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สาสนจากคณบดี
ฉบับนี้เปนฉบับประจําป พ.ศ. 2557 ปที่ 5 ฉบับที่ 1 ซึ่งในชวงที่ผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ทัง้ กิจกรรมของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาของคณะฯ มี
การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาดานการเกษตร ในการสรางเวทีเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับปริญญาบัณฑิตใหกบั นักศึกษา เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ทําวิจัย และความรวมมือในการทําวิจัยระหวางนักศึกษา และบุคลากรในเครือขายสถาบันดานการเกษตร มี
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะวิชาชีพ เชน ทักษะการคลองโคและการสะบัดแส ตลอดจนมีการ
จัดกิจกรรมดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานโครงการพระราชดําริ
และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
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ประกาศเกียรติคุณเชิดชู “อาจารยดี นักวิจัยเดน” และยกยอง “บัณฑิตคุณภาพ”
บัณฑิตคุณภาพดานทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
“ทักษะการคลองโค และการสะบัดแส”
นัก ศึก ษาคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏเพชรบุ รี ควารางวั ล ชนะเลิ ศการแขง ขัน
คล อ งโค ในงานปศุ สั ตว เ กษตรกํ า แพงแสน ประจํา ป 2556 ระหว า งวั น ที่ 1 - 10 ธั น วาคม 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร และเกษตรศาสตรไดเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ (การแขงขันคลองโค และการแขงขันสะบัดแส) มีผลการแขงขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศการแขงขันคลองโคชาย
1. นายสมศักดิ์ เขียวรัตน
2. นายเพชร บัวสุวรรณ
3. นายศุภเชษฐ ธรรมรัตนวัฒนา
4. นายตะวัน เผาพงศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแขงขันคลองโคหญิง
1. นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข
2. นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย
3. นางสาวดวงสมร อินทรภักดี
4. นางสาวสมสมัย อินทรภักดี
รางวัลชนะเลิศการแขงขันสะบัดแสหญิง
นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแขงขันสะบัดแสหญิง นางสาวภัทรา นาคสิงห
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแขงขันสะบัดแสหญิง นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแขงขันสะบัดแสชาย นายอนันต วัดนครใหญ
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-5นอกจากนี้ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแขงขันลมโค
ชาย ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 10-12 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายสุขนิรันดร สืบเรือง
2. นายพีรยุทธ บุญโพธิ์
3. นายจรูญศักดิ์ อิ่มอาบ
4. นายเนาวรัตน เชื้อนุช
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การนําเสนอผลงานทางวิชาการของของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภายใตโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1
นักศึกษาและคณาจารยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมนําเสนอ
ผลงานทางผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบั ณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 (1st
Reguonal Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology; RUCA I) ระหวาง
วันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีการนําเสนอภาคบรรยาย
1 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร 8 เรื่อง ดังนี้
1. ผลของแหนแดง และปุยสัง่ ตัดตอการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตของขาวพันธุอุไร 1
ในวงบอซีเมนต โดย เฉลิมพล เปลงปลั่ง วรยุทธ ดิถีวิชัยกุล และ ศิริวรรณ แดงฉ่ํา (ภาคบรรยาย)
2. การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศดวยอาหารสําเร็จรูปเคลือบไคโตซาน โดย วัฒนา ชางจํา สนิท นิลเถื่อน
และ ชลิดา ชางแกว (ภาคโปสเตอร)
3. การพัฒนาความเขมสีของกุงเครยฟช โดยใชแหลงสารสีในอาหารที่แตกตางกัน โดย ธนนท กรุณกิจ
ยุทธนา อยูยั่งยืน และจุฑามาศ ทะแกลวพันธุ (ภาคโปสเตอร)
4. การพัฒนาลูกชิ้นปลาใบชะคราม โดย พัชรี อองดี อารยา โปรดสกุล และบําเพ็ญ นิ่มเขียน (ภาค
โปสเตอร)
5. คุณภาพของเนื้อมะพราวอบแหงดวยวิธีอบแหงแบบออสโมติก โดย สมัสชา ผองดี พงศกร เกษประ
ทุม รัตนาภรณ ทองแทง ธานะมาศ สารีวงษ และจินตนา วิบูลยศิริกลุ (ภาคโปสเตอร)
6. การใชประโยชนขาวฟางอาหารสัตวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสมแองโกลนูเบียน
โดยวนิดา มากศิริ สิริพงศ วารี อทิวา พราหมณชื่น และอิทธิกร ภัตรานนท (ภาคโปสเตอร)
7. วงรอบประจําเดือน คาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีโลหิตของลิงแสมเขาวัง โดย คมสัน กล่ําฉนวน มหิศร
ประภาสะโนบล มนัญญา ปริยวิชญภักดี วนิดา มากศิริ สํารวย มะลิถอด และดํารงศักดิ์ อาลัย (ภาคโปสเตอร)
8. การกระตุนความงอกของเมล็ดมะละกอพันธุฮอลแลนดดว ยน้ํา และ H2SO4 โดย รณชัย ชุมโชติ
พีรศักดิ์ แพสิน และ ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส (ภาคโปสเตอร)
9. การกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาวโดยน้ําสมควันไม โดย พีรพันธ แหงหน ภาคภูมิ อรรณพเพชร
และชมดาว ขําจริง (ภาคโปสเตอร)
ทั้งนี้ในการจักประชุม มีการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในปละภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาคณาจารยและนักวิชาการ เพื่อใหเกิดองคความรูใหม สงเสริมและสนับสนุน
ใหตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัย และยังสรางความรวมมือในการทําวิจัยระหวางเครือขายสถาบันใหเกิด
งานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น
ซึ่งในการนําเสนอผลงานครั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเขมสีของกุงเครยฟช โดยใชแหลงสารสี
ในอาหารที่แตกตางกัน ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานรองชนะเลิศภาคโปสเตอรดวย
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โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง
กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จุดเริ่มตนของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มีจุดเริ่มตนมาตั้งแต พ.ศ. 2503 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพยายามปกปกรักษายางนา
จากการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรถยนต
ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตนยางนาขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริจะสงวนบริเวณปา
ตนยางนี้ไวเปนสาธารณะดวยพระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคได เพราะมีราษฎรเขา
มาทําไรทําสวนในบริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดหาได ดังนั้น
จึงทรงทดลองปลูกตนยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายางในกระถางบนพระ
ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานี้ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนักเรือน
ตน สวนจิตรดา พรอมกับขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 1,250 ตน
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลดา เพื่ อให เ ป นที่ ศึก ษาพรรณไม ของนิสิต นัก ศึก ษา แทนที่จ ะตอ งเดินทางไปทั่วประเทศ ทรงให
ความสําคัญในการรักษาทรัพยากร เห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ เชน เมื่อวันที่
5 ธั นวาคม พ.ศ. 2521 ได มี พ ระบรมราโชวาทในการเสด็ จ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิ ธีเ ฉลิม พระ
ชนมพรรษาตอนหนึ่งวา "ธรรมชาติแวดลอมของเขา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิได
เปนเพีย งสิ่งสวยๆ งามๆ เท า นั้ น หากแตเ ปนสิ่งจํา เปนสํา หรับการดํา รงชีวิตของเรา และการคุม ครอง
สิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ก็เทากับการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย" และทรงมีโครงการ
พระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในปพ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีพระราชดําริกับนายขวัญแกว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการ
อนุรักษพืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ฝายวิชาการเปนผูดําเนินการ
จัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ใน ป พ.ศ. 2536-2549 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

-9ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (กปร.) และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานัก
พระราชวังดําเนินการจัดสรรงบประมาณให และให อพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการสวนพระองคฯ สวน
จิตรลดา ตั้งแตนั้นเปนตนมา
แผนแมบทของ อพ.สธ.
ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. จะใชก รอบแนวทางตามแผนแมบทเปนระยะเวลาละ 5 ป โดยการ
ดําเนินงานในแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่สาม และสี่ จนถึงปจจุบันมีหนวยงานตางๆ รวมสนองพระราชดําริเพิ่ม
มากกวา 110 หน วย งานสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตรโ รงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ มากกวา 1,500
โรงเรียน มีพื้นที่และกิจกรรมดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปสูภูมิภาคตางๆ และมีการดําเนินงานที่
หลากหลายมากขึ้ น และการดํา เนิ นงานในแผนแม บ ทระยะ 5 ป ที่ ผ า นมาของ อพ.สธ.จะสอดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2556 นี้ ภายใตแผนแมบท (อพ.สธ.ระยะที่ 5 ปที่หา เริ่ม
ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผลักดันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสรางภูมิคุมกันการ
พัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติ
สุขและพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสุข โดยการดําเนินงานของ อพ.สธ. สอดคลองกับยุทศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่ง ยืน ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สรางความสมดุลและ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู และยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย 5 ยุทธศาสตร
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการพัฒนาทาง
สังคม การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรทางการวิจัย และการปฏิรูป
ระบบวิจั ยของประเทศเพื่อการบริหารจั ดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิ
ปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอยางแพรหลาย และในแผนแมบทของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หานี้จะเนนการทํางานในระดับทองถิ่น
ในการทําฐานขอ มูลทรัพยากรทองถิ่นซึ่ง ประกอบดวย 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพ ยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หา จะประกอบดวย 3 กรอบการ
ดําเนินงาน คือ กรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก จาก 3 กรอบนี้
จะมีกิจกรรมสนับสนุนรวม 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมทีม่ ีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นปาธรรมชาติดั้งเดิมใหมีกระจายอยูทั่วประเทศใน
ทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่) ดําเนินการในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ

- 10 ศูนยวิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชนรวมกันรักษา นอกจากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํา
รหัสประจําตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภู มิปญญา สนับสนุนใหมีอ าสาสมัครระดับ หมูบาน ซึ่ง หากรักษาปาดั้ง เดิมไวไดและทราบวามีทรัพ ยากร
อะไรบาง จะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป น กิ จ กรรมที่ ดํา เนิ น การในพื้น ที่ ค นละพื้ น ที่ กั บ พื้ น ที่ ป กป ก พั น ธุก รรมพืช โดยเป น การ
ดําเนินการสํารวจ เก็บรวบรวมพันธุก รรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภู มิปญญา และรวมถึง
สํารวจเก็บขอมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เชน จากการทําอาง
เก็บน้ํา ทําถนน เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทํา
บานจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหลานั้นจะสูญไป โดยไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุไมที่กําลังจะสูญพันธุ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการ
นอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มา
สนองพระราชดําริในบางพื้นที่) ในทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมพืชไป
เพาะและปลูกในพื้นทีป่ ลอดภัย ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่มอี ยู 6 ศูนยทั่วประเทศ
ในพื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ในจังหวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ ตัวอยางเชนการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนือ้ เยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.
สวนจิตรดา
2. กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
พันธุพืช แตละกิจกรรมมีแนวโนมการดําเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ ํารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา
สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดานโภชนาการ
องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การศึกษาขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชสําหรับพันธุพืชใหมๆ
การศึกษาดานชีวโมเลกุล การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ และการใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
คุณภาพในทรัพยากรตางๆ โดยนักวิจัย อพ.สธ. และความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ ชมรมคณะปฏิบัตงิ านวิทยาการ อพ.สธ. ที่
รวมสนองพระราชดําริ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดารวมกับหนวยงานที่
รวมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการใช
ประโยชนรวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่นๆ
นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูลของสัตว และจุลินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
ขอมูลตางๆ จากการทํางานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพือ่ เปนฐานขอมูลและมี

- 11 ระบบเชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. นําไปสูก ารวางแผนพัฒนาพันธุพืช และทรัพยากรตางๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนทีป่ รึกษาประสานงาน รวมมือ
พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทําฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชทีม่ ี
นํามาใหผทู รงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการ
วางแผนระยะยาว 30-50 ป สําหรับพันธุลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการของชวงเวลานั้นๆ เปนการพัฒนาโดยมี
แผนลวงหนา เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดแผนพัฒนาพันธุพืชเปาหมายแลว จึงทูลเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุตอไป
3. กรอบการสรางจิตสํานึก ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช และ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช แตละกิจกรรมมี
แนวทางดําเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาถึงความสําคัญและประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษ
และใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็น
ประโยชน ความงดงาม เกิดความปติที่จ ะทํ าการอนุ รั ก ษ แทนที่จ ะสอนให อ นุ รัก ษ แล วเกิ ดความเครียด ใน
กิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสื่อการเรียนรู งานพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงรวบรวม
พรรณไมที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนั้นยังมี
งานพิพิธภัณฑตางๆ เชน พิพิธภัณฑพืช งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย พิพิธภัณฑทองถิ่น เปนตน เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชน
นั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืช
ตอไป
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เปนกิจ กรรมที่เปดโอกาสใหห นวยงานตางๆ เขารวมสนับ สนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ตางๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ.
(กิจกรรมที่ 1-7) โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนได
สมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการ
ประสานงานโดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดตั้งเปนชมรม
ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรู
และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนไทยตอไป

- 12 การเขารวมสนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในปพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีได
เห็น ความสํา คั ญ ของการอนุ รั ก ษ พั นธุ ก รรมพื ช และเปน ผูนํ าสั ง คมในดา นนี้ จึ ง มอบหมายให คณบดี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ขณะนั้นคือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดดําเนินการเขารวมสนองพระราชดําริ โดย
จัดตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรั กษ พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ รอง
อธิการบดีฝายฯ ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหาร รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการวิจัยการสรางความเข็มแข็ง
ชุมชน เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2 มีเ ลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของ อพ.สธ. เปนรองประธานคนที่ 3 โดยตําแหนง มีคณะที่เขารวมดําเนินงานใน
เบื้ อ งต น 5 คณะ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก และกองที่ เ กี่ ย วข อ งเป น กรรมการ ได แ ก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสัง คมศาสตร ผู อํ านวยการสถาบั นวิ จั ยและสง เสริม ศิล ปวัฒ นธรรม ผูอํ านวยการสํานั ก งานอธิก ารบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน อาจารย ดร.บุญสนอง ชวยแกว
และอาจารยพนัส ชัยรัมย โดยมีผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง และผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส สุวรรณสินธุ
เปนกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ตามลําดับ จากนั้นไดมีการจัดทําแผนแมบท โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ระยะที่ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเขา
รับ กระบวนการขอร ว มสนองพระราชดํ า ริ และสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได
พระราชทานพระราชานุญ าตใหเ ขารวมโครงการ และท านเลขาธิการสํานัก พระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจากพระราชดําริฯ ไดลงนาม และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2555 เปนตนมา
ในการเขารวมสนองพระราชดําริฯ ตามแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่หานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ใน 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ซึ่งกําหนดพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชในเขตพื้นทีร่ อบเขาเดน
จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดการภูมิปญ
 ญาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมขายประชาสังคม การ
รวบรวมภูมปิ ญญาทองถิ่นดานการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสํารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพื้นทีร่ ัศมี 50 กิโลเมตร รวมถึงพืชหายาก พืชถิ่นเดียว พืชวงศ
ขิง พืชที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนดานตางๆ สํารวจและติดตามพรรณไมปาชายเลน ในอําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี สํารวจพันธุไกพื้นเมืองในทองถิ่นเพชรบุรี
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการขยายพันธุพืชโดยวิธีดั้งเดิมและการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชที่รวบรวมมาจากพื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ไดแก พืชวงศขิง พืช
สมุนไพรที่นาสนใจ พืชหายากหรือพืชทีม่ ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชน และนําออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไมจากกลุมปาแกงกระจาน การผสมพันธุและขยายพันธุไกพื้นเมือง การจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตรเพชรวนาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ ปลูกแสดงพันธุไม การศึกษาและอนุรักษบัวหลวง
ราชินีโดยรวบรวมสายพันธุ จัดทําลายพิมพดีเอ็นเอ ศึกษาการเจริญเติบโต องคประกอบของสารหอมระเหย การ
จัดการปุยและพัฒนาคุณภาพของดอกบัวหลวงราชินี

- 13 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ประกอบดวย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหา
ยาก หรือพืชทีม่ ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชนและทําลายพิมพดีเอ็นเอ การศึกษาองคประกอบเคมีและฤทธิ์
ตานอักเสบของใบขอยดํา การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานมะเร็งของพืชในวงศ Cappaceae จากเขตพื้นทีป่ า
โปงสลอด การผลิตชาสมุนไพรจากกลุมปาแกงกระจาน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสรางฐานขอมูลพืชทองถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี จัดตั้งหนวยชีววิทยาพืช การจัดทําหนังสือพรรณพืชทองถิ่นพื้นที่ปาโปงสลอด
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติ สรางองคความรูส  งเสริมภูมิปญ
 ญากับการพัฒนาปาตนน้ํา ปาชุมชนเขาแดน และกลุมปาแกงกระจาน
ตามแนวทางทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจ กรรมที่ 8 กิจ กรรมพิ เ ศษสนับ สนุ น การอนุ รัก ษ พั น ธุก รรมพื ช ประกอบด ว ยการจั ดอบรมนั ก
พฤกษศาสตร รุ นเยาว การอบรมปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ พืชใหครู และนั ก เรี ยนในเขตพื้นที่ ใกล เ คีย ง
มหาวิ ท ยาลัย การจั ดการความรู แ ละสร างหลัก สู ตรทอ งถิ่น เพื่ อ การอนุรั ก ษพัน ธุพืช ที่รับ ประทานไดของ
สถานศึก ษาพอเพี ยงและชุ มชนพอเพี ยง สง เสริม การอนุรัก ษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมือ งของจัง หวัด
เพชรบุรีใหกับโรงเรียน องคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนตางๆ เพื่อใหชุมชนและเยาวชนรูจักผักพืน้ บาน มี
ความรักและหวงแหนทรัพยากรทองถิ่น การปลูกสมุนไพรพืชหายากเพื่ออนุรักษและคนควาวิจัยทางแพทยแผน
ไทย การสงเสริมการทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนตางๆ เพื่อใหเยาวชนรูจักพันธุไม
ทองถิ่น การอนุรักษและใชประโยชน สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุไมของ
ทองถิ่น การจัดนิท รรศการพันธุไมในทอ งถิ่ นของจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาและอนุรัก ษพันธุตนยางนา และ
พัฒนาหลักสูตรตนยางนากับพระราชา สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อการอนุรักษพันธุ
พืชภายใตโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับภูมิทศั วนอุทยานเขานางพันธุรัตนเพื่อเปนแหลงศึกษาและอนุรักษ
พืชพื้นถิ่น
จากกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวม
สนองพระราชดําริจะเห็นไดวา จะไมจํากัดเฉพาะเรือ่ งอนุรกั ษพันธุกรรมพืชเทานั้น แตจะรวมถึงทรัพยากรชีวภาพ
ดานอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ แร หิน ดิน วัฒนธรรม และภูมิปญญาดานตางๆ ของประเทศ
ไทยดวย โดยวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดําริฯ คือ ใหเขาใจและเห็น
ความสําคัญ ของพั นธุ ก รรมพื ช ให ร วมคิ ดรวมปฏิบัติ จะเกิดประโยชนถึง มหาชนชาวไทย ใหมีร ะบบขอ มูล
พันธุก รรมพืช สื่ อ ถึ ง กั นได ทั่ ว ประเทศและมี เ ปา หมายหลัก คือ เพื่อ พัฒนาบุคคลากร อนุ รักษ แ ละพัฒนา
ทรัพยากรพันธุ กรรมพืช ใหเ กิดประโยชน ถึงมหาชนชาวไทย ในฐานะที่จัง หวัดเพชรบุรีเ ปนจุดกําเนิดของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สืบเนื่องจากการอนุรักษพันธุตนยางนา จึงขอเรียนเชิญชวนชาวเพชรบุรีและปวง
ชนชาวไทยทุกทานไดมีสวนรวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โดยเฉพาะหน วยงานระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ทอ งถิ่น และโรงเรียนตางๆ เพื่อ ผลในการอนุรัก ษพัฒ นา และใช
ประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืนดังพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “การรักทรัพยากร คือ
การรักชาติ รักแผนดิน”

- 14 เอกสารอางอิง

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ. 2555. แผนแมบท โครงการ
อนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรรี ะยะ
ที่ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559). (ฉบับปรับปรุง). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 31 หนา.
ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย และคณะ (บก.). 2556. แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะที่ 5 ปทหี่ า
(ตุลาคม 2554-กันยายน 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรค สแคว จํากัด. 120 หนา.
ปยะรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย และคณะ (บก.). 2554. แผนแมบทโครงการอนรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที5่ ปทหี่ า (ตุลาคม
พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรค สแคว จํากัด.175 หนา.
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นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นําสิง่ ดีงามสูต าโลก”
สํานักงานประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เนื่องในโอกาสทีโ่ ครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก”
โดยมีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนเจาภาพ ณ เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 และในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นําสิ่ง
ดีงามสูตาโลก” โดยมีองคมนตรี ผูบริหารของ อพ.สธ. โดยมีผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตแหงหระเทศไทย
หนวยงานสนองพระราชดําริ ขาราชการ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และเจาหนาที่เฝารับเสด็จฯ
ณ หองประชุมอาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเ ขารวมจัดนิทรรศการ ในหัวขอ เรื่อ ง “พืชพรรณในวิถีชีวิตลุม น้ํ า
เพชรบุร”ี และไดจัดทําหนังสือประกอบนิทรรศการ โดยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพรรณที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ของคนในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตตนแมน้ําบริเวณปาแกงกระจาน ผานอําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง อําเภอ
บานลาด อําเภอเมือง จนถึงบริเวณปาชายเลนในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1. พืชพรรณตนน้ําแกงกระจาน เปนพืชพรรณที่อยูในกลุมปาแกงกระจาน
2. พืชเศรษฐกิจ ไดแก มะนาว ชมพูเพชรสายรุง และกลวยหอมทองซึ่งเปนพืชเอกลักษณของลุมน้ํา
เพชรบุรี และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสรางรายไดใหกับเกษตรกรจํานวนมาก
3. พืชประวัติศาสตร ไดแก ยางนา มะฮอกกานี ลีลาวดี หวา และบัวหลวงราชินีเปนพืชที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรของเพชรบุรี และของประเทศไทย ควรคาแกการอนุรักษและพัฒนาเพื่อนําไปสูการใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในแงของจิตใจและความผาสุกของคนในสังคม
4. พืชในวิถีชีวิต ไดแก ตาล ชะคราม พืชปาชายเลน และพืชสมุนไพร ซึ่งเปนพืชที่มีความสัมพันธกับวิถี
ชีวิตของคนเพชรบุรีเปนเวลาอันยาวนาน
หนังสือนี้จะกลาวถึงความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การใชประโยชน และแนวทางการอนุรักษ
พืชพรรณเหลานี้ ทั้งโดยหนวยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสวนรวมในการดําเนินการ ซึ่ง
เปนประโยชนในการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพืชพรรณเหลานี้ใหมีความยั่งยืน และเปนการแสดงถึง
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ไดทรงริเริ่มและวางรากฐานการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อประโยชนตอมหาชนชาวไทย
นอกจากนี้ยังมี การจัดนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ 80 หนวยงาน นําเสนอทรัพยากรทั้งสามฐาน
ทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา นิทรรศการงาน
สวนพฤกษศาสตรโ รงเรียน 152 โรงเรียน นิท รรศการฐานปราชญชาวบานและภูมิปญ ญาทองถิ่น 14 ฐาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ไดแก การอนุรักษศึกษาพัฒนาและใชประโยชนพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมือง

- 16 พืชสมุนไพรภูมิปญญาไทย นอกเหนือจากเรื่องทางวิชาการแลว ยังมีการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบาน 4 ภาค การ
แสดงพฤติกรรมสัตวหลากหลายรูปแบบใหเลือกชมฟรีไดที่เวทีการแสดงกลางแจง รวมทั้งเปดโอกาสใหสนับสนุน
ผลิตภัณฑพื้นบานนานาชนิดที่นํามาจําหนาย รวมทั้งของที่ระลึกที่นาสะสมอีกดวย
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การจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน “พืชพรรณในวิถีชีวิตลุมน้ําเพชรบุรี” โดยคณาจารยและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การวิจัยและพัฒนาพันธุแคคตัสในเกาหลีใต
ผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส สุวรรณสินธุ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
แคคตัส มีชื่อสามัญ : cactus, cactus pear และ prickly pear มีชื่อวิทยาศาสตร : Opuntia spp.
อยูในตระกูล Cactaceae พืชที่จัดอยูในประเภทพืชลําตนอวบน้ํา (Stem succulent) สําหรับพืชทีจ่ ัดอยูใน
ตระกูลของแคคตัส จะตองประกอบดวย ลักษณะทางพฤกษศาสตร 4 ประการ คือ 1) เปนไมยืนตน 2) เปน
พืชใบเลี้ยงคู 3) ออกลูกเปนผลเซลลเดียว และ 4 ) มีตุมหนาม ลักษณะพิเศษทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งคือ
แคคตัสแทบทุกชนิดจะไมมีใบหรือลดรูปใบกลายเปนหนาม หรือขน และแมวาพืชวงศอื่นจะจะมีการลดรูปใบและ
มีหนามเชนกัน ตัวอยางเชน พวกยูโฟเบีย (Euphorbia) แตยังมีใบเล็ก ๆ ใหเห็นเปนสวนใหญ เพียงแตอาจหลุด
รวงเร็ว ไมไดหายไปเหมือนแคคตัส
แคคตัส (Cacti) เปนภาษากรีกโบราณ หมายถึง พันธุไมที่มหี นาม (ใบที่เปลี่ยนรูปกลายเปนหนาม)
แคคตัสสวนใหญ มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาใต พบมากในพื้นที่แถบทะเลทราย แตมีบางประเภทที่เติบโตอยู
ในปาเขตรอนชื้น ซึ่งแคคตัสกลุมนีม้ ักจะมีลําตนแบนๆ แตกตางจากพวกที่อยูในทะเลทราย ที่มักจะมีลําตนกลมๆ
ทั้งนี้เพือ่ ใหมพี ื้นที่ในการรับแสงมากทีส่ ุด สามารถพบแคคตัสเจริญเติบโตอยูตามบริเวณทุงหญา เกาะอาศัยอยู
กับตนไมใหญในปาชื้น บนภูเขา หรือแมกระทั่งริมทะเล
แคคตัสมีลักษณะผิดไปจากไมยืนตนพันธุอื่นๆ ทีม่ ีใบและที่ใบมีปากใบ สําหรับถายเทอากาศ และคายน้ํา
ออก ทําใหน้ําระเหยออกจากตนไดเร็ว เนื่องจากแคคตัสไมมีใบ มีแตหนาม น้ําจึงระเหยออกไปไดยาก แคคตัสจึง
เก็บถนอมน้ําไวไดนานกวาพันธุไมอื่นและเติบโตไดดีในที่แหงแลง

ภาพที่ 1 การจัดตกแตงสายพันธุแคคตัสเปนรูปประเทศเกาหลีใต
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ก

ข

ค

ภาพที่ 2 ตนพันธุที่ใชเปนตนตอสําหรับตอยอด (ก) และ (ข) แคคตัสประดับหลากหลายสายพันธุ (ค)

ภาพที่ 3 การพัฒนา และการเพิ่มจํานวนตนพันธุดีดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ภาพที่ 4 การเพิ่มจํานวนตนพันธุแคคตัส ดวยวิธีการตอยอดสายพันธุดีที่ตลาดตองการ

ภาพที่ 5 แคคตัส ที่ไดรับการพัฒนาสายพันธุแลว

- 21 เมื่อครัง้ ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใตปลายปทผี่ านมา ไดเขาดูงานแปลงตะบองเพชร ที่
ภาครัฐบาลและเอกชนรวมกันวิจัยและพัฒนาพันธุ ซึ่งหวงเวลาที่เขาไปดูงานเผอิญโชคดี วันนั้นไดมีกิจกรรมหรือ
การประกวดแคสตัส เพื่อประเมินสายพันธุแคสตัสทีผ่ ลิตทุก ๆ สายพันธุ จัดประกวดขึ้นโดยการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากคณะกรรมการ ซึ่งจัดมาจากเกษตรกรผูผลิตและจําหนายจากหมูบ านของจังหวัดตางๆ
ประมาณ 120 คน มาเปนคณะกรรมการประกวด และจะมีนักวิชาการคอยใหคําปรึกษา และเก็บขอมูลความ
ตองการ ถามวาทําไมตองเปนเกษตรกร ไดรบั คําตอบวา เปนผูไดรับขอมูลทางตรงจากผูบ ริโภค ซึง่ หลากหลาย
ความคิดเห็น จึงเห็นไดวา ประชากรของเกาหลีทุกคน ชนชั้นมีความสําคัญดวยกันทั้งหมด เมื่อมีการผลิต ก็จัดใหมี
การตลาดรองรับ พรอมทั้งปรับปรุงพัฒนาใหไดตามความตองการ และทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือผูบริโภคตองถูกใจและ
ปลอดภัยดวย

- 22 ภาพที่ 6 การประกวดแคคตัส ดวยการประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการ จากเกษตรกร
ผูผลิตและจําหนาย

ภาพที่ 7 สายพันธุแคคตัสที่ไดรับรางวัล

ภาพที่ 8 รูปแบบการจัดกระถางจําหนายของสายพันธุแคคตัส และไมอวบน้ําในเกาหลีใต

- 23 การใชประโยชนของแคคตัส
แคคตัสสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดหลายดาน เชน 1) เปนอาหาร โดยรับประทานผลสด
รับประทานสวนของตน คือ นํามาเชื่อม ตม หรือทอด อีกทัง้ นํามาใชเลี้ยงสัตว 2) เปนเสา แนวรั้ว หรือผนัง 3) ใช
ในการประกอบพิธีกรรมาทางศาสนา เชน พิธีกรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันและเเม็กซิกัน 4) ใชประดับตกแตง
สถานที่ เชน ตกแตงกับสวนหิน หรือสวนทะเลทราย 5) ปลูกเลี้ยง สะสมพันธุเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน
เอกสารอางอิง

moo piglet (2551). แคคตัส (ตะบองเพชร) . [ออนไลน] สืบคนไดจาก :
http://cactusbymoo.blogspot.com/2008/02/blog-post.html
National Institute of Horticultureal &Herbal Science (NIHHS). NIHHS tap – dong branch office for
flower . 540-51, tap – dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do.
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แกนตะวัน (Jerusalem artichoke)
ดร.ชมดาว ขําจริง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แกนตะวัน (Jerusalem artichoke หรือ sunchocke) มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Helianthus
tuberosus L. เปนพืชที่มีแหลงกําเนิดในแถบทวีปอเมริกาเหนือ แตสามารถปรับสภาพไดดีในสภาพอากาศรอน
และมีความทนทานแข็งแรง อยูในสกุลเดียวกับทานตะวัน มีดอกคลายดอกทานตะวันและบัวทอง แตมีขนาดเล็ก
กวา จากคุณสมบัติดงั กลาวทําใหไดรับชื่อใหมวา “แกนตะวัน”

ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลําตน มีสวนที่อยูเหนือดินสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร และมีขนปกคลุม
ทั่วลําตน
ใบ รีคลายรูปไข บางพันธุ มีขอบใบหยักผิวใบไมเรียบมีขนปกคลุม
ดานหลังใบ
ดอก มีรูปรางทรงกลม แบน สีเหลือง คลายดอกบัวตอง มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของดอก 4-8 เซนติเมตร และจะเริ่มออกดอกที่ชวงอายุ 60 วัน
หัว ลักษณะคลายหัวมันฝรั่งเปลือกนอกมีสีน้ําตาลออน เนื้อในมีสีขาว
สามารถนํามารับประทาน และแปรูปเปนผลิตพันธุตาง ๆ

ข
ภาพที่ 1 ก) ดอกแกนตะวัน และ (ข) หัวแกนตะวัน
คุณคาทางโภชนาการของแกนตะวัน
หัวแกนตะวันเปนแหลงของแรธาตุ และเกลือแรทสี่ ําคัญ ไดแก โพแทสเซียม เหล็ก ทองแดง รวมถึงยัง
เปนแหลงของวิตามินบี และซี สําหรับสวนประกอบในหัวแกนตะวันสด 100 กรัม มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณสารอาหารในแกนตะวัน
สารอาหาร
พลังงาน
โปรตีน
ไขมัน
คารโบไฮเดรต
ใยอาหาร
น้ําตาลทั้งหมด
สารตานอนุมูลอิสระ
(ที่มา : คําแพง กิ่งแกว, ม.ม.ป., หนา22)

แกนตะวันสด
91
กิโลแคลอรี่
1.4
กรัม
0.0
กรัม
21.4
กรัม
4.0
กรัม
3.3
กรัม
408

- 25 สรรพคุณของแกนตะวัน
1. ชวยทําใหเจริญอาหาร
2. ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย ชวยลดการติดเชื้อ เพราะสารอินนูลินจะชวยลดปริมาณของ
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เชน เชื้อ อี.โคไล (E. coli) และ โคลิฟอรม (Coliforms) ใน
ขณะเดียวกันยังไปชวยเพิ่มการทํางานของแบคทีเรียกลุมที่เปนประโยชนตอรางกายใหเจริญเติบโตดีขึ้นอีกดวย
เชน บิฟโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และแลคโตบาซิลัส (Lactobacillus)
3. ชวยปองกันอาการภูมิแพ การแพอาหาร โดยเฉพาะในเด็ก
4. ช วยโรคเบาหวานโดยหัวแกนตะวั นมี น้ําประมาณ 80% และมีคาร โบไฮเดรตประมาณ 18% ซึ่ง
คารโบไฮเดรตสวนใหญจะเปนอินนูลิน (Inulin) อินนูลินเปนสารเยื่อใยอาหารที่ใหความหวานได
5. ชวยควบคุมน้ําหนัก เนื่องจากแกนตะวันมีสารประกอบเชิงซอนกลุมคารโบไฮเดรตที่ใหพลังงานต่ํา
กวาคารโบไฮเดรตทั่วไป มีลักษณะคลายแปง แตมีคุณสมบัติในการรักษาสมดุลของสารอาหารที่รับประทาน โดย
ชวยคงระดับพลังงานใหคงที่ ทําใหรูสึกอิ่มนาน ซึ่งไมเหมือนกับแปงทั่วไปที่รางกายยอยสลายแลวถูกดูดซึมเขาไป
สะสมเปนไขมันแลวทําใหอวน จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูที่กําลังประสบปญหาภาวะน้ําหนักเกิน
6. ชวยปองกันโรคหัวใจ และไขมันในเลื อดสู ง เพราะเส นใยของแก นตะวันจะชวยดูดซับน้ํ ามันและ
น้ําตาลที่รับประทานเกินไว ไมวาจะเปนคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด หรือไขมันเลว ทิ้งออกทางอุจจาระ
7. ชวยกระตุนการดูดซึมของแรธาตุหลายชนิด ชวยปรับสภาพของลําไสใหเหมาะสมตอการดูดซึมแรธาตุ
บางชนิด ที่ไมสามารถดูดซึมไดในลําไสเล็ก และชวยใหลําไสใหญสามารถดูดซึมแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกายได
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชวยดูดซึมธาตุแคลเซียมไดมากถึงรอยละ 20% รวมไปถึงธาตุเหล็ก ฯลฯ
8. ชวยในการทํางานของระบบขับถาย ชวยทําความสะอาดลําไส ชวยเก็บกวาดของเสียในระบบทางเดิน
อาหารไดเปนอยางดี แกอาการทองผูกได เนื่องจากทําใหอุจจาระมีกากใยมากขึ้น และยังชวยลดกลิ่นเหม็นของ
อุจจาระ
9. ชวยลดอาการจุกเสียดแนนทอง แกอาการทองเสีย
10. ชวยกระตุนการหลั่งของน้ําดี
11. ชวยในการขับปสสาวะ
12. ชวยปองกันสารพิษอยางโลหะหนัก เชน สารตะกั่ว

- 26 การแปรรูปแกนตะวัน
การแปรรูปเปนแปงแกนตะวัน แปงที่ไดจากแกนตะวันมีทั้งใยอาหาร และสารพรีไบโอติก สามารถใช
เปนสวนผสมของผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ขนมอบ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป
เปนน้ําเชื่อม เชน ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ชา กาแฟ นมเปรี้ยว และสุรา

ภาพที่ 2 การแปรรูปแกนตะวันเปนผลิตภัณฑตาง ๆ
เอกสารอางอิง

คําแพง กิง่ แกว. (ม.ม.ป.). แกนตะวัน พืชมหัศจรรยดานสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเคเคมีเดีย่ .
ณัฐวุฒิ สุดใจดี พิษณุ ทองโพธิง์ าม และอาสูร ออนนวม. อิทธิพลของปุยคอกที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
แกนตะวัน. ปญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
ประภาส ชางเหล็ก บุญรวม จันทรชื่น สกล ฉายศรี นวะรัตน พิราภ สุภัทรา เมทนีกรชัย และ เจระศักดิ์ แซล.ี
(2555). ศึกษาการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของแกนตะวัน (Helianthus tuberosus) ณ แปลงทดลอง
สถานีวจิ ัยกาญจนบุร.ี การประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 9.
นครปฐม : 2161-2165.
สนั่น จอกลอย รัชนี พุทธา วิลาวรรณ ตุลา และถวัลย เกษมาลา. (2549). ศึกษาอิทธิพลของการใชสวนขยายพันธุต อ
การงอกการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของแกนตะวัน. วารสารแกนเกษตร, 34(2), 151-156.
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ความปลอดภัยในอาหารพรอมบริโภค กรณีศึกษา: ซูชิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินตนา วิบูลยศิริกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ซูชิ (Sushi) หรือขาวปนเปนอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากญีป่ นุ มีประวัติศาสตรยาวนานเปนพันป เพื่อเปน
การถนอมรักษาปลาใหเก็บไดนานหลายเดือนดวยวิธีการหมัก โดยการนําปลาดิบทีท่ ําความสะอาดแลววางลงใน
ภาชนะ แลวนําขาวและเกลือวางลงบนหนาปลา กดทับดวยกอนหินหนักๆ นานประมาณ 2-3 อาทิตย เมื่อนํา
ปลาออกจากภาชนะก็สามารถเก็บไวไดประมาณ 2-3 เดือนและบริโภคไดเลยโดยไมตองทําใหสุก ตอในปจจุบัน
ไดปรับเปลี่ยนจากการหมักมาเปนการบริโภคปลาแบบสดๆ ไมผานการหมักหรือการปรุงใหสุก ทําใหซูชิและ
อาหารทีท่ ําจากอาหารทะเลและนํามาบริโภคโดยไมผานการปรุงสุก มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในอาหารสูง
นอกจากซูชิ ยังมีซาชิมิ (Sashimi) ที่จัดอยูในอาหารคลายซูชิ และมีความหมายแตกตางกัน
ซูชิ หมายถึง อาหารที่มีขาวที่ปรุงสุกแลวและขึ้นรูปตางๆ โดยขาวมีการนํามาปรุงรสดวยน้ําสมสายชูและ
ตกแตงผิวหนาดวยอาหารอื่นที่ไมปรุงสุกหรือผานการปรุงสุกแลว เชน อาหารทะเล ปลา สัตวน้ํามีเปลือกตางๆ
และไขของสัตวน้ําเหลานั้น รวมทั้งผัก เนื้อสัตวและไข และอาจถูกหอหรือไมก็ไดดวยสาหรายทะเล สวนซาชิมิ
คือ อาหารทะเลที่ถูกนํามาแลเปนชิ้น ไมมีกระดูกปน อาจไดจากทั้งปลา หอย ปลาหมึก ปู กุง ไขปลาและอาหาร
ทะเลอื่นที่ไมไดปรุงใหสกุ
ซูชิมีหลายรูปรางลักษณะและแตละลักษณมีชื่อเรียกตางๆ เชน
• ซูชินิกิริ เปนซูชิดั้งเดิมที่ใชมือในการปนขาวที่ปรุงสุกแลวเปนแผนหรือกอนและมีชิ้นปลา หอย
ไขปลาบนผิวหนา กอนรับประทานจะนําไปจุมในซอสถั่วเหลืองและมักถูกเสิรฟ ใหผูบริโภคเปนคู
• ซูชิมากิ เปนซูชิที่มีปลาและองคประกอบอื่นวางบนขาวที่ปนเปนกอนและหอดวยสาหรายทะเล
แหงทีผ่ ิวดานนอก
• ซูชิเทมากิหรือซิราชิ เปนซูชิทม
ี่ ีการตกแตงผิวหนาขาวปนดวยองคประกอบตางๆ เชน ปลาดิบ
และผักตาง
• ซูชิอินาริ เปนซูชิที่ไดจากขาวที่ผานการปรุงรสดวยน้ําสมสายชูและผสมผักชนิดตางๆ แลวหอ
ดวยแผนเตาหูทอด

- 28 ปจจุบัน ซูชิเปนอาหารที่คนทุกระดับรายไดสามารถบริโภคได หารับประทานไดตามตลาดสด ไมจํากัด
เฉพาะในรานอาหารญี่ปุน ซึ่งยังจํากัดเฉพาะผูมรี ายไดมากเพียงพอจึงสามารถเขาไปรับประทานได ซูชิตามตลาด
สดหรือตลาดนัดที่พวกเรารูจ ักกันราคาเพียงชิ้นละ 5-10 บาท มีใหเลือกมากมายหลายหนา
ผูบริโภคยังเชื่อวาซูชิเปนอาหารสุขภาพ เนื่องจากมีไขมันต่ําและบางหนายังมีปลาเปนสวนประกอบ ซึง่
เชื่อวาเหมาะสมกับคนทุกวัย แตในความเปนจริงแลว การรับประทานซูชิแบบไมระมัดระวังเรื่องความสะอาด
ของซูชิ อาจทําใหผบู ริโภคเกิดความเจ็บปวยเนือ่ งจากอาหารเปนพิษได นอกจากนี้ซูชิทวี่ างขายตามตลาดสดอาจ
ทําไวกอนนํามาขายหลายชั่วโมงหรืออาจทําอยางไมถกู สุขลักษณะ จึงมีโอกาสสูงทีจ่ ะเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
กอโรคชนิดตางๆ ตามเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
2549 กําหนดวา อาหารทั่วไปที่มิใชอาหารควบคุมตองมีปริมาณจุลินทรียดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณจุลินทรียชนิดตางๆ ที่อนุญาตใหพบได
ชนิดจุลินทรีย
จํานวนจุลินทรียท ั้งหมด/กรัม
MPN Escherichia coli/กรัม
Staphylococcus aureus/กรัม
Clostridium perfringens/กรัม
Bacillus cereus/กรัม
Salmonella spp./25 กรัม
Vibrio cholera/25 กรัม
Vibrio parahaemolyticus/25 กรัม
Listeria monocytogenes/25 กรัม
ที่มา: กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2553)

ปริมาณทีก่ ําหนดใหพบในอาหารได
นอยกวา 1x106
นอยกวา 3
นอยกวา 100
นอยกวา 100
นอยกวา 100
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

โดยทั่วไปซูชิที่วางขายในตลาดสด บนฟุตบาทหรือตามซูเปอรมารเกตของหางสรรพสินคาประกอบดวย
ขาวเจาที่ถูกผสมกับน้ําสมสายชูจากขาว (rice vinegar) สาหราย ผัก ปลาดิบ หรืออาหารทะเลที่ปรุงสุกแลว เชน
กุงตม หอย ปลาหมึก เปนตน รวมทั้งไขหวาน ไขกุง ดวยเหตุนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะมีการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย
ตางๆ ไดแก Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, Salmonella species, Bacillus
cereus and Listeria monocytogenes ที่ทําใหเกิดอาหารเปนพิษ ดังรายงานของ สุดสายชล หอมทองและ
คณะ (2554) ซึ่งรายงานวา ซูชิหนาสาหราย ปลาดิบ ไขกุง ไขหวานและกุงมีปริมาณ Staphylococcus aureus
มากกวาปริมาณที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนดหลายเทา แตมีปริมาณ Bacillus cereus ต่ํากวาปริมาณ
สูงสุดที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด โดยคณะผูเขียนอธิบายวา ในซูชิมีคาความเปนกรดดางอยูในชวง
4.37-5.67 ซึ่งสามารถยับยัง้ การเจริญของ Bacillus cereus ได แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ
Staphylococcus aureus เนื่องจากจุลินทรียชนิดนี้สามารถทนความเปนกรดดางไดในชวง 4.0-9.8 ทําให
จุลินทรียชนิดนี้ทนตอความเปนกรด-ดางในซูชิได และเจริญเติบโตตอเนื่องระหวางทีซ่ ูชิอยูในตลาดสดซึ่งมี
อุณหภูมิคอนขางเหมาะสม ถึงแมวาซูชิที่ขายในตลาดสดจะมีโอกาสเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิด

- 29 อาหารเปนพิษมากกวา แตไมไดหมายความวาซูชิที่ขายในหางสรรพสินคาหรือภัตตาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศ
จะปลอดภัย ในตางประเทศก็มีรายงานการเกิดโรคอาหารเปนพิษกับผูบ ริโภคซูชิเหมือนกันดังรายงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมือ่ ปพ.ศ. 2549 ซึ่งมีผูปวยจากการติดเชื้อ Salmonella ที่เรียกวา salmonellosis จากการ
บริโภคซูชิในรานขายซูชิแหงหนึง่ ทําใหมีผปู วยหลายสิบคน ทางรานขายอาหารแหงนั้นจึงรับผิดชอบดวยการปด
รานเพื่อทําความสะอาดและปรับปรุงสุขลักษณะของผูส ัมผัสกับซูชิ เพื่อปองกันการเกิดปญหาอีกครัง้ ในประเทศ
ไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอน มีอาหารหลายประเภทที่ขายตามตลาดหรือบนฟุตบาทที่มีความเสี่ยงตอการทําให
เกิดโรคอาหารเปนพิษ ทําใหการสอบกลับเพื่อหาสาเหตุวาอาหารชนิดใดทําใหเกิดอาหารเปนพิษกับผูบ ริโภค
เปนไปไดยาก อีกทัง้ ผูป วยที่เกิดจากอาหารเปนพิษมักไมมีการรายงานหรือพบแพทยอยางเปนทางการ ทําใหไมมี
บันทึกการเจ็บปวย การทําใหซูชิปลอดภัย ไมกอใหเกิดอาหารเปนพิษกับผูบริโภค ผูผลิตซูชิตองปฏิบัติตาม
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารอยางเครงครัด เนือ่ งจากทุกขั้นตอนของการทําซูชิทําใหเกิดโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย
จะปนเปอนสูอาหารทัง้ สิ้น และไมมีขั้นตอนใดเลยกอนถึงผูบ ริโภคที่จะลดจํานวนเชื้อจุลินทรีย
วิธีการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยในการทําซูชิเพื่อวางขายตามสถานที่ตางๆ
1. การทําใหขาวเปนกรด โดยการใชน้ําสมสายชู เพื่อปรับสภาวะในขาวใหสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียกอโรคชนิดตางๆ คาความเปนกรดดาง (pH) ที่เหมาะสมในขาวเพื่อยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
คือ 4.6 หรือต่ํากวา ถาคา pH สูงกวานี้จะทําใหสภาวะแวดลอมเหมาะสมสําหรับการเจริญของแบคทีเรียกอโรค
คา pH ในขาวปนอาจมีคาสูงขึ้นเมื่อเก็บรักษาหรือวางขายเปนเวลาหลายชั่วโมงหลังการผสมน้ําสมสายชูกับขาว
สุก ดังนั้นจึงตองมีการวัด pH ของขาวสม่ําเสมอหลังการผสมจนกวาซูชิจะถึงมือผูบริโภค ถา pH มีคาสูงขึ้นตองมี
การเติมน้ําสมสายชูในขาวเพิ่มขึ้นหรือไมนําขาวมาใชทําซูชิหลังจากผสมขาวกับน้ําสมสายชูและเก็บรักษาใน
สถานที่มีอุณหภูมิสงู กวา 5 องศาเซลเซียส นานกวา 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ความเปนกรดในขาวยังชวยปองกัน
สวนประกอบอื่นบนซูชิจากการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได ตัวอยางสวนผสมที่ใชทําใหขาวปนเปนกรด ดังตาราง
ดานลาง
สูตร 1
ขาวเต็มเมล็ด
900 กรัม
น้ําสะอาด
1,100 มิลลิลิตร
น้ําสมสายชูขาว
135 มิลลิลิตร
น้ําตาล
57 กรัม
เกลือ
9 กรัม
ที่มา : NSW Food Authority (2014)

สูตร 2
900 กรัม
1,320 มิลลิลิตร
99 มิลลิลิตร
94 กรัม
25 กรัม

สูตร 3
900 กรัม
1,250 มิลลิลิตร
44 มิลลิลิตร
44 กรัม
8 กรัม

2. การควบคุมอุณหภูมิ เปนสิ่งสําคัญในการชะลอการเจริญของแบคทีเรียกอโรคในซูชิ ถึงแมจะมีการ
ปรับคา pH แลวก็ตาม เนื่องจากสวนประกอบอื่นของซูชิจะทําใหคา pH ของขาวปนสูงขึ้น เชน อาหารทะเลทั้งที่
ปรุงสุกและไมสุก และเนื้อไก เปนตน ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาของขาวและสวนประกอบอื่น
ระหวางการผลิตและการวางขาย

- 30 ในทางทฤษฎี ซูชิทุกชนิดควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส ถาซูชิถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
5-60 องศาเซลเซียส ควรปฏิบัติดงั นี้
• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิของการเก็บรักษาซูชิไดภายในไมเกิน 2 ชั่วโมง ตองบริโภคซูชินั้น
ทันทีหรือเก็บรักษาตอในตูเย็น
• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาซูชิไดเกินกวา 2 ชั่วโมง แตนอยกวา 4 ชั่วโมงตอง
บริโภคซูชิทันที
• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาซูชิไดเกินกวา 4 ชั่วโมง ตองทิ้งซูชินั้น เพราะมี
ความเสี่ยงที่ซูชิจะมีแบคทีเรียกอโรคเจริญเติบโตจนทําใหผบู ริโภคเจ็บปวย
3. การจัดการสวนประกอบอื่นๆ ของซูชินอกจากขาว เพื่อทําใหซูชิสะอาดปราศจากการปนเปอนของ
จุลินทรียกอ โรค เครือ่ งมือ อุปกรณและสวนประกอบอื่นของซูชิที่ไมใชขาวตองสะอาด และผานการฆาเชื้อกอน
นํามาทําซูชิ ปลาดิบที่นํามาทําซูชิตองมีการจัดการแยกจากสวนประกอบอืน่ ทีพ่ รอมบริโภค เชน ปลาทีป่ รุงสุกแลว
เนื้อไก ไข ผักเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปอนขามของจุลนิ ทรียกอโรค
4. การบันทึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการซูชิชวยประกันวาซูชจิ ะมีความปลอดภัยในการบริโภค โดยทํา
การบันทึกสิง่ ตางๆ ไดแก
• คา pH ของขาวที่ผสมน้ําสมสายชูแลว
• อุณหภูมิของขาวและซูชิ
• อุณหภูมิของซูชิที่วางขาย
• ระบบการควบคุมเวลาในการเก็บรักษาซูชิ
• เวลาที่ซูชิถูกวางขาย
• ถาซูชิถูกทําและวางขายทันทีตองมีการบันทึกเวลาที่ทําซูชิ
• ตองการมีการบันทึกลักษณะทางกายภาพ เชน สี รูปรางลักษณะของซูชิเพื่อใชในการกําหนด
ลักษณะที่อาจแตกตางกันระหวางซูชิที่ทําแตละเวลา แตละครั้ง
5. ขอควรปฏิบัติระหวางการเตรียมซูชิเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอ นแบคทีเรียกอโรค ไดแก
• ซื้อสวนประกอบที่ใชทําซูชิที่มีคุณภาพดี
• เพื่อฆาไขพยาธิตางๆ ที่อาจมีอยูในปลาดิบ จึงเก็บรักษาปลาดิบในชองแชแข็งที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวา -20 องศาเซลเซียส อยางนอย 24 ชั่วโมง
• หลังการแชแข็งปลาดิบ ตองละลายน้ําแข็งในชองเย็นและเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิต่ํากวา 4 องศา
เซลเซียส
• เก็บวัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงสุกแลวแยกกันเปนสัดสวนเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนขาม
• ละลายน้ําแข็งปลาแชแข็งครัง้ ละปริมาณนอย และไมเก็บรักษาวัตถุดิบในตูเย็นนานเกินไป มี
การจัดการวัตถุดิบตามหลักการ “เก็บกอน ใชกอน”
• ลางมือดวยสบูและน้ําอุนกอนการเตรียมซูชิ และมีการควบคุมสุขลักษณะระหวางบุคคลที่
สัมผัสซูชิ

- 31 ทําความสะอาดพื้นทีจ่ ัดเตรียมซูชิและเครื่องมือ อุปกรณที่ใชและมีการสัมผัสกับซูชิเสมอ และ
ทําการฆาเชื้อเครื่องมือและอุปกรณเหลานั้นดวยน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํายาลางจานที่อุณหภูมสิ ูงกวา 82 องศา
เซลเซียส
• ปรุงเนื้อสัตวและไขที่เปนสวนประกอบของซูชิที่อุณหภูมิสงู กวา 75 องศาเซลเซียส และใช
เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเทานั้น
• เมื่อหุงขาวที่ใชทําซูชิสุกแลว ตองรักษาใหอุณหภูมิของขาวสูงกวา 63 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา
8 องศาเซลเซียส ทันทีทที่ ําได ถาไมไดนําขาวสุกมาเตรียมซูชิทันที
• ลดเวลาในการเตรียมซูชิใหนอยทีส่ ุดและเก็บรักษาหรือวางขายซูชิที่เตรียมแลวที่อุณหภูมิต่ํากวา
4 องศาเซลเซียสกอนถึงมือผูบริโภค
• ทิ้งซูชิทเี่ หลือหรือเตรียมไวและขายไมหมดในแตละวัน ไมนํามาขายวันถัดไป
•

เอกสารอางอิง

สุดสายชล หอมทอง จิราพร ตันวุฒิบณ
ั ฑิต ณัฐชนาภัทธ ดังกอง อําไพ บุตรงาม และบุณฑริกา นิลโนรี. 2554.
การแพรกระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูช.ิ วารสารวิทยาศาสตรบรู พา.
16(1). 69-76.
NSW Food Authority. 2007. Food Safety Guidelines for the Preparation and Display of Sushi.
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- 32 การเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียโดยฮอรโมนเอสตราไดออล
Feminization of Common Lowland Frog (Rana rugulosa Wiegmann) with Estradiol
รุงกานต กลาหาญ1 และ ณัทฐพล ภูระหงษ2
1
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดยอ
การเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียโดยใหฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ 35 ไมโครกรัม/
อาหาร 100 กรัม ศึกษาในกบนาอายุ 3 วัน ขนาดประมาณ 0.01 กรัม/ตัว ใหอาหารผสมฮอรโมนเปนระยะเวลา
40 วัน ดวยอาหารผง (ปลาปน รําละเอียด และวิตามินซี) และอาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยน้ํา เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบวา การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร รวมถึงปริมาณอาหารที่กินของกบนาที่ไดรับ
อาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลทุกระดับ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) จากนั้นเลี้ยงตอโดยไมให
ฮอรโมนเอสตราไดออลเป นระยะเวลารวม 180 วั น เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบวา กบนาที่ได รับอาหารเสริม
ฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช
อาหารสูงกวากลุมทดลองอื่น (p<0.05) ในขณะที่ปริมาณอาหารที่กิน มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดย
มีคาเทากับ 0.08 ± 0.00 กรัม/ตัว/วัน คาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมน
เอสตราไดออลที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีคาสูงกวากลุมทดลองอื่น (p<0.05) และการเสริม
ฮอรโมนเอสตราไดออลทุกระดับเปนระยะเวลา 20 วัน มีผลใหระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในกบนาเพิ่มขึ้น แตเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองที่ 40 วัน พบวาระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคาการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหารกบนา
ขนาดประมาณ 0.01 กรัม/ตัว ที่ระดับ 10 และ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 40 วัน สามารถ
เปลี่ยนเพศกบนาเป นเพศเมี ยได 100 เปอรเซ็นต และระดับ การเสริม ฮอรโ มนเอสตราไดออลที่ร ะดับ 25
ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร และการเปลี่ยนเพศกบนา
ใหเปนเพศเมีย
บทนํา

กบนาเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ที่เปนสัตวเศรษฐกิจนาสนใจชนิดหนึ่ง เพราะกบนาเปนสัตวที่เลี้ยงงาย
เจริญเติบโตเร็ว กินอาหารนอย ตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา ทํารายไดดีใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง แตปญหาที่พบอยู
เสมอสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงกบนาคือ ความไมสม่ําเสมอของขนาด และน้ําหนักกบ ในแตละครอก (ทองยุน,
2540) โดยทั่วไปกบเพศผูมักจะมีขนาดเล็กกวากบเพศเมีย ซึ่ง ความแตกตางของลักษณะเพศภายนอกที่มอง
เห็นชัด คือ กบเพศผูจะมีถุงเสียงใตคาง กบบางชนิดมองเห็นไดชัดเจนแตบางชนิดมองไมเห็น สวนกบเพศเมียนั้น
ไมมีถุงเสียง และลักษณะที่สําคัญคือ ขณะที่กบเพศเมียมีไขแก จะมองเห็นสวนทองโปงนูนไดชัดเจนมาก ผิวหนัง
จะเรียบ และสวนทองจะนิ่ม ซึ่งความแตกตางของเพศในสัตวนั้นถูกควบคุมโดยฮอรโมนเพศ ระบบฮอรโมนเพศ
ในสัตวมีกระดู กสั นหลั งถู กควบคุม การทํางานโดยสมองสวนหนาที่เรียกวาไฮโปทาลามัส ซึ่ง ผลิตฮอรโมนที่
เรีย กว า Gonadotropin - Releasing Hormone, GnRH ทํา หนา ที่ก ระตุ นใหตอ มใตส มองผลิ ต

- 33 Gonadotropin Hormone ซึ่ง จะมี ผลเรง ใหเกิดการผลิต gonadal steroid ของอวัยวะสืบพั นธุ ไดแก
ฮอร โมนเอสตราไดออลในเพศเมียมีผลใหเกิดการสุก ของไข และฮอรโมนแอนโดรเจนในเพศผู มีผลตอ การ
เจริญเติบโต และการหลั่งน้ําเชื้อในเพศผู นอกจากนี้ฮอรโมนเอสตราไดออลในสัตวเลือดอุนยังสรางไดจาก ตอม
หมวกไต คอรปสลูเทียม และรก (วารุณี, 2540) การควบคุมลักษณะเพศเมียนั้นถูกควบคุมโดยการทํางานของ
ฮอรโมนเอสตราไดออล หรือเอสโตรเจน ซึ่งเปนฮอรโมนในกลุม steroid hormone ที่ผลิตจากรังไข ซึ่งผล
ของฮอรโมนเอสตราไดออลจะมีทั้ง ในดานกระตุน และยับยั้งการพัฒนาของระบบสืบพันธุ กลไกการควบคุม
ระดับฮอรโ มนเอสโตรเจนขึ้ นอยู กับ ระดั บฮอรโ มนในตัวสัตวเ อง และฮอรโ มนที่ไดรับ จากภายนอก ปริมาณ
ฮอรโมนเอสโตรเจนที่สูงจะสงผลใหเพศเมียมีความสมบูรณเพศ ดวยเหตุผลดังกลาว การทดลองนี้จึงตองการ
ศึกษาความเปนไปไดในการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในกบนาระยะลูกออด เพื่อเปลี่ยนเพศกบใหเปนกบเพศ
เมีย โดยการศึกษาระดับ ความเข มขนของฮอรโมนเอสตราไดออล ที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนเพศของกบนา
เนื่องจากกบนาเพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู ซึ่งจะสงผลใหกบมีขนาดใหญ และมีขนาดใกลเคียงกัน เกษตรกร
สามารถนําขอมูล และความรูดังกลาวไปใชในการผลิตกบเพื่อขายในเชิงพาณิชยได
วิธีการศึกษา
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) โดยใหระดับฮอรโมนเอสตรา
ไดออลเปนปจจัยการทดลองมี 4 ระดับ (4 treatments) คือ 0 10 25 และ 35 ไมโครกรัมตออาหาร 100 กรัม
แตละระดับ ความเข มข นฮอรโ มนแบ งออกเปน 3 ซ้ํา นําขอมูลที่ไดมาวิเ คราะหห าความแตกตางของชุดการ
ทดลองโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองดวยวิธี Duncan New’s Multiple Range Test
การเตรียมลูกกบนา
นํากบนาทั้งเพศผูและเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศปลอยลงในถังไฟเบอรขนาด 2 ตันที่มีระดับน้ําสูง
ประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร และใสผักบุง ผักตบชวา ทําระบบน้ําพนฝอยหรือฝนเทียม เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ
นํากบพอ แมพั นธุฉีดฮอร โ มนสั ง เคราะห (suprefact) ที่ระดับ ความเขม ขน 10 ไมโครกรัมตอ น้ําหนักกบ 1
กิโลกรัม โดยฉีดฮอรโมนที่บริเวณนองกบ จากนั้นปลอยกบพอแมพันธุลงในบอเพาะพันธุ กบจะจับคูผสมพันธุ
และวางไข จะใชระยะเวลาในการฟกไขประมาณ 24 - 36 ชั่วโมง จากนั้นอีกประมาณ 3 วัน ถุงไขแดงของ
ลูกออดจะยุบหมด จึงนําลูกออดมาทําการทดลองตอไป
การเตรียมถังไฟเบอรเพื่อใชเลี้ยงกบ
ใชถังไฟเบอรขนาด 330 ลูกบาศกเมตรจํานวน 12 ถัง เติมน้ําประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร ตอระบบลม
ลงถังไฟเบอรทั้ง 12 ถัง นําผักบุง และแผนโฟมใสในถังไฟเบอร และปดดวยมุงลวดอลูมิเนียม
อาหารและการใหอาหาร
อาหารที่ใชในการเลี้ยงเปนอาหารผง (ปลาปน รําละเอียด และวิตามินซี) และอาหารปลาดุกชนิดเม็ด
ลอยน้ํา โดยแบงออกเปน 5 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ระยะเวลาการเลี้ยง 1 - 16 วัน ใหอาหารผงที่โปรตีน 58.80 %
ชวงที่ 2 ระยะเวลาการเลีย้ ง 17 - 45 วัน ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา (ซุปเปอร - มิกซ) โปรตีน 42%

- 34 ชวงที่ 3 ระยะเวลาการเลี้ยง 46 - 90 วัน ใหอาหารปลาดุกขนาดเล็กเบอร 1 โปรตีน 32 %
ชวงที่ 4 ระยะเวลาการเลี้ยง 91 - 135 วัน ใหอาหารปลาดุกขนาดกลางเบอร 2 โปรตีน 30 %
ชวงที่ 5 ระยะเวลาการเลี้ยง 136 - 180 วัน ใหอาหารปลาดุกขนาดใหญเบอร 3 โปรตีน 25 %
นําอาหารผง และอาหารปลาดุกเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 15, 25 และ 35 ไมโครกรัมตอ
อาหาร 100 กรัม ใหอาหารกบวันละ 2 - 4 ครั้ง คือ ชวงเวลา 9.00 - 9.30, 12.00 - 12.30, 15.00 - 15.30,
และ 18.00 - 18.30 นาฬิกา วันละ 4 - 6 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการทดลองในลูกออดอายุ 3 วัน น้ําหนัก
เริ่มตนประมาณ 0.01 กรัมตอตัว ใหอาหารทดลองเปนระยะเวลา 40 วัน เปลี่ยนถายน้ํา 100% ทุก 2 วัน
ผลการศึกษา
การเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียโดยฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ 35 ไมโครกรัม/
อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 40 วัน และเลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180
วัน โดยทดลองกบนาอายุ 3 วัน จากการศึกษาพบวาน้ําหนัก สุดทาย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น เปอรเซ็นตน้ําหนัก ที่
เพิ่มขึ้น น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกบนา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลา 40 วัน และ
เลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 วัน
การเจริญเติบโต

0

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร
(ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม)

b

10

c

25

a

35

Pvalue

น้ําหนักสุดทาย (กรัม/ตัว)
123.75±0.00
103.33±0.00
155.00±0.00
94.00±0.00d 0.0001
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว)
122.55±0.02b
102.26±0.05c
153.74±0.12a
92.83±0.08d 0.0001
เปอรเซ็นตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
(เปอรเซ็นต)
10243.29±178.59b 9570.52±511.25b 12273.95±1128.02a 7985.96±593.54c 0.0011
น้ําหนักเพิ่มตอวัน
(กรัม/ตัว/วัน)
0.68±0.0001b
0.56±0.0003c
0.85±0.0006a
0.51±0.0005d 0.0001
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(เปอรเซ็นต/วัน)
2.57±0.005b
2.54±0.02b
2.67±0.05a
2.44±0.04c
0.001

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ
35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา รวม 180 วัน พบวา ประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนาซึ่ง
ศึกษาจาก คาปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
มีคาแสดงในตารางที่ 2

- 35 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลา 40
วัน และเลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 วัน
ประสิทธิภาพการใชอาหาร
ปริมาณอาหารที่กิน
(กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเปลีย่ นอาหารเปนเนื้อ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ (เปอรเซ็นต)

0
0.08±0.00a
0.11±0.00c

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร
(ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม)
10
25
35
0.08±0.00a
0.14±0.00b

0.08±0.00a
0.09±0.00d

0.08±0.00a
0.15±0.00a

909.09±0.00b 714.28±0.00c 1,111.11±0.00a 666.66±0.00d
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

P - value
1
0.0001
0.0001

การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนามีคาแตกตางกันในแตละกลุม ทดลองเนื่องจาก
รางกายของกบนาที่รับฮอรโมนเอสตราไดออลเขาไปแลว สามารถปรับสมดุลภายในตัวได และไมไดรับฮอรโมน
จากภายนอก ดังนั้นผลของฮอรโมนที่ไดรับจึงแสดงออกมาในดานการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช
อาหาร จึงทําใหกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลโดยเฉพาะที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100
กรัม มีการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวากลุมอื่นๆ เนื่องจากอิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจน
มีผลลดการออกฤทธิ์ของโกรทฮอรโมนในการกระตุน การเจริญเติบโต และมีผลตอเมตาบอลิซึม มีรายงานวา
เอสโตรเจนมีผลลดการสังเคราะห insulin growth factor – I (IGF – I) แตไมมีผลตอการออกฤทธิ์ของ IGF – I แต
ผลของเอสโตรเจนตอการสังเคราะห IGF – I นี้คงไมมีความสําคัญในเพศเมียปกติ เนื่องจากเมื่อระดับของ IGF – I
ลดลง การยับยั้งยอนกลับไปควบคุมการหลั่งโกรทฮอรโมนก็จะลดลงดวย ผลก็คือ โกรทฮอรโมนถูกหลั่งเพิ่มขึ้น
ดังนั้น IGF – I จึงถูกสังเคราะห เพิ่มตามไปดวย (นที, 2538)
สําหรับความสมบูรณเพศของกบนา ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือด และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนเปน
เพศเมียของกบนา แสดงในตารางที่ 3
คาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซของกบนาทีไ่ ดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ
35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกบนาที่ไดรับอาหาร
เสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีคาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซสูงที่สดุ โดยมี
คาเทากับ 0.58 เปอรเซ็นต รองลงมาคือกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 35, 10 และ 0
ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม โดยมีคาเทากับ 0.57, 0.5 และ 0.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับระดับฮอรโมน
เอสโตรเจนในเลือดจะมีคาลดลง สําหรับกบนาที่ไมไดรับอาหารผสมฮอรโมน แตกลุมที่ไดรับอาหารผสมฮอรโมน
จะมีระดับฮอรโมนเพิ่มขึ้นทุกกลุมทดลองเทากัน และเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 40 วัน พบกบนากลุมที่
ไดรับอาหารผสมฮอรโมน 35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีระดับสูงสุด และ กบนากลุมที่ไดรับอาหารผสม
ฮอรโมนที่ระดับ 10 และ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม สามารถเปลี่ยนเพศเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต

- 36 ตารางที่ 3 ความสมบูรณเพศ ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือด ฮอรโมนเอสตราไดออลและเปอรเซ็นต
การเปลี่ยนเปนเพศเมียของกบนาที่ไดรบั อาหารเสริมเปนระยะเวลา 40 วัน
ความสมบูรณเพศ ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนใน
เลือด และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนเปนเพศเมีย
คาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซ (เปอรเซ็นต)
ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาเมื่อเริ่ม
การทดลอง (pg/ml)
ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาที่ระยะ
20 วัน (pg/ml)
ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาที่ระยะ
40 วัน (pg/ml)
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนเปนเพศเมีย (เปอรเซ็นต)

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร
(ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม)
P0
10
25
35
value

0.36±0.00d 0.5±0.00c 0.58±0.00a

0.57±0.00b

1,164

1,164

1,164

1,164

738

101,000

101,000

101,000

0.0001

90
43
100
112
75
100
100
80
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 10, 25
และ 35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 20 วัน มีระดับฮอรโมนสูงขึ้น โดยมีคาเทากับ 101,000
pg/ml ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการ positive feed back มักพบในสัตวที่ยังไมเจริญพันธุ เมื่อมีการกระตุนโดยการ
เพิ่มระดับฮอรโมน จะมีผลในการกระตุนการสรางโกนาโดโทรปน ทําใหระดับโกนาโดโทรปนเพิ่มสูงขึ้น สงผลตอ
การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ และการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน (รุงกานต, 2546)
จากการวิเคราะหระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดของกบนาที่ระยะเวลา 40 วัน พบวา กบนาที่ไดรับ
อาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลทุกกลุมการทดลอง มีระดับฮอรโมนลดต่ําลง โดยมีคาอยูในชวง 43 – 112
pg/ml ซึ่งเกิดจากกระบวนการ negative feed back สเตียรรอยดฮอรโมนจะออกฤทธิ์โดยตรงตอไฮโปทา
ลามัส และตอมใตสมอง เมื่อระดับ สเตียรรอยดฮอรโมนมีระดับสูงขึ้น จนถึงระดับสูงสุดจะไปมีผลยับยั้งการสราง
โกนาโดโทรปนของตอมใตส มองมีผลใหระดับโกนาโดโทรปนมีคาลดลง (รุงกานต, 2546) เนื่องจากฮอรโมน
เอสโตรเจนมีผ ลกระตุนการเจริญเติบโต และการสรางรังไข (นที, 2538) จึง ทําใหกบนาที่ได รับอาหารเสริม
ฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีผลตอการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุมากที่สุด
โดยมีคาเทากับ 0.58 ± 0.00 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหารกบนาอายุ 3 วัน ที่ระดับ 0, 10, 25 และ 35
ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 40 วัน สามารถเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมีย ไดโดยมีคาเทากับ
75, 100, 100 และ 80 เปอรเซ็นต (ตามลําดับ) โดยที่ระดับ 10 และ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม สามารถ
เปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากฮอรโมนในกลุม steroid hormone ที่ผลิตจากรังไข
ไดแกฮอรโมนเอสตราไดออลจะมีทั้งในดานกระตุน และยับยั้งการพัฒนาของระบบสืบพันธุ ซึ่งกลไกการควบคุม
ระดั บฮอรโ มนเอสโตรเจนขึ้ นอยู กับ ระดับ ฮอรโมนใน ตัวสัตวเ อง และฮอรโ มนที่ไดรับจากภายนอกปริ มาณ

- 37 ฮอรโมนเอสโตรเจนทีส่ ูงจะสงผลใหเพศเมียมีความสมบูรณเพศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทองยุน (2540) ที่
ศึกษาผลของระดับฮอรโมนเพศเมีย พรีมาริน ที่เหมาะสมตอการแปลงเพศกบนา ในระดับความเขมขนที่แตกตาง
กัน 5 ระดับ คือ 0, 10, 25, 35 และ 50 ไมโครกรัม ผสมในอาหารเลี้ยงลูกออดที่ถุงไขแดงยุบแลว ในอัตราสวน
1.5 % ของน้ําหนักกบ ใหกินอาหารติดตอกัน 21 วัน หลังจากนั้นเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปจนกบอายุ 4 เดือน
จึงแยกเพศกบ ซึ่งจากการทดลองพบวา กบที่เลี้ยงดวยอาหารผสมฮอรโมนระดับความเขมขน 10 ไมโครกรัม ขึ้น
ไป มีจํานวนกบเพศเมี ยมากกว ากลุม ควบคุม แตก บที่เ ลี้ยงดวยอาหารผสมฮอรโ มนระดับ ความเขม ขน 25
ไมโครกรัม มีจํานวนกบเพศเมียสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัฒนา (2536) ที่ศึกษาผลของ 17 BETA เอสตราไดออลตอการเปลี่ยนเพศของปลาดุกอุย ซึ่งทดลอง ในปลาดุกอุยอายุ 20 และ 30 วัน โดยใหปลาดุกอุย
ไดรับฮอรโมน 17 BETA - เอสตราไดออลในระดับ 5, 30 และ 55 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 45 วัน
พบวาปลาดุกอุยที่ไดรับฮอรโมนระดับ 30 และ 55 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ในปลาอายุ 30 วัน เกิดการ
เปลี่ยนเปนเพศเมีย 92.86 และ 83.33 เปอรเซ็นต และการศึกษาของ สําเนาว (2541) ที่ศึกษาผลของ 17 เบตา
- เอสตราไดออล ในการเปลี่ยนเพศปลาตะเพียนขาวเปนเพศเมีย โดยใหฮอรโมน 17 เบตา - เอสตราไดออล
ผสมกับอาหารในชวง 50 - 200 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม เริ่มใหเมื่อลูกปลามีอายุ 2 สัปดาห โดยให
ฮอรโมนนาน 30 และ 60 วัน พบวาการใหฮอรโมน 50 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหเปอรเซ็นตปลาเพศ
เมียสูงที่สุด
สรุปผลการศึกษา
การเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหารกบนาอายุ 3 วัน ที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มี
ผลใหกบนามีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุด รวมถึงมีผลตอการพัฒนาของอวัยวะ
สืบพันธุมากที่สุด และ สามารถเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต
เอกสารอางอิง

ทองยุน ทองคลองไทร. 2540. การเพาะเลี้ยงกบ. แผนกกบ คณะวิชาประมง วิทยาเขตกาฬสินธุ.
นที กฤษณามระ. 2538. ฮอรโมนกลไก และการออกฤทธิ์รว ม. พิมพครั้งที่ 1 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
รุงกานต กลาหาญ. 2546. ผลของใบ เถา และหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในปลานิล
(Oreochromis niloticus). วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
วารุณี เกียรติดุริยกุล. 2540. ฮอรโมน. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล.
วัฒนา วัฒนกุล. 2536. ผลของ 17 BETA - เอสตราไดออล และ11 BETA - ไฮดรอกซีแอนโดรสตินิไคโอนตอการ
เปลี่ยนเพศของปลาดุกอุย. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
สําเนาว เสาวกูล. 2541. ผลของ 17 เบตา - เอสตราไดออล ในการเปลี่ยนเพศปลาตะเพียนขาวเปนเพศเมีย.
วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

- 38 การพัฒนาวิธีการ In situ hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
Development of an in situ hybridization for Salmonella spp. detection in pork industry
ดํารงศักดิ์ อาลัย
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดยอ
วิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นถือเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อ
สุกรใหมีความรวดเร็ว แมนยํา ลดความสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร โดยวิธีการ
อินซิตูไฮบริไดเซชั่นอาศัย Sal3 probe (5,-ATCACTTCACCTACGTG-3’) มีความเหมือนตอ 23S rRNA และมี
ความเปนคูสมกับลําดับเบสเชื้อ Salmonella enterica subspecies I ในฐานขอมูลยีนแบงค และ Sal3
probe มีความจําเพาะตอดีเอ็นเอเชื้อซัลโมเนลลาทั้ง 60 ซีโรวาห และไมจําเพาะกับเชื้อควบคุมผลลบทั้ง 9 ชนิด
จากการทดสอบดวยวิธีการ Dot-hybridization สวนการพัฒนาวิธีอินซิตูไฮบริไดเซชั้นเพื่อการตรวจสอบเชื้อ
ซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร โดยพบวาเอนไซม Lysozyme ที่ความเขมขน 1 mg/ml ที่ละลายใน 10mM Tris-HCl,
5 mM EDTA, pH=8 และบมที่ 37 Co นาน 3 นาที มีความเหมาะสําหรับการเปดผนังเซลลซลั โมเนลลามากที่สดุ
โดยใหคาเฉลี่ยคะแนนการเรืองแสงฟลูออเรสเซนตสูงถึง 85% ใชระยะเวลาตรวจสอบภายใน 8 ชั่วโมง ในขณะที่
การเปรียบเทียบความถูกตองในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาจากผลการตรวจของวิธีการ Fluorescence in situ
hybridization กับวิธีการ ISO 6579 (2002) พบวามีคา Kappa Statistics เทากับ 0.46 แสดงวาทั้งสองวิธี
สอดคลองกันอยู ในช วงของค ามาตรฐานที่ยอมรับ ได (Moderate) ) โดยมีคารอ ยละของความไวของวิธีก าร
ตรวจหา Sensitivity เทากับ 93.1 และ คารอยละของความจําเพาะของวิธีการตรวจหา Specificity เทากับ 50
เปอรเซ็นต
คํานํา

ซัลโมเนลลาเปนเชื้อจุลนิ ทรียทกี่ อใหเกิดปญหาสําคัญดานสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากเปนสาเหตุสําคัญ
ตอการเกิดโรคติดเชื้อจากการบริโภคอาหารสูงเปนอันดับหนึ่งในหลายประเทศ (FAO/WHO, 2002) และปวย
เปนโรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) ยังผลใหมีอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโดยเฉพาะเด็กและคนชราสูงขึ้น
(Tauxe, 1991; Botteldoorn et al., 2001) โดยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกปในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา
มากกวากลุมประเทศที่พัฒนาแลว จึงทําใหประเทศกลุมสหภาพยุโรปมีการกําหนดกฎระเบียบ Regulation (EC)
No 2160/2003 เปนขอตกลงมาตรฐานของเชื้อซัลโมเนลลาใหตองไมพบจากเนื้อสัตวนําเขาจากการสุมตรวจ
ตั ว อย า ง 25 กรั ม (AOAC, 2000) และบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 12 ธั น วาคม พ.ศ.2553 เป น ต น ไป
(http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2003) ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันกับโครงการเนื้อ สัตวอนามั ย
ของกรมปศุสัตว และสํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรแหงชาติ (มกอช.2547) (สุปราณี และคณะ, 2549)
จากขอมูลการระบาดในหลายๆ ปที่ผานมา จะเห็นไดวาเชื้อซัลโมเนลลาไมมีแนวโนมที่จะลดลงไปจากฟารมเลี้ยง
สุกร จึงสงผลใหเกิดการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในโรงฆาสุกรและสงผลมาสูเนื้อสุกร และผลิตภัณฑที่ทํามา
จากเนื้อสุกร (Silva et al., 2006) ดังนั้นการเฝาระวังการปนเปอน และควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อสุกรใน
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ปรับปรุงสุขอนามัยของกรรมวิธีการผลิต และหลักสุขาภิบาลในโรงฆา
ปจจุบันการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อสุกรใชวิธีการเพาะเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial culture
method) ซึ่งจัดเปนวิธีมาตรฐาน ที่มีความถูกตองอยางมากในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา แตมีขอจํากัดที่ใช
ระยะเวลาในการยืนยันผลไมนอยกวา 4-6 วัน ดังนั้นการพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นใหมีความรวดเร็ว และ
แมนยํา อาจจะชวยใหสามารถติดตามสถานะการณก ารปนเปอนของเชื้อในโรงฆา และลดความสูญ เสียทาง
เศรษฐกิจจากปญหาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร และนํามาซึ่งคุณภาพของ
เนื้อสุกรที่สดใหมมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
ตรวจเอกสาร
สถานะการณระบาดของเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
ในประเทศไทยพบวา เชื้อ ซั ล โมเนลลาเป นป ญ หาสํ าคั ญ ทางสาธารณสุ ขของประเทศ การควบคุ ม
อุบัติการณของซัลโมเนลลาในคนวิธีหนึ่งคือ การลดการแพรกระจายเชื้อจากอาหารที่ไดจากสัตว จากรายงาน
พบวาเชื้อซัลโมเนลลาทําใหเด็กมีอาการทองเสียสูงถึงรอยละ 13 (Varavithya et al., 1990) เกือบเทากับผูใหญ
ซึ่งมีอุบัติการณประมาณรอยละ 15 (Hansen et al., 2002) ผลการสํารวจของกรมควบคุมโรค ในชวงป 25402546 พบวาประเทศไทยมีอุบัติการณติดเชื้อซัลโมเนลลาเพิ่มขึ้นเปน 64 รายตอหนึ่งแสนประชากร และยังไมมี
แนวโนมวาจะลดลง (กรมควบคุมโรค, 2546) สาเหตุทั่วไปของการติด เชื้อ ซัล โมเนลลาในมนุษย คือ การ
รับประทานอาหาร หรือน้ําที่ปนเปอนเขาไป โดยไมผานการปรุงสุก หรือรับประทานเนื้อสัตวสด ผักสด
ในเนื้อสัตวนั้นการระบาดของเชื้อซัลโมเนลลาบอยครั้งมักมีสาเหตุมาจากการบริโภคเนื้อไก และเนื้อโค
สวนเนื้อ สุก รไมไดรับ การพิจารณาใหเปนสาเหตุห ลัก ของการติดเชื้อ ซัล โมเนลลาของผูปวย แตจ ากรายงาน
การศึกษาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวหลายฉบับ พบวาเนื้อสุกรและผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อสุกร
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปนพิษ หรือโรคซัลโมเนลโลซิสในมนุษย ประมาณ 10-30 เปอรเซ็นต
(Steinbach et al., 1999) และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจากการบริโภคเนื้อสุกร (Jacob et al., 2001;
Castagna et al., 2004)
สถานการณ ก ารระบาดในฟาร ม เลี้ยงสุก รในชวงหลายปที่ผานมาจะเห็นไดวาเชื้อ ซัลโมเนลลาไมมี
แนวโนมที่จะลดลงไปจากฟารมเลี้ยงสุกร (Silva et al., 2006) ซึ่งจากผลการศึกษาความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา
จากฟารมสัตวเลี้ยงภายในประเทศไทย ป 2542-2543 พบวาการระบาดของเชื้อซัลโมเนลลาในฟารมสุกรยังคง
อยูในระดับที่สูงถึง 78.8 เปอรเซ็นต ดังภาพที่ 1 ซึ่งการแพรกระจายของเชื้อซัลโมเนลลา เริ่มตนมาจากสุกรที่ติด
เชื้อซัลโมเนลลาจากฟารมถูกสงเขามายังโรงฆา ซึ่งเปนจุดสําคัญที่กอใหเชื้อซัลโมเนลลามีการปนเปอนมาสูซาก
และเปนจุดเริ่มตนใหมีการปนเปอนมาสูกระบวนการผลิตอาหาร (Vieira-Pinto et al., 2005) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงฆาที่ผลิตแบบเปด หรือไมไดมาตราฐาน จะยิ่งเพิ่มโอกาสของการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลามากยิ่งขึ้น
(Vieira-Pinto et al., 2007) ในชวงระหวางการเขาฆา และการตัดแตงซาก (Rajic and Juria, 2001)
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ภาพที่ 1 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาของสัตวเลี้ยงภายในประเทศไทย ป 2542-2543
ที่มา: WHO-Global Salm Surv: SE-Asian Regional Center (2001)
วิธีการตรวจซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร
วิธีการเพาะเชื้อ BAM/AOAC ถือเปนวิธีมาตรฐาน (Goal standard method) สําหรับการตรวจสอบ
การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร ซึ่งมีขั้นตอนกระตุนการเพิ่มจํานวน (Pre-enrichment) การกระตุนเพิ่ม
จํานวนแบบเลือก (Selective enrichment) การเลือกเชื้อที่จานเพาะ (Selective plating) การตรวจยืนยันทาง
ชีวเคมี (Biochemical confirmation) และการตรวจแยกชนิด (Serological test) ซึ่งวิธีการเพาะเชื้อ มีขั้นตอน
ที่ยุงยาก และใชระยะเวลาในการตรวจสอบผลการปนเปอนของเชื้อเปนเวลาหลายวัน (ประมาณ 4-6 วัน) การใช
ระยะเวลาการตรวจสอบที่นาน จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มโอกาส และจํานวนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรได
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาดวยการเพาะเชื้อจึงไมสะดวกตอการนํามาใชสําหรับการเฝาตรวจติดตาม
สถานะการณการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อสุกรจํานวนมากไดดี (De Medici et al., 1998)
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาที่เหมาะสม ใหมีความรวดเร็ว และมีความ
ถูกตองกับการตรวจสอบตัวอยางที่ตองสงสัยวามีการปนเปอนคราวละมากๆได จนสามารถติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงจากสถานะการณการปนเปอนไดทันทวงที และมีประสิทธิภาพ (Fang et al., 2003)
การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นเพิ่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร
วิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นจะอาศัยนิวคลีโอไทดสายสั้นที่มีความจําเพาะกับลําดับนิวคลีโอไทดในเซลล
ของจุลินทรียที่ตองการตรวจหา การติดฉลากนิวคลีโอไทดทําไดโดยกระบวนการสังเคราะห และติดฉลากดวยสี
ฟลูออเรสเซนต โดยเรียกวา โอลิโกนิวคลีโอไทดโพรบ (Oligonucleotide probe) มีความสามารถในการเขา
เกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับ ตําแหนง ที่จําเพาะในเซลลเ ชื้อ จุลินทรีย ซึ่งขั้นตอนของวิธีอินซิตูไฮบริไดเซชั่ น
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ การเตรียมเชื้อจุลินทรียตัวอยาง การคงสภาพของตัวอยางใหสมบูรณ การเปดผนัง
เซลลสําหรับ oligonucleotide probe ผานเขาสูเซลลของเชื้อจุลินทรีย และการตรวจสอบผลการเรืองแสงของ
oligonucleotide probe ภายใตกลองฟลูออเรสเซนต (fluorescence microscope) (Ormeci and Karl,
2008)
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การเลือกใช oligonucleotide probe มาใชการพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น สําหรับการตรวจหา
เชื้อซัลโมเนลลา โดยการเลือกใช Sal3 probe (5,-ATCACTTCACCTACGTG-3,) (Nordentoft et al., 1997)
ผลการศึกษาความจําเพาะของ oligonucleotide probe ดวยการเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทด
Sal3 probe กับฐานขอมูลยีนแบงคดวยโปรแกรม BLAST (http://blast .ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) พบวา
Sal3 probe มี ค วามจํ า เพาะต อ ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด ข องเชื้ อ ซั ล โมเนลลาซึ่ ง รวมไปถึ ง Salmonella
typhimurium, Salmonella paratyphimurium, Salmonella enteritidis ซีโ รวาห ที่สํา คัญ ต อ การ
กอใหเกิดโรคซัลโมเนลโลซีสและ Salmonella สปชีส enterica บางซีโรวาหอื่นๆ อีกดวย ทั้งนี้เนื่องจาก Sal3
probe มีความจําเพาะตอบริเวณ helix 63 ของ Salmonella 23S rRNA Salmonella enterica โดยมี
คลายคลึงมากถึง 97-99.5% (Nordentoft et al., 1997; Vieira-Pinto et al., 2007) เนื่องจากที่ตําแหนง
Ribosomal genes ประกอบไปดวยยีน conserved region อยูจํานวนมากพอๆกับตําแหนง variable region
ซึ่งในช วงที่แบคทีเรียมีการเจริญ เติบ โต ขบวนการ Transcription จะมีก ารผลิต Ribosomes จํานวนมาก
(103-105 ribosome/cell) (Amann et al., 1995)
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม เ ป น คู ส ม กั น ( Complementary) ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม Clustalw2
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html) ของลําดับเบสบน Sal3 probe กับเชื้อ ในกลุมซั ล
โมเนลลาอางอิง และเชื้อควบคุมผลลบที่มีการรายงานลําดับเบสของเชื้อทั้งหมดไวในฐานขอมูลของยีนแบงค (สุ
เจตน และคณะ, 2553 ;Nordentoft et al., 1997) ดังตารางที่ 1 พบวา Sal3 probe มีลําดับเบสที่มีความเปน
คูสมกับเชื้ออางอิง แตเชื้อกลุมควบคุมผลลบกลับพบวาเกิดการจับกันผิดของคูเบสหลายตําแหนง (mismatch)
ซึ่งผลของการจับกันผิดของคูเบสระหวาง Sal3 probe กับตําแหนง 23S rRNA gene ของ Salmonella ที่มี
มากกวา 1 ตําแหนง จะไมสามารถเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นได ยกตัวอยางเชน Salmonella สปชีส bongori
(Salmonella brookfield) ซึ่งเปนเชื้อซัลโมเนลาที่พบในสัตวเลือดเย็น และเชื้อควบคุมผลลบเชน E. coli จาก
รายงานวิจัยหลายฉบับ พบวามีการนํา Sal3 probe มาใชประยุกตใชกับวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นเพื่อเชื้อซัล
โมเนลลาในอาหาร และจากน้ําทิ้งในครัวเรือน (Nordentoft et al., 1997; Oliveira and Bernardo, 2002;
Vieira-Pinto et al., 2005,2007; Ormeci and Karl, 2008) ซึ่งจากขอมูลในเบื้องตนแสดงใหเห็นวา Sal3
probe มีความจําเพาะตอ Salmonella enterica โดยเฉพาะ subspecies enterica (I) ที่พบในสัตวเลือดอุน
และเปนกลุมที่มีการปนเปอนในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร (Nordentoft et al., 1997)

- 42 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด Sal3 probe กับเชื้อกลุมอางอิง และเชื้อกลุม ควบคุม
Probe or species and
region
serovar
GeneBank Nucleotide sequences
gene
(subspecies)
accession
in helix 63
Sal3 probe
S. enterica
S.typhimurium (I)
S.typhi (I)
S.basel (II)
Salmonella
suspecies(II)
[1,9,12:1,w:e,n,x],[40:d:-]
S.arizona (IIIa)
Salmonella
suspecies(IIIb)
[61,i,z],[48:r:z],[60:r:z]
S.houten (IV)
S.ferlac(VI)
S. bongori
S.brookfield (V)
E. coli
C. freundii
C. amalonaticus
P. mirabilis

U77920
U04734
JEO297

3’gtgcatccacttcactaa5’
5’cacgtaggtgaagtgatt3’
………………
………………
…t … … … … g..

23S rRNA
23S rRNA
23S rRNA
23S rRNA

U77921

… … … … … g..

23S rRNA

U77924

… … … … .c. g..

23S rRNA

U77923

………………

23S rRNA

U77926
U77929

… … … … ... g..
………………

23S rRNA
23S rRNA

U77927
J01695
U77928
U88707
U88708

..t … … … .c. g..
t.t … … … ... ccc
t.t … … … ... g..
t.t … … … ..c ...
..- … … a.. ..c cc. a

23S rRNA
23S rRNA
23S rRNA
23S rRNA
23S rRNA

Y. enterocolitica

U77925

... … … … .c. g..

23S rRNA

S. aureus

X68425.1

.t.aa..a…t.a.g..

23S rRNA

K.pneumoniae

X87284.1

ag…c…a.g…..a

23S rRNA

AY585198.1

….c…a.- - c..c.g.. a

16S-23S rRNA

L31412.1

….c…a.- - c..c.n.. a

16S-23S rRNA

S. suis
S. agalactiae
a.

, gap in the sequence made by a deletion in the gene.
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุเจตน และคณะ (2553) และ Nordentoft et al. (1997)

- 43 การทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ดวยเทคนิคอินซิตูไฮบริไดเซชั่น
การทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ตอการเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่น กับดีเอ็นเอที่สกัดไดจาก
ตัวอยางเซลล Salmonella สปชีส enterica จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดังตารางที่ 2 ผลการทดสอบ
ปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นดวยวิธีการDot-blot hybridization พบวา Sal 3 probe สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริได
เซชั่นเปนสีมวงบนแผนไนโตรเซลลลูโลสกับดีเอ็นเอที่สกัดไดจากเชื้อซัลโมเนลลาอางอิง 60 ซีโรวาห ซึ่งรวมถึง
Salmonella typhimurium, Salmonella paratyphimurium, Salmonella enteritidis ซึ่งเปนซีโรวาหทมี่ ี
ความสําคัญตอการกอใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปนพิษในคน ในขณะเดียวกัน Sal 3 probe ไมสามารถเกิด
ไฮบริไดเซชั่นกับเชื้อควบคุมผลลบทั้ง 9 ชนิด (สุเจตน และคณะ, 2553)
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ในการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาดวยเทคนิค
dot blot hybridization
Sample
Salmonella spp. (+)
Actinomyces spp(-)
Campyrobacter jejuni (-)
Corynebacterium spp (-)
Escherichia coli (-)
Klebsiella spp (-)
Pseudomonas spp (-)
Staphyrococcus aureus (-)
Streptococcus agalactiae (-)
Streptococcus suis (-)

Examine
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Detected
Dig signala
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Not detected
Dig signala
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rate of detected
Dig signal a (%)
100
-

หมายเหตุ : a = digoxigenin
ที่มา : สุเจตน และคณะ (2553)
จากการทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ตอ เซลลส เมียรเ ชื้อ ซัล โมเนลลาครอบคลุม ทั้ง 7
subspecies และเชื้อควบคุมผลลบ ดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น (Fluorescence in situ
hybridization; FISH) พบวา Sal3 probe สามารถเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นและเกิดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต
ภายในเซลลเมียรบนสไลด ของ Salmonella enterica ดังภาพที่ 2 A ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในตารางที่ 1
เนื่องจาก Sal3 probe มีความเหมือน และมีความเปนคูสมกันตําแหนงเปาหมายของ Salmonella สปชีส
enterica จึงสามารถเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นได กับ subspecies I, II, IIIb, IV และVI และยังรวมไปถึง II และ
IV บางซีโรวาหที่ Sal3 probe เขาจับคูเบสในตําแหนงเปาหมายผิด 1 ตําแหนง ในขณะที่หาก Sal 3 probe มีการ
จับคูเบสผิดมากกวา 1 ตําแหนง เชน Salmonella สปชีส brongori เชน Salmonella brookfield ซึ่งเปน
เชื้อซัลโมเนลาที่พบในสัตวเลือดเย็น และ Salmonella สปชีส enterica บางซีโรวาห เชน Salmonella basel
และเชื้อควบคุมผลลบรวม 9 ตัวอยางจะไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นไดและเรืองแสงฟลูออเรสเซนตได
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ภาพที่ 2 (A) การเรืองแสงของเซลลสเมียรเชื้อซัลโมเนลลาที่เกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับ Sal3 probe.
(B) การเรืองแสงของเชื้อซัลโมเนลลาในพื้นที่หนาตัดเนื้อเยื้อลําไสใหญของสุกรที่มีประวัติปวยเปน
โรคซัลโมเนลโลซิสภายหลังเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นของ probe 2 ชนิดคือ Sal3 probe ติด
ฉลากดวย Fluorescein ที่มีความจําเพาะตอเชื้อซัลโมเนลลาและ EUB338 ติดฉลากดวย Cy3 ที่
มีความจําเพาะตอแบคทีเรียทุกชนิด (Universal probe)
ที่มา: Nordentoft et al. (1997)
สว นการทดสอบ Sal 3 probe กั บ ตั ว อย างเนื้ อ เยื่ อ ลํา ไสสุ ก รอัก เสบติ ดเชื้อ Salmonella
typhimurium หรือ Salmonella dublin จากฟารม นําตัวอยางดังกลาวมาทดสอบตัวติดตาม Sal3 probe
และ EUB338 probe (Universal probe) พบวาตัวติดตามทั้งสองชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น
สามารถมองเห็นเชื้อ ซัลโมเนลลา และเชื้อชนิดอื่นที่ส ามารถพบไดในลําไสสุกรกระจายตัวอยูในพื้นที่หนาตัด
เนื้อเยื่อลําไสสุกรที่มีติดเชื้อ (histological section) ดังภาพที่ 2 B ซึ่งแสดงใหเห็นวา Sal3 probe สามารถ
แทรกเขาสูภายในเซลล และมีความจําเพาะตอตําแหนงในเซลลซัลโมเนลลา จึงทําใหสามารถแยกความแตกตาง
ของเชื้อซัลโมเนลลา (Sal3 probe ติ ดฉลากดวยการเรืองแสง Fluorescein ใหแสงสีเหลือง) ออกจากเชื้อ
แบคทีเรียชนิดอื่นๆอาศัยอยูภายในลําไสของสุกร (EUB338 probe ติดฉลากดวยการเรืองแสง Cy3 ใหแสงสี
แดง) ไดจากการประเมินการเรืองแสงภายใตกลองฟลูออเรสเซนต (Nordentoft et al., 1997)

- 45 ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรดวยวิธี
Fluorescence in situ hybridization และวิธี ISO 6579 (2002)
Results of standard culture
Culture(+)
Culture(-)
Total
kappa value of FISH compared with
ISO6579:2002
FP, false positive; FN, false negative.
ที่มา : สุเจตน และคณะ (2553)

Results of FISH
FISH(+) FISH(-) Total
27
2 FN
29
3 FP
3
6
30
5
35
0.46

การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮ บริไดเซชั่นเพื่อการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
สุเจตน และคณะ (2553) พบวาการใชเอนไซม Lysozyme ที่มีความเขมขน 1 mg/mL 37 oC เปน
เวลา 3 นาที เพื่อเปดผนังเซลลเชื้อซัลโมเนลลาจะเพิ่มโอกาสการเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นระหวาง Sal3 probe
กับ 23s rRNA ภายในเซลลของเชื้อซัลโมเนลลา โดยใหคาการเรืองแสงเฉลี่ยเทากับ 85 เปอรเซ็นตและใชเวลา 8
ชั่วโมงในการตรวจดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น (FISH) และสามารถตรวจพบเชื้อที่ระดับต่ําสุด
ประมาณ 1.5 x 108 cfu/ml ในขณะที่ผลของประสิทธิภาพการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อ
สุกรดวยวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นและวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 (2002) ดังตารางที่ 3 พบวามีคา Kappa
Statistics เท า กั บ 0.46 แสดงว า ทั้ ง สองวิ ธี มีค วามสอดคล อ งกั น อยู ใ นช ว งของค ามาตรฐานที่ ยอมรับ ได
(Moderate) ตามขอกําหนดการเปรียบเทียบวิธีการที่พัฒนาขึ้นใหม กับวิธีการดั่งเดิม ตาม Landis and Koch
(1977) โดยมีคา ความสามารถในการตรวจหา Sensitivity 93.1 เปอรเซ็นต และคาความสามารถในการ
ตรวจหา Specificity 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
แสดงใหเห็นวาการพัฒนาวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น สามารถตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลา
ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรได และมีความสะดวกรวดเร็วประมาณ 8 ชั่วโมง และจึงชวยลดคาแรงงานและ
คาใชจายอาหารเลี้ยงเชื้อแบบจําเพาะ แตอยางไรก็ตามการพัฒนาวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น มี
จุดประสงคหลักเพือ่ ใชในการตรวจหาเชื้อเบื้องตน (screening test) ซึ่งการที่มีคา sensitivity สูง เปนการแสดง
ถึงความสามารถในการคัดกรองเชื้อในกลุมที่ตองการตรวจหาไดสูงเชนกัน และเพื่อความถูกตองแมนยําในกลุมที่
ถูกคัดกรองมานั้นวิธีการนี้จึงควรจะตองพัฒนาตอเพื่อใหมีคา specificity ที่สูงขึ้น (สุเจตน และคณะ, 2553)

- 46 สรุป

การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นเพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
สามารถสรุปไดวา
1. Sal3 probe (5,-ATCACTTCACCTACGTG-3,) (Nordentoft et al. 1997) มีความจําเพาะตอลําดับ
นิวคลีโอไทด และมีความเปนคูสมกับเชื้อ Salmonella เมื่อเปรียบเทียบบนฐานขอมูลยีนแบงค โดยมีความ
เหมือนถึง 100 เปอรเซ็นตตอลําดับนิวคลีโอไทด 23SrRNA Salmonella enterica
2. Sal3 probe มีความจําเพาะตอเชื้อซัลโมเนลลา เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับดีเอ็นเอ
เซลลสเมียร และตัวอยางเนื้อเยื่อลําไสสุกรติดเชื้อซัลโมเนลลา และไมสามารถเกิดไฮบริไดเซชั่นกับเชื้อควบคุมผล
ลบ 9 สเตรน
3.ระดับความเขมขนของเอนไซม Lysozyme 1 mg/mL บมเอนไซมที่ 37 oC นาน 3 นาที เหมาะสม
สําหรับการเปดผนังเซลล สําหรับวิธีฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่นเนื่องจากใหคาเฉลี่ยการเรืองแสงฟลูออ
เรสเซนตสูงถึง 85 เปอรเซ็นต และชวยใหสามารถตรวจพบเชื้อที่ระดับต่ําสุดประมาณ 1.5 x 108 cfu/ml และ
ความถูกตองของประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น (FISH)
เปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 (2002) มีความสอดคลองกัน (Kappa Statistics = 0.46) อยูในชวง
ที่ยอมรั บ ได (Moderate) โดยมี คาความสามารถในการตรวจหา Sensitivity 93.1 เปอรเซ็นต และคา
ความสามารถในการตรวจหา Specificity 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ดังนั้นหากมีก ารศึก ษาขั้นตอนของวิธีก ารใหมีเหมาะสมกับเซลลซัลโมเนลลาอยางตอเนื่อง ยอมส งผลให
วิธีการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซชั่น (FISH) มีความถูกตองแมนยํ า
ใกลเคียงกับวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 มากยิ่งขึ้นจนสามารถทดแทน และกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ตรวจวิเคราะหหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรไดในอนาคต
เอกสารอางอิง
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กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา”
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยไดจัดขบวนวัวเทียมเกวียน จํานวน 5 เลม เพื่อแหเทียนพรรษา มี
การจัดตกแตงขบวนอยางสวยงาม ซึ่งถือวาเปนประเพณีพื้นบานทีส่ ืบทอดกันมาทุกป สําหรับการจัดกิจกรรมในป
นี้ไดรับการสนับสนุนวัวเทียมเกวียนจาก คุณลุงสํารวย พินิจ ซึ่งคุณลุงสํารวยไดรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมแหเทียนพรรษาอยางตอเนื่อง
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ปรัชญา
“คุณธรรมนํารู้ สู้ ปัญหา สู่ ภูมิปัญญา พัฒนาท้ องถิ่น”
WITH MORALS AND KNOWLEDGE APPLICATION,
FACING PROBLEMS THROUGH WISDOM,
FOCUSING ON COMMUNITY DEVELOPMENT.
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