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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าท่ัวประเทศต่างปลื้มปีติท่ีมีโอกาสได้เห็นพระราชพิธีส�าคัญ	 
ที่งดงาม	เป็นไปตามโบราณราชประเพณี	และสมพระเกียรติยศ	พระราช
พิธีที่กล่าวถึงนี้	คือ	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	 พระราชพธิบีรมราชาภิเษก	เป็นโบราณราชประเพณทีีส่บืทอด
มายาวนาน	เพือ่การเสดจ็ขึน้ครองราชย์โดยสมบรูณ์ของพระมหากษตัรย์ิ
ไทย	เป็นราชประเพณทีีไ่ด้รับอทิธพิลจากคติอนิเดยี	ลกัษณะการพระราช
พิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด	 
การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย	 เช่น	 ในสมัยอยุธยาและ
รตันโกสนิทร์ตอนต้น	เรยีกว่า	พระราชพธิรีาชาภเิษก	หรอื	พธิรีาชาภเิษก	
ในปัจจุบันเรียก	“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
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ทรงประทับบนพระที่นั่งพุดตานทอง

เสด็จฯ เลียบพระนครทางสถลมารค
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	 พ.ศ.	2326	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
โปรดเกล้าฯ	ให้ช�าระต�าราว่าด้วยการราชาภิเษกในสมเดจ็พระเจ้าอทุมุพร	
แล้วเรยีบเรียงขึน้ไว้เป็นต�ารา	เรยีกว่า	“ต�าราราชาภเิษกคร้ังกรงุศรอียธุยา
ส�าหรบัหอหลวง”	เป็นต�าราเก่ียวกบัการราชาภเิษกทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเท่าทีพ่บ
หลักฐานในประเทศไทย	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างเครื่องประกอบ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 แบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมา
	 ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พ.ศ.	 2562	 น้ัน	 เริ่มจาก
ประกาศส�านักพระราชวัง	ลงวันที่	2	มกราคม	พ.ศ.	2562	เรื่อง	ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 โดยเลขาธิการ
พระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม	 ให้ประกาศ 
ให้ทราบทั่วกันว่า	โดยที่	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทร
เทพยวรางกูร	 ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย  ์
แห่งประเทศไทย	ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา	กราบบังคมทูลในนามของปวงชน
ชาวไทย
	 ทรงพระราชด�าริว่า	เป็นโอกาสอนัควรทีจ่ะได้ประกอบพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี	 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของ
ประเทศชาติและราชอาณาจักร	 ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน 
ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น	ดังนี้
	 วันที่	 4	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
เสด็จออกมหาสมาคม	และพระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร
	 วนัที	่5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	พระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย	
พระนามาภิไธย	 และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์	 และ
เสด็จฯ	เลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางสถลมารค
	 วันที่	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	เสด็จออก	ณ	สีหบัญชร
	 ส่วนการเสด็จฯ	 เลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารค	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้มีข้ึนในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน	ปลายปี	พ.ศ.	2562
	 จากนั้นรัฐบาลได้เตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	โดยมี
ก�าหนดการพระราชพิธีเป็น	3	ช่วง	คือ	
 พระราชพิธีเบื้องต้น	 ประกอบด้วย	 การเตรียมน�้าอภิเษก	 
การจารกึพระสพุรรณบฏั	ดวงพระบรมราชสมภพ	และแกะพระราชลัญจกร 
ระหว่างวันที่	6-23	เมษายน	พ.ศ.	2562
 พระราชพธิเีบ้ืองกลาง	เป็นพระราชพธีิบรมราชาภเิษก	ก�าหนด
วันที่	2-6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562
 พระราชพิธีเบื้องปลาย	 เป็นพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราช
กุศลถวายผ้าพระกฐิน	 โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 ไปยังวัดอรุณ
ราชวราราม	ในปลายเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562
	 การปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี	ในแต่ละช่วงเวลา	มีดังนี้
 การเตรียมน�า้อภเิษก	โดยผูว่้าราชการจังหวดัทกุจังหวดัท�าพธิี
พลีกรรมตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจ�านวน	107	แห่ง	

(บางจังหวัดมีแหล่งน�้าศักดิ์สิทธ์ิมากกว่า	 1	 แห่ง)	 ซึ่งท�าพิธีพร้อมกันใน 
วันที่	 6	 เมษายน	พ.ศ.	2562	ตั้งพิธีท�าน�้าอภิเษก	ณ	พระอารามส�าคัญ
ประจ�าจังหวัดในวันที่	 8	 เมษายน	 และเวียนเทียมสมโภชน�้าอภิเษกใน 
วนัที	่9	เมษายน	จากนัน้ทกุจงัหวดัเชิญน�า้ศักดิสิ์ทธิม์าตัง้ไว้ในพระอุโบสถ
วัดสุทัศน์เทพวราราม	รวมกับน�้าอภิเษกของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งมาจาก
หอศาสตราคมใพระบรมมหาราชวงั	น�า้เบญจสทุธคงคาจาก	แม่น�า้บางปะกง 
แม่น�้าป่าสัก	แม่น�้าเจ้าพระยา	แม่น�้าราชบุรี	และแม่น�้าเพชรบุรี	น�้าจาก
สระ	4	สระ	คือ	สระแก้ว	สระเกษ	สระคา	สระยมนา	ในจงัหวดัสพุรรณบรุี	
เพื่อประกอบพิธีเสกน�้าอภิเษกในวันที่	18	เมษายน	พ.ศ.	2562	จากนั้น
ในวันที่	 19	 เมษายน	 มีการแห่เชิญน�้าอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวราราม 
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	เพื่อพราหมณ์ประกอบพิธี
 การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ 
พระราชลัญจกร	วันที่	22	และ	23	 เมษายน	พ.ศ.	2562	ประกอบพิธี
จารึกพระสุพรรณบัฎเฉลิมพระปรมาภิไธย	ดวงพระบรมราชสมภพ	และ
แกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลที่	 10	 รวมทั้งจารึกพระสุพรรณบัฏ
พระบรมวงศ์	ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี	 ในวันที่	 2	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานสุรณ์	รชักาลที	่5	ณ	พระลานพระราชวงัดสุติ	
และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์	 รัชกาลที	่ 1	ณ	 เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า	 จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ในวันที่	 3	 พฤษภาคม	 
พ.ศ.	 2562	 มีพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ	 ดวงพระบรมราชสมภพ	 และ 
พระราชลญัจกรประจ�ารชักาล	จากวดัพระศรรีตันศาสดารามไปยงัพระทีน่ัง่
ไพศาลทักษิณ	เพื่อทูลเกล้าฯ	ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย	 ณ	 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 ถวายบังคม
พระบรมอัฐิ	พระอัฐิ	ณ	หอพระธาตุมณเฑียร

พระที่นั่งภัทรบิฐ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
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พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	 และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ 
พระบรมวงศ์	 ช่วงเย็นเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพระยุหยาตรา 
ทางสถลมารคไปยงั	วดับวรนเิวศวหิาร	วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม	และ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน	
และพระบรมราชสรีรางคาร
  เสดจ็ฯ ออกสหีบญัชร	วนัที	่6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จออก	ณ	ท้องพระโรง	 พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
ปราสาท	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้น�าศาสนา	 และผู้แทนคณะ
พาณิชย์	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	จากนั้นเสด็จฯ	
ออกสีหบัญชร	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ประชาชนถวายพระพรชัยมงคล	 และ
เสด็จฯ	 ออก	ณ	 ท้องพระโรงพระที่น่ังจักรีมมหาปราสาท	 โปรดเกล้าฯ	 
ให้คณะทูตานุทูต	 และกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ถวายพระพรชัยมงคล
 เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 ในปลายเดือน
ตลุาคม	พ.ศ.	2562	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	จะเสดจ็พระราชด�าเนนิ
โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	ซึง่มเีรอืพระทีน่ัง่สุพรรณหงส์	เป็นเรอื
พระที่นั่ง	เสด็จฯ	ไปยังวัดอรุณราชวราราม	เพื่อทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน	 เป็นพระราชพิธีเบ้ืองปลายที่ท�าให้พระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษกครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
	 อนึ่ง	 ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันท่ี	 
4	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 ทรงประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ	 ภายใต้ 
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	หลังจากทรงรับการทูลเกล้าฯ	ถวายพระสพุรรณบฏั 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์	 เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์	 และ	 พระแสงราช 
ศัตราวุธ	แล้ว	ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะสืบสาน รักษา
และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง 
อาณาราษฎรตลอดไป”
	 (ข้อมูลจาก	:	หนังสือประมวลองค์ความรู้	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก											
	 	 กระทรวงวัฒนธรรม,	พ.ศ.	2562)

	 เมื่อได้เวลามหามงคลฤกษ์	 ณ	 พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ	 มีพิธี 
จุดเทียนชัย	 พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	
 บรมราชาภิเษกและเฉลิมราชมณเฑียร	ในวันที่	4	พฤษภาคม	
พ.ศ.	 2562	 มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 โดยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ทรงสรงมุรธาภิเษก	ณ	มณฑปพระกระยาสนาน	บริเวณ
ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	 (น�้าสรงมุรธาภิเษก	 คือ	 น�้าจากเบญจ 
สุทธคงคา	 และ	น�้าจากสระน�้า	 4	 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี)	 ทรงรับน�้า
พระพุทธมนต์	และน�้าเทพมนต์	ตามล�าดับ
	 จากนั้นเสด็จฯ	 ประทับ	ณ	พระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	
(พระที่นั่งแปดเหลี่ยม	 สร้างจากไม้มะเดื่อ)	 เพื่อทรงรับน�้าอภิเษก	 คือ 
น�า้จากทกุจงัหวดัทีป่ระกอบพธิแีล้ว	เสรจ็แล้วเสดจ็ฯ	ประทบัยงัพระทีน่ัง่
ภัทรบิฐ	 ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	 เพื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏ
จารกึพระปรมาภไิธย	เครือ่งราชกกธุภณัฑ์	เครือ่งบรมขตัตยิราชวราภรณ์	
และพระแสงราชศัสตราวุธ
	 วันเดียวกันนี้	 เสด็จฯ	 ออกมหาสมาคม	ณ	พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย	 ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล	 จากพระบรมวงศานุวงศ์	 
คณะองคมนตรี	 คณะรัฐมนตรี	 และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 จากนั้นเสด็จฯ	
โดยขบวนราบใหญ่ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เพื่อทรงประกาศ
พระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก	 แล้วเสด็จฯ	 ไปถวายบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช	ณ	 ปราสาทพระเทพบิดร	 เสด็จฯ	 
ไปถวายบังคมพระบรมอัฐิ	 พระอัฐิ	 สมเด็จพระบรมราชบุพการี	 ณ	
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
	 ในช่วงค�่าวันเดียวกันนี้	 มีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร	
(เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่	เพื่อความเป็นสิริมงคล	และความร่มเย็น
เป็นสุข)	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เสด็จฯ	 เถลิงพระแท่น 
ราชบรรจถรณ์	(ทรงประทับแรม	1	คืน)	ณ	พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์	
และเสด็จฯ	 เลียบพระนคร	 ในวันที่	 5	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 ช่วงเช้า	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เสดจ็ฯ	ยงัพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั	ในการ

เสด็จฯ ออกสีหบัญชร

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

สมเด็จพระสังฆราชถวายน�้ามุรธาภิเษก ทรงรับน�้าอภิเษกจากนายกรัฐมนตรี พระครูพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์
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พืชสวน วิ ช า ก า ร

ว่าที ่ร.ต. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจนิดา

	 ทุกวันนี้มีข่าวมากมายที่อาจท�าให้เครียด	 เช่น	 หมอกควัน	
(smog)	ฝุน่พษิ	(PM	2.5)	สภาวะโลกร้อนขึน้	(global	warming)	น�า้ท่วม	
น�า้ไหลบ่า	อบุตัเิหตรุถยนต์	จกัรยานยนต์	พษิภยัจากสรุา	สารเสพตดิ	ฯลฯ	
อาหารต่างชาติที่โฆษณาล�้าลึก	อาจท�าให้เป็นทาสทางวัฒนธรรม	อาหาร
รสจัดๆ	ที่ว่าอร่อยๆ	ซึ่งซ่อนค�าสาปให้ป่วยต่อมา	รวมทั้งสมุนไพร	อาหาร
เสริม	ส�าหรับผู้ท่ีสนใจถั่งเช่า ควรศึกษาบทความนี้ก่อนท่ีจะตัดสินใจ
ใดๆ บทความนี้เป็นข้อมูลวิชาการ ห้ามใช้วินิจฉัย รักษาโรค ถ้าใช ้
เป็นยาควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ 
	 หลังจากร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่	 อัตราการสร้าง-ซ่อมต่างๆ	
ในร่างกายจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น	ภูมิคุ้มกันลดลง	เจ็บป่วยง่าย	แผล
หายช้า	โดยทัว่ไปการเสือ่มเกดิตลอดเวลาซึง่มีอตัรามาก	น้อย	แตกต่างกัน 
ผู้ใดมั่วกับอบายมุขมากก็เสื่อมมาก	 และเสื่อมเร็วทวีคูณ	 การเลี่ยงและ 
ลดปัจจยัทีท่�าให้เสือ่มได้	กเ็ป็นการชะลอและลดอตัราความเสือ่ม-ชราได้	
การสร้างเป็นการเกิดเซลล์ใหม่จากเซลล์ท่ีมีชีวิตปกติ	 เพ่ือชดเชย-ฟื้นฟู-
ซ่อมแซมอวัยวะที่ช�ารุด	 และรักษาบาดแผลได้เองตามอัตภาพ	 ซึ่งจะ 
หายเร็วหรือช้าก็ขึ้นกับเงื่อนไขของร่างกายของแต่ละคนว่ามีภูมิคุ้มกัน 
ระดับใด	แข็งแรงสมบูรณ์ขนาดไหน	ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทั้งมวล	
	 การชดเชย-ฟื้นฟู-ซ่อมแซมอวัยวะที่ช�ารุดและรักษาบาดแผล
ของร่างกายจะเกิดได้เร็วระดับใดโดยอาศัยอาหารท่ีกินตามค�าแนะน�า 
ของหน่วยงานรัฐนั้นน่าสนใจ	 ในความเป็นจริงมีผู้ใดท�าตัวได้ครบตาม 
ค�าแนะน�าบ้าง	 โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมปัจจุบันอาจท�าให้บางคน 
ได้รับอนุมูลอิสระมาก	 และหลายโอกาสยังซ�้าเติมด้วยอาหารที่ด้อย
คุณภาพ	 ถ้าเช่นนั้นมีตัวช่วยอะไรบ้าง	 อย่างไรไปแก้ไข-บรรเทา	 สภาวะ 
ไม่ดีดังกล่าวได้
	 ความใฝ่ฝันท่ีใคร่มีสุขภาพดี	 มีร่างกายแข็งแรง	 ไม่เจ็บ	 ไม่ไข้	 
ไม่ป่วยง่ายๆ	มีการเสื่อมน้อยหรือเสื่อมช้าๆ	จึงน�ามาซึ่งความคิดว่าน่าจะ
มีสิ่งที่เรียก	 “ยาอายุวัฒนะ”	 ทั้งนี้เนื่องจากความเสื่อมและความชรา 
เดินหน้าแบบไม่ยอมหยุดอยู่ตลอดเวลา	หากชะลอความเสื่อม	ความชรา
ได้บ้างคงจะวิเศษมิใช่น้อย	 จึงเกิดการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย	
(anti-aging	medicine)	ขึ้นในวงการแพทย์ตะวันตก	ทั้งนี้วงการแพทย์
ตะวันออกก็มีเวชศาสตร์สาขานี้อยู่ก่อนแล้ว	
	 การสบืค้นข้อมลูเอกสาร	พบว่ามกีารใช้ถ่ังเช่าเป็นยาอายวุฒันะ
มานานแล้วในหลายประเทศในเอเชียโดยไม่พบบันทึกว่าเป็นสมุนไพร- 
ยาที่อันตราย	 คนไทยอาจใช้ถั่งเช่าเป็นอาหาร	 หรือเสริมอาหารซ่ึงต้อง
เข้าใจตามคณะกรรมการอาหารและยาว่า	 สารเสริมอาหาร	 “ไม่มีผล 
ในการป้องกนัหรือรกัษาโรค”	แต่ถ้าเรากนิเป็นอาหาร	วชิาสขุศกึษา	และ
โภชนาการคงได้ไห้ความรู้ประดับสติปัญญาแก่ผู้อ่านบ้างว่า	 “อาหาร”	 

ถั่งเช่า.....ควรรู้สู้สถานการณ์

คืออะไร		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 รา และเห็ด	 อุบัติขึ้นก่อนมนุษย์	 มีทั้งชนิดที่มีประโยชน์หรือ 
ให้โทษ	 บางชนิดอาจมีพิษถึงตาย	 ที่ดีเป็นประโยชน์ก็ใช้เป็นอาหาร	 
ยาอายวุฒันะและยารกัษาทัง้โรคคน	โรคสตัว์	และยงัใช้สกัดเป็นสาร	(ยา)
ก�าจัดศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงได้อีกด้วย	 ทั้งนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง	 
เช่นเดียวกันกับยารักษาโรคคน	 ที่อันตรายนั้นต้องแพทย์สั่ง	 และที ่
อันตรายมากๆ	แพทย์ก็เป็นทั้งผู้สั่งและผู้ใช้	ผู้ปฏิบัติเท่านั้น	เพราะสิ่งใด 
มีประโยชน์ ก็มักมีโทษก�ากับมาเสมอ	 มันเหมือนค�าสาปหรือข้อแม	้
เงื่อนไขที่ธรรมชาติให้มาคู่กันแก่มนุษย์	และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	
	 อย่างไรก็ตามมีข่าวเรื่องผู้ป่วยด้วยโรคไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้น	 
และเกิดการสันนิษฐานว่าผู้ป่วยเหล่านั้นได้กินถั่งเช่าและสมุนไพรมา	 
แต่ขาดข้อมลูหลกัฐานด้านวทิยาศาสตร์ยนืยนั	ข้อมลูของยาแผนปัจจบุนั
ชนดิต่างๆ	ทีใ่ช้ในการบรรเทาโรคปวด	โดยเฉพาะข้อ-กระดกูนัน้มผีลข้างเคยีง 
นอกจากอาจท�าให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้แล้ว	ยงัมผีลท�าให้ไตเสือ่มได้ 
รวมทั้งยาปฏิชีวนะต่างๆ	 และอาหารรสจัด	 (เค็ม)	 ฯลฯ	 ส่วนถั่งเช่านั้น 
กลบัมรีายงานวิจยัว่าให้ผลบวกต่อการบ�ารงุ-ฟ้ืนฟไูตเสือ่ม	ดงันัน้	ผูใ้ห้ข่าว
ต้องระมัดระวังในเรื่องความถูกต้อง-แม่นย�า	 หากให้ข่าวในเร่ืองที่ 
ขาดตรรกะ	อาจน�ามาถึงความเสียหายและเสื่อมศรัทธากับทุกฝ่ายได้		 	
  1800+	ปีที่ผ่านมา	หลังฤดูใบไม้ผลิ	ทุ่งหญ้างาม	คนเลี้ยงสัตว์
ในทิเบตสังเกตเห็นจามรีดูสดชื่นแข็งแรง-ว่องไว	ผิดปกติทั้ง	2	เพศ	ต่อมา
พบว่าหญ้าที่จามรีกินนั้นมีพืชชนิดหนึ่งแซม	 คือดอกเห็ดซึ่งเจริญมาจาก
ราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์	Cordyceps sinensis	(ปัจจุบันได้ชื่อใหม่คือ	
Ophiocordyceps sinensis	ซึ่งยังไม่นิยม	ใช้กัน)	ราในสกุลนี้มีมากกว่า	
680	ชนดิๆ	sinensis	หมายถงึมาจากจีนซึง่เป็นแหล่งทีพ่บถัง่เช่ามากกว่า
ที่อื่นๆ	 ราชนิดนี้กินหนอนของผีเสื้อกลางคืนเฉพาะชนิดเป็นอาหาร	 
จึงกล่าวได้ว่าเป็นโรคของแมลง	 วิชาแมลง	 (กีฏวิทยา)	 เรียก	 entomo-
pathogenic	fungus	ก่อนเข้าฤดูหนาว	หนอนมุดลงใต้ผิวดิน	แต่ไปติด
เชื้อราถั่งเช่าที่กระจายอยู่ก่อน	ก็เลยกลายเป็นอาหารของราถั่งเช่าตลอด
ฤดูหนาว	จนหนอนตาย	เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	เส้นใยราถั่งเช่าที่อัดกันแน่น
ในซากตวัหนอนก็รวมตวักนัพฒันาเป็นดอกเหด็ทีข่ึน้	แซม-แทรกกับหญ้า
โดยดอกเห็ดดันและแทงทะลุทางด้านหัวของซากตัวหนอนโดยซาก 
ตัวหนอนยังคาติดอยู่ใต้ดิน
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ต่อๆ	มาภายหลังมีจ�านวนน้อยลงๆ	และคุณภาพถั่งเช่าก็ด้อยลงๆ	ทุกปี	แต่ราคาก็แพง
ขึ้นๆ	กับมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วย	
	 อนึ่ง	 ถั่งเช่าจีนป่ามีข้อด้อยคือคุณภาพไม่คงที่	 เพราะปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
คณุภาพของตัวหนอน	ฯลฯ	มนษุย์พยายามเพาะเลีย้งถัง่เช่าจนีป่า-ธรรมชาต	ิหรอืถัง่เช่า
จีน	 C.	 sinensis	 ก็ท�าได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 เพราะผลิตผลที่คนท�าได้น้ันเป็นแค่เส้นใยเป็น 
ส่วนใหญ่	ไม่ค่อยได้ดอกเห็ด	เนื่องจาก	ราชนิดนี้	มีคุณสมบัติเฉพาะตัว	คนบางคนและ
นักอนุรักษ์นิยมมีความเชื่อว่าของจีนป่าดีกว่าชนิดใหม่ซึ่งต้องวินิจฉัยด้วยงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์	ทั้งนี้มีรายงานว่าถั่งเช่าชนิดใหม่	C.	militaris	ที่เรียกว่า	เห็ดถั่งเช่าสีทอง
นั้น	 มีสารออกฤทธิ์ท่ีส�าคัญ	 คือ	 cordycepin	 มากกว่า	C.	 sinensis	 ป่าประมาณ	 
2.7	-	90	เท่า	และถัง่เช่าจนีนีเ้มือ่เพาะเลีย้งกไ็ด้แต่เส้นใย	ไม่ได้เห็ด	ทัง้นีเ้ส้นใยทีไ่ด้มสีาร
ออกฤทธิน้์อยกว่าเหด็	โดยสารออกฤทธิใ์นเส้นใยทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งในอาหารธญัพชื
มีน้อยกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว	
	 นอกจากนีย้งัมีการค้นคว้าวจิยัต่อๆ	มา	และได้พบถัง่เช่าสทีองพันธุใ์หม่ท่ีดกีว่า
เดิม	ถั่งเช่าสีทองที่มีคุณภาพดี	มีสารคอร์ไดเซปีน	อะดีโนซีน	และสารออกฤทธิ์ตัวอื่นๆ	
ไม่ด้อยไปกว่าถั่งเช่าจีนชนิดเดิม	 และเม่ือผลิตได้ดีกว่าย่อมเป็นผลดีต่อผู้จ�าเป็นต้องกิน 
ที่มีรายได้น้อยต่อไป
 ถั่งเช่าจีน C. sinensis ป่า	มีปริมาณสารคอร์ไดเซปีนน้อยและไม่เกิน	1,000	
ppm	(ส่วนต่อล้านส่วน)	ส่วน	อะดีโนซีนมี	1,500	-	1,600	ppm	ส�าหรับถั่งเช่าสีทอง 
C. militaris	ที่ผลิต-ขายกันมีปริมาณสารคอร์ไดเซ	ปิน	แตกต่างกันตั้งแต่น้อยกว่า	100	
ถึง	3,000	ppm	ฯลฯ	พวกที่มีสารคอร์ไดเซปินน้อยๆ	ก็มีราคาถูกซึ่งเหมาะส�าหรับน�าไป
ปรุงอาหาร	 ส่วนพวกที่มีสารคอร์ไดเซปินความเข้มข้นมากก็น�าไปผลิตเป็นอาหารเสริม	
โดยทัว่ไปมกัมคีวามเข้มข้นไม่น้อยกว่า	2,000	ppm	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัเทคโนโลยใีนการผลติ	
ฯลฯ	ที่ส�าคัญคือ คุณภาพ	 การมีโลหะหนัก	 ฯลฯ	ปนเปื้อน	 โดยเฉพาะสินค้าที่น�าเข้า
ราคาถูก	 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทย	 ฯลฯ	 ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหลาย
ประการ	 ปกติราคาถั่งเช่าที่ซื้อขายกันขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์	
คอร์ไดเซปิน	ฯลฯ	ดังนั้น	ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า	ถั่งเช่าควรมีมาตรฐานอย่างไร	?
 โฆษณาขายถั่งเช่าต่างๆ	มีข้อสังเกต	เช่น	
	 1.	 เน้นว่าเป็นถั่งเช่าจีน	ฯลฯ	เพื่อให้เกิดความเชื่อถือของเก่าแก่	
	 2.	 มีรูปถั่งเช่าจีนคือ	 “ซากตัวหนอนที่มีเห็ดงอกออกจากหัว”	 ในฉลาก	 
แต่วัตถุดิบในแคปซูล	 คืออะไร	 ประเด็นนี้มีบทความต่างประเทศตีพิมพ์ว่า	 “สิ่งที่เห็น	 
(ถั่งเช่าจีนที่มีซากตัวหนอน)	นั้น	ไม่มีในอาหารเสริมถั่งเช่าที่เสนอขาย”	เนื่องจากสารที่
บรรจใุนแคปซลูนัน้อาจเป็นเส้นใยของราถัง่เช่าจนี	ไม่ใช่เหด็	หรอืถัง่เช่าจนีดงัรปูท่ีแสดง
บนฉลาก	หรือถั่งเช่าสีทองคุณภาพดีที่ผลิตได้ในประเทศไทย	
	 3.		ราคาถั่งเช่าจีนแพงมากๆ	 แต่ราคาที่เสนอขายกันนั้นถูกกว่าท่ีระบุไว้
มากมาย	หลายเท่าตัว	
	 4.		ตั้งราคาแพง	แล้ว	ลด	และ	แถม	ฯลฯ
 มาตรฐาน	ย่อมให้ผลดีต่อทุกๆคน	ถ้าไม่มีการบิดเบือน	ดังนั้นควรสนับสนุน
ให้มี	มาตรฐานถั่งเช่าไทย	เช่น	มีมาตรฐานการผลิตที่ดี	(Good	Production	Practice,	
GPP)	หรือมาตรฐานการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice,	GAP;	จี	เอ	พี)	และ	
มาตรฐานคุณภาพ ตามแนวทางของโคเด็กซ์	(Codex Standard for Cordyceps 
Mushroom)	 ทั้งน้ีจะได้เป็นฐานของความยุติธรรมส�าหรับทุกฝ่าย	 ท้ังผู ้ผลิต	 
ผูค้้าและผูบ้รโิภค	ส�าหรบัมาตรฐานเหล่านี	้ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ	(มกอช.)	ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้	น่าจะรับ

	 ถั่งเช่าเป็นชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว	 ถั่ง	 แปลว่าหนอน	
เช่า	คอืหญ้า	ถัง่เช่ากค็อืหญ้าหนอน	ถัง่เช่ามีช่ือเตม็ว่า	ตงัถัง่ 
แฮ่เช่า	 ตังคือฤดูหนาว	 แฮ่คือฤดูร้อน	 รวมแปลได้ว่า	 ฤดู
หนาวเป็นหนอน	ฤดูร้อนเป็นหญ้า	(เห็ด)	ในอดีต	หมอจีน
ได้ใช้ถัง่เช่า (เหด็กบัซากตวัหนอน	ซึง่ดอกเหด็มขีนาดเลก็
กว่าซากตัวหนอนหลายเท่า)	รักษาโรคคนได้หลายโรคที่ไม่
เคยรักษาได้มาก่อน	 และใช้ถ่ังเช่าตุ๋นกับเน้ือสัตว์ปรุงเป็น
อาหารบ�ารงุร่างกายโดยถอืว่ากนิอาหารเป็นยา	แพทย์หลวง
ในราชส�านักจีนได้ปรุงถั่งเช่าเป็นยาจีนท่ีมีใช้เฉพาะใน 
ราชส�านกัส�าหรับฮ่องเต้	เพ่ืออายยุนื	บางท่านแย้งว่าฮ่องเต้
ส่วนใหญ่	มีพระชนมายุสั้น	ก็มีค�าอธิบายว่า	ถ้าฮ่องเต้ไม่ได้
เสวยถัง่เช่า	พระชนมายขุองท่านกจ็ะสัน้กว่านีอ้ย่างไม่ต้อง
สงสัย	
	 พ.ศ.	2536	นกักฬีาหญงิจนี	9	คนได้ท�าลายสถติิ
กีฬาโลก	9	รายการ	ท�าให้สงสัยกันว่ามีการใช้สารกระตุ้น	
โดยข้อแท้จรงิ	คณะนกักฬีาจีนได้บ�ารงุร่างกายด้วยสมุนไพร
ถั่งเช่า	 ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกเร่ิมหันมาสนใจถั่งเช่ากันมากขึ้น	
รวมทัง้วงการสขุภาพทางตะวนัตก	จงึมกีารศกึษาวจิยัเรือ่ง
ถั่งเช่ามากขึ้นตามล�าดับอย่างกว้างขวาง	 และต่อมามี
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าออกขายอย่างแพร่หลาย	 และมีข่าวว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพ	 มีท้ังปลอม	 ปนปลอม	
ด้อยคณุภาพ	ฯลฯ	ข่าวกระซบิว่าถัง่เช่าดงักล่าวมกัผสมสาร
พวกที่ใช้ในยา ไวอากร้า 
 ถั่งเช่าที่กล่าวมาตอนต้นเป็นผลิตผลของป่าซ่ึง
พบ	ณ	ที่ราบสูงเหนือระดับน�้าทะเล	 3,000-5,000	 เมตร	
ในทิเบต	เสฉวน	และยูนนาน	เป็นต้น	เป็นสินค้าราคาแพง	
มากๆ	 ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ	 มีถ่ังเช่าจีน 
ซึ่งหนัก	10	กรัม	ตั้งราคา	20,000	บาท	หรือ	กิโลกรัมละ	 
2	ล้านบาท	และมีข้อมูลว่าถั่งเช่าชนิดดีๆ	อาจมีราคา	5-8	
ล้านบาท	เอาเป็นว่า	ฟังหไูว้ห	ูด้วยเหตรุาคาแพงมากๆ	การ
เสาะแสวงหาถั่งเช่าก็เข้มข้นมาก	 ส่งผลให้ถั่งเช่าป่าที่พบ
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ด�าเนินการได้	
	 สรรพคุณและภูมิปัญญา	 ถั่งเช่ามีประโยชน์มากหลาย	 มีการ
สืบทอดการใช้โดยแพทย์พ้ืนบ้าน	 และในวงการแพทย์ตะวันออก	 ต่อมา
ได้แบ่งปันวิชาความรู ้มาประสานกับการแพทย์ตะวันตกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาซึ่งจะพัฒนาการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นตาม 
กาลเวลาอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อวงการสาธารณะสขุไทยซึง่ท�ากนั
ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว	สรรพคุณที่ทราบกันทั่วๆ	ไปตั้งแต่ในอดีต	
คือใช้ฟื้นฟูพละก�าลัง	เป็นสมุนไพรรักษาโรคหอบหืด	หลอดลม	และเป็น
ยาอายุวัฒนะที่ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมอวัยวะของร่างกายให้มีสุขภาพดี	 
มคีณุภาพชวีติดแีละอายยุนืยาว	ฯลฯ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้สงูวยั	จ�าเป็น
ต้องมตีวัช่วย	เพราะท่านมอีตัราการซ่อมแซมร่างกายทีช้่ากว่าผูอ่้อนวยักว่า
ซึ่งแข็งแรงกว่า	 เมื่อมีรายงานการศึกษาวิจัยถั่งเช่าท่ีโรงพยาบาลและ
สถาบันวิจัยต่างๆ	 ให้ผลบวก	 ก็สามารถยืนยันสรรพคุณท่ีสืบทอดกันมา	
และสนับสนุนให้มีการใช้ถั่งเช่าในวงการแพทย์ท่ัวโลกมากขึ้นอย่างมั่นใจ	
อนึ่ง	 ความรู้ที่ได้มาก็ควรเผยแพร่ให้คนไทยได้ทราบกันทั่วหน้า	 ให้เกิด 
สติ	ปัญญา	ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่เกินความจริง	ทั้งๆ	ที่ถั่งเช่า
กเ็ป็นสมนุไพร	และอาหารเสรมิ	(functional	food,	superfood)	อยู่แล้ว
 ความรู้เรื่องถั่งเช่านั้นแสวงหาได้จากอินเตอร์เน็ต	ทั้งรายงาน
การวิจัย	 และบทความทั่วไป	 ซึ่งมีสาระที่ครอบคลุมข้อมูลของถั่งเช่า 
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	เช่น	การชะลอความเสื่อม	ความชรา	..ระบบทาง
หายใจ	 ..ตับ..ไต	ม้าม	 ...เบาหวาน...โรคของหัวใจและทางเดินของโลหิต	
เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ	 เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง	 เส้นเลือดที่หัวใจตีบ	
หวัใจขาดเลอืด	เนือ้หวัใจตาย	จงัหวะการเต้นของหวัใจผดิปกติ	(arrhyth-
mia)	แขน-ขามเีลอืดมาเลีย้งไม่พอ	ใช้เป็นสารบรรเทาความเจบ็ปวด	ฯลฯ	
บางข้อมูลท่ีปรากฏก็อาจเกินความจริงหรือมีข้อสงสัยได้เช่นกัน	 ดังนั้น
ผู้อ่าน	โดยเฉพาะผู้มีอาชีพทางสุขภาพควรได้อ่าน	และวิเคราะห์	เพื่อความรู้
ให้คู่ทันสถานการณ์จะได้วินิจฉัยประเด็นได้ถูกต้อง
	 เอกสารรายงานการศึกษาวิจัยถั่งเช่ามีข้อมูลที่สรุปได้ว่า	 
ถั่งเช่าเป็นอาหาร และสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีส�าหรับสุขภาพ	ที่ส�าคัญ
จ�าแนกได้	4	ด้านกว้างๆ	คือ	
  1. การท�าลาย อนมูุลอสิระ	ซึง่เป็นสาเหตขุองความเสือ่ม-ชรา
และก่อโรคได้ในโอกาสต่อไป	
  2. ต้านการอักเสบ	ซึง่ชกัน�าให้เกดิความเสือ่ม-ชราและก่อโรค
ได้ในโอกาสต่อไป		
 3. ต้านเซลล์มะเร็ง 
  4.  ปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เป็นปกติ 
	 กรณีเป็นอาหารเสริมหรือยาอายุวัฒนะมักแนะน�าให้กินวันละ	
0.5-1.0	 กรัม	 ก่อนอาหารเช้า	หากใช้เป็นยาก็ควรต้องปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางซึ่งอาจแนะน�าให้กินวันละ 3 ถึง 6 กรัม	 (เนื้อถั่งเช่าที่บด-
บรรจุในแคปซูล)	 ทั้งนี้ต้องเป็นถ่ังเช่าท่ีมีความเข้มข้นของคอร์ไดเซปิน 
ได้มาตรฐาน	
	 ปัจจุบันมีรายงานวิจัยมากขึ้นตามล�าดับซึ่งเสนอเรื่องสาร	
cordycepin	ในถัง่เช่าทีชั่กน�า	“การก�าหนดอายขุยัของเซลล์” (apop-

tosis)	 ซึ่งท�าให้เซลล์ที่ผิดเพี้ยนไปมีอายุส้ันหรือตายเร็วขึ้นโดยเซลล์ฝ่อ	
เช่น	เซลล์มะเรง็ตบัอ่อน	มะเรง็ต่อมลกูหมาก	มะเรง็ไต	มะเรง็เมด็เลือดขาว 
และยังมีรายงานวิจัยว่าสาร	 cordycepin	 ขัดขวางเอ็นไซม์	 (enzyme)	 
ทีช่กัน�าให้เกดิโรค	rheumatoid	arthritis	(ข้ออกัเสบจากโรค	รมูาตอยด์)	
กับรายงานวิจัยเรื่องสาร	 cordycepin	 จากถ่ังเช่าสีทอง	 (C.	militaris)	
สามารถป้องกันโรคโลหิตที่มีกรดยูริคสูง	 (hyperuricemia)	 หรือ 
โรคเก๊าท์ได้	
	 ในกรณีของสาร	 cordycepin	 ชักน�าให้เซลล์มะเร็งต่อม 
ลูกหมากฆ่าตัวตาย	 (ฝ่อ)	 ด้วยอายุส้ันน้ัน	 เป็นกระบวนการอนุมูลอิสระ	
(ROS	–reactive	oxygen	species)	จ�านวนมากที่เข้าท�าลายเยื่อบุไมโต
คอนเดรยีในเซลล์มะเรง็	เช่นเดยีวกนักบักรณใีนเซลล์มะเรง็ของไต	พงึต้อง
ระวังอัตราการเกิดเซลล์ฝ่อกับเซลล์ที่เกิดใหม่ด้วย 
	 อาจสรุปได้ว่าสาร	cordycepin	มีคุณสมบัติ	
	 1.	 ปรับ-ซ่อม-ก�าหนด	 (โปรแกรม)	 พันธุกรรม	 (DNA)	 
ที่หลงผิด	-เพี้ยน	เสียหายด้วยสาเหตุต่างๆ	ให้กลับเป็นปกติ	
	 2.	 ดังนั้น	 เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่จึงไม่เพี้ยน	 ไม่กลายพันธุ์	 
ไม่เป็นมะเร็ง
	 3.	 ขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์เพี้ยนๆ	เช่น	เซลล์มะเร็ง
โดยชักน�าให้เซลล์นั้นๆสร้างโปรแกรมฆ่าตัวตาย	(ฝ่อ)	คือ	ก�าหนดให้อายุ
สั้นและตายเร็วขึ้น	(apoptosis)	แต่ยังไม่พบรายงานอัตราการฝ่อ
	 กระบวนการข้างบนเกิดขึ้นได้เร็วในคนอายุน้อย	 และแข็งแรง	
แต่เกิดในอัตราช้าในผู้สูงวัย	ซ�้าร่างกายยังแข็งแรงน้อยกว่า	ยิ่งสูงวัยมาก	
อตัราทีเ่กดิกย็ิง่ช้ามาก	การเหน็ผลบวกจงึไม่ทนัใจเท่าทีค่วร	ดงันัน้ผูส้งูวยั
ทัง้หลายจ�าเป็นต้องรกัษาสุขภาพให้แขง็แรงพอเสมอเพือ่จะได้เหน็ผลบวก
ในการใช้ถั่งเช่าในเวลาอันควร	
	 อาจกล่าวได้ว่า	 ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรที่ปรับตัวเข้ากับสารอ่ืนได้	
(adaptogen	)	ช่วยปรบัการท�างานของอวยัวะในร่างกายให้อยูใ่นสภาวะ
สมดลุ	(homeostasis)	กนิง่าย	บ�ารงุร่างกาย	ประกอบด้วยสารคอร์ไดเซปิน 
กรดคอร์ไดเซปิค	อะดีโนซีน	โพลีแซคคาไรด์	เบท่ากลูแคน	และสเทอรอล
จากพชืซึง่เป็นต้นตอของไวตามนิดี	สาร	SOD	(superoxide	dismutase)	
ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ส�าคัญ	 และอุดมด้วยสารอาหารต่างๆ	 ท้ังกรดอะมิโน 
ที่ส�าคัญ	 ทั้งหมด	 18	 ชนิด	 โปรตีน	 วิตามิน	 B,	 E,	 K	 และแร่ธาตุต่างๆ	 
ที่มีระบุในอาหารเสริมหลากแร่ธาตุ/หลากวิตามิน(multivitamin/ 
multimineral	supplements)
 การศกึษาทางเภสชัศาสตร์รายงานว่าองค์ประกอบของถัง่เช่า
มีประสิทธิผลส�าคัญในด้านสุขภาพ	 เป็นอาหารเสริมสร้างให้ร่างกาย 
มภีมูคิุม้กนัด	ีช่วยเสรมิฤทธิย์ารกัษาโรค	และยงัมรีายงานแสดงว่าปรมิาณ
สารออกฤทธิ์	 และสารอาหารต่างๆ	ส่วนใหญ่ของ	C.	militaris	 (ถั่งเช่า 
สีทอง)	มีมากกว่า	C.	sinensis	(ถั่งเช่าจีน)
 คณุสมบตัต่ิางๆ ของถัง่เช่าทางเภสชั ช่วยให้คนเรามสีขุภาพ
ดีน้ัน มีหลายข้อทีไ่ด้รบัการยืนยนัจากงานวจิยั และหลายข้อกก็�าลงัรอ
ผลงานวิจัยให้มายืนยัน	 คุณสมบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวของถั่งเช่า
อาจน�ามาให้พิจารณาได้ดังต่อไปนี้	
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 15.	ต้านการแขง็ตัวหรอืเกดิลิม่เลือดเพราะมีเอน็ไซม์สลาย	fibrin 
คล้าย	nattokinase	ซึ่งเป็นเอ็นไซม์	ของไส้เดือนที่ใช้สลายลิ่มเลือด
 16.	ลดระดับน�า้ตาลในเลอืด	ช่วยให้ผูป่้วยเบาหวานไวต่ออินซลูนิ
และจัดการน�้าตาลในร่างกายได้ดี	ช่วยสมานแผลในคนไข้เบาหวาน
	 17.	บ�ารุงปอด	 บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก	 มีผลดีต่อทางเดิน
หายใจ	 บรรเทาอาการไอเร้ือรัง	 ถุงลมโป่งพอง	 ช่วยบ�าบัดโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง
 18.	ป้องกัน	บรรเทาและบ�าบดัอาการของโรคหอบหดื	ช่วยขยาย
หลอดลมและแพ้ภูมิตัวเอง	(SLE)
	 19.	ละลายเสมหะ	หยุดอาการเลือดออกมาปนกับเสมหะ
	 20.	เพิม่ความแขง็แรงของระบบภูมคุ้ิมกนั	ต้านแบคทเีรยี	ไวรสั	
และต้านทานโรคโดยเฉพาะในผู้สูงวัย 
	 21.	โพลีแซคคาไรด์ต้านเนือ้งอก	ต่อต้านและท�าลายเซลล์มะเรง็
หลายชนดิ	ลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง	ช่วยลดผลข้างเคียงส�าหรบั
ผู้ป่วยที่ได้รับคีโมบ�าบัด
	 22.	สาร	 cordycepin	 ชักน�าการก�าหนดอายุขัยของเซลล์
มะเรง็หลายชนดิ	ท�าให้เซลล์มะเรง็ฆ่าตวัตายโดยมอีายสุัน้	และตายเรว็ขึน้
	 23.	บรรเทาอาการวัยทอง	ทั้งหญิงและชาย
	 24.	ลดอาการช่วงมีประจ�าเดือน	 ปรับประจ�าเดือนให้ปกติ	 
ช่วยให้มีลูกง่ายขึ้น
	 25.	ส�าหรบัท่านชาย	อาจช่วยเสรมิสมรรถภาพทางเพศ	ช่วยให้
อสุจิแข็งแรง	 (งานศึกษา	 พบการกระตุ้นการสร้าง	 testosterone	 ใน 
หนูทดลอง)
	 26.	รายงานของโรงพยาบาลจีน	 “ช่วยฟื้นฟูความเป็นหนุ่ม	 
เป็นสาวซึ่งได้ผลดี	66%	ของจ�านวนผู้ป่วย”
	 27.	บรรเทาอาการโรคไฟโบรมยัอลัเจยี:	กลุม่อาการปวดร้าวเรือ้รงั-
รุนแรงทั่วตัวของกล้ามเนื้อ	เอ็นและเนื้อเยื่ออ่อน	และ	เพลียด้วย	ฯลฯ

ข้อส�ำคัญที่น่ำรู้-พึงระวัง

	 1.	 วชิาพษิวทิยา	ถอืว่าถัง่เช่าปลอดภยั	มรีายงานน้อยรายมาก
ที่ระบุว่าถั่งเช่าท�าให้มีอาการปากคอแห้ง	คลื่นไส้	ท้องเสีย	หากมีอาการ
ผิดปกติ	 ต้องหยุดกินและปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง	 ผู้ตั้งครรภ์	 ให้นมลูก	
และเด็กเล็กไม่ควรกิน	 อนึ่งผู้ท่ีจะกินถั่งเช่าต้องรู้จักสุขภาพของตนเอง	
และศึกษาเรื่องถั่งเช่าให้เข้าใจดีก่อน	
	 2.	 ถึงแม้ถั่งเช่ามีความปลอดภัยสูง	 ก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีสติ	 
เช่นเดียวกับสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันทั้งหลาย	 ทั้งที่ซื้อได้ง่ายหรือ 
โดยเฉพาะตามใบส่ังแพทย์ซึง่ถอืเป็นยาอนัตราย	หากมกีารใช้อย่างไร้สติ
แล้วไซร้	 มันก็คือยาพิษ	 เช่นเดียวกันกับกรณีสารปราบศัตรูพืชบางชนิด 

	 1.		ช่วยควบคุมการท�างานของอวัยวะในร่างกายให้อยู ่ใน
สภาวะสมดุล	(homeostasis)
	 2.		ช่วยให้จิตสงบ	 นอนหลับดี	 เพิ่มฮอร์โมนเจริญเติบโต	 
ช่วยชะลอความชรา
	 3.		บรรเทาอาการวิงเวียนบ้านหมุน	น�้าในหูไม่เท่ากัน	เสียงดัง
ในหู	 ปวดเอว	 ปวดหลัง	 ปวดข้อ	 ข้ออักเสบเพราะโรคเก๊าท์	 ข้ออักเสบ
เพราะโรครูมาตอยด์
	 4.		เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์	 ร่างกายอาจอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย 
ถ้ากนิมากเกนิไปบ้าง	บ�ารงุก�าลัง-ร่างกาย	ท�าให้ร่างกายสดชืน่	แก้อ่อนเพลยี 
เหมาะต่อการออกก�าลังกายและการกีฬา
 5.		 ช่วยปรบัระบบการขบัปัสสาวะบ่อยผดิปกต	ิบ�ารงุ	หยนิ-หยาง
ให้สมดลุ	ให้ผลดต่ีอสขุภาพของระบบทางเดนิปัสสาวะและต่อมลกูหมาก
	 6.		บรรเทาอาการไตเสื่อม	 ไตอักเสบเรื้อรัง	 คนไข้โรคไตวาย
เรื้อรังมีอาการดีขึ้นมากถึง	51%	หลังจากใช้ถั่งเช่า	1	เดือน	งานวิจัยในหนู
แสดงว่าช่วยป้องกันโรคไตจากเบาหวาน	อาจเป็นยาต้านโรคเบาหวาน
	 7.		บ�ารุง	 ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของตับและ
ไตให้ดีขึ้น
	 8.		การศึกษาทางการแพทย์พบว่าสารสกัดถั่งเช่ามีฤทธ์ิขยาย
หลอดเลือดซึ่งจะบรรเทาเรื่องเส้นเลือดตีบ	 กระตุ้นการท�างานของต่อม
หมวกไต	ลดจ�านวนครั้งในการฟอกไต
	 9.		เพิ่มปริมาณเอ็นไซม์	 superoxide	 dismutase	 (SOD)	 
ทีเ่พิม่ตวัท�าลายอนมุลูอสิระซึง่มอีานภุาพสงู	ต้านและลดการอกัเสบ	ชะลอ
ความชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ	ในร่างกาย
	 10.	ปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือด	ลด	 triglycerides	
ลด	 LDL	 เพิ่ม	 HDL	 ต้านการเกิดไขมันแข็งตัวจากการถูกออกซิไดซ์ 
โดยอนุมูลอิสระ	ลดความเสี่ยงเรื่องไขมันอุดตัน	บ�ารุงหลอดเลือด
	 11.	บ�ารุงไขกระดกู	ช่วยสร้างเกรด็เลือด	เสรมิความแขง็แรงของ
เม็ดเลือดแดงและขาวซึ่งเพิ่มความต้านทานโรค	 บรรเทาอาการภูมิแพ ้
ในระบบทางเดินหายใจ
	 12.	ลดอตัราการตายของเซลล์ในสมอง	กระตุน้การบ�ารงุสมอง	
ป้องกันโรคความจ�าเสื่อม
	 13.	สารออกฤทธิ์ช่วยให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้ดี	 ขยาย
หลอดเลือด	เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงปอด	หัวใจ	
และสมอง	ฯลฯ	บรรเทาอาการขาดออกซิเจนและภาวะเม็ดเลือดขาวต�่า
กว่าปกติ	ช่วยให้	ผิวพรรณดี	ลดฝ้าและจุดด่างด�า	บรรเทาอาการปวด	เมื่อยขา
	 14.	เป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยโรคหวัใจ	โดยช่วยให้กล้ามเนือ้หวัใจ
แข็งแรง	 ปรับปรุงการท�างานของหัวใจ	 ช่วยต้านหัวใจเต้นผิดปกติ	 
ปรับความดันโลหิต	อาการใจสั่น	หัวใจเต้นเร็ว
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ที่มีพิษร้ายแรงมาก	แต่มันก็มีประโยชน์มากเช่นกัน	ดังนั้น	การใช้จึงต้อง
เข้มงวด	อนัตรายความเสยีหายเกิดจากคน	ไม่ใช่ตวัยาหรอืสารปราบศัตรพูชื
นั้นๆ
	 3.		ผู้กินใหม่ควรเริ่มแต่น้อย	เพื่อให้มีการปรับตัวสัก	5-7	วัน	
ใส่ใจเป็นพิเศษกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง	 โรคภูมิแพ้	หอบหืด	ผู้ป่วยที่ใช้
ยากดภูมิคุ้มกัน	ถ้าใช้รักษาโรคควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
	 4.		ผู้สูงวัย	 ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน	 และความดันโลหิตสูง 
ต้องไม่ใช้ถั่งเช่าในปริมาณมากเกินไป	ควรใช้ให้พอเหมาะพอควรส�าหรับ
แต่ละวัย	 แต่ละคน	 ต้องระวังระดับน�้าตาลในโลหิตและความดันอาจจะ
ต�่าเกินไปได้
	 5.		อาจมข้ีอระวงัเรือ่งผูป่้วยมะเรง็ท่ีไวต่อฮอร์โมน	เช่น	มะเรง็
เต้านม	 ต่อมลูกหมาก	 และมะเร็งท่ีเกิดในกระดูก	 ท่ีส�าคัญคือการกิน
สมุนไพรควรมีการพัก	หรือเว้นช่วงการกิน	
	 6.		ถั่งเช่ามีคุณสมบัติช่วยให้ยารักษาโรคบางชนิดออกฤทธ์ิดี	
เช่น	 ยาชะลอวัย	 พวกยา:	 แก้แพ้	 รักษาหอบหืด	 โรคปอด	 ยาควบคุม 
การเต้นของหัวใจไม่ปรกติ	 ลดความเครียด	 โรคสมอง	 โรคกระเพาะ	 
โรคผิวหนัง	ยาปรับระบบภูมิคุ้มกัน	ขยายหลอดเลือด	ป้องกันการก่อตัว
ของลิ่มเลือดและการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด		 	
	 7.	 อาจเพิม่ฤทธิย์าทีท่�าให้ง่วงซมึในผูป่้วยทีก่นิยาดงักล่าวอาจ
เพิม่ความเสีย่งในเรือ่งเลอืดไหลไม่หยดุ	โดยเฉพาะผูป่้วยทีกิ่นยาต้านการ
แข็งตัวหรือการเกิดลิ่มเลือด	 และอาจมีผลเสียในกรณีเส้นเลือดฝอยปริ
แตกง่าย 
 8.	 ข้อมลูเหล่านีใ้ช้เพือ่เสรมิสขุภาพ	ผลจะเกดิเรว็หรือช้าขึน้อยูก่บั
แต่ละคน	และไม่ใช่ค�าแนะน�าของแพทย์	ถ้าป่วยควรปรึกษาแพทย์	และ
ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าเสมอก่อนรับการผ่าตดั	ถอนฟันหรือส่ังยา
	 9.	 การซื้อถั่งเช่าต้องพิจารณาให้ดี	 เช่น	ความเข้มข้นของสาร
ออกฤทธิ์คอร์ไดเซปีน	ระวังของปลอมแปลง	ปน	ผลิตภัณฑ์มีหลายเกรด	
แน่นอนต้องพจิารณาจากแหล่งทีไ่ว้ใจได้จรงิๆ	ระวงัการให้ข้อมลูเกนิจรงิ	
	 10.	เรื่องท่ีส�าคัญ	 ต้องกินอาหารท่ีดีให้ครบทุกหมู่อย่างสมดุล	
ดื่มน�้าที่ดีให้มากพอ	อากาศดีที่มีมลพิษน้อยๆ	แต่ปลอดภัย	พักผ่อน	และ
ออกก�าลังกายให้ได้พอดีของแต่ละคน	 กับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ	 
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	 อาหารเสริมและยาทั้งหลายเป็นส่วนประกอบ 
ส่วนหนึ่งในการทะนุถนอมสุขภาพ	
	 11.	อโรคยา	 ปรมาลาภา	 สุขภาพแข็งแรงเสมือนมีประกันภัย
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These	are	not	in	your	Cordyceps	supplement.		 	

https://www.realmushrooms.com/cordyceps-supplements-guide/	

Aug	17,	2017		 	

---	Cordyceps	militaris.	http://www.scientifictradition.com/research/

cordyceps-militaris/

---	Cordyceps	-	Scientific	Review	on	Usage,	Dosage,	Side	Effects	...	

https://examine.com/supplements/cordyceps/	 	 	

---	Huang,	L.	et	al.	2009.	Determination	and	analysis	of	cordycepin	

and	 adenosine	 in	 the	 products	 of	 Cordyceps	 spp.	 African	 Jour	

Microbio	Res	3(12):957-961.

---	 Mehra,	 A.	 et	 al.	 2017.	 The	 health	 benefits	 of	 Cordyceps	 

militaris	–	a	review.	KAVAKA	48(1):27-32.	

---	 Miller,	 R.A.	 2008-2009.	 The	 Cordyceps	 sinensis	 medical	 

mushroom.

http://www.nwbotanicals.org

---	 Noh,	 E.-M.	 et	 al.	 2009.	 Cordycepin	 inhibits	 IL-1ß-induced	 

MMP-1	 and	MMP-3	 expression	 in	 rheumatoid	 arthritis	 synovial	 

fibroblasts.	 Rheumatology	 48	 (1):45–48	 https://doi.org/10.1093/

rheumatology/ken417

---	Yang,	C.	et	al.	2017.	Cordycepin	induces	apoptosis	cell	death	

and	inhibits	cell	migration	in	renal	cell	carcinoma	via	regulation	of	

micro	 RNA-21	 and	 PTEN	 phosphatase.	 Biomedical	 RES	 (Tokyo).	

38(5):	313-320.

---	 Yong,	 T.	 et	 al.	 2018.	 Cordycepin,	 a	 Characteristic	 Bioactive	 

Constituent	 in	 Cordyceps	militaris,	 Ameliorates	 Hyperuricemia	

through	URAT1	in	Hyperuricemic	Mice.	(Frontiers	in	Microbiology)	

https://www.researchgate.net/.../322709592

---	Zhang,	Y.	et	al.		2018.	Cordycepin	induces	apoptosis	in	human	

pancreatic	cancer	cells	via	 the	mitochondrial-mediated	 intrinsic	

pathway	and	suppresses	tumor	growth	in	vivo.	https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6078188/	
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ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	(มกอช.)	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	
อดีต :	อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร	์ จตุจักร	 กทม.	 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและ
บรหิารจดัการผลไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผูแ้ทนไทยหวัหน้าคณะประชมุ
สหประชาชาต	ิCodex	Committee	on	Fresh	Fruit	and	Vegetables	14	สมยัประชุม 
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

	 ต้นเดือนมีนาคม	 2562	ที่ผ่านมา	 สมาชิกของสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย	 และสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน	 –	 ไทย	 ได้เดินทางไปท่องเท่ียว	 ไต้หวัน	 
ซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้จัดโปรแกรมได้ค่อนข้างสมบูรณ์	 เพราะเป็นการ 
ท่องเที่ยวแบบรอบเกาะภายในระยะเวลา	8	วัน	(5-12	มีนาคม)	สมาชิก
ในคณะท่องเที่ยวก็มีหลากหลายวัย	 ตั้งแต่วัยรุ่น	 จนถึงผู้อาวุโส	 แต่มิได้
เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด

มำรู้จักไต้หวันกันสักนิด

	 ไต้หวัน	 (Taiwan)	 	มีชื่อทางการว่า	 สาธารณรัฐจีน	 เป็นรัฐ 
ในทวีปเอเชียตะวันออก	 ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่	 5	 แห่ง	 คือ	 
จนิเหมนิ	ไต้หวนั	เผงิห	ูหม่าจ	ูและ	อูจ่วิ	รวมเกาะเลก็เกาะน้อยอกีจ�านวน
หนึ่ง	 เรียกรวมกันว่า	 “ไต้หวัน”	 ด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ	่ 
ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น	 ด้านทิศใต้ติดกับ
ประเทศฟิลิปปินส์	มีพื้นที่ประมาณ	35,980	ตารางกิโลเมตร	ประชากร
ประมาณ	25	ล้านคน
	 เกาะไต้หวนัเดมิเป็นทีอ่ยูข่องชนพืน้เมอืงและมชีาวจนีแผ่นดนิ
ใหญ่มาอาศัยอยู่ด้วย	 จนกระทั่งชาวฮอลันดาและสเปนเดินทางเข้ามา
ส�ารวจในยุคศตวรรษที่	 17	 และมาตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่โต	 
ต่อมาในปี	คศ	1662	ราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ได้ถูกราชวงศ์ชิงแทนที่	
เจิ้งเฉิงกงขุนศกึราชวงศ์หมงิได้รวบรวมก�าลงัมาถงึเกาะไตห้วัน	รกุไลฝ่รั่ง
ออกไปอย่างราบคาบ	และได้ตั้งราชอาณาจักรตงหนิงขึ้นบนเกาะ	
	 ในปี	ค.ศ.	1683	ราชวงศ์ชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและ
ได้ครอบครองไต้หวันเป็นผลส�าเร็จ	 ไต้หวันจึงเป็นมณฑลหนึ่งของจีน	
อย่างไรก็ดีความบาดหมางของจีนกับญี่ปุ่นจะเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้เกาะ
ไต้หวันไปครอบครอง	แต่ต่อมาก็เสียไต้หวันคืนให้แก่จีนหลังสงครามโลก
ครั้งที่	 2	 ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน	 พรรคก๊กมินตั๋ง 
ได้เป็นใหญ่แต่ไม่นานก็เสียทีให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 จึงได้ถอยหนี
มายังเกาะไต้หวันและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐจีนข้ึนบนเกาะไต้หวัน 
แยกต่างหาก	ฝ่ายคอมมวินสิต์จนีทีไ่ด้รบัชยัชนะกส็ถาปนาเป็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนบนจีนแผ่นดินใหญ่	 อย่างไรก็ดีจีนยังคงถือว่าไต้หวันเป็น
มณฑลหนึง่ของจนีและไต้หวนัเองกม็ไิด้การยอมรบัจากนานาชาตว่ิาเป็น
ประเทศเอกราชมาจนบัดนี้
	 จีนมีนโยบายที่จะไม่สานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่
รบัรองสถานะของสาธารณรฐัจนี	ไต้หวนัและทกุประเทศทีม่คีวามสัมพนัธ์

ท่องเที่ยวรอบเกาะไต้หวัน
ทางการทูตด้วยจะต้องมีแถลงการณ์รับรองสถานะของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีเหนอืไต้หวนั	ในทางปฏบิติับางประเทศจะไม่มคีวามสมัพนัธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันและบางประเทศที่ไม่ได้รับรอง	
คณะของไต้หวันก็จะมีส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	 หรือ
ส�านกังานตวัแทนไทเป	ดงัเช่น	ประเทศไทยจะมสี�านกังานเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมไทเป ประจ�าประเทศไทย	(Taipei	Economic	and	Culture	
Office)	ซึ่งปฏิบัติงานต่างๆ	ในลักษณะเดียวกับสถานทูต	 เช่น	การออก
วีซ่า	เป็นต้น
	 ไต้หวันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ในอันดับที่	 14	ของโลก	
ทรัพยากรธรรมชาติมีจ�านวนน้อย	 แต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูง 
เน้นไปทีก่ารผลติ	โดยน�าเข้าน�า้มนัดบิและแร่ธาต	ุเพือ่ไปผลิตรถยนต์และ
เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เคมภัีณฑ์	ฯลฯ	ไต้หวนัมคีวามก้าวหน้าทางด้านการเกษตร
ค่อนข้างดี	 จะเป็นเพราะคนไต้หวันรู้จักใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและรัฐบาล
สนับสนุนค่อนข้างมาก	 ดังเช่นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่เมืองไทนาน	 รัฐบาล
จะลงทุนสร้างโรงเรือนและให้เกษตรกรเข้ามาเช่าปลูกกล้วยไม้	 และรัฐ 
ยังดูแลให้ค�าแนะน�าในเรื่องการดูแลรักษาปัญหาโรคและแมลงจะเห็นว่า
ผลผลิตทางการเกษตรของไต้หวันจึงค่อนข้างมีคุณภาพสูง	 เมื่อส่งออก 
จะท�าให้มีมูลค่าผลตอบแทนคุ้มค่าในการลงทุนเป็นอย่างมาก

วันแรกของกำรเยือนไต้หวัน

	 คณะของเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ	 ประมาณ	 
8	 โมงเช้า	 ไปถึงสนามบินเถาหยวนช่วงบ่าย	 หลังจากผ่านด่านตรวจคน 
เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว	 คณะของเราก็ออกมาพบกับ	 ไซมอน	 ไกด์ทัวร์ 
ในครั้งนี้ของเรา	ซึ่งเขาได้เตรียมรถบัสมารออยู่แล้ว	
	 ไกด์ไซมอนพาคณะของเราไหว้เทพเจ้า	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อเป็น 
สิริมงคลที่วัดซานเซี่ย กิงชุย ซูชิ ก่อนเป็นล�าดับแรก	ก่อนจะปล่อยให้ 
ทุกคนเดินชมถนนโบราณซันเซี่ย	 อย่างอิสระ	 ถนนโบราณซันเซี่ย	 
เป็นสถานที่ถนนคนเดินแบบโบราณ	 ร้านค้าสองข้างทางจ�าหน่ายของ 
ที่ระลึกและสินค้าต่างๆ	 ทั่วไป	 นอกจากนั้นจะมีร้านจ�าหน่ายขนมปัง	
เครื่องดื่ม	 ซึ่งไกด์เชียร์ให้ลองชิมชานมไข่มุก	 ครัวซอง	 และเต้าหู้เหม็น	 
ซึง่เป็นอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี	่มมีานานมาก	ใครมาทีน่ีต้่องชมิให้ได้	จากนัน้
คณะได้ไปลิ้มรสอาหารไต้หวันมื้อแรก	มี	กุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ขาหมู	น�้าซุป	
หลงัจากเสรจ็เรยีบร้อยแล้วกเ็ข้าทีพ่กัโรงแรม	Taoyuan	Eastern	ซึง่แต่ละ
ห้องมีอ่างแช่น�้าแร่	 คล้ายออนเซ็นของญี่ปุ่น	 แต่บริการอยู่ในห้องพัก	 
ให้แขกผู้มาพักผสมน�้าร้อนน�้าเย็นนอนแช่ได้ตามอัธยาศัย
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หมู่บ้ำนสำยรุ้ง – งำนเอ๊กซ์โป

	 วันที่	 2	 ของการเดินทาง	 คณะรับประทานอาหารเช้าเสร็จ
เรียบร้อย	 เดินทางต่อไปยังเมืองไทจง	 (Taichung)	 เพ่ือไปชมหมู่บ้าน
สายรุ้ง	(Rainbow	Village)	หมู่บ้านเล็กๆ	สีสันสดใสเป็นหมู่บ้านเก่าของ
ทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัยมาอยู ่ที่ไต้หวัน	 
(ก๊กมินตั๋ง)	ครั้งแรกจะถูกรื้อทิ้งแต่ได้มีทหารเก่าชื่อ	Huang Fu	เรียกว่า	
อากงฟู	ปัจจุบันอายุ	96	ปี	เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ	บนผนังของ
บ้านเองทัง้หมดและวนัหนึง่มนีกัศึกษามหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่กล้ได้ผ่านมาพบ
ด้วยลวดลายสสีนัสดใสสะดดุตา	ได้มกีารบอกต่อๆ	จงึท�าให้หมู่บ้านสายรุง้
มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีประกาศจากรัฐบาลให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ	์
หมู่บ้านสายรุ้งจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง	ภายในบริเวณ
บ้านเหมาะแก่การถ่ายรูปมาก	 มีร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึกอยู่หลายร้าน	 
แต่ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นอากงฟูท่ีมาน่ังให้นักท่องเท่ียว	 ถ่ายภาพด้วย	 
ซึง่เรากจ็ะอดุหนนุโปสการ์ดท่ีเป็นภาพวาดของอากงฟ	ูเป็นการประชาสมัพนัธ์
หมูบ้่านได้อย่างด	ีได้เวลาสมควรคณะกไ็ด้เดินทางไปเตมิพลงั	อาหารกจ็ะ
เป็นเมนูคล้ายๆ	กันสไตล์ไต้หวัน
 เมือ่อิม่หน�าส�าราญเรียบร้อยไกด์น�าคณะไปเทีย่วชมงานมหกรรม
ไม้ดอก	(World	Flora	Expo)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวน
โลก	(Taichung	World	Flora	Exposition)	ของไต้หวันที่จัด	ณ	เมือง 
ไทจง	 ระหว่างวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2561	 ถึงวันที่	 24	 เมษายน	 2562	 
เป็นงานระดับ	A2B1	ซึ่งได้รับรองการจัดงานจาก	AIPH	(International	
Association	of	Horticultural	Producers)	เรียบร้อยแล้ว	
 งานมหกรรมพืชสวนโลกไทจง	 (Taichung	World	 Flora	
Exposition)	 เป็นงานที่จัดที่เมืองไทจง	 (Taichung)	 ซ่ึงเป็นเมืองทาง 
ตอนกลางของไต้หวันที่มีขนาดใหญ่อันดับ	 3	 เป็นเมืองต้นก�าเนิดชานม
ไข่มุกและชาบู	Hot	Pot	โดยงานมหกรรมพืชสวนโลกมีแนวคิด	GNP : 
Green Nature and People	 จัดบนพื้นที่	 60.88	 เฮกตาร์	 หรือ	
ประมาณ	380.50	ไร่	โดยจัดในพื้นที่	3	โซน	ได้แก่	Fengyuan	Huludun	
Park	Expo	Site	บนพื้นที่	16.52	เฮกตาร์	(103.25	ไร่)	จัดแสดงเกี่ยวกับ
น�้า	โซน	2	จัดที่	Waipu	Expo	Site	บนพื้นที่	14.32	เฮกตาร์	(89.5	ไร่)
และโซน	3	จดัที	่Houli	Horse	Ranch	&	Forest	Expo	Site	พืน้ที	่30.04	
เฮกตาร์	(187.75	ไร่)	ซึ่งเป็นบริเวณที่คณะได้มาชมงาน

บริเวณหน้าวัดซานเซี่ย ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล

หมู่บ้านสายรุ้ง

บ้านสีสดใส

อากงฟู อายุ 96 ปี

ทางเข้างาน World Flora Expo

อีกมุมหนึ่งของอาคารแสดงกล้วยไม้
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	 บริเวณงานมีอาคารสร้างเป็นรูปโดม	 ภายในแสดงนิทรรศการ
รวบรวมพนัธุไ์ม้ดอกต่างๆ	โดยมกีารจดัแสดงและประกวด	จดัแสดงศิลปะ
ที่เกิดจากการสร้างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์	 เน้นให้เห็นความส�าคัญ
ของระบบนิเวศน์ผู้ชมสามารถเดินวนและเวียนดูไปเรื่อยๆ	 ตามเส้นทาง 
ที่ก�าหนด	 ทุกท่านเพลิดเพลินในการชมและถ่ายภาพดอกไม้อันสวยงาม
จนใกล้ได้เวลาทีไ่กด์แจ้งไว้	ทกุท่านกม็ารวมกนัทีจ่ดุนดัพบ	เดนิแค่ภายใน
อาคารก็หมดเวลา	ซึ่งอากาศวันนั้นสบายๆ	ฝนพร�าเล็กน้อยบางช่วงเวลา	
แต่ทุกท่านมีความสุขพูดคุยสนุกสนานและดูแลซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี	
ส่วนมาสคอต	(Mascots)	ของงานเป็นครอบครัวแมว	Leopard	ตัวพ่อ	
Leo	ตัวแม่	Leona	พี่สาวชื่อ	Love	น้องชายชื่อ	Life	และมีเพื่อนบ้าน 
ลุงม้าชื่อ	Horsiver	ซึ่งผู้จัดงานก็น�าไปสร้างผลิตภัณฑ์ท�าเป็นของที่ระลึก
จ�าหน่ายให้กับผู้ชมงาน	

วันฝนพร�ำ 

	 วันท่ี	 3	 ของการเดินทาง	 เช้าวันนี้อากาศค่อนข้างขมุกขมัว	 
ฝนตกพร�าๆ	แต่มใิช่อปุสรรคในการเดนิทางท่องเทีย่วของคณะ	เมือ่พร้อม
ก็เดินทางไปจังหวัดหนานโถว	 (Nantoa)	 เพื่อชมวัดจงไตฉาน	 (Chung	
Tai	Chan)	 เป็นวัดที่ดูใหญ่โตสวยงามสร้างขึ้นในปี	 1987	 (พ.ศ.	2530)	
โดยบาทหลวง	Wei	Chuen	ได้สร้างวัด	Ling	Quan	Chan	เป็นสถานที่
สงบร่มรืน่เป็นสถานท่ีสามารถศกึษาหาความรูใ้นหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า
ลัทธิเซนได้อย่างดี	
	 ต่อมาวัด	 Ling	Quan	Chan	 เล็กและคับแคบต่อการสอนให้ 
ผู้สนใจที่จะศึกษามาก	 บาทหลวงจึงได้วางแผนการสร้าง	 Ling	 Quan	
Chan	 ใหม่ในปี	 คศ.	 1992	 (พ.ศ.	 2535)	 เร่ิมสร้างและเสร็จเรียบร้อย 
ในปี	คศ	2001	 (พ.ศ.	2544)	 โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง	7	ปี	บนพื้นที่	 25	
เฮกตาร์	(156	ไร่)	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวันชื่อ	C.y.Lee	ซึ่งเป็น
คนเดียวที่ออกแบบตึก	 101	 ในกรุงไทเป	 ทุนก่อสร้างประมาณ	 650	 
ล้านดอลล่าร์	เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่	อันดับ	3 
รองจากนครวาติกัน	 และวัดมหายานในทิเบต	 รูปทรงคล้ายคนน่ังสมาธิ	
สูง	150	เมตร	หน้าปะตูมีสิงโตสีแดงยืนต้อนรับ	
 เมือ่เดนิเข้าไปชมช้ันแรกจะเห็นเทพเจ้าส่ีหน้าสูงใหญ่น่าเกรงขาม 
ยืนตระหง่านสี่มุมของอาคาร	เมื่อขึ้นไปชั้น	2	จะมีพระพุทธรูประดิษฐาน
อยู่	3	องค์	องค์กลางเป็นพระพุทธรูปศากยมุนี	แกะสลักจากหินแกรนิต 
สแีดง	ประทบัอยูด้่านหน้าของหนิสเีทารปูวงกลมแกะสลักสวยงามเช่นกนั	
แสดงให้เห็นถึงความสงบเยือกเย็นและบริสุทธิ์	 อีกด้านของห้องจะเป็น
พระพุทธรูปองค์แรกในลัทธิเซน	 (Chinese	 Chan	 Buddhism)	 และ 
อกีด้านเป็นพระพทุธรปูทีเ่สมอืนปกป้องคุม้ครองวดั	ภายในบรเิวณวดัใหญ่โต 

ภายในงาน World Flora Expoการแสดงกล้วยไม้ ซุ้มกล้วยไม้

เทพเจ้าสี่หน้าภายในโถงด้านหน้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระประธาน

สะพานสีทองข้ามสระบัวหน้าวัดจงไตฉาน

วัดจงไตฉาน

สงบ	สวยงามมาก	และยงัมอีกีหลายห้องท่ีไม่ได้เดินชมเพราะเวลาค่อนข้าง
จ�ากดั	เช่น	ห้องแสดงแกลลอรี	่พพิธิภณัฑ์ทางพทุธศาสนา	สวนพระพทุธรปู 
หอระฆัง	เป็นต้น	
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	 จากนั้นก็ได้ไปชมอีกวัดชื่อ	วัดเหวินหวู่	 (Wonwu	Temple)	
เป็นวัดที่มีช่ือเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแหล่งของไต้หวัน	 ภายใน
มีที่ประดิษฐ์ฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้า
กวนอู	 เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์	 เป็นวัดที่ชาวจีนและไต้หวันนับถือ	 
หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน	2	ตัว	มีมูลค่าตัวละ	1	ล้านเหรียญไต้หวัน	อากาศ
วันนี้ไม่ค่อยจะเป็นใจนักเพราะฝนตกพร�าๆ	 ตลอดไม่มีทีท่าจะหยุดเลย	
จากนั้นก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน	 วันนี้ค่อนข้างแปลกกว่าทุกวัน	
เพราะบนโต๊ะจะเหน็เป็นถาดอลูมเินยีมแบ่งเป็นช่องๆ	ใส่	กุง้	หอย	ป	ูปลา	
ถ้วยน�้าซุป	ผักต่างๆ	เช่น	ข้าวโพด	หน่อไม้	 เห็ด	สาหร่าย	ฯลฯ	จากนั้น
พนกังานจะเอาฝาทรงคล้ายฝาชมีาปิดและจดุไฟจบัเวลาในการท�าให้อาหาร
ทกุอย่างสกุ	เมือ่ถงึเวลาพนักงานกม็ายกฝาครอบออก	ทกุคนกร็บัประทาน
ด้วยความอร่อยและสนกุสนาน	ดทู่าทางไม่น่าจะหมด	แต่กห็มดอกีเช่นเคย
	 ทุกคนก็ดูจะสนุกสนานในทุกเรื่อง	 จึงไม่มีปัญหาใดๆ	 จากนั้น
เดินทางต่อไปชมทะเลสาบสุริยัน	จันทรา	แม้สภาพอากาศวันนั้นไม่ค่อย
จะดีนัก	 เพราะฝนตกมีเมฆหมอกอากาศขมุกขมัว	 แต่คณะก็ไม่ท้อถอย 
จากทีจ่อดรถเดนิไปท่าเพือ่ขึน้เรอืล่องทะเลสาบ	และไปไหว้พระทีว่ดัสวนกวง 
หรือวัดพระถังซ�าจั๋ง	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	เป็นแหล่งน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาะไต้หวนัมีพืน้ท่ีท้ังหมดราวๆ	5.4	ตารางกิโลเมตร	โอบล้อมไปด้วยภูเขา
น้อยใหญ่มากมายโดยมคีนบอกว่าด้านทศิตะวนัออกของทะเลสาบมรีปูทรง
คล้ายพระอาทิตย์และฝั่งตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายพระจันทร์	 แต่เรา
มองอย่างไรก็ไม่รู้	 ประกอบกับฝนตกด้วย	 เมื่อถึงท่าจอดเรือก็เดินตาม
บันไดขึ้นไปไหว้พระและเข้าคิวจับก้อนหินที่แกะคล้ายเป็นพระพุทธรูป
เพื่อขอพร	แม้ฝนจะตกก็ขอให้ได้แตะ	เสร็จเรียบร้อยลงมานั่งรอเรือที่จะ
มารับ	 ก็ได้ชมดนตรีของชนเผ่าที่มาแสดงให้นักท่องเที่ยวชม	 จากนั้น 
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก	ซึ่งเปลี่ยนที่พักทุกวัน

ซื้อพำยสับปะรด เที่ยวเจดีย์มังกรเสือ

	 วันที่	 4	 ของการเดินทาง	 ไกด์ได้น�าคณะออกเดินทางแต่เช้า 
ไปร้านจ�าหน่ายชาอยู่ที่เมืองเจียยี่	 (Chiayi)	 แต่เน่ืองจากเช้ามากอากาศ 
กม็ฝีนพร�าๆ	และร้านชายงัไม่เปิดจงึได้พาคณะไปวดัทีเ่ก่าแก่คู่เมอืงเจยียี่	
เพ่ือขอพรและชมความงาม	จากนัน้กไ็ปร้านจ�าหน่ายชา	ซึง่ในร้านจะแบ่ง
เป็นห้องๆ	 ให้นักท่องเที่ยวเข้าฟังค�าอธิบาย	 พิธีกรจะบรรยายเป็นภาษา
ไทยเข้าใจได้อย่างดี	 นอกจากจะแนะน�าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชา	 ให้คณะ 
ได้ชิมหลายรสชาติ	และยังสาธิตแสดงสรรพคุณการใช้บัวหิมะรักษาแผล
ไฟลวก	 ซ่ึงหลายๆ	 ท่านก็ให้การสนับสนุนมาคนละกระปุก	 สองกระปุก	

วัดเหวินหวู่

สิงโตหินอ่อนหน้าวัด ศิลปภายในวัดเหวินหวู่

วัดพระถังซ�าจั๋ง หินแกะสลักหน้าวัด

อาหารกลางวัน อาหารนึ่งบนโต๊ะ

ดนตรีพื้นเมือง เรือที่น�าคณะล่องทะเลสาบ
สุริยันจันทรา

พิพิธภัณฑ์ฉี่เหม่
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และมาถ่ายภาพหน้าโถงร้านไว้เป็นท่ีระลึกท่ีมีภาพของประธานาธิบดี  
ลี จิ้น ผิง ของจีนและอดีตประธานาธิบดีหม่า อิง จิวของไต้หวันจับมือกัน 
	 เม่ือเสร็จเรียบร้อยไกด์ไซมอนก็พาคณะไปจังหวัดไถหนาน 
รับประทานอาหารกลางวัน	จากนั้นคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ฉี่เหม่ 
หากจะเข้าชมภายในจะต้องเสยีค่าเข้าชม	คณะจงึได้เดนิชมเพยีงภายนอก
ซึ่งสร้างเหมือนสวนสาธารณะสวยงาม	 ด้านหน้าเป็นลานน�้าพุอพอลโล	 
มีประติมากรรมหินอ่อนเทพเจ้าอพอลโลทรงรถม้าแบบกรีกโบราณ	
สวยงามมาก	 จากนั้นเป็นสะพานหินอ่อนทอดยาวไปสู่อาคารพิพิธภัณฑ์
และระหว่างหัวเสาแต่ละด้านบนสะพานจะเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าต่างๆ	
เช่น	Poseidon	(Neptune)	Ares	(Mar)	Venus	เป็นต้นซึ่งสวยงามมาก	
	 บรรยากาศในวนันัน้ท้องฟ้าแจ่มใส	มลีมพดัเยน็	ข้างทางกป็ลกู
ดอกบานชื่นสลับสีสวยงาม	สถานที่นี้ใช้เวลาสร้างถึง	8	ปี	ภายในอาคาร
จะมร้ีานจ�าหน่ายของทีร่ะลกึด้วย	คณะเดนิชมภายในก�าหนดเวลากเ็ดนิทาง
ต่อไปเมืองเกาสง	(Kaohsiung)	เพื่อเยี่ยมชมร้านจ�าหน่าย	พายสับปะรด	
ซึ่งเป็นสินค้าลือชื่อของไต้หวัน	 หน้าร้านจะมีรูปปั้นการ์ตูนน่ารักต่างๆ	 
ให้ถ่ายภาพเล่นภายในร้านจะมีขนมหลากหลายชนิดให้คณะได้ชิม 
จนพงึพอใจ	จากนัน้กแ็ยกย้ายถอืตะกร้าหยบิขนมทีช่อบใส่และไปจ่ายเงนิ	
ทุกคนได้กันมาคนละถุงสองถุง	เป็นความสุขเล็กน้อยที่ได้จ่ายเงิน	
	 จากนั้นเดินทางต่อ	 ก่อนเข้าท่ีพัก	 คณะได้ไปชมอุทยาน 
แห่งชาติซซูาน	(Shonshan	National	Nature	Park)	ซ่ึงจะมเีจดย์ีมงักร
เสอื	มคีวามเชือ่ว่าเดนิเข้าทางปากมงักรและออกทางปากเสอื	จะเป็นการ
เสริมศิริมงคล	 และปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัว	 บางท่านเดินบันไดเวียนขึ้นไป
ด้านบน	ชมววิรอบๆ	และยงัมสีะพานเดนิเข้าไปในศาลากลางสระเหลยีน
ถันซึ่งเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่ปลูกบัว	 ออกดอกสวยงาม	 ช่วงที่คณะ 
มาเป็นยามเย็นมองเห็นพระอาทิตย์ก�าลังจะลับขอบฟ้าสวยงามมาก	 
จากนั้นไปทานข้าวและกลับที่พัก	

วัดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

	 เช้าที่สดใสของคณะพร้อมท่ีจะเดินทางไปชมวัดฝอกวงซาน	 
(Fo	Guang	Shan	Monastery)	วดัทีก่่อสร้างในปี	คศ.	1967	(พ.ศ.	2510)	
โดยบาทหลวง	Hsing	yin	ออกแบบมีลักษณะคล้ายกลีบดอกบัว	วัดสร้าง
บนเนนิเขา	โดยออกแบบให้เป็นวดัส�าหรบัให้คนมาสกัการะบชูาส่ิงส�าคัญ
ในพุทธศาสนา	 ในสิ่งก่อสร้างจะมีการออกแบบผสมผสานของความเป็น
อยู่ของคนในตะวันออกในด้านการศึกษา	สังคม	และนานาประเทศ	แต่ที่
คณะได้ไปเยี่ยมชมในส่วนท่ีจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป	 (Buddha	

เจดีย์มังกรเสือประติมากรรมเทพเจ้าอะพอลโล รูปปั้นเทพเจ้ากรีก

เจ้าแม่กวนอิมเหนือสระเหลียนถันสระเหลียนถัน

ทางเข้าวัดฝอกวงซาน
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ถนนโบหลั่งไถตง

นาข้าวสองข้างถนนจักรยานให้เช่า

เป็นอุโมงค์สถานีรถไฟน้ีได้ช่ือว่าสวยที่สุดในไต้หวัน	 คณะได้ชมทะเล 
และทัศนียภาพทางรถไฟที่สวยงามก่อนเดินทางเข้าที่พักที่เมืองไถตง

เที่ยวเชิงเกษตร และอุทยำนทำโรโกะ

	 วันที่	 6	 ของทริปไต้หวัน	 วันนี้คณะจะเดินทางไปเมืองไถตง	
(Taitung)	เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างตะวนัออกเฉยีงใต้ของเกาะไต้หวันขนาบด้วย
ภเูขาและมหาสมทุรแปซฟิิค	มอีากาศบรสิทุธิแ์ละปลอดจากอุตสาหกรรม
เหมาะแก่การท่องเทีย่วแบบธรรมชาตเิพราะมทีัง้ป่า	เขา	ทะเลและทุ่งนา
จดุแรกทีค่ณะไปเยีย่มชมเรยีกว่าลเูย่โปทอง	(Lu-ye	Bo-Toung)	จะอยู่บน
เนนิทุง่หญ้าและมองลงไปจะเหน็เมอืง	อากาศวนันัน้ค่อนข้างมหีมอกบางๆ 
ดสูวยงาม	นกัท่องเท่ียวมามากมาย	จากนัน้จะไปหมู่บ้านถนนโบหลัง่ไถตง 
สองข้างทางจะมนีาข้าวเขยีวขจ	ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแบบ	Agrotourism	
เส้นทางปั่นจักรยานตามรอย	Mr.Brown	Coffee	มีจักรยานให้เช่า	ซึ่งมี
ทั้งจักรยานเดี่ยวหรือจักรยานช่วยกันปั่นสองคน,	 สามคน	 โดยหากใคร
สนใจจะปั่นจักรยานก็ต้องจ่ายเงินเองคิดเป็นช่ัวโมงๆ	ละประมาณ	 100	
NT	แต่ขึ้นอยู่กับชนิดจักรยาน	หากจักรยานหมู่คันละ	300	-	400	NT	
 หากใครไม่สนใจจะป่ันจกัรยานก็เดนิชมไปตามถนนสองข้างทาง
เป็นนาข้าว	มรีะบบน�า้ชลประทานอย่างอดุมสมบรูณ์	วนันัน้ท้องฟ้าสดใส	
ผู้สูงวัยหลายคนเดินชมนกชมไม้	 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	 วัยอ่อนพอมีแรง
ปั ่นก็เช่าจักรยานปั ่นไปตามเส้นทาง	 มองแล้วไกลหลายกิโลเมตร	 
ก็สนุกสนานกันทุกคน	 ไม่มีเสียงว่าเบื่อหรือไม่สนุกกันเลย	 เมื่อถึงเวลา 
ก็ขึ้นรถเดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวัน	
	 วนันีเ้ป็นบรรยากาศร้านแบบคลาสสิคโบราณอนรัุกษ์ความเป็น
บ้านชนบทด้ังเดิมเอาไว้	 มีอุปกรณ์เครื่องมือท�านาในอดีต	 เมื่อทุกคนนั่ง 
กจ็ะมอีาหารกล่องมาส่งตามเมนทูีส่ัง่มทีัง้ไก่	หมแูละปลา	อ่ิมหน�าส�าราญ
ก็เดินทางต่อ	 ซึ่งสภาพอากาศวันนี้ฝนตกพร�าๆ	 บางเวลา	 แต่ไม่ได้เป็น
อุปสรรคในการท่องเที่ยวของคณะแต่ประการใด	สถานที่ที่จะไปชมก็คือ
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ	 (Taroko	 National	 Park)	 ซึ่งเป็นอุทยาน 
แห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของไต้หวัน	 ตั้งอยู่ในเมืองฮัวเหลียน	
(Hualien)	เมืองทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค	
	 อุทยานอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ 
ทีง่ดงาม	ทัง้ภเูขา	แม่น�า้และไฮไลท์ของทีน่ีค่อืช่องแคบทีค่ดเคีย้วทอดยาว
ไปท่ามกลางหุบเขา	คณะเดินไปตามทางเดินเรียบหน้าผา	เพลิดเพลินไป
กับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ	 มองลงไปข้างล่างจะเป็นทาง 
น�้าไหลลัดเลาะไปตามโขดหิน	มุดถ�้า	 ไหว้พระ	ซึ่งหน้าองค์พระจะมีป้าย
แกะสลกัชือ่คนงานทีส่ละชพีในการสร้างถนน	และได้สร้างศาลาฉางชนุฉอื 
(Chang	chun	Shrine)	ขึ้นเพื่อร�าลึกถึงบรรดาคนงานที่เสียชีวิตจากการ

เจดีย์ 8 องค์พระประธานองค์ใหญ่

Museum)	เท่านัน้	เพราะวดัมบีรเิวณกว้างใหญ่มาก	โดยเดนิผ่านทางเข้าหลกั 
ซึ่งสองข้างทางจะมีเจดีย์ลักษณะเป็นเก๋งจีนเป็นชั้นๆ	7	ชั้น	อยู่	8	เจดีย์ 
ที่สร้างเป็นระยะห่างพอสมควร	 คณะเดินไกลแต่ด้วยใจท่ีศรัธราก็เดินไป
ถงึอาคารหลกัทีจั่ดแสดงพระพทุธรปูทีน่่านบัถอืในแบบต่างๆ	และภายใน
อาคารกม็สีิง่อ�านวยความสะดวก	ห้องสวดมนต์	ห้องจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ	
ห้องสุขา	ทุกอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
	 เมื่อขึ้นลิฟท์ไปชั้น	 4	 ก็จะออกสู่ลานเทอเรซโล่งๆ	 ซึ่งเป็นท่ี
ประดษิฐานพระประธานองค์ใหญ่ปางประทานพร	พระพกัตร์ยิม้อ่อนโยน
และเบื้องหน้ามีสถูปคล้ายๆ	 เจดีย์รูประฆังคว�่า	 สามารถเดินวนได้รอบ	
และมองไปไกลจะเห็นเป็นบริเวณวัด	Fu	Guang	Shan	ซึ่งคณะไม่ได้ไป
เยี่ยมชมและวิวทางเข้ามา	ซึ่งสวยงามอลังการมาก
	 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัแล้ว	ได้น่ังรถเลยีบรมิทะเล
ด้านตะวันออก	 ค่อนข้างไกลพอควร	 ไกด์ไซมอนแวะให้ชม	สถานีรถไฟ
ตัวเหลียน	(Duoliang	Station)	เป็นจุดที่ภูเขาและทะเลบรรจบกันเกิด
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ทิวทัศน์ที่ทาโรโกะอทุยานแห่งชาตทิาโรโกะ 

บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

ที่สถานีรถไฟ

พระสังกัจจายหินอ่อน หินอ่อนแกะสลัก

ทะเลสาบจิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่นริมทะเลสาบ

สร้างถนนหลวงทะลุจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกซ่ึงต้องฝ่าฟันอุปสรรค
มากมาย	 เมื่อเดินไปถึงจุดชมวิวก็ถ่ายภาพ	 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ที่สิงสถิตย์	 ณ	 อุทยาน	 เรียบร้อยก็เดินทางไปยังจุดนัดพบรอรถมารับ 
และเดินทางต่อไป	 จะพบว่ามีนักท่องเท่ียวหลายชาติหลายภาษามาชม 
ความงามของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ	แต่มากสุดจะเป็นชาวจีนนั่นเอง

นั่งรถไฟข้ำมเมือง

	 วันนี้คณะได้เยี่ยมชมจุดชมวิวทะเลสาบเจ็ดดาว	 –	 ฮัวเหลียน	
(Hualien)	 ระหว่างทางจะเห็นวิวริมทางมีสวนสับปะรด	น้อยหน่า	 และ
เมือ่ถงึจดุชมววิริมทะเล	ลมแรงมาก	อากาศเยน็	คณะได้สมัผสับรรยากาศ
เรียบร้อยก็เดินทางต่อไปที่ร้านจ�าหน่ายหยก	 ภายในร้านจะเห็นการ 
สลักหยกเป็นรปูต่างๆ	อย่างสวยงาม	ยิง่ใหญ่และราคาค่อนข้างสงู	ก�าไลหยก
ธรรมดาราคาเริ่มต้นสองพันกว่าบาท	แจกันหยกขนาดสูงท่วมศีรษะและ
พระสังกัจจาย	ราคาถึงเลข	7	หลัก
	 จากนั้นไกด์ไซมอนพาคณะข้ึนรถไฟท่ีสถานีรถไฟฮัวเหลียน 
(Hualien	 Station)	 เพื่อเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟชูเฮาว์	 (Su’ao	 
Station)	วันนั้นรถไฟมีผู้โดยสารหนาแน่น	ต้องยืนโหนกันไป	แต่ก็สนุกดี	
เมื่อถึงสถานีซูเอาร์	รถบัสมารอรับคณะอยู่แล้ว	
	 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัคณะของเราเดนิทางไปตาม
ถนนหนทางทีค่ดเคีย้วไต่เขา	หวาดเสยีวเป็นบางท	ีต้องชมว่าคนขบัรถยนต์
เก่งมากๆ	สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะจะไปเยี่ยมชมมีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่า	
จิ๋วเฟิ่น	 (Jiufen)	 เป็นหมู่บ้านโบราณเก่าแก่ร�่ารวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขา 
หันหน้าสู่ทะเล	เคยเป็นแหล่งการท�าเหมืองทองค�ามาก่อน	แต่บ้านเรือน
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา	 หมู่บ้านท่ีมีซอกซอยเล็กๆ	 ปัจจุบัน 
จะท�าเป็นร้านจ�าหน่ายขนมต่างๆ	ของทีร่ะลกึหลากหลายรูปแบบ	ร้านน�า้ชา 
ร้านขนมบัวลอย	 ซึ่งมีเผือก	 มัน	 และถั่วเขียว	 คณะอุดหนุนและไปนั่ง 
กินขนมชมวิวด้านหลังร้านได้	ผู้คนมากมายเดินชมเพลิดเพลิน	ด้วยความที่
เป็นฉากสวยๆ	ถนนเตม็ไปด้วยโคมแดง	ในการ์ตนูดงัเรือ่ง	Spirited	away	
ของ	Studio	Ghibli	จากญี่ปุ่น	เดินไปมาก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดี	ก็ต้อง
ไต่บันไดลงไปร้านอาหารที่อยู่ด้านล่าง	 เสร็จเรียบร้อยก็ต้องเดินไปตาม 
ริมถนนชันและลาดเอียงเพื่อขึ้นรถกลับที่พัก

ร้านอาหาร ภายในร้านอาหาร แสดงเครื่องมือชาวนาจุดถ่ายภาพ
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อุทยานเย่หลิว

ตึกไทเป 101

รูปปั้นเจียงไคเช็ค ภายในอนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค

สวนหินริมทะเล อุทยานเย่หลิว หินที่ถูกกัดกร่อนเป็นรูปต่างๆ

	 หลังจากนั้นคณะได้ไปเยี่ยมชม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค	 เป ็นโชคด ี
ของคณะได้เห็นช่วงจังหวะที่มีการเปลี่ยน
ผลัดทหารทีม่ายนือารกัขาทีห่น้ารปูป้ันของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและได  ้
เดินชมของใช้ต่างๆ	 และนิทรรศการแสดง
ประวัติ ศาสตร ์ 	 และชี วประวัติ ของ 
เจียงไคเช็ค	 การสร ้างความสัมพันธ ์กับ
ประเทศต่างๆ	 รวมทั้งประเทศไทยด้วย	
เพราะมีภาพพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 9	 และ
สม เด็ จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	
เม่ือคราวเสด็จฯ	 เยือนไต้หวัน	 แสดงอยู่
ภายในอาคารด้วย	
	 สถานที่สุดท้ายที่จะไปเยี่ยมชม

วันสุดท้ำยของกำรเดินทำง

	 วันนี้ตรงกับวันอังคารที่	12	มีนาคม	2562	เป็นวันสุดท้ายของ
การท่องเที่ยวไต้หวันและจะได้กลับบ้าน	 คณะรับประทานอาหารเช้า
เรียบร้อย	 ไกด์ไซมอนน�าเดินไปอุทยานหินเย่หลิว	 (Yehliu	 Geopark)	 
ซึ่งจากที่เคยไปในหลายปีแล้ว	 จะเห็นว่าบริเวณสถานท่ีได้พัฒนาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก	 สวยงามและสะดวกสบายในการเดินไป 
เยี่ยมชมแหลมที่ยื่นไปในทะเล	 ซึ่งมีแนวหินปูนและอิทธิพลของน�้าทะเล	
คลื่นลมทะเลท�าให้เกิดการผุกร่อนหินเปลี่ยนเป็นรูปร่างในลักษณะต่างๆ	
แปลกตา	บวกกบัจนิตนาการเปรยีบเทยีบลกัษณะหนิในรปูทรงต่างๆ	เช่น	
หินรูปรองเท้า	 หินรูปช้าง	 รูปเห็ด	 แต่ที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยว 
เข้าคิวถ่ายภาพมากที่สุด	คือ	หินเศียรราชินี	(Queen’s	Head)	นั่นเอง	 
เย่หลิวจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแหล่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากไทเปนัก	
	 จากน้ันไปร้านจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอาง	 ซ่ึงเขาบอกว่าเป็นบริษัท
ที่ผลิตเครื่องส�าอางให้กับแบรนด์ชั้นน�าของโลก	 ชมร้านจ�าหน่ายเครื่อง
ประดับของที่ระลึกต่างๆ	 บางท่านก็ซื้อของฝากคนที่บ้านได้ที่นี่	 จากนั้น
ไปชมตึกไทเป 101	 เป็นอาคารสูงระฟ้ารูปทรงปล้องไม้ไผ่เป็นความ 
ภาคภมูใิจของชาวไทเป	เป็นนวตักรรมทางวิศวกรรมทีอ่อกแบบให้ทนทาน
ต่อแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นบ่อย	 ด้วยเวลาที่มีน้อยนิด	 คณะไม่ได้เสียเงิน 
ข้ึนไปชมวิวด้านบนตึก	 ได้แต่ไปเดินชมร้านหรูเช่นเดียวกับไปเดิน
ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือเอ็มควอเทียร์	เท่านั้น	

และละลายทรัพย์ก่อนกลับเมืองไทย	 คงจะเป็นท่ี	 ตลาดซีเหมินติง  
(Ximending	market)	 เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุด
ของไต้หวนัมร้ีานจ�าหน่ายเสือ้ผ้า	รองเท้า	ขนมต่างๆ	โดยเฉพาะขนมพาย
ไส้ผลไม้อันเล่ืองชื่อของไต้หวัน	 ของกินของใช้มากมายละลานตา	 
หมดเวลากไ็ปดนิเนอร์อาหารเย็นเป็นร้านชาบ	ูชาบ	ูหม้อใครหม้อมนัเชยีวละ 
ทุกคนสนุกสนานในการรับประทานอาหาร	 ใกล้จะถึงเวลาท่ีจะต้องไป 
สนามบนิคณะก็ได้พบกบั	คณุนรวรรณ ชาสวสัดิ	์ภรยิาท่านผูอ้�านวยการใหญ่ 
ส�านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	ณไทเป	 (เทียบเท่าเอกอัครราชทูต)	
ได้ทักทายพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนอ�าลาไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ	
	 การได้ไปทัศนศึกษาไต้หวันในครั้งนี้	 ทุกท่านบอกว่าสนุกมาก
ถงึมากทีสุ่ด	ทกุคนดแูลตวัเองและดแูลซึง่กนัและกนั	ห่วงไยมไีมตรต่ีอกนั	
ประทับใจมาก	 ซึ่งไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืนอีกมากมาย 
ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมอาทิ	เช่น	ตลาดปลาไทเป	(Taipei	Fish	Market)	
วัดซื่อหนาน	 (Zhinan	 Temple)	 น�้าพุร้อนอีกหลายที่มากมาย	 หากมี 
โอกาสหลายๆ	 ท่านคงจะไปเยี่ยมและท่องเที่ยวสาธารรัฐจีนไต้หวันอีก	
ต้องขอขอบคุณ	ดร.อนนัต์ ดาโลดม	นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางของคณะครั้งนี้เป็นอย่างมากและ
ขอบคุณเพือ่นร่วมเดนิทางทีแ่สนด	ีมติรภาพทีอ่บอุน่	ท่องเทีย่วด้วยความ
สนุกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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พืชสวน ส น ท น า

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

กัญชา : พืชความหวังของผู้ป่วย

 ●	 กัญชงอาย	ุ90	วนั	ม	ีTHC	0.754	–	0.939%,	ม	ีCBD	0.361	
–	0.480%
 ●	 กัญชงระยะออกดอกมี	THC	1.035	–	1.142%,	มี	CBD	
0.446	–	0.509%	โดยน�้าหนัก
 ●	 ช่อดอกตวัผูอ้าย	ุ90	วนั	ม	ีTHC	1.035	–	1.142%,	ม	ีCBD	
0.4%,	ช่อดอกตัวเมียอายุ	120	วัน	มี	THC	1.0%,	มี	CBD	2.5%	
 ●	 ใบอายุ	90	วัน	มี	THC	0.8%,	มี	CBD	0.4%,	ใบต้นตัวผู้ 
มี	THC	0.79%,	มี	CBD	0.4%,	โดยน�้าหนัก	
 ●	 พันธุ์แม่สาใหม่,	 ปางอุ๋ง,	 และห้วยหอย	 ระยะออกดอก 
มี	THC	0.762,	0.773,	และ	0.866%	มีอัตราส่วน	CBD/THC	เท่ากับ	
0.92,	0.87,	และ	0.78%	โดยน�้าหนัก	ตามล�าดับ
 ●	 กัญชงทุกสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ระยะสูง	 มีสาร	 THC	 
ค่อนข้างสูง
 พนัธุก์ญัชาทีป่ลกูเพือ่ใช้ประโยชน์ทางด้าน	นนัทนาการ	หรอืเพือ่
ผ่อนคลายความตึงเครียด	จะมีปริมาณสารทีเอชซี	 (THC)	มากกว่าซีบีดี	
(CBD)	มากในช่อดอกตัวเมียแห้ง	ส่วนพันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ใช้เป็นยารักษาโรค	จะให้ปริมาณสารซีบีดีในระดับสูง	สารทีเอชซีเมื่อเข้าสู่
ร่างกาย	จะมผีลท�าให้สมรรถนะประสาทควบคมุกล้ามเนือ้และกระบวนการ
รับรู้อ่อนก�าลังลง	 และเกิดผลทางกายภาพบางอย่าง	 รวมเอาอัตราการ
เต้นของหัวใจและปากแห้ง	ในการศกึษาทดลองการใช้สาร	ซบีดีทีางคลนิิก	
พบว่าแม้จะให้สารซีบีดีในอัตราสูงโดยวิธีกลืนลงกระเพาะ	จะไม่เกิดผล 
อย่างที่เกิดกับสารทีเอชซี	และน�้ามันกัญชาที่อุดมด้วยสาร	ทีเอชซี

มำรู้จักกับกัญชำ

	 พืชท่ีเรียกว่า	กญัชา	เป็นไม้ล้มลกุ	ล�าต้นไม่มเีนือ้ไม้จดัอยูใ่นวงศ์	
Cannabidaceae	วงศ์เดยีวกนักบัปอกระเจา	ชือ่สามญัทีใ่ช้เรียกชือ่กัญชา	
คือ	marijuana	 หรือ	 hemp	 มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	 Cannabis	 
sativa	 L.	 ประกอบ	 ด้วยชนิดย่อย	 (subspecies)	 หรือพันธุ์ทาง
พฤกษศาสตร์	(botanical	variety	:	var.)	ได้แก่
	 กัญชา	:	Cannabis	sativa	L.	var.	indica
	 กัญชง	:	Cannabis	sativa	L.	var	sativa
	 ใบกัญชามีลักษณะมน	แฉกลึกเข้าไปทางก้าน	หลายแฉก	ดอก
สเีขยีว	ช่อดอกตวัผูแ้ละช่อดอกตวัเมียอยูต่่างต้นกัน	ใบและช่อดอกตวัเมยี
ที่แห้ง	 เรียก	กะหลี่กัญชา	 ใช้สูบปนกับยาสูบ	 มีสรรพคุณท�าให้มึนเมา	
เปลือกล�าต้นใช้ท�าเชือกป่าน	และทอผ้า
	 ในส่วนต่างๆ	 ของต้นกัญชา	 เช่น	 ใบ	 ช่อดอกมีสารออกฤทธิ์ 
ที่ท�าให้มึนเมาหรือใช้เป็นยารักษาโรค	 ได้แก่	ทีเอชซี	 (THC	 :	 tetrahy-
drocannabinol)	มฤีทธิเ์ป็นยาเสพตดิ	เมือ่เสพเข้าไปแล้วท�าให้เกดิอาการ	
มึนเมา	 มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธ์ิของสาร	 สารอีกตัวหน่ึงคือ	ซีบีดี 
(CBD	:	cannabidiol)	มสีรรพคณุเป็นยารกัษาโรค	ผลติภัณฑ์ซบีดีบีรสิทุธิ์
ผสมอยู่มี	 เช่น	 Epidiolex	 ใช้รักษาโรคลมชัก	 (epilepsy)	 อย่างได้ผล 
เป็นที่พอใจ	แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบระยะที่	3	
	 ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังจัดกัญชาเป็น	 ยาเสพติด	 
เพียงแต่มีการประกาศเพิ่มว่า	สารสกัดกัญชาที่มี	ทีเอชซี	(THC)	ที่มีฤทธิ์
เป็น	สารเสพตดิ	นัน้หากมตี�า่กว่า	0.2%	กส็ามารถน�าไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่นได้	 โดยในต่างประเทศนั้น	 การใช้กัญชารักษาโรค ต้องท�าภายใต ้
การดแูลของแพทย์ เพือ่สามารถตดิตามผู้ป่วย และป้องกนัได้รับผลกระ
ทบจากฤทธิ์ของกัญชา

สำรออกฤทธิ์ในกัญชำ

	 พันธุ์กัญชาที่ปลูกกันท่ัวไป	 มีปริมาณสารออกฤทธ์ิ	ทีเอชซี 
(THC	 :	 tetrahydrocannabinol)	 และซีบีดี	 (CBD	 :	 cannabidiol)	 
มากน้อยแตกต่างออกไป	 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 เช่น	 สายพันธุ์	 สภาพ
แวดล้อม	ภมิูอากาศ	การเขตกรรม	เป็นต้น	โครงการหลวงและคณะศกึษา
วิจัย	กัญชง	9	สายพันธุ์ที่ภาคเหนือของประเทศไทย	ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ
หลายอย่าง	พอสรุปคร่าวๆ	ได้	คือ	:	
 ●	 กัญชงทุกสายพันธุ์มีปริมาณสาร	ทีเอชซี	 (THC)	ค่อนข้าง
สูง
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พร้อมกนัทัว่ประเทศ	ทัง้ส่วนกลางและเขตสขุภาพ	13	แห่ง	โดยผูเ้ข้ารบัการ
อบรมต้องเป็นแพทย์แผนไทย	ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบความรูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ	60	จึงจะได้รบัประกาศนยีบตัร
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร	 การใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุง 
ผสมอยู่	 ต่อจากนี้จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมไปให้ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	(อย.)	เพื่อขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิ์สั่งใช้
 ขณะนี้มีต�ารับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จ�านวน 16 
ต�ารับและกรมการแพทย์แผนไทยเคาะผ่าน 10 ต�ารับยากัญชา 
จากต�ารับยาที่ส่งมาให้พิจารณา 59 ต�ารับจาก 22 จังหวัด ระบ ุ
หมอพื้นบ้านผู้ยื่นต�ารับยาเท่านั้นที่ใช้ได้ คนอื่นท�าได้แค่เอาไปวิจัย
	 กรมการแพทย์แผนไทยจะผลติ	ผลติภณัฑ์ส�าเร็จรปู	2	สตูร	คือ	
(1)	 น�้ามันสนั่นไตรภพที่ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข	่
มะเร็งมดลูก	 มะเร็งตับในระยะเริ่มต้นและช่วยแก้กษัยเหล็กหรืออาการ
ท้องแขง็เป็นดาน	ซึง่ส่วนหนึง่คอื	โรคมะเรง็	(2)	ยารดิสดีวงทวารหนกัและ
โรคผิวหนังและจัดท�าเครื่องยากลาง	3	สูตร	คือ
	 1)	 ช่อดอกกัญชากับพริกไทยอ่อน	อัตราส่วน	1:1
	 2)		ใบกัญชากับพริกไทยอ่อน	อัตราส่วน	1:0.25
	 3)		ก้านกัญชากับบอระเพ็ด	อัตราส่วน	1:1
	 เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและให้แพทย์แผนไทย	 แพทย์
ไทยประยุกต์ใช้ในการปรุงและจ่ายยาแก่ผู้ป่วย	ส�าหรับวัตถุดิบจะเป็นทั้ง
กัญชาและกัญชาสดจากส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
(ป.ป.ส.)	 และจากองค์กรอื่นๆ	 ที่ก�าหนดไว้	 คาดว่าอาจใช้กัญชาถึง	 13	 
ตัน/ปี

กัญชำไม่ใช่ยำวิเศษ

	 กัญชาไม่สามารถรักษาสารพัดโรคได้	 ทางการอนุญาตให้ใช	้
น�้ามันกัญชา	รักษาโรค	หรืออาการผิดปรกติ	มีเพียง	4 กลุ่มโรคที่กัญชา
มีประโยชน์ในการรักษา	คือ
	 1)		ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด
	 2)		โรคลมชักที่รักษายาก	และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
	 3)		ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง		
	 4)		ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีรักษาอื่นแล้วไม่ได้ผล
		 โรคทีก่ญัชาอาจจะมปีระโยชน์ในการรกัษา	เช่น	โรคพาร์กนิสนั	 
อลัไซเมอร์	โรควติกกงัวล	โรคปลอกประสาทอกัเสบ	ผูป่้วยทีต้่องดแูลแบบ
ประคับประคอง	ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	และโรคอื่นๆ
	 การใช้ประโยชน์สาร	 ซีบีดี	 (CBD)	 ในการรักษาโรคลมชัก  
(epilepsy)	ทางคลินกิ	มคีวามก้าวหน้ามากทีสุ่ด	สารซบีดีแีสดงให้เห็นว่า
สามารถรักษาอาการของโรคลมชักบางประเภทได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ	
การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์	 Epidiolex	 ซึ่งมีสาร	 ซีบีดีบริสุทธิ์ผสมอยู	่ 
ในปัจจุบันยังอยู่ในการทดลองระยะที่	 3	 ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก 
ใช้สาร	 CBD	 อัตราระหว่าง	 200-300	 มก./วัน	 อาจใช้เดี่ยวๆ	 หรือใช ้
ร่วมกับยารักษาโรคลมชักที่ใช้อยู่	การใช้	CBD	อัตรา	20	มก./กก.	ต่อวัน
โดยการกลนืลงกระเพาะเพือ่รักษาโรค	“Dravet	syndrome”	ซึง่เป็นอาการ

ต�ำรับยำผสมกัญชำ

 กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ ถ้าใช้ไม่เป็นมีโทษมหันต์	การใช้
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม	 แพทย์ท่ีสั่งจ่ายยาต้องผ่านการอบรมการใช้
กัญชาทางการแพทย์และมีใบอนุญาต	กรมการแพทย์แผนไทยได้จัดการ
อบรม	การใช้กญัชาแพทย์แผนไทย-หมอพืน้บ้าน	ทัว่ประเทศ	จ�านวนเกอืบ	 
4	พันคน	และมีการเตรียมท�าต�ารับยา	และ	เครื่องยากลาง	กระจายให้
โรงพยาบาลใช้ปรุงและรักษาคนป่วย
	 สถาบันการแพทย์แผนไทย	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ด้านการประเมนิรบัรองต�ารบัยาแผนไทยทีม่กีญัชาและกระท่อมและการ
ใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่	ได้จัดท�าร่างเกณฑ์การ
พิจารณารับรอง	 ต�ารับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสมของหมอ 
พืน้บ้าน	เสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการน�ากญัชามาใช้ทางการแพทย์	
มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย	 และการแพทย์ทางเลือกพิจารณาก่อน 
ส่งต่อให้คณะกรรมการยาเสพติด	พิจารณาต่อไป
	 เกณฑ์รับรองต�ารับยากัญชา	มี	5	ข้อ	คือ	:
	 (1)		เป็นต�ารับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
	 (2)		มแีหล่งความรูท้ีอ้่างองิ	หรอืมคีวามสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์
การตั้งสูตรต�ารับและกรรมวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู ้การแพทย์ 
แผนไทยหรืออื่นๆ	เช่น	ต�ารา	คัมภีร์	ครูหมอ	ต�ารับยาแผนไทยของชาติ 
ที่คณะกรรมการ	เห็นสมควร
	 (3)		มีประสบการณ์ในการใช้ต�ารับยาผสมกัญชาและพึงมี 
หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 (4)		ควรพิจารณาต�ารบัยาสมนุไพรทีเ่ป็นวตัถอุนัตรายตามเกณฑ์
แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
	 (5)		หลักเกณฑ์อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการฯเห็นสมควร
	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดการอบรม	 
ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 
เพื่อสร้างวิทยากรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย	 ไปจัดอบรมต่อ
พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง	 13	 เขตสุขภาพ	 ตลอดจนมีการจัดอบรม 
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ผิดปรกติที่ซับซ้อนในเด็ก	ช่วยลดอาการกระตุกได้อย่างน่าพอใจ	แต่อาจ
มีผลข้างเคียงบ้าง	เช่น	ท้องร่วง	สูญเสียความอยากอาหารและง่วงซึม
 วิธีการใช้กัญชารักษาโรค	 การใช้กัญชารักษาโรค	 ตามวิธี 
ชาวบ้านที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 เป็น 
ภูมิปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ที่มีการลองผิดลองถูกในอดีตหรือได้รับ 
ค�าแนะน�าจากหมอพื้นบ้าน	มีหลายวิธีเช่น
	 (1)		การหยดลงใต้ลิน้	1-3	หยด	(0.05-0.15	มล.)	แล้วแต่ความ
ต้านทาน	ปรกติจะใช้เพียง	1	หยด	ก็เห็นฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์	ถ้าอัตรา
การใช้พอดีจะมีอาการแค่มึนๆ	 แต่ถ้ามากเกินจะเมามากจนช่วยตัวเอง 
ไม่ได้	 โดยทั่วไปฤทธิ์ของสารสกัดกัญชาจะอยู่ในร่างกายไม่นาน	 การแก้
อาการเมาอาจท�าได้โดยการกินน�้าผึ้ง หากเป็นเบาหวานก็แก้ด้วยการ
ดื่มหรือกินรางจืด
	 (2)		หากเป็นมะเร็งระระยะ	 3	 -	 4	 -	 สุดท้าย	 นอกจากหยด 
ใต้ลิ้นแล้ว	ต้องมีวิธีเสริม	เช่น	มะเร็งต่อมลูกหมาก	มะเร็งล�าไส้	มะเร็งตับ	
มะเร็งไต	จะใช้วิธีเหน็บทวารสวนทวารด้วยน�้ามันกัญชา
	 (3)		มะเร็งปอด	 มะเร็งน�้าเหลือง	 ใช้วิธีกลืนแคปซูลที่มีน�้ามัน
กัญชา	3	หยดและน�้ามันมะพร้าวหีบเย็น	(virgin	coconut	oil	:	VCO)	
1-2	หยด	หรือใช้น�้ามันงา	หรือน�้ามันมะกอกแทนได้	กินแค่แคปซูลเดียว
ก่อน	 ถ้าไม่เมาค่อยๆเพิ่ม	 (ฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์เมื่อหยดใต้ลิ้น	 1	 หยด 
จะมีฤทธิ์เท่ากับการกลืน	3	หยด)
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กัญชา สูงได้กว่า 2 เมตร

การปลูกทดสอบ

ลักษณะใบกัญชา

ดอกกัญชา
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พืชสวน น่ า รู้

พรรณนีย์ วิชชาชู

	 ก่อนหน้าที่ใครๆ	 จะหันมาสนใจ	 “กัญชา”	 และเรียกร้องให้
กัญชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้อย่างถูกกฎหมาย	 โดยอ้างประโยชน์ของ
กัญชาที่สามารถน�ามาใช้ในทางการแพทย์ได้	 เคยมีเร่ืองของ	 “กัญชง”	 
มาก่อน	 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการปลูก	 “กัญชง”	 น�าร่องใน	 
6	 จังหวัดภาคเหนือ	 ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นไป	 เพื่อให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์จากกัญชงในแง่ของสิ่งประดิษฐ์และสมุนไพร	 เป็นการสร้าง
อาชีพและรายได้
	 6	จังหวัดที่ว่านี้ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงใหม่	(อ�าเภอแม่วาง	
แม่รมิ	สะเมงิ	และแม่แจ่ม)	เชยีงราย	(อ�าเภอเทงิ	เวยีงป่าเป้า	และ	แม่สาย)	
น่าน	 (อ�าเภอนาหมื่น	 สันติสุข	 และสองแคว)	 ตาก	 (อ�าเภอพบพระ)	
เพชรบูรณ์	(อ�าเภอหล่มเก่า	เขาค้อ	และเมือง)	แม่ฮ่องสอน	(อ�าเภอเมือง)

พืชเสพติด

	 ตาม	พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	กัญชา	และ	กัญชง	
เป็นพชืทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกัน	จงึถกูระบใุห้เป็นยาเสพตดิให้โทษประเภท
ที่	 5	 ห้ามมิให้ผู ้ใดผลิต	 และจ�าหน่าย	 น�าเข้า	 ส่งออก	 ห้ามมีไว้ใน 
ครอบครอง	 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆ	ไป
	 ในปี	พ.ศ.	2547	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	เสด็จฯ	ทรงงานในพืน้ทีด่อยยาว	ดอยผาหม่น 
ดอยผาจ	ิจงัหวดัเชยีงราย	ทรงมพีระราชเสาวนย์ีทีจ่ะให้หน่วยงานในพืน้ที่
ส่งเสรมิทดสอบการปลกูต้นกญัชงส�าหรบัใช้เส้นใยมาทอผ้า	และหตัถกรรม 
โดยให้ชาวไทยภูเขา	 เข้ามาเรียนรู้และน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด 
ให้เกดิประโยชน์กบัชมุชนบนพืน้ทีส่งู	ทัง้นีช้าวม้งในอดตีทอผ้าใช้เอง	และ
เส้นใยที่น�ามาทอผ้าคือเส้นใยจากต้นกัญชงนั่นเอง
	 นอกจากนี้วิถีชีวิตของชาวม้งยังผูกพันกับเส้นใยกัญชง	 โดยใช้
ในพิธีกรรมต่างๆ	 เช่น	 ใช้ท�าเป็นเส้นด้ายสายสิญจน์	 ใช้ในพิธีอัวเน้งหรือ
เข้าทรง	ซึ่งเป็นประเพณีที่ส�าคัญของชาวม้ง	รวมทั้งใช้ถักทอเป็นรองเท้า
ส�าหรับคนตายเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์
	 มลูนธิโิครงการหลวง	ได้ท�าการศกึษาข้อมลูจากหลายฝ่ายและ
เห็นว่า	กญัชงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายลกัษณะโดยเฉพาะเส้นใย
สามารถน�ามาทอผ้าได้	จึงต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้
จากการปลูกกัญชง	 เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์	 เมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้มีการปลูกกัญชงได้	 มูลนิธิโครงการหลวงจึงมอบหมายให้	
สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู	(องค์การมหาชน)	ท�าข้อตกลงกับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการในการปลูกกัญชง

มหัศจรรยก์ัญชง
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	 ข้อตกลงดังกล่าว	ระบุว่า	เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีพื้นที่และอาณาเขตที่แน่นอน	ท�ารั้วล้อมรอบพื้นที่ปลูก	 มีป้าย
ระบุจ�านวนพื้นที่ปลูก	ชื่อเกษตรกรเจ้าของพื้นที่	หมายเลขทะเบียนที่ได้
รับอนุญาต	 มีการจดบันทึกการปลูกทุกระยะ	 ก�าหนดวันปลูกและวัน 
เก็บเกี่ยว	 คณะกรรมการสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเม่ือ	 ถ้าใคร 
ไม่ปฏบิตัติามข้อตกลง	คณะกรรมการสามารถตดัต้นกญัชงทิง้ได้ทัง้แปลง	
และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอีก	

พฤกษศำสตร์ของกัญชง 

	 กญัชง	มชีือ่สามญัเป็นภาษาองักฤษว่า	Hemp	ชือ่วทิยาศาสตร์
ว่า	Cannabis	sativa	L.	subsp.	Stiva	อยู่ในวงศ์กัญชา	(CANNABA-
CEAE)	 มีแหล่งก�าเนิดในเอเชียกลาง	 แพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออก	
และยุโรป	 เป็นไม้ล้มลุกมีอายุเพียง	 1	 ปี	 ล�าต้นตั้งตรง	 มีความสูงเฉล่ีย
ประมาณ	3	เมตร	ตอนเป็นต้นกล้ามีลักษณะอวบน�้า	จะเริ่มสร้างเนื้อไม้
เมื่ออายุ	2-3	สัปดาห์	ช่วงแรกๆ	จะเติบโตช้า	หลังจาก	6	สัปดาห์ไปแล้ว
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ลักษณะรากเป็นระบบรากแก้ว	 มีรากแขนง
จ�านวนมาก	 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด	 ใช้เวลางอกไม่เกิน	 15	 วัน	
สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ	3-4	เดือน
	 ใบกัญชง	 เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ	 ใบแก่แยกเป็นแฉก	7-9	แฉก	
เมื่อมีการสร้างดอก	 จ�านวนแฉกของใบจะลดน้อยลง	 ขอบใบหยักเป็น 
ฟันเลื่อย	ปลายใบสอบ	เรียว	แหลม
	 ดอกกญัชง	ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด	ดอกมขีนาด
เล็กสีขาว	 ดอกเป็นแบบแยกเพศ	 และอยู่ต่างต้นกัน	 ดอกเพศผู้เป็นช่อ 
ที่แตกแขนง	 (panicle)	 ดอกมีกลีบเลี้ยง	 5	กลีบ	แยกจากกันเป็นอิสระ	 
สเีขยีวอมเหลอืง	มเีกสร	5	อนั	ระยะการบานประมาณ	2	เดอืน	ดอกเพศเมีย
จะออกตามซอกใบและปลายยอด	 ช่อดอกจะอัดแน่น	 (spike)	 ดอกมี 
กลีบเลี้ยงสีเขียวหุ้มรังไข่ไว้ภายใน	 มีเกสรเพศเมีย	 2	 อัน	 สีน�้าตาลแดง	 
อายุของดอกเพียง	3-4	สัปดาห์	จึงกลายเป็นผล
	 ผลกัญชง	 รูปไข่	 ผิวเรียบเป็นมัน	 ลายประสีน�้าตาล	 เม่ือแห้ง 
จะเป็นสีเทาขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตร	 เมล็ดในมีน�้ามันกว่า	 30%	
ประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัว	 ทั้งไลโนเลอิค	 ไลโนเลนิค	 และ	 โอลิอิค	 
มีโอเมก้า	3,	6,	9	และสารในกลุ่มวิตามินอี
	 กัญชง	 และกัญชา	 มีสารส�าคัญเหมือนกัน	 คือ	 Tetrahydro-
cannabinol	หรือ	THC	สาร	Cannabinol	หรือ	CBN	และสาร	Canna-
bidiol	หรือ	CBD	โดย	สาร	THC	เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท	
ท�าให้ผู้เสพมีอาการตื่นเต้น	ช่างพูด	หัวเราะตลอดเวลา	ส�าหรับสาร	CBD	
เป็นสารต้านการออกฤทธิ์ของ	 THC	 แต่ในกัญชงมีสาร	 THC	 ต�่ากว่า 
ในกัญชา	 จากการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม ่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยการทดลองปลูก
กัญชงสายพันธุ์ต่างๆ	 ทั้งสายพันธุ์ท้องถิ่น	 และสายพันธุ์ต่างประเทศ	 
ในสภาพแวดล้อมและความสูงของพื้นที่ที่ต่างกัน	พบว่า	สาร	THC	และ	
CBD	 ในกัญชงจะเพ่ิมขึ้นตามอายุของต้น	 และจะเพิ่มข้ึนมากในระยะ
ออกดอก	

ลักษณะใบกัญชง

ดอกกัญชง

การแตกยอดของกัญชง

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง
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เส้นใยจากล�าต้นกัญชง

หรือน�้ามันได้ดี	 ในต่างประเทศนิยมน�าไปผลิตพลังงานชีวมวลในรูปแบบ
ต่างๆ	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 ถ่านไม้	 เอทานอล	 เมทานอล	 เป็นต้น	 รวมถึง
การน�าไปท�าผลิตภัณฑ์ตกแต่ง	และเฟอร์นิเจอร์ด้วย
	 ใบของกัญชง	น�ามารับประทานได้ในหลายรูปแบบ	เช่น	น�ามา
ตากแห้งชงเป็นชาดืม่เพือ่สขุภาพ	น�ามาผสมกับสารอาหารอ่ืนๆ	ผลติเป็น
อาหารเสริม	น�ามาเป็นส่วนผสมของเส้นพาสต้า	คุกกี้	ขนมปัง	ที่น่าสนใจ
คือ	 น�ามาสะกัดท�าเป็นน�้ามันหอมระเหยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�าอาง	มีคุณสมบัติช่วยถนอมผิว	ท�าให้ผิวชุ่มชื้น	

อนำคตของกัญชง 

	 ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน
โครงการหลวง	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2556	ที่ประชุม
ได้มีมติให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการปลูกกัญชง
บนพื้นที่สูงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	 จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
กฎกระทรวง	ลงวันที่	15	พฤศจิกายน	2559	เรื่อง	การขออนุญาต	และ
การอนุญาตผลิต	 จ�าหน่าย	 หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษ
ประเภทท่ี	5	เฉพาะเฮมพ์	พ.ศ.	2559	ทัง้นีม้บีทเฉพาะกาลระบวุ่า	ภายใน
ระยะเวลา	3	ปี	 นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 ให้เฉพาะหน่วยงาน
ของรฐัเป็นผู้ขออนญุาตผลิต	จ�าหน่าย	หรอืมไีว้ในครอบครองเท่านัน้	และ
ให้มคีณะกรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงานเพือ่เสนอรฐัมนตรพิีจารณา
ทบทวนความเหมาะสมในการอนญุาตให้บคุคคลธรรมดา	หรอื	นติบิคุคล
อืน่มาขออนญุาตได้	ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ายงัไม่เหมาะสม	
ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาของบทเฉพาะกาลต่อไปอีก	2	ปี
	 จากข้อกฎหมายดงักล่าว	การปลกูกญัชงจงึยังไม่สามารถท�าได้
อย่างเสรี	 เช่นเดียวกับ	 กัญชา	 ที่หลายฝ่ายพยายามจะเรียกร้องให้แก้ไข
กฎหมาย	 ซึ่งถ้าดูจากนโยบายของรัฐบาล	 โดยเฉพาะนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ชาวบ้านท่ัวไปปลูก
กัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	กัญชงซึ่งมีสารออกฤทธิ์น้อยกว่ากัญชา	และ
ใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง	ๆ 	ได้มากกว่าน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ปลูก
ได้อย่างเสรีง่ายกว่า....

(ข้อมูลจาก	 :	 คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก�ากับ	 ดูแล	 ซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษประเภทที่	 5	 เฉพาะเฮมพ์	 (Hemp)	 กองควบคุมวัตถุเสพติด	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ,	พ.ศ.	2561)

ประโยชน์ของกัญชง

	 ใบกัญชง	มสีรรพคณุในการบ�ารงุโลหติ	ท�าให้ผ่อนคลาย	สดชืน่	
ท�าให้นอนหลับสบาย	ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ	ปวดศีรษะ	ไมเกรน	
ช่วยแก้กระหาย	รักษาโรคท้องร่วง	โรคบิด	บรรเทาอาการเจ็บปวด	คลาย
ความเกร็งของกล้ามเนือ้	และรกัษาโรคเกาต์	เมลด็กญัชงใช้เป็นยาสลายนิว่ 
นอกจากนีย้งัสามารถสกดัน�า้มนัน�ามาใช้ในการปรงุอาหารได้	มสีารส�าคญั
ต่างๆ	 ดังที่กล่าวมาแล้ว	 มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด	รวมทั้งลดการเกิดมะเร็งในร่างกายด้วย
	 น�้ามันจากเมล็ดสามารถน�าไปผลิตเป็นน�้ามันซักแห้ง	 สบู	่ 
เครื่องส�าอางหลายชนิด	เช่น	ครีมกันแดด	แชมพู	โลชั่นบ�ารุงผิว	ลิปสติก	
แผ่นมาสก์หน้า	 ครีมบ�ารุงผิวรักษาผิวแห้ง	 และโรคสะเก็ดเงิน	 เป็นต้น	
นอกจากนี้น�้ามันกัญชงยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย
	 เมลด็กญัชงยงัมโีปรตนีสงู	น�ามาท�าผลติภณัฑ์ต่างๆ	ได้อีกหลาย
ชนิด	เช่น	เนย	ชีส	เต้าหู้	นม	ไอศกรีม	อาหารเสริม	ขนมขบเคี้ยว	หรือ
แปรรูปเป็นแป้งใช้ทดแทนถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดี	
	 เปลือกจากล�าต้นกัญชงให้เส้นใยน�าไปท�าเชือก	 และเส้นด้าย	 
ใช้ส�าหรับทอผ้า	 เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยท่ีมีคุณภาพสูง	 มีความแข็งแรง
กว่าฝ้าย	 สามารถดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน	 และให้ความอบอุ่น
มากกว่าลินิน	 เหมาะส�าหรับน�ามาท�าเครื่องนุ่งห่ม	 เพราะเมื่อสวมใส ่
ยามอากาศร้อนจะรู้สึกเย็นสบาย	ถ้าสวมใส่ยามอากาศหนาวจะให้ความ
อบอุน่เพราะช่วยดดูความร้อน	ดดูกลิน่	และสารพษิจากร่างกายทีขั่บออก
มากับเหงื่อ	
	 ผ้าทีท่อจากเส้นใยกญัชงยงับางเบาสวมใส่ได้สบายตวั	ไม่ระคาย
ผวิ	ให้สมัผสัอ่อนนุม่	มคีวามยดืหยุน่ดทีนทานต่อการซกั	ยิง่ซกัยิง่นุม่	ไม่มี
กลิ่นอับชื้น	 และไม่ขึ้นราแม้อยู่ในท่ีอับชื้น	 ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีผลงานวิจัย
ของสถาบนัฟิสกิส์และวทิยาศาสตร์แห่งชาตขิองสาธารณรฐัประชาชนจนี
ยืนยันว่า	ผ้าที่ทอจากเส้นใยกัญชงสามารถป้องกันรังสี	UV	ได้ถึง	100%	
และในประเทศญี่ปุ่นถือว่าเส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยมงคลที่ชาวญี่ปุ่น
นิยมน�ามาตัดชุดกิโมโน เพราะเป็นผ้าที่มีความทนทานอยู่ได้นับร้อยปี
	 เส้นใยกัญชงยังมีความพิเศษที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ	 กล่าวคือ	
ไม่มโีรคแมลงศตัรพูชืชนดิใดสามารถท�าลายต้นกญัชงได้	รองเท้าทีท่�าจาก
เส้นใยกัญชงจะป้องกันเท้าของผู้สวมใส่จากโรคเหน็บชา	และโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากเชื้อรา	ช่วยป้องกันแมลงมีพิษกัดต่อย
	 เนื้อไม้ของต้นกัญชงที่ลอกเปลือกออกแล้วน�ามาเป็นวัตถุดิบ
ผลิตกระดาษได้	ส่วนแกนของต้นกัญชงมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น	น�้า	
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สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

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

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ข่าวสารสมาคมพชืสวนฉบบันี	้อยูใ่นช่วงทีช่าวไทยปลืม้ปีตกิบัพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก	 ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่งงดงาม	 สมพระเกียรติยศ	 
ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในครั้งนี้	ข่าวสารสมาคมพืชสวนจึงขอน�า
สาระส�าคัญของพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มาเสนอ	 เพ่ือเก็บไว้ในความ 
ทรงจ�า	และบอกกล่าวให้ชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของพระราชพิธีส�าคัญในครั้งนี้
	 เมื่อวันที่	 24	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล	 เพื่อน�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 
ของสมาคมฯ	 เพื่อสาธารณประโยชน์เหมือนเช่นทุกๆ	 ปีที่ผ่านมา	 สมาคมฯ	 
ขอขอบพระคณุทกุท่านทีร่่วมสนบัสนนุทมีเกยีรตยิศ	และทมีปกต	ิรวมทัง้ร่วมบรจิาค
โดยไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน	ทั้งในนามของบุคคล	บริษัท	หน่วยงานและองค์กร	
	 ในปี	พ.ศ.	2563	สมาคมฯ	มงีานใหญ่รออยูอ่กีงานหนึง่	นัน่คือการประชมุ
วิชาการพืชสวนแห่งเอเซียครั้งที่	3	หรือ	The	3rd	ASIAN	Horticultural	Congress	
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	7-9	พฤษภาคม	2563	ณ	ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ 
ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	
	 งานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ	 นักวิจัยด้านพืชสวน 
รุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเซีย	 ได้น�าเสนอผลงานวิชาการ	 หรือผลงานวิจัยให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบ	พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน	นอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ	รวมทั้งสร้างเครือข่าย	ความร่วมมือทางวิชาการ
ในระหว่างนักวิชาการด้านพืชสวนของเอเซีย	 ยิ่งไปกว่าน้ันการประชุมครั้งนี ้
ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ด้วย	ท่านท่ีสนใจต้องการน�าเสนอผลงาน	หรอืเข้าร่วมประชมุ	สามารถหารายละเอยีด
ได้ที่	www.ahc2020.org
	 พร้อมๆ	กับการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย	ครั้งที่	3	ในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น	ยังมีงาน	HORTI	ASIA	หรืองานแสดงพืชสวนแห่งเอเซีย	ที่ศูนย์ประชุม
และแสดงนิทรรศการไบเทค	 บางนา	 ด้วย	 งานน้ีท่านจะได้ชมความก้าวหน้าด้าน 
พืชสวนทั้งไม้ดอกไม้ประดับ	พืชผัก	 ผลไม้	 จากประเทศต่างๆ	ท่านที่สนใจอย่าลืม
ติดตาม	 ขณะเดียวกันข่าวสารสมาคมพืชสวน	 จะติดตามงานที่น่าสนใจทั้ง	 2	 งาน	 
น�าสาระที่น่าสนใจมาฝากท่านสมาชิกต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
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