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พืชสวน วิ ช า ก า ร
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

โกโก้ : อาหารที่ดีที่สุด
และยาวิเศษของทุกยุคสมัย
มารู้จักต้นโกโก้

โกโก้ (cocoa) มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Theobroma
cacao L. เป็นพืชในวงศ์ Sterculiaceae มีแหล่งก�ำเนิดในรัฐเม็กซิโก
และน�ำไปปลูกแพร่หลายทั่วไปในเขตร้อน โกโก้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
สูงประมาณ 3-8 เมตร เป็นพืชที่ชอบร่มเงาและต้องการความชื้นสูง
ผลของโกโก้มลี กั ษณะทรงรียาว ออกตามกิง่ และล�ำต้น ผิวผลแข็ง ขรุขระ
มีร่องตามยาว เปลือกผลหนา ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง แดง หรือม่วงแล้วแต่พันธุ์ เมล็ดเกิดเรียงเป็นแถวตามความยาว
ของผล จ�ำนวน 5 แถว
คุณหลวงราชนิกร น�ำต้นโกโก้มาปลูกครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2446 และเมื่อ พ.ศ. 2495 กรมกสิกรรม (ปัจจุบันคือกรม
วิชาการเกษตร) ได้ทดลองน�ำมาปลูกที่สถานีกสิกรรมบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ สถานีกสิกรรมพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี สถานียางคอหงส์ จังหวัด
สงขลา และสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช และปี พ.ศ. 2515
กรมกสิกรรมน�ำโกโก้พนั ธุล์ กู ผสม Upper Amazon จากประเทศมาเลเซีย
มาปลูกที่สถานีทดลองยางในช่อง จังหวัดกระบี่ ในระยะหลังตั้งแต่ พ.ศ.
2522 เป็นต้นมา มีการน�ำพันธุโ์ กโก้ทงั้ ในรูป ผลโกโก้ (เมล็ด) กิง่ พันธุโ์ กโก้
เข้ามาจากต่างประเทศ เช่น จากมาเลเซีย ฟลอริดา (สหรัฐอเมริกา) และ
อังกฤษ เป็นต้น
กรมวิชาการเกษตรได้ท�ำการวิจัยพัฒนาพันธุ์โกโก้ จากพันธุ์
โกโก้ที่น�ำเข้ามาปลูก โดยศึกษาวิจัยต้น การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบ
พันธุ์ การตัดแต่ง การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
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และการแปรรูปเป็นเมล็ดแห้ง จนได้พนั ธุโ์ กโก้และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ส� ำ หรั บ การผลิ ต โกโก้ ปั จ จุ บั น ได้ ข ยายพั น ธุ ์ โ กโก้ ที่ มี ลั ก ษณะดี เ ด่ น
เพือ่ จ�ำหน่ายต้นพันธุโ์ กโก้ให้เกษตรกรทีต่ ดั สินใจน�ำไปปลูก เช่น ศูนย์วจิ ยั
พืชสวนชุมพร มีศักยภาพในการผลิตเมล็ด เพื่อน�ำไปผลิตเป็นต้นพันธุ์
ปีละ 5 แสนถึง 1 ล้านเมล็ด ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ได้น�ำพันธุ์โกโก้ไปส่งเสริมให้มีการปลูกในจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปลูก
ได้ขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก จากแต่ก่อนพื้นที่ปลูกโกโก้
จะอยู่เฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทย

โกโก้มีผลต่ออารมณ์และจิตใจ

ความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของโกโก้และช็อกโกแลตที่มีต่อ
สุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์นั้น เป็นที่ทราบกัน
มานานแล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่า โกโก้มีสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติท�ำให้
สมองมีการหลั่งสารเคมีที่ดีและเกิดมีความสุขออกมาเป็นจ�ำนวนมาก
อันได้แก่ สารโดปามีน (dopamine) และสารเซโรโทนิน (serotonin)
จึงท�ำให้คนเรามีอารมณ์ดีและมีความสุขหลังได้ดื่มโกโก้ ดังนั้นโกโก้จึงมี
คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาการเกิดอาการซึมเศร้า ซึ่งเกิดจากที่

พฤกษเคมีและประโยชน์ของโกโก้

ในเมล็ดแห้งโกโก้ มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีมากกว่า 700
ชนิดรวมกัน ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของโกโก้ คือสารเคมีกลุม่ โพลีฟนี อลส์
(Polyphenols) ซึ่งประกอบด้วยสาร : ฟลาโวนอลส์ (flavonols)
ฟลาวานอลส์ (Flavanols) ฟลาโวนส์ (flavones) ไอโซฟลาโวนส์
(isoflavones) และแอนโธซั ย ยานามี น ส์ เป็ น ต้ น สารเคมี เ หล่ า นี้
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการท� ำ ให้ เ กิ ด การต่ อ ต้ า นในการเกิ ด สารอนุ มู ล อิ ส ระ
(anti-oxidant) สารต่อต้านการเกิดการอักเสบ (anti-inflammatory)
และป้องกันการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย
ฟลาวานอลส์ (flavanols) ซึง่ เป็นส่วนประกอบของสารฟลาโว
นอยด์ (flavonoids) มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารต้านทานอนุมูลอิสระ และ
สารต้านการอักเสบ (anti-inflammatory agents) ซึ่งเกิดให้มีผลดีต่อ
ทัง้ ระบบการไหลเวียนเลือดและผลต่อสมองทัง้ ด้าน ประชา (cognition)
อารมณ์ (mood) และพฤติกรรม (behavior) สารนี้พบมากในโกโก้
ช็อกโกแลต ชาเขียว ไวน์แดง แอปเปิล ส้ม และเบอร์รี่ สารฟลาโวนอยด์
มีฤทธิ์ในการลดภาวะเครียด ท�ำให้นอนหลับได้ง่าย ล่าสุดมีรายงาน
ทางการแพทย์มากมายที่แสดงอย่างชัดเจนว่า โกโก้มีฤทธิ์ช่วยสมองด้าน
ความจ�ำ  สามารถช่วยลดภาวการณ์ถดถอยของความจ�ำในผู้สูงอายุ
(age-related memory deficit) ได้นนั่ คือ โกโก้จะมีผลช่วยด้านความจ�ำ
และเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงานของเซลล์สมองในด้าน : การเรียนรู้
การรับรู้ การตัดสินใจ ความนึกคิด ความคิดค�ำนึง ความคิดเชิงเหตุผล
ความรู้สติ โดยมีชื่อเรียกรวมกันว่า ประชา (cognition) อีกด้วย
ในโกโก้นอกจากจะมีสารฟลาโวนอยด์แล้วยังมีสว่ นประกอบที่
ส�ำคัญอืน่ ๆ อีกคือ กาเฟอีน (caffeine) และธีโอโบรมีน (Theobromine)
โดยกาเฟอีนนั้นเป็นสารที่พบมากในกาแฟ และชา แต่พบในโกโก้ใน
ปริมาณทีน่ อ้ ยกว่ามาก สารกาเฟอีนมีฤทธิใ์ นการกระตุน้ ต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง ท�ำให้สมองตื่นตัว สารธีโอโบรมีน มีสูตรโครงสร้างคล้าย
กาเฟอีน ฤทธิ์ของสารตัวนี้ท�ำให้เกิดผลดีต่อสมอง การที่โกโก้ มีสาร
กาเฟอีนและธีโอโบรมีนร่วมกันพบว่าเป็นผลดี คือท�ำให้ลดโอกาสของการ
เกิดผลแทรกซ้อนจากกาเฟอีนทีไ่ ด้รบั มากเกินไปด้วย ส�ำหรับสารธีโอโบรมีน
มีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมได้ดี จึงท�ำให้เกิดประโยชน์ในผู้ป่วย
โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง และยังมีคุณสมบัติระงับอาการไอได้ด้วย
โกโก้จึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจอีกด้วย
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สมองขาดสารเซโรโทนิน และการดื่มโกโก้ยังท�ำให้สามารถยกระดับ
อารมณ์ ของเราให้ดีขึ้น และมีความสุข เพราะมีการเพิ่มขึ้นของสาร
โดบามีนนั้นเอง

การผลิต และการตลาดโกโก้

จากสถิติการผลิตโกโก้ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ระบุว่าผลผลิตโกโก้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ
ประมาณ 6% ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และมีผลผลิตสูงขึ้น 5 ล้านตัน
ใน พ.ศ. 2555 ประเทศไอเวอรี่โคสต์ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและมีการ
เพิม่ มากทีส่ ดุ ที่ 1.65 ล้านตัน (33%) ตามมาด้วยอินโดนีเซียที่ 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�ำดับ
ประเทศไทยผลิตเมล็ดโกโก้ได้เพียงประมาณ 0.25% ของความ
ต้องการของอุตสาหกรรม ผงโกโก้ที่ผลิตใช้ในประเทศนั้น ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ท�ำให้ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ มีการน�ำเข้า
เมล็ดโกโก้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 13,000 ตันในปี 2554 มาเป็น 20,000
ตันเศษในปี 2546 จากนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะมี ก ารน� ำ เข้ า ผงโกโก้ ม ากขึ้ น ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมในประเทศ
ไม่สามารถขยายตัวได้ และตั้งแต่พ.ศ. 2553 เป็นต้นมามีการลดการผลิต
น�ำเข้าประมาณปีละ 4-5 พันตัน เพื่อน�ำมาผลิตเป็นผงโกโก้ และโกโก้
บัตเตอร์ส�ำหรับใช้ในประเทศและส่งออก
ตลาดโกโก้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้ผงโกโก้ใน
การผลิตอาหารประเภทเครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูป แบรนด์ซงึ่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีและ
ยอดนิยม คือโอวัลติน และไมโล หรือใช้ผสมท�ำเครื่องดื่ม นอกจากนั้น
ใช้ในการท�ำขนมเค้กและผสมกับอาหารอื่นๆ ในบางประเทศใช้ผงโกโก้
ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ขนมช็ อ กโกแลต แต่ ใ นประเทศไทยมิ ไ ด้ มี
อุตสาหกรรมนี้ จึงใช้ผงโกโก้ในการผลิตขนมด้านนีไ้ ม่มากนัก ประเทศไทย
มีการน�ำเข้าโกโก้ผงเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศซึ่ง
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การน�ำเข้าผงโกโก้มมี ากกว่าการส่งออกตัง้ แต่
ปี 2553 เป็นต้นมา การน�ำเข้าเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4,000 ตัน จนถึง
เกือบ 10,000 ตันในปี 2557
ช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์จากโกโก้ เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตัวหนึ่งที่มี
การน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ อย่างมาก เนือ่ งจากประเทศไทยยังไม่มอี ตุ สาหกรรมท�ำ
ช็อกโกแลต ในระยะ10 ปีทผี่ า่ นมานี้ การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ชอ็ กโกแลตเพิม่
ขึ้นจาก 18 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2544 มาเป็น 145 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2557 โดยน�ำเข้าจากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากจีน มาเลเซีย และ
อิตาลี หลังจากปี 2553 เป็นต้นมามีการน�ำเข้าจากอินโดนีเซียมากขึ้น
(ขอบคุณข้อมูลจาก : สุรพงศ์ อ�ำพันวงษ์. โกโก้กับสมอง ในคอลัมน์ชีวิต
และสุขภาพ, น.ส.พ.เดลินิวส์ ธันวาคม 2559. และ กรมวิชาการเกษตร
.โกโก้...พืชทีถ่ กู ลืม. กสิกร ฉบับประจ�ำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558)
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พืชสวน ร า ย ง า น
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สมาคมพืชสวนฯ 2559
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่าง ๆทัง้ การประชุม สัมมนา การจัดงาน และการจัดแสดง
ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ จึงขอรวบรวมผล
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในรอบปีดงั กล่าวมาเรียนให้ทา่ นสมาชิกได้ทราบดังนี้

การประชุม สัมมนา นิทรรศการ

•

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษทั เดอะมอลล์
กรุ๊ป จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “กล้วย.....ทรัพย์
แห่งสุวรรณภูมิ” เพื่อด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีพ่ ระราชทานข้อความอวยพรปีใหม่
2559 แก่ปวงชนชาวไทยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ตามปีนักษัตรปีวอก ซึ่ง
เป็นลิงโหนตัวกับกิ่งไม้ในมือถือกล้วยพร้อมข้อความ “กินกล้วยดีกว่า”
และสมาคมได้น�ำต้นกล้วยพันธุ์ต่าง ๆ จ�ำนวน 61 พันธุ์ มาจัดแสดง
ลักษณะความแตกต่างทางพันธุกรรม พร้อมแสดงนิทรรศการเรื่องราว
เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหาร และประโยชน์ของกล้วย นอกจากนี้บริษัท
เดอะมอลล์กรุ๊ป จ�ำกัด ได้เชิญและรวบรวมร้านที่ประกอบอาหารด้วย

กล้วยทั้งสี่ภาคมาร่วมงาน ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรได้น�ำพันธุ์กล้วย
น�้ำว้ากาบขาวที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อจ�ำนวน 1,000 ต้น แจกให้แก่ผู้ชม
งานที่สนใจน�ำไปปลูก
• การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟคิ ครัง้ ที่ 12 หรือ
Asia Pacific Orchid Conference 2016 (APOC 2016) ระหว่าง
วันที่ 19 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม
เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งาน APOC 2016 นี้ กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจั ด งาน ภายใต้ แ นวคิ ด กล้ ว ยไม้ แ ห่ ง มวลมนุ ษ ย์ ช าติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์กล้วยไม้ รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ บนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ชาติ นับเป็นงานของคนในวงการกล้วยไม้
ทีย่ งิ่ ใหญ่งานหนึง่ ซึง่ มีการน�ำเสนอทัง้ ด้านวิชาการ การแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดความคิดสร้างสรรค์
ในการน�ำกล้วยไม้มาเป็นองค์ประกอบอีกหลายประเภท มีบูธจ�ำหน่าย
กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้วยไม้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้
ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน
ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 และ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมงานโดยจัดแสดงนิทรรศการแนะน�ำสมาคมฯ

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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พิธีเปิดงาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise

•

งาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
งานนี้ กลุ่มบริษัทสยามพารากอน ร่วมกับสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีน้อมภักดี องค์ราชัน
และราชินี” โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมหลัก คือ การแสดงประติมากรรม
กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตคิ รบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559
การแสดงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากร
น�ำ 
้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ ชมความงดงามของกล้วยไม้พระราชทาน ได้แก่
แคทลียาควีนสิริกิติ์ กล้วยไม้หวายม่วงราชกุมารี กล้วยไม้หวายรักตสิริน
ฯลฯ รวมทั้งการจัดแสดงกล้วยไม้ 9 สกุล และสุดยอดกล้วยไม้แห่งปี มี
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุรยิ างค์กองทัพอากาศ และบันทึก
คลิปวีดิโอถวายพระพร เพื่อรวบรวมทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้วย
ในพิธีเปิดงานปีนี้ พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดงานที่ประสบความส�ำเร็จและได้รับความชื่นชมเช่นใน
ทุกปี
• ร่วมงาน Tangshan International Horticultural
Exposition 2016 และ AIPH Tangshan International Horticultural Exposition Forum ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ณ
เมือง Tangshan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้คุณวิรัช
จันทรัศมี คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ และ คุณสุนิสา บุญญะปฏิภาค ไปร่วม
พิธีเปิดงานและศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกถังซาน 2016 ที่จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด เมืองและธรรมชาติ (City & Nature : Phoenix Nirvara)
• ร่วมจัดงานบ้านและสวน Mid year 2016 ระหว่างวัน
ที่ 27-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การปะชุมและแสดงนิทรรศการ
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

งาน Tangshan International
Horticultural Exposition 2016
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ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนฯ บรรยายพิเศษในการประชุม Asian Horticultural Congress 2016

ร่วมประชุม Asian Horticultural Congress 2016

สมาคมพืชสวนฯ ได้รับเชิญจาก บริษัทอัมรินทร์พลิ้นติ้ง
จ�ำกัด ให้ไปร่วมจัดงาน Mid year 2016 ดังกล่าว ภายในงานได้จัดพื้นที่
The Gardener Relax Zone หรือ ที่พักคนรักสวน ซึ่งสมาคมฯ ได้
ประสานให้ โ ครงการฟ้ า ประทานฟาร์ ม อ� ำ เภอวั ง น�้ ำ เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา มาตกแต่งสวน และจัดมุมกาแฟ บริเวณทีจ่ ดั กิจกรรมพบปะ
พูดคุย และ Workshop ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้
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ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ คุณลักขณา นะวิโรจน์ อุปนายกสมา
คมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษมาร่วมพูดคุยด้วย
• งาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 8
-10 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากบริษัทอิม
แพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ให้ร่วมจัดงานดังกล่าว วัตถุประสงค์
เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร
อุปกรณ์การเกษตรและปัจจัยการผลิต และเพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรและ
นักธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเลือกสรรและเรียนรู้เทคโนโลยี และเป็นเวที
เจรจาธุรกิจสูภ่ มู ภิ าคอาเซียน โดยสมาคมฯ ได้รว่ มจัดบูธแนะน�ำสมาคมฯ
และช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทัง้ สนับสนุนในการจัดสัมมนาเพือ่
ขับเคลือ่ นการพัฒนาความรูก้ ารเกษตรไทยให้กา้ วหน้าทันตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตลาดยุโรปต่อไป
• ร่วมประชุม Asian Horticultural Congress ครั้งที่ 2
(AHC 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ Century City
International Convention Center เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การประชุม AHC 2016 นี้ สมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน จาก 17
ประเทศ เช่น จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน
อิหร่าน เป็นต้น ซึ่งคณะผู้แทนจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยที่ไป
เข้าร่วมประชุมมีจ�ำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมี ดร. อนันต์ ดาโลดม นายก
สมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะ โอกาสนี้ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Horticulture in Thailand และแนะน�ำ
ประเทศไทยซึง่ มีความพร้อมทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Asian Horticultural 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 ได้ รั บ เชิ ญ จากคณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 ซึ่ง ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ ได้ไป
ร่วมในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
พืชสวนส�ำหรับประเทศไทย และ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ที่ปรึกษา
สมาคมร่วมอภิปรายเรือ่ ง Horticultural 4.0 โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุน
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” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการด�ำเนินรอยตามแนว
พระราชด�ำริเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้
นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสนใจในการปรับภูมิทัศน์ภายในที่อยู่
อาศั ย ให้ มี พื้ น ที่ สี เขี ย วและสวยงาม ผ่ า นกิ จ กรรมการประกวดจั ด
สวนหย่อม ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มอบหมาย ดร.เศรษฐพงค์ เลขะวัฒนะ
กรรมการสมาคมฯ และ คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ เลขาธิการสมาคมฯ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสวนหย่อมดังกล่าว

กิจกรรมสนับสนุน

•

สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง
“การเกษตรทันสมัยเพือ่ ความยัง่ ยืนในสังคม AEC” เมือ่ วันที่ 22 มกราคม

2559 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สมาคมฯ มอบหมาย รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ
คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้
• กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ศาสตร์
เกษตร ระพี” (The RAPEE International Conference) ระหว่างวันที่
23-24 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ
กล้วยไม้ของไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงกล้วยไม้ไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การสัมมนาดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ เพิม่ พูนความรูใ้ นการอนุรกั ษ์กล้วยไม้ และ
พัฒนากล้วยไม้อย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ
ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวม 150 คน
กรมวิชาการเกษตรได้เชิญผูแ้ ทนสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา ซึง่ สมาคมฯ ได้
มอบหมาย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา คุณสุนิสา บุญญะปฏิภาค คุณวิรัช
จันทรัศมี และคุณมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์ เข้าร่วมสัมมนา
• ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรระดับ
ชาติ เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายส้มโอไทยให้อร่อย ปลอดภัยมีกินทั้งปี
ครั้งที่ 5 ตอน “ส่งออกตลาดญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน โอกาสนี้ สมาคมฯ ได้มอบหมาย
ร.ศ.วิจติ ร วังใน ทีป่ รึกษาสมาคมฯ และ คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ เลขาธิการ
สมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย
• เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม
2559 มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ได้จัดงาน “วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง”
ซึ่งเมล็ดปาล์มงาช้างน�ำเข้ามาจากประเทศปานามา กระทรวงการต่าง
ประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และทรงพระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอ�ำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี ในปี 2546 น�ำไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบท�ำเครื่อง
ประดับแทนงาช้างและงานหัตถกรรมต่อไป มูลนิธิสวนหลวง ร.9 จึงได้
เชิญสมาคมฯ ร่วมปลูกต้นปาล์มงาช้าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ
สวนหลวง ร 9 ซึง่ ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ
สมาคมฯ ได้ไปร่วมงานดังกล่าว
• สมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอล์ลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การเป็นองค์กรสาธารณ
กุ ศ ล และเรื่ อ งการด� ำเนิ น งานของมู ล นิ ธิ แ ละสมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระท�ำความผิดที่เข้าลักษณะของการฟอกเงิน สมาคมฯ มอบหมาย
คุณสุพล ธนูรักษ์ เข้าร่วมประชุม

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ปลูกปาล์มงาช้าง

•

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ร่วมกับ
สมาคมพืชสวน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่
8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีวชิ าการให้อาจารย์ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสูส่ าธารณชน เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประสบการณ์
ด้านวิชาการและการกระจายผลงานสู่ภาคปฏิบัติ
• ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาน�้ำมันมะพร้าว และสถาบันวิจัย
พืชสวน จัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง ความจริงเกีย่ วกับคอเลสเตอรอล ในวัน
พฤหัสสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลกับน�้ำมันมะพร้าว และการบริโภคไข่ น�ำเสนอ
ประสบการณ์จากผูใ้ ช้จริง สมาคมฯ มอบหมาย ดร.จรรยา พุกกะเวส และ
คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ เข้าร่วมสัมมนา
• มูลนิธิสวนหลวง ร 9 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
สวนพฤกษศาสตร์กบั การอนุรกั ษ์ความหลากหลายของพืชในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน จีน และญี่ปุ่น ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ หอรัชมงคล
สวนหลวง ร9 กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และเป็นองค์ปาฐก
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พิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรม
พืช” การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คุณหญิงประไพศรี พิทกั ษ์ไพรวัน รศ.วิจติ ร
วังใน คุณวิรชั จันทรัศมี ดร.จรรยา พุกกะเวส ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
คุณกฤชกมล ทองเพ็ง และคุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์

ทัศนศึกษา

•

สมาคมฯได้น�ำสมาชิกสมาคม เจ้าหน้าที่บริษัท เอ เบสท์
จ�ำกัด และโครงการฟ้าประทานฟาร์ม จ�ำนวน 23 คน เดินทางไปร่วมพิธี
มอบทุนการศึกษา “มูลนิธอิ นันต์ ดาโลดม” ให้กบั นักเรียนโรงเรียนวัดเพ็ง
ประดิษฐาราม อ�ำเภอเคียนซา และทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม
2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• สมาคมฯ ได้น�ำคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
บริหารสมาคม จ�ำนวน 21 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการฟ้า
ประทาน และประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 ณ ฟลอร่าปาร์ค อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

13

พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

ฟิวเจอร์พาร์ค
สานต่องานพ่อสร้าง ปี 2559
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ร่วมจัดงานโครงการ 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
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา
89 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นการด�ำเนินรอยตามแนว
พระราชด�ำริ เรือ่ งการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเพือ่ เป็นการ
รณรงค์และกระตุน้ ให้นสิ ติ นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปสนใจในการปรับ
ภูมิทัศน์ภายในที่อยู่อาศัยให้มีพื้นที่สีเขียวและสวยงามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
การจัดงานดังกล่าวได้ก�ำหนดไว้ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จสวรรคต
รูปแบบและแนวคิด ซึ่งแนวคิดในปีนี้ได้ก�ำหนดว่า “ใต้ร่ม
พระบารมี ครองราชย์ 70 ปี มหามงคล” ส�ำหรับรูปแบบประกวด
จัดสวนมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทัว่ ไป ไม่จำ� กัดอายุ ทีมละ 2-5
คน และประเภทระดับอุดมศึกษา เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่อยู่สถาบัน
ศึกษาเดียวกัน อายุระหว่าง 17 – 25 ปี ทีมละ 2 – 5 คน เช่นกัน โดยทั้ง
2 ประเภทจะต้องจัดสวนในพื้นที่ 2 x 4 เมตร ให้สวยงาม ตามแนวคิด
ทีฟ่ วิ เจอร์พาร์คได้กำ� หนดไว้ ภายในสวนจะต้องสือ่ ให้เห็นถึงการเฉลิมฉลอง
ด้วยความจงรักภักดี ความร่มเย็นเป็นสุขที่ได้เป็นพสกนิกรของพระบาท
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สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ของปวงชนชาวไทย
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น โดยคณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
หลายองค์กร มาร่วมพิจารณาตัดสินสวนตามหลักเกณฑ์ที่ว่าจัดสวน
สวยงามตรงตามแนวคิด ใต้ร่มพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี มหามงคล
สวนมีความคิดสร้างสรรค์สวยงาม ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ ชนิดต้นไม้
ทีน่ ำ� มาตกแต่งเป็นองค์ประกอบมีความเหมาะสม ตลอดจนความเป็นไปได้
ในการที่ผู้เข้าชมจะน�ำแนวคิดไปจัดสวนที่บ้านได้จริง
ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจัดสวนประกวดเป็นจ�ำนวนมากได้
ออกแบบการจัดสวนเป็นภาพจ�ำลองให้ได้สัดส่วนอย่างที่ควรจะเห็นได้
ด้ ว ยตาจริ ง ๆ (perspective) โดยขนาดไม่ น ้ อ ยกว่ า A4 และ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาคัดเลือกไว้ประเภทละ 10 ผลงาน เมือ่ ผูส้ ง่ งาน
เข้าประกวดผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้จดั สวน ฟิวเจอร์พาร์คได้เชิญมา
ประชุ ม รั บ ทราบกติ ก าและรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ในการจั ด สวนที ม ละ
15,000 บาท โดยจะเริ่มเตรียมการในวันที่ 22 พฤศจิกายน และจัดสวน
ในคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.00 น. และสิ้นสุดการจัดสวน
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. หลังจากนัน้ คณะกรรมการ
จะเริม่ เข้าพิจารณาตัดสินสวนตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กำ� หนดไว้ ซึง่ จะประกาศ
ผลการตัดสินในบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เมื่อผู้เข้าประกวด
ทราบผลก็จะได้รบั การติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าทีข่ องฟิวเจอร์พาร์ค
ในการเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลต่อไป

องค์ประธานทอดพระเนตรสวนประกวด

องค์ประธานประทานรางวัลชนะเลิศสวนประเภทต่าง ๆ
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�ำไมคนไทย
ถึงรักในหลวง” ...เพราะเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ท�ำให้ไม่สามารถที่จะตอบได้ภายใต้ค�ำพูด
อันสั้น แต่มีเพียงค�ำตอบสั้น ๆ ว่า “ทุกหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านท�ำเพื่อประโยชน์ของปวงชน
ชาวไทยทั้งประเทศ” นั่นคือค�ำตอบที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถตอบได้ว่า “ท�ำไมคนไทย
ถึงรักในหลวง”
นับจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงขึน้ ครองราชย์สมบัติ
จวบจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีวันไหนเลยที่พระองค์ไม่ทรงคิดถึงปวงชนชาวไทยของพระองค์ พระองค์
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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สวนชื่อ “บ้านของพ่อ” ชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา

ทีมฟ้ามุ่ยสายหมอก

ทรงทุม่ เท พระวรกาย บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยทัว่ ประเทศ
เสมอมา ทีมฟ้ามุ่ย สายหมอก ได้เสนอสวนที่มีชื่อว่า “บ้านของพ่อ”
ภายใต้แนวคิด “เทิดพระเกียรติ 70 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยสื่อออกมา
ผ่านบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ที่สร้างจากความภาคภูมิใจ น�ำเศษไม้ที่เหลือใช้
มาผนวกกับความคิดในการออกแบบให้ดูมีเอกลักษณ์ มีความเป็น eco
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design ร่วมสมัย เล่าเรื่องราวผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ที่แขวนอยู่ทั่ว
ผนังบ้าน
ให้ความหมายว่า นับจากทีพ่ ระองค์ขนึ้ ครองราชย์ ผ่านมาจนถึง
วันนี้เป็นระยะเวลา 70 ปีที่พระองค์ทรงงานหนัก ทุ่มเทพระวรกาย
เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย แต่ก็คงไม่สามารถเล่าเรื่องราว
ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ได้จนหมดสิ้น ความผูกพัน ความจงรักภักดี
ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ได้สื่อผ่านสายโซ่เหล็กอันเหนียวแน่น
เป็นบ่วงคล้องเข้าหาซึ่งกันและกัน ให้ความหมายว่า ปวงชนชาวไทย
ต่างก็มีความรัก ความจงรักภักดี ต่อพระองค์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ภายใต้หลังคาบ้าน ซึ่งใช้วัสดุโปร่งแสง สามารถมองทะลุ
ผ่านขึ้นไปบนฟ้า ถ่ายทอดเรื่องราวพระบารมีของพระองค์ที่มีอยู่ทั่วผืน
แผ่นดินไทย ตราสัญลักษณ์ ภปร. กระจายอยู่โดยรอบของประเทศ
นัน่ หมายความว่า พระบารมีของพระองค์ทรงปกเกล้าชาวไทยทัว่ แผ่นดิน
ที่นั่งพักผ่อน ผ่านการออกแบบให้มีความเรียบง่าย โดยมีการจัดวาง
หนังสือโครงการพระราชด�ำริ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่พระองค์ทรงท�ำ
เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด
ทางเดินไม้ ผสมผสานกับต้นไม้นานาพรรณ บ่งบอกถึงความ
เรียบง่าย และยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การใช้ชีวิตที่
พอเพียง เรียบง่าย และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว หลักไม้ที่
แข็งแรง เรียบง่ายสายสัมพันธ์ของปวงชนชาวไทยผ่านโซ่ ถึงเลขประจ�ำ

สวนชื่อ “เกิดในรัชกาลที่ 9” รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป

รัชกาลของพระองค์ได้ถูกออกแบบให้เป็นประติมากรรมนูนสูงโดยใช้
มอสเป็นหลักในการจัดท�ำ  สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเรียบง่ายและ
การปรับสภาพของมอส ในธรรมชาติที่สามารถปรับสภาพเพื่อให้มีชีวิต
อยู่รอดได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะฝน แล้งหรือหนาว มอสก็ยังมีชีวิตอยู่ได้
(พระองค์ไม่ได้จากปวงชนชาวไทยไปไหนพระองค์ยังทรงอยู่ในใจของ
ปวงชนชาวไทยตลอดกาล) ผสมผสานกับหมู่มวลพรรณไม้โดยรอบ
ให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์
ทีม “ฟ้ามุย่ สายหมอก” บอกว่า “บ้านของพ่อหลังนีเ้ ปรียบเสมือน
ที่จะน�ำทางให้ปวงชนชาวไทยได้เดินตามรอยและมีโอกาสที่จะแต่งเติม
บ้านของพ่อให้มคี วามสุขและมีความภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มบ้านเดียว
กับพ่อของเรา”
รองชนะเลิศ เป็นสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญ บุ รี เช่ น กั น ชื่ อ ที ม ดิ น ปลู ก 25 ประกอบด้ ว ย นายวั ช ริ น ทร์
กลิ่นแก่นจันทร์ นายสาหัส สกุลหิรัญรัศมี นายเทพพิทักษ์ พลไตร
นายประชารัฐ ค�ำยอดแก้ว และนายอภิชัย คุณเกียรติ ใช้ชื่อสวนว่า
“สายธารแห่งปัญญา” แนวคิด
“น�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในงานเกษตร แม้ดินจะไม่ดีบ้าง หรือมี
อุปสรรคทางด้านอื่น ๆ ถ้าแก้ไขปัญหาในเรื่องแหล่งน�้ำที่จะใช้ในการ
เพาะปลูกได้แล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็พลอยติดตามมา” เป็นตอนหนึ่งของ
พระราชด� ำ รั ส ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ะภาพที่ ท รงเข้ า ใจและ

ทีม Feeling in the Form กับสวนรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับพสกนิกร หากไม่มีน�้ำใช้ทุกชีวิต
ก็ไม่อาจเติบโตอย่างสมบูรณ์ น้อง ๆ จึงน�ำแนวคิดจากการทรงงานของ
พระองค์คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบอกเล่าถึง
พระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 70 ปีทพี่ ระองค์ทรงให้ความส�ำคัญทาง
ด้านแหล่งน�ำ 
้ พัฒนาแหล่งน�ำ้ โดยการเติมอากาศให้นำ�้ จากโครงการกังหัน
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ชัยพัฒนาและจากผักตบชวา จนเกิดเป็น ข้าว ปลา อาหาร ตลอดจน
น�ำผลผลิตมาพัฒนาต่อยอดโดยไม่รู้จบภายใต้โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา
“พระองค์ทรงเป็นดั่งสายธารแห่งปัญญาที่ได้มอบความรู้และ
แนวทางในการด�ำรงชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เปรียบเสมือนสายน�้ำที่
ชุ่มฉ�่ำหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโตอย่างมั่นคง พวกเราจะเป็นต้นกล้าที่จะ
เติบโตใต้ร่มพระบารมีและน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสมาปรับใช้ในการ
ด�ำรงชีวิตสืบไป” สมาชิกของทีม “ดินปลูก 25” ยืนยัน
รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล เป็นของทีม รากแก้ว จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี ในแนวคิดตามรอยพระราชา ชมเชย
ที่ 2 ชื่อทีม Spang Hand ชื่อสวนพระผู้ให้ แนวคิดความหลากหลาย
ที่ลงตัวและกลมกลืน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
ธัญบุรี เช่นกัน ส่วนรางวัลชมเชยที่ 3 ชือ่ ทีม The Music จากมหาวิทยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี ซึ่งสวน MUSIC OF THE KING
แนวคิดเปรียบดังเสียงเพลงที่พ่อเคยเล่นบทเพลงซึ่งเป็นค�ำสอนต่าง ๆ
ส่วนประเภทประชาชนทั่วไป ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล
40,000 บาท ชื่ อ ที ม ภู มิ น ทร์ ทั ศ น์ ประกอบด้ ว ย นายกิ ต ติ นั น ท์
ชุตมิ าปัญญา นายณัฐพล สุม่ ดี นายศราวุธ จูงใจ นายสุรพงษ์ เพ็ชรักษ์
และนายสุลักษณ์ โชติพรม ชื่อสวนว่า “สายธาร” แนวคิด พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเปีย่ มไปด้วยพระอัจฉริยภาพ
หลากหลายด้าน และตลอด 70 ปี ที่พระองค์ครองราชย์นั้น ได้น�ำความรู้
และความสามารถของพระองค์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมไปถึง

คณะกรรมการพิจารณาแบบสวน
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การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน�้ำ  ทั้งพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ เช่น ฝนเทียม โครงการแก้มลิง รวมไปถึงการท�ำฝาย และเขื่อนต่าง ๆ
ในประเทศ พัฒนาพื้นที่แห้งแล้งในแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การท�ำเกษตรกรรม โดยครั้งหนึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด�ำรัสว่า
“หลักส�ำคัญว่าต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้ น�้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า
ชีวิตนั้นอยู่ที่น�้ำ ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้” พระองค์ทรงให้
ความส�ำคัญกับน�้ำต่อราษฎรมาก สิ่งที่พระองค์ได้สอนเปรียบเสมือน
น�้ำพระราชหฤทัยที่ไหลรินสู่ประชาชนให้ชุ่มฉ�่ำ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงเห็นความส�ำคัญของน�้ำเช่นกัน โดย ทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งว่า “ถ้าพระองค์เป็นน�้ำ  ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวาย
ความจงรักภักดีต่อน�้ำ” จึงน�ำแนวคิดนี้มาเป็นหลักในการออกแบบ
ภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่า “สายธาร”
รองชนะเลิศ ชื่อทีม Feeling in the Form ประกอบด้วย
นายวิศิษฐ์ สุริโย นายพัฒนเศรษฐ์ ประชากูล นายณัฐพล วินธาดา
นายอานน เอีย่ มแจ๋ และนางสาววิชดิ า บุญเย็น ได้รบั เงินรางวัล 20,000
บาท ในชื่อสวนว่า “เกิดในรัชกาลที่ 9” แนวคิด ตั้งแต่เกิดมา ก็ได้ฟัง
เรื่องต�ำนาน ถึงเทวดา ที่อยู่บนดิน ท่านไม่ได้มีร่างสูงใหญ่ ไม่ได้มีอ�ำนาจ
วิเศษแต่ได้สร้างแผ่นดินที่ชื่อว่าประเทศไทย ให้พวกเราได้มีอยู่มีกิน
ให้บนดินได้มีต้นไม้ให้สายน�้ำไหลลงสู่แผ่นดิน ให้บนฟ้ามีฝนตก ชุ่มฉ�่ำ
จนใจเปีย่ มด้วยความภักดีในใต้รม่ พระบารมีอนั ยิง่ ใหญ่ให้คนไทยได้ภมู ใิ จ
ทีไ่ ด้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ ให้คนไทยได้กล่าวขานออกไปด้วย
ใจอันภักดี ให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเราเกิดในรัชกาลองค์ภูมิพล
ต้นโพธิ์ทอง หมายถึง ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปทั่ว
ทุกบ้านเรือน ท�ำให้ประชาชนทุกบ้านเรือนได้มคี วามสุข พออยูพ่ อกิน บนยอด
ประดับด้วยใบโพธิ์ทองที่ใช้ศิลปะดุนโลหะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านล่างประดับรูป
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ หมายถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์
แผ่ไปทั่วถึงบ้านเรือนทุกหลังทั่วประเทศ
บริเวณสวนแนวตั้ง แสดงถึงการประหยัดของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในบ้านประดับด้วยดอกไม้หมายถึง
ความสุ ข ที่ เ หลื อ ล้ น ของประชาชนทุ ก บ้ า นเรื อ น มี ก ารน� ำ ต้ น กล้ ว ย
มาใช้ปลูกผักสวนครัวโดยไม่ต้องรดน�้ำ  เป็นแนวทางการออกแบบที่รัก
สิ่งแวดล้อม
รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลเป็นของทีม Lamoon Flower and
Garden แนวคิด 70 ปี บารมีปกเกล้าปกเกศา ไพร่ฟ้าชาวประชา เทิดไว้
ในใจชนจนนิรันดร์ ทีมที่ 2 ชื่อ สีเขียวในสวนสวย แนวคิดห้องท�ำงาน
ของพ่อ สวนทีมที่ 3 ชื่อ ADD Green in Garden แนวคิด เดินทีละก้าว
กินข้าวทีละค�ำ ท�ำทีละอย่าง
ซึง่ รางวัลชมเชยทัง้ สองประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
จะได้รบั เงินรางวัลละ 7,000 บาท การจัดสวนของทัง้ สองประเภทในเวลา
ที่ค่อนข้างจ�ำกัด แต่สามารถสื่อความหมายและจัดได้สวยงามลงตัว
อย่างเหมาะสม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภาคภูมิใจที่ได้
ด�ำเนินการมาในระยะเวลาหลายปี

ทีมภูมินทร์ทัศน์กับสวนชื่อ “สายธาร” ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป

ทีมดินปลูก 25 กับสวนชื่อ สายธารแห่งปัญญา

คณะกรรมการตัดสิน

อนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ลานกิจกรรม Avive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ เป็นประธานพิธเี ปิดงานและประทานถ้วยรางวัลแก่ทมี ชนะ
เลิศในการแข่งขันประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโครงการฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง ประจ�ำปี
2559 ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของทุ ก ปี ใ นช่ ว งระยะเวลา
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ในงานนอกจากจะมีการประกวดสวนหย่อม ยังมีการจัดแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแจกกล้าพันธุ์ไม้ การออกร้านจ�ำหน่าย

สินค้าในโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ อีกด้วย แต่ในปี พ.ศ.2559
เป็นปีที่ประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าสุดแสนจะเศร้าโศกเสียใจ เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
ถึงแม้ทุกคนจะมีความเศร้าโศกสุดอาลัยอย่างยิ่งเพียงใดก็ตาม แต่ชีวิต
และการงานต้องด�ำเนินต่อไป งานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง
ประจ�ำปี 2559 จึงได้ด�ำเนินการตามโครงการที่ก�ำหนดไว้ดังที่กล่าว
มาแล้ว และประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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พรรณนีย์ วิชชาชู

ตะลอนทัวร์ญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)

สะพานชินยามาบิโกะ
ใน facebook และ ใน Line เห็นใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น
แถมมีข่าวคราวผู้คนจ�ำนวนมากนับพันคนถูกหลอกว่าจะได้นั่งเครื่องบิน
เช่าเหมาล�ำไปเที่ยวญี่ปุ่น ในราคาที่แสนถูก จนไม่น่าจะเป็นไปได้ รู้สึก
เห็นใจผู้ที่อยากจะไปเที่ยว เตรียมตัวอย่างดี แต่มาถูกลอยแพที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ นับว่าโชคดีทถี่ กู ทิง้ ทีเ่ มืองไทย ดีกว่าไปถูกทิง้ ทีญ
่ ปี่ นุ่ จะล�ำบาก
กว่านี้
เมื่อฉบับที่แล้ว ได้พาท่านเที่ยวถึงเมืองมรดกโลกนิกโก้ ฉบับนี้
เราไปกันต่อ...

หุบเขาคุโรเบะ

นั่งรถไฟออกจากนิกโก้เมื่อเวลา 8 โมงเช้า ดื่มกาแฟกระป๋อง
และขนมปังบนรถไฟเป็นอาหารเช้า บางคนซื้อข้าวกล่องมาจากสถานี
รถไฟ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือ คานาซาว่า (Kanazawa)
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ เราลงรถที่สถานีเด็นทึสุโทยามะ มีฝนปรอย ๆ
คณะของเราลากกระเป๋าเดินหาโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ
นัก หลังจากเช็คอินทีโ่ รงแรมแล้วก็ออกมาหาอาหารกลางวันรับประทาน
กัน โชคดีที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ ๆ และชั้นล่างของห้างมีร้านอาหาร
อยู่หลายร้าน เราเลือกร้านราเมงที่มีป้ายการันตีหน้าร้านว่าได้รางวัล
ความอร่อย 3 ปีซ้อน..ก็อร่อยใช้ได้ตามประสาราเมง...
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เมื่ออิ่มแล้วก็พากันเดินมาที่หน้าสถานีรถไฟ มีสถานีรถบัส ซึ่ง
เป็น Loop Bus คือรถบัสทีว่ นไปตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ มีหลายสาย
ให้เลือกตามสถานที่ที่อยากไป คณะของเราเลือกไปลงที่สถานีรถไฟ
คานาซาว่าก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่ากันว่ามาคานาซาว่าต้องมาถ่ายรูป
กับซุ้มประตูที่มีชื่อว่า ซูซูมิมง ซูซูมิ ที่อยู่หน้าสถานีรถไฟคานาซาว่า เป็น
ซุม้ ประตูทมี่ อี งค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 2 รูปแบบ คือเป็นไม้สเี่ หลีย่ ม
ต้นใหญ่ ๆ วางเอียงเป็นวงกลมเหมือนกับค�ำ้ ยันกันไว้ รวมทัง้ หลังคาก็เป็น
ไม้ ถัดจากส่วนที่เป็นไม้จะเป็นโครงเหล็กครอบด้วยหลังคาแก้วลักษณะ
เป็นโดม เรียกว่า โมเทนามิ ภายในโดม คือ ห้างสรรพสินค้าดี ๆ นี่เอง
เราถ่ายรูปกับซุม้ ประตู ซูซมู มิ ง ซูซมู ิ กันสักพัก พระอาทิตย์เริม่
จะอ่อนแสง จึงรีบท�ำเวลานั่งรถบัสต่อไปยังหมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ ซึ่งเป็น
ชุมชนโบราณ แหล่งผลิตชาชายะ สมัยเอโดะ เป็นหมู่บ้านโรงน�้ำชา
แต่คณะของเราไม่ค่อยสนใจชาสักเท่าไร กลับไปสนใจร้านที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทองค�ำเปลวฮาคุซะ สินค้าประจ�ำเมืองคานาซาว่า พีใ่ นกลุม่ ซือ้
เครื่องส�ำอาง และเครื่องประดับท�ำจากทองค�ำเปลวไปหลายชิ้น ในขณะ
ที่คนอื่น ๆ เป็นกองเชียร์
จากหมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ เราแวะไปชมปราสาทคานาซาว่า
แต่เป็นเวลาทีป่ ราสาทปิดแล้ว จึงได้แต่ชมแสงไฟทีส่ ะท้อนจากตัวอาคาร
ภายในปราสาท สวยไปอีกแบบ จากนั้นเรานั่งรถบัสกลับมาที่สถานี

คานาซาว่า เพื่อนั่ง Loop Bus ต้นทางที่สถานีคานาซาว่ากลับมาที่สถานี
โทยามะ ใกล้กบั สถานีรถไฟโทยามะ มีหา้ งสรรพสินค้าไม่ใหญ่นกั จึงพา
กันเดินดูสินค้าตามอัธยาศัย และแยกย้ายกันหาอาหารเย็นที่ถูกใจใคร
ถูกใจคนนั้นรับประทานกันก่อนเข้าที่พัก
เช้าวันรุ่งขึ้น เราออกจากที่พักกันแต่เช้า จุดหมายของเราคือ
หุบเขาคุโรเบะ ซึง่ อยูต่ อนบนของแม่นำ�้ คุโรเบะ ในจังหวัดโทยามะ หุบเขา
แห่งนีเ้ ป็น 1 ใน 3 หุบเขาทีส่ วยทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ และว่ากันว่าเป็นหนึง่ ในร้อย
ของสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมา
เที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีในบริเวณหุบเขาคุโรเบะ คือระหว่างเดือนตุลาคม
– ปลายเดือนพฤศจิกายน
เรานั่งรถไฟจากสถานีเด็นทึสุโทยามา ไปยังสถานีอูนะซูกิ
ออนเซน แล้วไปซือ้ ตัว๋ รถไฟส�ำหรับเทีย่ วชมหุบเขาคุโรเบะ เป็นรถไฟสาย
Kurobe George Railway ซึ่งเป็นตู้รถไฟเล็ก ๆ แบบ open air ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวนั่งเท่านั้น ไม่มีพื้นที่เหลือพอที่จะเดินไปเดินมาได้ ตั๋วรถไฟ
จะไม่ระบุที่นั่ง แต่จะระบุตู้ที่นั่ง จึงสามารถเลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยแบบ
ใครมาก่อนเลือกก่อน เมือ่ รถไฟเคลือ่ นขบวนไปถึงสถานทีท่ เี่ ป็นจุดชมวิว
ทีส่ ำ� คัญ ภายในรถไฟจะมีเสียงบรรยายเป็นภาษาญีป่ นุ่ คงอธิบายถึงสถานที่
นัน้ ๆ ตามเส้นทางทีร่ ถไฟผ่าน แต่ผบู้ รรยายท�ำเสียงเล็กเสียงน้อยเหมือน
พากษ์การ์ตูน คงจะเป็นการบรรยายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจง่าย ๆ มากกว่า
แต่คนฟังอย่างเราซึง่ ฟังภาษาญีป่ นุ่ ไม่ออกก็พลอยเพลิดเพลิน และอมยิม้
ตามเสียงทีพ่ ากษ์ไปด้วย ตามข้อมูลบอกว่าเส้นทางรถไฟสายนีเ้ ดิมเคยใช้
เป็นเส้นทางขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ปัจจุบัน
น�ำมาใช้เป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยว
รถไฟวิ่งไปอย่างช้า ๆ ผ่านจุดส�ำคัญ ๆ และชะลอให้ถ่ายรูปได้
จุดแรกคือ สะพานชินยามาบิโกะ สีแดงเด่นมาก ความยาว 166 เมตร
เป็นสะพานข้ามแม่น้�ำคุโรเบะ สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าก�ำลังจะเข้าสู่
หุบเขาคุโรเบะแล้ว เส้นทางของรถไฟชมวิวสายนี้มี 4 สถานี จะลงเที่ยว
สถานีไหนก็ตตี วั๋ ไปสถานีนนั้ ถ้าจะไปต่อก็ซอื้ ตัว๋ ต่อไปได้ แต่กลุม่ เราไปลง
สุดสายไม่แวะระหว่างทาง นั่งไปตลอดเส้นทางซึ่งยาวประมาณ 20
กิโลเมตร ผ่านสะพาน 20 แห่ง ลอดอุโมงค์กว่า 40 อุโมงค์ ใช้เวลา
เดินทาง (ขาเดียว) ประมาณ ชั่วโมงครึ่ง ตลอดเส้นทางก็จะได้เห็นธารน�้ำ 
สีฟ้าอมเขียว ป่า หุบเขา โขดหิน และใบไม้สีแดง เป็นระยะ ๆ บางจุด
สวยงามตืน่ ตาตืน่ ใจ บางจุดก็ดสู งบเงียบน่าลงไปเดินเล่น หรือนัง่ พักผ่อน
ซุ้มประตูซูซูมิมง ซูซูมิ

ปราสาทคานาซาว่า ยามค�่ำคืน

สะพานชินยามาปิโกะ
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สะพานเชื่อมระหว่างหน้าผา
กับบริเวณสถานีรถไฟ

ธารน�้ำตกบริเวณหุบเขาคุโรเบะ

ทางเดินเลียบหน้าผา

ที่สถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายนี้ สามารถไปเดินเล่น
ดูทิวทัศน์รอบ ๆ ได้ จะมีสะพานข้ามแม่น�้ำ  และ ทางเดินเลียบหน้าผา
ระยะทางประมาณสัก 1,500 เมตร เมื่อได้เวลาพอสมควรก็กลับมาขึ้น
รถไฟชมวิวกลับไปยังสถานี อูนะซูกอิ อนเซน ทีส่ ถานีนเี้ รายังพอมีเวลาเดิน
เที่ยวได้อีกพอสมควร เดินไปที่จุดชมวิวยามาบิโกะ ที่สามารถมองเห็น
รถไฟวิง่ บนสะพานชินยามาบิโกะ สีแดงได้ มองเห็นทะเลสาบ และขุนเขา
เป็นมุมกว้าง จากนั้นกลับมาเดินดูตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ มีร้านค้า
และร้านอาหารอยู่ไม่กี่ร้าน ดูเงียบสงบดี สัมผัสน�้ำพุร้อนบ่อเล็ก ๆ ใกล้
กับสถานีรถไฟ ก่อนขึ้นรถไฟกลับโทยามะ พวกเราพักค้างที่โทยามะ
อีก 1 คืน

วัดเซ็นโคจิ - ปราสาทมัตสุโมโต

วั น รุ ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ 7 ของการเดิ น ทางในทริ ป นี้ ตาม
ก�ำหนดการที่เราวางเอาไว้ วันนี้เราจะเดินทางข้ามภูเขาทาเตยามะ หรือ
เทือกเขาแอลป์ของญีป่ นุ่ แต่เราจะแบกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระต่าง ๆ
ไปด้วยไม่ได้ เพราะการเดินทางจะมีทั้งรถไฟ รถบัส เคเบิ้ลคาร์ และ

จุดชมวิวยามาบิโกะ
รถกระเช้า จะต้องใช้บริการฝากกระเป๋าไปไว้ทสี่ ถานีปลายทางทีเ่ ราจะไป
ลงก่อน แต่ปรากฎว่าบริการรับฝากกระเป๋าดังกล่าวยกเลิกไปแล้ว
เมื่อประมาณ 1 เดือนก่อนที่เราจะมา ประกอบกับมีหิมะตกสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออ�ำนวยกับการเดินทางข้ามภูเขาดังกล่าว คณะของเรา
จึงเปลี่ยนแผนเป็นนั่งรถไฟไปมัตสุโมโตเลยทีเดียว

ปราสาทมัตสุโมโตยามเช้าตรู่
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ซุ้มประตูทางเข้าวัดเซ็นโคจิ

ปราสาทมัตสุโมโตยามค�่ำคืน
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พระอารามหลักของวัดเซ็นโคจิ
แต่ก่อนจะไปมัตสุโมโต ยังพอมีเวลา พวกเราจึงแวะเที่ยว
วัดเซ็นโคจิ ที่นากาโน่ นั่งรถไฟจากโทยามะ ไปลงที่สถานีนากาโน่
เอากระเป๋าเดินทางไปฝากไว้ในล็อคเกอร์ทสี่ ถานีรถไฟ แล้วเดินไปเรือ่ ย ๆ
จนถึงวัดเซ็นโคจิ (Zenkoji Temple) อันเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 7 ตั้งแต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น มีโบสถ์
ไม้ ห ลั ง ใหญ่ ง ดงาม ถื อ เป็ น อารามหลั ก ของวั ด เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระประธานที่เล่ากันว่า พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนี้ห้ามมิให้
ใครเห็นแม้แต่เจ้าอาวาสวัด จึงมีการสร้างพระพุทธรูปจ�ำลองขึ้นใหม่ให้
พุทธศาสนิกชนบูชากราบไหว้ และจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่เรียกว่า
เซ็นโคจิ โกไคโช (Zenkoji Gokaicho)ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทุกๆ 6 ปี
ครั้งสุดท้ายเฉลิมฉลองไปเมื่อปี 2558
ภายในวัดเซ็นโคจิ มีอาคาร และสิ่งก่อสร้างเป็นองค์ประกอบ
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ที่ส�ำคัญนอกจากโบสถ์ไม้หลังใหญ่แล้ว ยังมีอาคาร
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของล�้ำค่า รวมทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และที่
เด่นตระหง่านเมื่อเดินเข้ามาคือ ประตูหลักของวัด ที่เรียกว่า Sanmon
Gate เป็นประตูเก่าแก่ มีความงดงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติ
อันล�้ำค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
เรานัง่ รถไฟไปถึงมัตสุโมโต เมือ่ พระอาทิตย์สนิ้ แสงไปแล้ว และ
มีฝนตกปรอย ๆ มัตสุโมโต เป็นเมืองเล็ก ๆ ของจังหวัดนากาโนพวกเรา
ลากกระเป๋าจากสถานีรถไฟข้ามถนนไปยังโรงแรมที่พักซึ่งหาไม่ยาก
หลังจากเช็คอิน เก็บกระเป๋าและสัมภาระแล้ว จึงพากันออกมาเดินไป
ปราสาทมัตสุโมโต ซึ่งว่ากันว่าตอนกลางคืนจะมีไฟ Light up ที่ตัว
ปราสาทสวยงามทีเดียว แต่เรามาช้าเกินไปและฝนตก แต่ก็พอจะมี
แสงไฟให้เห็นตัวปราสาททมึนอยูเ่ บือ้ งหน้า ไม่มผี คู้ นอืน่ นอกจากพวกเรา
3-4 คน หมายมัน่ ว่าพรุง่ นีจ้ ะตืน่ แต่เช้ามาถ่ายรูปกับปราสาทก่อนเดินทาง
ไปคาวาฟูจิโกะ ก่อนเข้าที่พักแวะร้านราเมงซดน�้ำซุปร้อน ๆ ให้ร่างกาย
อบอุ่นเสียหน่อยก่อนนอน
วันรุ่งขึ้น เรารีบตื่นแต่เช้า จัดกระเป๋าเสร็จแล้ว ยังไม่สนใจ
อาหารเช้ารีบเดินไปปราสาทมัตสุโมโต อากาศและแสงก�ำลังดี มีผู้คน
ไม่กี่คนมาเดินออกก�ำลังกาย ในขณะที่พวกเราสนุกสนานกับการถ่ายรูป
ปราสาทมัตสุโมโต หรือเรียกอีกชือ่ ว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo)
เพราะเป็นปราสาทสีด�ำ ทั้งตัวปราสาท และหลังคา อีกทั้งปีกด้านต่าง ๆ
ของปราสาทยังแผ่กางออกคล้ายปีกของอีกา ปราสาทมัตสุโมโตสร้างขึ้น
สมัยสงครามระหว่างเมืองเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว ดูภายนอกเหมือนมี
5 ชั้น แต่ภายในมีชั้นลับอีก 1 ชั้น ตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นชั้นที่ให้

ปราสาทมัตสุโมโต
ทหารหลบซ่อน มีช่องเปิดไว้ส�ำหรับพลธนู และไว้ส�ำหรับโยนหินป้องกัน
ข้าศึก บริเวณชั้น 2 ของตัวปราสาทมีระเบียงยื่นออกมานัยว่าไว้ส�ำหรับ
ชมจันทร์ และดาว ชัน้ บนสุด เป็นหอสังเกตการณ์ หรือจุดชมวิวทีส่ ามารถ
มองเห็นเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นได้ ปราสาทมัตสุโมโต เป็นจุดชมซากุระที่
สวยงามและยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปัจจุบันปราสาทมัตสุโมโต
ขึน้ ทะเบียนเป็น โบราณสถานแห่งชาติ และสมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่าทางวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น

ไปเฝ้าฟูจิซัง

ออกจากปราสาทมัตสุโมโต เดินกลับไปโรงแรมเพือ่ เอากระเป๋า
เดินทางและสัมภาระไปสถานีรถไฟมัตสุโมโต เดินทางไปคาวากูจโิ กะ โดย
ไปลงที่สถานี โอสุกิ (Otsuki) จากนั้นต่อรถไฟสาย ฟูจิเคียว (Fujikyu
Railway) ภายในตูร้ ถไฟตกแต่งได้นา่ รัก ไม่เหมือนกับรถไฟโดยสารทัว่ ไป
มีพนักงานต้อนรับสาวคอยดูแลด้วย
รถไฟสายนี้ผ่านหมู่บ้านชนบททุ่งนาป่าเขา ดูเงียบสงบ มองได้
เพลิดเพลินดี บางช่วงจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเด่นตระหง่าน พวกเราก็พลอย
ตื่นเต้นไปด้วยพยายามหามุมถ่ายรูปที่สวยที่สุด แต่รถก็ไม่ได้หยุดให้
ถ่ายรูป ฟูจิ จึงปรากฏอยู่ด้านซ้ายบ้าง ขวาบ้าง แล้วแต่เส้นทางของรถไฟ
จึงตัดใจวางกล้องมือถือ เพราะประเดี๋ยวก็จะได้เห็นฟูจิแบบนิ่ง ๆ ไม่ต้อง
ย้ายไปย้ายมาเหมือนอยู่บนรถไฟแล้ว
ภูเขาไฟฟูจิ หรือฟูจิซัง หรือเมื่อก่อนเรียกกันว่า ฟูจิยาม่า คือ
ภูเขาไฟเดียวกัน มีค�ำอธิบายว่า ตัวอักษรคันจิตัวเดียวกันอ่านได้ 2 อย่าง
“ซัง” ก็ได้ “ยาม่า” ก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่า “ฟูจิซัง” ก็ “ซัง”
ตามเขา ฟูจซิ งั เป็นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ สูงถึง 3,776 เมตร อยูใ่ นจังหวัด

ภายในรถไฟสายฟูจิเคียว

ฟูจิซัง และ เมืองฟูจิโยชิดะ มองจากเจดีย์แดง
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ฟูจิซัง มองจากริมทะเลสาบบริเวณ Music Forest

ชาวบ้านก�ำลังเก็บเกี่ยวผัก

ทางเดินขึ้นเจดีย์แดง

ชิสุโอกะ และยามานะชิ ทางตะวันตกของโตเกียว มีทะเลสาบล้อมรอบ
5 ทะเลสาบ คือ ไซโกะ ยามานากาโกะ โชจิโกะ โมโตสุโกะ และ คาวากู
จิโกะ เป็นภูเขาไฟทีน่ กั ธรณีวทิ ยาระบุวา่ โอกาสทีจ่ ะปะทุขนึ้ อีกมีนอ้ ยมาก
(ปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อ ค.ศ. 1707 หรือเมื่อ 310 ปีมาแล้ว) UNESCO
ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 13 และ
เป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของญี่ปุ่น
เมื่อถึงสถานีคาวากูจิโกะ ก็ได้เห็นฟูจิตระหง่านอยู่ตรงหน้า
แต่มีสายไฟ และตัวอาคารบ้านเรือนบดบังเป็น foreground อยู่ไม่น้อย

26
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เด็กๆ นั่งรถไฟไปเที่ยวสวนสนุก

กลุม่ เราลากกระเป๋าเดินหาทีพ่ กั ทีจ่ องไว้ ซึง่ อยูเ่ ยือ้ ง ๆ สถานีรถไฟ คนละ
ฟากถนน ชื่อ คาวากูจิโกะ สเตชั่น อินน์ ที่พักที่นี่เป็นลักษณะเกสต์เฮาส์
ห้องหนึ่งนอนได้ 4-6 คน สไตล์เรียวกัง คือปูที่นอนบนเสื่อแบบญี่ปุ่น
มีห้องน�้ำรวมแยกต่างหาก มีห้องอาบน�้ำออนเซนที่มองเห็นภูเขาฟูจิด้วย
มีเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญ พวกเราหลายคนเอาเสื้อผ้า
ออกมาซักกันที่นี่
พวกเราไปถึงคาวากูจิโกะ ประมาณเที่ยง เมื่อเช็คอินโรงแรม
แล้วก็ออกมารับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารใกล้ ๆ โรงแรม

ก่อนทีจ่ ะข้ามถนนกลับไปทีส่ ถานีรถไฟเพือ่ นัง่ รถ Retro Bus คือรถประจ�ำ
ทางสายพิเศษวิ่งรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ ราคาตั๋วแตกต่างไปตาม
กิจกรรมที่ต้องการ สอบถามได้ที่ห้องขายตั๋วที่สถานีรถไฟ ตลอดเส้นทาง
มีทงั้ หมด 22 ป้าย จะลงป้ายไหนเพือ่ เทีย่ วชมตามอัธยาศัย จากนัน้ ขึน้ ต่อ
ไปลงอีกป้ายหนึ่งเพื่อเที่ยวต่อได้ตามความพอใจ
วันแรกทีค่ าวากูจโิ กะ กลุม่ ของเราไปลงทีป่ า้ ย 10 เพือ่ จะนัง่ รถ
กระเช้าขึ้นไปบนเขาเท็นโจ (Mt.Tenjo) จุดชมความงามของทะเลสาบ
คาวากูจโิ กะ และภูเขาไฟฟูจิ แต่โชคไม่ดเี มฆขาวก้อนใหญ่มาก บดบังยอด
ภูเขาฟูจิ รอเท่าไรเมฆก็ลอยไม่พ้นเสียที จึงพากันกลับลงมา และขึ้นรถ
ต่อไปที่ป้าย 16 จากป้ายรถเมล์ เดินลงไปยังถนนเรียบทะเลสาบ มีแนว
ต้นซากุระที่ก�ำลังติดดอกเป็นตุ่ม ๆ อยู่เต็มไปหมด เห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ไกล ๆ
แต่เมฆยังคงบดบังยอดฟูจอิ ยูเ่ ช่นเดิม วันนีค้ งไม่ใช่วนั ของเรา พวกเราเดิน
เล่น และสนุกสนานกับการถ่ายรูปอยูร่ มิ ทะเลสาบจนสิน้ แสงพระอาทิตย์
จึงนั่งรถกลับที่พัก
อาหารเย็นวันนี้ฝากท้องไว้ที่ 7-11 ได้ข้าวหน้าไก่อบซอสมา
1 แพ็ค และซุปเต้าเจี้ยวร้อน ๆ อีก 1 ถ้วย
เช้าวันรุง่ ขึน้ อาหารเช้าของเราอยูท่ ี่ 7-11 อีกเช่นเคย วันนีเ้ ห็น
ภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนจากหน้าสถานีรถไฟ แต่พวกเราจะไปหาจุด
ถ่ายรูปฟูจิซังกันที่เจดีย์ชูเรโตะ หรือเจดีย์แดง
นั่งรถไฟสายฟูจิเคียวย้อนกลับมาประมาณ 20 นาที ตอนจะ
ขึ้นรถไฟเจอกลุ่มเด็ก ๆ อนุบาลคุณครูพาไปเที่ยวสวนสนุก ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ
ห่างจากสถานีต้นทางไม่กี่สถานี เด็ก ๆ เห็นชาวต่างชาติอย่างพวกเรา
ดูตนื่ เต้น เวลาขอถ่ายรูปด้วย เขาจะชอบใจและพากันโพสต์ทา่ ถ่ายรูปกับ
พวกเราอย่างร่าเริง
เราลงที่สถานี ชิโมโยชิดะ (Shimoyoshida) ป้ายชื่อสถานี
มีภาษาไทยก�ำกับอยู่ด้วย จากสถานีเดินไปตามทางเพื่อเข้าสู่ย่านชุมชน
ไม่มีรถพลุกพล่าน ถนนสะอาดสะอ้าน เดินไปถามชาวบ้านไปจนถึงแยก
ไม่แน่ใจจึงถามชาวบ้านซึ่งเป็นคุณลุงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่คุณลุง
ทราบว่าพวกเราจะไปทีไ่ หน คุณลุงเดินน�ำไปตามทางจนแน่ใจว่าไม่มแี ยก
ให้หลงแล้ว คุณลุงจึงชี้ว่าไปตามทางนี้แหละ
พวกเราเดินผ่านแปลงผักเล็ก ๆ ที่ปลูกอยู่หลังบ้าน ชาวบ้าน
คนหนึ่งคงเป็นเจ้าของแปลง ก�ำลังเก็บเกี่ยวผักเกือบจะหมดแปลงแล้ว
มีผกั 2-3 อย่าง ทีเ่ ก็บเกีย่ วแล้ววางเรียงอยูใ่ นเข่ง ผักดูสมบูรณ์นา่ รับประทาน
ใกล้ๆ กับแปลงที่ก�ำลังเก็บเกี่ยว มีแปลงที่เพิ่งปลูก คงเป็นการปลูก
หมุนเวียนสลับกันไป
เราเดินไปถึงทางขึ้นเจดีย์แดง ที่จริงมองเห็นมาแต่ไกลแล้ว
ยังคิดอยูว่ า่ จะขึน้ ไปไหวหรือไม่ แต่เมือ่ มาถึงทางขึน้ ก็ดไู ม่ยากล�ำบากอะไร
มีบนั ไดให้ขนึ้ ไปตรง ๆ จ�ำนวน 400 ขัน้ กับมีทางรถยนต์ทวี่ น ๆ ไป ระยะ
ทางสักประมาณ 2 กิโลเมตร (ค�ำนวณเอง) สามารถเลือกเส้นทางขึ้นไป
ข้างบนได้ตามอัธยาศัย
เจดีย์แดง หรือ เจดีย์ ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์
5 ชัน้ สร้างอยูบ่ นเขาทีส่ ามารถมองเห็นตัวเมืองฟูจโิ ยชิดะ (Fujiyoshida)
และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจน เจดีย์ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้า

เมฆบดบังยอดฟูจิซัง

หินแกะสลักขนาดใหญ่บริเวณ Music Forest (ป้าย 16)

มองฟูจิซังจากบริเวณ Music Forest (ป้าย 16)
มองฟูจิซังจากสวนสาธารณะโออิชิ
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เห็นสะพานสายรุ้งอยู่ไกลๆ
อาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
สันติภาพเมื่อปี ค.ศ.1963
เมื่อไปถึงองค์เจดีย์ ต้องเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อยตรงที่ที่เขาจัดไว้
ส�ำหรับถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจโิ ดยเฉพาะ เมือ่ ไปถึงรูสกึ ใจหายทีเ่ มฆมาบบดบัง
ฟูจิซังอีกแล้ว มีนักท่องเที่ยวที่นั่งรออยู่แล้ว 3 – 4 คน คนหนึ่งเป็นชาย
วัยกลางคนไถ่ถามภายหลังทราบว่าเป็นคนจีนมาจากฮ่องกง มานัง่ เฝ้าเพือ่
จะถ่ายรูปฟูจซิ งั ตัง้ แต่เช้า พร้อมกับเลือกมุมทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ ไว้เรียบร้อยแล้ว
เขาเรียกกลุม่ เราให้ไปนัง่ กับเขา และบอกว่าตรงจุดนัน้ เราจะได้ภาพทีส่ วย
ที่สุด ซึ่งเราก็ไปรุมล้อมเขาสักพักเพื่อไม่ให้เสียน�้ำใจ พอท้องฟ้าเปิดเห็น
ฟูจิซัง พวกเราก็กระจายกันหามุมถ่ายรูปตามใจชอบ ถึงกระนั้นเมฆก็ยัง
มีอยู่มาก ท�ำให้ฟูจิซังไม่เด่นเท่าที่ควร
เมื่อถ่ายรูปกันจนพอใจแล้ว เราก็เดินลงมาจากเจดีย์แดง และ
เดินกลับสถานีรถไฟ ชิโมโยชิดะ เพื่อนั่งรถกลับไปที่สถานีคาวากูจิโกะ
ไปถึงพอดีเวลาอาหารกลางวัน เราไปรับประทานกลางวันกันที่ร้านเดิม
เพราะมีอาหารที่อร่อยถูกใจหลายคนอยู่นั่นคือ แกงที่หน้าตาและรสชาติ
คล้าย ๆ มัสมัน่ รับประทานกับขนมปังปิง้ ชิน้ หนาทาเนย รสชาติกลมกล่อม
เมื่ออิ่มแล้ว ก็หาที่เที่ยวกันต่อ ไม่พ้นใช้บริการรถประจ�ำทาง Retro Bus
สายสีแดง เพียงแต่มาตกลงกันว่าวันนี้จะไปลงป้ายไหน
วันนีเ้ ราวางแผนกันว่าจะไปป้ายทีไ่ กลทีส่ ดุ ก่อน แล้วค่อยไล่มา
ใกล้ ตามเวลาทีอ่ ำ� นวย ป้ายไกลสุดของเราคือสวนสาธารณะโออิชิ ซึง่ เห็น
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
เราเดินมารอรถบัสกลับทีพ่ กั อยูน่ านเพราะรถทีผ่ า่ นมาหลายคัน ผูโ้ ดยสาร
เต็ม ต้องรอคันต่อไป
เรากลับมาถึงที่พัก พร้อมอาหารจาก 7-11 มานั่งรับประทาน
ด้วยกันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม ก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อน และเตรียม
เก็บกระเป๋าเดินทางกลับโตเกียวในวันรุ่งขึ้น

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ราเมง

โยโกฮามา

เช้าวันรุ่งขึ้น เรานั่งรถไฟ สายฟูจิเคียว กลับมาลงที่สถานีโอสุกิ
เพื่อต่อรถไฟเข้าโตเกียว กลับมาพักที่เดิม คือ สึบาเมะ เกสต์เฮาส์ และ
เย็นนัน้ เราวางโปรแกรมกันว่าจะนัง่ รถไฟไปย่านโอไดบะ เพือ่ จะดูสะพาน
สายรุ้ง ทานข้าวเย็น และ ช้อปปิ้งกัน
โอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการถมทะเล สร้างขึ้นมาเป็นเกาะ
บริเวณอ่าวโตเกียวเมื่อกว่า 160 ปีมาแล้ว ปัจจุบัน เป็นย่านธุรกิจและ
แหล่งบันเทิงทีส่ ำ� คัญ โอไดบะเชือ่ มกับกรุงโตเกียวด้วยสะพานแขวนทีเ่ รียก
ว่า สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเทพีเสรีภาพ
จ�ำลองรูปแบบเดียวกับของอเมริกา อยูใ่ กล้กบั สะพานด้วย แต่นา่ เสียดาย
เดีย๋ วนีแ้ สงไฟทีส่ ะพานมีสเี ดียว ถามคนญีป่ นุ่ บนรถไฟว่าสะพานทีเ่ ห็นนัน้
ใช่สะพานสายรุ้งหรือไม่ คนญี่ปุ่นบอกว่าใช่ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไฟหลายสีแล้ว
นัยว่าพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
พวกเราไปไม่ถงึ โอไดบะ แต่แวะย่านทีม่ หี า้ งสรรพสินค้าอยูใ่ กล้
สถานีรถไฟ สามารถเดินจากสถานีรถไฟเข้าไปที่ห้างได้เลย โดยมีสะพาน
เชื่อมต่อกับอาคารต่าง ๆ ชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเดินบนพื้นดินเลยทีเดียว
ทีห่ า้ งสรรพสินค้านีม้ ชี นั้ ทีเ่ ป็นแหล่งรวมร้านอาหารให้เราเลือกจ�ำนวนมาก
มีทงั้ อาหารญีป่ นุ่ อาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารอเมริกนั และอาหาร
ไทย ราคาก็มีหลากหลาย พวกเราเลือกเข้าร้านอาหารญี่ปุ่น เลือกอาหาร
คล้ายเบนโตะ เสิรฟ์ เป็นชุดของใครของคนนัน้ จากนัน้ ออกมาเดินบริเวณ
ชั้นลอยของห้างเพื่อชมทัศนียภาพยามค�่ำคืน ตามถนนเริ่มตกแต่งไฟ
คริสต์มาสกันแล้ว
วันรุ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนที่พัก จึงเช็คเอาท์ แต่ฝากของไว้ที่เกสต์
เฮาส์กอ่ น เพือ่ จะไปเทีย่ วโยโกฮาม่า นัง่ รถไฟจากสถานีชบิ ยู า่ ไปลงทีส่ ถานี

จัดแสดงชามราเมง
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ไชน่าทาวน์

เรือเดินสมุทร Hikawa Maru

ระบบตู้หยอดเหรียญ คือเลือกเมนู หยอดเหรียญ แล้วจะได้สลิปมาถือไว้เข้าไปนั่งที่โต๊ะ
รอราเมงมาเสิร์ฟ
หลังจากรับประทานราเมงกันคนละชามแล้ว เดินชมพิพธิ ภัณฑ์และถ่ายรูปกัน
อีกสักพัก ก็ออกมาขึ้นรถไฟไปทากาชิมา เพื่อช้อปปิ้งที่ห้างโซโก้ ซื้อของเสร็จแล้วก็ฝาก
ของไว้ที่ล็อคเกอร์ของห้าง จากนั้นเพื่อนชาวญี่ปุ่นของกลุ่มเราก็พาเดินออกประตู
ด้านหนึ่งของห้าง ออกไปเจอท่าเรือโดยสาร เรานั่งเรือไปขึ้นที่ยามาชิตะปาร์ค ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะที่อยู่ติดทะเล สามารถมองเห็นเรือแล่นอยู่ในทะเลได้ตลอดเวลา มีเรือ
เดินทะเลขนาดใหญ่ชื่อ Hikawa Maru จอดเด่นตระหง่านอยู่ให้เป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูป
ได้เป็นอย่างดี เรือนี้น่าจะปลดระวางแล้ว แต่จอดไว้ให้ผู้สนใจขึ้นไปเยี่ยมชมศึกษาได้
เดินจากท่าเรือไปเรือ่ ย ๆ ก็จะเข้าสูย่ า่ นไชน่าทาวน์ ทีค่ กึ คักและพลุกพล่านด้วย
ผู้คน โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ ได้ชื่อว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ และดีที่สุด มีร้านอาหารจีน
ร้านขายของช�ำ  และร้านค้าเรียงรายกว่า 500 ร้าน พวกเราได้ลิ้มชิมรสอาหารจีนที่นี่
ก็ยอมรับว่า อร่อย ขนาดจานก�ำลังพอดี ไม่ใหญ่เกินไป และสะอาดสะอ้านดี ออกจาก
ไชน่าทาวน์เราลงเรือกลับมาที่ห้างโซโก้ เพื่อเอาของที่ฝากไว้ และนั่งรถไฟกลับไปที่
สึบาเมะ เกสต์เฮาส์ เพื่อเอากระเป๋าและสัมภาระที่ฝากไว้ คืนนี้เราจะเปลี่ยนที่พัก

ส่งท้ายที่คาวาโกเอะ

ชินโยโกฮาม่า ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ที่นี่พี่ท่านหนึ่ง
ในกลุ่มนัดหมายเพื่อนชาวญี่ปุ่นไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ใกล้ ๆ พิพิธภัณฑ์ราเมง ซึ่งเราจะเข้าไปเที่ยวกัน เมื่อเจอ
กันแล้วจึงนั่งดื่มกาแฟ รับประทานเค้ก และคุยกันอยู่
ที่ร้านนั้นรอเวลาพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม
เพื่อนชาวญี่ปุ่นของพี่เขาคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ
เกือบ 70 แล้ว แต่ยงั แข็งแรง และกระตือรือร้นในการเป็น
เจ้าบ้าน พาแก๊งค์พวกเรา 7 คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมง
พาไปช้อปปิง้ ทีห่ า้ งโซโก้ พาลงเรือไปขึน้ ทีท่ า่ เรือโยโกฮามา
พาไปทานอาหารเย็นที่ไชน่าทาวน์ และพากลับมาส่ง
ที่สถานีชินโยโกฮาม่า
พิพธิ ภัณฑ์ราเมงแห่งเมืองชินโยโกฮาม่า ตัง้ ขึน้
มาได้ 13 ปีแล้ว ภายในพิพธิ ภัณฑ์มรี า้ นราเมงทีข่ นึ้ ชือ่ อยู่
9 ร้าน จัดร้านแบบย้อนยุค มีบรรยากาศเมืองเก่า ทัง้ อาคาร
บ้านเรือน รูปแบบคล้าย ๆ นิทรรศรัตนโกสินทร์ของไทย
ทีถ่ นนราชด�ำเนิน ในกรุงเทพฯ ถ้าท่านใดเคยไปชมจะนึก
ภาพออก ถึงจะเป็นเมืองเก่าแต่ถ้าจะกินราเมงต้องใช้
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เรานั่งรถไฟไปที่พักใหม่อยู่ที่ย่านชิบะ เป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว แต่กว่าจะ
ถึงโรงแรมเล่นเอาลากกระเป่ากันแทบหมดแรง เพราะเดินไกลมาก แต่ก็ถือว่าออกก�ำลัง
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โรงแรมทีน่ มี่ สี ระออนเซนทีใ่ หญ่มาก อยูก่ ลางแจ้ง ส่วนห้องพัก
ก็ตามสไตล์โรงแรมญี่ปุ่น แคบจนวางกระเป๋าใบใหญ่ 2 ใบไม่ได้
วันรุ่งขึ้น ในกลุ่มเริ่มไม่มีเลือดสุพรรณ กลุ่มหนึ่งอยากช้อปปิ้งของฝากที่ยัง
ไม่ได้ซอื้ อยูแ่ ถว ๆ ห้างใกล้โรงแรม อีกกลุม่ อยากไปเทีย่ ว เราอยูก่ ลุม่ หลัง.....ทีเ่ ทีย่ วของเรา
ในวันนี้คือ คาวาโกเอะ
คาวาโกเอะ (Kawagoe) เป็นเมืองเก่าอยู่ในจังหวัดไซตามะ ทางเหนือของ
โตเกียว เคยเป็นหัวเมืองส�ำคัญสมัยเอโดะ จึงมีฉายาว่า เมืองเกียวโตน้อย หรือ Little
Edo หรือ โคเอโดะ (Koedo) บ้านเรือนยังคงสภาพเมืองเก่า และมีจุดให้เที่ยวชมใกล้ ๆ
กันหลายแห่ง ได้แก่
หอระฆังโบราณ สร้างด้วยไม้ สูง 16 เมตร มีการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1894
ภายหลังจากที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คาวาโกเอะในปี 1893 หอระฆังนี้ถือเป็นสัญลักษณ์
ของคาวาโกเอะ จะมีการตีระฆังวันละ 4 ครั้งในเวลา เที่ยงคืน 6 โมงเช้า บ่าย 3 โมง และ
6 โมงเย็น
ปราสาทคาวาโอเกะ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวที่เก่าแก่ที่สุดของคาวาโกเอะ
มุขด้านหน้าเป็นไม้สนฉลุลายสวยงาม ภายในมีห้องรับรองหลายห้องเดินเชื่อมถึงกันได้
สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 560 ปีมาแล้ว และมีการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1848
สมัยก่อนใช้เป็นที่ประชุมขุนนาง
วัดคิตะอิน เป็นวัดของนิกายเทนไดมีอายุเก่าแก่ถึง 1,187 ปี มาในศตวรรษที่
17 มีการยกฐานะให้เป็นวัดประจ�ำตระกูลโทกุงาวะ ต่อมาในปี 1863 ถูกไฟไหม้เสียหาย
เกือบหมด ประกอบกับได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวบ้าง และการโจมตีใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 บ้าง ปัจจุบันเหลืออาคารอยู่เพียงหลังเดียว
ถนนลูกกวาด หรือบางคนเรียกตรอกขนมหวาน เป็นย่านที่สองฟากถนน
เต็มไปด้วยร้านขายขนมหวานแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ว่ากันว่ามีมากกว่า 70 ร้าน
การเดินทางไปคาวาโกเอะ ใช้บริการรถไฟจากสถานีอิเคบุคุโระ ถึงสถานี

สภาพอาคารที่ยังคงสภาพแบบโบราณ

ขนมมันเทศ

มันเทศ

สไตล์การจัดต้นไม้ของร้านดอกไม้
คาวาโกเอะ และต่อรถบัสไปยังคาวาโกเอะ โดยซือ้ ตัว๋ แบบ one day trip
ราคา 950 เยน เมื่อถึงคาวาโกเอะก็เดินเที่ยวไปเรื่อย ๆ เจอร้านขนม
ก็แวะเข้าไปชิม ขนมและของขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์จาก
มันเทศ ถามคนขาย คนขายบอกว่าทีน่ ปี่ ลูกมันเทศกันมาก เดินไปเดินมา
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�ำคัญ ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จนได้เวลาพอสมควรเราจึงนัง่ รถไฟกลับไปย่านชิบยู า่ เพือ่ ซือ้ ของทีห่ ลายคน
ฝากมาซื้อ ก่อนที่จะกลับไปแพ็คกระเป๋าเตรียมกลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น
14 วัน กับตะลอนทัวร์ญี่ปุ่นในครั้งนี้ นับว่าคุ้มค่ากับเวลา และ
เงินที่เสียไปแบบประหยัด ได้ประสบการณ์ ได้ความสนุกสนาน และ
มีความสุข ท�ำให้รวู้ า่ เทีย่ วแบบประหยัดเราก็ทำ� ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะเลิกเที่ยวแบบมีไกด์   เพราะเที่ยวแบบมีไกด์ก็ดีในอีกลักษณะหนึ่ง
ถ้าไกด์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
ซาโยนาระ.....

ปราสาทคาวาโกเอะ

สภาพอาคารเมืองเก่า
หอระฆังโบราณ

ปราสาทคาวาโอเกะ

สภาพเมืองเก่า
สภาพเมืองเก่า
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คาวตอง
ย่านาง

เชียงดา

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ได้ไปร่วมงานวันสาธิตทางการเกษตรในต่างจังหวัด
งานหนึ่ง ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับ OTOP
ของจังหวัดมาจัดแสดงและจ�ำหน่ายด้วยหลายอย่าง ที่น่าสนใจและ
มีเอกสารแนะน�ำแจกให้ผสู้ นใจน�ำกลับมาศึกษาด้วย คือ สมุนไพรอบแห้ง
ของ “กลุ่มสันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์” ซึ่งอยู่ที่อ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งผลิตสมุนไพรอบแห้งหลายชนิด แต่จะขอน�ำมาเสนอในที่นี้
สัก 4 ชนิด โดยเป็นสมุนไพรที่หลายท่านรู้จักกันดี
ผักเชียงดา บางท้องถิ่นอาจจะเรียกชื่ออื่น ๆ เช่น ผักเซ่งดา
หรือ ผักจินดา เป็นต้น ผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยเถา ส่วนต่าง ๆ ของต้น
มี น�้ ำ ยางใส ใบเป็ น ใบเดี่ ย ว ออกดอกเป็ น ช่ อ ตามซอก หรื อ ง่ า มใบ
ดอกเล็ก ๆ สีเหลือง หรือเหลืองอมส้ม หรือเขียว
ในประเทศอินเดีย นิยมน�ำผักเชียงดามาท�ำยาเพื่อรักษาโรค
เบาหวาน หรือน�้ำตาลในเลือดสูง คุณค่าทางโภชนาการของผักเชียงดา
มีหลากหลาย ใบอ่อน และยอดอ่อน มีวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และ
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง
นอกจากนีย้ งั มีกรดทีเ่ รียกว่า จิมนิมกิ แอซิด (gymnemic acid)
ซึ่งล�ำไส้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน�้ำตาล มีผลท�ำให้การดูดซึม
น�้ำตาลลดลง ขณะเดียวกันผักเชียงดายังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลิน หรือ
สารทีค่ วบคุมปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือดให้สงู ขึน้ ด้วย ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าว
ท�ำให้ผักเชียงดามีประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการ
คุมปริมาณน�้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องใช้ยา
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ผั ก เชี ย งดา ยั ง มี ส รรพคุ ณ อื่ น ๆ อี ก หลายประการ ได้ แ ก่
ช่วยบ�ำรุงและปรับสภาพการท�ำงานของตับอ่อนให้เป็นปกติ ช่วยช�ำระ
ล้างสารพิษตกค้างและฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง ช่วยบ�ำรุงและซ่อมแซม
หมวกไต และระบบการท�ำงานของไตให้เป็นปกติ ช่วยลดและควบคุม
ความดั น โลหิ ต และปริ ม าณโคเลสเตอรอลในร่ า งกายให้ ส มดุ ล
ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ และโรคหืดหอบ ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ
จากโรคเก๊าต์ และแก้ร้อนในกระหายน�้ำ
น�ำผักเชียงดามาอบแห้ง แล้วน�ำไปชงในน�้ำร้อน หรือต้มใน
น�้ำร้อนประมาณ 3 นาที น�ำมาดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น แต่มีข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง ผู้ที่มี
ผักเชียงดา

อาการท้องอืดหลังดื่ม ควรชงให้เจือจางมากขึ้นเพื่อปรับสมดุลก่อน
ในระยะแรก ผู ้ ที่ เ ป็ น เบาหวานขั้ น รุ น แรงควรปรึ ก ษาแพทย์ เ พื่ อ ขอ
ค�ำแนะน�ำก่อนบริโภค
คาวตอง หรืออาจมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นแตกต่างออกไป เช่น
ผักก้านตอง ผักเช้าตอง ผักคาวทอง และ พลูคาว คาวตอง เป็นพืชล้มลุก
มีกลิ่นคาว ล�ำต้นใต้ดิน เป็นปปล้องสั้น ๆ สีนวล ตามข้อมีรากออก
โดยรอบ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียน หรือออกสลับ ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม
โคนใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ มีขนสั้น ๆ ตามโคนใบ ออกดอกเป็นช่อ
ตามยอด หรือซอกใบใกล้ยอด ดอกรูปทรงกระบอก มีกลีบประดับสีขาว
4 กลีบ ช่อดอกมีดอกเล็ก ๆ จ�ำนวนมาก เรียงกันแน่นตามความยาวของ
แกนช่อ ไม่มีกลีบดอก อับเรณูสีเหลือง ส่วนที่ใช้เป็นยา คือ ราก ล�ำต้น
และใบ
สรรพคุณของคาวตอง มีข้อมูลระบุว่ามีการใช้ผักคาวตอง
เป็นส่วนประกอบในต�ำรับยาจีนส�ำหรับรักษามะเร็ง และอาการข้างเคียง
ที่เกิดจากการใช้รังสีรักษา และเคมีบ�ำบัด โดยมีสรรพคุณในการก�ำจัด
ความร้อนและสารพิษ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ใช้รักษามะเร็ง
หลอดอาหาร ใช้ผักคาวตองในส่วนประกอบของต�ำรับยารับประทาน
ส�ำหรับยับยัง้ และท�ำลายเซลล์มะเร็ง และเพิม่ ภูมติ า้ นทาน ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในต�ำรับยาที่ใช้ทาภายนอกรักษาเต้านมอักเสบ และมะเร็งเต้านม
น�ำคาวตองมาอบแห้ง แล้วชงน�้ำร้อนดื่มแทนน�้ำ  หรือน�้ำชา
ตลอดวันและทุกวัน แต่ควรดื่มน�้ำบริสุทธิ์ควบคู่ไปด้วยระหว่างวัน
ย่านาง ย่านางเป็นไม้เลื้อย ขึ้นตามป่าทุกภาคของประเทศ
เถาสีเขียวสดและอวบน�้ำ  ภายในล�ำต้นมีเมือกเหนียว มีขนตามกิ่งอ่อน

คาวตอง
เถาเมื่อแก่ผิวเรียบและเหนียวมาก ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มรูปไข่แกมรี
ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบมัน ออกดอกเล็ก ๆ ตามซอกใบ ดอกมี
สีเหลือง ย่านางเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร และเป็นยามาตั้งแต่
โบราณ หมอยาโบราณอีสาน เรียกชือ่ ทางยาของย่านางว่า “หมืน่ ปีบเ่ ฒ่า”
หรือ หมื่นปีไม่แก่
ย่านางมีสรรพคุณ ใช้ทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ ใบเป็นยา
ถอนพิษ แก้ไข้ และลดความร้อนในร่างกกายได้ เป็นสมุนไพรทีม่ แี คลเซียม
และวิตามินซีค่อนข้างสูง มีธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามบินบี 1
ย่านาง

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

33

ย่านาง
อัญชัน
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และ บี 2 มีสารเบต้าแคโรทีน หากกินทั้งใบจะมีเส้นใยมาก
ส่วนรากของย่านางช่วยถอนพิษ แก้ไข้ แก้เมารถ เมาเรือ แก้โรค
หัวใจและแก้ลมได้ด้วย
น�ำย่านางมาอบแห้งชงน�้ำร้อนดื่ม หรือใช้ใบย่านาง
สด ๆ มาท�ำเป็นน�้ำคลอโรฟิล ดื่มเพื่อฟื้นฟูเซลล์ ปรับสมดุล
ในร่างกายได้ โดยใช้ใบย่านางสดโขลกให้ละเอียดแล้วเติมน�ำ 
้ หรือ
ขยีใ้ บย่านางกับน�ำ้ หรือใช้เครือ่ งปัน่ ก็ได้ จากนัน้ ใช้กระชอนกรอง
เอาแต่น�้ำ ดื่มครั้งละ ครึ่ง – 1 แก้ว วันละ 2- 3 เวลาก่อนอาหาร
หรือตอนท้องว่าง หรือผสมเจือจางดื่มแทนน�้ำ  น�้ำใบย่านางสด
ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 4 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องปกติ เพราะจะมีกลิ่น
เหม็นเปรี้ยว แต่ถ้าแช่ในตู้เย็น ควรดื่มให้หมดภายใน 3-7 วัน
โดยสังเกตกลิ่นเปรี้ยวเป็นหลัก
นอกจากนีน้ ำ�้ ใบย่านางยังสามารถน�ำมาสระผม ช่วยให้
ศีรษะเย็น ผมดกด�ำ  ชะลอผมหงอก หรือน�ำมาผสมดินสอพอง
หรือปูนเคีย้ วหมากให้เหลวพอประมาณ ทาแก้สวิ ฝ้า ผืน่ คัน พอก
ฝีหนองได้
อัญชัน เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก ล�ำต้นมีขนปกคลุม
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5 – 7 ใบ ดอกเดี่ยวรูป
คล้ายฝาหอยยาว 3 – 4 เซนติเมตร หรือเป็นดอกคู่ ออกดอก
ตามซอกใบ มีสีขาว สีม่วง สีน�้ำเงิน กลีบใหญ่งองุ้ม ออกดอก
ตลอดปี ผลเป็นฝักแต่ละฝักมีเมล็ด 4 – 8 เมล็ด
สรรพคุ ณ ของอั ญ ชั น ดอกใช้ รั ก ษาอาการผมร่ ว ง
แก้ฟกช�้ำ  บวม ใช้ผสมอาหารให้สีม่วง เมล็ดเป็นยาระบาย ใบ
และราก ส�ำหรับอัญชันชนิดดอกขาวใช้เป็นยาขับปัสสาวะ และ
ยาระบาย ชนิดดอกสีม่วง แก้ตาฝ้าฟาง และตาแฉะ
ประโยชน์ของอัญชัน น�ำดอกมาอบแห้งชงน�ำ้ ร้อน หรือ
น�ำดอกสดมาต้มท�ำเป็นเครือ่ งดืม่ ดับกระหาย โดยในดอกอัญชัน
มีสารแอนโธไซยานิน มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิ
ต้านทาน ใช้เป็นสีผสมอาหาร โดยเฉพาะขนมไทย เช่น ขนมชั้น
ขนมน�้ำดอกไม้ เป็นต้น
สารแอนโธไซยานิ น ในดอกอั ญชั น ช่วยเพิ่มความ
สามารถในการมองเห็น เนือ่ งจากสารตัวนีจ้ ะไปเพิม่ การไหลเวียน
ในหลอดเลือดเล็ก ๆ เช่น หลอดเลือดส่วนปลาย ท�ำให้กลไก
ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงมากขึ้น เพราะมีเลือด
ไหลเวียนมาเลีย้ งมากขึน้ ฟืน้ ฟูประสิทธิภาพของดวงตา อันเนือ่ ง
มาจากตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน ต้อหิน ต้อกระจก เป็นต้น
สนใจสมุ น ไพรอบแห้ ง ของ กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สันมหาพนที่กล่าวมานี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มุทิตา
สุวรรณค�ำซาว ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูป โทร. 08 -66709269 หรื อ อั ญ ญาพร โปธา ฝ่ า ยการตลาดและการขาย
โทร. 08-1848-1459 หรื อ ที่ E mail : sanmahapon_
tessban@yahoo.com
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ท้ายเล่ม
ท่านสมาชิกที่รัก
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไต้หวัน –
ไทย มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ บริษัท เอเบสท์ จ�ำกัด  
และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน�้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย   บ�ำเพ็ญกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท   เมื่อวันที่ 11   พฤษภาคม 2560   เวลา 10.00 น. โดยมี
คุณหญิงประไพศรี   พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  
เป็นผู้น�ำคณะจ�ำนวน 50   คน   เข้าร่วมบ�ำเพ็ญกุศล และกราบพระบรมศพ
โอกาสนี้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.....

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายชัยฤทธิ์ ด�ำรงเกียรติ
นายก�ำธร 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�ำไพ
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
อุปนายก

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

ดร. อนันต์ ดาโลดม
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�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
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

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578-9  โทรสาร 0-2940-6579
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