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พืชสวน วิ ช า ก า ร

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

มารู้จักต้นโกโก้

	 โกโก้	 (cocoa)	 มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า	 Theobroma  
cacao L.	 เป็นพืชในวงศ์	 Sterculiaceae	มีแหล่งก�าเนิดในรัฐเม็กซิโก	
และน�าไปปลูกแพร่หลายทั่วไปในเขตร้อน	 โกโก้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก	 
สูงประมาณ	 3-8	 เมตร	 เป็นพืชที่ชอบร่มเงาและต้องการความชื้นสูง	 
ผลของโกโก้มลีกัษณะทรงรียาว	ออกตามกิง่และล�าต้น	ผวิผลแขง็	ขรขุระ
มีร่องตามยาว	 เปลือกผลหนา	ผลอ่อนมีสีเขียว	 เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็น 
สีเหลือง	แดง	หรือม่วงแล้วแต่พันธุ์	เมล็ดเกิดเรียงเป็นแถวตามความยาว
ของผล	จ�านวน	5	แถว
	 คุณหลวงราชนิกร	 น�าต้นโกโก้มาปลูกครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อ	 พ.ศ.	 2446	 และเมื่อ	 พ.ศ.	 2495	 กรมกสิกรรม	 (ปัจจุบันคือกรม
วิชาการเกษตร)	 ได้ทดลองน�ามาปลูกที่สถานีกสิกรรมบางกอกน้อย	
กรุงเทพฯ	สถานีกสิกรรมพลิ้ว	จังหวัดจันทบุรี	สถานียางคอหงส์	จังหวัด
สงขลา	และสวนยางนาบอน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และปี	พ.ศ.	2515	
กรมกสกิรรมน�าโกโก้พนัธ์ุลกูผสม	Upper	Amazon	จากประเทศมาเลเซยี
มาปลูกที่สถานีทดลองยางในช่อง	จังหวัดกระบี่	ในระยะหลังตั้งแต่	พ.ศ.
2522	เป็นต้นมา	มกีารน�าพันธุโ์กโก้ทัง้ในรูป	ผลโกโก้	(เมลด็)	กิง่พนัธุโ์กโก้
เข้ามาจากต่างประเทศ	เช่น	จากมาเลเซีย	ฟลอริดา	(สหรัฐอเมริกา)	และ	
อังกฤษ	เป็นต้น	
	 กรมวิชาการเกษตรได้ท�าการวิจัยพัฒนาพันธุ์โกโก้	 จากพันธุ์
โกโก้ที่น�าเข้ามาปลูก	 โดยศึกษาวิจัยต้น	 การปรับปรุงพันธุ์	 การทดสอบ
พันธุ์	 การตัดแต่ง	การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	

โกโก้ : อาหารที่ดีที่สุด

และยาวิเศษของทุกยคุสมัย
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และการแปรรปูเป็นเมลด็แห้ง	จนได้พนัธุโ์กโก้และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ส�าหรับการผลิตโกโก้	 ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์โกโก้ท่ีมีลักษณะดีเด่น	 
เพือ่จ�าหน่ายต้นพันธุโ์กโก้ให้เกษตรกรทีต่ดัสนิใจน�าไปปลกู	เช่น	ศูนย์วจิยั
พืชสวนชุมพร	 มีศักยภาพในการผลิตเมล็ด	 เพื่อน�าไปผลิตเป็นต้นพันธุ ์
ปีละ	5	แสนถึง	1	ล้านเมล็ด	ตั้งแต่	พ.ศ.	2549	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
ได้น�าพันธุ์โกโก้ไปส่งเสริมให้มีการปลูกในจังหวัดจันทบุรี	 และพื้นที่ปลูก
ได้ขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ	 ในภาคตะวันออก	 จากแต่ก่อนพื้นที่ปลูกโกโก้
จะอยู่เฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทย

พฤกษเคมีและประโยชน์ของโกโก้

	 ในเมล็ดแห้งโกโก้	 มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีมากกว่า	 700	
ชนดิรวมกนั	ส่วนประกอบทีส่�าคญัของโกโก้	คอืสารเคมีกลุม่โพลฟีีนอลส์ 
(Polyphenols)	 ซึ่งประกอบด้วยสาร	 :	 ฟลาโวนอลส์	 (flavonols)	 
ฟลาวานอลส์	 (Flavanols)	 ฟลาโวนส์	 (flavones)	 ไอโซฟลาโวนส	์ 
(isoflavones)	 และแอนโธซัยยานามีนส์	 เป็นต้น	 สารเคมีเหล่านี้ 
มีคุณสมบัติในการท�าให้เกิดการต่อต้านในการเกิดสารอนุมูลอิสระ	 
(anti-oxidant)	 สารต่อต้านการเกิดการอักเสบ	 (anti-inflammatory)	
และป้องกันการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย
	 ฟลาวานอลส์	(flavanols)	ซึง่เป็นส่วนประกอบของสารฟลาโว
นอยด์	 (flavonoids)	 มีคุณสมบัติเป็นท้ังสารต้านทานอนุมูลอิสระ	 และ
สารต้านการอักเสบ	 (anti-inflammatory	 agents)	 ซึ่งเกิดให้มีผลดีต่อ
ทัง้ระบบการไหลเวยีนเลอืดและผลต่อสมองทัง้ด้าน	ประชา	(cognition)	
อารมณ์	 (mood)	 และพฤติกรรม	 (behavior)	 สารนี้พบมากในโกโก้	
ช็อกโกแลต	ชาเขียว	ไวน์แดง	แอปเปิล	ส้ม	และเบอร์รี่	สารฟลาโวนอยด์
มีฤทธิ์ในการลดภาวะเครียด	 ท�าให้นอนหลับได้ง่าย	 ล่าสุดมีรายงาน
ทางการแพทย์มากมายที่แสดงอย่างชัดเจนว่า	โกโก้มีฤทธิ์ช่วยสมองด้าน
ความจ�า	 สามารถช่วยลดภาวการณ์ถดถอยของความจ�าในผู้สูงอาย	ุ
(age-related	memory	deficit)	ได้น่ันคอื	โกโก้จะมผีลช่วยด้านความจ�า 
และเพิ่มประสิทธิภาพ	 การท�างานของเซลล์สมองในด้าน	 :	 การเรียนรู	้ 
การรับรู้	 การตัดสินใจ	 ความนึกคิด	 ความคิดค�านึง	 ความคิดเชิงเหตุผล	
ความรู้สติ	โดยมีชื่อเรียกรวมกันว่า	ประชา	(cognition)	อีกด้วย
	 ในโกโก้นอกจากจะมสีารฟลาโวนอยด์แล้วยงัมส่ีวนประกอบที่
ส�าคญัอืน่ๆ	อกีคอื	กาเฟอนี	(caffeine)	และธโีอโบรมนี	(Theobromine)	
โดยกาเฟอีนนั้นเป็นสารที่พบมากในกาแฟ	 และชา	 แต่พบในโกโก้ใน
ปรมิาณทีน้่อยกว่ามาก	สารกาเฟอนีมฤีทธิใ์นการกระตุน้ต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง	 ท�าให้สมองตื่นตัว	 สารธีโอโบรมีน	 มีสูตรโครงสร้างคล้าย
กาเฟอีน	 ฤทธ์ิของสารตัวนี้ท�าให้เกิดผลดีต่อสมอง	 การที่โกโก้	 มีสาร
กาเฟอนีและธโีอโบรมนีร่วมกนัพบว่าเป็นผลด	ีคอืท�าให้ลดโอกาสของการ
เกดิผลแทรกซ้อนจากกาเฟอนีทีไ่ด้รบัมากเกนิไปด้วย	ส�าหรบัสารธโีอโบรมนี
มีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมได้ดี	 จึงท�าให้เกิดประโยชน์ในผู้ป่วย 
โรคหืด	 โรคถุงลมโป่งพอง	 และยังมีคุณสมบัติระงับอาการไอได้ด้วย	 
โกโก้จึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจอีกด้วย
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โกโก้มีผลต่ออารมณ์และจิตใจ

	 ความรู ้ความเข้าใจถึงผลดีของโกโก้และช็อกโกแลตท่ีมีต่อ
สุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ	 และอารมณ์ของมนุษย์นั้น	 เป็นที่ทราบกัน
มานานแล้ว	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 โกโก้มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติท�าให้
สมองมีการหล่ังสารเคมีที่ดีและเกิดมีความสุขออกมาเป็นจ�านวนมาก	 
อันได้แก่	สารโดปามีน	 (dopamine)	และสารเซโรโทนิน	 (serotonin)	
จึงท�าให้คนเรามีอารมณ์ดีและมีความสุขหลังได้ดื่มโกโก้	 ดังนั้นโกโก้จึงมี
คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาการเกิดอาการซึมเศร้า	 ซึ่งเกิดจากที่
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สมองขาดสารเซโรโทนิน	 และการดื่มโกโก้ยังท�าให้สามารถยกระดับ
อารมณ์	 ของเราให้ดีขึ้น	 และมีความสุข	 เพราะมีการเพิ่มข้ึนของสาร 
โดบามีนนั้นเอง

การผลิต และการตลาดโกโก้

	 จากสถิติการผลิตโกโก้ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	 ระบุว่าผลผลิตโกโก้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เฉลี่ยปีละ
ประมาณ	6%	ในช่วงเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	และมีผลผลิตสูงขึ้น	5	ล้านตัน	
ใน	พ.ศ.	2555	ประเทศไอเวอรี่โคสต์	เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและมีการ
เพิม่มากทีส่ดุที	่1.65	ล้านตนั	(33%)	ตามมาด้วยอนิโดนเีซยีที	่0.936	ล้าน
ตัน	(18.7%)	และกาน่า	0.879	ล้านตัน	ประเทศไทยมีผลผลิตเมล็ดโกโก้
เพียง	39	ตันใน	พ.ศ.	2555	ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน	มาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์	มีผลผลิต	3,645	และ4,831	ตันตามล�าดับ
	 ประเทศไทยผลิตเมล็ดโกโก้ได้เพยีงประมาณ	0.25%	ของความ
ต้องการของอุตสาหกรรม	ผงโกโก้ที่ผลิตใช้ในประเทศนั้น	ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด	 ท�าให้ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 มีการน�าเข้า
เมล็ดโกโก้เพิ่มขึ้นจากประมาณ	13,000	ตันในปี	2554	มาเป็น	20,000	
ตันเศษในปี	 2546	 จากน้ันก็มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	 ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะมีการน�าเข้าผงโกโก้มากขึ้น	 ท�าให้อุตสาหกรรมในประเทศ 
ไม่สามารถขยายตัวได้	และตั้งแต่พ.ศ.	2553	เป็นต้นมามีการลดการผลิต
น�าเข้าประมาณปีละ	 4-5	 พันตัน	 เพื่อน�ามาผลิตเป็นผงโกโก้	 และโกโก ้
บัตเตอร์ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออก
	 ตลาดโกโก้ในประเทศไทยน้ัน	 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ผงโกโก้ใน
การผลติอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมส�าเรจ็รปู	แบรนด์ซึง่เป็นทีรู้่จกักนัดแีละ
ยอดนิยม	 คือโอวัลติน	 และไมโล	 หรือใช้ผสมท�าเครื่องดื่ม	 นอกจากนั้น 
ใช้ในการท�าขนมเค้กและผสมกับอาหารอื่นๆ	 ในบางประเทศใช้ผงโกโก้ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตขนมช็อกโกแลต	 แต่ในประเทศไทยมิได้มี
อตุสาหกรรมน้ี	จงึใช้ผงโกโก้ในการผลติขนมด้านน้ีไม่มากนกั	ประเทศไทย
มีการน�าเข้าโกโก้ผงเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศซึ่ง
ขยายตวัอย่างรวดเรว็	ท�าให้การน�าเข้าผงโกโก้มมีากกว่าการส่งออกตัง้แต่
ปี	 2553	 เป็นต้นมา	 การน�าเข้าเพิ่มขึ้นจากประมาณ	4,000	 ตัน	 จนถึง
เกือบ	10,000	ตันในปี	2557
	 ช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์จากโกโก้	เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตัวหนึ่งที่มี
การน�าเข้าเพิม่ข้ึนอย่างมาก	เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่มอีตุสาหกรรมท�า
ชอ็กโกแลต	ในระยะ10	ปีทีผ่่านมานี	้การน�าเข้าผลติภณัฑ์ชอ็กโกแลตเพิม่
ขึ้นจาก	18	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2544	มาเป็น	145	ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี	2557	โดยน�าเข้าจากหลายประเทศ	โดยเฉพาะจากจนี	มาเลเซยี	และ
อิตาลี	หลังจากปี	2553	เป็นต้นมามีการน�าเข้าจากอินโดนีเซียมากขึ้น

(ขอบคุณข้อมูลจาก : สุรพงศ์ อ�ำพันวงษ์. โกโก้กับสมอง ในคอลัมน์ชีวิต
และสุขภำพ, น.ส.พ.เดลินิวส์ ธันวำคม 2559. และ กรมวิชำกำรเกษตร 
.โกโก้...พชืทีถ่กูลืม. กสกิร ฉบับประจ�ำเดอืน กรกฎำคม – สงิหำคม 2558)
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ ท้ังการประชมุ	สมัมนา	การจดังาน	และการจดัแสดง
ต่าง	ๆ	เป็นจ�านวนมาก	ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้	จึงขอรวบรวมผล
การด�าเนินงานท่ีส�าคัญในรอบปีดงักล่าวมาเรยีนให้ท่านสมาชกิได้ทราบดงันี้

การประชุม สัมมนา นิทรรศการ

	 •	 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยประจ�าปี 2559 ระหว่างวนัที ่6 - 7 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ อทุยาน
พระบรมราชานุสรณ์ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
	 	 สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกับบรษิทัเดอะมอลล์
กรุ๊ป	จ�ากัด	ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด	(มหาชน)	กรมส่งเสริมการเกษตร	
และกรมวิชาการเกษตร	 จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ	 “กล้วย.....ทรัพย์
แห่งสุวรรณภูมิ” เพื่อด�าเนินตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทีพ่ระราชทานข้อความอวยพรปีใหม่	
2559	แก่ปวงชนชาวไทยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ตามปีนักษัตรปีวอก	ซึ่ง
เป็นลิงโหนตัวกับกิ่งไม้ในมือถือกล้วยพร้อมข้อความ	“กินกล้วยดีกว่า” 
และสมาคมได้น�าต้นกล้วยพันธุ์ต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 61	 พันธุ์	 มาจัดแสดง
ลักษณะความแตกต่างทางพันธุกรรม	 พร้อมแสดงนิทรรศการเรื่องราว
เก่ียวกับคุณค่าทางอาหาร	 และประโยชน์ของกล้วย	 นอกจากนี้บริษัท
เดอะมอลล์กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ได้เชิญและรวบรวมร้านท่ีประกอบอาหารด้วย

พืชสวน ร า ย ง า น

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

สมาคมพืชสวนฯ  2559
กล้วยท้ังส่ีภาคมาร่วมงาน	 ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าพันธุ์กล้วย
น�้าว้ากาบขาวที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อจ�านวน	1,000	ต้น	แจกให้แก่ผู้ชม
งานที่สนใจน�าไปปลูก
	 •	 การประชมุวชิาการกล้วยไม้เอเชยีแปซฟิิคครัง้ที ่12 หรอื 
Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 2016) ระหว่าง
วันที่ 19 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอร่ัม 
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
	 	 งาน	APOC	2016	นี้	กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดงาน	 ภายใต้แนวคิดกล้วยไม้แห่งมวลมนุษย์ชาติ	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์กล้วยไม้	 รวมทั้ง 
ส่งเสริมวัฒนธรรม	 และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ	 บนพื้นฐาน 
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ชาติ	 นับเป็นงานของคนในวงการกล้วยไม้ 
ทีย่ิง่ใหญ่งานหนึง่	ซึง่มกีารน�าเสนอทัง้ด้านวชิาการ	การแสดงนทิรรศการ
เกี่ยวกับกล้วยไม้	การประกวดกล้วยไม้	การประกวดความคิดสร้างสรรค์
ในการน�ากล้วยไม้มาเป็นองค์ประกอบอีกหลายประเภท	 มีบูธจ�าหน่าย
กล้วยไม้	 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้วยไม้	 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ 
ได้รบัพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกล้าฯ	จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน
ในวันเสาร์ที่	 19	 มีนาคม	 2559	 และ	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ได้ร่วมงานโดยจัดแสดงนิทรรศการแนะน�าสมาคมฯ	

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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	 •	 งาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Para-
dise ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
	 	 งานนี้	กลุ่มบริษัทสยามพารากอน	ร่วมกับสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	ส�านักนายกรัฐมนตรี	กองทัพอากาศ	กรุงเทพมหานคร	
ธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 เมืองไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	
(มหาชน)	จัดขึ้น	ภายใต้แนวคิด	“ใต้ร่มพระบารมีน้อมภักดี องค์ราชัน
และราชินี”	โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมหลัก	คือ	การแสดงประติมากรรม
กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัย์ราชสมบตัคิรบ	70	ปี	ในวนัที	่9	มถุินายน	2559	
การแสดงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน	การพัฒนาการเกษตร	การพัฒนาทรัพยากร
น�า้	การเกษตรทฤษฎใีหม่	ชมความงดงามของกล้วยไม้พระราชทาน	ได้แก่	
แคทลียาควีนสิริกิติ์	กล้วยไม้หวายม่วงราชกุมารี	กล้วยไม้หวายรักตสิริน	
ฯลฯ	รวมทั้งการจัดแสดงกล้วยไม้	9	สกุล	และสุดยอดกล้วยไม้แห่งปี	มี
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดรุยิางค์กองทพัอากาศ	และบนัทึก
คลิปวีดิโอถวายพระพร	 เพ่ือรวบรวมทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้วย
	 	 ในพิธีเปิดงานปีนี้	พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร	รอง
นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดงานที่ประสบความส�าเร็จและได้รับความช่ืนชมเช่นใน
ทุกปี
	 •	 ร่วมงาน Tangshan International Horticultural 
Exposition 2016 และ AIPH Tangshan International Horticul-
tural Exposition Forum ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ณ 
เมือง Tangshan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
	 	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้คุณวิรัช	
จันทรัศมี	คุณกนกรัตน์	สิทธิพจน์	และ	คุณสุนิสา	บุญญะปฏิภาค	ไปร่วม
พิธีเปิดงานและศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกถังซาน	 2016	 ที่จัดขึ้น
ภายใต้แนวคดิ	เมอืงและธรรมชาต	ิ(City	&	Nature	:	Phoenix	Nirvara)	
	 •	 ร่วมจัดงานบ้านและสวน Mid year 2016 ระหว่างวัน
ที่ 27-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การปะชุมและแสดงนิทรรศการ 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

9ข่าวสารสมาคมพืชสวน

พิธีเปิดงาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise

งาน Tangshan International 
Horticultural Exposition 2016
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ดร.อนันต์	ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	คุณลักขณา	นะวิโรจน์	อุปนายกสมา
คมฯ	ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษมาร่วมพูดคุยด้วย
 • งาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 8 
-10 กนัยายน 2559 ณ อาคาร 5-6 ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิ
แพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี 
	 	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับเชิญจากบริษัทอิม
แพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	ให้ร่วมจัดงานดังกล่าว	วัตถุประสงค์
เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร	
อุปกรณ์การเกษตรและปัจจัยการผลิต	และเพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรและ
นักธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเลือกสรรและเรียนรู้เทคโนโลยี	และเป็นเวที
เจรจาธรุกจิสูภ่มูภิาคอาเซยีน	โดยสมาคมฯ	ได้ร่วมจดับธูแนะน�าสมาคมฯ	
และช่วยประชาสัมพนัธ์การจัดงาน	รวมทัง้สนบัสนนุในการจดัสมัมนาเพือ่
ขบัเคลือ่นการพฒันาความรูก้ารเกษตรไทยให้ก้าวหน้าทนัตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตลาดยุโรปต่อไป
 • ร่วมประชุม Asian Horticultural Congress ครั้งที่ 2 
(AHC 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ Century City 
International Convention Center เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

	 	 สมาคมพืชสวนฯ	 ได้รับเชิญจาก	 บริษัทอัมรินทร์พลิ้นติ้ง	
จ�ากัด	ให้ไปร่วมจัดงาน	Mid	year	2016	ดังกล่าว	ภายในงานได้จัดพื้นที่	
The	 Gardener	 Relax	 Zone	 หรือ	 ที่พักคนรักสวน	 ซึ่งสมาคมฯ	 ได้
ประสานให้โครงการฟ้าประทานฟาร์ม	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัด
นครราชสมีา	มาตกแต่งสวน	และจดัมมุกาแฟ	บรเิวณทีจ่ดักจิกรรมพบปะ
พูดคุย	และ	Workshop	ในหัวข้อต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดขึ้นในแต่ละวัน	ทั้งนี้	

ร่วมประชุม Asian Horticultural Congress 2016

ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนฯ บรรยายพิเศษในการประชุม Asian Horticultural Congress 2016
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	 	 การประชุม	AHC	2016	นี้	สมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เป็นเจ้าภาพ	มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	600	คน	จาก	17	
ประเทศ	เช่น	จนี	ญีปุ่น่	เกาหล	ีไต้หวนั	ไทย	อนิเดยี	อนิโดนเีซีย	ปากีสถาน	
อิหร่าน	 เป็นต้น	ซึ่งคณะผู้แทนจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยที่ไป
เข้าร่วมประชุมมีจ�านวนทั้งหมด	10	คน	โดยมี	ดร.	อนันต์	ดาโลดม	นายก
สมาคมฯ	เป็นหวัหน้าคณะ	โอกาสนี	้นายกสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ	Horticulture in Thailand	 และแนะน�า
ประเทศไทยซึง่มคีวามพร้อมทีจ่ะเป็นเจ้าภาพการจดัประชมุ	Asian	Hor-
ticultural	Congress	ครั้งที่	3	หรือ	AHC	2020	ในปี	พ.ศ.	2563	
	 •	 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่าง
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัด
สงขลา 
	 	 สมาคมฯ	 ได ้ รับเชิญจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่	15	ซึ่ง ดร. อนันต์ ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	ได้ไป
ร่วมในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง	 กลยุทธ์การพัฒนา 
พืชสวนส�าหรับประเทศไทย	 และ	ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	 ที่ปรึกษา
สมาคมร่วมอภปิรายเรือ่ง	Horticultural 4.0	โดยสมาคมฯ	ได้สนบัสนนุ
งบประมาณในการจัดประชุมเป็นเงิน	 50,000	 บาท	 พร้อมมอบหมาย	 
คุณหญิงประไพศรี	 พิทักษ์ไพรวัน	 กรรมการสมาคมฯ	 และคุณกนกรัตน์	 
สิทธิพจน์	เลขาธิการสมาคมฯ	เข้าร่วมประชุมวิชาการ
	 •	 ร่วมงาน ฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง ปี 2559 
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม 
Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 
	 	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับเชิญจาก	 ศูนย์การ
ค้าฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 ร่วมจัดงานโครงการ	 ฟิวเจอร์พาร์คสานต่องาน
พ่อสร้างปี	พ.ศ.2559	ณ	ภายใต้แนวคิด	“ใต้ร่มพระบารมี ครองราชย์ 
70 ปี มหามงคล”	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่9	เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	
89	พรรษา	ในวันที่	5	ธันวาคม	2559	เพื่อเป็นการด�าเนินรอยตามแนว
พระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	และเพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้
นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปสนใจในการปรับภูมิทัศน์ภายในท่ีอยู่
อาศัยให้มีพื้นที่สีเขียวและสวยงาม	 ผ่านกิจกรรมการประกวดจัด 
สวนหย่อม	 ทั้งน้ี	 สมาคมฯ	 ได้มอบหมาย	 ดร.เศรษฐพงค์	 เลขะวัฒนะ	
กรรมการสมาคมฯ	 และ	 คุณกนกรัตน์	 สิทธิพจน์	 เลขาธิการสมาคมฯ	 
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสวนหย่อมดังกล่าว

กิจกรรมสนับสนุน

	 •	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 จัดสัมมนา	 เรื่อง	
“การเกษตรทนัสมยัเพือ่ความยัง่ยนืในสงัคม	AEC”	เมือ่วนัที	่22	มกราคม	

2559	ณ	ห้อง	Auditorium	ชั้น	16	อาคาร	CP	ALL	Academy	สถาบัน
การจดัการปัญญาภวิฒัน์	ถนนแจ้งวัฒนะ	อ�าเภอปากเกรด็	จงัหวดันนทบุร	ี
สมาคมฯ	มอบหมาย	รศ.ไพบูลย์	 ไพรีพ่ายฤทธ์	ที่ปรึกษาสมาคมฯ	และ	
คุณกนกรัตน์	สิทธิพจน์	เลขาธิการสมาคมฯ	เป็นผู้แทนสมาคมฯ	ร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้
	 •	 กรมวชิาการเกษตร	จดัสัมมนาวชิาการนานาชาต	ิ“ศาสตร์
เกษตร	ระพี”	(The	RAPEE	International	Conference)	ระหว่างวันที่	
23-24	มีนาคม	2559	ณ	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	
เพื่อเป็นเกียรติแก่	 ศาสตราจารย์ระพี	 สาคริก	 ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ
กล้วยไม้ของไทย	 ที่ได้สร้างช่ือเสียงกล้วยไม้ไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก
มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน	 การสัมมนาดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เสรมิสร้างให้เกดิความร่วมมอื	เพิม่พนูความรูใ้นการอนรุกัษ์กล้วยไม้	และ
พัฒนากล้วยไม้อย่างยั่งยืนร่วมกัน	ทั้งระดับท้องถิ่น	และระดับนานาชาติ	
ฯลฯ	 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	 รวม	 150	 คน	
กรมวชิาการเกษตรได้เชญิผู้แทนสมาคมฯ	เข้าร่วมสัมมนา	ซึง่สมาคมฯ	ได้
มอบหมาย	 ดร.ณรงค์	 โฉมเฉลา	 คุณสุนิสา	 บุญญะปฏิภาค	 คุณวิรัช	 
จันทรัศมี	และคุณมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์	เข้าร่วมสัมมนา
	 •	 ธนาคารกรุงเทพจ�ากัด	 (มหาชน)	 ขอความร่วมมือสมาคม
พชืสวนแห่งประเทศไทยจดัสมัมนาโครงการพฒันาเครอืข่ายเกษตรระดับ
ชาติ	 เรื่อง	 การเชื่อมโยงเครือข่ายส้มโอไทยให้อร่อย	 ปลอดภัยมีกินทั้งปี	
ครั้งที่	5	ตอน	“ส่งออกตลาดญี่ปุ่น”	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2559	ณ	ห้อง
ประชุม	 321	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 โอกาสนี้	 สมาคมฯ	 ได้มอบหมาย	
ร.ศ.วจิติร	วงัใน	ทีป่รกึษาสมาคมฯ	และ	คณุกนกรตัน์	สทิธพิจน์	เลขาธกิาร
สมาคมฯ	เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย
	 •	 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชนินีาถ	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	7	รอบ	ในวนัท่ี	12	สงิหาคม	
2559	มูลนิธิสวนหลวง	ร.9	ได้จัดงาน	“วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง” 
ซ่ึงเมล็ดปาล์มงาช้างน�าเข้ามาจากประเทศปานามา	 กระทรวงการต่าง
ประเทศได้ทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
และทรงพระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้	 นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	
องคมนตรี	 ในปี	2546	น�าไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบท�าเครื่อง
ประดับแทนงาช้างและงานหัตถกรรมต่อไป	 มูลนิธิสวนหลวง	 ร.9	 จึงได้
เชิญสมาคมฯ	ร่วมปลูกต้นปาล์มงาช้าง	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2559	ณ	
สวนหลวง	ร	9	ซึง่	ดร.	อนนัต์	ดาโลดม	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการ
สมาคมฯ	ได้ไปร่วมงานดังกล่าว
	 •	 สมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย	ขอเชิญร่วมการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	ในวันอังคารที่	29	พฤศจิกายน	2559	
เวลา	13.00-15.00	น.	ณ	ห้องกรุงธนบอล์ลรูม	โรงแรมรอยัลริเวอร์	เขต
บางพลดั	กรงุเทพมหานคร	มบีรรยายพเิศษ	เรือ่ง	การเป็นองค์กรสาธารณ
กุศล	 และเร่ืองการด�าเนินงานของมูลนิธิและสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การกระท�าความผิดที่เข้าลักษณะของการฟอกเงิน	สมาคมฯ	มอบหมาย
คุณสุพล	ธนูรักษ์	เข้าร่วมประชุม



12 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 •	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	ร่วมกับ
สมาคมพืชสวน	จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	13	ระหว่างวันที่	
8-9	ธันวาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทวิีชาการให้อาจารย์	นกัวจัิย	นสิติ	นกัศึกษา	
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการสูส่าธารณชน	เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ประสบการณ์
ด้านวิชาการและการกระจายผลงานสู่ภาคปฏิบัติ	
	 •	 ชมรมอนุรักษ์	และพัฒนาน�้ามันมะพร้าว	และสถาบันวิจัย
พชืสวน	จดัสมัมนาวชิาการ	เรือ่ง	ความจรงิเกีย่วกบัคอเลสเตอรอล	ในวนั
พฤหัสสบดีที่	15	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุมกองวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร	 เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลกับน�้ามันมะพร้าว	 และการบริโภคไข่	 น�าเสนอ
ประสบการณ์จากผูใ้ช้จรงิ	สมาคมฯ	มอบหมาย	ดร.จรรยา	พกุกะเวส	และ
คุณกนกรัตน์	สิทธิพจน์	เข้าร่วมสัมมนา
	 •	 มูลนิธิสวนหลวง	 ร	 9	 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	
สวนพฤกษศาสตร์กบัการอนรุกัษ์ความหลากหลายของพชืในกลุม่ประเทศ
อาเซียน	จีน	และญี่ปุ่น	ในวันที่	25-27	ธันวาคม	2559	ณ	หอรัชมงคล	
สวนหลวง	 ร9	 กรุงเทพฯ	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม	 และเป็นองค์ปาฐก

พิเศษ	 เรื่อง	“ประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรม
พืช”	 การประชุมครั้งนี้	 มีกรรมการของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุม	ประกอบด้วย	คณุหญงิประไพศร	ีพทิกัษ์ไพรวนั	รศ.วจิิตร	
วงัใน	คณุวริชั	จนัทรศัม	ีดร.จรรยา	พกุกะเวส	ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวฒันะ	
คุณกฤชกมล	ทองเพ็ง	และคุณกนกรัตน์	สิทธิพจน์

ทัศนศึกษา

	 •	 สมาคมฯได้น�าสมาชิกสมาคม	 เจ้าหน้าที่บริษัท	 เอ	 เบสท์	
จ�ากัด	และโครงการฟ้าประทานฟาร์ม	จ�านวน	23	คน	เดินทางไปร่วมพิธี
มอบทนุการศกึษา	“มลูนธิอินนัต์	ดาโลดม”	ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนวดัเพ็ง
ประดิษฐาราม	 อ�าเภอเคียนซา	 และทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร	ณ	
ศนูย์วจัิยและพฒันาการเกษตรสุราษฎร์ธาน	ีระหว่างวนัที	่3-5	กรกฎาคม	
2559	ณ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	 •	 สมาคมฯ	 ได้น�าคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
บริหารสมาคม	จ�านวน	21	คน	 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการฟ้า
ประทาน	และประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่	12/2559	ในวันที่	23	
ธันวาคม	2559	ณ	ฟลอร่าปาร์ค	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา
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ปลูกปาล์มงาช้าง
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	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้รับเชิญจากศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ค	รงัสติ	ร่วมจดังานโครงการ	ฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง
ปี	 พ.ศ.2559	 ภายใต้แนวคิด	 “ใต้ร่มพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี  
มหามงคล” ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2559  
ณ	ลานกิจกรรม	 Alive	 Park	 Hall	 ชั้น	 G	 ศูนย์การค้า	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช	เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพระพรรษา	
89	 พรรษาในวันที่	 5	 ธันวาคม	 2559	 เป็นการด�าเนินรอยตามแนว 
พระราชด�าร	ิเรือ่งการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และเพือ่เป็นการ
รณรงค์และกระตุน้ให้นสิตินกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปสนใจในการปรบั
ภูมิทัศน์ภายในท่ีอยู่อาศัยให้มีพื้นท่ีสีเขียวและสวยงามมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ 
การจัดงานดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จสวรรคต
 รูปแบบและแนวคิด	 ซ่ึงแนวคิดในปีน้ีได้ก�าหนดว่า	 “ใต้ร่ม 
พระบารมี ครองราชย์ 70 ปี มหามงคล”	 ส�าหรับรูปแบบประกวด 
จดัสวนม	ี2	ประเภท	ได้แก่	ประเภทบคุคลทัว่ไป	ไม่จ�ากดัอาย	ุทมีละ	2-5	
คน	 และประเภทระดับอุดมศึกษา	 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่อยู่สถาบัน
ศึกษาเดียวกัน	อายุระหว่าง	17	–	25	ปี	ทีมละ	2	–	5	คน	เช่นกัน	โดยทั้ง	
2	ประเภทจะต้องจัดสวนในพื้นที่	2	x	4	เมตร	ให้สวยงาม	ตามแนวคิด 
ทีฟิ่วเจอร์พาร์คได้ก�าหนดไว้	ภายในสวนจะต้องสือ่ให้เหน็ถงึการเฉลมิฉลอง
ด้วยความจงรักภักดี	 ความร่มเย็นเป็นสุขที่ได้เป็นพสกนิกรของพระบาท

พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

ฟิวเจอร์พาร์ค

สานต่องานพ่อสร้าง ปี 2559

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 หรือ	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 
ของปวงชนชาวไทย
 เกณฑ์การตัดสิน	 โดยคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจาก 
หลายองค์กร	 มาร่วมพิจารณาตัดสินสวนตามหลักเกณฑ์ที่ว่าจัดสวน
สวยงามตรงตามแนวคิด	 ใต้ร่มพระบารมี	 ครองราชย์	 70	ปี	 มหามงคล	
สวนมีความคิดสร้างสรรค์สวยงาม	ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้	ชนิดต้นไม้
ทีน่�ามาตกแต่งเป็นองค์ประกอบมคีวามเหมาะสม	ตลอดจนความเป็นไปได้
ในการที่ผู้เข้าชมจะน�าแนวคิดไปจัดสวนที่บ้านได้จริง
	 ในปีนี้มีผู ้สนใจเข้าร่วมจัดสวนประกวดเป็นจ�านวนมากได้
ออกแบบการจัดสวนเป็นภาพจ�าลองให้ได้สัดส่วนอย่างที่ควรจะเห็นได้
ด ้วยตาจริง	 ๆ	 (perspective)	 โดยขนาดไม่น ้อยกว่า	 A4	 และ 
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกไว้ประเภทละ	10	ผลงาน	เมือ่ผูส่้งงาน
เข้าประกวดผ่านการพิจารณาคดัเลอืกให้จดัสวน	ฟิวเจอร์พาร์คได้เชิญมา
ประชุมรับทราบกติกาและรับเงินสนับสนุนในการจัดสวนทีมละ	 
15,000	บาท	โดยจะเริ่มเตรียมการในวันที่	22	พฤศจิกายน	และจัดสวน 
ในคืนวันที่	23	พฤศจิกายน	2559	เวลา	21.00	น.	และสิ้นสุดการจัดสวน
ในวนัที	่24	พฤศจกิายน	2559	เวลา	10.00	น.	หลังจากนัน้คณะกรรมการ
จะเริม่เข้าพจิารณาตดัสนิสวนตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ซึง่จะประกาศ
ผลการตัดสินในบ่ายวันท่ี	 24	 พฤศจิกายน	 2559	 เม่ือผู้เข้าประกวด 
ทราบผลกจ็ะได้รบัการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าทีข่องฟิวเจอร์พาร์ค 
ในการเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลต่อไป	
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 สวนประเภทอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ	ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร	 พร้อมเงินรางวัล	 40,000	 บาท	 เป็นของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ใช้ชื่อทีมว่า	ฟ้ามุ่ย สายหมอก	ประกอบด้วย	นายธนกิจ 
อมรอรช นายอุภัยภัทร เกษมสุขสถาพร นายฐิติกร สาระ นายนภดล เจียมตน และนายอนุชา 
จันทร์พิมพ์	ใช้ชื่อสวนว่า	“บ้านของพ่อ แนวคิดในการจัดสวนมีคนเคยถามว่า “ท�าไมคนไทย
ถึงรักในหลวง”	 ...เพราะเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ท�าให้ไม่สามารถที่จะตอบได้ภายใต้ค�าพูด
อันสั้น	แต่มีเพียงค�าตอบสั้น	ๆ	ว่า	“ทุกหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านท�าเพื่อประโยชน์ของปวงชน
ชาวไทยทั้งประเทศ”	 นั่นคือค�าตอบท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถตอบได้ว่า	 “ท�าไมคนไทย 
ถึงรักในหลวง”
	 นบัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชได้ทรงขึน้ครองราชย์สมบติั	
จวบจนถึงทุกวันนี้	 ไม่มีวันไหนเลยที่พระองค์ไม่ทรงคิดถึงปวงชนชาวไทยของพระองค์	 พระองค์

15ข่าวสารสมาคมพืชสวน

องค์ประธานทอดพระเนตรสวนประกวด

องค์ประธานประทานรางวัลชนะเลิศสวนประเภทต่าง ๆ
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design	 ร่วมสมัย	 เล่าเรื่องราวผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ที่แขวนอยู่ทั่ว 
ผนังบ้าน	
	 ให้ความหมายว่า	นบัจากทีพ่ระองค์ขึน้ครองราชย์	ผ่านมาจนถงึ
วันนี้เป็นระยะเวลา	 70	 ปีที่พระองค์ทรงงานหนัก	 ทุ่มเทพระวรกาย 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย	 แต่ก็คงไม่สามารถเล่าเรื่องราว 
ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ได้จนหมดสิ้น	 ความผูกพัน	 ความจงรักภักด	ี 
ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ได้ส่ือผ่านสายโซ่เหล็กอันเหนียวแน่น	
เป็นบ่วงคล้องเข้าหาซ่ึงกันและกัน	 ให้ความหมายว่า	 ปวงชนชาวไทย 
ต่างก็มีความรัก	ความจงรักภักดี	ต่อพระองค์	โดยไม่มีเงื่อนไข	
	 ภายใต้หลังคาบ้าน	 ซ่ึงใช้วัสดุโปร่งแสง	 สามารถมองทะลุ 
ผ่านขึ้นไปบนฟ้า	 ถ่ายทอดเรื่องราวพระบารมีของพระองค์ที่มีอยู่ทั่วผืน
แผ่นดินไทย	 ตราสัญลักษณ์	 ภปร.	 กระจายอยู่โดยรอบของประเทศ 
นัน่หมายความว่า	พระบารมขีองพระองค์ทรงปกเกล้าชาวไทยท่ัวแผ่นดนิ	
ที่นั่งพักผ่อน	 ผ่านการออกแบบให้มีความเรียบง่าย	 โดยมีการจัดวาง
หนังสือโครงการพระราชด�าริ	 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่พระองค์ทรงท�า 
เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด	
	 ทางเดินไม้	 ผสมผสานกับต้นไม้นานาพรรณ	บ่งบอกถึงความ
เรียบง่าย	 และยังส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ	 การใช้ชีวิตที่ 
พอเพียง	 เรียบง่าย	 และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว	 หลักไม้ที ่
แข็งแรง	 เรียบง่ายสายสัมพันธ์ของปวงชนชาวไทยผ่านโซ่	 ถึงเลขประจ�า

ทรงทุม่เท	พระวรกาย	บ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	แก่ปวงชนชาวไทยทัว่ประเทศ
เสมอมา	 ทีมฟ้ามุ่ย	 สายหมอก	 ได้เสนอสวนท่ีมีช่ือว่า	 “บ้านของพ่อ”	 
ภายใต้แนวคิด	“เทิดพระเกียรติ	70	ปี	ใต้ร่มพระบารมี”	โดยสื่อออกมา
ผ่านบ้านไม้หลังเล็ก	 ๆ	 ที่สร้างจากความภาคภูมิใจ	 น�าเศษไม้ที่เหลือใช ้
มาผนวกกับความคิดในการออกแบบให้ดูมีเอกลักษณ์	 มีความเป็น	 eco	

สวนชื่อ “บ้านของพ่อ” ชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา

ทีมฟ้ามุ่ยสายหมอก



17ข่าวสารสมาคมพืชสวน

รัชกาลของพระองค์ได้ถูกออกแบบให้เป็นประติมากรรมนูนสูงโดยใช ้
มอสเป็นหลักในการจัดท�า	 สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์	 ความเรียบง่ายและ
การปรับสภาพของมอส	 ในธรรมชาติที่สามารถปรับสภาพเพื่อให้มีชีวิต
อยู่รอดได้ในทุกสภาวะ	ไม่ว่าจะฝน	แล้งหรือหนาว	มอสก็ยังมีชีวิตอยู่ได้	
(พระองค์ไม่ได้จากปวงชนชาวไทยไปไหนพระองค์ยังทรงอยู่ในใจของ 
ปวงชนชาวไทยตลอดกาล)	 ผสมผสานกับหมู่มวลพรรณไม้โดยรอบ 
ให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์
 ทมี	“ฟ้ามุ่ย	สายหมอก”	บอกว่า	“บ้านของพ่อหลงันีเ้ปรยีบเสมอืน
ที่จะน�าทางให้ปวงชนชาวไทยได้เดินตามรอยและมีโอกาสที่จะแต่งเติม
บ้านของพ่อให้มคีวามสขุและมคีวามภาคภมูใิจทีส่ดุท่ีได้อยูร่่วมบ้านเดยีว
กับพ่อของเรา”	
 รองชนะเลิศ	 เป็นสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
ธัญบุรี	 เช่นกัน	 ชื่อทีมดินปลูก	 25	 ประกอบด้วย	 นายวัชรินทร์  
กลิ่นแก่นจันทร์ นายสาหัส สกุลหิรัญรัศมี นายเทพพิทักษ์ พลไตร  
นายประชารัฐ ค�ายอดแก้ว และนายอภิชัย คุณเกียรติ	 ใช้ชื่อสวนว่า	
“สายธารแห่งปัญญา” แนวคิด 
	 “น�้าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในงานเกษตร	แม้ดินจะไม่ดีบ้าง	หรือมี
อุปสรรคทางด้านอื่น	 ๆ	 ถ้าแก้ไขปัญหาในเรื่องแหล่งน�้าที่จะใช้ในการ 
เพาะปลูกได้แล้ว	 เร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ก็พลอยติดตามมา”	 เป็นตอนหน่ึงของ 
พระราชด�ารัสซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับพสกนิกร	 หากไม่มีน�้าใช้ทุกชีวิต 
ก็ไม่อาจเติบโตอย่างสมบูรณ์	 น้อง	 ๆ	 จึงน�าแนวคิดจากการทรงงานของ
พระองค์คือ	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบอกเล่าถึง
พระราชกรณยีกจิตลอดระยะเวลา	70	ปีทีพ่ระองค์ทรงให้ความส�าคญัทาง
ด้านแหล่งน�า้	พฒันาแหล่งน�า้โดยการเตมิอากาศให้น�า้จากโครงการกงัหนั

สวนชื่อ “เกิดในรัชกาลที่ 9” รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป

ทีม Feeling in the Form กับสวนรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภทประชาชนทั่วไป
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การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน�้า	 ทั้งพระราชกรณียกิจ
ต่าง	ๆ	เช่น	ฝนเทียม	โครงการแก้มลิง	รวมไปถึงการท�าฝาย	และเขื่อนต่าง	ๆ 
ในประเทศ	 พัฒนาพื้นที่แห้งแล้งในแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เหมาะ 
แก่การท�าเกษตรกรรม	 โดยครั้งหนึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสว่า	 
“หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค	 น�้าใช้	 น�้าเพ่ือการเพาะปลูก	 เพราะว่า 
ชีวิตนั้นอยู่ที่น�้า	ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้	ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้”	พระองค์ทรงให้
ความส�าคัญกับน�้าต่อราษฎรมาก	 สิ่งที่พระองค์ได้สอนเปรียบเสมือน 
น�้าพระราชหฤทัยท่ีไหลรินสู่ประชาชนให้ชุ่มฉ�่า	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 ก็ทรงเห็นความส�าคัญของน�้าเช่นกัน	 โดย	 ทรงมี 
พระราชกระแสรับส่ังว่า	 “ถ้าพระองค์เป็นน�้า	 ฉันจะเป็นป่า	 ป่าที่ถวาย
ความจงรักภักดีต่อน�้า”	 จึงน�าแนวคิดน้ีมาเป็นหลักในการออกแบบ 
ภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่า	“สายธาร”
 รองชนะเลิศ	 ชื่อทีม	 Feeling	 in	 the	 Form	ประกอบด้วย	 
นายวิศิษฐ์ สุริโย นายพัฒนเศรษฐ์ ประชากูล นายณัฐพล วินธาดา 
นายอานน เอีย่มแจ๋ และนางสาววชิดิา บญุเยน็	ได้รบัเงินรางวลั	20,000	
บาท	ในชื่อสวนว่า	“เกิดในรัชกาลที่ 9” แนวคิด	ตั้งแต่เกิดมา	ก็ได้ฟัง
เรื่องต�านาน	ถึงเทวดา	ที่อยู่บนดิน	ท่านไม่ได้มีร่างสูงใหญ่	ไม่ได้มีอ�านาจ
วิเศษแต่ได้สร้างแผ่นดินที่ชื่อว่าประเทศไทย	 ให้พวกเราได้มีอยู่มีกิน	 
ให้บนดินได้มีต้นไม้ให้สายน�้าไหลลงสู่แผ่นดิน	 ให้บนฟ้ามีฝนตก	 ชุ่มฉ�่า 
จนใจเป่ียมด้วยความภักดใีนใต้ร่มพระบารมอีนัยิง่ใหญ่ให้คนไทยได้ภมูใิจ
ทีไ่ด้เดนิตามรอยพระบาทของพระองค์	ให้คนไทยได้กล่าวขานออกไปด้วย
ใจอันภักดี	ให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเราเกิดในรัชกาลองค์ภูมิพล	
	 ต้นโพธิ์ทอง	หมายถึง	ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปทั่ว
ทกุบ้านเรอืน	ท�าให้ประชาชนทุกบ้านเรอืนได้มคีวามสขุ	พออยูพ่อกนิ	บนยอด
ประดับด้วยใบโพธิ์ทองที่ใช้ศิลปะดุนโลหะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด้านล่างประดับรูป
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง	ๆ	หมายถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์
แผ่ไปทั่วถึงบ้านเรือนทุกหลังทั่วประเทศ	
	 บริเวณสวนแนวตั้ง	แสดงถึงการประหยัดของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในบ้านประดับด้วยดอกไม้หมายถึง
ความสุขที่เหลือล้นของประชาชนทุกบ้านเรือน	 มีการน�าต้นกล้วย 
มาใช้ปลูกผักสวนครัวโดยไม่ต้องรดน�้า	 เป็นแนวทางการออกแบบท่ีรัก 
สิ่งแวดล้อม
	 รางวัลชมเชยอีก	3	รางวัลเป็นของทีม	Lamoon	Flower	and	
Garden	แนวคิด	70	ปี	บารมีปกเกล้าปกเกศา	ไพร่ฟ้าชาวประชา	เทิดไว้
ในใจชนจนนิรันดร์	 ทีมที่	 2	 ชื่อ	 สีเขียวในสวนสวย	แนวคิดห้องท�างาน 
ของพ่อ	สวนทีมที่	3	ชื่อ	ADD	Green	in	Garden	แนวคิด	เดินทีละก้าว	
กินข้าวทีละค�า	ท�าทีละอย่าง
	 ซึง่รางวัลชมเชยทัง้สองประเภทอดุมศกึษาและประชาชนท่ัวไป	
จะได้รบัเงนิรางวลัละ	7,000	บาท	การจดัสวนของทัง้สองประเภทในเวลา
ที่ค่อนข้างจ�ากัด	 แต่สามารถสื่อความหมายและจัดได้สวยงามลงตัว 
อย่างเหมาะสม	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 ภาคภูมิใจที่ได้ 
ด�าเนินการมาในระยะเวลาหลายปี	

ชัยพัฒนาและจากผักตบชวา	 จนเกิดเป็น	 ข้าว	 ปลา	 อาหาร	 ตลอดจน 
น�าผลผลิตมาพัฒนาต่อยอดโดยไม่รู ้จบภายใต้โครงการส่วนพระองค ์
สวนจิตรลดา	
	 “พระองค์ทรงเป็นด่ังสายธารแห่งปัญญาท่ีได้มอบความรู้และ
แนวทางในการด�ารงชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	 เปรียบเสมือนสายน�้าที่
ชุ่มฉ�่าหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโตอย่างม่ันคง	 พวกเราจะเป็นต้นกล้าท่ีจะ
เติบโตใต้ร่มพระบารมีและน้อมน�าแนวพระราชด�ารัสมาปรับใช้ในการ
ด�ารงชีวิตสืบไป”	สมาชิกของทีม	“ดินปลูก	25”	ยืนยัน
 รางวลัชมเชยอกี	3	รางวลั	เป็นของทมี	รากแก้ว	จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตธญับรุ	ีในแนวคดิตามรอยพระราชา	ชมเชย
ที่	 2	 ชื่อทีม	 Spang	Hand	 ชื่อสวนพระผู้ให้	แนวคิดความหลากหลาย 
ที่ลงตัวและกลมกลืน	 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
ธญับรุ	ีเช่นกนั	ส่วนรางวลัชมเชยที	่3	ชือ่ทมี	The	Music	จากมหาวทิยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี	ซึ่งสวน	MUSIC	OF	THE	KING	
แนวคิดเปรียบดังเสียงเพลงที่พ่อเคยเล่นบทเพลงซึ่งเป็นค�าสอนต่าง	ๆ	
 ส่วนประเภทประชาชนท่ัวไป ทีมชนะเลิศ	 ได้รับถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 พร้อมเงินรางวัล	
40,000	 บาท	 ชื่อทีม	 ภูมินทร์ทัศน์	 ประกอบด้วย	 นายกิตตินันท์  
ชุตมิาปัญญา นายณฐัพล สุม่ด ีนายศราวธุ จงูใจ นายสุรพงษ์ เพช็รกัษ์ 
และนายสุลักษณ์ โชติพรม ชื่อสวนว่า “สายธาร” แนวคิด	พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงเป่ียมไปด้วยพระอจัฉริยภาพ 
หลากหลายด้าน	และตลอด	70	ปี	ที่พระองค์ครองราชย์นั้น	ได้น�าความรู้
และความสามารถของพระองค์แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในท้องถิ่น	รวมไปถึง

คณะกรรมการพิจารณาแบบสวน
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	 อนึ่ง	 ในวันจันทร์ที่	 28	 พฤศจิกายน	 2559	 เวลา	 10.00	 น.	 
ณ	ลานกิจกรรม	Avive	Park	Hall	ชั้น	G	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	 เสด็จพระราชด�าเนิน
แทนพระองค์	เป็นประธานพธิเีปิดงานและประทานถ้วยรางวลัแก่ทมีชนะ
เลิศในการแข่งขันประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ในโครงการฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง	 ประจ�าปี	
2559	 ที่ได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของทุกปีในช่วงระยะเวลา 
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	
	 ในงานนอกจากจะมีการประกวดสวนหย่อม	ยังมีการจัดแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 การแจกกล้าพันธุ์ไม้	 การออกร้านจ�าหน่าย

สินค้าในโครงการส่วนพระองค์ต่าง	 ๆ	 อีกด้วย	 แต่ในปี	 พ.ศ.2559	 
เป็นปีที่ประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าสุดแสนจะเศร้าโศกเสียใจ	 เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จสวรรคตเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่	13	ตุลาคม	2559	เวลา	15.52	น.	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	
ถึงแม้ทุกคนจะมีความเศร้าโศกสุดอาลัยอย่างยิ่งเพียงใดก็ตาม	 แต่ชีวิต
และการงานต้องด�าเนินต่อไป	 งานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง
ประจ�าปี	 2559	 จึงได้ด�าเนินการตามโครงการที่ก�าหนดไว้ดังที่กล่าว 
มาแล้ว	และประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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ทีมดินปลูก 25 กับสวนชื่อ สายธารแห่งปัญญา

คณะกรรมการตัดสิน

ทีมภูมินทร์ทัศน์กับสวนชื่อ “สายธาร” ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

	 ใน	 facebook	 และ	 ใน	 Line	 เห็นใคร	 ๆ	 ก็ไปเท่ียวญี่ปุ่น	 
แถมมีข่าวคราวผู้คนจ�านวนมากนับพันคนถูกหลอกว่าจะได้น่ังเครื่องบิน
เช่าเหมาล�าไปเที่ยวญี่ปุ่น	 ในราคาที่แสนถูก	 จนไม่น่าจะเป็นไปได้	 รู้สึก
เห็นใจผู้ที่อยากจะไปเที่ยว	เตรียมตัวอย่างดี	แต่มาถูกลอยแพที่สนามบิน
สวุรรณภมู	ินบัว่าโชคดทีีถ่กูทิง้ท่ีเมอืงไทย	ดกีว่าไปถกูทิง้ทีญ่ี่ปุน่	จะล�าบาก
กว่านี้
	 เมื่อฉบับที่แล้ว	ได้พาท่านเที่ยวถึงเมืองมรดกโลกนิกโก้	ฉบับนี้
เราไปกันต่อ...

หุบเขาคุโรเบะ

	 นั่งรถไฟออกจากนิกโก้เมื่อเวลา	 8	 โมงเช้า	 ดื่มกาแฟกระป๋อง	
และขนมปังบนรถไฟเป็นอาหารเช้า	 บางคนซ้ือข้าวกล่องมาจากสถานี
รถไฟ	 จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือ	 คานาซาว่า	 (Kanazawa)	 
ใช้เวลาประมาณ	3	ชั่วโมงเศษ	เราลงรถที่สถานีเด็นทึสุโทยามะ	มีฝนปรอย	ๆ  
คณะของเราลากกระเป๋าเดินหาโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ
นัก	หลังจากเช็คอินทีโ่รงแรมแลว้ก็ออกมาหาอาหารกลางวนัรับประทาน
กัน	โชคดีที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้	ๆ	และชั้นล่างของห้างมีร้านอาหาร
อยู่หลายร้าน	 เราเลือกร้านราเมงท่ีมีป้ายการันตีหน้าร้านว่าได้รางวัล 
ความอร่อย	3	ปีซ้อน..ก็อร่อยใช้ได้ตามประสาราเมง...

ตะลอนทัวร์ญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)

	 เมื่ออิ่มแล้วก็พากันเดินมาที่หน้าสถานีรถไฟ	มีสถานีรถบัส	ซึ่ง
เป็น	Loop	Bus	คอืรถบสัทีว่นไปตามสถานทีท่่องเทีย่วต่าง	ๆ 	มหีลายสาย
ให้เลือกตามสถานที่ที่อยากไป	 คณะของเราเลือกไปลงท่ีสถานีรถไฟ 
คานาซาว่าก่อนเป็นอนัดบัแรก	เพราะว่ากนัว่ามาคานาซาว่าต้องมาถ่ายรปู
กับซุ้มประตูที่มีชื่อว่า	ซูซูมิมง	ซูซูมิ	ที่อยู่หน้าสถานีรถไฟคานาซาว่า	เป็น
ซุม้ประตทูีม่อีงค์ประกอบของสถาปัตยกรรม	2	รปูแบบ	คอืเป็นไม้สีเ่หลีย่ม
ต้นใหญ่	ๆ 	วางเอยีงเป็นวงกลมเหมอืนกบัค�า้ยนักนัไว้	รวมทัง้หลงัคากเ็ป็น
ไม้	 ถัดจากส่วนที่เป็นไม้จะเป็นโครงเหล็กครอบด้วยหลังคาแก้วลักษณะ
เป็นโดม	เรียกว่า	โมเทนามิ	ภายในโดม	คือ	ห้างสรรพสินค้าดี	ๆ	นี่เอง	
	 เราถ่ายรปูกบัซุม้ประต	ูซซูมูมิง	ซซูมู	ิกนัสักพกั	พระอาทติย์เริม่
จะอ่อนแสง	 จึงรีบท�าเวลานั่งรถบัสต่อไปยังหมู่บ้านฮิงาชิ	 ชายะ	 ซึ่งเป็น
ชุมชนโบราณ	 แหล่งผลิตชาชายะ	 สมัยเอโดะ	 เป็นหมู่บ้านโรงน�้าชา	 
แต่คณะของเราไม่ค่อยสนใจชาสักเท่าไร	 กลับไปสนใจร้านที่จ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์ทองค�าเปลวฮาคซุะ	สนิค้าประจ�าเมืองคานาซาว่า	พีใ่นกลุม่ซือ้
เครื่องส�าอาง	และเครื่องประดับท�าจากทองค�าเปลวไปหลายชิ้น	ในขณะ
ที่คนอื่น	ๆ	เป็นกองเชียร์
	 จากหมู่บ้านฮิงาชิ	 ชายะ	 เราแวะไปชมปราสาทคานาซาว่า	 
แต่เป็นเวลาทีป่ราสาทปิดแล้ว	จงึได้แต่ชมแสงไฟทีส่ะท้อนจากตวัอาคาร
ภายในปราสาท	 สวยไปอีกแบบ	 จากนั้นเรานั่งรถบัสกลับมาท่ีสถาน ี

สะพานชินยามาบิโกะ

ซุ้มประตูซูซูมิมง ซูซูมิ
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คานาซาว่า	เพื่อนั่ง	Loop	Bus	ต้นทางที่สถานีคานาซาว่ากลับมาที่สถานี	
โทยามะ	 ใกล้กับสถานรีถไฟโทยามะ	มห้ีางสรรพสนิค้าไม่ใหญ่นกั	จงึพา
กันเดินดูสินค้าตามอัธยาศัย	 และแยกย้ายกันหาอาหารเย็นที่ถูกใจใคร
ถูกใจคนนั้นรับประทานกันก่อนเข้าที่พัก
	 เช้าวันรุ่งขึ้น	 เราออกจากท่ีพักกันแต่เช้า	 จุดหมายของเราคือ	
หบุเขาคโุรเบะ	ซึง่อยูต่อนบนของแม่น�า้คโุรเบะ	ในจงัหวดัโทยามะ	หบุเขา
แห่งนีเ้ป็น	1	ใน	3	หบุเขาทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่น่	และว่ากนัว่าเป็นหนึง่ในร้อย
ของสถานท่ีที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น	 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมา
เที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีในบริเวณหุบเขาคุโรเบะ	 คือระหว่างเดือนตุลาคม	
–	ปลายเดือนพฤศจิกายน
	 เรานั่งรถไฟจากสถานีเด็นทึสุโทยามา	 ไปยังสถานีอูนะซูก ิ
ออนเซน	แล้วไปซือ้ตัว๋รถไฟส�าหรบัเทีย่วชมหบุเขาคโุรเบะ	เป็นรถไฟสาย	
Kurobe	George	Railway	ซึ่งเป็นตู้รถไฟเล็ก	ๆ 	แบบ	open	air	ส�าหรับ
นักท่องเที่ยวนั่งเท่านั้น	ไม่มีพื้นที่เหลือพอที่จะเดินไปเดินมาได้	ตั๋วรถไฟ
จะไม่ระบุที่นั่ง	แต่จะระบุตู้ที่นั่ง	จึงสามารถเลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยแบบ
ใครมาก่อนเลอืกก่อน	เมือ่รถไฟเคลือ่นขบวนไปถงึสถานทีท่ีเ่ป็นจุดชมววิ
ท่ีส�าคัญ	ภายในรถไฟจะมเีสียงบรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่	คงอธบิายถงึสถานที่
นัน้	ๆ 	ตามเส้นทางทีร่ถไฟผ่าน	แต่ผูบ้รรยายท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยเหมอืน 
พากษ์การ์ตูน	คงจะเป็นการบรรยายให้เด็ก	ๆ	 ได้เข้าใจง่าย	ๆ	มากกว่า	
แต่คนฟังอย่างเราซึง่ฟังภาษาญีปุ่น่ไม่ออกกพ็ลอยเพลดิเพลนิ	และอมยิม้
ตามเสยีงทีพ่ากษ์ไปด้วย	ตามข้อมลูบอกว่าเส้นทางรถไฟสายนีเ้ดมิเคยใช้
เป็นเส้นทางขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้าง	โดยใช้พลังงานไฟฟ้า	แต่ปัจจุบัน
น�ามาใช้เป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยว
	 รถไฟวิ่งไปอย่างช้า	ๆ	ผ่านจุดส�าคัญ	ๆ	และชะลอให้ถ่ายรูปได้	
จุดแรกคือ	 สะพานชินยามาบิโกะ	 สีแดงเด่นมาก	 ความยาว	 166	 เมตร	
เป็นสะพานข้ามแม่น�้าคุโรเบะ	 สะพานน้ีเป็นสัญลักษณ์ว่าก�าลังจะเข้าสู่
หุบเขาคุโรเบะแล้ว	เส้นทางของรถไฟชมวิวสายนี้มี	4	สถานี	จะลงเที่ยว
สถานไีหนกตี็ต๋ัวไปสถานนีัน้	ถ้าจะไปต่อก็ซ้ือตัว๋ต่อไปได้	แต่กลุม่เราไปลง
สุดสายไม่แวะระหว่างทาง	 นั่งไปตลอดเส้นทางซึ่งยาวประมาณ	 20	
กิโลเมตร	 ผ่านสะพาน	 20	 แห่ง	 ลอดอุโมงค์กว่า	 40	 อุโมงค์	 ใช้เวลา 
เดินทาง	(ขาเดียว)	ประมาณ	ชั่วโมงครึ่ง	ตลอดเส้นทางก็จะได้เห็นธารน�้า	
สีฟ้าอมเขียว	ป่า	 หุบเขา	 โขดหิน	 และใบไม้สีแดง	 เป็นระยะ	ๆ	บางจุด
สวยงามตืน่ตาตืน่ใจ	บางจดุกด็สูงบเงยีบน่าลงไปเดนิเล่น	หรอืนัง่พกัผ่อน	
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ซุ้มประตูซูซูมิมง ซูซูมิ สะพานชินยามาปิโกะ

ปราสาทคานาซาว่า ยามค�่าคืน
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สะพานเชื่อมระหว่างหน้าผา
กับบริเวณสถานีรถไฟ
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	 ที่สถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายนี้	 สามารถไปเดินเล่น
ดูทิวทัศน์รอบ	ๆ	 ได้	 จะมีสะพานข้ามแม่น�้า	 และ	ทางเดินเลียบหน้าผา	
ระยะทางประมาณสัก	 1,500	 เมตร	 เม่ือได้เวลาพอสมควรก็กลับมาขึ้น
รถไฟชมววิกลับไปยงัสถานี	อนูะซกูอิอนเซน	ทีส่ถานนีีเ้รายงัพอมเีวลาเดนิ
เที่ยวได้อีกพอสมควร	 เดินไปท่ีจุดชมวิวยามาบิโกะ	 ท่ีสามารถมองเห็น
รถไฟวิง่บนสะพานชนิยามาบโิกะ	สแีดงได้	มองเหน็ทะเลสาบ	และขนุเขา
เป็นมุมกว้าง	 จากนั้นกลับมาเดินดูตัวเมืองซ่ึงเป็นเมืองเล็ก	 ๆ	 มีร้านค้า	
และร้านอาหารอยู่ไม่กี่ร้าน	ดูเงียบสงบดี	สัมผัสน�้าพุร้อนบ่อเล็ก	ๆ	 ใกล้
กับสถานีรถไฟ	 ก่อนขึ้นรถไฟกลับโทยามะ	 พวกเราพักค้างท่ีโทยามะ	 
อีก	1	คืน

วัดเซ็นโคจิ - ปราสาทมัตสุโมโต

	 วันรุ ่งขึ้น	 ซึ่งเป็นวันท่ี	 7	 ของการเดินทางในทริปนี้	 ตาม
ก�าหนดการที่เราวางเอาไว้	วันนี้เราจะเดินทางข้ามภูเขาทาเตยามะ	หรือ	
เทอืกเขาแอลป์ของญีปุ่น่	แต่เราจะแบกกระเป๋าเดนิทาง	และสมัภาระต่าง	ๆ  
ไปด้วยไม่ได้	 เพราะการเดินทางจะมีทั้งรถไฟ	 รถบัส	 เคเบิ้ลคาร์	 และ 

รถกระเช้า	จะต้องใช้บรกิารฝากกระเป๋าไปไว้ทีส่ถานปีลายทางทีเ่ราจะไป
ลงก่อน	 แต่ปรากฎว่าบริการรับฝากกระเป๋าดังกล่าวยกเลิกไปแล้ว 
เม่ือประมาณ	 1	 เดือนก่อนที่เราจะมา	 ประกอบกับมีหิมะตกสภาพ 
ภูมิอากาศไม่เอื้ออ�านวยกับการเดินทางข้ามภูเขาดังกล่าว	 คณะของเรา 
จึงเปลี่ยนแผนเป็นนั่งรถไฟไปมัตสุโมโตเลยทีเดียว
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สะพานเชื่อมระหว่างหน้าผา
กับบริเวณสถานีรถไฟ ธารน�้าตกบริเวณหุบเขาคุโรเบะ ทางเดินเลียบหน้าผา

จุดชมวิวยามาบิโกะ

ปราสาทมัตสุโมโตยามเช้าตรู่
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	 แต่ก่อนจะไปมัตสุโมโต	 ยังพอมีเวลา	 พวกเราจึงแวะเท่ียว 
วัดเซ็นโคจิ	 ที่นากาโน่	 นั่งรถไฟจากโทยามะ	 ไปลงที่สถานีนากาโน	่ 
เอากระเป๋าเดนิทางไปฝากไว้ในลอ็คเกอร์ทีส่ถานรีถไฟ	แล้วเดนิไปเรือ่ย	ๆ  
จนถึงวัดเซ็นโคจิ	 (Zenkoji	 Temple)	 อันเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่	7	ตั้งแต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น	มีโบสถ์
ไม้หลังใหญ่งดงาม	 ถือเป็นอารามหลักของวัด	 เป็นที่ประดิษฐาน 
พระประธานที่เล่ากันว่า	 พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนี้ห้ามมิให้ 
ใครเห็นแม้แต่เจ้าอาวาสวัด	 จึงมีการสร้างพระพุทธรูปจ�าลองขึ้นใหม่ให้
พุทธศาสนิกชนบูชากราบไหว้	 และจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองท่ีเรียกว่า	
เซ็นโคจิ	 โกไคโช	 (Zenkoji	 Gokaicho)ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทุกๆ	 6	 ปี	 
ครั้งสุดท้ายเฉลิมฉลองไปเมื่อปี	2558	
	 ภายในวัดเซ็นโคจิ	 มีอาคาร	 และส่ิงก่อสร้างเป็นองค์ประกอบ
ต่าง	 ๆ	 จ�านวนมาก	 ที่ส�าคัญนอกจากโบสถ์ไม้หลังใหญ่แล้ว	 ยังมีอาคาร
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของล�้าค่า	 รวมทั้งพระพุทธรูปปางต่าง	 ๆ	 และที่
เด่นตระหง่านเมื่อเดินเข้ามาคือ	 ประตูหลักของวัด	 ที่เรียกว่า	 Sanmon	
Gate	 เป็นประตูเก่าแก่	 มีความงดงาม	 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติ
อันล�้าค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
	 เรานัง่รถไฟไปถงึมตัสโุมโต	เมือ่พระอาทติย์สิน้แสงไปแล้ว	และ
มีฝนตกปรอย	ๆ	มัตสุโมโต	เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ของจังหวัดนากาโนพวกเรา
ลากกระเป๋าจากสถานีรถไฟข้ามถนนไปยังโรงแรมที่พักซึ่งหาไม่ยาก	 
หลังจากเช็คอิน	 เก็บกระเป๋าและสัมภาระแล้ว	 จึงพากันออกมาเดินไป
ปราสาทมัตสุโมโต	 ซึ่งว่ากันว่าตอนกลางคืนจะมีไฟ	 Light	 up	 ที่ตัว
ปราสาทสวยงามทีเดียว	 แต่เรามาช้าเกินไปและฝนตก	 แต่ก็พอจะมี 
แสงไฟให้เหน็ตวัปราสาททมนึอยูเ่บือ้งหน้า	ไม่มีผูค้นอืน่นอกจากพวกเรา	
3-4	คน	หมายมัน่ว่าพรุง่นีจ้ะตืน่แต่เช้ามาถ่ายรปูกบัปราสาทก่อนเดนิทาง
ไปคาวาฟูจิโกะ	ก่อนเข้าที่พักแวะร้านราเมงซดน�้าซุปร้อน	ๆ	 ให้ร่างกาย
อบอุ่นเสียหน่อยก่อนนอน
	 วันรุ่งขึ้น	 เรารีบตื่นแต่เช้า	 จัดกระเป๋าเสร็จแล้ว	 ยังไม่สนใจ
อาหารเช้ารีบเดินไปปราสาทมัตสุโมโต	 อากาศและแสงก�าลังดี	 มีผู้คน 
ไม่กี่คนมาเดินออกก�าลังกาย	ในขณะที่พวกเราสนุกสนานกับการถ่ายรูป
 ปราสาทมตัสโุมโต	หรอืเรยีกอกีชือ่ว่าปราสาทอกีา	(Fugashi-Jo) 
เพราะเป็นปราสาทสีด�า	ทั้งตัวปราสาท	และหลังคา	อีกทั้งปีกด้านต่าง	ๆ	
ของปราสาทยังแผ่กางออกคล้ายปีกของอีกา	ปราสาทมัตสุโมโตสร้างขึ้น
สมัยสงครามระหว่างเมืองเมื่อกว่า	 400	 ปีมาแล้ว	 ดูภายนอกเหมือนม	ี 
5	ชั้น	แต่ภายในมีชั้นลับอีก	1	ชั้น	ตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นชั้นที่ให้
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ซุ้มประตูทางเข้าวัดเซ็นโคจิ พระอารามหลักของวัดเซ็นโคจิ

ปราสาทมัตสุโมโตยามค�่าคืน
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ทหารหลบซ่อน	มีช่องเปิดไว้ส�าหรับพลธนู	และไว้ส�าหรับโยนหินป้องกัน
ข้าศึก	บริเวณชั้น	2	ของตัวปราสาทมีระเบียงยื่นออกมานัยว่าไว้ส�าหรับ
ชมจนัทร์	และดาว	ชัน้บนสดุ	เป็นหอสงัเกตการณ์	หรอืจดุชมววิทีส่ามารถ
มองเห็นเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นได้	 ปราสาทมัตสุโมโต	 เป็นจุดชมซากุระที่
สวยงามและยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น	 ปัจจุบันปราสาทมัตสุโมโต
ขึน้ทะเบยีนเป็น	โบราณสถานแห่งชาติ	และสมบตัอินัล�า้ค่าทางวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น
 
ไปเฝ้าฟูจิซัง

	 ออกจากปราสาทมตัสุโมโต	เดนิกลบัไปโรงแรมเพือ่เอากระเป๋า
เดนิทางและสมัภาระไปสถานรีถไฟมตัสโุมโต	เดนิทางไปคาวากจิูโกะ	โดย
ไปลงที่สถานี	 โอสุกิ	 (Otsuki)	 จากน้ันต่อรถไฟสาย	 ฟูจิเคียว	 (Fujikyu	
Railway)	ภายในตูร้ถไฟตกแต่งได้น่ารกั	ไม่เหมอืนกบัรถไฟโดยสารทัว่ไป	
มีพนักงานต้อนรับสาวคอยดูแลด้วย
	 รถไฟสายนี้ผ่านหมู่บ้านชนบททุ่งนาป่าเขา	ดูเงียบสงบ	มองได้
เพลิดเพลินดี	 บางช่วงจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเด่นตระหง่าน	พวกเราก็พลอย 
ตื่นเต้นไปด้วยพยายามหามุมถ่ายรูปท่ีสวยท่ีสุด	 แต่รถก็ไม่ได้หยุดให ้
ถ่ายรูป	ฟูจิ	จึงปรากฏอยู่ด้านซ้ายบ้าง	ขวาบ้าง	แล้วแต่เส้นทางของรถไฟ	
จึงตัดใจวางกล้องมือถือ	เพราะประเดี๋ยวก็จะได้เห็นฟูจิแบบนิ่ง	ๆ 	ไม่ต้อง
ย้ายไปย้ายมาเหมือนอยู่บนรถไฟแล้ว
	 ภูเขาไฟฟูจิ	หรือฟูจิซัง	หรือเมื่อก่อนเรียกกันว่า	ฟูจิยาม่า	คือ
ภูเขาไฟเดียวกัน	มีค�าอธิบายว่า	ตัวอักษรคันจิตัวเดียวกันอ่านได้	2	อย่าง	
“ซัง”	 ก็ได้	 “ยาม่า”	 ก็ได้	 แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่า	 “ฟูจิซัง”	 ก็	 “ซัง”	 
ตามเขา	ฟจูซิงั	เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่น่	สงูถงึ	3,776	เมตร	อยูใ่นจงัหวดั
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พระอารามหลักของวัดเซ็นโคจิ ปราสาทมัตสุโมโต

ฟูจิซัง และ เมืองฟูจิโยชิดะ มองจากเจดีย์แดง

ภายในรถไฟสายฟูจิเคียว
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กลุม่เราลากกระเป๋าเดนิหาทีพ่กัทีจ่องไว้	ซึง่อยูเ่ยือ้ง	ๆ 	สถานรีถไฟ	คนละ
ฟากถนน	ชื่อ	คาวากูจิโกะ	สเตชั่น	อินน์	ที่พักที่นี่เป็นลักษณะเกสต์เฮาส์	
ห้องหน่ึงนอนได้	 4-6	 คน	 สไตล์เรียวกัง	 คือปูที่นอนบนเสื่อแบบญี่ปุ่น	 
มีห้องน�้ารวมแยกต่างหาก	 มีห้องอาบน�้าออนเซนที่มองเห็นภูเขาฟูจิด้วย	
มีเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญ	 พวกเราหลายคนเอาเสื้อผ้า
ออกมาซักกันที่นี่
	 พวกเราไปถึงคาวากูจิโกะ	 ประมาณเท่ียง	 เมื่อเช็คอินโรงแรม
แล้วก็ออกมารับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารใกล้	ๆ	โรงแรม	

ชิสุโอกะ	และยามานะชิ	ทางตะวันตกของโตเกียว	มีทะเลสาบล้อมรอบ	
5	ทะเลสาบ	คือ	ไซโกะ	ยามานากาโกะ	โชจิโกะ	โมโตสุโกะ	และ	คาวากู
จโิกะ	เป็นภูเขาไฟทีน่กัธรณีวทิยาระบุว่าโอกาสทีจ่ะปะทขุึน้อกีมน้ีอยมาก	
(ปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อ	 ค.ศ.	 1707	 หรือเม่ือ	 310	 ปีมาแล้ว)	 UNESCO	
ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ	 เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งท่ี	 13	 และ	 
เป็นมรดกโลกแห่งที่	17	ของญี่ปุ่น
	 เมื่อถึงสถานีคาวากูจิโกะ	 ก็ได้เห็นฟูจิตระหง่านอยู่ตรงหน้า	 
แต่มีสายไฟ	และตัวอาคารบ้านเรือนบดบังเป็น	foreground	อยู่ไม่น้อย	
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ชาวบ้านก�าลังเก็บเกี่ยวผัก ทางเดินขึ้นเจดีย์แดง เด็กๆ นั่งรถไฟไปเที่ยวสวนสนุก

ฟูจิซัง มองจากริมทะเลสาบบริเวณ Music Forest
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ก่อนทีจ่ะข้ามถนนกลบัไปทีส่ถานรีถไฟเพือ่นัง่รถ	Retro	Bus	คอืรถประจ�า
ทางสายพิเศษวิ่งรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ	 ราคาต๋ัวแตกต่างไปตาม
กิจกรรมที่ต้องการ	สอบถามได้ที่ห้องขายตั๋วที่สถานีรถไฟ	ตลอดเส้นทาง
มทีัง้หมด	22	ป้าย	จะลงป้ายไหนเพือ่เทีย่วชมตามอธัยาศยั	จากนัน้ขึน้ต่อ
ไปลงอีกป้ายหนึ่งเพื่อเที่ยวต่อได้ตามความพอใจ
	 วนัแรกทีค่าวากจูโิกะ	กลุม่ของเราไปลงทีป้่าย	10	เพือ่จะนัง่รถ
กระเช้าข้ึนไปบนเขาเท็นโจ	 (Mt.Tenjo)	 จุดชมความงามของทะเลสาบ 
คาวากูจโิกะ	และภเูขาไฟฟจู	ิแต่โชคไม่ดเีมฆขาวก้อนใหญ่มาก	บดบงัยอด
ภูเขาฟูจิ	 รอเท่าไรเมฆก็ลอยไม่พ้นเสียที	 จึงพากันกลับลงมา	 และขึ้นรถ 
ต่อไปที่ป้าย	16	จากป้ายรถเมล์	เดินลงไปยังถนนเรียบทะเลสาบ	มีแนว
ต้นซากุระที่ก�าลังติดดอกเป็นตุ่ม	ๆ	อยู่เต็มไปหมด	เห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ไกล	ๆ 
แต่เมฆยงัคงบดบงัยอดฟจูอิยูเ่ช่นเดมิ	วนันีค้งไม่ใช่วนัของเรา	พวกเราเดนิ
เล่น	และสนกุสนานกบัการถ่ายรปูอยูร่มิทะเลสาบจนสิน้แสงพระอาทติย์	
จึงนั่งรถกลับที่พัก
	 อาหารเย็นวันนี้ฝากท้องไว้ที่	 7-11	 ได้ข้าวหน้าไก่อบซอสมา	 
1	แพ็ค	และซุปเต้าเจี้ยวร้อน	ๆ	อีก	1	ถ้วย
	 เช้าวนัรุง่ขึน้	อาหารเช้าของเราอยูท่ี	่7-11	อกีเช่นเคย	วนันีเ้หน็
ภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนจากหน้าสถานีรถไฟ	 แต่พวกเราจะไปหาจุด 
ถ่ายรูปฟูจิซังกันที่เจดีย์ชูเรโตะ	หรือเจดีย์แดง
	 นั่งรถไฟสายฟูจิเคียวย้อนกลับมาประมาณ	 20	 นาที	 ตอนจะ
ขึ้นรถไฟเจอกลุ่มเด็ก	ๆ	อนุบาลคุณครูพาไปเที่ยวสวนสนุก	ซึ่งอยู่ใกล้	ๆ	
ห่างจากสถานีต้นทางไม่กี่สถานี	 เด็ก	 ๆ	 เห็นชาวต่างชาติอย่างพวกเรา	 
ดตูืน่เต้น	เวลาขอถ่ายรปูด้วย	เขาจะชอบใจและพากนัโพสต์ท่าถ่ายรปูกบั
พวกเราอย่างร่าเริง
	 เราลงที่สถานี	 ชิโมโยชิดะ	 (Shimoyoshida)	 ป้ายชื่อสถาน ี
มีภาษาไทยก�ากับอยู่ด้วย	 จากสถานีเดินไปตามทางเพ่ือเข้าสู่ย่านชุมชน	
ไม่มีรถพลุกพล่าน	ถนนสะอาดสะอ้าน	เดินไปถามชาวบ้านไปจนถึงแยก	
ไม่แน่ใจจึงถามชาวบ้านซึ่งเป็นคุณลุงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้	 แต่คุณลุง
ทราบว่าพวกเราจะไปทีไ่หน	คณุลงุเดนิน�าไปตามทางจนแน่ใจว่าไม่มแียก
ให้หลงแล้ว	คุณลุงจึงชี้ว่าไปตามทางนี้แหละ	
	 พวกเราเดินผ่านแปลงผักเล็ก	 ๆ	 ท่ีปลูกอยู่หลังบ้าน	 ชาวบ้าน
คนหนึ่งคงเป็นเจ้าของแปลง	 ก�าลังเก็บเกี่ยวผักเกือบจะหมดแปลงแล้ว	 
มผีกั	2-3	อย่าง	ทีเ่กบ็เกีย่วแล้ววางเรยีงอยูใ่นเข่ง	ผกัดสูมบรูณ์น่ารบัประทาน
ใกล้ๆ	 กับแปลงที่ก�าลังเก็บเก่ียว	 มีแปลงท่ีเพิ่งปลูก	 คงเป็นการปลูก
หมุนเวียนสลับกันไป
	 เราเดินไปถึงทางข้ึนเจดีย์แดง	 ท่ีจริงมองเห็นมาแต่ไกลแล้ว	 
ยงัคดิอยูว่่าจะขึน้ไปไหวหรือไม่	แต่เมือ่มาถงึทางขึน้กด็ไูม่ยากล�าบากอะไร	
มบีนัไดให้ข้ึนไปตรง	ๆ 	จ�านวน	400	ขัน้	กบัมทีางรถยนต์ทีว่น	ๆ 	ไป	ระยะ
ทางสักประมาณ	2	กิโลเมตร	(ค�านวณเอง)	สามารถเลือกเส้นทางขึ้นไป
ข้างบนได้ตามอัธยาศัย
	 เจดีย์แดง	หรือ	เจดีย์	ชูเรโตะ	(Chureito	Pagoda)	เป็นเจดีย์	
5	ชัน้	สร้างอยูบ่นเขาทีส่ามารถมองเหน็ตวัเมอืงฟจูโิยชดิะ	(Fujiyoshida)	
และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจน	 เจดีย์ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้า 
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เมฆบดบังยอดฟูจิซัง

หินแกะสลักขนาดใหญ่บริเวณ Music Forest (ป้าย 16)

มองฟูจิซังจากบริเวณ Music Forest (ป้าย 16)

มองฟูจิซังจากสวนสาธารณะโออิชิ
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เห็นสะพานสายรุ้งอยู่ไกลๆ
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อาราคุระเซนเกน	 (Arakura	 Sengen	 Shrine)	 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
สันติภาพเมื่อปี	ค.ศ.1963	
	 เมื่อไปถึงองค์เจดีย์	 ต้องเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อยตรงที่ที่เขาจัดไว้
ส�าหรบัถ่ายรูปภเูขาไฟฟจูโิดยเฉพาะ	เมือ่ไปถงึรสูกึใจหายทีเ่มฆมาบบดบงั
ฟูจิซังอีกแล้ว	มีนักท่องเที่ยวที่นั่งรออยู่แล้ว	3	–	4	คน	คนหนึ่งเป็นชาย
วยักลางคนไถ่ถามภายหลงัทราบว่าเป็นคนจนีมาจากฮ่องกง	มานัง่เฝ้าเพือ่
จะถ่ายรปูฟจูซิงัตัง้แต่เช้า	พร้อมกบัเลอืกมมุทีค่ดิว่าดทีีส่ดุไว้เรยีบร้อยแล้ว	
เขาเรยีกกลุม่เราให้ไปนัง่กบัเขา	และบอกว่าตรงจดุนัน้เราจะได้ภาพทีส่วย
ที่สุด	 ซึ่งเราก็ไปรุมล้อมเขาสักพักเพื่อไม่ให้เสียน�้าใจ	พอท้องฟ้าเปิดเห็น
ฟูจิซัง	พวกเราก็กระจายกันหามุมถ่ายรูปตามใจชอบ	ถึงกระนั้นเมฆก็ยัง
มีอยู่มาก	ท�าให้ฟูจิซังไม่เด่นเท่าที่ควร
	 เมื่อถ่ายรูปกันจนพอใจแล้ว	เราก็เดินลงมาจากเจดีย์แดง	และ
เดินกลับสถานีรถไฟ	 ชิโมโยชิดะ	 เพื่อนั่งรถกลับไปที่สถานีคาวากูจิโกะ	 
ไปถึงพอดีเวลาอาหารกลางวัน	 เราไปรับประทานกลางวันกันที่ร้านเดิม	
เพราะมีอาหารที่อร่อยถูกใจหลายคนอยู่นั่นคือ	แกงที่หน้าตาและรสชาติ
คล้าย	ๆ 	มสัมัน่รบัประทานกับขนมปังป้ิงชิน้หนาทาเนย	รสชาตกิลมกล่อม	
เมื่ออิ่มแล้ว	ก็หาที่เที่ยวกันต่อ	ไม่พ้นใช้บริการรถประจ�าทาง	Retro	Bus	
สายสีแดง	เพียงแต่มาตกลงกันว่าวันนี้จะไปลงป้ายไหน
	 วนันีเ้ราวางแผนกนัว่าจะไปป้ายทีไ่กลทีส่ดุก่อน	แล้วค่อยไล่มา
ใกล้	ตามเวลาทีอ่�านวย	ป้ายไกลสดุของเราคอืสวนสาธารณะโออชิ	ิซึง่เหน็
ฟูจิซังได้อย่างชัดเจน	เสียดายที่แปลงไม้ดอก	ไม่มีดอกไม้ให้เห็นสักเท่าไร	
ไม่เช่นนั้นที่นี่จะน่าชมกว่านี้	 เราอยู่ที่นี่กันสักพักก็นั่งรถกลับมาลงที่ป้าย	
16	 เดินเลาะริมทะเลสาบที่มีต้นซากุระปลูกเป็นแถวแต่ดอกเพิ่งจะเป็น 
ตุ่มเล็ก	 ๆ	 ซึ่งเมื่อวานที่ตรงนี้เราไม่เห็นฟูจิซัง	 เพราะเมฆมาก	 วันนี้เห็น 
ฟูจิซังได้เต็มตัว
	 จากป้าย	 16	 เรามาที่ป้าย	 10	 เพื่อจะล่องเรือในทะเลสาบ 
ดูฟูจิซัง	ภายในเรือจะมีห้องชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับฟูจิซัง	ประมาณ	10	นาที	
ซึ่งใครไม่ดูก็ไม่ว่ากัน	จากนั้นก็ออกมาชมฟูจิถ่ายรูปตามอัธยาศัย	ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ	 30	 นาที	 กลับขึ้นจากเรือพระอาทิตย์ก็จะสิ้นแสงแล้ว	
เราเดนิมารอรถบสักลบัทีพ่กัอยูน่านเพราะรถทีผ่่านมาหลายคนั	ผูโ้ดยสาร
เต็ม	ต้องรอคันต่อไป	
	 เรากลับมาถึงที่พัก	พร้อมอาหารจาก	7-11	มานั่งรับประทาน
ด้วยกนัทีห้่องอาหารของโรงแรม	ก่อนจะแยกย้ายกนัพกัผ่อน	และเตรยีม
เก็บกระเป๋าเดินทางกลับโตเกียวในวันรุ่งขึ้น	
  

โยโกฮามา 

	 เช้าวันรุ่งขึ้น	เรานั่งรถไฟ	สายฟูจิเคียว	กลับมาลงที่สถานีโอสุกิ	
เพื่อต่อรถไฟเข้าโตเกียว	กลับมาพักที่เดิม	คือ	สึบาเมะ	เกสต์เฮาส์	และ
เยน็นัน้เราวางโปรแกรมกนัว่าจะนัง่รถไฟไปย่านโอไดบะ	เพือ่จะดสูะพาน
สายรุ้ง	ทานข้าวเย็น	และ	ช้อปปิ้งกัน	
	 โอไดบะ	เป็นเมืองที่เกิดจากการถมทะเล	สร้างขึ้นมาเป็นเกาะ
บริเวณอ่าวโตเกียวเม่ือกว่า	 160	 ปีมาแล้ว	 ปัจจุบัน	 เป็นย่านธุรกิจและ
แหล่งบนัเทงิท่ีส�าคญั	โอไดบะเชือ่มกับกรงุโตเกียวด้วยสะพานแขวนท่ีเรยีก
ว่า	สะพานสายรุ้ง	(Rainbow	Bridge)	นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเทพีเสรีภาพ
จ�าลองรปูแบบเดยีวกบัของอเมรกิา	อยูใ่กล้กบัสะพานด้วย	แต่น่าเสยีดาย	
เดีย๋วนีแ้สงไฟทีส่ะพานมสีเีดยีว	ถามคนญีปุ่่นบนรถไฟว่าสะพานทีเ่หน็นัน้
ใช่สะพานสายรุ้งหรือไม่	คนญี่ปุ่นบอกว่าใช่	แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไฟหลายสีแล้ว
นัยว่าพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
	 พวกเราไปไม่ถงึโอไดบะ	แต่แวะย่านทีม่ห้ีางสรรพสินค้าอยูใ่กล้
สถานีรถไฟ	สามารถเดินจากสถานีรถไฟเข้าไปที่ห้างได้เลย	โดยมีสะพาน
เชื่อมต่อกับอาคารต่าง	 ๆ	 ชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเดินบนพื้นดินเลยทีเดียว	
ทีห้่างสรรพสนิค้านีม้ชีัน้ทีเ่ป็นแหล่งรวมร้านอาหารให้เราเลือกจ�านวนมาก	
มทีัง้อาหารญีปุ่น่	อาหารอติาเลยีน	อาหารจนี	อาหารอเมรกินั	และอาหาร
ไทย	ราคาก็มีหลากหลาย	พวกเราเลือกเข้าร้านอาหารญี่ปุ่น	เลือกอาหาร
คล้ายเบนโตะ	เสร์ิฟเป็นชดุของใครของคนนัน้	จากนัน้ออกมาเดนิบรเิวณ
ช้ันลอยของห้างเพื่อชมทัศนียภาพยามค�่าคืน	 ตามถนนเริ่มตกแต่งไฟ
คริสต์มาสกันแล้ว
	 วันรุ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนที่พัก	จึงเช็คเอาท์	 แต่ฝากของไว้ที่เกสต์
เฮาส์ก่อน	เพือ่จะไปเทีย่วโยโกฮาม่า	นัง่รถไฟจากสถานชีบิยู่า	ไปลงท่ีสถานี
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เห็นสะพานสายรุ้งอยู่ไกลๆ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ราเมง

จัดแสดงชามราเมง
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ระบบตู้หยอดเหรียญ	คือเลือกเมนู	หยอดเหรียญ	แล้วจะได้สลิปมาถือไว้เข้าไปนั่งที่โต๊ะ
รอราเมงมาเสิร์ฟ	
	 หลังจากรบัประทานราเมงกนัคนละชามแล้ว	เดนิชมพพิธิภัณฑ์และถ่ายรปูกนั
อีกสักพัก	ก็ออกมาขึ้นรถไฟไปทากาชิมา	เพื่อช้อปปิ้งที่ห้างโซโก้	ซื้อของเสร็จแล้วก็ฝาก
ของไว้ที่ล็อคเกอร์ของห้าง	 จากน้ันเพื่อนชาวญี่ปุ ่นของกลุ่มเราก็พาเดินออกประต ู
ด้านหนึ่งของห้าง	 ออกไปเจอท่าเรือโดยสาร	 เรานั่งเรือไปข้ึนที่ยามาชิตะปาร์ค	 ซึ่งเป็น 
สวนสาธารณะที่อยู่ติดทะเล	 สามารถมองเห็นเรือแล่นอยู่ในทะเลได้ตลอดเวลา	 มีเรือ 
เดินทะเลขนาดใหญ่ชื่อ	Hikawa	Maru	จอดเด่นตระหง่านอยู่ให้เป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูป
ได้เป็นอย่างดี	เรือนี้น่าจะปลดระวางแล้ว	แต่จอดไว้ให้ผู้สนใจขึ้นไปเยี่ยมชมศึกษาได้
		 เดินจากท่าเรอืไปเรือ่ย	ๆ 	กจ็ะเข้าสูย่่านไชน่าทาวน์	ทีค่กึคกัและพลกุพล่านด้วย
ผู้คน	โยโกฮาม่า	ไชน่าทาวน์	ได้ชื่อว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่	และดีที่สุด	มีร้านอาหารจีน	
ร้านขายของช�า	 และร้านค้าเรียงรายกว่า	 500	 ร้าน	 พวกเราได้ล้ิมชิมรสอาหารจีนที่นี่ 
ก็ยอมรับว่า	 อร่อย	ขนาดจานก�าลังพอดี	 ไม่ใหญ่เกินไป	และสะอาดสะอ้านดี	 ออกจาก 
ไชน่าทาวน์เราลงเรือกลับมาที่ห้างโซโก้	 เพื่อเอาของที่ฝากไว้	 และนั่งรถไฟกลับไปที ่
สึบาเมะ	เกสต์เฮาส์	เพื่อเอากระเป๋าและสัมภาระที่ฝากไว้	คืนนี้เราจะเปลี่ยนที่พัก

ส่งท้ายที่คาวาโกเอะ

	 เรานั่งรถไฟไปที่พักใหม่อยู่ที่ย่านชิบะ	เป็นโรงแรมระดับ	3-4	ดาว	แต่กว่าจะ
ถึงโรงแรมเล่นเอาลากกระเป่ากันแทบหมดแรง	เพราะเดินไกลมาก	แต่ก็ถือว่าออกก�าลัง
ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็	โรงแรมทีน่ีม่สีระออนเซนทีใ่หญ่มาก	อยูก่ลางแจ้ง	ส่วนห้องพกั
ก็ตามสไตล์โรงแรมญี่ปุ่น	แคบจนวางกระเป๋าใบใหญ่	2	ใบไม่ได้	
	 วันรุ่งขึ้น	 ในกลุ่มเริ่มไม่มีเลือดสุพรรณ	 กลุ่มหน่ึงอยากช้อปปิ้งของฝากท่ียัง 
ไม่ได้ซือ้อยูแ่ถว	ๆ 	ห้างใกล้โรงแรม	อกีกลุม่อยากไปเทีย่ว	เราอยูก่ลุม่หลงั.....ทีเ่ทีย่วของเรา
ในวันนี้คือ	คาวาโกเอะ
	 คาวาโกเอะ	 (Kawagoe)	 เป็นเมืองเก่าอยู่ในจังหวัดไซตามะ	 ทางเหนือของ
โตเกียว	 เคยเป็นหัวเมืองส�าคัญสมัยเอโดะ	 จึงมีฉายาว่า	 เมืองเกียวโตน้อย	 หรือ	 Little	
Edo	หรือ	โคเอโดะ	(Koedo)	บ้านเรือนยังคงสภาพเมืองเก่า	และมีจุดให้เที่ยวชมใกล้	ๆ	
กันหลายแห่ง	ได้แก่
	 หอระฆังโบราณ	 สร้างด้วยไม้	 สูง	 16	 เมตร	 มีการบูรณะเม่ือปี	 ค.ศ.	 1894	 
ภายหลังจากที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คาวาโกเอะในปี	1893	หอระฆังนี้ถือเป็นสัญลักษณ์
ของคาวาโกเอะ	จะมีการตีระฆังวันละ	4	ครั้งในเวลา	เที่ยงคืน	6	โมงเช้า	บ่าย	3	โมง	และ	
6	โมงเย็น
	 ปราสาทคาวาโอเกะ	 เป็นอาคารไม้ช้ันเดียวที่เก่าแก่ที่สุดของคาวาโกเอะ	 
มุขด้านหน้าเป็นไม้สนฉลุลายสวยงาม	ภายในมีห้องรับรองหลายห้องเดินเชื่อมถึงกันได	้
สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ	 560	 ปีมาแล้ว	 และมีการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี	 ค.ศ.	 1848	 
สมัยก่อนใช้เป็นที่ประชุมขุนนาง	
	 วัดคิตะอิน	เป็นวัดของนิกายเทนไดมีอายุเก่าแก่ถึง	1,187	ปี	มาในศตวรรษที่	
17	มีการยกฐานะให้เป็นวัดประจ�าตระกูลโทกุงาวะ	ต่อมาในปี	1863	ถูกไฟไหม้เสียหาย
เกือบหมด	 ประกอบกับได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวบ้าง	 และการโจมตีใน
สงครามโลกครั้งที่	2	บ้าง	ปัจจุบันเหลืออาคารอยู่เพียงหลังเดียว	
	 ถนนลูกกวาด	 หรือบางคนเรียกตรอกขนมหวาน	 เป็นย่านที่สองฟากถนน 
เต็มไปด้วยร้านขายขนมหวานแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ว่ากันว่ามีมากกว่า	70	ร้าน
 การเดินทางไปคาวาโกเอะ	 ใช้บริการรถไฟจากสถานีอิเคบุคุโระ	 ถึงสถานี 

ชินโยโกฮาม่า	 ใช้เวลาประมาณ	 25	 นาที	 ที่นี่พี่ท่านหนึ่ง 
ในกลุ่มนัดหมายเพื่อนชาวญี่ปุ่นไว้ท่ีร้านอาหารแห่งหน่ึง	
ใกล้	ๆ	พิพิธภัณฑ์ราเมง	ซึ่งเราจะเข้าไปเที่ยวกัน	เมื่อเจอ
กันแล้วจึงนั่งดื่มกาแฟ	 รับประทานเค้ก	 และคุยกันอยู่ 
ที่ร้านนั้นรอเวลาพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม
	 เพื่อนชาวญี่ปุ่นของพี่เขาคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ
เกอืบ	70	แล้ว	แต่ยงัแขง็แรง	และกระตอืรอืร้นในการเป็น
เจ้าบ้าน	พาแก๊งค์พวกเรา	 7	คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมง	
พาไปช้อปป้ิงทีห้่างโซโก้	พาลงเรอืไปขึน้ทีท่่าเรอืโยโกฮามา 
พาไปทานอาหารเย็นที่ไชน่าทาวน์	 และพากลับมาส่ง 
ที่สถานีชินโยโกฮาม่า	
	 พพิธิภณัฑ์ราเมงแห่งเมอืงชนิโยโกฮาม่า	ตัง้ขึน้
มาได้	13	ปีแล้ว	ภายในพิพธิภณัฑ์มร้ีานราเมงทีข้ึ่นชือ่อยู	่
9	ร้าน	จดัร้านแบบย้อนยคุ	มบีรรยากาศเมอืงเก่า	ทัง้อาคาร
บ้านเรือน	 รูปแบบคล้าย	 ๆ	 นิทรรศรัตนโกสินทร์ของไทย	 
ทีถ่นนราชด�าเนนิ	ในกรงุเทพฯ	ถ้าท่านใดเคยไปชมจะนกึ
ภาพออก	 ถึงจะเป็นเมืองเก่าแต่ถ้าจะกินราเมงต้องใช้

สไตล์การจัดต้นไม้ของร้านดอกไม้

ปราสาทคาวาโอเกะ

ไชน่าทาวน์

เรือเดินสมุทร Hikawa Maru



31ข่าวสารสมาคมพืชสวน

คาวาโกเอะ	และต่อรถบสัไปยงัคาวาโกเอะ	โดยซือ้ตัว๋แบบ	one	day	trip	
ราคา	 950	 เยน	 เมื่อถึงคาวาโกเอะก็เดินเที่ยวไปเรื่อย	 ๆ	 เจอร้านขนม 
ก็แวะเข้าไปชิม	 ขนมและของขบเคี้ยวท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีเป็นผลิตภัณฑ์จาก
มนัเทศ	ถามคนขาย	คนขายบอกว่าทีน่ีป่ลกูมนัเทศกนัมาก	เดนิไปเดนิมา
เจอร้านดอกไม่เพิ่งเปิดใหม่	 เจ้าของร้านเป็นผู้ชาย	 หรือผู้ฉิงไม่ยืนยัน	 
เธอมีสไตล์การจัด	และการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ใบแบบแปลก	ๆ	ภาชนะ
ของเธอมีทั้งกล้องถ่ายรูป	 กล้องวิดีโอ	 หม้อหุงข้าว	 รองเท้าส้นสูง	 และ	
เครื่องโทรศัพท์แบบหมุนหมายเลข	พร้อมกับนิยามของร้านว่า	“This	is	
not	idea	but	knowledge.	This	is	not	art	but	nature”
	 เดินดูเมืองสลับกับสถานที่ส�าคัญ	 ๆ	 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 
จนได้เวลาพอสมควรเราจึงนัง่รถไฟกลบัไปย่านชิบยู่า	เพือ่ซือ้ของทีห่ลายคน
ฝากมาซื้อ	ก่อนที่จะกลับไปแพ็คกระเป๋าเตรียมกลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น
	 14	วัน	กับตะลอนทัวร์ญี่ปุ่นในครั้งนี้	นับว่าคุ้มค่ากับเวลา	และ
เงินที่เสียไปแบบประหยัด	 ได้ประสบการณ์	 ได้ความสนุกสนาน	 และ 
มคีวามสขุ	ท�าให้รูว่้าเทีย่วแบบประหยดัเรากท็�าได้	แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะเลิกเที่ยวแบบมีไกด์	 	 เพราะเที่ยวแบบมีไกด์ก็ดีในอีกลักษณะหนึ่ง 
ถ้าไกด์ดี	และมีความรับผิดชอบสูง	
	 ซาโยนาระ.....
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สภาพอาคารที่ยังคงสภาพแบบโบราณ ขนมมันเทศ มันเทศ

สไตล์การจัดต้นไม้ของร้านดอกไม้

ปราสาทคาวาโกเอะ

สภาพอาคารเมืองเก่า

ปราสาทคาวาโอเกะ สภาพเมืองเก่า

หอระฆังโบราณ

สภาพเมืองเก่า
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พืชสวน น่ า รู้

กองบรรณาธิการ

	 ผักเชียงดา	 ยังมีสรรพคุณอื่นๆ	 อีกหลายประการ	 ได้แก	่ 
ช่วยบ�ารุงและปรับสภาพการท�างานของตับอ่อนให้เป็นปกติ	 ช่วยช�าระ
ล้างสารพิษตกค้างและฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง	 ช่วยบ�ารุงและซ่อมแซม
หมวกไต	 และระบบการท�างานของไตให้เป็นปกติ	 ช่วยลดและควบคุม
ความดันโลหิต	 และปริมาณโคเลสเตอรอลในร ่างกายให ้สมดุล	 
ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้	 และโรคหืดหอบ	 ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ
จากโรคเก๊าต์	และแก้ร้อนในกระหายน�้า
	 น�าผักเชียงดามาอบแห้ง	 แล้วน�าไปชงในน�้าร้อน	 หรือต้มใน 
น�้าร้อนประมาณ	 3	 นาที	 น�ามาดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น	 แต่มีข้อแนะน�า
ส�าหรับผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง	 ผู้ท่ีมี

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

	 เมือ่เร็ว	ๆ 	นี	้ได้ไปร่วมงานวนัสาธติทางการเกษตรในต่างจงัหวดั
งานหนึ่ง	 ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับ	OTOP	
ของจังหวัดมาจัดแสดงและจ�าหน่ายด้วยหลายอย่าง	 ท่ีน่าสนใจและ 
มเีอกสารแนะน�าแจกให้ผู้สนใจน�ากลับมาศกึษาด้วย	คอื	สมนุไพรอบแห้ง
ของ	“กลุ่มสันมหาพน	สมุนไพรอินทรีย์”	ซึ่งอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง	จังหวัด
เชียงใหม่	 ซึ่งผลิตสมุนไพรอบแห้งหลายชนิด	 แต่จะขอน�ามาเสนอในที่นี้
สัก	4	ชนิด	โดยเป็นสมุนไพรที่หลายท่านรู้จักกันดี
 ผักเชียงดา	 บางท้องถิ่นอาจจะเรียกชื่ออื่น	 ๆ	 เช่น	 ผักเซ่งดา	
หรือ	 ผักจินดา	 เป็นต้น	 ผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยเถา	 ส่วนต่าง	 ๆ	 ของต้น 
มีน�้ายางใส	 ใบเป็นใบเดี่ยว	 ออกดอกเป็นช่อตามซอก	 หรือง่ามใบ	 
ดอกเล็ก	ๆ	สีเหลือง	หรือเหลืองอมส้ม	หรือเขียว	
	 ในประเทศอินเดีย	 นิยมน�าผักเชียงดามาท�ายาเพื่อรักษาโรค 
เบาหวาน	 หรือน�้าตาลในเลือดสูง	 คุณค่าทางโภชนาการของผักเชียงดา 
มีหลากหลาย	 ใบอ่อน	 และยอดอ่อน	 มีวิตามินซี	 เบต้าแคโรทีน	 และ 
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง	
	 นอกจากนีย้งัมกีรดทีเ่รยีกว่า	จมินมิกิ	แอซดิ	(gymnemic	acid)	
ซึ่งล�าไส้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน�้าตาล	มีผลท�าให้การดูดซึม
น�้าตาลลดลง	 ขณะเดียวกันผักเชียงดายังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลิน	หรือ
สารทีค่วบคมุปรมิาณน�า้ตาลในเลอืดให้สงูขึน้ด้วย	ด้วยคณุสมบตัดิงักล่าว	
ท�าให้ผักเชียงดามีประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน	 หรือผู้ท่ีต้องการ 
คุมปริมาณน�้าตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องใช้ยา

ผักเชียงดา

คาวตอง

เชียงดา

ย่านาง

อัญชัน
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อาการท้องอืดหลังดื่ม	 ควรชงให้เจือจางมากขึ้นเพื่อปรับสมดุลก่อน 
ในระยะแรก	 ผู ้ที่เป็นเบาหวานข้ันรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอ 
ค�าแนะน�าก่อนบริโภค
 คาวตอง	หรืออาจมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นแตกต่างออกไป	เช่น	
ผักก้านตอง	ผักเช้าตอง	ผักคาวทอง	และ	พลูคาว	คาวตอง	เป็นพืชล้มลุก	
มีกลิ่นคาว	 ล�าต้นใต้ดิน	 เป็นปปล้องสั้น	 ๆ	 สีนวล	 ตามข้อมีรากออก 
โดยรอบ	ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียน	หรือออกสลับ	ใบรูปไข่	ปลายใบแหลม	
โคนใบเป็นรูปหัวใจ	ขอบใบเรียบ	มีขนสั้น	ๆ 	ตามโคนใบ	ออกดอกเป็นช่อ
ตามยอด	หรือซอกใบใกล้ยอด	ดอกรูปทรงกระบอก	มีกลีบประดับสีขาว	
4	กลีบ	ช่อดอกมีดอกเล็ก	ๆ	จ�านวนมาก	เรียงกันแน่นตามความยาวของ
แกนช่อ	ไม่มีกลีบดอก	อับเรณูสีเหลือง	ส่วนที่ใช้เป็นยา	คือ	ราก	ล�าต้น	
และใบ
	 สรรพคุณของคาวตอง	 มีข้อมูลระบุว่ามีการใช้ผักคาวตอง	 
เป็นส่วนประกอบในต�ารับยาจีนส�าหรับรักษามะเร็ง	และอาการข้างเคียง
ที่เกิดจากการใช้รังสีรักษา	 และเคมีบ�าบัด	 โดยมีสรรพคุณในการก�าจัด
ความร้อนและสารพิษ	 เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต	 ใช้รักษามะเร็ง
หลอดอาหาร	 ใช้ผักคาวตองในส่วนประกอบของต�ารับยารับประทาน
ส�าหรบัยบัยัง้และท�าลายเซลล์มะเรง็	และเพิม่ภูมต้ิานทาน	ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในต�ารับยาที่ใช้ทาภายนอกรักษาเต้านมอักเสบ	และมะเร็งเต้านม
	 น�าคาวตองมาอบแห้ง	 แล้วชงน�้าร้อนดื่มแทนน�้า	 หรือน�้าชา	
ตลอดวันและทุกวัน	แต่ควรดื่มน�้าบริสุทธิ์ควบคู่ไปด้วยระหว่างวัน
 ย่านาง	 ย่านางเป็นไม้เลื้อย	 ขึ้นตามป่าทุกภาคของประเทศ	 
เถาสีเขียวสดและอวบน�้า	 ภายในล�าต้นมีเมือกเหนียว	 มีขนตามก่ิงอ่อน	

เถาเมื่อแก่ผิวเรียบและเหนียวมาก	ใบเป็นใบเดี่ยว	สีเขียวเข้มรูปไข่แกมรี	
ปลายใบแหลม	โคนใบมน	ผิวใบมัน	ออกดอกเล็ก	ๆ	ตามซอกใบ	ดอกมี 
สีเหลือง	 ย่านางเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร	 และเป็นยามาตั้งแต่
โบราณ	หมอยาโบราณอสีาน	เรยีกชือ่ทางยาของย่านางว่า	“หมืน่ปีบ่เฒ่า”	
หรือ	หมื่นปีไม่แก่	
	 ย่านางมีสรรพคุณ	 ใช้ท้ังต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ	 ใบเป็นยา
ถอนพษิ	แก้ไข้	และลดความร้อนในร่างกกายได้	เป็นสมนุไพรทีม่แีคลเซยีม
และวิตามินซีค่อนข้างสูง	มีธาตุฟอสฟอรัส	เหล็ก	วิตามินเอ	วิตามบินบี	1	
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และ	 บี	 2	 มีสารเบต้าแคโรทีน	 หากกินทั้งใบจะมีเส้นใยมาก	 
ส่วนรากของย่านางช่วยถอนพิษ	แก้ไข้	แก้เมารถ	เมาเรือ	แก้โรค
หัวใจและแก้ลมได้ด้วย	
	 น�าย่านางมาอบแห้งชงน�้าร้อนดื่ม	 หรือใช้ใบย่านาง 
สด	 ๆ	 มาท�าเป็นน�้าคลอโรฟิล	 ดื่มเพื่อฟื้นฟูเซลล์	 ปรับสมดุล 
ในร่างกายได้	โดยใช้ใบย่านางสดโขลกให้ละเอยีดแล้วเตมิน�า้	หรอื
ขยีใ้บย่านางกบัน�า้หรอืใช้เครือ่งป่ันกไ็ด้	จากนัน้ใช้กระชอนกรอง
เอาแต่น�้า	ดื่มครั้งละ	ครึ่ง	–	1	แก้ว	วันละ	2-	3	เวลาก่อนอาหาร	
หรือตอนท้องว่าง	 หรือผสมเจือจางดื่มแทนน�้า	 น�้าใบย่านางสด
ไม่ควรทิ้งไว้เกิน	4	ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องปกติ	 เพราะจะมีกลิ่น
เหม็นเปรี้ยว	 แต่ถ้าแช่ในตู้เย็น	 ควรดื่มให้หมดภายใน	 3-7	 วัน	
โดยสังเกตกลิ่นเปรี้ยวเป็นหลัก
 นอกจากนีน้�า้ใบย่านางยงัสามารถน�ามาสระผม	ช่วยให้
ศีรษะเย็น	 ผมดกด�า	 ชะลอผมหงอก	 หรือน�ามาผสมดินสอพอง	
หรอืปูนเคีย้วหมากให้เหลวพอประมาณ	ทาแก้สวิ	ฝ้า	ผืน่คัน	พอก
ฝีหนองได้
 อัญชัน	 เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก	 ล�าต้นมีขนปกคลุม	 
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก	มีใบย่อย	5	–	7	ใบ	ดอกเดี่ยวรูป
คล้ายฝาหอยยาว	3	–	4	 เซนติเมตร	หรือเป็นดอกคู่	ออกดอก
ตามซอกใบ	 มีสีขาว	 สีม่วง	 สีน�้าเงิน	 กลีบใหญ่งองุ้ม	 ออกดอก
ตลอดปี	ผลเป็นฝักแต่ละฝักมีเมล็ด	4	–	8	เมล็ด
	 สรรพคุณของอัญชัน	 ดอกใช้รักษาอาการผมร่วง	 
แก้ฟกช�้า	 บวม	 ใช้ผสมอาหารให้สีม่วง	 เมล็ดเป็นยาระบาย	 ใบ
และราก	ส�าหรับอัญชันชนิดดอกขาวใช้เป็นยาขับปัสสาวะ	และ
ยาระบาย	ชนิดดอกสีม่วง	แก้ตาฝ้าฟาง	และตาแฉะ
	 ประโยชน์ของอญัชัน	น�าดอกมาอบแห้งชงน�า้ร้อน	หรอื
น�าดอกสดมาต้มท�าเป็นเครือ่งดืม่ดบักระหาย	โดยในดอกอัญชนั
มีสารแอนโธไซยานิน	 มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 เสริมภูมิ
ต้านทาน	ใช้เป็นสีผสมอาหาร	โดยเฉพาะขนมไทย	เช่น	ขนมชั้น	
ขนมน�้าดอกไม้	เป็นต้น
	 สารแอนโธไซยานินในดอกอัญชัน	 ช่วยเพิ่มความ
สามารถในการมองเหน็	เนือ่งจากสารตวัน้ีจะไปเพ่ิมการไหลเวยีน
ในหลอดเลือดเล็ก	 ๆ	 เช่น	 หลอดเลือดส่วนปลาย	 ท�าให้กลไก 
ที่ท�างานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงมากขึ้น	 เพราะมีเลือด 
ไหลเวยีนมาเลีย้งมากขึน้	ฟ้ืนฟปูระสทิธภิาพของดวงตา	อนัเนือ่ง
มาจากตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน	ต้อหิน	ต้อกระจก	เป็นต้น	
	 สนใจสมุนไพรอบแห้งของ	 กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
สันมหาพนที่กล่าวมานี้	 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่	 มุทิตา	
สุวรรณค�าซาว	 ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูป	 โทร.	 08	 -6670-
9269	 หรือ	 อัญญาพร	 โปธา	 ฝ่ายการตลาดและการขาย	 
โทร.	 08-1848-1459	 หรือที่	 E	 mail	 :	 sanmahapon_ 
tessban@yahoo.com
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายชัยฤทธิ์	ด�ารงเกียรติ	 นายก�าธร	เดชสกุลธร
รศ.ไพบูลย์	ไพรีพ่ายฤทธิ์	 รศ.วิจิตร	วังใน
ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา
นายเกษม	จันทรประสงค์	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์
นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	
ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์	 นายสุวิทย์	ชัยเกียรติยศ
นายดิเรก	ตนพยอม	 นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
ดร.ประยูร	พลพิพัฒนพงศ์	 ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ
นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นายมนตรี	คงตระกูลเทียน
นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์	 นายยรรยง		ประเทืองวงศ์
นายเปรม	ณ	สงขลา	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์
นายสมชาย	สุคนธสิงห์	 นายสกล	มงคลธรรมากุล
นายเชษฐ์	ตันสกุล	 นายจารุโรจน์	ด่านเกียรติก้อง
ดร.อุทัย	จารณศรี	 Mr.	Robert	Dixon
นายประสิทธิ์	บุญเฉย	 นายระวี	รุ่งเรือง
นายบัญชา	ฉันทดิลก	 นายเทพชัย	เทพช่วยสุข

คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯ	 ดร.	อนันต์	ดาโลดม
อุปนายก	 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ
	 ดร.	กิตติ	วิฑูรวิทย์ลักษณ์
	 นางลักขณา	นะวิโรจน์
	 นายวิรัช	จันทรัศมี
เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ	 ดร.	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว
นายทะเบียน นายสุพล	ธนูรักษ์
สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	 นางนรวรรณ	ชาสวัสดิ์
	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค
กรรมการฝ่ายประชุม/สัมมนา-วิชาการ	 นายสุพล	ธนูรักษ์	
และประสานงานทั่วไป	 ดร.บุญญานาถ	นาถวงษ์	
กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์
	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รศ.	ดร.	จรรยา	พุกกะเวส
	 นางพวงผกา	คมสัน
	 นางสาวสุนทรียา	การุณวงษ์
กรรมการกลาง 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 รศ.สุรวิช	วรรณไกรโรจน์
นางรวิภัทร	มาลาพล	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง
นางปิยนุช	นาคะ	 นายสมเพชร	พรหมเมืองดี
นายชัยณรงค์	จันทร์แสนตอ	 นางวิไล	อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล	 นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์
นางศุรดา	สุวรรณกิจจาการ	 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล
นายนิวัติ	ปากวิเศษ	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน,
	 เปรม	ณ	สงขลา,	โอฬาร	พิทักษ์
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชาชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	มนู	โป้สมบูรณ์,	
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	สมจิตต์	ยะเลาะห์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578-9		โทรสาร	0-2940-6579
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก

	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร		 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย		ร่วมกับสมาคม

ศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ไต้หวัน	 –	

ไทย	มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ	บริษัท	เอเบสท์	จ�ากัด		

และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน�้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย	 	 บ�าเพ็ญกุศล

ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 	ณ	 พระที่นั่งดุสิต 

มหาปราสาท	 	 เมื่อวันที่	 11	 	 พฤษภาคม	 2560	 	 เวลา	 10.00	 น.	 โดยม ี

คุณหญิงประไพศรี	 	พิทักษ์ไพรวัน	ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย		

เป็นผู้น�าคณะจ�านวน	 50	 	 คน	 	 เข้าร่วมบ�าเพ็ญกุศล	 และกราบพระบรมศพ	

โอกาสนี้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.....

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สาราณียกร
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