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พืชสวน ร า ย ง า น
กองบรรณาธิการ

พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศต่างปลื้มปีติที่มีโอกาสได้เห็นพระราชพิธีส�ำคัญ
ที่งดงาม เป็นไปตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติยศ พระราช
พิธีที่กล่าวถึงนี้ คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีทสี่ บื ทอด
มายาวนาน เพือ่ การเสด็จขึน้ ครองราชย์โดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์
ไทย เป็นราชประเพณีทไี่ ด้รบั อิทธิพลจากคติอนิ เดีย ลักษณะการพระราช
พิ ธี แ ต่ เ ดิ ม มี แ บบแผนรายละเอียดอย่างไรไม่ป รากฏหลัก ฐานแน่ ชั ด
การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย เช่น ในสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า พระราชพิธรี าชาภิเษก หรือ พิธรี าชาภิเษก
ในปัจจุบันเรียก “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ทรงประทับบนพระที่นั่งพุดตานทอง
เสด็จฯ เลียบพระนครทางสถลมารค
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พ.ศ. 2326 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกล้าฯ ให้ชำ� ระต�ำราว่าด้วยการราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอุทมุ พร
แล้วเรียบเรียงขึน้ ไว้เป็นต�ำรา เรียกว่า “ต�ำราราชาภิเษกครัง้ กรุงศรีอยุธยา
ส�ำหรับหอหลวง” เป็นต�ำราเกีย่ วกับการราชาภิเษกทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ เท่าทีพ่ บ
หลักฐานในประเทศไทย และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมา
ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 นั้น เริ่มจาก
ประกาศส�ำนักพระราชวัง ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเลขาธิการ
พระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศ
ให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกู ร ได้ เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ เ ป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์
แห่งประเทศไทย ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชน
ชาวไทย
ทรงพระราชด�ำริวา่ เป็นโอกาสอันควรทีจ่ ะได้ประกอบพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของ
ประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน
ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เสด็จออกมหาสมาคม และพระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ และ
เสด็จฯ เลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางสถลมารค
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร
ส่วนการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารค
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปี พ.ศ. 2562
จากนั้นรัฐบาลได้เตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
ก�ำหนดการพระราชพิธีเป็น 3 ช่วง คือ
พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน�้ำอภิเษก
การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ. 2562
พระราชพิธเี บือ้ งกลาง เป็นพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ก�ำหนด
วันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระราชพิธีเบื้องปลาย เป็นพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราช
กุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยังวัดอรุณ
ราชวราราม ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
การปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี ในแต่ละช่วงเวลา มีดังนี้
การเตรียมน�ำ้ อภิเษก โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดท�ำพิธี
พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจ�ำนวน 107 แห่ง

พระที่นั่งภัทรบิฐ

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

(บางจังหวัดมีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 1 แห่ง) ซึ่งท�ำพิธีพร้อมกันใน
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งพิธีท�ำน�้ำอภิเษก ณ พระอารามส�ำคัญ
ประจ�ำจังหวัดในวันที่ 8 เมษายน และเวียนเทียมสมโภชน�้ำอภิเษกใน
วันที่ 9 เมษายน จากนัน้ ทุกจังหวัดเชิญน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าตัง้ ไว้ในพระอุโบสถ
วัดสุทัศน์เทพวราราม รวมกับน�้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจาก
หอศาสตราคมใพระบรมมหาราชวัง น�ำ้ เบญจสุทธคงคาจาก แม่นำ�้ บางปะกง
แม่น�้ำป่าสัก แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำราชบุรี และแม่น�้ำเพชรบุรี น�้ำจาก
สระ 4 สระ คือ สระแก้ว สระเกษ สระคา สระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อประกอบพิธีเสกน�้ำอภิเษกในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 จากนั้น
ในวันที่ 19 เมษายน มีการแห่เชิญน�้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวราราม
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อพราหมณ์ประกอบพิธี
การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ
พระราชลัญจกร วันที่ 22 และ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกอบพิธี
จารึกพระสุพรรณบัฎเฉลิมพระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ และ
แกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลที่ 10 รวมทั้งจารึกพระสุพรรณบัฏ
พระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี ในวันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสติ
และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ณ เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า จากนั้นเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ในวั น ที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 มีพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล จากวัดพระศรีรตั นศาสดารามไปยังพระทีน่ งั่
ไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคม
พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร
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สมเด็จพระสังฆราชถวายน�้ำมุรธาภิเษก

ทรงรับน�้ำอภิเษกจากนายกรัฐมนตรี

พระครูพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

เสด็จฯ ออกสีหบัญชร
เมื่อได้เวลามหามงคลฤกษ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ มีพิธี
จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
บรมราชาภิเษกและเฉลิมราชมณเฑียร ในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณ
ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (น�้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น�้ำจากเบญจ
สุทธคงคา และ น�้ำจากสระน�้ำ  4 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี) ทรงรับน�้ำ
พระพุทธมนต์ และน�้ำเทพมนต์ ตามล�ำดับ
จากนั้นเสด็จฯ ประทับ ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
(พระที่นั่งแปดเหลี่ยม สร้างจากไม้มะเดื่อ) เพื่อทรงรับน�้ำอภิเษก คือ
น�ำ้ จากทุกจังหวัดทีป่ ระกอบพิธแี ล้ว เสร็จแล้วเสด็จฯ ประทับยังพระทีน่ งั่
ภัทรบิฐ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เพื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏ
จารึกพระปรมาภิไธย เครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ เครือ่ งบรมขัตติยราชวราภรณ์
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�่ำวันเดียวกันนี้ มีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
(เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็น
เป็นสุข) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เถลิงพระแท่น
ราชบรรจถรณ์ (ทรงประทับแรม 1 คืน) ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์
และเสด็จฯ เลียบพระนคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเช้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ยังพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย ในการ
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พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธย และสถาปนาพระฐานั น ดรศั ก ดิ์
พระบรมวงศ์ ช่วงเย็นเสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพระยุหยาตรา
ทางสถลมารคไปยัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน
และพระบรมราชสรีรางคาร
เสด็จฯ ออกสีหบัญชร วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้น�ำศาสนา และผู้แทนคณะ
พาณิชย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จฯ
ออกสีหบัญชร โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนถวายพระพรชัยมงคล และ
เสด็จฯ ออก ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมมหาปราสาท โปรดเกล้าฯ
ให้คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล
เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในปลายเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึง่ มีเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ เป็นเรือ
พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดอรุณราชวราราม เพื่อทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้ า พระกฐิ น เป็ น พระราชพิ ธี เ บื้ อ งปลายที่ ท� ำ ให้ พ ระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
อนึ่ ง ในการประกอบพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกในวั น ที่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หลังจากทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และ พระแสงราช
ศัตราวุธ แล้ว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา
และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป”
(ข้อมูลจาก : หนังสือประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก          
กระทรวงวัฒนธรรม, พ.ศ. 2562)

พืชสวน วิ ช า ก า ร
ว่าที่ ร.ต. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา

ถั่งเช่า.....ควรรู้สู้สถานการณ์
ทุกวันนี้มีข่าวมากมายที่อาจท�ำให้เครียด เช่น หมอกควัน
(smog) ฝุน่ พิษ (PM 2.5) สภาวะโลกร้อนขึน้ (global warming) น�ำ้ ท่วม
น�ำ้ ไหลบ่า อุบตั เิ หตุรถยนต์ จักรยานยนต์ พิษภัยจากสุรา สารเสพติด ฯลฯ
อาหารต่างชาติที่โฆษณาล�้ำลึก อาจท�ำให้เป็นทาสทางวัฒนธรรม อาหาร
รสจัดๆ ที่ว่าอร่อยๆ ซึ่งซ่อนค�ำสาปให้ป่วยต่อมา รวมทั้งสมุนไพร อาหาร
เสริม ส�ำหรับผู้ที่สนใจถั่งเช่า ควรศึกษาบทความนี้ก่อนที่จะตัดสินใจ
ใดๆ บทความนี้เป็นข้อมูลวิชาการ ห้ามใช้วินิจฉัย รักษาโรค ถ้าใช้
เป็นยาควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่ได้ศึกษาเรื่องนี้
หลังจากร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ อัตราการสร้าง-ซ่อมต่างๆ
ในร่างกายจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันลดลง เจ็บป่วยง่าย แผล
หายช้า โดยทัว่ ไปการเสือ่ มเกิดตลอดเวลาซึง่ มีอตั รามาก น้อย แตกต่างกัน
ผู้ใดมั่วกับอบายมุขมากก็เสื่อมมาก และเสื่อมเร็วทวีคูณ การเลี่ยงและ
ลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้เสือ่ มได้ ก็เป็นการชะลอและลดอัตราความเสือ่ ม-ชราได้
การสร้างเป็นการเกิดเซลล์ใหม่จากเซลล์ที่มีชีวิตปกติ เพื่อชดเชย-ฟื้นฟูซ่อมแซมอวัยวะที่ช�ำรุด และรักษาบาดแผลได้เองตามอัตภาพ ซึ่งจะ
หายเร็วหรือช้าก็ขึ้นกับเงื่อนไขของร่างกายของแต่ละคนว่ามีภูมิคุ้มกัน
ระดับใด แข็งแรงสมบูรณ์ขนาดไหน ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทั้งมวล
การชดเชย-ฟื้นฟู-ซ่อมแซมอวัยวะที่ช�ำรุดและรักษาบาดแผล
ของร่างกายจะเกิดได้เร็วระดับใดโดยอาศัยอาหารที่กินตามค�ำแนะน�ำ
ของหน่วยงานรัฐนั้นน่าสนใจ ในความเป็นจริงมีผู้ใดท�ำตัวได้ครบตาม
ค�ำแนะน�ำบ้าง โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมปัจจุบันอาจท�ำให้บางคน
ได้รับอนุมูลอิสระมาก และหลายโอกาสยังซ�้ำเติมด้วยอาหารที่ด้อย
คุณภาพ ถ้าเช่นนั้นมีตัวช่วยอะไรบ้าง อย่างไรไปแก้ไข-บรรเทา สภาวะ
ไม่ดีดังกล่าวได้
ความใฝ่ฝันที่ใคร่มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้
ไม่ป่วยง่ายๆ มีการเสื่อมน้อยหรือเสื่อมช้าๆ จึงน�ำมาซึ่งความคิดว่าน่าจะ
มีสิ่งที่เรียก “ยาอายุวัฒนะ” ทั้งนี้เนื่องจากความเสื่อมและความชรา
เดินหน้าแบบไม่ยอมหยุดอยู่ตลอดเวลา หากชะลอความเสื่อม ความชรา
ได้บ้างคงจะวิเศษมิใช่น้อย จึงเกิดการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย
(anti-aging medicine) ขึ้นในวงการแพทย์ตะวันตก ทั้งนี้วงการแพทย์
ตะวันออกก็มีเวชศาสตร์สาขานี้อยู่ก่อนแล้ว
การสืบค้นข้อมูลเอกสาร พบว่ามีการใช้ถงั่ เช่าเป็นยาอายุวฒ
ั นะ
มานานแล้วในหลายประเทศในเอเชียโดยไม่พบบันทึกว่าเป็นสมุนไพรยาที่อันตราย คนไทยอาจใช้ถั่งเช่าเป็นอาหาร หรือเสริมอาหารซึ่งต้อง
เข้าใจตามคณะกรรมการอาหารและยาว่า สารเสริมอาหาร “ไม่มีผล
ในการป้องกันหรือรักษาโรค” แต่ถา้ เรากินเป็นอาหาร วิชาสุขศึกษา และ
โภชนาการคงได้ไห้ความรู้ประดับสติปัญญาแก่ผู้อ่านบ้างว่า “อาหาร”

คืออะไร

รา และเห็ด อุบัติขึ้นก่อนมนุษย์ มีทั้งชนิดที่มีประโยชน์หรือ
ให้โทษ บางชนิดอาจมีพิษถึงตาย ที่ดีเป็นประโยชน์ก็ใช้เป็นอาหาร
ยาอายุวฒ
ั นะและยารักษาทัง้ โรคคน โรคสัตว์ และยังใช้สกัดเป็นสาร (ยา)
ก�ำจัดศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงได้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เช่นเดียวกันกับยารักษาโรคคน ที่อันตรายนั้นต้องแพทย์สั่ง และที่
อันตรายมากๆ แพทย์ก็เป็นทั้งผู้สั่งและผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติเท่านั้น เพราะสิ่งใด
มีประโยชน์ ก็มักมีโทษก�ำกับมาเสมอ มันเหมือนค�ำสาปหรือข้อแม้
เงื่อนไขที่ธรรมชาติให้มาคู่กันแก่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
อย่างไรก็ตามมีข่าวเรื่องผู้ป่วยด้วยโรคไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้น
และเกิดการสันนิษฐานว่าผู้ป่วยเหล่านั้นได้กินถั่งเช่าและสมุนไพรมา
แต่ขาดข้อมูลหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ยนื ยัน ข้อมูลของยาแผนปัจจุบนั
ชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้ในการบรรเทาโรคปวด โดยเฉพาะข้อ-กระดูกนัน้ มีผลข้างเคียง
นอกจากอาจท�ำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้แล้ว ยังมีผลท�ำให้ไตเสือ่ มได้
รวมทั้งยาปฏิชีวนะต่างๆ และอาหารรสจัด (เค็ม) ฯลฯ ส่วนถั่งเช่านั้น
กลับมีรายงานวิจยั ว่าให้ผลบวกต่อการบ�ำรุง-ฟืน้ ฟูไตเสือ่ ม ดังนัน้ ผูใ้ ห้ขา่ ว
ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งความถู ก ต้ อ ง-แม่ น ย� ำ  หากให้ ข ่ า วในเรื่ อ งที่
ขาดตรรกะ อาจน�ำมาถึงความเสียหายและเสื่อมศรัทธากับทุกฝ่ายได้
1800+ ปีที่ผ่านมา หลังฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งหญ้างาม คนเลี้ยงสัตว์
ในทิเบตสังเกตเห็นจามรีดูสดชื่นแข็งแรง-ว่องไว ผิดปกติทั้ง 2 เพศ ต่อมา
พบว่าหญ้าที่จามรีกินนั้นมีพืชชนิดหนึ่งแซม คือดอกเห็ดซึ่งเจริญมาจาก
ราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Cordyceps sinensis (ปัจจุบันได้ชื่อใหม่คือ
Ophiocordyceps sinensis ซึ่งยังไม่นิยม ใช้กัน) ราในสกุลนี้มีมากกว่า
680 ชนิดๆ sinensis หมายถึงมาจากจีนซึง่ เป็นแหล่งทีพ่ บถัง่ เช่ามากกว่า
ที่อื่นๆ ราชนิดนี้กินหนอนของผีเสื้อกลางคืนเฉพาะชนิดเป็นอาหาร
จึงกล่าวได้ว่าเป็นโรคของแมลง วิชาแมลง (กีฏวิทยา) เรียก entomopathogenic fungus ก่อนเข้าฤดูหนาว หนอนมุดลงใต้ผิวดิน แต่ไปติด
เชื้อราถั่งเช่าที่กระจายอยู่ก่อน ก็เลยกลายเป็นอาหารของราถั่งเช่าตลอด
ฤดูหนาว จนหนอนตาย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เส้นใยราถั่งเช่าที่อัดกันแน่น
ในซากตัวหนอนก็รวมตัวกันพัฒนาเป็นดอกเห็ดทีข่ นึ้ แซม-แทรกกับหญ้า
โดยดอกเห็ดดันและแทงทะลุทางด้านหัวของซากตัวหนอนโดยซาก
ตัวหนอนยังคาติดอยู่ใต้ดิน
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ถั่งเช่าเป็นชื่อภาษาจีนแต้จิ๋ว ถั่ง แปลว่าหนอน
เช่า คือหญ้า ถัง่ เช่าก็คอื หญ้าหนอน ถัง่ เช่ามีชอื่ เต็มว่า ตังถัง่
แฮ่เช่า ตังคือฤดูหนาว แฮ่คือฤดูร้อน รวมแปลได้ว่า ฤดู
หนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า (เห็ด) ในอดีต หมอจีน
ได้ใช้ถงั่ เช่า (เห็ดกับซากตัวหนอน ซึง่ ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก
กว่าซากตัวหนอนหลายเท่า) รักษาโรคคนได้หลายโรคที่ไม่
เคยรักษาได้มาก่อน และใช้ถั่งเช่าตุ๋นกับเนื้อสัตว์ปรุงเป็น
อาหารบ�ำรุงร่างกายโดยถือว่ากินอาหารเป็นยา แพทย์หลวง
ในราชส�ำนักจีนได้ปรุงถั่งเช่าเป็นยาจีนที่มีใช้เฉพาะใน
ราชส�ำนักส�ำหรับฮ่องเต้ เพือ่ อายุยนื บางท่านแย้งว่าฮ่องเต้
ส่วนใหญ่ มีพระชนมายุสั้น ก็มีค�ำอธิบายว่า ถ้าฮ่องเต้ไม่ได้
เสวยถัง่ เช่า พระชนมายุของท่านก็จะสัน้ กว่านีอ้ ย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย
พ.ศ. 2536 นักกีฬาหญิงจีน 9 คนได้ทำ� ลายสถิติ
กีฬาโลก 9 รายการ ท�ำให้สงสัยกันว่ามีการใช้สารกระตุ้น
โดยข้อแท้จริง คณะนักกีฬาจีนได้บำ� รุงร่างกายด้วยสมุนไพร
ถั่งเช่า ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจถั่งเช่ากันมากขึ้น
รวมทัง้ วงการสุขภาพทางตะวันตก จึงมีการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
ถั่งเช่ามากขึ้นตามล�ำดับอย่างกว้างขวาง และต่อมามี
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าออกขายอย่างแพร่หลาย และมีข่าวว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพ มีทั้งปลอม ปนปลอม
ด้อยคุณภาพ ฯลฯ ข่าวกระซิบว่าถัง่ เช่าดังกล่าวมักผสมสาร
พวกที่ใช้ในยา ไวอากร้า
ถั่งเช่าที่กล่าวมาตอนต้นเป็นผลิตผลของป่าซึ่ง
พบ ณ ที่ราบสูงเหนือระดับน�้ำทะเล 3,000-5,000 เมตร
ในทิเบต เสฉวน และยูนนาน เป็นต้น เป็นสินค้าราคาแพง
มากๆ ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีถั่งเช่าจีน
ซึ่งหนัก 10 กรัม ตั้งราคา 20,000 บาท หรือ กิโลกรัมละ
2 ล้านบาท และมีข้อมูลว่าถั่งเช่าชนิดดีๆ อาจมีราคา 5-8
ล้านบาท เอาเป็นว่า ฟังหูไว้หู ด้วยเหตุราคาแพงมากๆ การ
เสาะแสวงหาถั่งเช่าก็เข้มข้นมาก ส่งผลให้ถั่งเช่าป่าที่พบ
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ต่อๆ มาภายหลังมีจ�ำนวนน้อยลงๆ และคุณภาพถั่งเช่าก็ด้อยลงๆ ทุกปี แต่ราคาก็แพง
ขึ้นๆ กับมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วย
อนึ่ง ถั่งเช่าจีนป่ามีข้อด้อยคือคุณภาพไม่คงที่ เพราะปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ
คุณภาพของตัวหนอน ฯลฯ มนุษย์พยายามเพาะเลีย้ งถัง่ เช่าจีนป่า-ธรรมชาติ หรือถัง่ เช่า
จีน C. sinensis ก็ท�ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะผลิตผลที่คนท�ำได้นั้นเป็นแค่เส้นใยเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ดอกเห็ด เนื่องจาก ราชนิดนี้ มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คนบางคนและ
นักอนุรักษ์นิยมมีความเชื่อว่าของจีนป่าดีกว่าชนิดใหม่ซึ่งต้องวินิจฉัยด้วยงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มีรายงานว่าถั่งเช่าชนิดใหม่ C. militaris ที่เรียกว่า เห็ดถั่งเช่าสีทอง
นั้น มีสารออกฤทธิ์ที่ส�ำคัญ คือ cordycepin มากกว่า C. sinensis ป่าประมาณ
2.7 - 90 เท่า และถัง่ เช่าจีนนีเ้ มือ่ เพาะเลีย้ งก็ได้แต่เส้นใย ไม่ได้เห็ด ทัง้ นีเ้ ส้นใยทีไ่ ด้มสี าร
ออกฤทธิน์ อ้ ยกว่าเห็ด โดยสารออกฤทธิใ์ นเส้นใยทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งในอาหารธัญพืช
มีน้อยกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
นอกจากนีย้ งั มีการค้นคว้าวิจยั ต่อๆ มา และได้พบถัง่ เช่าสีทองพันธุใ์ หม่ทดี่ กี ว่า
เดิม ถั่งเช่าสีทองที่มีคุณภาพดี มีสารคอร์ไดเซปีน อะดีโนซีน และสารออกฤทธิ์ตัวอื่นๆ
ไม่ด้อยไปกว่าถั่งเช่าจีนชนิดเดิม และเมื่อผลิตได้ดีกว่าย่อมเป็นผลดีต่อผู้จ�ำเป็นต้องกิน
ที่มีรายได้น้อยต่อไป
ถั่งเช่าจีน C. sinensis ป่า มีปริมาณสารคอร์ไดเซปีนน้อยและไม่เกิน 1,000
ppm (ส่วนต่อล้านส่วน) ส่วน อะดีโนซีนมี 1,500 - 1,600 ppm ส�ำหรับถั่งเช่าสีทอง
C. militaris ที่ผลิต-ขายกันมีปริมาณสารคอร์ไดเซ ปิน แตกต่างกันตั้งแต่น้อยกว่า 100
ถึง 3,000 ppm ฯลฯ พวกที่มีสารคอร์ไดเซปินน้อยๆ ก็มีราคาถูกซึ่งเหมาะส�ำหรับน�ำไป
ปรุงอาหาร ส่วนพวกที่มีสารคอร์ไดเซปินความเข้มข้นมากก็น�ำไปผลิตเป็นอาหารเสริม
โดยทัว่ ไปมักมีความเข้มข้นไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ppm ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เทคโนโลยีในการผลิต
ฯลฯ ที่ส�ำคัญคือ คุณภาพ การมีโลหะหนัก ฯลฯ ปนเปื้อน โดยเฉพาะสินค้าที่น�ำเข้า
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
บรรจุในแคปซูลนัน้ อาจเป็นเส้นใยของราถัง่ เช่าจีน ไม่ใช่เห็ด หรือถัง่ เช่าจีนดังรูปทีแ่ สดง
บนฉลาก หรือถั่งเช่าสีทองคุณภาพดีที่ผลิตได้ในประเทศไทย
3. ราคาถั่งเช่าจีนแพงมากๆ แต่ราคาที่เสนอขายกันนั้นถูกกว่าที่ระบุไว้
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) ทั้ ง นี้ จ ะได้ เ ป็ น ฐานของความยุ ติ ธ รรมส� ำ หรั บ ทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง ผู ้ ผ ลิ ต
ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ส�ำหรับมาตรฐานเหล่านี้ ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ น่าจะรับ

ด�ำเนินการได้
สรรพคุณและภูมิปัญญา ถั่งเช่ามีประโยชน์มากหลาย มีการ
สืบทอดการใช้โดยแพทย์พื้นบ้าน และในวงการแพทย์ตะวันออก ต่อมา
ได้ แ บ่ ง ปั น วิ ช าความรู ้ ม าประสานกั บ การแพทย์ ต ะวั น ตกเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรักษาซึ่งจะพัฒนาการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นตาม
กาลเวลาอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการสาธารณะสุขไทยซึง่ ท�ำกัน
ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว สรรพคุณที่ทราบกันทั่วๆ ไปตั้งแต่ในอดีต
คือใช้ฟื้นฟูพละก�ำลัง เป็นสมุนไพรรักษาโรคหอบหืด หลอดลม และเป็น
ยาอายุวัฒนะที่ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมอวัยวะของร่างกายให้มีสุขภาพดี
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีและอายุยนื ยาว ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ งู วัย จ�ำเป็น
ต้องมีตวั ช่วย เพราะท่านมีอตั ราการซ่อมแซมร่างกายทีช่ า้ กว่าผูอ้ อ่ นวัยกว่า
ซึ่งแข็งแรงกว่า เมื่อมีรายงานการศึกษาวิจัยถั่งเช่าที่โรงพยาบาลและ
สถาบันวิจัยต่างๆ ให้ผลบวก ก็สามารถยืนยันสรรพคุณที่สืบทอดกันมา
และสนับสนุนให้มีการใช้ถั่งเช่าในวงการแพทย์ทั่วโลกมากขึ้นอย่างมั่นใจ
อนึ่ง ความรู้ที่ได้มาก็ควรเผยแพร่ให้คนไทยได้ทราบกันทั่วหน้า ให้เกิด
สติ ปัญญา ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่เกินความจริง ทั้งๆ ที่ถั่งเช่า
ก็เป็นสมุนไพร และอาหารเสริม (functional food, superfood) อยูแ่ ล้ว
ความรู้เรื่องถั่งเช่านั้นแสวงหาได้จากอินเตอร์เน็ต ทั้งรายงาน
การวิจัย และบทความทั่วไป ซึ่งมีสาระที่ครอบคลุมข้อมูลของถั่งเช่า
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การชะลอความเสื่อม ความชรา ..ระบบทาง
หายใจ ..ตับ..ไต ม้าม ...เบาหวาน...โรคของหัวใจและทางเดินของโลหิต
เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เส้นเลือดที่หัวใจตีบ
หัวใจขาดเลือด เนือ้ หัวใจตาย จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ (arrhythmia) แขน-ขามีเลือดมาเลีย้ งไม่พอ ใช้เป็นสารบรรเทาความเจ็บปวด ฯลฯ
บางข้อมูลที่ปรากฏก็อาจเกินความจริงหรือมีข้อสงสัยได้เช่นกัน ดังนั้น
ผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้มีอาชีพทางสุขภาพควรได้อ่าน และวิเคราะห์ เพื่อความรู้
ให้คู่ทันสถานการณ์จะได้วินิจฉัยประเด็นได้ถูกต้อง
เอกสารรายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ถั่ ง เช่ า มีข้อมูลที่สรุ ปได้ ว ่ า
ถั่งเช่าเป็นอาหาร และสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีส�ำหรับสุขภาพ ที่ส�ำคัญ
จ�ำแนกได้ 4 ด้านกว้างๆ คือ
1. การท�ำลาย อนุมลู อิสระ ซึง่ เป็นสาเหตุของความเสือ่ ม-ชรา
และก่อโรคได้ในโอกาสต่อไป
2. ต้านการอักเสบ ซึง่ ชักน�ำให้เกิดความเสือ่ ม-ชราและก่อโรค
ได้ในโอกาสต่อไป
3. ต้านเซลล์มะเร็ง
4. ปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เป็นปกติ
กรณีเป็นอาหารเสริมหรือยาอายุวัฒนะมักแนะน�ำให้กินวันละ
0.5-1.0 กรัม ก่อนอาหารเช้า หากใช้เป็นยาก็ควรต้องปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางซึ่งอาจแนะน�ำให้กินวันละ 3 ถึง 6 กรัม (เนื้อถั่งเช่าที่บดบรรจุในแคปซูล) ทั้งนี้ต้องเป็นถั่งเช่าที่มีความเข้มข้นของคอร์ไดเซปิน
ได้มาตรฐาน
ปั จ จุ บั น มี ร ายงานวิ จั ย มากขึ้ น ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง เสนอเรื่ อ งสาร
cordycepin ในถัง่ เช่าทีช่ กั น�ำ “การก�ำหนดอายุขยั ของเซลล์” (apop-

tosis) ซึ่งท�ำให้เซลล์ที่ผิดเพี้ยนไปมีอายุสั้นหรือตายเร็วขึ้นโดยเซลล์ฝ่อ
เช่น เซลล์มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว
และยังมีรายงานวิจัยว่าสาร cordycepin ขัดขวางเอ็นไซม์ (enzyme)
ทีช่ กั น�ำให้เกิดโรค rheumatoid arthritis (ข้ออักเสบจากโรค รูมาตอยด์)
กับรายงานวิจัยเรื่องสาร cordycepin จากถั่งเช่าสีทอง (C. militaris)
สามารถป้ อ งกั น โรคโลหิ ต ที่ มี ก รดยู ริ ค สู ง (hyperuricemia) หรื อ
โรคเก๊าท์ได้
ในกรณี ข องสาร cordycepin ชั ก น� ำ ให้ เซลล์ ม ะเร็ ง ต่ อ ม
ลูกหมากฆ่าตัวตาย (ฝ่อ) ด้วยอายุสั้นนั้น เป็นกระบวนการอนุมูลอิสระ
(ROS –reactive oxygen species) จ�ำนวนมากที่เข้าท�ำลายเยื่อบุไมโต
คอนเดรียในเซลล์มะเร็ง เช่นเดียวกันกับกรณีในเซลล์มะเร็งของไต พึงต้อง
ระวังอัตราการเกิดเซลล์ฝ่อกับเซลล์ที่เกิดใหม่ด้วย
อาจสรุปได้ว่าสาร cordycepin มีคุณสมบัติ
1. ปรั บ -ซ่ อ ม-ก� ำ หนด (โปรแกรม) พั น ธุ ก รรม (DNA)
ที่หลงผิด -เพี้ยน เสียหายด้วยสาเหตุต่างๆ ให้กลับเป็นปกติ
2. ดังนั้น เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่จึงไม่เพี้ยน ไม่กลายพันธุ์
ไม่เป็นมะเร็ง
3. ขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์เพี้ยนๆ เช่น เซลล์มะเร็ง
โดยชักน�ำให้เซลล์นั้นๆสร้างโปรแกรมฆ่าตัวตาย (ฝ่อ) คือ ก�ำหนดให้อายุ
สั้นและตายเร็วขึ้น (apoptosis) แต่ยังไม่พบรายงานอัตราการฝ่อ
กระบวนการข้างบนเกิดขึ้นได้เร็วในคนอายุน้อย และแข็งแรง
แต่เกิดในอัตราช้าในผู้สูงวัย ซ�้ำร่างกายยังแข็งแรงน้อยกว่า ยิ่งสูงวัยมาก
อัตราทีเ่ กิดก็ยงิ่ ช้ามาก การเห็นผลบวกจึงไม่ทนั ใจเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ผูส้ งู วัย
ทัง้ หลายจ�ำเป็นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพอเสมอเพือ่ จะได้เห็นผลบวก
ในการใช้ถั่งเช่าในเวลาอันควร
อาจกล่าวได้ว่า ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรที่ปรับตัวเข้ากับสารอื่นได้
(adaptogen ) ช่วยปรับการท�ำงานของอวัยวะในร่างกายให้อยูใ่ นสภาวะ
สมดุล (homeostasis) กินง่าย บ�ำรุงร่างกาย ประกอบด้วยสารคอร์ไดเซปิน
กรดคอร์ไดเซปิค อะดีโนซีน โพลีแซคคาไรด์ เบท่ากลูแคน และสเทอรอล
จากพืชซึง่ เป็นต้นตอของไวตามินดี สาร SOD (superoxide dismutase)
ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ส�ำคัญ และอุดมด้วยสารอาหารต่างๆ ทั้งกรดอะมิโน
ที่ส�ำคัญ ทั้งหมด 18 ชนิด โปรตีน วิตามิน B, E, K และแร่ธาตุต่างๆ
ที่ มีร ะบุใ นอาหารเสริ มหลากแร่ ธ าตุ /หลากวิ ต ามิ น(multivitamin/
multimineral supplements)
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์รายงานว่าองค์ประกอบของถัง่ เช่า
มีประสิทธิผลส�ำคัญในด้านสุขภาพ เป็นอาหารเสริมสร้างให้ร่างกาย
มีภมู คิ มุ้ กันดี ช่วยเสริมฤทธิย์ ารักษาโรค และยังมีรายงานแสดงว่าปริมาณ
สารออกฤทธิ์ และสารอาหารต่างๆ ส่วนใหญ่ของ C. militaris (ถั่งเช่า
สีทอง) มีมากกว่า C. sinensis (ถั่งเช่าจีน)
คุณสมบัตติ า่ งๆ ของถัง่ เช่าทางเภสัช ช่วยให้คนเรามีสขุ ภาพ
ดีนนั้ มีหลายข้อทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากงานวิจยั และหลายข้อก็กำ� ลังรอ
ผลงานวิจัยให้มายืนยัน คุณสมบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวของถั่งเช่า
อาจน�ำมาให้พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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1. ช่วยควบคุมการท�ำงานของอวัยวะในร่างกายให้อยู่ใน
สภาวะสมดุล (homeostasis)
2. ช่ ว ยให้ จิ ต สงบ นอนหลั บ ดี เพิ่ ม ฮอร์ โ มนเจริ ญ เติ บ โต
ช่วยชะลอความชรา
3. บรรเทาอาการวิงเวียนบ้านหมุน น�้ำในหูไม่เท่ากัน เสียงดัง
ในหู ปวดเอว ปวดหลัง ปวดข้อ ข้ออักเสบเพราะโรคเก๊าท์ ข้ออักเสบ
เพราะโรครูมาตอยด์
4. เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ ร่างกายอาจอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย
ถ้ากินมากเกินไปบ้าง บ�ำรุงก�ำลัง-ร่างกาย ท�ำให้รา่ งกายสดชืน่ แก้ออ่ นเพลีย
เหมาะต่อการออกก�ำลังกายและการกีฬา
5. ช่วยปรับระบบการขับปัสสาวะบ่อยผิดปกติ บ�ำรุง หยิน-หยาง
ให้สมดุล ให้ผลดีตอ่ สุขภาพของระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
6. บรรเทาอาการไตเสื่อม ไตอักเสบเรื้อรัง คนไข้โรคไตวาย
เรื้อรังมีอาการดีขึ้นมากถึง 51% หลังจากใช้ถั่งเช่า 1 เดือน งานวิจัยในหนู
แสดงว่าช่วยป้องกันโรคไตจากเบาหวาน อาจเป็นยาต้านโรคเบาหวาน
7. บ�ำรุง ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของตับและ
ไตให้ดีขึ้น
8. การศึกษาทางการแพทย์พบว่าสารสกัดถั่งเช่ามีฤทธิ์ขยาย
หลอดเลือดซึ่งจะบรรเทาเรื่องเส้นเลือดตีบ กระตุ้นการท�ำงานของต่อม
หมวกไต ลดจ�ำนวนครั้งในการฟอกไต
9. เพิ่มปริมาณเอ็นไซม์ superoxide dismutase (SOD)
ทีเ่ พิม่ ตัวท�ำลายอนุมลู อิสระซึง่ มีอานุภาพสูง ต้านและลดการอักเสบ ชะลอ
ความชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
10. ปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือด ลด triglycerides
ลด LDL เพิ่ม HDL ต้านการเกิดไขมันแข็งตัวจากการถูกออกซิไดซ์
โดยอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงเรื่องไขมันอุดตัน บ�ำรุงหลอดเลือด
11. บ�ำรุงไขกระดูก ช่วยสร้างเกร็ดเลือด เสริมความแข็งแรงของ
เม็ดเลือดแดงและขาวซึ่งเพิ่มความต้านทานโรค บรรเทาอาการภูมิแพ้
ในระบบทางเดินหายใจ
12. ลดอัตราการตายของเซลล์ในสมอง กระตุน้ การบ�ำรุงสมอง
ป้องกันโรคความจ�ำเสื่อม
13. สารออกฤทธิ์ช่วยให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้ดี ขยาย
หลอดเลือด เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงปอด หัวใจ
และสมอง ฯลฯ บรรเทาอาการขาดออกซิเจนและภาวะเม็ดเลือดขาวต�่ำ
กว่าปกติ ช่วยให้ ผิวพรรณดี ลดฝ้าและจุดด่างด�ำ บรรเทาอาการปวด เมื่อยขา
14. เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ โดยช่วยให้กล้ามเนือ้ หัวใจ
แข็ ง แรง ปรั บ ปรุ ง การท� ำ งานของหั ว ใจ ช่ ว ยต้ า นหั ว ใจเต้ น ผิ ด ปกติ
ปรับความดันโลหิต อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
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15. ต้านการแข็งตัวหรือเกิดลิม่ เลือดเพราะมีเอ็นไซม์สลาย fibrin
คล้าย nattokinase ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ ของไส้เดือนที่ใช้สลายลิ่มเลือด
16. ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานไวต่ออินซูลนิ
และจัดการน�้ำตาลในร่างกายได้ดี ช่วยสมานแผลในคนไข้เบาหวาน
17. บ�ำรุงปอด บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก มีผลดีต่อทางเดิน
หายใจ บรรเทาอาการไอเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง ช่วยบ�ำบัดโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง
18. ป้องกัน บรรเทาและบ�ำบัดอาการของโรคหอบหืด ช่วยขยาย
หลอดลมและแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)
19. ละลายเสมหะ หยุดอาการเลือดออกมาปนกับเสมหะ
20. เพิม่ ความแข็งแรงของระบบภูมคิ มุ้ กัน ต้านแบคทีเรีย ไวรัส
และต้านทานโรคโดยเฉพาะในผู้สูงวัย
21. โพลีแซคคาไรด์ตา้ นเนือ้ งอก ต่อต้านและท�ำลายเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด ลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดผลข้างเคียงส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่ได้รับคีโมบ�ำบัด
22. สาร cordycepin ชักน�ำการก�ำหนดอายุขัยของเซลล์
มะเร็งหลายชนิด ท�ำให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตายโดยมีอายุสนั้ และตายเร็วขึน้
23. บรรเทาอาการวัยทอง ทั้งหญิงและชาย
24. ลดอาการช่วงมีประจ�ำเดือน ปรับประจ�ำเดือนให้ปกติ
ช่วยให้มีลูกง่ายขึ้น
25. ส�ำหรับท่านชาย อาจช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้
อสุจิแข็งแรง (งานศึกษา พบการกระตุ้นการสร้าง testosterone ใน
หนูทดลอง)
26. รายงานของโรงพยาบาลจีน “ช่วยฟื้นฟูความเป็นหนุ่ม
เป็นสาวซึ่งได้ผลดี 66% ของจ�ำนวนผู้ป่วย”
27. บรรเทาอาการโรคไฟโบรมัยอัลเจีย: กลุม่ อาการปวดร้าวเรือ้ รังรุนแรงทั่วตัวของกล้ามเนื้อ เอ็นและเนื้อเยื่ออ่อน และ เพลียด้วย ฯลฯ

ข้อส�ำคัญที่น่ารู้-พึงระวัง

1. วิชาพิษวิทยา ถือว่าถัง่ เช่าปลอดภัย มีรายงานน้อยรายมาก
ที่ระบุว่าถั่งเช่าท�ำให้มีอาการปากคอแห้ง คลื่นไส้ ท้องเสีย หากมีอาการ
ผิดปกติ ต้องหยุดกินและปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ผู้ตั้งครรภ์ ให้นมลูก
และเด็กเล็กไม่ควรกิน อนึ่งผู้ที่จะกินถั่งเช่าต้องรู้จักสุขภาพของตนเอง
และศึกษาเรื่องถั่งเช่าให้เข้าใจดีก่อน
2. ถึงแม้ถั่งเช่ามีความปลอดภัยสูง ก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีสติ
เช่นเดียวกับสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันทั้งหลาย ทั้งที่ซ้ือได้ง่ายหรือ
โดยเฉพาะตามใบสัง่ แพทย์ซงึ่ ถือเป็นยาอันตราย หากมีการใช้อย่างไร้สติ
แล้วไซร้ มันก็คือยาพิษ เช่นเดียวกันกับกรณีสารปราบศัตรูพืชบางชนิด

ที่มีพิษร้ายแรงมาก แต่มันก็มีประโยชน์มากเช่นกัน ดังนั้น การใช้จึงต้อง
เข้มงวด อันตรายความเสียหายเกิดจากคน ไม่ใช่ตวั ยาหรือสารปราบศัตรูพชื
นั้นๆ
3. ผู้กินใหม่ควรเริ่มแต่น้อย เพื่อให้มีการปรับตัวสัก 5-7 วัน
ใส่ใจเป็นพิเศษกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ หอบหืด ผู้ป่วยที่ใช้
ยากดภูมิคุ้มกัน ถ้าใช้รักษาโรคควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
4. ผู้สูงวัย ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ต้องไม่ใช้ถั่งเช่าในปริมาณมากเกินไป ควรใช้ให้พอเหมาะพอควรส�ำหรับ
แต่ละวัย แต่ละคน ต้องระวังระดับน�้ำตาลในโลหิตและความดันอาจจะ
ต�่ำเกินไปได้
5. อาจมีขอ้ ระวังเรือ่ งผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ วต่อฮอร์โมน เช่น มะเร็ง
เต้านม ต่อมลูกหมาก และมะเร็งที่เกิดในกระดูก ที่ส�ำคัญคือการกิน
สมุนไพรควรมีการพัก หรือเว้นช่วงการกิน
6. ถั่งเช่ามีคุณสมบัติช่วยให้ยารักษาโรคบางชนิดออกฤทธิ์ดี
เช่น ยาชะลอวัย พวกยา: แก้แพ้ รักษาหอบหืด โรคปอด ยาควบคุม
การเต้นของหัวใจไม่ปรกติ ลดความเครียด โรคสมอง โรคกระเพาะ
โรคผิวหนัง ยาปรับระบบภูมิคุ้มกัน ขยายหลอดเลือด ป้องกันการก่อตัว
ของลิ่มเลือดและการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด
7. อาจเพิม่ ฤทธิย์ าทีท่ ำ� ให้งว่ งซึมในผูป้ ว่ ยทีก่ นิ ยาดังกล่าวอาจ
เพิม่ ความเสีย่ งในเรือ่ งเลือดไหลไม่หยุด โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีก่ นิ ยาต้านการ
แข็งตัวหรือการเกิดลิ่มเลือด และอาจมีผลเสียในกรณีเส้นเลือดฝอยปริ
แตกง่าย
8. ข้อมูลเหล่านีใ้ ช้เพือ่ เสริมสุขภาพ ผลจะเกิดเร็วหรือช้าขึน้ อยูก่ บั
แต่ละคน และไม่ใช่ค�ำแนะน�ำของแพทย์ ถ้าป่วยควรปรึกษาแพทย์ และ
ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าเสมอก่อนรับการผ่าตัด ถอนฟันหรือสัง่ ยา
9. การซื้อถั่งเช่าต้องพิจารณาให้ดี เช่น ความเข้มข้นของสาร
ออกฤทธิ์คอร์ไดเซปีน ระวังของปลอมแปลง ปน ผลิตภัณฑ์มีหลายเกรด
แน่นอนต้องพิจารณาจากแหล่งทีไ่ ว้ใจได้จริงๆ ระวังการให้ขอ้ มูลเกินจริง
10. เรื่องที่ส�ำคัญ ต้องกินอาหารที่ดีให้ครบทุกหมู่อย่างสมดุล
ดื่มน�้ำที่ดีให้มากพอ อากาศดีที่มีมลพิษน้อยๆ แต่ปลอดภัย พักผ่อน และ
ออกก�ำลังกายให้ได้พอดีของแต่ละคน กับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ อาหารเสริมและยาทั้งหลายเป็นส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งในการทะนุถนอมสุขภาพ
11. อโรคยา ปรมาลาภา สุขภาพแข็งแรงเสมือนมีประกันภัย
เรื่องสุขภาพไว้
ตัวอย่าง แหล่งข้อมูลประกอบการเขียน

--- ธัญญา ทะพิงค์แก (2555) รู้จักกับเห็ดสกุลถั่งเช่า เคหะการเกษตร 36(4):
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--- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), www.vcharkarn.com,
www.tpma.or.th, นพ. สมยศ กิตติมนั่ คง หัวหน้ากลุม่ โรคเอดส์ ส�ำนักโรคเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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--- Huang, L. et al. 2009. Determination and analysis of cordycepin
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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.
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อดีต : อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและ
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พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว
กนกรัตน์ สิทธิพจน์

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

มารู้จักไต้หวันกันสักนิด

ไต้หวัน (Taiwan)  มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐ
ในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ
จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หม่าจู และ อูจ่ วิ รวมเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจ�ำนวน
หนึ่ง เรียกรวมกันว่า “ไต้หวัน” ด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ่
ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น ด้านทิศใต้ติดกับ
ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ประมาณ 35,980 ตารางกิโลเมตร ประชากร
ประมาณ 25 ล้านคน
เกาะไต้หวันเดิมเป็นทีอ่ ยูข่ องชนพืน้ เมืองและมีชาวจีนแผ่นดิน
ใหญ่มาอาศัยอยู่ด้วย จนกระทั่งชาวฮอลันดาและสเปนเดินทางเข้ามา
ส�ำรวจในยุคศตวรรษที่ 17 และมาตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่โต
ต่อมาในปี คศ 1662 ราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ได้ถูกราชวงศ์ชิงแทนที่
เจิ้งเฉิงกงขุนศึกราชวงศ์หมิงได้รวบรวมก�ำลังมาถึงเกาะไต้หวัน รุกไล่ฝรั่ง
ออกไปอย่างราบคาบ และได้ตั้งราชอาณาจักรตงหนิงขึ้นบนเกาะ
ในปี ค.ศ. 1683 ราชวงศ์ชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและ
ได้ครอบครองไต้หวันเป็นผลส�ำเร็จ ไต้หวันจึงเป็นมณฑลหนึ่งของจีน
อย่างไรก็ดีความบาดหมางของจีนกับญี่ปุ่นจะเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้เกาะ
ไต้หวันไปครอบครอง แต่ต่อมาก็เสียไต้หวันคืนให้แก่จีนหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน พรรคก๊กมินตั๋ง
ได้เป็นใหญ่แต่ไม่นานก็เสียทีให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงได้ถอยหนี
มายังเกาะไต้หวันและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะไต้หวัน
แยกต่างหาก ฝ่ายคอมมิวนิสต์จนี ทีไ่ ด้รบั ชัยชนะก็สถาปนาเป็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนบนจีนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ดีจีนยังคงถือว่าไต้หวันเป็น
มณฑลหนึง่ ของจีนและไต้หวันเองก็มไิ ด้การยอมรับจากนานาชาติวา่ เป็น
ประเทศเอกราชมาจนบัดนี้
จีนมีนโยบายที่จะไม่สานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่
รับรองสถานะของสาธารณรัฐจีน ไต้หวันและทุกประเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์
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ทางการทู ต ด้ ว ยจะต้ อ งมี แ ถลงการณ์ รั บ รองสถานะของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเหนือไต้หวัน ในทางปฏิบตั บิ างประเทศจะไม่มคี วามสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันและบางประเทศที่ไม่ได้รับรอง
คณะของไต้หวันก็จะมีส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป หรือ
ส�ำนักงานตัวแทนไทเป ดังเช่น ประเทศไทยจะมีสำ� นักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย (Taipei Economic and Culture
Office) ซึ่งปฏิบัติงานต่างๆ ในลักษณะเดียวกับสถานทูต เช่น การออก
วีซ่า เป็นต้น
ไต้หวันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ในอันดับที่ 14 ของโลก
ทรัพยากรธรรมชาติมีจ�ำนวนน้อย แต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูง
เน้นไปทีก่ ารผลิต โดยน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบและแร่ธาตุ เพือ่ ไปผลิตรถยนต์และ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ไต้หวันมีความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร
ค่อนข้างดี จะเป็นเพราะคนไต้หวันรู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและรัฐบาล
สนับสนุนค่อนข้างมาก ดังเช่นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่เมืองไทนาน รัฐบาล
จะลงทุนสร้างโรงเรือนและให้เกษตรกรเข้ามาเช่าปลูกกล้วยไม้ และรัฐ
ยังดูแลให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการดูแลรักษาปัญหาโรคและแมลงจะเห็นว่า
ผลผลิตทางการเกษตรของไต้หวันจึงค่อนข้างมีคุณภาพสูง เมื่อส่งออก
จะท�ำให้มีมูลค่าผลตอบแทนคุ้มค่าในการลงทุนเป็นอย่างมาก

วันแรกของการเยือนไต้หวัน

คณะของเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ
8 โมงเช้า ไปถึงสนามบินเถาหยวนช่วงบ่าย หลังจากผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว คณะของเราก็ออกมาพบกับ ไซมอน ไกด์ทัวร์
ในครั้งนี้ของเรา ซึ่งเขาได้เตรียมรถบัสมารออยู่แล้ว
ไกด์ไซมอนพาคณะของเราไหว้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็น
สิริมงคลที่วัดซานเซี่ย กิงชุย ซูชิ ก่อนเป็นล�ำดับแรก ก่อนจะปล่อยให้
ทุ ก คนเดิ น ชมถนนโบราณซั น เซี่ ย อย่ า งอิ ส ระ ถนนโบราณซั น เซี่ ย
เป็นสถานที่ถนนคนเดินแบบโบราณ ร้านค้าสองข้างทางจ�ำหน่ายของ
ที่ระลึกและสินค้าต่างๆ ทั่วไป นอกจากนั้นจะมีร้านจ�ำหน่ายขนมปัง
เครื่องดื่ม ซึ่งไกด์เชียร์ให้ลองชิมชานมไข่มุก ครัวซอง และเต้าหู้เหม็น
ซึง่ เป็นอาหารขึน้ ชือ่ ของทีน่ ี่ มีมานานมาก ใครมาทีน่ ตี่ อ้ งชิมให้ได้ จากนัน้
คณะได้ไปลิ้มรสอาหารไต้หวันมื้อแรก มี กุ้ง หอย ปู ปลา ขาหมู น�้ำซุป
หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าทีพ่ กั โรงแรม Taoyuan Eastern ซึง่ แต่ละ
ห้องมีอ่างแช่น�้ำแร่ คล้ายออนเซ็นของญี่ปุ่น แต่บริการอยู่ในห้องพัก
ให้แขกผู้มาพักผสมน�้ำร้อนน�้ำเย็นนอนแช่ได้ตามอัธยาศัย

บริเวณหน้าวัดซานเซี่ย

ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล

หมู่บ้านสายรุ้ง – งานเอ๊กซ์โป

วันที่ 2 ของการเดินทาง คณะรับประทานอาหารเช้าเสร็จ
เรียบร้อย เดินทางต่อไปยังเมืองไทจง (Taichung) เพื่อไปชมหมู่บ้าน
สายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใสเป็นหมู่บ้านเก่าของ
ทหารผ่ า นศึ ก ในยุ ค สงครามกลางเมืองของจีน ที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไ ต้ ห วั น
(ก๊กมินตั๋ง) ครั้งแรกจะถูกรื้อทิ้งแต่ได้มีทหารเก่าชื่อ Huang Fu เรียกว่า
อากงฟู ปัจจุบันอายุ 96 ปี เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ บนผนังของ
บ้านเองทัง้ หมดและวันหนึง่ มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ กล้ได้ผา่ นมาพบ
ด้วยลวดลายสีสนั สดใสสะดุดตา ได้มกี ารบอกต่อๆ จึงท�ำให้หมูบ่ า้ นสายรุง้
มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีประกาศจากรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์
หมู่บ้านสายรุ้งจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง ภายในบริเวณ
บ้านเหมาะแก่การถ่ายรูปมาก มีร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน
แต่ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นอากงฟูที่มานั่งให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพด้วย
ซึง่ เราก็จะอุดหนุนโปสการ์ดทีเ่ ป็นภาพวาดของอากงฟู เป็นการประชาสัมพันธ์
หมูบ่ า้ นได้อย่างดี ได้เวลาสมควรคณะก็ได้เดินทางไปเติมพลัง อาหารก็จะ
เป็นเมนูคล้ายๆ กันสไตล์ไต้หวัน
เมือ่ อิม่ หน�ำส�ำราญเรียบร้อยไกด์นำ� คณะไปเทีย่ วชมงานมหกรรม
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) ซึ่งเป็นเมืองทาง
ตอนกลางของไต้หวันที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 เป็นเมืองต้นก�ำเนิดชานม
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�้ำ โซน 2 จัดที่ Waipu Expo Site บนพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ (89.5 ไร่)
และโซน 3 จัดที่ Houli Horse Ranch & Forest Expo Site พืน้ ที่ 30.04
เฮกตาร์ (187.75 ไร่) ซึ่งเป็นบริเวณที่คณะได้มาชมงาน

หมู่บ้านสายรุ้ง
บ้านสีสดใส

อีกมุมหนึ่งของอาคารแสดงกล้วยไม้

อากงฟู อายุ 96 ปี
ทางเข้างาน World Flora Expo

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

13

14

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

การแสดงกล้วยไม้

ซุ้มกล้วยไม้

บริเวณงานมีอาคารสร้างเป็นรูปโดม ภายในแสดงนิทรรศการ
รวบรวมพันธุไ์ ม้ดอกต่างๆ โดยมีการจัดแสดงและประกวด จัดแสดงศิลปะ
ที่เกิดจากการสร้างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ เน้นให้เห็นความส�ำคัญ
ของระบบนิเวศน์ผู้ชมสามารถเดินวนและเวียนดูไปเรื่อยๆ ตามเส้นทาง
ที่ก�ำหนด ทุกท่านเพลิดเพลินในการชมและถ่ายภาพดอกไม้อันสวยงาม
จนใกล้ได้เวลาทีไ่ กด์แจ้งไว้ ทุกท่านก็มารวมกันทีจ่ ดุ นัดพบ เดินแค่ภายใน
อาคารก็หมดเวลา ซึ่งอากาศวันนั้นสบายๆ ฝนพร�ำเล็กน้อยบางช่วงเวลา
แต่ทุกท่านมีความสุขพูดคุยสนุกสนานและดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
ส่วนมาสคอต (Mascots) ของงานเป็นครอบครัวแมว Leopard ตัวพ่อ
Leo ตัวแม่ Leona พี่สาวชื่อ Love น้องชายชื่อ Life และมีเพื่อนบ้าน
ลุงม้าชื่อ Horsiver ซึ่งผู้จัดงานก็น�ำไปสร้างผลิตภัณฑ์ท�ำเป็นของที่ระลึก
จ�ำหน่ายให้กับผู้ชมงาน

ภายในงาน World Flora Expo

วัดจงไตฉาน

วันฝนพร�ำ

วันที่ 3 ของการเดินทาง เช้าวันนี้อากาศค่อนข้างขมุกขมัว
ฝนตกพร�ำๆ แต่มใิ ช่อปุ สรรคในการเดินทางท่องเทีย่ วของคณะ เมือ่ พร้อม
ก็เดินทางไปจังหวัดหนานโถว (Nantoa) เพื่อชมวัดจงไตฉาน (Chung
Tai Chan) เป็นวัดที่ดูใหญ่โตสวยงามสร้างขึ้นในปี 1987 (พ.ศ. 2530)
โดยบาทหลวง Wei Chuen ได้สร้างวัด Ling Quan Chan เป็นสถานที่
สงบร่มรืน่ เป็นสถานทีส่ ามารถศึกษาหาความรูใ้ นหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ลัทธิเซนได้อย่างดี
ต่อมาวัด Ling Quan Chan เล็กและคับแคบต่อการสอนให้
ผู้สนใจที่จะศึกษามาก บาทหลวงจึงได้วางแผนการสร้าง Ling Quan
Chan ใหม่ในปี คศ. 1992 (พ.ศ. 2535) เริ่มสร้างและเสร็จเรียบร้อย
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 รูปทรงคล้ายคนนั่งสมาธิ
สูง 150 เมตร หน้าปะตูมีสิงโตสีแดงยืนต้อนรับ
เมือ่ เดินเข้าไปชมชัน้ แรกจะเห็นเทพเจ้าสีห่ น้าสูงใหญ่นา่ เกรงขาม
ยืนตระหง่านสี่มุมของอาคาร เมื่อขึ้นไปชั้น 2 จะมีพระพุทธรูประดิษฐาน
อยู่ 3 องค์ องค์กลางเป็นพระพุทธรูปศากยมุนี แกะสลักจากหินแกรนิต
สีแดง ประทับอยูด่ า้ นหน้าของหินสีเทารูปวงกลมแกะสลักสวยงามเช่นกัน
แสดงให้เห็นถึงความสงบเยือกเย็นและบริสุทธิ์ อีกด้านของห้องจะเป็น
พระพุทธรูปองค์แรกในลัทธิเซน (Chinese Chan Buddhism) และ
อีกด้านเป็นพระพุทธรูปทีเ่ สมือนปกป้องคุม้ ครองวัด ภายในบริเวณวัดใหญ่โต

สะพานสีทองข้ามสระบัวหน้าวัดจงไตฉาน

เทพเจ้าสี่หน้าภายในโถงด้านหน้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระประธาน

สงบ สวยงามมาก และยังมีอกี หลายห้องทีไ่ ม่ได้เดินชมเพราะเวลาค่อนข้าง
จ�ำกัด เช่น ห้องแสดงแกลลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ทางพุทธศาสนา สวนพระพุทธรูป
หอระฆัง เป็นต้น
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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วัดเหวินหวู่

สิงโตหินอ่อนหน้าวัด

อาหารกลางวัน

อาหารนึ่งบนโต๊ะ

วัดพระถังซ�ำจั๋ง
ดนตรีพื้นเมือง

หินแกะสลักหน้าวัด
เรือที่น�ำคณะล่องทะเลสาบ
สุริยันจันทรา

จากนั้นก็ได้ไปชมอีกวัดชื่อ วัดเหวินหวู่ (Wonwu Temple)
เป็นวัดที่มีช่ือเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแหล่งของไต้หวัน ภายใน
มีท่ีประดิษฐ์ฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้า
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นวัดที่ชาวจีนและไต้หวันนับถือ
หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว มีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน อากาศ
วันนี้ไม่ค่อยจะเป็นใจนักเพราะฝนตกพร�ำๆ ตลอดไม่มีทีท่าจะหยุดเลย
จากนั้นก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน วันนี้ค่อนข้างแปลกกว่าทุกวัน
เพราะบนโต๊ะจะเห็นเป็นถาดอลูมเิ นียมแบ่งเป็นช่องๆ ใส่ กุง้ หอย ปู ปลา
ถ้วยน�้ำซุป ผักต่างๆ เช่น ข้าวโพด หน่อไม้ เห็ด สาหร่าย ฯลฯ จากนั้น
พนักงานจะเอาฝาทรงคล้ายฝาชีมาปิดและจุดไฟจับเวลาในการท�ำให้อาหาร
ทุกอย่างสุก เมือ่ ถึงเวลาพนักงานก็มายกฝาครอบออก ทุกคนก็รบั ประทาน
ด้วยความอร่อยและสนุกสนาน ดูทา่ ทางไม่นา่ จะหมด แต่กห็ มดอีกเช่นเคย
ทุกคนก็ดูจะสนุกสนานในทุกเรื่อง จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากนั้น
เดินทางต่อไปชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา แม้สภาพอากาศวันนั้นไม่ค่อย
จะดีนัก เพราะฝนตกมีเมฆหมอกอากาศขมุกขมัว แต่คณะก็ไม่ท้อถอย
จากทีจ่ อดรถเดินไปท่าเพือ่ ขึน้ เรือล่องทะเลสาบ และไปไหว้พระทีว่ ดั สวนกวง
หรือวัดพระถังซ�ำจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นแหล่งน�้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาะไต้หวันมีพนื้ ทีท่ งั้ หมดราวๆ 5.4 ตารางกิโลเมตร โอบล้อมไปด้วยภูเขา
น้อยใหญ่มากมายโดยมีคนบอกว่าด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบมีรปู ทรง
คล้ายพระอาทิตย์และฝั่งตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ แต่เรา
มองอย่างไรก็ไม่รู้ ประกอบกับฝนตกด้วย เมื่อถึงท่าจอดเรือก็เดินตาม
บันไดขึ้นไปไหว้พระและเข้าคิวจับก้อนหินที่แกะคล้ายเป็นพระพุทธรูป
เพื่อขอพร แม้ฝนจะตกก็ขอให้ได้แตะ เสร็จเรียบร้อยลงมานั่งรอเรือที่จะ
มารับ ก็ได้ชมดนตรีของชนเผ่าที่มาแสดงให้นักท่องเที่ยวชม จากนั้น
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก ซึ่งเปลี่ยนที่พักทุกวัน

ซื้อพายสับปะรด เที่ยวเจดีย์มังกรเสือ
พิพิธภัณฑ์ฉี่เหม่
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ศิลปภายในวัดเหวินหวู่

วันที่ 4 ของการเดินทาง ไกด์ได้น�ำคณะออกเดินทางแต่เช้า
ไปร้านจ�ำหน่ายชาอยู่ที่เมืองเจียยี่ (Chiayi) แต่เนื่องจากเช้ามากอากาศ
ก็มฝี นพร�ำๆ และร้านชายังไม่เปิดจึงได้พาคณะไปวัดทีเ่ ก่าแก่คเู่ มืองเจียยี่
เพือ่ ขอพรและชมความงาม จากนัน้ ก็ไปร้านจ�ำหน่ายชา ซึง่ ในร้านจะแบ่ง
เป็นห้องๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าฟังค�ำอธิบาย พิธีกรจะบรรยายเป็นภาษา
ไทยเข้าใจได้อย่างดี นอกจากจะแนะน�ำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชา ให้คณะ
ได้ชิมหลายรสชาติ และยังสาธิตแสดงสรรพคุณการใช้บัวหิมะรักษาแผล
ไฟลวก ซึ่งหลายๆ ท่านก็ให้การสนับสนุนมาคนละกระปุก สองกระปุก

ประติมากรรมเทพเจ้าอะพอลโล

เจดีย์มังกรเสือ

รูปปั้นเทพเจ้ากรีก

และมาถ่ายภาพหน้าโถงร้านไว้เป็นที่ระลึกที่มีภาพของประธานาธิบดี
ลี จิ้น ผิง ของจีนและอดีตประธานาธิบดีหม่า อิง จิวของไต้หวันจับมือกัน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยไกด์ไซมอนก็พาคณะไปจังหวัดไถหนาน
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ฉี่เหม่
หากจะเข้าชมภายในจะต้องเสียค่าเข้าชม คณะจึงได้เดินชมเพียงภายนอก
ซึ่งสร้างเหมือนสวนสาธารณะสวยงาม ด้านหน้าเป็นลานน�้ำพุอพอลโล
มีประติมากรรมหินอ่อนเทพเจ้าอพอลโลทรงรถม้าแบบกรีกโบราณ
สวยงามมาก จากนั้นเป็นสะพานหินอ่อนทอดยาวไปสู่อาคารพิพิธภัณฑ์
และระหว่างหัวเสาแต่ละด้านบนสะพานจะเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าต่างๆ
เช่น Poseidon (Neptune) Ares (Mar) Venus เป็นต้นซึ่งสวยงามมาก
บรรยากาศในวันนัน้ ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมพัดเย็น ข้างทางก็ปลูก
ดอกบานชื่นสลับสีสวยงาม สถานที่นี้ใช้เวลาสร้างถึง 8 ปี ภายในอาคาร
จะมีรา้ นจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึกด้วย คณะเดินชมภายในก�ำหนดเวลาก็เดินทาง
ต่อไปเมืองเกาสง (Kaohsiung) เพื่อเยี่ยมชมร้านจ�ำหน่าย พายสับปะรด
ซึ่งเป็นสินค้าลือชื่อของไต้หวัน หน้าร้านจะมีรูปปั้นการ์ตูนน่ารักต่างๆ
ให้ ถ ่ า ยภาพเล่ น ภายในร้ า นจะมี ข นมหลากหลายชนิ ด ให้ ค ณะได้ ชิ ม
จนพึงพอใจ จากนัน้ ก็แยกย้ายถือตะกร้าหยิบขนมทีช่ อบใส่และไปจ่ายเงิน
ทุกคนได้กันมาคนละถุงสองถุง เป็นความสุขเล็กน้อยที่ได้จ่ายเงิน
จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ ก่ อ นเข้ า ที่ พั ก คณะได้ ไ ปชมอุ ท ยาน
แห่งชาติซซู าน (Shonshan National Nature Park) ซึง่ จะมีเจดียม์ งั กร
เสือ มีความเชือ่ ว่าเดินเข้าทางปากมังกรและออกทางปากเสือ จะเป็นการ
เสริมศิริมงคล และปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัว บางท่านเดินบันไดเวียนขึ้นไป
ด้านบน ชมวิวรอบๆ และยังมีสะพานเดินเข้าไปในศาลากลางสระเหลียน
ถันซึ่งเป็นแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ปลูกบัว ออกดอกสวยงาม ช่วงที่คณะ
มาเป็นยามเย็นมองเห็นพระอาทิตย์ก�ำลังจะลับขอบฟ้าสวยงามมาก
จากนั้นไปทานข้าวและกลับที่พัก

สระเหลียนถัน

เจ้าแม่กวนอิมเหนือสระเหลียนถัน

ทางเข้าวัดฝอกวงซาน

วัดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

เช้าที่สดใสของคณะพร้อมที่จะเดินทางไปชมวัดฝอกวงซาน
(Fo Guang Shan Monastery) วัดทีก่ อ่ สร้างในปี คศ. 1967 (พ.ศ. 2510)
โดยบาทหลวง Hsing yin ออกแบบมีลักษณะคล้ายกลีบดอกบัว วัดสร้าง
บนเนินเขา โดยออกแบบให้เป็นวัดส�ำหรับให้คนมาสักการะบูชาสิง่ ส�ำคัญ
ในพุทธศาสนา ในสิ่งก่อสร้างจะมีการออกแบบผสมผสานของความเป็น
อยู่ของคนในตะวันออกในด้านการศึกษา สังคม และนานาประเทศ แต่ที่
คณะได้ไปเยี่ยมชมในส่วนที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป (Buddha
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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เจดีย์ 8 องค์

พระประธานองค์ใหญ่
ถนนโบหลั่งไถตง

เป็นอุโมงค์สถานีรถไฟนี้ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในไต้หวัน คณะได้ชมทะเล
และทัศนียภาพทางรถไฟที่สวยงามก่อนเดินทางเข้าที่พักที่เมืองไถตง

เที่ยวเชิงเกษตร และอุทยานทาโรโกะ

จักรยานให้เช่า

นาข้าวสองข้างถนน

Museum) เท่านัน้ เพราะวัดมีบริเวณกว้างใหญ่มาก โดยเดินผ่านทางเข้าหลัก
ซึ่งสองข้างทางจะมีเจดีย์ลักษณะเป็นเก๋งจีนเป็นชั้นๆ 7 ชั้น อยู่ 8 เจดีย์
ที่สร้างเป็นระยะห่างพอสมควร คณะเดินไกลแต่ด้วยใจที่ศรัธราก็เดินไป
ถึงอาคารหลักทีจ่ ดั แสดงพระพุทธรูปทีน่ า่ นับถือในแบบต่างๆ และภายใน
อาคารก็มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก ห้องสวดมนต์ ห้องจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก
ห้องสุขา ทุกอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
เมื่อขึ้นลิฟท์ไปชั้น 4 ก็จะออกสู่ลานเทอเรซโล่งๆ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ปางประทานพร พระพักตร์ยมิ้ อ่อนโยน
และเบื้องหน้ามีสถูปคล้ายๆ เจดีย์รูประฆังคว�่ำ  สามารถเดินวนได้รอบ
และมองไปไกลจะเห็นเป็นบริเวณวัด Fu Guang Shan ซึ่งคณะไม่ได้ไป
เยี่ยมชมและวิวทางเข้ามา ซึ่งสวยงามอลังการมาก
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ได้นงั่ รถเลียบริมทะเล
ด้านตะวันออก ค่อนข้างไกลพอควร ไกด์ไซมอนแวะให้ชม สถานีรถไฟ
ตัวเหลียน (Duoliang Station) เป็นจุดที่ภูเขาและทะเลบรรจบกันเกิด
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วันที่ 6 ของทริปไต้หวัน วันนี้คณะจะเดินทางไปเมืองไถตง
(Taitung) เป็นเมืองทีอ่ ยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันขนาบด้วย
ภูเขาและมหาสมุทรแปซิฟคิ มีอากาศบริสทุ ธิแ์ ละปลอดจากอุตสาหกรรม
เหมาะแก่การท่องเทีย่ วแบบธรรมชาติเพราะมีทงั้ ป่า เขา ทะเลและทุง่ นา
จุดแรกทีค่ ณะไปเยีย่ มชมเรียกว่าลูเย่โปทอง (Lu-ye Bo-Toung) จะอยูบ่ น
เนินทุง่ หญ้าและมองลงไปจะเห็นเมือง อากาศวันนัน้ ค่อนข้างมีหมอกบางๆ
ดูสวยงาม นักท่องเทีย่ วมามากมาย จากนัน้ จะไปหมูบ่ า้ นถนนโบหลัง่ ไถตง
สองข้างทางจะมีนาข้าวเขียวขจี เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแบบ Agrotourism
เส้นทางปั่นจักรยานตามรอย Mr.Brown Coffee มีจักรยานให้เช่า ซึ่งมี
ทั้งจักรยานเดี่ยวหรือจักรยานช่วยกันปั่นสองคน, สามคน โดยหากใคร
สนใจจะปั่นจักรยานก็ต้องจ่ายเงินเองคิดเป็นชั่วโมงๆ ละประมาณ 100
NT แต่ขึ้นอยู่กับชนิดจักรยาน หากจักรยานหมู่คันละ 300 - 400 NT
หากใครไม่สนใจจะปัน่ จักรยานก็เดินชมไปตามถนนสองข้างทาง
เป็นนาข้าว มีระบบน�ำ้ ชลประทานอย่างอุดมสมบูรณ์ วันนัน้ ท้องฟ้าสดใส
ผู้สูงวัยหลายคนเดินชมนกชมไม้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก วัยอ่อนพอมีแรง
ปั ่ น ก็ เช่ า จั ก รยานปั ่ น ไปตามเส้ น ทาง มองแล้ ว ไกลหลายกิ โ ลเมตร
ก็สนุกสนานกันทุกคน ไม่มีเสียงว่าเบื่อหรือไม่สนุกกันเลย เมื่อถึงเวลา
ก็ขึ้นรถเดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวัน
วันนีเ้ ป็นบรรยากาศร้านแบบคลาสสิคโบราณอนุรกั ษ์ความเป็น
บ้านชนบทดั้งเดิมเอาไว้ มีอุปกรณ์เครื่องมือท�ำนาในอดีต เมื่อทุกคนนั่ง
ก็จะมีอาหารกล่องมาส่งตามเมนูทสี่ งั่ มีทงั้ ไก่ หมูและปลา อิม่ หน�ำส�ำราญ
ก็เดินทางต่อ ซึ่งสภาพอากาศวันนี้ฝนตกพร�ำๆ บางเวลา แต่ไม่ได้เป็น
อุปสรรคในการท่องเที่ยวของคณะแต่ประการใด สถานที่ที่จะไปชมก็คือ
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองฮัวเหลียน
(Hualien) เมืองทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค
อุทยานอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
ทีง่ ดงาม ทัง้ ภูเขา แม่นำ�้ และไฮไลท์ของทีน่ คี่ อื ช่องแคบทีค่ ดเคีย้ วทอดยาว
ไปท่ามกลางหุบเขา คณะเดินไปตามทางเดินเรียบหน้าผา เพลิดเพลินไป
กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มองลงไปข้างล่างจะเป็นทาง
น�้ำไหลลัดเลาะไปตามโขดหิน มุดถ�้ำ  ไหว้พระ ซึ่งหน้าองค์พระจะมีป้าย
แกะสลักชือ่ คนงานทีส่ ละชีพในการสร้างถนน และได้สร้างศาลาฉางชุนฉือ
(Chang chun Shrine) ขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงบรรดาคนงานที่เสียชีวิตจากการ

จุดถ่ายภาพ

ร้านอาหาร

ภายในร้านอาหาร แสดงเครื่องมือชาวนา

สร้างถนนหลวงทะลุจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกซึ่งต้องฝ่าฟันอุปสรรค
มากมาย เมื่ อ เดิ น ไปถึ ง จุ ด ชมวิ ว ก็ ถ ่ า ยภาพ กราบไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ที่สิงสถิตย์ ณ อุทยาน เรียบร้อยก็เดินทางไปยังจุดนัดพบรอรถมารับ
และเดินทางต่อไป จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษามาชม
ความงามของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ แต่มากสุดจะเป็นชาวจีนนั่นเอง

บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

นั่งรถไฟข้ามเมือง

วันนี้คณะได้เยี่ยมชมจุดชมวิวทะเลสาบเจ็ดดาว – ฮัวเหลียน
(Hualien) ระหว่างทางจะเห็นวิวริมทางมีสวนสับปะรด น้อยหน่า และ
เมือ่ ถึงจุดชมวิวริมทะเล ลมแรงมาก อากาศเย็น คณะได้สมั ผัสบรรยากาศ
เรียบร้อยก็เดินทางต่อไปที่ร้านจ�ำหน่ายหยก ภายในร้านจะเห็นการ
สลักหยกเป็นรูปต่างๆ อย่างสวยงาม ยิง่ ใหญ่และราคาค่อนข้างสูง ก�ำไลหยก
ธรรมดาราคาเริ่มต้นสองพันกว่าบาท แจกันหยกขนาดสูงท่วมศีรษะและ
พระสังกัจจาย ราคาถึงเลข 7 หลัก
จากนั้นไกด์ไซมอนพาคณะขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟฮัวเหลียน
(Hualien Station) เพื่อเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟชูเฮาว์ (Su’ao
Station) วันนั้นรถไฟมีผู้โดยสารหนาแน่น ต้องยืนโหนกันไป แต่ก็สนุกดี
เมื่อถึงสถานีซูเอาร์ รถบัสมารอรับคณะอยู่แล้ว
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันคณะของเราเดินทางไปตาม
ถนนหนทางทีค่ ดเคีย้ วไต่เขา หวาดเสียวเป็นบางที ต้องชมว่าคนขับรถยนต์
เก่งมากๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะจะไปเยี่ยมชมมีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่า
จิ๋วเฟิ่น (Jiufen) เป็นหมู่บ้านโบราณเก่าแก่ร�่ำรวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
หันหน้าสู่ทะเล เคยเป็นแหล่งการท�ำเหมืองทองค�ำมาก่อน แต่บ้านเรือน
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา หมู่บ้านที่มีซอกซอยเล็กๆ ปัจจุบัน
จะท�ำเป็นร้านจ�ำหน่ายขนมต่างๆ ของทีร่ ะลึกหลากหลายรูปแบบ ร้านน�ำ้ ชา
ร้านขนมบัวลอย ซึ่งมีเผือก มัน และถั่วเขียว คณะอุดหนุนและไปนั่ง
กินขนมชมวิวด้านหลังร้านได้ ผู้คนมากมายเดินชมเพลิดเพลิน ด้วยความที่
เป็นฉากสวยๆ ถนนเต็มไปด้วยโคมแดง ในการ์ตนู ดังเรือ่ ง Spirited away
ของ Studio Ghibli จากญี่ปุ่น เดินไปมาก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดี ก็ต้อง
ไต่บันไดลงไปร้านอาหารที่อยู่ด้านล่าง เสร็จเรียบร้อยก็ต้องเดินไปตาม
ริมถนนชันและลาดเอียงเพื่อขึ้นรถกลับที่พัก

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

ที่สถานีรถไฟ

พระสังกัจจายหินอ่อน
ทะเลสาบจิ๋วเฟิ่น

หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น

ทิวทัศน์ที่ทาโรโกะ

หินอ่อนแกะสลัก
หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่นริมทะเลสาบ
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อุทยานเย่หลิว

สวนหินริมทะเล อุทยานเย่หลิว
ตึกไทเป 101

รูปปั้นเจียงไคเช็ค

วันสุดท้ายของการเดินทาง

ภายในอนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายของ
การท่องเที่ยวไต้หวันและจะได้กลับบ้าน คณะรับประทานอาหารเช้า
เรียบร้อย ไกด์ไซมอนน�ำเดินไปอุทยานหินเย่หลิว (Yehliu Geopark)
ซึ่งจากที่เคยไปในหลายปีแล้ว จะเห็นว่าบริเวณสถานที่ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก สวยงามและสะดวกสบายในการเดินไป
เยี่ยมชมแหลมที่ยื่นไปในทะเล ซึ่งมีแนวหินปูนและอิทธิพลของน�้ำทะเล
คลื่นลมทะเลท�ำให้เกิดการผุกร่อนหินเปลี่ยนเป็นรูปร่างในลักษณะต่างๆ
แปลกตา บวกกับจินตนาการเปรียบเทียบลักษณะหินในรูปทรงต่างๆ เช่น
หินรูปรองเท้า หินรูปช้าง รูปเห็ด แต่ที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยว
เข้าคิวถ่ายภาพมากที่สุด คือ หินเศียรราชินี (Queen’s Head) นั่นเอง
เย่หลิวจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแหล่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากไทเปนัก
จากนั้นไปร้านจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง ซึ่งเขาบอกว่าเป็นบริษัท
ที่ผลิตเครื่องส�ำอางให้กับแบรนด์ชั้นน�ำของโลก ชมร้านจ�ำหน่ายเครื่อง
ประดับของที่ระลึกต่างๆ บางท่านก็ซื้อของฝากคนที่บ้านได้ที่นี่ จากนั้น
ไปชมตึกไทเป 101 เป็นอาคารสูงระฟ้ารูปทรงปล้องไม้ไผ่เป็นความ
ภาคภูมใิ จของชาวไทเป เป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมทีอ่ อกแบบให้ทนทาน
ต่อแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ด้วยเวลาที่มีน้อยนิด คณะไม่ได้เสียเงิน
ขึ้ น ไปชมวิ ว ด้ า นบนตึ ก ได้ แ ต่ ไ ปเดิ น ชมร้ า นหรู เช่ น เดี ย วกั บ ไปเดิ น
ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือเอ็มควอเทียร์ เท่านั้น
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หินที่ถูกกัดกร่อนเป็นรูปต่างๆ

หลังจากนั้นคณะได้ไปเยี่ยมชม
อนุ ส รณ์ ส ถานเจี ย งไคเช็ ค เป็ น โชคดี
ของคณะได้เห็นช่วงจังหวะที่มีการเปลี่ยน
ผลัดทหารทีม่ ายืนอารักขาทีห่ น้ารูปปัน้ ของ
อดี ต ประธานาธิ บ ดี เ จี ย งไคเช็ ค และได้
เดินชมของใช้ต่างๆ และนิทรรศการแสดง
ประวั ติ ศ าสตร์ และชี ว ประวั ติ ข อง
เจี ย งไคเช็ ค การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศต่ า งๆ รวมทั้ ง ประเทศไทยด้ ว ย
เพราะมี ภ าพพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนไต้หวัน แสดงอยู่
ภายในอาคารด้วย
สถานที่สุดท้ายที่จะไปเยี่ยมชม
และละลายทรัพย์ก่อนกลับเมืองไทย คงจะเป็นที่ ตลาดซีเหมินติง
(Ximending market) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ของไต้หวันมีรา้ นจ�ำหน่ายเสือ้ ผ้า รองเท้า ขนมต่างๆ โดยเฉพาะขนมพาย
ไส้ ผ ลไม้ อั น เลื่ อ งชื่ อ ของไต้ ห วั น ของกิ น ของใช้ ม ากมายละลานตา
หมดเวลาก็ไปดินเนอร์อาหารเย็นเป็นร้านชาบู ชาบู หม้อใครหม้อมันเชียวละ
ทุกคนสนุกสนานในการรับประทานอาหาร ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องไป
สนามบินคณะก็ได้พบกับ คุณนรวรรณ ชาสวัสดิ์ ภริยาท่านผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ส�ำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณไทเป (เทียบเท่าเอกอัครราชทูต)
ได้ทักทายพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนอ�ำลาไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ
การได้ไปทัศนศึกษาไต้หวันในครั้งนี้ ทุกท่านบอกว่าสนุกมาก
ถึงมากทีส่ ดุ ทุกคนดูแลตัวเองและดูแลซึง่ กันและกัน ห่วงไยมีไมตรีตอ่ กัน
ประทับใจมาก ซึ่งไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นอีกมากมาย
ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมอาทิ เช่น ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market)
วัดซื่อหนาน (Zhinan Temple) น�้ำพุร้อนอีกหลายที่มากมาย หากมี
โอกาสหลายๆ ท่านคงจะไปเยี่ยมและท่องเที่ยวสาธารรัฐจีนไต้หวันอีก
ต้องขอขอบคุณ ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการเดิ น ทางของคณะครั้ ง นี้ เ ป็ น อย่ า งมากและ
ขอบคุณเพือ่ นร่วมเดินทางทีแ่ สนดี มิตรภาพทีอ่ บอุน่ ท่องเทีย่ วด้วยความ
สนุกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พืชสวน ส น ท น า
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

กัญชา : พืชความหวังของผู้ป่วย
มารู้จักกับกัญชา

พืชทีเ่ รียกว่า กัญชา เป็นไม้ลม้ ลุก ล�ำต้นไม่มเี นือ้ ไม้จดั อยูใ่ นวงศ์
Cannabidaceae วงศ์เดียวกันกับปอกระเจา ชือ่ สามัญทีใ่ ช้เรียกชือ่ กัญชา
คือ marijuana หรือ hemp มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Cannabis
sativa L. ประกอบ ด้ ว ยชนิด ย่อย (subspecies) หรือพัน ธุ ์ ท าง
พฤกษศาสตร์ (botanical variety : var.) ได้แก่
กัญชา : Cannabis sativa L. var. indica
กัญชง : Cannabis sativa L. var sativa
ใบกัญชามีลักษณะมน แฉกลึกเข้าไปทางก้าน หลายแฉก ดอก
สีเขียว ช่อดอกตัวผูแ้ ละช่อดอกตัวเมียอยูต่ า่ งต้นกัน ใบและช่อดอกตัวเมีย
ที่แห้ง เรียก กะหลี่กัญชา ใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณท�ำให้มึนเมา
เปลือกล�ำต้นใช้ท�ำเชือกป่าน และทอผ้า
ในส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา เช่น ใบ ช่อดอกมีสารออกฤทธิ์
ที่ท�ำให้มึนเมาหรือใช้เป็นยารักษาโรค ได้แก่ ทีเอชซี (THC : tetrahydrocannabinol) มีฤทธิเ์ ป็นยาเสพติด เมือ่ เสพเข้าไปแล้วท�ำให้เกิดอาการ
มึนเมา มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์ของสาร สารอีกตัวหนึ่งคือ ซีบีดี
(CBD : cannabidiol) มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ซบี ดี บี ริสทุ ธิ์
ผสมอยู่มี เช่น Epidiolex ใช้รักษาโรคลมชัก (epilepsy) อย่างได้ผล
เป็นที่พอใจ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบระยะที่ 3
ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังจัดกัญชาเป็น ยาเสพติด
เพียงแต่มีการประกาศเพิ่มว่า สารสกัดกัญชาที่มี ทีเอชซี (THC) ที่มีฤทธิ์
เป็น สารเสพติด นัน้ หากมีตำ�่ กว่า 0.2% ก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่นได้ โดยในต่างประเทศนั้น การใช้กัญชารักษาโรค ต้องท�ำภายใต้
การดูแลของแพทย์ เพือ่ สามารถติดตามผูป้ ว่ ย และป้องกันได้รบั ผลกระ
ทบจากฤทธิ์ของกัญชา

สารออกฤทธิ์ในกัญชา

พันธุ์กัญชาที่ปลูกกันทั่วไป มีปริมาณสารออกฤทธิ์ ทีเอชซี
(THC : tetrahydrocannabinol) และซีบีดี (CBD : cannabidiol)
มากน้อยแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ สภาพ
แวดล้อม ภูมอิ ากาศ การเขตกรรม เป็นต้น โครงการหลวงและคณะศึกษา
วิจัย กัญชง 9 สายพันธุ์ที่ภาคเหนือของประเทศไทย ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ
หลายอย่าง พอสรุปคร่าวๆ ได้ คือ :
●
กัญชงทุกสายพันธุ์มีปริมาณสาร ทีเอชซี (THC) ค่อนข้าง
สูง

●

– 0.480%

กัญชงอายุ 90 วัน มี THC 0.754 – 0.939%, มี CBD 0.361

กัญชงระยะออกดอกมี THC 1.035 – 1.142%, มี CBD
0.446 – 0.509% โดยน�้ำหนัก
●
ช่อดอกตัวผูอ้ ายุ 90 วัน มี THC 1.035 – 1.142%, มี 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�้ำหนัก
●
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�้ำหนัก ตามล�ำดับ
●
กัญชงทุกสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ระยะสูง มีสาร THC
ค่อนข้างสูง
พันธุก์ ญ
ั ชาทีป่ ลูกเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางด้าน นันทนาการ หรือเพือ่
ผ่อนคลายความตึงเครียด จะมีปริมาณสารทีเอชซี (THC) มากกว่าซีบีดี
(CBD) มากในช่อดอกตัวเมียแห้ง ส่วนพันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ใช้เป็นยารักษาโรค จะให้ปริมาณสารซีบีดีในระดับสูง สารทีเอชซีเมื่อเข้าสู่
ร่างกาย จะมีผลท�ำให้สมรรถนะประสาทควบคุมกล้ามเนือ้ และกระบวนการ
รับรู้อ่อนก�ำลังลง และเกิดผลทางกายภาพบางอย่าง รวมเอาอัตราการ
เต้นของหัวใจและปากแห้ง ในการศึกษาทดลองการใช้สาร ซีบดี ที างคลินกิ
พบว่าแม้จะให้สารซีบีดีในอัตราสูงโดยวิธีกลืนลงกระเพาะ จะไม่เกิดผล
อย่างที่เกิดกับสารทีเอชซี และน�้ำมันกัญชาที่อุดมด้วยสาร ทีเอชซี
●
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กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ ถ้าใช้ไม่เป็นมีโทษมหันต์ การใช้
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม แพทย์ที่สั่งจ่ายยาต้องผ่านการอบรมการใช้
กัญชาทางการแพทย์และมีใบอนุญาต กรมการแพทย์แผนไทยได้จัดการ
อบรม การใช้กญ
ั ชาแพทย์แผนไทย-หมอพืน้ บ้าน ทัว่ ประเทศ จ�ำนวนเกือบ
4 พันคน และมีการเตรียมท�ำต�ำรับยา และ เครื่องยากลาง กระจายให้
โรงพยาบาลใช้ปรุงและรักษาคนป่วย
สถาบันการแพทย์แผนไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ด้านการประเมินรับรองต�ำรับยาแผนไทยทีม่ กี ญ
ั ชาและกระท่อมและการ
ใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่ ได้จัดท�ำร่างเกณฑ์การ
พิจารณารับรอง ต�ำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสมของหมอ
พืน้ บ้าน เสนอต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์
มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกพิจารณาก่อน
ส่งต่อให้คณะกรรมการยาเสพติด พิจารณาต่อไป
เกณฑ์รับรองต�ำรับยากัญชา มี 5 ข้อ คือ :
(1) เป็นต�ำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
(2) มีแหล่งความรูท้ อี่ า้ งอิง หรือมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การตั้งสูตรต�ำรับและกรรมวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู้การแพทย์
แผนไทยหรืออื่นๆ เช่น ต�ำรา คัมภีร์ ครูหมอ ต�ำรับยาแผนไทยของชาติ
ที่คณะกรรมการ เห็นสมควร
(3) มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ ต� ำ รั บ ยาผสมกั ญ ชาและพึ ง มี
หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(4) ควรพิจารณาต�ำรับยาสมุนไพรทีเ่ ป็นวัตถุอนั ตรายตามเกณฑ์
แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(5) หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯเห็นสมควร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดการอบรม
ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างวิทยากรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไปจัดอบรมต่อ
พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศทั้ ง 13 เขตสุ ข ภาพ ตลอดจนมี ก ารจั ด อบรม
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พร้อมกันทัว่ ประเทศ ทัง้ ส่วนกลางและเขตสุขภาพ 13 แห่ง โดยผูเ้ ข้ารับการ
อบรมต้องเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบความรูไ้ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รบั ประกาศนียบัตร
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้ต�ำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ ต่อจากนี้จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมไปให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิ์สั่งใช้
ขณะนี้มีต�ำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จ�ำนวน 16
ต� ำ รั บ และกรมการแพทย์ แ ผนไทยเคาะผ่ า น 10 ต� ำ รั บ ยากั ญ ชา
จากต�ำรับยาที่ส่งมาให้พิจารณา 59 ต�ำรับจาก 22 จังหวัด ระบุ
หมอพื้นบ้านผู้ยื่นต�ำรับยาเท่านั้นที่ใช้ได้ คนอื่นท�ำได้แค่เอาไปวิจัย
กรมการแพทย์แผนไทยจะผลิต ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป 2 สูตร คือ
(1) น�้ำมันสนั่นไตรภพที่ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่
มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้นและช่วยแก้กษัยเหล็กหรืออาการ
ท้องแข็งเป็นดาน ซึง่ ส่วนหนึง่ คือ โรคมะเร็ง (2) ยาริดสีดวงทวารหนักและ
โรคผิวหนังและจัดท�ำเครื่องยากลาง 3 สูตร คือ
1) ช่อดอกกัญชากับพริกไทยอ่อน อัตราส่วน 1:1
2) ใบกัญชากับพริกไทยอ่อน อัตราส่วน 1:0.25
3) ก้านกัญชากับบอระเพ็ด อัตราส่วน 1:1
เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและให้แพทย์แผนไทย แพทย์
ไทยประยุกต์ใช้ในการปรุงและจ่ายยาแก่ผู้ป่วย ส�ำหรับวัตถุดิบจะเป็นทั้ง
กัญชาและกัญชาสดจากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) และจากองค์กรอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ คาดว่าอาจใช้กัญชาถึง 13
ตัน/ปี

กัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ

กัญชาไม่สามารถรักษาสารพัดโรคได้ ทางการอนุญาตให้ใช้
น�้ำมันกัญชา รักษาโรค หรืออาการผิดปรกติ มีเพียง 4 กลุ่มโรคที่กัญชา
มีประโยชน์ในการรักษา คือ
1) ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด
2) โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
3) ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
4) ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีรักษาอื่นแล้วไม่ได้ผล
โรคทีก่ ญ
ั ชาอาจจะมีประโยชน์ในการรักษา เช่น โรคพาร์กนิ สัน
อัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคปลอกประสาทอักเสบ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งดูแลแบบ
ประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และโรคอื่นๆ
การใช้ประโยชน์สาร ซีบีดี (CBD) ในการรักษาโรคลมชัก
(epilepsy) ทางคลินกิ มีความก้าวหน้ามากทีส่ ดุ สารซีบดี แี สดงให้เห็นว่า
สามารถรักษาอาการของโรคลมชักบางประเภทได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Epidiolex ซึ่งมีสาร ซีบีดีบริสุทธิ์ผสมอยู่
ในปัจจุบันยังอยู่ในการทดลองระยะที่ 3 ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก
ใช้สาร CBD อัตราระหว่าง 200-300 มก./วัน อาจใช้เดี่ยวๆ หรือใช้
ร่วมกับยารักษาโรคลมชักที่ใช้อยู่ การใช้ CBD อัตรา 20 มก./กก. ต่อวัน
โดยการกลืนลงกระเพาะเพือ่ รักษาโรค “Dravet syndrome” ซึง่ เป็นอาการ

ผิดปรกติที่ซับซ้อนในเด็ก ช่วยลดอาการกระตุกได้อย่างน่าพอใจ แต่อาจ
มีผลข้างเคียงบ้าง เช่น ท้องร่วง สูญเสียความอยากอาหารและง่วงซึม
วิธีการใช้กัญชารักษาโรค การใช้กัญชารักษาโรค ตามวิธี
ชาวบ้านที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็น
ภูมิปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ที่มีการลองผิดลองถูกในอดีตหรือได้รับ
ค�ำแนะน�ำจากหมอพื้นบ้าน มีหลายวิธีเช่น
(1) การหยดลงใต้ลนิ้ 1-3 หยด (0.05-0.15 มล.) แล้วแต่ความ
ต้านทาน ปรกติจะใช้เพียง 1 หยด ก็เห็นฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ ถ้าอัตรา
การใช้พอดีจะมีอาการแค่มึนๆ แต่ถ้ามากเกินจะเมามากจนช่วยตัวเอง
ไม่ได้ โดยทั่วไปฤทธิ์ของสารสกัดกัญชาจะอยู่ในร่างกายไม่นาน การแก้
อาการเมาอาจท�ำได้โดยการกินน�้ำผึ้ง หากเป็นเบาหวานก็แก้ด้วยการ
ดื่มหรือกินรางจืด
(2) หากเป็นมะเร็งระระยะ 3 - 4 - สุดท้าย นอกจากหยด
ใต้ลิ้นแล้ว ต้องมีวิธีเสริม เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งตับ
มะเร็งไต จะใช้วิธีเหน็บทวารสวนทวารด้วยน�้ำมันกัญชา
(3) มะเร็งปอด มะเร็งน�้ำเหลือง ใช้วิธีกลืนแคปซูลที่มีน�้ำมัน
กัญชา 3 หยดและน�้ำมันมะพร้าวหีบเย็น (virgin coconut oil : VCO)
1-2 หยด หรือใช้น�้ำมันงา หรือน�้ำมันมะกอกแทนได้ กินแค่แคปซูลเดียว
ก่อน ถ้าไม่เมาค่อยๆเพิ่ม (ฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์เมื่อหยดใต้ลิ้น 1 หยด
จะมีฤทธิ์เท่ากับการกลืน 3 หยด)

กัญชา สูงได้กว่า 2 เมตร
การปลูกทดสอบ

ดอกกัญชา

ลักษณะใบกัญชา
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พืชสวน น่ า รู้
พรรณนีย์ วิชชาชู

มหัศจรรย์กัญชง
ก่อนหน้าที่ใครๆ จะหันมาสนใจ “กัญชา” และเรียกร้องให้
กัญชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้อย่างถูกกฎหมาย โดยอ้างประโยชน์ของ
กัญชาที่สามารถน�ำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ เคยมีเรื่องของ “กัญชง”
มาก่อน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการปลูก “กัญชง” น�ำร่องใน
6 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตั้ ง แต่ ป ี 2560 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ใช้ประโยชน์จากกัญชงในแง่ของสิ่งประดิษฐ์และสมุนไพร เป็นการสร้าง
อาชีพและรายได้
6 จังหวัดที่ว่านี้ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ (อ�ำเภอแม่วาง
แม่รมิ สะเมิง และแม่แจ่ม) เชียงราย (อ�ำเภอเทิง เวียงป่าเป้า และ แม่สาย)
น่าน (อ�ำเภอนาหมื่น สันติสุข และสองแคว) ตาก (อ�ำเภอพบพระ)
เพชรบูรณ์ (อ�ำเภอหล่มเก่า เขาค้อ และเมือง) แม่ฮ่องสอน (อ�ำเภอเมือง)

พืชเสพติด

ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชา และ กัญชง
เป็นพืชทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน จึงถูกระบุให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต และจ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก ห้ามมีไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆ ไป
ในปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เสด็จฯ ทรงงานในพืน้ ทีด่ อยยาว ดอยผาหม่น
ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ทรงมีพระราชเสาวนียท์ จี่ ะให้หน่วยงานในพืน้ ที่
ส่งเสริมทดสอบการปลูกต้นกัญชงส�ำหรับใช้เส้นใยมาทอผ้า และหัตถกรรม
โดยให้ชาวไทยภูเขา เข้ามาเรียนรู้และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทัง้ นีช้ าวม้งในอดีตทอผ้าใช้เอง และ
เส้นใยที่น�ำมาทอผ้าคือเส้นใยจากต้นกัญชงนั่นเอง
นอกจากนี้วิถีชีวิตของชาวม้งยังผูกพันกับเส้นใยกัญชง โดยใช้
ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ใช้ท�ำเป็นเส้นด้ายสายสิญจน์ ใช้ในพิธีอัวเน้งหรือ
เข้าทรง ซึ่งเป็นประเพณีที่ส�ำคัญของชาวม้ง รวมทั้งใช้ถักทอเป็นรองเท้า
ส�ำหรับคนตายเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์
มูลนิธโิ ครงการหลวง ได้ทำ� การศึกษาข้อมูลจากหลายฝ่ายและ
เห็นว่า กัญชงสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะโดยเฉพาะเส้นใย
สามารถน�ำมาทอผ้าได้ จึงต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้
จากการปลูกกัญชง เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ เมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารปลู ก กั ญ ชงได้ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงจึ ง มอบหมายให้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ท�ำข้อตกลงกับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการในการปลูกกัญชง
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ข้อตกลงดังกล่าว ระบุว่า เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีพื้นที่และอาณาเขตที่แน่นอน ท�ำรั้วล้อมรอบพื้นที่ปลูก มีป้าย
ระบุจ�ำนวนพื้นที่ปลูก ชื่อเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ หมายเลขทะเบียนที่ได้
รับอนุญาต มีการจดบันทึกการปลูกทุกระยะ ก�ำหนดวันปลูกและวัน
เก็บเกี่ยว คณะกรรมการสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ถ้าใคร
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง คณะกรรมการสามารถตัดต้นกัญชงทิง้ ได้ทงั้ แปลง
และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอีก

พฤกษศาสตร์ของกัญชง

กัญชง มีชอื่ สามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า Hemp ชือ่ วิทยาศาสตร์
ว่า Cannabis sativa L. subsp. Stiva อยู่ในวงศ์กัญชา (CANNABACEAE) มีแหล่งก�ำเนิดในเอเชียกลาง แพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออก
และยุโรป เป็นไม้ล้มลุกมีอายุเพียง 1 ปี ล�ำต้นตั้งตรง มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 3 เมตร ตอนเป็นต้นกล้ามีลักษณะอวบน�้ำ  จะเริ่มสร้างเนื้อไม้
เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ช่วงแรกๆ จะเติบโตช้า หลังจาก 6 สัปดาห์ไปแล้ว
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ลักษณะรากเป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนง
จ�ำนวนมาก ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้เวลางอกไม่เกิน 15 วัน
สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 3-4 เดือน
ใบกัญชง เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ ใบแก่แยกเป็นแฉก 7-9 แฉก
เมื่อมีการสร้างดอก จ�ำนวนแฉกของใบจะลดน้อยลง ขอบใบหยักเป็น
ฟันเลื่อย ปลายใบสอบ เรียว แหลม
ดอกกัญชง ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีขนาด
เล็กสีขาว ดอกเป็นแบบแยกเพศ และอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้เป็นช่อ
ที่แตกแขนง (panicle) ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ
สีเขียวอมเหลือง มีเกสร 5 อัน ระยะการบานประมาณ 2 เดือน ดอกเพศเมีย
จะออกตามซอกใบและปลายยอด ช่อดอกจะอัดแน่น (spike) ดอกมี
กลีบเลี้ยงสีเขียวหุ้มรังไข่ไว้ภายใน มีเกสรเพศเมีย 2 อัน สีน�้ำตาลแดง
อายุของดอกเพียง 3-4 สัปดาห์ จึงกลายเป็นผล
ผลกัญชง รูปไข่ ผิวเรียบเป็นมัน ลายประสีน�้ำตาล เมื่อแห้ง
จะเป็นสีเทาขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตร เมล็ดในมีน�้ำมันกว่า 30%
ประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัว ทั้งไลโนเลอิค ไลโนเลนิค และ โอลิอิค
มีโอเมก้า 3, 6, 9 และสารในกลุ่มวิตามินอี
กัญชง และกัญชา มีสารส�ำคัญเหมือนกัน คือ Tetrahydrocannabinol หรือ THC สาร Cannabinol หรือ CBN และสาร Cannabidiol หรือ CBD โดย สาร THC เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ท�ำให้ผู้เสพมีอาการตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะตลอดเวลา ส�ำหรับสาร CBD
เป็นสารต้านการออกฤทธิ์ของ THC แต่ในกัญชงมีสาร THC ต�่ำกว่า
ในกั ญ ชา จากการศึ ก ษาของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เชี ย งใหม่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยการทดลองปลูก
กัญชงสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งสายพันธุ์ท้องถิ่น และสายพันธุ์ต่างประเทศ
ในสภาพแวดล้อมและความสูงของพื้นที่ที่ต่างกัน พบว่า สาร THC และ
CBD ในกัญชงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของต้น และจะเพิ่มขึ้นมากในระยะ
ออกดอก

ลักษณะใบกัญชง

ดอกกัญชง
การแตกยอดของกัญชง

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง
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เส้นใยจากล�ำต้นกัญชง

ประโยชน์ของกัญชง

ใบกัญชง มีสรรพคุณในการบ�ำรุงโลหิต ท�ำให้ผอ่ นคลาย สดชืน่
ท�ำให้นอนหลับสบาย ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ไมเกรน
ช่วยแก้กระหาย รักษาโรคท้องร่วง โรคบิด บรรเทาอาการเจ็บปวด คลาย
ความเกร็งของกล้ามเนือ้ และรักษาโรคเกาต์ เมล็ดกัญชงใช้เป็นยาสลายนิว่
นอกจากนีย้ งั สามารถสกัดน�ำ้ มันน�ำมาใช้ในการปรุงอาหารได้ มีสารส�ำคัญ
ต่ า งๆ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว มี ป ระโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด รวมทั้งลดการเกิดมะเร็งในร่างกายด้วย
น�้ ำ มั น จากเมล็ ด สามารถน� ำ ไปผลิ ต เป็ น น�้ ำ มั น ซั ก แห้ ง สบู ่
เครื่องส�ำอางหลายชนิด เช่น ครีมกันแดด แชมพู โลชั่นบ�ำรุงผิว ลิปสติก
แผ่นมาสก์หน้า ครีมบ�ำรุงผิวรักษาผิวแห้ง และโรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้น�้ำมันกัญชงยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย
เมล็ดกัญชงยังมีโปรตีนสูง น�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้อกี หลาย
ชนิด เช่น เนย ชีส เต้าหู้ นม ไอศกรีม อาหารเสริม ขนมขบเคี้ยว หรือ
แปรรูปเป็นแป้งใช้ทดแทนถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดี
เปลือกจากล�ำต้นกัญชงให้เส้นใยน�ำไปท�ำเชือก และเส้นด้าย
ใช้ส�ำหรับทอผ้า เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง
กว่าฝ้าย สามารถดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน และให้ความอบอุ่น
มากกว่าลินิน เหมาะส�ำหรับน�ำมาท�ำเครื่องนุ่งห่ม เพราะเมื่อสวมใส่
ยามอากาศร้อนจะรู้สึกเย็นสบาย ถ้าสวมใส่ยามอากาศหนาวจะให้ความ
อบอุน่ เพราะช่วยดูดความร้อน ดูดกลิน่ และสารพิษจากร่างกายทีข่ บั ออก
มากับเหงื่อ
ผ้าทีท่ อจากเส้นใยกัญชงยังบางเบาสวมใส่ได้สบายตัว ไม่ระคาย
ผิว ให้สมั ผัสอ่อนนุม่ มีความยืดหยุน่ ดีทนทานต่อการซัก ยิง่ ซักยิง่ นุม่ ไม่มี
กลิ่นอับชื้น และไม่ขึ้นราแม้อยู่ในที่อับชื้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลงานวิจัย
ของสถาบันฟิสกิ ส์และวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยืนยันว่า ผ้าที่ทอจากเส้นใยกัญชงสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง 100%
และในประเทศญี่ปุ่นถือว่าเส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยมงคลที่ชาวญี่ปุ่น
นิยมน�ำมาตัดชุดกิโมโน เพราะเป็นผ้าที่มีความทนทานอยู่ได้นับร้อยปี
เส้นใยกัญชงยังมีความพิเศษที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ กล่าวคือ
ไม่มโี รคแมลงศัตรูพชื ชนิดใดสามารถท�ำลายต้นกัญชงได้ รองเท้าทีท่ ำ� จาก
เส้นใยกัญชงจะป้องกันเท้าของผู้สวมใส่จากโรคเหน็บชา และโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยป้องกันแมลงมีพิษกัดต่อย
เนื้อไม้ของต้นกัญชงที่ลอกเปลือกออกแล้วน�ำมาเป็นวัตถุดิบ
ผลิตกระดาษได้ ส่วนแกนของต้นกัญชงมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น�้ำ 
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หรือน�้ำมันได้ดี ในต่างประเทศนิยมน�ำไปผลิตพลังงานชีวมวลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ ถ่านไม้ เอทานอล เมทานอล เป็นต้น รวมถึง
การน�ำไปท�ำผลิตภัณฑ์ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ด้วย
ใบของกัญชง น�ำมารับประทานได้ในหลายรูปแบบ เช่น น�ำมา
ตากแห้งชงเป็นชาดืม่ เพือ่ สุขภาพ น�ำมาผสมกับสารอาหารอืน่ ๆ ผลิตเป็น
อาหารเสริม น�ำมาเป็นส่วนผสมของเส้นพาสต้า คุกกี้ ขนมปัง ที่น่าสนใจ
คือ น�ำมาสะกัดท�ำเป็นน�้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�ำอาง มีคุณสมบัติช่วยถนอมผิว ท�ำให้ผิวชุ่มชื้น

อนาคตของกัญชง

ในการประชุ ม คณะกรรมการประสานงานและสนั บ สนุ น
โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุม
ได้มีมติให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการปลูกกัญชง
บนพื้นที่สูงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
กฎกระทรวง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขออนุญาต และ
การอนุญาตผลิต จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ทัง้ นีม้ บี ทเฉพาะกาลระบุวา่ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เฉพาะหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผูข้ ออนุญาตผลิต จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเท่านัน้ และ
ให้มคี ณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานเพือ่ เสนอรัฐมนตรีพจิ ารณา
ทบทวนความเหมาะสมในการอนุญาตให้บคุ คคลธรรมดา หรือ นิตบิ คุ คล
อืน่ มาขออนุญาตได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสม
ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาของบทเฉพาะกาลต่อไปอีก 2 ปี
จากข้อกฎหมายดังกล่าว การปลูกกัญชงจึงยังไม่สามารถท�ำได้
อย่างเสรี เช่นเดียวกับ กัญชา ที่หลายฝ่ายพยายามจะเรียกร้องให้แก้ไข
กฎหมาย ซึ่ ง ถ้ า ดู จ ากนโยบายของรั ฐ บาล โดยเฉพาะนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ชาวบ้านทั่วไปปลูก
กัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย กัญชงซึ่งมีสารออกฤทธิ์น้อยกว่ากัญชา และ
ใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ปลูก
ได้อย่างเสรีง่ายกว่า....
(ข้อมูลจาก : คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล ซึ่งยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ (Hemp) กองควบคุมวัตถุเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ. 2561)
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ท้ายเล่ม
ท่านสมาชิกที่รัก
ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับนี้ อยูใ่ นช่วงทีช่ าวไทยปลืม้ ปีตกิ บั พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่งงดงาม สมพระเกียรติยศ
ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ข่าวสารสมาคมพืชสวนจึงขอน�ำ
สาระส�ำคัญของพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเสนอ เพื่อเก็บไว้ในความ
ทรงจ�ำ และบอกกล่าวให้ชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของพระราชพิธีส�ำคัญในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อน�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมฯ เพื่ อ สาธารณประโยชน์ เ หมื อ นเช่ น ทุ ก ๆ ปี ที่ ผ ่ า นมา สมาคมฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่ ว่ มสนับสนุนทีมเกียรติยศ และทีมปกติ รวมทัง้ ร่วมบริจาค
โดยไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน ทั้งในนามของบุคคล บริษัท หน่วยงานและองค์กร
ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมฯ มีงานใหญ่รออยูอ่ กี งานหนึง่ นัน่ คือการประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งเอเซียครั้งที่ 3 หรือ The 3rd ASIAN Horticultural Congress
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัยด้านพืชสวน
รุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเซีย ได้น�ำเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ
ในระหว่ า งนั ก วิ ช าการด้ า นพื ช สวนของเอเซี ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การประชุ ม ครั้ ง นี้
ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ด้วย ท่านทีส่ นใจต้องการน�ำเสนอผลงาน หรือเข้าร่วมประชุม สามารถหารายละเอียด
ได้ที่ www.ahc2020.org
พร้อมๆ กับการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 3 ในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น ยังมีงาน HORTI ASIA หรืองานแสดงพืชสวนแห่งเอเซีย ที่ศูนย์ประชุม
และแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ด้วย งานนี้ท่านจะได้ชมความก้าวหน้าด้าน
พืชสวนทั้งไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ จากประเทศต่างๆ ท่านที่สนใจอย่าลืม
ติดตาม ขณะเดียวกันข่าวสารสมาคมพืชสวน จะติดตามงานที่น่าสนใจทั้ง 2 งาน
น�ำสาระที่น่าสนใจมาฝากท่านสมาชิกต่อไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / สมจิตต์ ยะเลาะห์

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี จียาศักดิ์
ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน
นายชัยฤทธิ์ ด�ำรงค์เกียรติ
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
ดร.อุทัย จารณศรี
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
สาราณียกร
ฝ่ายต่างประเทศ
ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ
ฝ่ายทัศนศึกษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการกลาง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
นายสุพล ธนูรักษ์
นางวิไล อติชาตการ
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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