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พืชสวน ร า ย ง า น
กองบรรณาธิการ

พระเมรุมาศ....

ประวัติศาสตร์ต้องจารึก
ถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปีเศษ ที่ชาวไทยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
และภักดี นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่มีผู้ร�่ำไห้ทั้งแผ่นดิน นั่นคือ
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หลังเสร็จสิน้ พระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
ถวายพระบรมศพแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต
ให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญกุศลสวด
พระอภิ ธ รรมพระบรมศพ พร้ อ มทั้ ง พระราชทานพระราชานุ ญ าต
ให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพด้วย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชา
นุญาตให้เป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
นอกจากนีใ้ นโอกาสทีร่ ฐั บาลได้เชิญชวนคนไทยปลูกดาวเรือง เพือ่ ประดับ
ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ในช่วงใกล้วันจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ เป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดร. อนันต์ ดาโลดม นายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ คุณลักขณา นะวิโรจน์ ที่ปรึกษา
สมาคมพืชสวนฯ และเจ้าของฟ้าประทานฟาร์ม อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา ได้มอบต้นดาวเรือง “รัศมีจันทร์” ที่ฟ้าประทาน ฟาร์ม
เพาะขึ้นมาหลายหมื่นต้น ให้กับกรมศิลปากร เพื่อน�ำไปประดับตกแต่ง
พระเมรุมาศ ด้วย
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ในโอกาสนี้ ข่าวสารสมาคมพืชสวน จึงขอน�ำเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ
ของพระเมรุมาศ มาน�ำเสนอ โดยน�ำข้อมูลหลักมาจาก “คู่มือสื่อมวลชน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 25 – 26 ตุลาคม พุทธศักราช
2560” และจากการได้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ทีจ่ ดั แสดงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560

โบราณราชประเพณี

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม มีพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงได้รับการ
เทิดทูนเสมอด้วยสมมติเทพตามคติพราหมณ์ เมื่อเสด็จพระราชสมภพ
ถือเป็นเทพอวตาร คือ เทวดาจุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อเสด็จ
สวรรคต จึงเป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์ พระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมศพ จึงถือเป็นพระราชพิธที จี่ ดั ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด
หลังจากเชิญพระบรมโกศ ขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทแล้ว มีการจัดพระราชพิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลเป็นประจ�ำทุกวัน
รวมทั้งการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) ครบ 15 วัน
(ปัณรสมวาร) ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) และ ครบ 100 วัน (สตมวาร)

เมือ่ ถึงกาลอันควร จะมีการสร้างพระเมรุมาศทีท่ อ้ งสนามหลวง
เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อสร้างพระเมรุมาศเสร็จเรียบร้อย
พร้อมที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ จะมีการอัญเชิญพระบรมศพ
จากพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ไปยังท้องสนามหลวง
เพื่อถวายพระเพลิง การนี้เรียกว่า “งานออกพระเมรุ”
การเชิ ญ พระบรมศพสู ่ พ ระโกศ การบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล
การสร้างพระเมรุมาศ การเคลื่อนพระบรมศพสู่พระเมรุมาศ การตกแต่ง
พระจิตกาธาน การเชิญพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร กลับเข้าสู่
พระบรมมหาราชวัง ล้วนมีแบบแผนก�ำหนดไว้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติ
มาตั้งแต่โบราณกาล
พระราชพิธแี ต่ละขัน้ ตอนต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นเวลาหลาย
เดือน นับตั้งแต่การสร้างพระเมรุมาศ การดูแลตกแต่งราชรถ ราชยาน
คานหาม ส�ำหรับเชิญพระโกศพระบรมศพ พระบรมอัฐิ รวมทั้งเครื่อง
ประกอบอื่น ๆ ในการออกพระเมรุ เช่น โกศไม้จันทน์ เครื่องฟืนไม้จันทน์
พระโกศบรรจุพระบรมอัฐิ ผอบบรรจุพระสรีรางคาร ไม่รวมเครื่องสด
ที่ ป ระดั บ พระเมรุ ม าศ และงานแทงหยวกเป็ น ลวดลายประดั บ
พระจิตกาธาน ซึง่ ต้องท�ำให้แล้วเสร็จก่อนถวายพระเพลิงเพียงไม่กชี่ วั่ โมง
นอกจากนี้ยังต้องมีการซ้อมริ้วขบวนในแต่ละพิธีการด้วย

แปลงนาข้าวบริเวณนอกรั้วราชวัติด้านทิศเหนือทางเข้าชมพระเมรุมาศ
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ส่วนตกแต่งราวบันได

องค์ใหญ่ที่สุด คือ บุษบกองค์ประธาน
ยอดบนสุดประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พญานาคประดับตกแต่งราวบันได
ตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
หรือ “งานออกพระเมรุ” มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกก�ำหนดไว้อย่างมี
แบบแผน การเตรียมการแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานแรมเดือน หรือนาน
นับปีเพื่อให้สง่างามสมพระเกียรติ โดยเฉพาะศูนย์กลางของพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือ การก่อสร้างพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ เป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวส�ำหรับประกอบพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ หรือพระราชทานเพลิง
พระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี
พระบวรราชเจ้า เป็นต้น
พระเมรุมาศ แปลว่า พระเมรุสำ� หรับพระมหากษัตริยท์ ปี่ ระดับ
ตกแต่งด้วยทอง หรือวัสดุอื่นให้สีเรืองอร่ามดุจดั่งทอง ถ้าเป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ เรียก “พระเมรุ” ถ้าคนธรรมดาสามัญชน เรียก “เมรุ”
พระเมรุมาศ ยังเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส�ำหรับ
การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน โดยเป็นโบราณราช
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ประเพณี ที่ ท�ำ สื บ ต่ อกั น มาตั้งแต่สมัยอยุธยา การสร้างพระเมรุ มาศ
ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นการแสดงความเคารพอย่าง
สูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ
ส�ำหรับพระเมรุมาศที่ใช้ส�ำหรับประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ในครั้งนี้ ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมคือ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่าง
ศิลปกรรม กรมศิลปากร
บริเวณที่ใช้สร้างพระเมรุมาศ และใช้ประกอบพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เรียกว่า มณฑลพิธี ในที่นี้ คือ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง ซึ่งในอดีตนอกจากจะใช้ประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพแล้ว ยังใช้ประกอบพระราชพิธอี นื่ ๆ ด้วย ซึง่ มณฑล
พิธที อ้ งสนามหลวงนีใ้ ช้มาตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช โดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่า “ทุ่งพระเมรุ”
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างภายในมณฑล
พิธี ประกอบด้วย องค์พระเมรุมาศ สร้างขึ้นตรงกลางมณฑลพิธี ตามคติ
การเป็นศูนย์กลางของโลก และจักรวาล รายล้อมด้วยพระที่นั่งทรงธรรม
ศาลาลูกขุน พลับพลายก หอเปลื้อง ซ่าง ทับเกษตร ทิม คด และประดับ
ด้วยสัตว์หมิ พานต์ กินนร กินรี รอบพระเมรุมาศ ชัน้ นอกสุดล้อมรอบด้วย
ราชวัติ คือแนวรัว้ ก�ำหนดขอบเขตของมณฑลพิธี ประดับตกแต่งด้วยฉัตร
และธง เป็นระยะ ๆ
คติความเชือ่ เรือ่ งโลก และจักรวาล ปรากฏอยูใ่ นเตภูมกิ ถา หรือ
ไตรภูมิพระร่วง โดยอธิบายว่า โลกและจักรวาลมีลักษณะเป็นวงกลม
มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ใต้เขาพระสุเมรุเป็นเมืองอสูร
บนเขาพระสุเมรุเป็นสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ มีไพชยนต์ปราสาทอยูก่ ลางเมือง
เขาพระสุเมรุรายล้อมด้วยทะเล 7 ชั้น เรียกว่า ทะเลสีทันดร สลับด้วย
ภูเขา 7 ลูก เรียกว่า สัตตบริภัณฑ์ หรือ สัตตภัณฑ์ ถัดออกมาเป็น
มหาสมุทรทั้ง 4 และทวีปทั้ง 4 กลางทะเลมีเกาะอยู่ 2,000 เกาะ มนุษย์
เราอาศัยอยู่ในชมพูทวีปอันเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานต์ ชั้นนอกสุดเป็น
ก�ำแพงจักรวาล ล้อมรอบเป็นเขตสุดขอบจักรวาล
คติความเชื่อดังกล่าวเป็นที่มาของการก่อสร้างพระเมรุมาศ
อันมีปริมณฑลรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นการจ�ำลองโลก และ
จักรวาล โดยมีองค์พระเมรุมาศเป็นเสมือนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของ
จักรวาล ส่วนอาคารรายล้อม คือ สิ่งที่รายล้อมจักรวาล ซึ่งอาจจะมีส่ิง
ก่อสร้างบางอย่างสร้างเพิ่มขึ้นตามประโยชน์ใช้สอย เช่น ศาลาทรงธรรม
ซึ่งเป็นพระที่นั่งส�ำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ในการประกอบ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ส�ำหรับพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีขนาดสูง 50.49 เมตร ประกอบด้วย อาคารบุษบก
จ�ำนวน 9 องค์ ตัง้ อยูบ่ นฐานชาลารูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั 3 ชัน้ มีบนั ไดทางขึน้
4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระทีน่ ง่ั ทรงธรรม ทิศตะวันออกติดตัง้ ลิฟท์
(ภาพบน, ล่าง) ประติมากรรมพญาครุฑประดับพระเมรุมาศ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ

ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์
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ทิศเหนือติดสะพานเกรินส�ำหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่
ขึ้นบนพระเมรุมาศ
บุษบกองค์ประธาน ตั้งอยู่กึ่งกลางฐานชาลาชั้นบนสุด เป็น
อาคารทรงบุษบกยอดมณฑป ชัน้ เชิงกลอน 7 ชัน้ ทีย่ อดบนสุดประดิษฐาน
นพปฎลมหาเศวตฉัตร ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระวิสูตร และฉาก
บังเพลิง ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนุมโดยรอบ
รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชั้น
หนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 นี้ เป็นที่ตั้งของช่างทรงบุษบกยอดมณฑป
ชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใช้เป็นที่ส�ำหรับพระพิธีธรรม 4 ส�ำรับ นั่งสวด
พระอภิ ธ รรมสลั บ กั น ไปตลอดนั บ ตั้ ง แต่ พ ระบรมศพประดิ ษ ฐานบน
พระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
ฐานชาลาชัน้ ที่ 1 ซึง่ เป็นชัน้ ล่างสุด ล้อมด้วยรัว้ ราชวัติ มีเทวดา
เชิญฉัตรและบังแทรก มีองค์มหาเทพ 5 พระองค์ คือ พระพิฆเนศวร

พระอินทร์ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์ ที่มุมทั้งสี่ของฐาน
มีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกประธาน
รายรอบพระเมรรุ ม าศชั้ น ลานอุ ต ราวรรต มี ส ระอโนดาตทั้ ง สี่ ทิ ศ
มีน�้ำไหลจากสัตว์มงคลประจ�ำทิศสู่สระอโนดาต มีเขาจ�ำลองประดับด้วย
ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่าง ๆ
ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่
ที่มุมทั้งสี่ ใช้ส�ำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่ และพระโกศไม้จันทน์
รวมถึงอุปกรณ์ส�ำหรับงานพระราชพิธี
ส่วนประดับตกแต่งราวบันไดทางขึ้นของฐานไพทีแต่ละชั้น
ประดับเป็นรูปพญานาค ซึ่งเป็นแบบเดียวกับทางชั้นอาคารซ่างและ
หอเปลื้องเครื่อง

องค์ประกอบพระเมรุมาศ

พระเบญจา เป็นพระแท่นท�ำเป็นฐานซ้อนขึ้นไป 5 ชั้น ใช้วาง
พระบรมโกศ หรือวางเครื่องประกอบพระราชอิสสริยยศเจ้านายชั้นสูง
และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ หรือส�ำหรับประดิษฐานบุษบกพระพุทธรูป
พระจิตกาธาน หมายถึง เชิงตะกอน หรือฐานที่ท�ำขึ้นส�ำหรับ
พระราชทานเพลิ ง พระบรมศพ ประกอบด้ ว ยแท่ น ฐานส� ำ หรั บ เผา
ทรงสี่เหลี่ยม ภายในใส่ดินเสมอปากฐานส�ำหรับวางฟืน เรียกว่า เรือนไฟ
ส่วนที่อยู่เหนือเรือนไฟเป็นตารางเผา และชั้นเรือนยอด ประดับตกแต่ง
ด้วยกระดาษสี และเครื่องสดส�ำหรับเป็นเครื่องกันไฟ
ฉากบังเพลิง หมายถึง เครือ่ งกัน้ ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ติดไว้ที่เสาพระเมรุทั้ง 4 ด้าน
เมื่อจะใช้งานจึงดึง หรือคลี่ฉากที่พับไว้เพื่อบังจิตกาธาน ฉากบังเพลิงนี้
เมื่อนายช่างก�ำหนดขนาดให้เหมาะสมแก่พระเมรุมาศแล้ว จิตรกร
ผูส้ ร้างสรรค์งานจิตรกรรมก็จะออกแบบลวดลายทีเ่ คยยึดถือเป็นประเพณี
คือ ลายเทวดา และวิมาน
ส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ออกแบบฉากบังเพลิงประกอบ
พระเมรุมาศในครั้งนี้ รวม 4 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ เป็นลวดลายนารายณ์
อวตารปางที่ 2 กูรมาวตาร เป็นเต่าทอง นารายณ์อวตารปางที่ 1
มัสยาวตาร เป็นปลากรายทอง ทั้งยังมีโครงการพระราชด�ำริหมวดน�้ำ 
6 โครงการ และ เทวดาชุมนุม
ด้านทิศใต้ ประกอบด้วย นารายณ์อวตารปางที่ 7 รามาวตาร
เป็นพระราม นารายณ์อวตารปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร เป็นพราหมณ์
ชื่อ ปรศุราม โครงการพระราชด�ำริหมวดไฟ 6 โครงการ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ผลิตไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันน�้ำผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
ด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย นารายณ์อวตารปางที่ 4
นรสิงหาวตาร เป็นนรสิงห์ครึ่งคน นารายณ์อวตารปางที่ 3 วราหาวตาร
เป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร โครงการพระราชด�ำริหมวดดิน 6 โครงการ
ด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย นารายณ์อวตารปางที่ 10
กัลป์ยาวตาร เป็นบุรุษขี่ม้าขาว นารายณ์อวตารปางที่ 8 กฤษณาวตาร
เป็นพระกฤษณะ โครงการพระราชด�ำริหมวดลม 6 โครงการ เช่น โครงการ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทรงงาน

โต๊ะทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

ชั่งหัวมัน และกังหันลมในโครงการพระราชด�ำริต่างๆ
ด้านหลังของฉากบังเพลิง เป็นภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
ตกแต่งด้วยดอกไม้ทิพย์ และดอกดาวเรืองสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�ำวัน
พระราชสมภพ
ซ่าง หรือ ส�ำส้าง เป็นสิง่ ปลูกสร้างรูปทรงบุษบก สร้างขึน้ ตาม
มุมทัง้ 4 ของพระเมรุมาศ ใช้เป็นทีส่ �ำหรับพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม
ตลอดงานพระเมรุ โดยมีพระพิธีธรรม 4 ส�ำรับ นั่งอยู่ประจ�ำซ่าง และจะ
ผลัดกันสวดทีละซ่างเวียนกันไป
หอเปลื้ อ ง ทรงบุ ษ บก 4 องค์ ตั้ ง อยู ่ ร อบนอกสุ ด ขอบ
พระเมรุมาศ ใช้เป็นที่เก็บพระโกศทองใหญ่ พระโกศจันทน์ และเครื่อง
อุปกรณ์ส�ำหรับพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จันทน์ ขันน�้ำ

ข่าวสารสมาคมพืชสวน

9

อาคารประกอบพระเมรุมาศ

กระถางหูสิงห์ประดับพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
กระถางประดับพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.

ซาลา ส่วนของพื้นดินที่ยกระดับและปูพื้นผิวเรียบด้วยวัสดุ
ปูพนื้ ชาลามักท�ำเป็นบริเวณกว้าง และเชือ่ มต่อกับอาคาร หรืออยูร่ ะหว่าง
หมู่อาคาร บางครั้งเรียก “ชาน”
พระที่นั่งทรงธรรม เป็นอาคารอยู่ทางทิศตะวันตกองค์พระ
เมรุมาศ ส�ำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับ
ทรงธรรมในพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ และเป็นที่
ส�ำหรับ พระราชอาคันตุกะ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารและพลเรือน สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูต
ผู้แทนศาสนา และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
มีลักษณะเป็นอาคารโถง หลังคาจัตุรมุข ยกพื้นสูง หลังคาจั่วมีกันสาด
ปีกนก ด้านหน้า และด้านข้างต่อเป็นหลังปะร�ำเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการใช้สอย
อาคารกว้าง 44.50 เมตร ยาว 155 เมตร สูง 22 เมตรผนังภายในแต่ละ
ด้านของพระที่นั่งทรงธรรมเป็นภาพจิตรกรรม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริต่าง ๆ
ศาลาลูกขุน ลักษณะเป็นอาคารโถง ทรงไทย ชั้นเดียว ตั้งอยู่
4 ทิศ ใช้ส�ำหรับเป็นที่เฝ้าฯ ของบรรดาข้าราชการ ซึ่งในมณฑลพิธีมี
6 หลัง นอกมณฑลพิธี 5 หลัง
คด เป็นระเบียงล้อมรอบพระเมรุมาศ เป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่
ผู้มาร่วมงาน
ทับเกษตร เป็นอาคารโถงทรงไทยจ�ำนวน 8 หลัง มีเครื่องยอด
มณฑป 3 ชั้นตั้งอยู่ 4 มุมของพื้นที่ แสดงแนวอาณาเขตมณฑลพิธี สร้าง
ติดแนวรัว้ ราชวัติ เสมือนเป็นระเบียงล้อมรอบพระเมรุมาศ ประดับตกแต่ง
ลวดลายไทย ใช้เป็นที่นั่งพักของข้าราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วม
พระราชพิธี ส่วนกลางทับเกษตรเป็นอาคารยอดมณฑป ชั้นเชิงกลอน
ประดับด้วยซุ้มบันแถลง และนาคปักที่มุมทั้งสี่ บนหลังคาอาคารส่วนที่
ภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพระที่นั่งทรงธรรม
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เป็นปีกทั้งสองด้านประดับฉัตรผ้าทองแผ่ลวด
ทิม เป็นที่พักส�ำหรับพระสงฆ์ แพทย์หลวง และเจ้าพนักงาน
และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์ประกอบพระราชพิธี อยู่ติดแนวรั้วราชวัติ
เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาทรงจั่วภควัม ซึ่งเป็นแบบลายมาตรฐาน
ในอาคารประกอบพระเมรุมาศ
พลับพลายก เป็นโถง ใช้ส�ำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ ขึน้ ราชรถ สร้างขึน้ 2 แห่ง
ที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ส�ำหรับพลับพลายกทีส่ นามหลวง เป็นอาคารโถงส�ำหรับสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และพระบรมวงศานุวงศ์ประทับขณะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมโกศ
ลงจากราชรถเข้าสู่มณฑลพิธี

นิทรรศการพระเมรุมาศ

ภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดนิทรรศการ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ
อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ตลอดจนพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และ
พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม
2560
ทางเข้าชมพระเมรุมาศ จุดแรกทีจ่ ะได้เห็น คือแปลงข้าวทีป่ ลูก
นอกรั้วราชวัติด้านทิศเหนือ โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ปลูกข้าวในบริเวณดังกล่าว มีการออกแบบ
แปลงนา ให้มีขอบคันนาเป็นเลขเก้าไทย กรมศิลปากรต้องการให้ข้าว
ที่น�ำมาปลูกในแปลงนานั้นเป็นพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม และแสดงถึงการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ กล้า แตกกอ และออกรวง
กรมการข้าวจึงใช้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม จ�ำนวน 3 พันธุ์
ได้แก่ ระยะต้นกล้า คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลาง
ซึง่ นิยมปลูกกันมาก ถือเป็นข้าวพรีเมียมเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ส�ำหรับ
ระยะแตกกอใช้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสาน
และเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมากถึง 1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าว
ทั่วประเทศ เป็นพันธุ์ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้ผู้บริโภคในต่างประเทศรู้จัก
ข้าวไทยเรื่องคุณภาพการหุงต้มที่อ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอม
ส่วนระยะออกรวง ใช้ข้าวพันธุ์ กข 31 หรือพันธุ์ปทุมธานี 80
เป็นพันธุ์ข้าวที่ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวง
สวยงาม ไม่โน้มรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆ
นอกจากนีย้ งั มีการจ�ำลองโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ต่างๆ มาประกอบด้วย เช่น หญ้าแฝก กังหันน�้ำชัยพัฒนา แก้มลิง
ฝายน�้ำล้น ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก เป็นต้น

นิทรรศการพระราชประวัติ - พระราชกรณียกิจ บนพระที่นั่งทรงธรรม
เมือ่ เข้าไปในรัว้ ราชวัตแิ ล้ว จะพบกับอาคารต่าง ๆ แต่ละอาคาร
มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น ที่ศาลาลูกขุน 1 และ 2 จัดแสดง
เรื่องราวของ สถาปัตยกรรม ศิลปะกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาศ เช่น แบบแปลนพระเมรุมาศ การก่อสร้าง
พระเมรุมาศ งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ จิตรกรรมฉาก
บังเพลิง งานประณีตศิลป์เครื่องสด การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และ
พระยานมาศต่ า งๆ ได้ แ ก่ พระยานมาศสามล� ำ คาน ราชรถน้ อ ย
พระมหาพิชัยราชรถ และราชรถปืนใหญ่
พระยานมาศสามล�ำคาน เป็นพระราชยานส�ำหรับอันเชิญ
พระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปประดิษฐาน
ยังพระมหาพิชัยราชรถ ที่เรียก สามล�ำคาน เนื่องจากมีคานหาม 3 คาน
ใช้คนหาม 60 คน

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์รอบพระเมรุมาศ
สายร้อยพระวิสูตรบนบุษบกองค์ประธานพระเมรุมาศ

ล้อราชยาน
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ราชรถปืนใหญ่

เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ดวงดาราดวงใหญ่ที่สุด บนเพดานพระที่นั่งทรงธรรม
ราชรถน้อย เป็นราชรถทรงบุษบก ขนาดย่อม กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 13 เมตร สูง 6.8 เมตร ส�ำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิอ์ า่ นพระอภิธรรม
น�ำหน้าพระมหาพิชัยราชรถที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ
พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถทรงบุษบกขนาดใหญ่ กว้าง 4.85
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.2 เมตร หนัก 13.7 ตัน เป็นราชยานส�ำหรับ
เชิญพระโกศพระบรมศพ
ราชรถปื น ใหญ่ เป็ น ราชรถในริ้ ว ขบวนอั ญ เชิ ญ พระโกศ
พระบรมศพเวียนอุตราวัฏ หรือเวียนซ้าย รอบพระเมรุมาศ ก่อนอัญเชิญ
พระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ภาพจิตรกรรมที่แสดงพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9

หนังสือที่นานาประเทศยกย่องพระเกียรติยศ

บนพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกขึ้ น ครองราชย์ ทรงผนวช ทรงเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด�ำริ
ต่างๆ จนถึงวันสวรรคตที่ประชาชนชาวไทยต่างร�่ำไห้ทั้งแผ่นดิน
ภายในพระทีน่ งั่ ทรงธรรมนี้ และบริเวณโดยรอบพระทีน่ งั่ ยังมี
การตกแต่งมุมต่างๆ ด้วยต้นไม้ทปี่ ลูกอยูใ่ นกระถางเซรามิก ทีจ่ ดั สร้างขึน้
เป็นพิเศษ กล่าวคือเป็นกระถางเก้าเหลีย่ มขนาดต่างๆ มีสญ
ั ลักษณ์เลข ๙
บ้าง ลายนูนบ้าง ลายครามบ้าง และกระถางหูสงิ ห์ประดับพระปรมาภิไธย
ย่อ ภปร. และตราจักรี ลวดลายบนกระถางมีทั้งดอกดาวเรือง ซึ่งเป็น
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สี เ หลื อ งสี ป ระจ� ำ วั น พระราชสมภพ และกระต่ า ยซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ปีนักษัตรปีพระราชสมภพ
ในส่ ว นของพระเมรุ ม าศเอง ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมโดยรอบ
เน้นเรือ่ งของน�ำ 
้ โดยสร้างเป็นสระอโนดาต สระน�ำ้ สีมรกต ประดับตกแต่ง
ด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ประมาณ 200 ชิ้น แบ่งเป็นสัตว์ 4 ชนิด
คือ ช้าง สิงห์ ม้า และ โค รวมทั้ง 4 ด้านของพระเมรุมาศ ยังมีบ่อบัว
ประจ�ำทิศ ปลูกบัวผัน บัวเผื่อน และบัวสาย
แม้พระเมรุมาศจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามสมพระเกียรติยศ
แต่ตามโบราณราชประเพณี เมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพแล้ว จะต้องรื้อสิ่งก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งพระมหาพิชัย
ราชรถ ซึ่งเป็นราชยานขนาดใหญ่ ก็ต้องเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ประตูห้องที่เก็บรักษาก็เป็นประตูขนาดคนเดินเข้าออกปกติ
เมื่อต้องใช้ราชยานองค์นี้ก็ต้องท�ำลายประตูเพื่อน�ำราชยานออกมา
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานก็น�ำเข้าเก็บรักษาพร้อมทั้งซ่อมแซมประตูให้
เหมือนเดิม
เมือ่ ได้ชมพระเมรุมาศ ทัง้ กลางวันและกลางคืน และมองในมุม
ต่างๆ มีความงดงาม เหมือนเป็นที่ประทับของเทวดาบนสรวงสวรรค์
เชื่ อ ว่ า หลายท่ า นที่ ไ ด้ ไ ปชมคงคิ ด เหมื อ นกั น ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ก็ทรงประทับอยู่ใน
ทิพยวิมาน บนสรวงสวรรค์เช่นกัน
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

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

สารเคมีอินทรีย์.....อนินทรีย์.......

พืชกลายพันธุ์
ก่อนเริ่มเรื่อง ต้องถามก่อนว่า เคมี คืออะไร ?
เพราะสังคมทั่วไปจะเป็นสังคมส่วนเล็กหรือส่วนใหญ่มักบอกว่า
เคมีไม่ดี ฯลฯ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 112
ค�ำสุดท้าย เคมี น. วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว
และสมบัติของสารต่างๆ ว่าประกอบกันขึ้นเป็นสารนั้นๆ ได้อย่างไร และ
เมือ่ สารนัน้ ๆ แปรเปลีย่ นไปเป็นสารอืน่ ได้ ปฏิกริ ยิ าทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ น
แปลงนั้นๆ เป็นอย่างไร ทั้งกล่าวถึงการที่จะสังเคราะห์สารนั้นๆ ขึ้นได้
อย่างไรด้วย แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ อีกหลายสาขา เช่น เคมีอนิ ทรีย์ เคมี
อนินทรีย์ ชีวเคมี เคมีกายภาพ เคมีวิเคราะห์
บทความเรื่ อ งนี้ ก ล่ า วย้ อ นหลั ง ไปสุ ด ๆ ไปถึ ง ตอนเกิ ด โลก
ดาวเคราะห์ทมี่ นุษย์ทงั้ เก่งและดีๆ กับพวกฉลาดแกมโกงและไม่ดบี างคน
ซึง่ เกิดและอาศัยอยูน่ แี่ หละ เพราะฉะนัน้ พึงระวังตัวไว้บา้ งในการเลือกตัง้
ส.ส. หรือผู้แทน ตัวแทนทั้งหลายในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป ไม่ว่าระดับ
หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือในสมาคมต่างๆซึ่งมักมีผู้คน
อาสาสมัครเป็นนายกสมาคม ฯลฯ เพื่อรับใช้สมาชิกทั้งหลาย ทั้งนี้
ก็พิจารณาเอาเองว่ามีวาระอะไรซ่อนเร้นอยู่อย่างไรหรือเปล่า
ตกเป็นเหยื่อของเสือ หมาป่าหรือสัตว์ร้ายอื่นๆ หรืออาจ
อดอาหารซึ่งเป็นสารเคมีประเภทอินทรีย์เป็นหลัก และอดน�้ำซึ่งเป็น
สารเคมีประเภทอนินทรีย์จนตายเสียก่อน
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ผูอ้ า่ นเรือ่ งนีอ้ าจต้องอาศัยความรูพ้ นื้ ฐานหลายๆ สาขา
ง่ายบ้างและอาจไม่เข้าใจบางสาขาซึ่งอาจเป็นวิชาที่ไม่ถนัดกัน
ทัง้ นีเ้ ป็นเรือ่ งธรรมดา ถ้าต้องการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จากเดิม บางกรณี
ก็ต้องอาศัยสมมุติฐานอย่างมีเหตุผล ผู้อ่านพึงต้องพิจารณาให้
รอบคอบว่า ข้อมูลใดมีด้านความจริงหรือไม่จริงระดับใด ต่างกัน
แค่ไหน ควรเชื่อถือหรือโต้แย้งประการใด โดยเฉพาะการโฆษณา
ขายสินค้า ขายของต่างๆ มีผู้โฆษณาคนไหนจะบอกด้านไม่ดีของ
สินค้าบ้าง ข้อมูลใดที่ไม่รู้ ไม่เปิดเผย ย่อมเป็นที่สงสัยอยากรู้ของ
นักการศึกษา หากอยากรู้จริงๆ ก็ต้องสืบเสาะ แสวงหาข้อมูลที่
ถูกต้องจากผู้รู้ที่ซื่อสัตย์ในวิชาชีพเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้
ต้องปลอดจากผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่ าจซ่อนเร้น หมกเม็ดอยู่ ท�ำให้
เข้าใจผิดๆ ได้ และอาจมีผลต่อความคิด การกระท�ำที่ผิดเพี้ยน
เข้ารก เข้าพง หรืออาจขนาดหลงเข้าป่าใหญ่ ป่าลึก ประเภท
กู่ไม่กลับ ในที่สุดก็อาจถึงตายได้ เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าใจผิดๆ
หลงเชื่อในเรื่องผิดๆ สุดท้ายอาจถึงแก่การหายนะได้

อุบัติโลก

โลกทีค่ นเราอาศัยอยูก่ นั นีม้ าจากไหน ก�ำเนิดจากอะไร
มีคุณสมบัติอย่างไร ฯลฯ ค�ำถามนี้อาจตอบได้ไม่ง่ายนักในเชิง
วิทยาศาสตร์ในอดีต แต่ปัจจุบันก็มีค�ำตอบที่น่าเชื่อถือได้มากๆ
คนที่เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์มักตอบว่า
โลกมีก�ำเกิดจากดวงอาทิตย์ เมื่อโลกอุบัติขึ้นมาใหม่ๆ ในระยะ
แรกๆนั้น โลกใบนี้มีอุณหภูมิร้อนมากๆ เพราะเป็นส่วนหนึ่ง
(ลูก) ของดวงอาทิตย์ ต่อๆมานับเวลาเป็นล้านๆปีเห็นจะได้
โลกจึงมีอุณหภูมิเย็นลงๆ และพื้นของผิวโลกก็แข็งเป็นหินชนิด
ต่างๆเต็มไปหมดซึ่งหินพวกนี้ประกอบด้วยสารเคมี แร่ธาตุต่างๆ
ทั้งหมดล้วนเป็นสารเคมีอนินทรีย์ (inorganic chemicals)
ทั้งนั้น ณ ช่วงเวลานั้นไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะแสวงหาสิ่งที่มีชีวิต
ใดๆ บนโลกนี้เลย

อุบัติสิ่งที่มีชีวิต

คนทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้เรียนรูเ้ รือ่ งทางวิทยาศาสตร์อาจเอะใจ
ว่า มันจะเล่นกล หรือเว่อร์ไปหน่อยกระมัง ลองมาฟังมาอ่านด้วย
เหตุผลทีล่ กึ ซึง้ แยบยลของนักวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นปราชญ์ของโลก
ซึ่งตั้งสมมุติฐานดังต่อไปนี้สิ่งมีชีวิตอุบัติมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต
หรืออีกนัยหนึ่ง สารเคมีอินทรีย์ (organic chemicals)
อุบัติมาจากสารเคมีอนินทรีย์ (inorganic chemicals)
เมื่ อ อุ บั ติ โ ลกขึ้ น มา และอุ ณ หภู มิ ข องโลกเย็ น ลงๆ
ตามสมควร โลกของเรามิใช่มแี ต่แร่ธาตุตา่ งๆทีเ่ ป็นหิน ตามทีเ่ ราๆ
รู ้ กั น เท่ า นั้ น แต่ มี ธ าตุ ที่ เ ป็ น แก๊ ส ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ออกซิ เจน
(oxygen, O2) ไนโตรเจน (nitrogen, N2) และไฮโดรเจน
(hydrogen, H 2) และยั ง มี ส ารประกอบซึ่ ง ได้ แ ก่ น�้ ำ  (H 2O,
ไฮโดรเจน อ็อกไซด์) และแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ (CO2) ด้วย
ข่าวสารสมาคมพืชสวน

17

ในสภาพแวดล้อมของโลกที่มีแก๊สต่างๆ ข้างต้นประกอบกับมี
ฟ้าผ่า ในขณะนั้นไม่มีรายงานว่ามีฟ้าผ่ามากน้อยแค่ไหน แต่ปัจจุบันมี
บันทึกโดยนักวิทยาศาสตร์ของโลกว่า โลกของเรามีฟ้าผ่าราวๆ 8.6 ล้าน
ครั้ง/วัน เช่น รัฐฟลอริดาฟ้าผ่าปีละ 1.45 ล้านครั้ง ประเทศไทยปีละ 1.2
ล้าน ฟ้าผ่าส่วนมากสร้างความหายนะ และ ฟ้าผ่าไปเกี่ยวพันกับการ
กลายพันธุ์ของพืชในธรรมชาติอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าฟ้าผ่า
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ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีของบรรดาแก๊สต่างๆ ข้างต้น เพราะแก๊สทุกตัว
เป็นสารเคมี ถ้าใครเกลียดเคมี เคมีเป็นตัวเสนียด ไม่ใช้ ไม่บริโภคเคมี
ฯลฯ ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ น่าสงสาร และเห็นจะต้องล�ำบากเอาการ
เพราะท่านผู้นั้นต้องหยุดหายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดโดยฉับพลัน ฟ้าผ่า
ที่เกิดและมีพลังงานมหาศาล ท�ำให้เกิดสารประกอบของแก๊สต่างๆ ขึ้น
เช่น แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NxOy) และ แก๊สแอมมอเนีย (NH3)
ต่อมาสารประกอบข้างต้นท�ำปฏิกริ ยิ าทางเคมีกบั ความชืน้ หรือ
น�้ำ เป็นสมการทางเคมีชนิดธรรมดาๆท�ำให้ได้สารประกอบชนิดใหม่ เช่น
ในกรณีไนโตรเจนออกไซด์ กับน�้ำ NxOy + n H2O
อาจได้กรดไนตริก N2O5 + H2O ได้ 2 HNO3
หรืออาจได้กรดไนตรัส N2O3 + H2O ได้ 2 HNO2
ส่ ว นแก๊ ส แอมมอเนี ย (NH 3 ) ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ น�้ ำ ได้ ส าร
แอมมอเนียมไฮดรอกไซด์ ดังนี้ NH3 + H2O ได้ NH4OH
บรรดาปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ท�ำให้อุบัติสาร
ประกอบอะมีน (--NH2) กรดคาร์บอกซีลิก ( --COOH) ฯลฯ และต่อๆ มา
ท�ำให้เกิดกรดอะมิโน เมื่อมีกรดอะมิโนหลายๆ ชนิด หลายๆ ตัว ย่อมมี
โอกาสให้เกิดหรือสังเคราะห์โปรตีนขึ้น ณ สภาวะเช่นนี้ก็มีเหตุผลที่จะมี
สมมุติฐานได้ว่าไวรัสหรือวิสาอุบัติขึ้นได้ เมื่อเกิดโปรตีนขึ้นแล้วก็มี
วิวัฒนาการต่อไปให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียวทั้งพืชและสัตว์
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สารเคมีอินทรีย์ (organic chemicals)
มาจาก สารเคมีอนินทรีย์ (inorganic chemicals)

ในกรณีนี้อาจมีผู้เห็นต่าง ต่างอย่างไรไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ แต่ต้อง
ต่างอย่างมีเหตุผลทีถ่ กู ต้อง การปุจฉา วิสชั นาในหมูผ่ รู้ ู้ ย่อมยังความเจริญ
และพัฒนามาสู่งานทั้งหลาย
วิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ ต่างก็มีการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และให้ข้อมูลรายละเอียดการวิวัฒนาการของบรรดาสัตว์และพืช
ตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์จนปัจจุบัน มีสัตว์และพืชชนิดต่างๆ มากมายที่รู้จักกัน
นับเป็นจ�ำนวนมากกว่าล้านชนิด ที่สูญหายตายจากไปและที่เกิดขึ้นใหม่
ก็มีให้รู้ให้เห็นกัน

ณ ทีน่ ขี้ อกล่าวเฉพาะด้านพืช เช่น กล้วยพันธุต์ า่ งๆ ทีม่ ปี ลูกใน
ประเทศไทย เป็นพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการมาโดยกระบวนการที่เรียกว่า
การกลายพันธุ์ (mutation) โดยกลายพันธุต์ ามธรรมชาติ เช่น กรณีฟา้ ผ่า
การเกิดการกลายพันธุไ์ ด้พนั ธุพ์ ชื ทีด่ แี ละไม่ดใี นธรรมชาติปรากฏอยูเ่ สมอ
ซึ่งคงมีหลายปัจจัย เช่น อาจเกิดได้ง่ายหรือยาก มากหรือน้อย ก็แล้วแต่
ชนิด พันธุ์พืช สถานภาพของต้นพืช สถานที่ ฯลฯ ตัวอย่างของการ
กลายพันธุ์เฟื่องฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีต้นเดิม
มีการกลายพันธุ์ได้เฟื่องฟ้า 3 พันธุ์ใหม่ คือ เฟื่องฟ้าสาวิตรีศรีสยาม
เฟื่องฟ้าสาวิตรีใบด่างอีก 2 พันธุ์
ในกรณีทมี่ นุษย์ตงั้ ใจท�ำให้เกิดการกลายพันธุก์ ย็ อ่ มท�ำได้ ไม่วา่
จะใช้วธิ ผี สมพันธุแ์ บบธรรมชาติ หรือวิธดี ดั แปรพันธุกรรม ต้นลูกๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ มามีจำ� นวนมากมายซึง่ มีทงั้ ทีด่ ี และไม่ดี ไม่ตรงตามคุณภาพ ตามเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีต้ อ้ งคัดทิง้ ต้นลูกทีไ่ ม่ดอี อกหมด เหลือไว้แต่ตน้ ทีด่ ซี งึ่ อาจต้อง
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ท�ำการศึกษาดูแลต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าต้นพืชนั้นๆ
มีความดีคงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย ที่ว่าดีนี้
ขึ้ น อยู ่ กั บ มนุ ษ ย์ ที่ จ ะคั ด เลื อ กมั น เอาไว้ โดยมี
หลักการ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีส่ ำ� คัญทีพ่ จิ ารณาคิดขึน้
มาเป็นแนวทาง ส�ำหรับชาวสวน ชาวบ้านก็เลือกตาม
ที่ตนชอบ ได้แก่ พันธุ์มะม่วงต่างๆ เช่น พราหมณ์
ขายเมีย แก้วลืมรัง พญาลืมเฝ้า ฝรัง่ ตกตึก น�ำ้ ดอกไม้
พิมเสนมัน เขียวเสวย ส่วนพันธุ์ทุเรียนก็มีสารพัด
พั น ธุ ์ เช่ น ชายมะไฟ กลี บ สมุ ท ร กบตาข� ำ 
กบเล็บเหยี่ยว ก้านยาว ก้านยาววัดสัก ชะนี ลวง
และหมอนทอง ที่ดีเป็นที่ชื่นชอบเสมอมาก็ยังคงอยู่
ส่วนพันธุ์ที่ด้อย ผู้คนนิยมลดน้อยถอยลง พันธุ์นั้นๆ
ก็ย่อมค่อยๆ ลาจากไปจากวงการ และในที่สุดก็อาจ
สูญพันธุ์
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ดา้ น
การพัฒนาพันธุพ์ ชื ท�ำให้มนุษย์สามารถสร้างพืชพันธุ์
ใหม่ๆ หลายชนิดได้ตามเป้าหมายด้วยกระบวนการ
ดัดแปรพันธุกรรม กล่าวคือเป็นการท�ำให้เกิดการ
กลายพันธุพ์ ชื ด้วยวิธลี ดั ทางวิทยาศาสตร์ ได้พนั ธุพ์ ชื
ดัดแปรพันธุกรรมทีเ่ รียก พืชจีเอ็ม ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่
สนใจมากๆ ในการโต้แย้งและสนับสนุนกันเกิดขึน้ ใน
ประเทศทีม่ ปี ญ
ั หาทางการศึกษา และปะชาสัมพันธ์
ประชาชนและนักการเมืองมีความรู้และเข้าใจเรื่อง
พืชจีเอ็มอย่างน่าเป็นห่วง
อย่างไรก็ดี ประเทศมหาอ�ำนาจไม่ได้สนใจ
เรื่องนี้มากนัก ได้มีการปลูกพืชจีเอ็มค่อนข้างจะ
แพร่หลาย เช่น ถัว่ เหลือง ฝ้าย ข้าว ข้าวโพด มะละกอ
มะเขือเทศ มันฝรั่ง อาจมี สับปะรดและพริกตามมา
ประเด็นที่เกรงภัยจากพืชจีเอ็มนั้นได้มีข้อบัญญัติไว้
ว่า ต้องศึกษาวิจยั ให้ถงึ แก่นว่าพืชจีเอ็มต้องปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และต้องปลอดภัย
ในการใช้เป็นอาหาร
ที่น่าสนใจมากๆ คือ ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว
ไม่บังคับให้พืชกลายพันธุ์ในธรรมชาติ หรือพืชที่ได้
จากการผสมพันธุแ์ บบดัง้ เดิม ต้องด�ำเนินการข้อขัดแย้ง
ข้ า งต้ น ควรจะสรุ ป และยุ ติ ไ ด้ ไ ม่ ย ากด้ ว ยเหตุ ผ ล
และธรรมะเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของแผ่นดินไทย
ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยทั้งปวงอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส อย่าได้มีอคติ ผลประโยชน์นอก
หรือในประเทศ หรือส่วนตัวมาแอบแฝง
นอกจากการดัดแปรพันธุกรรมข้างต้น
การผสมพันธุพ์ ชื ด้วยวิธดี งั้ เดิม การฉายรังสีพชื และ
การคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ ต ้ น พั น ธุ ์ ที่ ต ้ อ งการตามเจตนา
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เป้าหมายก็ประสบความส�ำเร็จได้มากในพืชที่ไม่ใช่อาหารและพืชอายุสั้น
เช่น กล้วยไม้ตัดดอก โป๊ยเซียน ชวนชม ลั่นทม ส�ำหรับปทุมมาและ
อะโกลนีม่าของกลุ่มบริษัทลัดดาก็น่าสนใจ ส่วนไม้ผลที่ขอกล่าวถึงได้แก่
พันธุท์ เุ รียนใหม่ๆ ของกรมวิชาการเกษตรซึง่ ต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
มากกว่า 10-20 ปี และสุดท้ายที่ต้องบอกกล่าวของผู้เขียนเอง คือ
แก้วมังกรเนื้อสีชมพูอ่อน (Pinky Choice) กับแก้วมังกรเนื้อสีชมพูแดง
(Pinky Princess) ซึ่งใช้เวลาในการด�ำเนินการมากกว่า 7-8 ปี
สุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี
ศ. (เกียรติคุณ) ดร. อ�ำนาจ สุวรรณฤทธิ์ และรศ. ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
ที่ได้กรุณาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในวิชาการซึ่งท่านเป็นเอตทัคคะ
ด้านเคมี ดิน และปุ๋ย ตามล�ำดับ
เกี่ยวกับผู้เขียน :
อดีตอาจารย์ และหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผัก-ผลไม้สดระหว่างประเทศ (Codex/สหประชาชาติและอาเซี่ยน) ในประเทศไทย ส�ำนักงาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พืชสวน ส น ท น า
ผศ. ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี

หวานลิ้นกินตาย

“หวานลิ้นกินตาย” ตามส�ำนวนไทยหมายถึงการที่หลงเชื่อ
ไปกับค�ำพูดเพราะๆ หวานหู หลงไปกับค�ำเยินยอสรรเสริญจนได้รบั ความ
ล�ำบากในภายหลัง  เมื่อน�ำค�ำพังเพยนี้มาตีความแบบตรงไปตรงมา
กั บ อาหาร ผมก็ ว ่ า ใช้ ไ ด้ เช่ น กั น และตรงกั บ ความมุ ่ ง หมายของผม
เป็นอย่างมากในการเขียนเรื่องผลเสียของน�้ำตาลที่มีต่อสุขภาพ
ผมจะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การบริ โ ภคน�้ ำตาลที่ ห วานลิ้ น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ฟรุกโตส ในปริมาณทีเ่ รานิยมกันอยูใ่ นปัจจุบนั จะส่งผลเสียอย่างไร
บ้างต่อสุขภาพ และเราควรจะท�ำอย่างไรกับปัญหานี้ พวกเราคงเคยได้ยนิ
ค�ำพังเพยส่งเสริมการกินหวานที่ว่า “กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่”
ผมว่ามันแรงไป  ถึงแม้ผมเป็นผูท้ เี่ คารพบรรพชน ผมก็อยากจะขอเติมให้
อ่อนลงสักหน่อยดังนี้ “กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่ เกินคาวไปกิน
หวานตามงามสดศรี แต่กินหวานกินน�้ำตาลเกินพอดี ก็จะมีทุกข์โศก
จากโรคภัย”
เรือ่ งการเปิดเผยถึงอันตรายของน�ำ้ ตาลทีม่ ตี อ่ สุขภาพมีมาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1972 โดย Dr.John Yudkin Ph.D.,M.D. นักชีวเคมี และแพทย์
ชาวอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับโทษของ
น�้ำตาลที่มีชื่อว่า Pure, White and Deadly  

หนังสือนี้ฉบับปรับปรุงได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1986
เขาเปิดเผยว่าเขาได้บ่งชี้ไว้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 หรือก่อนหน้านั้นแล้วว่า
น�้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่ตามมาซึ่งได้แก่โรค
เส้นเลือดหล่อเลีย้ งหัวใจอุดตัน โรคเส้นเลือดในสมองตีบตัน โรคเบาหวาน
โรคทางเดินอาหาร โรคตับและโรคทางเมตาโบลิซึ่มชนิดเรื้อรังอื่นๆ
อีกหลายโรค ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงของการต่อสูร้ ะหว่างกลุม่ ทีจ่ ะลดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและโรคอื่นๆ ด้วยการลดน�้ำตาล นั่นคือทางฟากของ
Dr.Yudkin กับกลุม่ ทีจ่ ะลดโรคเหล่านัน้ ด้วยการลดไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ไขมันอิ่มตัวเพื่อลดโคเลสเตอรอล นั่นคือทางฟากของ Dr.Ancel Keys
นักสรีระวิทยาและระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัย Minnesota ผูป้ ระดิษฐ์
อาหาร K-Ration ส�ำหรับ ทหารสหรัฐที่ออกรบในสงครามโลกครั้งที่สอง
  
การต่อสู้นี้มีทั้งในสหรัฐและในสหราชอาณาจักร ในการท�ำ 
The McGovern Report เพื่อวางแนวนโยบายด้านอาหารในสหรัฐฯนั้น
วุฒิสมาชิก McGovern หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาของ Dr.Keys
เลยเป็นผลให้สหรัฐรวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลกหลงทางมาเกือบ 40 ปี
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องท�ำความเข้าใจอาหารหวานลิ้นกินตาย
ของเราเพื่อให้เราไม่ลุ่มหลงกับรสหวานมากเกินไปจนเสียสุขภาพ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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เมื่อเราพิจารณาดูอาหารสูตรต่างๆ และอาหารจากประเทศ
ต่างๆทีเ่ ชือ่ กันว่าดีตอ่ สุขภาพเช่น Atkins diet (โปรตีนและไขมัน) Ornish
diet (ผักและธัญพืชทั้ง เมล็ด) อาหารแบบดั้งเดิม (คาร์โบไฮเดรตและ
โปรตี น ) และอาหารโอกิ น าวาที่ มี ค นอายุ ยื น มาก (ธั ญ พื ช น้ อ ยกว่ า
ผักมากกว่า และโปรตีนน้อยกว่าของญีป่ นุ่ ) แล้วดูเหมือนว่าอาหารเหล่านี้
มีส่วนประกอบไปคนละทิศคนละทาง เมื่อมองอย่างละเอียดแล้วพบว่า
อาหารเหล่านี้มีความเหมือนกันตรงที่มีน�้ำตาลต�่ำทั้งหมด เพราะเป็น
อาหารที่ปรุงในบ้านจากอาหารดิบ  
อาหารส�ำเร็จรูปทีผ่ า่ นกรรมวิธที างอุตสาหกรรมอาหารทัง้ หลาย
จะมีน�้ำตาลรูปใดรูปหนึ่ง เติมไว้เพื่อความอร่อยให้ได้ลูกค้ามากขึ้น  
โดยทั่วไปนักโภชนาการ มักจะจัดน�้ำตาลทั้งหลายไว้ในพวกแคลอรี่
ไร้ประโยชน์ (empty calories) พวกเดียวกับแป้ง แต่ที่จริงแล้วไม่เป็น
เช่นนั้นเพราะน�้ำตาลทรายคือซูโครสที่หนึ่งโมเลกุลของมันประกอบด้วย
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ข่าวสารสมาคมพืชสวน

กลูโคสหนึ่งโมเลกุลเชื่อมต่อกับฟรุกโตสหนึ่งโมเลกุล เมื่อมันถูกย่อยโดย
เอนไซม์ซูเครส แล้วเราจะได้กลูโคสเช่นเดียวกันกับที่ได้มาจากการย่อย
แป้งครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นฟรุกโตส ที่สามารถก่อให้เกิดโรคทาง
เมตาโบลิสซึมชนิดเรื้อรังได้
เนือ่ งจากฟรุกโตสส่วนใหญ่ถกู เปลีย่ นแปลงในตับตามแนวทาง
ที่ไปเป็นไขมัน เมื่อเรากินน�้ำตาลซูโครส เช่น น�้ำตาลทราย จึงเปรียบ
เสมือนเรากินคาร์โบไฮเดรตจากส่วนที่เป็นกลูโคส และได้ไขมันจาก
ผลของการเปลี่ยนแปลงน�้ำตาลฟรุคโตส    
ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีของหวานทั้งไทยและเทศที่เมื่อกิน
แล้วต้องส่ง LINE ไปประกวดประขันกันอยู่มากมาย ซ�้ำยังมี เครื่องดื่ม
หวานจัดขนาดยักษ์กลั้วคอตามไปด้วย  โลกาภิวัตน์ของของหวานที่มีอยู่
ในประเทศไทยในขณะนี้ท�ำให้ผมรู้สึกว่าคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนที่จะเป็นก�ำลังของชาติต่อไป ต้องประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ
แบบเดียวกับชาวอเมริกนั ถ้าไม่ได้รบั การตักเตือนไว้ลว่ งหน้าให้ทนั ท่วงที
ผู้คนทั่วไปทุกเพศทุกวัยก็ควรให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร มีอยู่หลายชนิดแต่คาร์โบไฮเดรต
ทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยทีเ่ ป็นน�ำ้ ตาลเชือ่ มต่อกันเป็นโมเลกุลใหญ่บา้ ง
ปานกลางบ้าง เล็กบ้างเช่นสองหน่วย และบางชนิดก็อยูใ่ นรูปน�ำ้ ตาลเดีย่ ว
คาร์โบไฮเดรตทีย่ งั ไม่ได้อยูใ่ นรูปน�ำ้ ตาลเดีย่ ว จะต้องถูกย่อยให้เป็นน�ำ้ ตาล
เดี่ยวเสียก่อนจึงจะถูกดูดซึมได้ส่วนใหญ่ของน�้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบ
ของอาหารต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่และ
ทีเ่ ป็นน�ำ้ ตาลเดีย่ วมักจะเป็นกลูโคสและฟรุกโตส ดังนัน้ ผลเสียของน�ำ้ ตาล
จะมาจากน�้ำตาลสองชนิดนี้   
กลูโคส แม้ว่ากลูโคสจะเป็นสารที่จ�ำเป็นต่อชีวิตของเราแต่
กลูโคสก็ไม่ใช่สารที่ดีสมบูรณ์แบบ เมื่อเรานึกถึงกลูโคสที่ไม่มีฟรุกโตส
อยูด่ ว้ ย เรามักนึกถึงแป้งเพราะน�ำ้ ตาลทีเ่ ป็นหน่วยย่อยของแป้งคือกลูโคส
เพียงอย่างเดียว  โดยทัว่ ไปเราจะน�ำส่วนหนึง่ ของกลูโคสทีไ่ ด้ ไปเผาผลาญ
เอาพลังงานและอีกส่วนหนึ่งไปสังเคราะห์เป็นไกลโคเจนที่เป็นสารคล้าย
แป้งทีเ่ ราเก็บไว้ในกล้ามเนือ้ และตับเพือ่ ใช้ภายหลัง ฟังดูแล้วกลูโคสก็ไม่ใช่
สารที่ไร้ประโยชน์หรือที่มีพิษภัย เมื่อมาดูกันอย่างละเอียดเช่นในกรณีที่
เรากินข้าวขาวหุงสุกครึ่งถ้วยซึ่งเราจะได้ 120 แคลอรี่ในรูปกลูโคส 20%
ของกลูโคสนี้หรือ 24 แคลอรีจะเข้าสู่ตับ ส่วนที่เหลือ จะถูกเปลี่ยนแปลง
และสลายในอวัยวะอื่นของร่างกาย  เรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงของกลูโคสขึน้ อยูก่ บั อินซูลนิ เมือ่ เราได้รบั
กลูโคส ระดับกลูโคสในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะไปกระตุ้นการปล่อย
อินซูลนิ เพือ่ ช่วยให้นำ�้ ตาลเข้าสูเ่ ซลล์เพือ่ การใช้ประโยชน์ แต่กร็ วมถึงการ
เก็บพลังงานไว้ในรูปไขมันของเซลล์ไขมันด้วย นั่นคือการเพิ่มน�้ำหนัก
2. กลูโคสส่วนใหญ่ที่เข้าไปในตับจะถูกน�ำไปสร้างไกลโคเจน
ที่เป็นสารคล้ายแป้งที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ตับซึ่งเราเก็บไว้เป็นแหล่ง
กลูโคสส�ำรอง   การช่วยเก็บกลูโคสไว้เช่นนี้ช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้
ส่วนหนึ่ง  
3. กลู โ คสส่ ว นน้ อ ยในตั บ จะถู ก ส่ ง ไปเปลี่ ย นแปลงโดย
ไมโตคอนเดรียของตับเพื่อสร้างพลังงาน

4. กลูโคสเกินพอใดๆ ที่ไม่ถูกน�ำไปใช้ดังกล่าวข้างบนจะถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นไตรกรีเซอไรด์ (ไขมัน) ระดับไตรกรีเซอไรด์ ในเลือด
ที่สูงขึ้นจะส่งเสริมการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5. กลูโคสสามารถยึดเหนี่ยวกับโปรตีนในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายจนท�ำให้โปรตีนเสียการยืดหยุ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกิดความ
แก่และการเกิดความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ของอวัยวะ  
นอกจากนี้ทุกครั้งที่โมเลกุลของกลูโคสรวมตัวกับโปรตีนจะมี
การปลดปล่อยสารที่เรียกว่า reactive oxygen species (ROS) ซึ่งอาจ
ท�ำให้เนื้อเยื่อเสียหายถ้าไม่ถูกก�ำจัดทันทีโดยสารต่อต้านการออกซิไดซ์
ในเปอร์ออกซิโซม (peroxisome)
ถึงแม้ว่ากลูโคส จะไม่เลวร้ายเท่าฟรุกโตสที่จะกล่าวต่อไป
ภายหลัง กลูโคสทีม่ ากเกินไปโดยเฉพาะในกรณีทขี่ าดไฟเบอร์ (fiber) ซึง่
ลดการตอบสนองของอินซูลนิ ก็ทำ� ให้เราเสียสุขภาพได้ ถ้าเรากินข้าวและ
อาหารแป้งต่างๆ มากเกินไป เราก็จะไม่ได้เจ็บป่วยในระยะสัน้ แต่ในระยะ
ยาวแล้วอาจจะมีไขมันในช่องท้องมากจนท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้
ฟรุกโตส ในอาหารธรรมชาติเรามักไม่พบฟรุกโตสอยูต่ ามล�ำพัง
เราจะพบว่ามีกลูโคสที่ไม่เลวร้ายนักควบอยู่ด้วยเสมอ และส่วนใหญ่
เราจะพบในรู ป ซู โ ครสซึ่ ง เป็ น น�้ ำ ตาลที่ เ กิ ด จากกลู โ คสและฟรุ ก โตส
เชือ่ มต่อกัน  เราอาจเคยได้ยนิ เขาเรียกฟรุกโตสว่า น�ำ้ ตาลผลไม้ และอาจ
เคยได้ยินเขากล่าวว่าน�้ำตาลในผลไม้และในน�้ำผึ้งเป็นฟรุกโตส  
ถ้าดูจากผลการวิเคราะห์แล้วจะพบว่าผลไม้โดยทั่วไป จะมีทั้ง
กลูโคสและฟรุกโตสในรูปน�ำ้ ตาลเดีย่ ว ในปริมาณทีไ่ ม่ตา่ งกันมากนักและ
ยังมีซูโครสที่มีกลูโคสกับฟรุกโตส เท่ากันรวมอยู่ด้วย ถ้าเราจะนึกถึง
น�้ำตาลในผลไม้ว่าเป็นกลูโคสและฟรุกโตสในสัดส่วนเกือบเท่ากันก็จะไม่
คลาดเคลือ่ นมากนัก น�ำ้ ผึง้ ก็มฟี รุกโตสมากกว่ากลูโคสไม่มากนัก น�ำ้ เชือ่ ม
ข้าวโพดที่มีฟรุกโตสสูงที่นิยมใช้เป็นสารให้ความหวานในอุตสาหกรรม
อาหาร ซึง่ ได้รบั การผลิตขึน้ โดยการเปลีย่ นบางส่วนขอกลูโคสในน�ำ้ เชือ่ ม

ข้าวโพดให้เป็นฟรุกโตสโดยใช้เอนไซม์นั้นก็มีฟรุกโตสต่อกลูโคสเท่ากับ
55 ต่อ 45    
อาจกล่าวได้วา่ สารหวาน อร่อย ทัง้ หลายทีก่ ล่าวมาแล้ว มีอตั ราส่วน
ของฟรุกโตสต่อกลูโคสใกล้เคียงกันกับน�้ำตาลทรายที่มีอัตราส่วนหนึ่ง
ต่ อ หนึ่ ง ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า น�้ ำ ตาลทรายขาวไม่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพเพราะมี ส าร
ฟอกขาวแต่น�้ำตาลทรายสีร�ำที่มีสีน�้ำตาลอ่อนนั้นดีต่อสุขภาพเพราะ
เป็นการเข้าใจผิด น�ำ้ ตาลทรายขาวเป็นซูโครสบริสทุ ธิ์ ทีไ่ ม่มสี ารอืน่ เจือปน
ซึง่ ตกผลึกแยกออกมาจากสารเจือปนทัง้ หลาย ทีค่ งเหลืออยูใ่ นส่วนทีเ่ ป็น
ของเหลวที่เรียกว่ากากน�้ำตาล น�้ำตาลทรายสีร�ำ  ที่จริงก็เป็นน�้ำตาล
ที่ ท� ำ ขึ้ น จากการพ่ น กากน�้ ำ ตาลลงไปยั ง น�้ ำ ตาลทรายขาว ถ้ า ท่ า นดู
ด้วยแว่นขยายหรือล้างน�้ำอยู่ก็จะพบความจริง
บัดนี้ ผลการศึกษาจ�ำนวนมากมายยืนยันตรงกันว่าฟรุกโตส
เป็นสารเคมีหลักที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการทางเมตาโบลิซึมต่างๆ ฟรุกโตส
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เป็นน�้ำตาลที่มีอะตอมของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเท่ากับ
กลู โ คส แต่ ฟ รุ ก โตสถู ก เปลี่ ย นแปลงไปในตั บ ในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ
เอทธานอล (แอลกอฮอล์ของเครื่องดื่ม) เป็นอย่างมาก ถ้าเราบริโภค
ซูโครส 120 แคลอรี่ (60 แคลอรีจากกลูโคสและ 60 แคลอรีจากฟรุกโตส)
เช่นจากน�ำ้ อัดลม กลูโคสจะเข้าไปในตับ 20% เหมือนเดิมหรือ 12 แคลอรี่
แต่ฟรุกโตสไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะตับเป็นอวัยวะหลักส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง
ฟรุกโตส ฟรุกโตสในปริมาณที่อาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดจะเข้าสู่ตับ ในกรณี
นี้ตับจะได้น�้ำตาล 72 แคลอรี่ที่เป็นสามเท่าของกรณีที่มีกลูโคสเพียง
อย่างเดียวที่กล่าวมาแล้ว และในกรณีนี้ส่วนใหญ่เป็นฟรุกโตสด้วย  

ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้

1. ในการเปลี่ยนแปลงน�้ำตาลที่มีปริมาณสามเท่านี้ท�ำให้
ต้องใช้สารพลังงานสูง (ATP) ในปริมาณมากจนเกิดการขาดแคลน
และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หลายประการที่รวมถึงการเพิ่ม ระดับ กรดยู ริ ก
ในเลือด ที่เป็นสาเหตุของโรคเก้าท์
2. ฟรุกโตสไม่ถกู เปลีย่ นแปลงไปเป็นไกลโคเจนแต่ถกู ส่งไปยัง
ไมโตคอนเดรียเพื่อให้เปลี่ยนไปเป็น acetyl CoA ซึ่งเกิดขึ้นมามากเกิน
กว่าที่ไมโตคอนเดรียจะสลายได้หมด acetyl CoA ที่เหลือจะออกจาก
ไมโตคอนเดรียและถูกน�ำไปสังเคราะห์ไขมันที่สนับสนุนส่งเสริมการเกิด
โรคหัวใจ                 
3. ฟรุกโตสท�ำให้เกิดการต้านทานอินซูลนิ ของตับ การขาดผล
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ของอินซูลนิ ในตับท�ำให้ไม่สามารถควบคุมระดับกลูโคสของเลือดให้ตำ�่ ลง
ระดับกลูโคสในเลือดจึงสูงและจะน�ำไปสู่โรคเบาหวาน
4. การมีความต้านทานอินซูลินของตับจะท�ำให้ตับอ่อนขับ
อินซูลนิ ออกมามากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้แคลอรีส่ ว่ นเกินถูกเปลีย่ นไปเป็นไขมัน
ในเซลล์ไขมัน อันจะน�ำไปสู่ความอ้วน เซลล์ไขมันที่ได้รับไขมันมากที่สุด
คือเซลล์ไขมันในช่องท้องทีจ่ ะไปเกีย่ วข้องกับการเกิดโรคทางเมตาโบลิซมึ
5. อิ น ซู ลิ น ที่ สู ง ขึ้ น สามารถส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของมะเร็ ง
หลายชนิด
6. การกินฟรุกโตส ไม่กระตุ้นการตอบสนองของอินซูลิน
เลปติ น (leptin) ที่ เ ป็ น สั ญ ญาณอิ่ ม จึ ง ไม่ เ พิ่ ม เราจึ ง ดื่ ม น�้ ำ อั ด ลม
หรือกินขนมไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้สึกว่าพอแล้ว   ถ้ากินฟรุกโตสต่อเนื่อง
เป็นระยะยาว อาจมีอาการอินซูลนิ สูงเรือ้ รังซึง่ จะขัดขวางการให้สญ
ั ญาณ
ของเลปติน ส่งเสริมให้กินอาหารเพิ่มขึ้น คนเรามีเกรลิน (gremlin)
เป็นสัญญาณหิวที่ผลิตโดยเซลล์ในกระเพาะ  การกินฟรุกโตส ไม่ลด
สัญญาณหิวเลยเป็นอีกทางหนึ่งที่ท�ำให้กินอาหารเพิ่มขึ้น
7. ฟรุกโตสอาจมีส่วนในการสลายบางส่วนของผนังล�ำไส้
ที่ขัดขวางไม่ให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด
8. การศึกษาผลเสียของฟรุกโตส ที่มีต่อสุขภาพก�ำลังด�ำเนิน
ไปอีกหลายด้าน เช่น การแก่เร็ว การเกิดมะเร็ง และโรคจิตเสื่อมเป็นต้น
ตามทีก่ ล่าวมาแล้วจะเห็นได้ชดั ว่าฟรุกโตส มีผลเสียต่อสุขภาพ
และสารให้ความหวานที่หวานอร่อยล้วนแล้วแต่มีฟรุกโตส ที่จัดว่าเป็น

น�้ำตาล “หวานลิ้นกินตาย” อยู่ประมาณ 50% เราควรจะท�ำอย่างไรดี
หยุดกินหวานเสียเลยดีไหม  ผมว่าดีแต่ทำ� ไม่ได้ เพราะน�ำ้ ตาลหวานอร่อย
นั้นเป็นสารเสพติดที่กระตุ้นศูนย์พึงพอใจของสมองแบบเดียวกับสาร
เสพติดทั้งหลาย  
ผมเคยขอร้องเพื่อนคนหนึ่งให้อดหวาน หรืออย่างน้อยก็เป็น
คนอ่อนหวานเหมือนผม เค้าตอบอย่างน่าคิดว่า ถ้าจะต้องหยุดกินหวาน
จึงจะอายุยืน ถามหน่อยว่าจะอายุยืนไปเพื่ออะไร ไม่ว่าใครจะพูดว่า
อย่างไร มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องตระหนักถึงพิษภัยของอาหารหวานและ
หาทางท�ำให้เกิดพิษภัยน้อยที่สุดโดยการลดปริมาณน�้ำตาลที่กิน และกิน
ในลักษณะที่ไม่ท�ำให้น�้ำตาลในเลือดสูงมากนัก ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ผมคิดว่าแนวทางของผมพอใช้ได้ เพราะน�ำ้ ตาลในเลือดของผมทีม่ อี ายุ
81 ปี ในการตรวจครั้งสุดท้ายยังต�่ำกว่า 90 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร
อยู่เล็กน้อย ผมขอเสนอแนะแนวทางดังต่อไปนี้
1. ลด ละ เลิก การดื่มน�้ำอัดลม น�้ำอัดลมส่วนใหญ่มีน�้ำตาล
10.1 ถึง 12.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  ถ้าไปงานสังคมที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
ก็ควรลดปริมาณที่ดื่มลงและไม่ต้องกลัวเหลือทิ้ง         
2. ฝึกให้เป็นคนอ่อนหวาน ผู้ที่ดื่มกาแฟที่ใส่น�้ำตาล ถ้วยละ
สองช้อนสามารถลดให้เหลือครึง่ ช้อนได้ภายในเวลาสองสามเดือนถ้าตัง้ ใจ
โดยที่ยังรู้สึกว่ากาแฟหวานก�ำลังดี หลายปีมาแล้วผมเคยซื้อกลูโคสจาก
ร้านขายยามาชงกาแฟเพื่อไม่ให้มีฟรุกโตส แต่ต้องเลิกไปเพราะรสไม่ดี
เลยดื่มกาแฟไม่ใส่น�้ำตาลเป็นหลัก
3. กินในแบบที่นึกถึงการโหลดน�้ำตาลเข้าไปในเลือด เมื่อผู้ที่
เรารักและนับถือจัดขนมหม้อแกงใส่จานให้เรา เราคงต้องกินด้วยเหตุผล
สองประการ   ประการแรกมันอร่อย โดยเฉพาะเมือ่ โรยดอกเกลือแล้วตัก
ค�ำเล็กๆ กินกับกาแฟที่ไม่ใส่น�้ำตาล ถ้าใครไม่เคยโรยดอกเกลือแบบนี้

ผมอยากให้ลอง  ประการที่สอง เราต้องนึกถึงความรักที่เค้าใส่มาในขนม
นั้น   ผมมักจะตัดแบ่งครึ่งขนมนั้นแล้วกินกับกาแฟตอนเช้าครึ่งหนึ่งและ
กินกับกาแฟช่วงบ่ายอีกครึ่งหนึ่ง เราคงพอจะจินตนาการได้ว่าถ้าเรากิน
รวดเดียวหมด กราฟน�้ำตาลในเลือดของเรา คงจะขึ้นเป็นพีคสูงใหญ่
พีคเดียว ถ้าเราแบ่งกินเป็นสองส่วนเช้าและบ่าย เราจะได้พีคเล็กไม่สูง
สองพีค  ยิ่งถ้าเรากินแบบละเลียด กินไปอ่านหนังสือไป เราก็น่าจะได้
สองพีคเตี้ยๆ ยืดยาวออกไป อันตรายก็น่าจะน้อยลง
4. ถ้ามีให้เลือกระหว่างขนมหวานกับผลไม้ ควรเลือกผลไม้  
ผลไม้มักจะมีความเข้มข้นของน�้ำตาลต�่ำกว่าขนมเพราะมีน�้ำมาก และมี
ไฟเบอร์ในปริมาณทีส่ ามารถลดการดูดซึมน�ำ้ ตาลจนท�ำให้อตั ราการเข้าสู่
ตับไม่สูงเกินไปนัก
5. การกินอาหารที่มีไฟเบอร์มากและการออกก�ำลังกายเป็น
ทางที่จะลดผลเสียของน�้ำตาลได้มาก ควรท�ำเท่าที่จะท�ำได้    
เมือ่ เรารูถ้ งึ พิษภัยของน�ำ้ ตาลทีท่ ำ� ให้เราเจ็บป่วยได้เช่นนี้ ถ้าเรา
ลดหวานได้เราก็จะเจ็บป่วยน้อยลง รัฐก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
รักษาโรคน้อยลง ผลดีนอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วยังเกิดแก่
ประเทศชาติอีกด้วย เรามาเป็นคนอ่อนหวานในการกินเพื่อชาติกันเถอะ
และการอ่อนหวานก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอีกโสดหนึ่งด้วย
ในด้านกิริยามารยาท
(ผศ. ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี Email : yongyutbiochem @yahoo.
com โทร 08 1627 7287)
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พืชสวน วิ ช า ก า ร
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

ไขมันทรานส์
ต้นเหตุของโรคแห่งความเสื่อม

สุขภาพกับโรคาพยาธิ

อนามั ย หรื อ สุ ข ภาพหมายถึ ง ความไม่ มี โรคหรื อ ไม่ ป ่ ว ยไข้
สุขภาพเกี่ยวกับข้องกับทั้งร่างกายและจิตใจ กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัย
กั น และกั น พอกายเจ็ บ ป่ ว ยไม่ ส บายจิ ต ใจมั ก ไม่ ส บาย เศร้ า หมอง
กระวนกระวายไปด้วย และในท�ำนองเดียวกันเมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอย
ให้กายไม่สบายไปด้วย การมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวอย่างมี สุขภาพดีมปี จั จัยในการ
ด�ำรงชีวิตหลายอย่างเข้าเกี่ยวข้อง โดยธรรมชาติแล้วร่างกายของคนเรา
มีความสามารถในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ โดยเป็นการซ่อมแซม
ตัวเอง แบบองค์รวม อันประกอบไปด้วย อาหารการกิน การออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ จิตวิญญาณและเข้าถึงหลักการและวิธีการในการปฏิบัติตัว
ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เราก็จะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและ
มีสุขภาพที่สมบูรณ์
มนุษย์ทกุ รูปนามเมือ่ ถึงวัยชราสุขภาพก็จะเสือ่ มโทรมลงไปตาม
อายุที่มากขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดกับตัวเอง แต่ชราภาพก็เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
สุขภาพเริ่มมีปัญหา ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนล้า
ขาดการออกก�ำลังกาย โรคของผู้สูงอายุอาจเกิดจาก โรคติดเชื้อ เช่นเกิด
จากแบคทีเรีย รา ยิสต์ ไวรัส และโปรโตซัว รวมทั้งพยาธิ หรืออาจเกิด
จาก โรคไม่ตดิ เชือ้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
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โรคอัมพาต โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
วงการแพทย์พบอุบัติการณ์ของโรค กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือด
สมอง
(2) กลุ่มโรคเบาหวาน
(3) กลุ่มโรคมะเร็ง
(4) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคปอดอุดตันเรื้อรัง
และโรคหอบหืด
โรคไม่ติดเชื้อหรือโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ การบริโภคอาหารที่ใช้น�้ำมันที่ถูกเติมออกซิเจน (peroxidation)
หรือถูกเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) จะเกิดมีสารที่เรียกว่า อนุมูล
อิสระ (free radical) และไขมันทรานส์ (trans fats) ซึง่ เป็นตัวการท�ำให้
เกิดโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลาย โรคส�ำคัญๆ ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะ
ในผู้สูงวัย มีเช่น : โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
โรคอ้วน โรคพาร์กนิ สัน โรคอัลไซเมอร์ โรคภูมแิ พ้และโรคภูมคิ มุ้ กันท�ำลาย
ตัวเอง เป็นต้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ คือ การดื่มเครื่องดองของเมา
การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก�ำลังกาย
ที่เพียงพอ

ไขมันในร่างกายมนุษย์

น�ำ้ มันทีเ่ ราใช้อปุ โภคและใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มา
จากทั้งพืชและสัตว์ พืชที่ให้น�้ำมันมี เช่น ปาล์มน�้ำมัน มะพร้าว ถั่วเหลือง
ข้าวโพด ทานตะวัน ค�ำฝอย (safflower) คาโนลา (canola หรือ
rapeseed) โอลีฟ ร�ำข้าว ฝ้าย ดาวอินคา (sacha inchi) แฟล็กซ์ (flax)
อีฟนิงพริมโรส (evening primrose) สาหร่าย (เช่น cohnii, ulkenia)
เป็นต้น ส่วนสัตว์ที่ให้น�้ำมันมี เช่น ปลาคอด ปลาแซลมอน ปลาทูน่า
ปลาเฮอร์ริง สุกร โค กระบือ แมวน�้ำ เป็นต้น
คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคน�้ำมันได้ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม เพราะว่าร่างกายจ�ำเป็นต้องใช้ไขมันหรือน�ำ้ มัน เพือ่ เป็นวัตถุดบิ
ในการสร้างสิ่งจ�ำเป็นของร่างกาย ซึ่งในร่างกายของคนเรามีไขมันอยู่
3 ประเภท คือ คอเลสเตอรอล (cholesterol) ฟอสโพลิปิค (phospholipid)
และ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ไขมันไตรกลีเซอไรด์พบได้ทั่วไปใน
ร่างกาย ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 โมเลกุลต่อกัน กลีเซอรอล (glycercl)
ไขมันเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไป จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
คนเราต้องมีความเข้าใจและรู้เรื่องไขมันหรือน�้ำมันที่มีต่อ สุขภาพของ
ร่างกาย ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
การวิจัยใหม่ๆ อยู่เป็นระยะๆ ถ้าเรารู้ทันก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก
น�้ำมันเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีต่อไป
ไขมันมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายหลายอย่าง เช่น เป็นส่วนประกอบ
ของ เยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในเซลล์ เป็นส่วนประกอบของ มันสมอง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนของ
เยื่อหุ้มประสาท อีกด้วย ไขมันเป็นพาหนะน�ำวิตามิน เกลือแร่ไปสู่

ส่วนต่างๆ ของร่างกายและทีส่ ำ� คัญเป็น แหล่งสะสมพลังงาน ท�ำให้เซลล์
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ขณะที่คาร์ไบไฮเดรต
และโปรตีน ให้เพียง 4 กิโลแคลอรี่ กล่าวคือไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงาน
กว่า 2 เท่าของคาร์โบไฮเดรด และโปรตีน ร่างกายเก็บสะสมพลังงาน
ทีไ่ ด้จากการรับประทานอาหารและเหลือจากการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันรวมทัง้
การออกก�ำลังกายไว้ในรูปของไขมัน เพือ่ เราไว้ใช้เมือ่ ร่างกายขาดพลังงาน
กรดไขมันที่ไม่จ�ำเป็นที่ร่างกายเราสร้างขึ้นได้เอง ซึ่งเป็น
กรดไขมันส่วนใหญ่ ไม่จ�ำเป็นต้องบริโภคเข้าไป ส่วนไขมันที่จ�ำเป็น
(essential fatty acid) เป็นกรดไขมันทีร่ า่ งกายสร้างเองไม่ได้ จ�ำเป็นต้อง
บริ โ ภคอาหารที่ มี ไขมั น ประเภทนี้ ไขมั น จ� ำ เป็ น มี อ ยู ่ 2 ชนิ ด คื อ
กรดลินโนเลอิก (linoleic acid) หรือโอเมก้า-6 (omega-6) และ
กรดลินโนเลนิก (linolenic acid) หรือโอเมก้า-3 (omega-3) กรดไขมัน
ทัง้ สองชนิดนี้ เป็นกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงซ้อน (poly-unsaturated fatty
acid) ทั้ ง คู ่ มี ป ระโยชน์ ช ่ ว ยลดไขมั น เลว (LDL : low-density
lipoprotein) และเพิ่มไขมันดี (HDL : high-density lipoprotein)
ในเลือด การมีสุขภาพดีข้ึนอยู่กับ “สมดุลที่เหมาะสมของกรดไขมัน
ในอาหาร” ด้ ว ย การมี ไขมั น โอเมก้ า -6 มากแต่ มี โ อเมก้ า -3 น้ อ ย
จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของโอเมก้า-3 : โอเมก้า-6
คือ 2 : 1
กรดไขมันจ�ำเป็นโอเมก้า-3 ที่ได้จาก น�้ำมันปลา (fish oil)
มีอยู่ 2 ชนิด คือ EPA (eicosapentaenoic acid) ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในการระงั บอาการอั ก เสบและให้ ผ ลดี ต ่ อ “หั ว ใจและหลอดเลือด”
อีกชนิดคือ DHA (docosahexaenoic acid) ซึ่งให้ผลดีต่อ “สมอง”
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ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า โอเมก้ า -3 (omega-3 fatty acid)
เป็ น น�้ ำ มั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ยาให้ ผ ลดี ต ่ อ หั ว ใจช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด
โรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) โรคปวดข้อ ล�ำไส้ใหญ่
สมอง และระบบประสาท นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันได้พิสูจน์
แล้วว่า กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มีในน�้ำมันปลาเป็น “สารอาหารจ�ำเป็น
ต่อการท�ำงานที่เป็นปรกติของร่างกาย” เพราะถ้าขาดอาหารจ�ำเป็นนี้
จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปรกติในระบบต่างๆ ได้
คอลเลสเตอรอล (cholesterol) ซึ่ ง เป็ น สารที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยไขมั น คื อ ไม่ ล ะลายน�้ ำ  มี โ ครงสร้ า งโมเลกุ ล “ไม่ ใช่ ไขมั น ”
การเรียกคอเลสเตอรอลว่าเป็น “ไขมันในเลือด” นัน้ ไม่คอ่ ยจะถูกต้องนัก
การเข้ า สู ่ ก ระแสโลหิ ต ของคอเลสเตอรอลต้ อ งอาศั ย การแทรกตั ว
เข้าไปกับ ลิโพโปรตีน (lipoproteins) ลิโพโปรตีนเป็นไขมันที่จับอยู่กับ
โปรตีน (protein) ด้วยแรงดึงดูดทางกายภาพที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนต์
ในน�้ำเลือด จะมีลิโพโปรตีนหลายชนิด ท�ำหน้าที่ขนส่งไขมัน ลิปิด
(lipid) จากล�ำไส้เล็กไปยังตับและจากตับไปยังแหล่งสะสมไขมันและ
เนื้อเยื่ออื่นๆ เพื่อที่จะน�ำไปเลี้ยงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ลิโพโปรตีนแต่ละชนิดมีปริมาณ ลิปิด (lipid) และโปรตีน (protein)
แตกต่างกัน พอแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มตาม “ค่าความหนาแน่น”
คื อ ไคโลไมครอน (chylomicron), VLDL (very-low density
lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein) และ HDL (hig-density
lipoprotein) แต่ละชนิดมีองค์ประกอบเป็น : โปรตีน, คลอเรสเตอรอล,
ฟอสโพลิปิค, และไตรกลีเซอไรด์ ดังแสดงใน ตารางที่ 1

เมือ่ รับประทานเข้าไปจะแตกตัวและถูกย่อยได้งา่ ยและง่ายกว่ากรดไขมัน
ขนาดยาว (มีจ�ำนวน คาร์บอนอะตอมไนโมเลกุล 16 อะตอมขึ้นไป)
ไม่จำ� เป็นต้องอาศัย “น�ำ้ ดี” จาก “ตับอ่อน” มาช่วยย่อย ไขมันจึง “เปลีย่ น
เป็นพลังงานได้หมด” ไม่เกิดการสะสมเป็นไขมันในหลอดเลือดหรือ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายไขมันไม่อิ่มตัวในน�้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกรด
โอเลอิก (โอเมก้า-9) 6% กรดลินโนเลอิก (โอเมก้า-6) 2.3% และกรดลิน
โนเลนิก (โอเมก้า-3) 0.2% ที่เหลืออีกประมาณ 92% เป็น “กรดไขมัน
อิ่มตัว” ไขมันไตรกลีเซอไรด์ มีประโยชน์ที่ให้พลังงานช่วยดูดซึมวิตามิน
เอ, ดี, อี, เค ท�ำให้อาหารนุ่ม รสชาติดี ผู้มีไตรกลีเซอไรด์สูงจะเป็นปัจจัย
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูท้ อี่ ว้ น
เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

มารู้จักกับไขมันทรานส์

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ถูกเผาผลาญในร่างกายจะให้สาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเป็น “ไขมันรูปทรานส์ (trans fats)”
ร่างกายไม่สามารถเปลีย่ นให้เป็นประโยชน์ได้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นรูปร่าง
ของโมเลกุล “ผิดธรรมชาติ” ท�ำให้เอนโซม์ไม่สามารถท�ำงานปรกติได้
พบไขมันทรานด์ (trans fatty acids) ตามธรรมชาติได้ในอาหารบางชนิด
ในปริ ม าณพอสมควร แต่ จ ะพบในปริ ม าณมากใน “น�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า น
กระบวนการแปรรูป” กรดไขมันทรานส์สามารถเข้าสูร่ า่ งกายคนเราตัง้ แต่
วัยทารก เมือ่ ไขมันชนิดนีเ้ ข้าสูร่ า่ งกาย ผนังเซลล์และโครงสร้างต่างๆของ
เซลล์จะไปขัดขวางการท�ำงานของ “กรดไขมันไขมันทีส่ ำ� คัญ” เปลีย่ นแปลง

ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักของลิโพโปรตีน (lipoprotein) ทั้ง 4 ชนิด
				
Lipoprotein
Densitry (g/ml) Diameter (Å)
Chylomicrons
<0.95
800-5.000
Very low density
0.95-1.006
300-800
Low density
1.006-1.063
180-280
High denslty
1.63-1.2
50-120

Protoin
2
10
25
55

Composltion (wt%)
Cholesteriol Triacylglycerols Phospholipids
4
85
9
20
50
20
45
10
20
17
4
24

ที่มา : htt:///bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index itemld 0471661791&bcsld=2779)
ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันอีกชนิดหนึง่ ในเลือด ได้มาจากอาหาร
ทีเ่ รารับประทานร่วมกับร่างกายสร้างขึน้ ทีต่ บั ไตรกลีเซอไรด์เป็น “แหล่ง
พลังงานที่ส�ำคัญต่อร่างกาย” โดยอาหารพวกแป้งและน�้ำตาล รวมทั้ง
โปรตีนที่เหลือใช้จะถูกเปลี่ยนเป็น “โตรกลีเซอไรด์” และถูกเก็บสะสมไว้
ที่ “ชั้นไขมัน” เพื่อเป็น “พลังงานส�ำรอง” อาหารที่มีไตรกลีเซอไรด์
ได้แก่ น�้ำมันจากสัตว์ชนิดต่างๆ และจากพืช น�้ำมันมะพร้าว (coconut
oil) เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีห่วงโซ่โมเลกุลขนาดกลาง
หรือ “medium-chain triglyceride” ถึง 2 ใน 3 ส่วนโดยปริมาตร
กรดไขมันขนาดกลางดังกล่าวมีจ�ำนวนคาร์บอนอะตอม 8-14 อะตอม
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โครงสร้างและท�ำงานไม่เป็นปรกติ ร่างกายไม่สามารถสลายไขมันทรานส์
และใช้ให้ถูกต้องได้ เพราะไขมันทรานส์ย่อยยาก
ไขมันทรานส์ที่เกิดสะสมในร่างกายจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อ
ร่างกายมากมาย เช่น ท�ำลายเยื่อหุ้มเซลล์ อันเป็นผลท�ำให้เซลล์อ่อนแอ
จนเชื้อโรคและสารพิษเข้าไปได้สะดวกหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง “สาร
พันธุกรรม (DNA)” ของเซลล์ท�ำให้เกิดเป็น “เซลล์มะเร็ง” ไขมันทรานส์
ยังไปเปลี่ยนแปลงกลไกของร่างกายในการ “ขจัดคอเลสเตอรอล” โดย
การขัดขวางการเปลีย่ นไปเป็นพลังงานในตับจึงท�ำให้ “ปริมาณคอเลสเตอรอล
เพิ่มขึ้น” ในกระแสโลหิต ลดปริมาณและคุณภาพของ “นมน�้ำเหลือง
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แต่ถ้าน�ำ  “ไขมันพืชที่ไม่อิ่มตัว” มาท�ำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน (H) โดยมี
โลหะเป็นตัวเหนี่ยวน�ำจะท�ำให้อะตอมของคาร์บอน (c) จับเป็นเส้นตรง
และอยูใ่ นสภาพของแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งและเป็นของเหลวเมือ่ ให้ความร้อน
ซึ่งถ้าการเติมไฮโดรเจนให้กับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเต็มที่ ก็จะไม่มีพันธะคู่
(double bond) เหลือก็ “ไม่เกิดไขมันทรานส์” แต่ถ้าหากไขมัน
ไม่อิ่มตัวท�ำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเป็นเพียงบางส่วน ยังเหลือพันธะคู่อยู่
จะท�ำให้การเรียงตัวของไฮโดรเจน (H) ที่แขนพันธะคู่ที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันเปลี่ยนไปอยู่ “ตรงข้ามกัน” จะเกิด “ไขมันทรานส์” ขึ้น
การเติมไฮโตรเจน (hydrogenation) เป็นสาเหตุทำ� ให้ “น�ำ้ มัน
ไม่อิ่มตัว” เปลี่ยนไปเป็น ไขมันทรานส์ แม้ว่าการเติบไฮโดรเจนจะไม่ได้
เกิดขึ้นเองเหมือน “การเติมออกซิเจน (peroxidation)” แต่การเติม
ไฮโดรเจนก็เกิดได้งา่ ยๆ เมือ่ น�ำอาหารทีม่ ไี ขมันไม่อมิ่ ตัวไปถูกกับอุณหภูมิ
สูง เช่น การทอดอาหารในน�ำ้ มันท่วม (โดยเฉพาะการใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ้ แล้ว
ซ�้ำอีก) จะเกิดเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่า ไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นโมเลกุล
ที่เปลี่ยนรูปร่างไป การเกิดไขมันทรานส์ยังเกิดได้จาก การน�ำน�้ำมัน
ไม่อิ่มตัวไป “เติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated)
ในทางอุตสาหกรรม โดยต้องใช้ความดันและตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าช่วย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากน�้ำมันไม่อิ่มตัวให้เปลี่ยนเป็น “น�้ำมันอิ่มตัว”
เพื่อจะได้ไม่เกิด การหืน (rancidity) เพราะถูกเติมออกซิเจน และท�ำให้
น�้ำมันอยู่ใน “รูปทรานส์” ที่แข็งตัว ท�ำให้จับต้องผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้สะดวกไม่เหนียวเหนอะหนะติดมือกับทั้งมีความกรอบอร่อย

การห้ามบริโภคไขมันทรานส์

(colostrum)” ของมารดา ไขมันทรานส์กอ่ ให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคอ้วน โรคเบาหวาน ฯลฯ การใช้น�้ำมันประเภทนี้
จะท�ำให้แก่เร็ว ภูมิคุ้มกันลดลง เกิดเนื้องอก รบกวนระบบย่อยอาหาร
ไขมันทรานส์ยงั มีผลต่อสมอง โดยไปเปลีย่ นความสามารถใน “การสือ่ ของ
ประสาท” และอาจท�ำให้เส้นประสาทเสื่อมและลดการท�ำงานของ
“จิตประสาท” อันอาจเสีย่ งต่อการเกิดโรค พาร์กนิ สัน และอัลไซเมอร์ เป็นต้น
โครงสร้างโมเลกุลของ “ไขมันไม่อิ่มตัว” ตามธรรมชาติจะอยู่
ในสภาพทีโ่ ค้งงอ ทีเ่ รียกว่า ซีส (cis) ท�ำให้เป็นของเหลวในอุณหภูมปิ รกติ
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กรดไขมันทรานส์แม้วา่ จะเป็นกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว แต่การจัดวาง
โมเลกุลท�ำให้มีคุณสมบัติไม่ต่างจาก “กรดไขมันอิ่มตัว” นั้นคือแข็งตัวที่
อุณหภูมิน้อย กรดไขมันทรานส์นับเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวอีกชนิดหนึ่งที่
ก่อปัญหาต่อสุขภาพ เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวรวม
ทัง้ ท�ำให้หลอดเลือดตีบไม่ตา่ งจาก “กรดไขมันอิม่ ตัวทีม่ โี มเลกุลยาว” หาก
บริโภคไขมันทรานส์มากไปจะท�ำให้ “ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึน้ ”
นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ไขมันเลว (LDL) สูงขึน้ และไขมันดี (HDL) ลดลง ผลร้าย
ของไขมันทรานส์มีมากกว่าการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวที่มีโมเลกุลยาว
แหล่ ง ส� ำ คั ญ ของกรดไขมั น ทรานส์ คื อ ไขมั น เที ย ม หรื อ
มาร์การีน ชนิดที่ท�ำจากน�้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากๆ เช่น
น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันมันเมล็ดดอกทานตะวัน น�้ำมันดอกค�ำฝอย น�้ำมัน
ข้าวโพด ยิ่งเป็นมาร์การีนชนิดแข็งด้วยแล้ว ยิ่งมีกรดไขมันทรานส์มาก
มาร์การีนแข็งท�ำจากน�้ำมันพืชเหล่านี้ อาจมีกรดไขมันทรานส์ 12 - 15%
โดยน�ำ้ หนักซึง่ ถือว่าสูงมาก หากเป็นมาร์การีนอ่อนทีท่ ำ� จากน�ำ้ มันพืชกลุม่
นี้จะมีกรดไขมันทรานส์ 5 - 9% อาหารอีกกลุ่มหนึ่ง คือ บรรดาอาหาร
ประเภทขยะ หรือ “junk food” เช่น ไก่ทอด แฮมเบอเกอร์ พิซซ่า ซึ่งมี
การใช้ไขมันสูงและได้รับความร้อนสูง อาหารที่มี “กรดไขมันไม่อิ่มตัว”
ค่อนข้างมากท�ำให้เกิด “กรดไขมันทรานส์” ขึน้ ระหว่างการทอดอาจเกิด
กรดไขมันทรานส์ 0.5 – 1% อาหารอีกชนิดหนึ่งคือเบเกอรี่ประเภทที่
“เติมช็อกโกแลตไอซิ่ง” มีกรดไขมันทรานส์สูงถึง 7% ส�ำหรับไขมันสัตว์

ปรกติจะแนะน�ำให้รับประทานไม่เกิน 20 กรัมต่อวัน (ประมาณ 10 กิโล
แคลอรี) แต่ในความเป็นจริงไขมันทรานส์ได้แทรกเข้าไปในอาหารอีก
ประมาณ 10% ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด พวกของอบของทอดที่ใช้
น�ำ้ มันทีถ่ กู เติมด้วยไฮโดรเจน เพียงบางส่วน (partially hydrogenated)
มีปริมาณไขมันทรานส์สูง ซึ่งผู้บริโภคไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าไม่มี
กฎหมายบังคับ
ในสหรัฐอเมริกามีมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านไขมัน
ทรานส์ ชื่อว่า “Trans Fat Ban Campaign” การต่อต้านนี้ได้กระท�ำทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับ “โทษของไขมัน
ทรานส์” ได้เปรียบเทียบน�้ำมันอิ่มตัวกับไขมันทรานส์ว่า “น�้ำมันอิ่มตัว
หลายชนิดจ�ำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายสามารถสลายน�ำมาใช้ประโยชน์
ได้และไขมันอิม่ ตัวไปเพิม่ ไขมันดี (HDL) ขณะทีไ่ ขมันทรานส์ไปเพิม่ ไขมัน
เลว (LDL) นอกจากร่างกายไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ไขมัน
ทรานส์ยังป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมไขมันจ�ำเป็นอีกด้วย การก�ำหนดว่า
ถ้ามีไขมันทรานส์ตำ�่ กว่า 0.5% ต่อหนึง่ หน่วยบริโภคให้ถอื ว่า “ไม่มไี ขมัน
ทรานส์” นั้นยังไม่เป็นที่พอใจของมูลนิธิฯ เนื่องจากการรับประทาน
อาหารหนึ่งชุด อาจรวมไขมันทรานส์มากกว่าที่ร่างกายรับได้ ตั้งแต่ปี

2546 ร้านอาหารทีม่ เี ครือข่ายใน 16 รัฐ รวมทัง้ เปอร์โตริโก ได้ถกู ก�ำหนด
ให้บอกคุณค่าทางอาหาร รวมทัง้ ไขมันทรานส์เป็นบางแห่งและในปี 2550
ร้านอาหารในทั้ง 19 รัฐ ต้องบอกปริมาณไขมันทรานส์ในรายการอาหาร
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 นาย Arnold Schwarzenegger
ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศว่า “วันนี้เราก�ำลังจะก้าวไปในทิศทางที่
ท�ำให้สุขภาพในอนาคตของชาวแคลิฟอร์เนียสดใสกว่าเดิมโดยการออก
รัฐบัญญัติห้ามบริโภคไขมันทรานส์ (trans fats) “และเขากล่าวต่อไปว่า
“ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ 25 – 1000 เหรียญสหรัฐ” แม้ว่านครนิวยอร์ก
ฟิลาเดลเฟีย ซีแอตเติล และมอนโกเมอรีเคาน์ตี้ที่ของแมริแลนด์ จะมี
ประเทศห้ามบริโภคไขมันทรานส์มาก่อน แต่แคลิฟอร์เนียก็เป็นรัฐแรก
ที่ออกเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมภัตตาคาร รัฐบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2503
การน�ำไขมันทรานส์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น คุกกี้ ขนม
บังกรอบ พวกของทอดที่ท�ำในเชิงพาณิชย์ เช่น มันทอด พวกที่ใช้ไขมัน
จากพืช เช่น ครีมเทียม เนยเทียม สินค้าทุกชนิดที่ระบุว่า “น�้ำมันที่เติม
ไฮโดรเจนเพียงบางส่วน” หรือ “partially hydrogenated vegetable
oil” หรือ “shortening” มักจะมีไขมันทรานส์
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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อาหารที่มี “ไขมันทรานส์” หลงเหลืออยู่ เช่น ไก่ทอด มันทอด
อาหารที่ใช้น�้ำมันทอด เช่น มันฝรั่งทอด (ขนาดกลาง) มีไขมันทรานส์
ประมาณ 1 กรัม, ขนมพาย (pie) มีไขมันทรานส์ประมาณ 2 กรัม, ขนมอบ
ทีม่ สี ว่ นผสมของเนยเทียม คุกกีแ้ ละเค้กทีใ่ ช้มาร์การีน ถ้าใช้เนยจะมีไขมัน
ทรานส์น้อย, โดนัท (doughnut) มีไขมันทรานส์ประมาณ 5 กรัมต่อชิ้น
และไขมันอิม่ ตัวประมาณ 5 กรัม, คุกกีไ้ ส้ครีมมีไขมันทรานส์ประมาณ 1.9
กรัม และไขมันอิ่มตัวประมาณ 1 – 2 กรัม, เค้กเนย มีไขมันทรานส์
ประมาณ 4.3 กรัมต่อชิ้น และไขมันไม่อิ่มตัวอีกประมาณ 3.4 กรัม
ขอขอบคุณ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงใช้ประกอบ
การเขียน
1. ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา บทความเกี่ยวกับน�้ำมันมะพร้าว,
ในเอกสารวิชาการของชมรมมะพร้าว
2. Dr.Molcolm Kendrick : หนั ง สื อ The Great
Cholesterol Con.
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ท้ายเล่ม

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกที่รัก
ข่าวสารพืชสวนฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2560 จึงขอ
ส่งความสุขมายังสมาชิกทุกท่าน ขอให้ท่านประสบแต่จตุรพิธพร อายุ วรรณะ
สุขะ พละ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
ในปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 เป็นปีแห่งความอาดูรของ
คนไทยทัง้ แผ่นดิน เนือ่ งด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แม้จะมีพธิ ถี วายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิน้
แล้วก็ตาม ความอาลัยรัก ความภักดี ความเศร้าโศกยังไม่คลายจากหัวใจคนไทย
ข่าวสารสมาคมพืชสวน ฉบับนี้จึงขอน�ำเรื่องราวของพระเมรุมาศ ที่งดงาม
สมพระเกียรติยศ มาเสนอให้ท่านสมาชิกได้ทราบ และเก็บไว้ในความทรงจ�ำ 
หลังจากที่ได้เคยน�ำเสนอพระราชประวัติไปแล้ว เมื่อครั้งเสด็จสวรรคต
อย่างไรก็ตาม สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าเตรียม
การส�ำหรับภารกิจทีส่ ำ� คัญในปี 2561 นัน่ คือการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 1 หรื อ The 1st ASEAN Coffee Industry
Development Conference 2018 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน
2561 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้น�ำข่าวสารความก้าวหน้า และ
รายละเอียดของการประชุมมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
อีกงานหนึ่งที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดงาน คือ การประชุมพืชสวนแห่งเอเซีย่ นครัง้ ที่ 3 หรือ The 3rd Asian
Horticultural Congress 2020 ระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2563 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งข่าวสารสมาคม
พืชสวนจะได้น�ำความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดประชุมมาแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะๆ อีกเช่นกัน
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

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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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
นายสมชาย สุคนธสิงห์
นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ดร.ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายจารุโรจน์ ด่านเกียรติก้อง
นายวรเทพ สุภาดุลย์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

ดร. อนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร. กิตติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
นางปิยนุช นาคะ
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
นางพวงผกา คมสัน
ภญ.ดร.อารีญา สาริกะภูติ

รศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายรัฐพล โพธิ์นิยม

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
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