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เอกสารแปล 

จากวัชพืชสู่ไวน์ (Turning Weed into Wine) 

Tony Garmel-Gabrial  

 

จากวัชพืชสู่ไวน์ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย นาย Tony 

Gamal-Gabrial นักข่าวส านักข่าวฝรั่งเศส ประจ าที่เมือง Deir al Ahmar ประเทศเลบานอน  

นั่งดูต้นองุ่นส าหรับท าไวน์ขาว Sauvignon blanc และองุ่นพันธุ์ Tempranillo ส าหรับท าไวน์แดงที่ปลูก

อยู่ไร่ของเขาในหุบเขา bekaa ที่เลบานอน นาย Michal Emad ยังจ าได้ถึงระยะเวลาที่ไม่นานนักที่เขาเลือกที่จะ

ไม่ปลูกกัญชาอีกต่อไป 

 
A cannabis field is seen near a vineyard on the outskirts of Deir al-Ahmar in the Bekaa Valley, one of the poorest 

regions in Lebanon and notorious for its marijuana production, on October 3, 2017. 

(AFP Photo/Joseph Eid) 
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นาย Michal Emad อายุ ๕๐ ปี เป็นนายทหารนอกราชการ ไม่ใช่เขาคนเดียวที่ท าการค้าที่ผิดกฎหมาย 

คือการปลูกกัญชา ซึ่งเคยปลูกกันเป็นจ านวนมากไกลสุดสายตาในพ้ืนที่หุบเขา Bekaa แห่งนี้ที่เลบานอน ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ที่รัฐบาลมีการควบคุมอย่างเบาบาง นาย Michal Emad กล่าวว่า “ทุกคนเคยปลูกกัญชา ซึ่งเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ไม่มีพืชทางเลือกชนิดอื่นให้ปลูก” 

ปัจจุบัน นาย Michal Emad และเกษตรกรอีก ๒๒๐ คน จากสหกรณ์ Coteaux Haliopolis ได้ร่วมกัน

ปลูกองุ่น ส าหรับท าไวน์ในพ้ืนที่ตอนเหนือของหุบเขา Bekaa ของเมือง Deir al Anmar ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ

ยากจนที่สุดในเลบานอน เต็มไปด้วยการผลิตกัญชา ซึ่งมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางเป็นอุตสาหกรรมที่ท าเงินได้

เป็นจ านวนมหาศาลหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในขณะที่การท าเกษตรปลูกกัญชายังคงด าเนินต่อไปและถูกท้าทายโดยเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมาและยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สหกรณ์ขนาดเล็กประสบความส าเร็จในการดึงคนจ านวนหนึ่งออกจากธุรกิจที่

เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้ พวกเขามองหาอุตสาหกรรมที่จะสามารถท าเงินได้ คือ อุตสาหกรรมผลิตไวน์ 

การปลูกองุ่นสามารถท าก าไรได้และท าให้คุณอยู่กับความรู้สึกที่ดีว่าไม่ได้ท าอะไรที่ผิดกฎหมาย ในปีนี้มี

การเก็บเกี่ยวองุ่นจ านวน ๙ ตัน ซึ่งท ารายได้ให้นาย Michal Emad จ านวน ๑๐๐ ,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ 

(๓๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งมากกว่ารายได้จากการปลูกกัญชาถึง ๒ เท่า 
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จากพันธุ์กัญชาสู่พันธุ์องุ่น Cabernet 

 
A Lebanese farmer inspects grapes at his vineyard planted next to a cannabis field on the outskirts of Deir al-Ahmar 

in the Bekaa Valley, one of the poorest regions in Lebanon and notorious for its marijuana production, on October 3, 

2017. (AFP Photo/Joseph Eid) 

 อีกด้านหนึ่งของถนนที่ขนานไปกับไร่องุ่นของเขา จะพบว่ายังมีต้นกัญชาปลุกให้เห็น นาย Michal Emad 

ใช้เวลา ๓ ปี ในการปลูกกัญชาในหุบเขา Bekaa ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นทางเดียวที่จะท าให้เขาด ารงชีวิตอยู่ได้ทางการได้

เข้ามาปราบปรามการปลูกกัญชาในพ้ืนที่ของเขาจ านวน ๒ ครั้ง ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมกับสหกรณ์ในปี 

๒๕๔๖ (2003)  

 เขากล่าวว่า “การปลูกกัญชาท าให้ต้องหวาดผวากับการเข้ามาปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ท าให้นอนไม่

หลับเสี่ยงต่อการถูกจับเขา้คุกและการถูกท าลายไร่ โดยทางการ” 

 สหกรณ์ Coteaux Haliopolis ตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๒ (1999) และปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกองุ่นจ านวน 

๒๕๐ เฮกแตร์ (๑,๕๖๒๕ ไร่) ในเมือง Deir Ahmar การเก็บเกี่ยวองุ่นในปี ๒๕๔๖ (2003) ท าให้จุดประกายความ

สนใจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาในพ้ืนที่ 
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 นาย Shawki al-Fakhri หัวหน้าสหกรณ์กล่าวว่า “เราแสดงให้เห็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่า ประชาชน

ไม่อยากปลูกกัญชา ที่เขาจ าต้องปลูกกัญชาเพราะไม่มีทางเลือกอ่ืน เพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้เพียงทางเดียว 

แต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชาก็ไม่อยากอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและละเมิดต่อกฎหมายถ้าคุณให้ทางเลือกที่ท า

ก าไรและปลูกพืชที่ถูกกฎหมาย ประชาชนก็จะรับทางเลือกนั้น” 

ภูมิหลังของสหกรณ์ 

 สหกรณ์ปลูกองุ่นได้เก็บเกี่ยวองุ่นประมาณ ๔๐๐ ตัน ในปี ๒๕๖๐ และขายต่อไปให้ผู้ผลิตไวน์ เช่น 

Chateau Ksara ซึ่งเป็นผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตไวน์ในเลบานอน หรือ Damaine Wardy ที่เป็น

ผู้ผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุด 

 โครงการปลูกองุ่นเดิมได้รับการสนับสนุนทางการเงินและวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส และต่อมาได้

ขยายตัวโดยใช้การกู้ยืมเงินในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ปลูกกัญชาเปลี่ยนจากไร่กัญชาเป็นไร่องุ่น องุ่นพันธุ์ที่เลือกมาปลูก

คือพันธุ์ Syrah พันธุ์ Tempranillo พันธุ์ Cabernet Sauvignon พันธุ์ Sauvignon Blanc และพันธุ์ Viognier 

พันธุ์องุ่นเหล่านี้เป็นพันธุ์ที่ชอบแสงแดดและความร้อน และขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูง สหกรณ์สามารถสร้าง

ไวน์ของตนเองและเริ่มต้นได้ดีด้วยการผลิตไวน์ ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยของการ

ผลิตไวน์ทั้งหมดจ านวน ๘ ล้านขวดของเลบานอน 

 นาย Charbal al-Fakhri ซึ่งท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบิดาซึ่งจบ MBA เฉพาะด้านไวน์จากจากประเทศ

ฝรั่งเศส กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าองุ่นสีขาวของพวกเราเป็นเพียงอัญมณีจ านวนน้อยแต่มีความสดใสที่ประจักษ์ เรายังมี

องุ่นสีแดงที่สดมากด้วย” ส าหรับนาย Charbal al-Fakhri แล้วการเปลี่ยนจากกัญชามาสู่ไวน์ เปรียบเสมือนการส่ง

พ้ืนที่ที่มีความถูกต้องคืนให้กับเจ้าของพ้ืนที่เขากล่าวว่า “การคัดเลือกชื่อของสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า Coteaux 

Haliopolis เป็นชื่อที่มีความหมายใกล้เคียงกับเมืองแห่งดวงอาทิตย์ Haliopolis เป็นชื่อเมืองโบราณของ Baalbek 

ซึ่งบูชาเทพเจ้าแห่งไวน์ของดรมัน คือ เทพเจ้า Bacchus พ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนที่พิเศษ พวกโรมันไม่ได้มายึดครอง

พ้ืนที่นี้แม้ว่าเราจะอยู่ห่างจาก Baalbek เพียง ๑๒ กิโลเมตร ในเลบานอน พ้ืนที่นี้ก าลังเบ่งบานด้วยไวน์ ซึ่ง

สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดโลกได้” 
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A Lebanese worker arranges Ksara red wine bottles at Chateau Ksara winery complex in the Bekaa valley, east 

Lebanon, in September, 2014. (AP Photo/Hussein Malla) 

 

................................................................................... ... 

หมายเหตุ : เมือง Deir al-Ahmar อยู่ห่างจากกรุงเบรุต เมืองหลวงของประเทศเลบานอนเป็นระยะทาง ๑๐๐ 

กิโลเมตร และอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Baalbek ในหุบเขา Bekaa เป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร มี

ระดับความสูงระหว่าง ๙๐๐ – ๑,๑๕๐ เมตร เหนือระดับน้ าทะเล มีประชากรอาศัยอยู่ ๒๓,๐๐๐ คน คนส่วนใหญ่

นับถือศาสนาคริสต์ อุณหภูมิร้อนปานกลางในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง อากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน อากาศ

หนาวในฤดูหนาว และอาจมีหิมะตก เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ประชากรมีอาชีพท าการเกษตร ท า

หัตถกรรม 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  

ผู้แปล : นางสาวรัชนีกร สรศิริ  ที่ปรึกษา ส านักงาน ป.ป.ส. 


