ้านเรา เราจะเตรียมรับมือ
กับปรากฏการณ์น้ีอย่างไร 


