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สาสนจากคณบด ี

 

ฉบับน้ีเปนฉบบัประจําป พ.ศ. 2557 ปที่ 5 ฉบับที่ 1 ซึ่งในชวงที่ผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนมากมาย ทัง้กจิกรรมของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาของคณะฯ  มี
การสรางเครือขายความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาดานการเกษตร ในการสรางเวทีเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับปรญิญาบัณฑิตใหกบันักศึกษา เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ทําวิจัย และความรวมมอืในการทําวิจัยระหวางนักศึกษา และบุคลากรในเครือขายสถาบันดานการเกษตร มี
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะวิชาชีพ เชน ทักษะการคลองโคและการสะบัดแส ตลอดจนมกีาร
จัดกิจกรรมดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม สืบสานโครงการพระราชดําริ 
และนอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อยางตอเน่ือง 

 

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี 
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ประกาศเกียรตคิุณเชิดชู “อาจารยดี  นกัวิจัยเดน” และยกยอง “บณัฑติคุณภาพ” 

บัณฑิตคณุภาพดานทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

“ทักษะการคลองโค และการสะบดัแส” 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ควารางวัลชนะเลิศการแขงขัน 

คลองโค ในงานปศุสัตวเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2556 ระหวางวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร และเกษตรศาสตรไดเขา

รวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ (การแขงขันคลองโค และการแขงขันสะบัดแส) มีผลการแขงขันดังน้ี 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันคลองโคชาย 

1. นายสมศักด์ิ เขียวรัตน 

2. นายเพชร บัวสุวรรณ 

3. นายศุภเชษฐ ธรรมรัตนวัฒนา 

4. นายตะวัน เผาพงศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงการแขงขันคลองโคหญิง 

1. นางสาวเพญ็ผกามาศ แสนสุข 

2. นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย 

3. นางสาวดวงสมร อินทรภักดี 

4. นางสาวสมสมัย อินทรภักดี 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันสะบัดแสหญิง    นางสาวเพญ็ผกามาศ แสนสุข 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงการแขงขันสะบัดแสหญิง นางสาวภัทรา นาคสิงห 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแขงขันสะบัดแสหญิง นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงการแขงขันสะบัดแสชาย นายอนันต วัดนครใหญ 
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นอกจากน้ี นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแขงขันลมโค

ชาย ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 10-12 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร ีโดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายสุขนิรันดร สืบเรือง 

2. นายพีรยุทธ บุญโพธ์ิ 

3. นายจรูญศักด์ิ อิ่มอาบ 

4. นายเนาวรัตน เช้ือนุช 
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การนําเสนอผลงานทางวิชาการของของนกัศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ภายใตโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบณัฑติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารเกษตร ครั้งที่ 1  

 

นักศึกษาและคณาจารยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมนําเสนอ

ผลงานทางผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 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 ดังน้ี 

1. ผลของแหนแดง และปุยสัง่ตัดตอการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตของขาวพันธุอุไร 1  

ในวงบอซีเมนต โดย เฉลิมพล เปลงปลั่ง  วรยุทธ ดิถีวิชัยกุล และ ศิริวรรณ แดงฉํ่า (ภาคบรรยาย) 

2. การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศดวยอาหารสําเร็จรูปเคลือบไคโตซาน โดย วัฒนา ชางจํา  สนิท นิลเถ่ือน 

และ ชลิดา ชางแกว (ภาคโปสเตอร) 

3. การพัฒนาความเขมสีของกุงเครยฟช โดยใชแหลงสารสีในอาหารที่แตกตางกัน โดย ธนนท กรุณกจิ 

ยุทธนา อยูย่ังยืน และจุฑามาศ ทะแกลวพันธุ (ภาคโปสเตอร) 

4. การพัฒนาลูกช้ินปลาใบชะคราม โดย พัชรี อองดี อารยา โปรดสกุล และบําเพ็ญ น่ิมเขียน (ภาค

โปสเตอร) 

5. คุณภาพของเน้ือมะพราวอบแหงดวยวิธีอบแหงแบบออสโมติก โดย สมัสชา ผองดี  พงศกร เกษประ
ทุม รัตนาภรณ  ทองแทง  ธานะมาศ สารีวงษ และจินตนา วิบูลยศิริกลุ (ภาคโปสเตอร) 

6. การใชประโยชนขาวฟางอาหารสัตวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเน้ือลูกผสมแองโกลนูเบียน 
โดยวนิดา มากศิริ สิริพงศ วารี อทิวา พราหมณช่ืน และอิทธิกร ภัตรานนท (ภาคโปสเตอร) 

7. วงรอบประจําเดือน คาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีโลหิตของลิงแสมเขาวัง โดย คมสัน กล่ําฉนวน  มหิศร 
ประภาสะโนบล  มนัญญา ปริยวิชญภักดี  วนิดา มากศิริ   สํารวย มะลิถอด  และดํารงศักด์ิ อาลัย (ภาคโปสเตอร) 

8. การกระตุนความงอกของเมล็ดมะละกอพันธุฮอลแลนดดวยนํ้า และ H2SO4 โดย รณชัย ชุมโชติ 
พีรศักด์ิ แพสิน และ ทรงศักด์ิ ธรรมจํารสั (ภาคโปสเตอร) 
 9. การกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาวโดยนํ้าสมควันไม โดย พีรพันธ แหงหน  ภาคภูมิ อรรณพเพชร 

และชมดาว ขําจริง (ภาคโปสเตอร) 

 ทั้งน้ีในการจักประชุม มกีารบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในปละภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาคณาจารยและนักวิชาการ เพื่อใหเกิดองคความรูใหม สงเสริมและสนับสนุน

ใหตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัย และยังสรางความรวมมือในการทําวิจัยระหวางเครือขายสถาบันใหเกิด

งานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน 

 ซึ่งในการนําเสนอผลงานครั้งน้ี งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเขมสีของกุงเครยฟช โดยใชแหลงสารสี

ในอาหารท่ีแตกตางกัน ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานรองชนะเลิศภาคโปสเตอรดวย 
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โครงการอนุรกัษพนัธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง 
กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

จุดเร่ิมตนของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มีจุดเริ่มตนมาต้ังแต พ.ศ. 2503 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพยายามปกปกรักษายางนา 
จากการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรถยนต
ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตนยางนาขนาดใหญข้ึนอยูมาก มีพระราชดําริจะสงวนบริเวณปา
ตนยางน้ีไวเปนสาธารณะดวยพระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคได เพราะมีราษฎรเขา
มาทําไรทําสวนในบริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดหาได ดังน้ัน
จึงทรงทดลองปลูกตนยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายางในกระถางบนพระ
ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลาน้ีในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนักเรือน
ตน สวนจิตรดา พรอมกับขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 1,250 ตน 

ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษา แทนที่จะตองเดินทางไปทั่วประเทศ ทรงให
ความสําคัญในการรักษาทรัพยากร เห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ เชน เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ไดมีพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาตอนหน่ึงวา "ธรรมชาติแวดลอมของเขา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเล และอากาศ มิได
เปนเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เทาน้ัน หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครอง
สิ่งแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย" และทรงมีโครงการ
พระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ในปพ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสบืทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีพระราชดํารกิับนายขวัญแกว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการ
อนุรักษพืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ฝายวิชาการเปนผูดําเนินการ
จัดต้ังธนาคารพืชพรรณข้ึน ใน ป พ.ศ. 2536-2549 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
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ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.)  และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานัก
พระราชวังดําเนินการจัดสรรงบประมาณให และให อพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการสวนพระองคฯ สวน
จิตรลดา ต้ังแตน้ันเปนตนมา 
 
แผนแมบทของ อพ.สธ. 
 ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. จะใชกรอบแนวทางตามแผนแมบทเปนระยะเวลาละ 5 ป โดยการ
ดําเนินงานในแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่สาม และสี่ จนถึงปจจุบันมีหนวยงานตางๆ รวมสนองพระราชดําริเพิ่ม
มากกวา 110 หนวย งานสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ มากกวา 1,500 
โรงเรียน มีพื้นที่และกิจกรรมดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปสูภูมิภาคตางๆ และมีการดําเนินงานที่
หลากหลายมากข้ึน และการดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 5 ป ที่ผานมาของ อพ.สธ.จะสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2556 น้ี ภายใตแผนแมบท (อพ.สธ.ระยะที่ 5 ปที่หา เริ่ม
ต้ังแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผลักดันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสรางภูมิคุมกันการ
พัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติ
สุขและพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสุข โดยการดําเนินงานของ อพ.สธ.  สอดคลองกับยุทศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สรางความสมดุลและ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู และยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย 5 ยุทธศาสตร 
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการพัฒนาทาง
สังคม การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรทางการวิจัย และการปฏิรูป
ระบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิ
ปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอยางแพรหลาย และในแผนแมบทของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หาน้ีจะเนนการทํางานในระดับทองถ่ิน
ในการทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ินซึ่งประกอบดวย 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
 กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หา จะประกอบดวย 3 กรอบการ
ดําเนินงาน คือ กรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก จาก 3 กรอบน้ี
จะมีกิจกรรมสนับสนุนรวม 8 กิจกรรม ดังน้ี 

 1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมทีม่ีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นปาธรรมชาติด้ังเดิมใหมีกระจายอยูทั่วประเทศใน
ทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่)  ดําเนินการในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ 
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ศูนยวิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชนรวมกันรักษา นอกจากน้ันมีการสํารวจข้ึนทะเบียนทํา
รหัสประจําตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน ซึ่งหากรักษาปาด้ังเดิมไวไดและทราบวามีทรัพยากร
อะไรบาง จะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนตอไป 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่ ดําเนินการในพื้นที่คนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดยเปนการ
ดําเนินการสํารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา และรวมถึง
สํารวจเก็บขอมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เชน จากการทําอาง
เก็บนํ้า ทําถนน เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทํา
บานจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหลาน้ันจะสูญไป โดยไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุไมที่กําลังจะสูญพันธุ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการ
นอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มา
สนองพระราชดําริในบางพื้นที่) ในทั่วประเทศ  
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมตอเน่ืองจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมพืชไป
เพาะและปลูกในพื้นทีป่ลอดภัย ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ที่มอียู 6 ศูนยทั่วประเทศ 
ในพื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ในจังหวัดหรอืสถาบันการศึกษา ที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ ตัวอยางเชนการเก็บรักษาในรปูเมล็ดและเน้ือเย่ือ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. 
สวนจิตรดา 

 2. กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพนัธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
พันธุพืช แตละกิจกรรมมีแนวโนมการดําเนินงานดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ํารวจเกบ็รวบรวม
และปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา 
สรรีวิทยา การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดานโภชนาการ 
องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การศึกษาขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชสําหรับพันธุพืชใหมๆ  
การศึกษาดานชีวโมเลกุล การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ และการใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ 
คุณภาพในทรัพยากรตางๆ โดยนักวิจัย อพ.สธ. และความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ที่
รวมสนองพระราชดําร ิ
 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยขอมลูพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดารวมกบัหนวยงานที่
รวมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมลูของการสํารวจเกบ็รวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการใช
ประโยชนรวมทั้งงานจัดทําฐานขอมลูพรรณไมแหง นอกจากน้ันยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่นๆ 
นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูลของสัตว และจลุินทรีย การจัดการฐานขอมลูทรัพยากรทองถ่ิน 
ขอมูลตางๆ จากการทํางานในกจิกรรมที่ 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพือ่เปนฐานขอมลูและมี



 - 11 - 

ระบบเช่ือมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดยเช่ือมโยงกับฐานขอมลูทรพัยากรของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช และทรัพยากรตางๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนทีป่รกึษาประสานงาน รวมมือ 
พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรปูแบบในการทําฐานขอมูล 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาพันธุพืช 
  เปนขอมลูที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชทีม่ี
นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการ
วางแผนระยะยาว 30-50 ป สําหรบัพันธุลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการของชวงเวลาน้ันๆ เปนการพฒันาโดยมี
แผนลวงหนา เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดแผนพฒันาพันธุพืชเปาหมายแลว จึงทลูเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารเีพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรงุพันธุตอไป  

 3. กรอบการสรางจิตสาํนึก ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช และ กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช แตละกิจกรรมมี
แนวทางดําเนินงานดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาถึงความสําคัญและประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษ
และใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็น
ประโยชน ความงดงาม เกิดความปติที่จะทําการอนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ใน
กิจกรรมน้ีมี “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสื่อการเรียนรู งานพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงรวบรวม
พรรณไมที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเน่ือง รวมทั้งให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถ่ินที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากน้ันยังมี
งานพิพิธภัณฑตางๆ เชน พิพิธภัณฑพืช งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย พิพิธภัณฑทองถ่ิน เปนตน เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชน
น้ันไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืช
ตอไป 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  ในรูปแบบ
ตางๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. 
(กิจกรรมที่ 1-7) โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนได
สมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการ
ประสานงานโดยมีคณาจารยผูเช่ียวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดต้ังเปนชมรม 
ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรู
และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนไทยตอไป 
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การเขารวมสนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ในปพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีได
เห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช และเปนผูนําสังคมในดานน้ี จึงมอบหมายใหคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ขณะน้ันคือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดดําเนินการเขารวมสนองพระราชดําริ โดย
จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ รอง
อธิการบดีฝายฯ ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหาร รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการวิจัยการสรางความเข็มแข็ง
ชุมชน เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2 มีเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของ อพ.สธ. เปนรองประธานคนที่ 3 โดยตําแหนง มีคณะที่เขารวมดําเนินงานใน
เบื้องตน  5 คณะ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสํานัก และกองที่ เกี่ยวของเปนกรรมการ ไดแก  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน อาจารย ดร.บุญสนอง ชวยแกว  
และอาจารยพนัส ชัยรัมย โดยมีผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง และผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส สุวรรณสินธุ 
เปนกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ตามลําดับ จากน้ันไดมีการจัดทําแผนแมบท โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ระยะที่ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเขา
รับกระบวนการขอรวมสนองพระราชดําริ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
พระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมโครงการ และทานเลขาธิการสํานักพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ไดลงนาม และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ต้ังแตวันที่ 12 กันยายน 2555 เปนตนมา 
 ในการเขารวมสนองพระราชดําริฯ ตามแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่หาน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ใน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ซึ่งกําหนดพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชในเขตพื้นทีร่อบเขาเดน 
จังหวัดเพชรบรุี มีการจัดการภูมิปญญาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมขายประชาสังคม การ
รวบรวมภูมปิญญาทองถ่ินดานการเกษตร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสํารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพื้นทีร่ัศมี 50 กิโลเมตร รวมถึงพืชหายาก พืชถ่ินเดียว พืชวงศ
ขิง พืชที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนดานตางๆ สํารวจและติดตามพรรณไมปาชายเลน ในอําเภอบาน
แหลม จงัหวัดเพชรบรุี สํารวจพันธุไกพื้นเมืองในทองถ่ินเพชรบรุ ี
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการขยายพันธุพืชโดยวิธีด้ังเดิมและการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชที่รวบรวมมาจากพื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จงัหวัดเพชรบรุี ไดแก พืชวงศขิง พืช
สมุนไพรที่นาสนใจ พืชหายากหรือพืชทีม่ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชน และนําออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ 
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพันธุไมจากกลุมปาแกงกระจาน การผสมพันธุและขยายพันธุไกพื้นเมือง การจัดต้ังสวน
พฤกษศาสตรเพชรวนาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุีเพือ่ปลกูแสดงพันธุไม การศึกษาและอนุรักษบัวหลวง
ราชินีโดยรวบรวมสายพันธุ จัดทําลายพิมพดีเอ็นเอ ศึกษาการเจริญเติบโต องคประกอบของสารหอมระเหย การ
จัดการปุยและพัฒนาคุณภาพของดอกบัวหลวงราชินี 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  ประกอบดวย การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชหา
ยาก หรือพืชทีม่ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชนและทําลายพิมพดีเอ็นเอ การศึกษาองคประกอบเคมีและฤทธ์ิ
ตานอักเสบของใบขอยดํา การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานมะเร็งของพืชในวงศ Cappaceae จากเขตพื้นทีป่า
โปงสลอด การผลิตชาสมุนไพรจากกลุมปาแกงกระจาน 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสรางฐานขอมูลพืชทองถ่ินของจังหวัด
เพชรบรุี จัดต้ังหนวยชีววิทยาพืช การจัดทําหนังสอืพรรณพชืทองถ่ินพื้นที่ปาโปงสลอด 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติ สรางองคความรูส งเสริมภูมิปญญากบัการพัฒนาปาตนนํ้า ปาชุมชนเขาแดน และกลุมปาแกงกระจาน
ตามแนวทางทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการจัดอบรมนัก
พฤกษศาสตรรุนเยาว การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชใหครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียง
มหาวิทยาลัย การจัดการความรูและสรางหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษพันธุพืชที่รับประทานไดของ
สถานศึกษาพอเพียงและชุมชนพอเพียง สงเสริมการอนุรักษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรีใหกับโรงเรียน องคการปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนตางๆ เพื่อใหชุมชนและเยาวชนรูจักผักพืน้บาน มี
ความรักและหวงแหนทรัพยากรทองถ่ิน การปลูกสมุนไพรพืชหายากเพื่ออนุรักษและคนควาวิจัยทางแพทยแผน
ไทย การสงเสริมการทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนตางๆ เพื่อใหเยาวชนรูจักพันธุไม
ทองถ่ิน การอนุรักษและใชประโยชน สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุไมของ
ทองถ่ิน การจัดนิทรรศการพันธุไมในทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาและอนุรักษพันธุตนยางนา และ
พัฒนาหลักสูตรตนยางนากับพระราชา สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อการอนุรักษพันธุ
พืชภายใตโครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว การปรบัภูมิทศัวนอุทยานเขานางพันธุรัตนเพื่อเปนแหลงศึกษาและอนุรักษ
พืชพื้นถ่ิน 
 จากกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวม
สนองพระราชดําริจะเห็นไดวา จะไมจํากัดเฉพาะเรือ่งอนุรกัษพันธุกรรมพชืเทาน้ัน แตจะรวมถึงทรัพยากรชีวภาพ
ดานอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ แร หิน ดิน วัฒนธรรม และภูมิปญญาดานตางๆ ของประเทศ
ไทยดวย โดยวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาพระราชดําริฯ คือ ใหเขาใจและเห็น
ความสําคัญของพันธุกรรมพืช ใหรวมคิดรวมปฏิบัติ จะเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย ใหมีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่วประเทศและมีเปาหมายหลักคือ เพ่ือพัฒนาบุคคลากร อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย ในฐานะที่จังหวัดเพชรบุรีเปนจุดกําเนิดของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สืบเน่ืองจากการอนุรักษพันธุตนยางนา จึงขอเรียนเชิญชวนชาวเพชรบุรีและปวง
ชนชาวไทยทุกทานไดมีสวนรวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
โดยเฉพาะหนวยงานระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และโรงเรียนตางๆ เพื่อผลในการอนุรักษพัฒนา และใช
ประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืนดังพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  “การรักทรัพยากร คือ
การรักชาติ รักแผนดิน”  
 
  



 - 14 - 

เอกสารอางอิง 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ. 2555. แผนแมบท โครงการ

อนุรกัษพันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ สนองพระราชดํารโิดยมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรรีะยะ
ที่ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559). (ฉบบัปรับปรุง). มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 31 หนา. 

ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย และคณะ (บก.). 2556. แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะที่ 5 ปทีห่า 
(ตุลาคม 2554-กันยายน 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรคสแคว จํากัด. 120 หนา.  

ปยะรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย และคณะ (บก.). 2554. แผนแมบทโครงการอนรกัษพันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที5่ ปทีห่า (ตุลาคม 
พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรคสแคว จํากัด.175 หนา. 
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นิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : นําสิง่ดีงามสูตาโลก” 
 

สํานักงานประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 เน่ืองในโอกาสทีโ่ครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก”

โดยมีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนเจาภาพ ณ เข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสด์ิ 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 เข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเขารวมจัดนิทรรศการ ในหัวขอเรื่อง “พืชพรรณในวิถีชีวิตลุมนํ้า

เพชรบุรี” และไดจัดทําหนังสือประกอบนิทรรศการ โดยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพรรณที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต

ของคนในจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแตตนแมนํ้าบริเวณปาแกงกระจาน ผานอําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง อําเภอ

บานลาด อําเภอเมือง จนถึงบริเวณปาชายเลนในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยแบงเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 1. พืชพรรณตนนํ้าแกงกระจาน เปนพืชพรรณที่อยูในกลุมปาแกงกระจาน 

 2. พืชเศรษฐกิจ ไดแก มะนาว ชมพูเพชรสายรุง  และกลวยหอมทองซึ่งเปนพืชเอกลักษณของลุมนํ้า

เพชรบุรี และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสรางรายไดใหกับเกษตรกรจํานวนมาก 

 3. พืชประวัติศาสตร ไดแก ยางนา มะฮอกกานี ลีลาวดี หวา และบัวหลวงราชินีเปนพืชที่มีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตรของเพชรบุรี และของประเทศไทย ควรคาแกการอนุรักษและพัฒนาเพื่อนําไปสูการใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในแงของจิตใจและความผาสุกของคนในสังคม 

 4. พืชในวิถีชีวิต ไดแก ตาล ชะคราม พืชปาชายเลน และพืชสมุนไพร ซึ่งเปนพืชที่มีความสัมพันธกับวิถี

ชีวิตของคนเพชรบุรีเปนเวลาอันยาวนาน  

หนังสือน้ีจะกลาวถึงความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การใชประโยชน และแนวทางการอนุรักษ

พืชพรรณเหลาน้ี ทั้งโดยหนวยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสวนรวมในการดําเนินการ ซึ่ง

เปนประโยชนในการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพืชพรรณเหลาน้ีใหมีความย่ังยืน และเปนการแสดงถึง

ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่ไดทรงริเริ่มและวางรากฐานการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อประโยชนตอมหาชนชาวไทย 

นอกจากน้ียังมีการจัดนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ 80 หนวยงาน นําเสนอทรัพยากรทั้งสามฐาน

ทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา นิทรรศการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 152 โรงเรียน นิทรรศการฐานปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 14 ฐาน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ไดแก การอนุรักษศึกษาพัฒนาและใชประโยชนพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมือง 
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พืชสมุนไพรภูมิปญญาไทย นอกเหนือจากเรื่องทางวิชาการแลว ยังมีการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบาน 4 ภาค การ

แสดงพฤติกรรมสัตวหลากหลายรูปแบบใหเลือกชมฟรีไดที่เวทีการแสดงกลางแจง รวมทั้งเปดโอกาสใหสนับสนุน

ผลิตภัณฑพื้นบานนานาชนิดที่นํามาจําหนาย รวมทั้งของที่ระลึกที่นาสะสมอีกดวย 
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การจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน “พืชพรรณในวิถีชีวิตลุมนํ้าเพชรบุรี” โดยคณาจารยและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
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การวิจัยและพฒันาพันธุแคคตัสในเกาหลีใต 
 

ผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส  สุวรรณสินธุ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

แคคตัส มีช่ือสามญั : cactus, cactus pear และ prickly pear มีช่ือวิทยาศาสตร : Opuntia spp.  

อยูในตระกลู Cactaceae พืชที่จัดอยูในประเภทพืชลําตนอวบนํ้า (Stem succulent) สําหรับพืชทีจ่ัดอยูใน

ตระกลูของแคคตัส จะตองประกอบดวย ลักษณะทางพฤกษศาสตร  4 ประการ คือ   1) เปนไมยืนตน   2) เปน

พืชใบเลี้ยงคู  3) ออกลูกเปนผลเซลลเดียว และ 4 ) มีตุมหนาม  ลักษณะพิเศษทีส่ําคัญอีกประการหน่ึงคือ 

แคคตัสแทบทุกชนิดจะไมมีใบหรอืลดรูปใบกลายเปนหนาม หรือขน และแมวาพืชวงศอื่นจะจะมีการลดรูปใบและ

มีหนามเชนกัน ตัวอยางเชน พวกยูโฟเบีย (Euphorbia) แตยังมีใบเล็ก ๆ ใหเห็นเปนสวนใหญ เพียงแตอาจหลุด

รวงเร็ว  ไมไดหายไปเหมือนแคคตัส 

แคคตัส (Cacti) เปนภาษากรีกโบราณ  หมายถึง  พันธุไมที่มหีนาม (ใบที่เปลี่ยนรูปกลายเปนหนาม)   

แคคตัสสวนใหญ มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาใต พบมากในพื้นที่แถบทะเลทราย แตมีบางประเภทที่เติบโตอยู

ในปาเขตรอนช้ืน ซึ่งแคคตัสกลุมน้ีมักจะมลีําตนแบนๆ แตกตางจากพวกที่อยูในทะเลทราย ที่มักจะมีลําตนกลมๆ 

ทั้งน้ีเพือ่ใหมพีื้นที่ในการรบัแสงมากทีสุ่ด  สามารถพบแคคตัสเจริญเติบโตอยูตามบริเวณทุงหญา เกาะอาศัยอยู

กับตนไมใหญในปาช้ืน บนภูเขา หรือแมกระทั่งริมทะเล  

แคคตัสมีลักษณะผิดไปจากไมยืนตนพันธุอื่นๆ ทีม่ีใบและที่ใบมีปากใบ สําหรบัถายเทอากาศ และคายนํ้า

ออก ทําใหนํ้าระเหยออกจากตนไดเร็ว เน่ืองจากแคคตัสไมมีใบ มีแตหนาม นํ้าจงึระเหยออกไปไดยาก แคคตัสจงึ

เก็บถนอมนํ้าไวไดนานกวาพันธุไมอื่นและเติบโตไดดีในที่แหงแลง  

 

ภาพท่ี 1 การจัดตกแตงสายพันธุแคคตัสเปนรูปประเทศเกาหลีใต 



 - 19 - 

 

      

ภาพท่ี 2  ตนพันธุท่ีใชเปนตนตอสําหรับตอยอด (ก) และ (ข)  แคคตัสประดับหลากหลายสายพันธุ (ค) 

 

ภาพท่ี 3  การพัฒนา และการเพ่ิมจํานวนตนพันธุดีดวยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

 

 ก  ข  ค 
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ภาพท่ี 4 การเพ่ิมจํานวนตนพันธุแคคตัส ดวยวิธีการตอยอดสายพันธุดีท่ีตลาดตองการ 

 

 

      

   

   

ภาพท่ี 5 แคคตัส ท่ีไดรับการพัฒนาสายพันธุแลว 
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เมื่อครัง้ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใตปลายปทีผ่านมา ไดเขาดูงานแปลงตะบองเพชร ที่
ภาครัฐบาลและเอกชนรวมกันวิจัยและพฒันาพันธุ ซึ่งหวงเวลาที่เขาไปดูงานเผอิญโชคดี วันน้ันไดมีกิจกรรมหรอื 
การประกวดแคสตัส เพื่อประเมินสายพันธุแคสตัสทีผ่ลิตทกุ ๆ สายพันธุ จัดประกวดข้ึนโดยการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากคณะกรรมการ ซึ่งจัดมาจากเกษตรกรผูผลิตและจําหนายจากหมูบานของจังหวัดตางๆ 
ประมาณ 120 คน มาเปนคณะกรรมการประกวด และจะมีนักวิชาการคอยใหคําปรึกษา และเก็บขอมลูความ
ตองการ  ถามวาทําไมตองเปนเกษตรกร ไดรบัคําตอบวา เปนผูไดรับขอมูลทางตรงจากผูบริโภค ซึง่หลากหลาย
ความคิดเห็น จงึเหน็ไดวา ประชากรของเกาหลีทุกคน ชนช้ันมีความสําคัญดวยกันทั้งหมด เมื่อมีการผลิต ก็จัดใหมี
การตลาดรองรับ พรอมทั้งปรับปรงุพฒันาใหไดตามความตองการ และทีส่ําคัญทีสุ่ด คือผูบริโภคตองถูกใจและ
ปลอดภัยดวย  
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ภาพท่ี 6 การประกวดแคคตัส ดวยการประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการ จากเกษตรกร 

ผูผลิตและจําหนาย 
  

 

                         

ภาพท่ี 7 สายพันธุแคคตัสท่ีไดรับรางวัล 

 

       

        

ภาพท่ี 8 รูปแบบการจัดกระถางจําหนายของสายพันธุแคคตัส และไมอวบนํ้าในเกาหลีใต  
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การใชประโยชนของแคคตัส   

แคคตัสสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดหลายดาน เชน 1) เปนอาหาร โดยรบัประทานผลสด 

รับประทานสวนของตน คือ นํามาเช่ือม ตม หรือทอด อีกทัง้นํามาใชเลี้ยงสัตว 2) เปนเสา แนวรั้ว หรือผนัง 3) ใช

ในการประกอบพิธีกรรมาทางศาสนา เชน พิธีกรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันและเเมก็ซิกัน  4) ใชประดับตกแตง

สถานที่ เชน ตกแตงกับสวนหิน หรือสวนทะเลทราย  5) ปลกูเลี้ยง 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. 

 

 

http://cactusbymoo.blogspot.com/2008/02/blog-post.html
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แกนตะวัน (Jerusalem artichoke) 
 

ดร.ชมดาว ขําจริง  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 แกนตะวัน (Jerusalem artichoke หรือ sunchocke) มีช่ือทางวิทยาศาสตรคือ Helianthus 

tuberosus L. เปนพืชที่มีแหลงกําเนิดในแถบทวีปอเมรกิาเหนือ แตสามารถปรบัสภาพไดดีในสภาพอากาศรอน 

และมีความทนทานแข็งแรง อยูในสกุลเดียวกับทานตะวัน มีดอกคลายดอกทานตะวันและบัวทอง แตมีขนาดเล็ก

กวา จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหไดรับช่ือใหมวา “แกนตะวัน” 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ลําตน มีสวนที่อยูเหนือดินสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร และมขีนปกคลุม

ทั่วลําตน 

ใบ รีคลายรูปไข บางพันธุ มีขอบใบหยักผิวใบไมเรียบมีขนปกคลุม

ดานหลังใบ 

ดอก มีรูปรางทรงกลม แบน สเีหลือง คลายดอกบัวตอง มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของดอก 4-8 เซนติเมตร และจะเริ่มออกดอกที่ชวงอายุ 60 วัน 

หัว ลักษณะคลายหัวมันฝรั่งเปลือกนอกมสีีนํ้าตาลออน เน้ือในมีสีขาว

สามารถนํามารับประทาน และแปรปูเปนผลิตพันธุตาง ๆ 
 

 

 

ภาพท่ี 1 ก) ดอกแกนตะวัน และ (ข) หัวแกนตะวัน  

คุณคาทางโภชนาการของแกนตะวัน 

 หัวแกนตะวันเปนแหลงของแรธาตุ และเกลือแรทีส่ําคัญ ไดแก โพแทสเซียม เหลก็ ทองแดง รวมถึงยัง

เปนแหลงของวิตามินบี และซี สําหรบัสวนประกอบในหัวแกนตะวันสด 100 กรัม มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารอาหารในแกนตะวัน 

     สารอาหาร แกนตะวันสด 

พลังงาน                     91          กิโลแคลอรี ่
โปรตีน                       1.4       กรัม 
ไขมัน                       0.0       กรัม 
คารโบไฮเดรต                     21.4       กรัม 
ใยอาหาร                       4.0       กรัม 
นํ้าตาลทั้งหมด                       3.3       กรัม 
สารตานอนุมูลอสิระ                408 

(ท่ีมา : คําแพง ก่ิงแกว, ม.ม.ป., หนา22) 

ก 

ข 
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สรรพคุณของแกนตะวัน 

 1. ชวยทําใหเจรญิอาหาร 

 2. ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย ชวยลดการติดเช้ือ เพราะสารอินนูลินจะชวยลดปริมาณของ

แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เชน เช้ือ อี.โคไล (E. coli) และ โคลิฟอรม (Coliforms) ใน

ขณะเดียวกันยังไปชวยเพิ่มการทํางานของแบคทีเรียกลุมที่เปนประโยชนตอรางกายใหเจริญเติบโตดีข้ึนอีกดวย 

เชน บิฟโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และแลคโตบาซิลัส (Lactobacillus) 

 3. ชวยปองกันอาการภูมิแพ การแพอาหาร โดยเฉพาะในเด็ก  

 4. ชวยโรคเบาหวานโดยหัวแกนตะวันมีนํ้าประมาณ 80% และมีคารโบไฮเดรตประมาณ 18% ซึ่ง

คารโบไฮเดรตสวนใหญจะเปนอินนูลิน (Inulin) อินนูลินเปนสารเย่ือใยอาหารที่ใหความหวานได  

 5. ชวยควบคุมนํ้าหนัก เน่ืองจากแกนตะวันมีสารประกอบเชิงซอนกลุมคารโบไฮเดรตที่ใหพลังงานตํ่า

กวาคารโบไฮเดรตทั่วไป มีลักษณะคลายแปง แตมีคุณสมบัติในการรักษาสมดุลของสารอาหารที่รับประทาน โดย

ชวยคงระดับพลังงานใหคงที่ ทําใหรูสึกอิ่มนาน ซึ่งไมเหมือนกับแปงทั่วไปที่รางกายยอยสลายแลวถูกดูดซึมเขาไป

สะสมเปนไขมันแลวทําใหอวน จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูที่กําลังประสบปญหาภาวะนํ้าหนักเกิน 

 6. ชวยปองกันโรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูง เพราะเสนใยของแกนตะวันจะชวยดูดซับนํ้ามันและ

นํ้าตาลที่รับประทานเกินไว ไมวาจะเปนคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด หรือไขมันเลว ทิ้งออกทางอุจจาระ 

 7. ชวยกระตุนการดูดซึมของแรธาตุหลายชนิด ชวยปรับสภาพของลําไสใหเหมาะสมตอการดูดซึมแรธาตุ

บางชนิด ที่ไมสามารถดูดซึมไดในลําไสเล็ก และชวยใหลําไสใหญสามารถดูดซึมแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกายได

เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการชวยดูดซึมธาตุแคลเซียมไดมากถึงรอยละ 20% รวมไปถึงธาตุเหล็ก ฯลฯ 

 8. ชวยในการทํางานของระบบขับถาย ชวยทําความสะอาดลําไส ชวยเก็บกวาดของเสียในระบบทางเดิน

อาหารไดเปนอยางดี แกอาการทองผูกได เน่ืองจากทําใหอุจจาระมีกากใยมากข้ึน และยังชวยลดกลิ่นเหม็นของ

อุจจาระ 

 9. ชวยลดอาการจุกเสียดแนนทอง แกอาการทองเสีย 

 10. ชวยกระตุนการหลั่งของนํ้าดี 

 11. ชวยในการขับปสสาวะ 

 12. ชวยปองกันสารพิษอยางโลหะหนัก เชน สารตะกั่ว 
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การแปรรูปแกนตะวัน 

 การแปรรูปเปนแปงแกนตะวัน แปงที่ไดจากแกนตะวันมีทั้งใยอาหาร และสารพรีไบโอติก สามารถใช

เปนสวนผสมของผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ขนมอบ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ียังมีการแปรรูป

เปนนํ้าเช่ือม เชน ผลิตภัณฑเครื่องด่ืม ชา กาแฟ นมเปรี้ยว และสุรา 

  

  

ภาพท่ี 2 การแปรรูปแกนตะวันเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

 

เอกสารอางอิง 

คําแพง ก่ิงแกว. (ม.ม.ป.). แกนตะวัน พืชมหัศจรรยดานสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเคเคมีเดีย่. 

ณัฐวุฒ ิสดุใจด ี พิษณุ ทองโพธ์ิงาม  และอาสูร ออนนวม. อิทธพิลของปุยคอกที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

แกนตะวัน. ปญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี. 

ประภาส ชางเหล็ก  บุญรวม จันทรชื่น  สกล ฉายศรี  นวะรัตน พิราภ  สุภัทรา เมทนีกรชยั และ เจระศักดิ์ แซล.ี 

(2555). ศึกษาการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของแกนตะวัน (Helianthus tuberosus) ณ แปลงทดลอง

สถานีวจิัยกาญจนบุร.ี การประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 9.

นครปฐม :  2161-2165. 

สน่ัน จอกลอย  รัชนี พุทธา  วิลาวรรณ ตุลา และถวัลย เกษมาลา. (2549). ศึกษาอิทธิพลของการใชสวนขยายพันธุตอ

การงอกการเจริญเติบโตและการใหผลผลติของแกนตะวัน. วารสารแกนเกษตร, 34(2), 151-156. 
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ความปลอดภัยในอาหารพรอมบริโภค กรณศีึกษา: ซูชิ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินตนา วิบูลยศิริกุล 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 

ซูชิ (Sushi) หรือขาวปนเปนอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากญีปุ่น มีประวัติศาสตรยาวนานเปนพันป เพื่อเปน

การถนอมรักษาปลาใหเก็บไดนานหลายเดือนดวยวิธีการหมกั โดยการนําปลาดิบทีท่ําความสะอาดแลววางลงใน

ภาชนะ แลวนําขาวและเกลือวางลงบนหนาปลา กดทับดวยกอนหินหนักๆ นานประมาณ 2-3 อาทิตย เมื่อนํา

ปลาออกจากภาชนะกส็ามารถเกบ็ไวไดประมาณ 2-3 เดือนและบริโภคไดเลยโดยไมตองทําใหสุก ตอในปจจุบัน

ไดปรับเปลี่ยนจากการหมักมาเปนการบรโิภคปลาแบบสดๆ ไมผานการหมกัหรือการปรุงใหสุก ทําใหซูชิและ

อาหารทีท่ําจากอาหารทะเลและนํามาบริโภคโดยไมผานการปรุงสุก มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในอาหารสูง 

นอกจากซูชิ ยังมีซาชิมิ (Sashimi) ที่จัดอยูในอาหารคลายซชิู และมีความหมายแตกตางกัน  

 ซูชิ หมายถึง อาหารที่มีขาวที่ปรุงสุกแลวและข้ึนรปูตางๆ โดยขาวมีการนํามาปรุงรสดวยนํ้าสมสายชูและ

ตกแตงผิวหนาดวยอาหารอื่นที่ไมปรุงสุกหรือผานการปรงุสกุแลว เชน อาหารทะเล ปลา สัตวนํ้ามเีปลือกตางๆ 

และไขของสัตวนํ้าเหลาน้ัน รวมทั้งผัก เน้ือสัตวและไข และอาจถูกหอหรือไมก็ไดดวยสาหรายทะเล สวนซาชิมิ 

คือ อาหารทะเลที่ถูกนํามาแลเปนช้ิน ไมมีกระดูกปน อาจไดจากทั้งปลา หอย ปลาหมกึ ปู กุง ไขปลาและอาหาร

ทะเลอื่นที่ไมไดปรุงใหสกุ  

 ซูชิมีหลายรปูรางลักษณะและแตละลักษณมีช่ือเรียกตางๆ เชน  

• ซูชินิกิริ เปนซูชิด้ังเดิมที่ใชมือในการปนขาวที่ปรุงสุกแลวเปนแผนหรือกอนและมีช้ินปลา หอย 

ไขปลาบนผิวหนา กอนรบัประทานจะนําไปจุมในซอสถ่ัวเหลอืงและมักถูกเสริฟใหผูบริโภคเปนคู 

• ซูชิมากิ เปนซูชิที่มีปลาและองคประกอบอื่นวางบนขาวที่ปนเปนกอนและหอดวยสาหรายทะเล

แหงทีผ่ิวดานนอก 

• ซูชิเทมากหิรือซริาชิ เปนซูชิทีม่ีการตกแตงผิวหนาขาวปนดวยองคประกอบตางๆ เชน ปลาดิบ

และผกัตาง 

• ซูชิอินาริ เปนซูชิที่ไดจากขาวที่ผานการปรงุรสดวยนํ้าสมสายชูและผสมผักชนิดตางๆ แลวหอ

ดวยแผนเตาหูทอด 
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ปจจุบัน ซูชิเปนอาหารที่คนทกุระดับรายไดสามารถบริโภคได หารับประทานไดตามตลาดสด ไมจํากัด

เฉพาะในรานอาหารญี่ปุน ซึ่งยังจํากัดเฉพาะผูมรีายไดมากเพียงพอจึงสามารถเขาไปรบัประทานได ซูชิตามตลาด

สดหรือตลาดนัดที่พวกเรารูจักกันราคาเพียงช้ินละ 5-10 บาท มีใหเลือกมากมายหลายหนา  

ผูบริโภคยังเช่ือวาซูชิเปนอาหารสุขภาพ เน่ืองจากมีไขมันตํ่าและบางหนายังมีปลาเปนสวนประกอบ ซึง่

เช่ือวาเหมาะสมกับคนทกุวัย แตในความเปนจรงิแลว การรบัประทานซูชิแบบไมระมัดระวังเรื่องความสะอาด

ของซูชิ อาจทําใหผูบรโิภคเกดิความเจ็บปวยเน่ืองจากอาหารเปนพิษได นอกจากน้ีซูชิทีว่างขายตามตลาดสดอาจ

ทําไวกอนนํามาขายหลายช่ัวโมงหรอือาจทาํอยางไมถูกสุขลกัษณะ จึงมีโอกาสสงูทีจ่ะเกิดการปนเปอนเช้ือจลุินทรีย

กอโรคชนิดตางๆ ตามเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบรโิภคของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2549 กําหนดวา อาหารทั่วไปที่มิใชอาหารควบคุมตองมีปรมิาณจุลินทรียดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ชนิดและปริมาณจุลินทรียชนิดตางๆ ท่ีอนุญาตใหพบได 

ชนิดจุลินทรีย ปริมาณทีก่ําหนดใหพบในอาหารได 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด/กรัม นอยกวา 1x106 

MPN Escherichia coli/กรัม นอยกวา 3 

Staphylococcus aureus/กรมั นอยกวา 100 

Clostridium perfringens/กรมั นอยกวา 100 

Bacillus cereus/กรัม นอยกวา 100 

Salmonella spp./25 กรัม ไมพบ 

Vibrio cholera/25 กรัม ไมพบ 

Vibrio parahaemolyticus/25 กรัม ไมพบ 

Listeria monocytogenes/25 กรมั ไมพบ 

ท่ีมา: กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2553) 

โดยทั่วไปซูชิที่วางขายในตลาดสด บนฟุตบาทหรอืตามซเูปอรมารเกตของหางสรรพสินคาประกอบดวย 

ขาวเจาที่ถูกผสมกับนํ้าสมสายชูจากขาว (rice vinegar) สาหราย ผัก ปลาดิบ หรืออาหารทะเลที่ปรุงสุกแลว เชน

กุงตม หอย ปลาหมึก เปนตน รวมทั้งไขหวาน ไขกุง ดวยเหตุน้ีจึงมีโอกาสสูงที่จะมีการปนเปอนจากเช้ือจุลินทรีย

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 

มากกวาปรมิาณที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนดหลายเทา แตมีปริมาณ Bacillus cereus ตํ่ากวาปริมาณ

สูงสุดที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด โดยคณะผูเขียนอธิบายวา ในซูชิมีคาความเปนกรดดางอยูในชวง 

4.37-5.67 ซึ่งสามารถยับย้ังการเจริญของ Bacillus cereus ได แตไมสามารถยับย้ังการเจรญิของ 

Staphylococcus aureus เน่ืองจากจลุินทรียชนิดน้ีสามารถทนความเปนกรดดางไดในชวง 4.0-9.8 ทําให

จุลินทรียชนิดน้ีทนตอความเปนกรด-ดางในซูชิได และเจริญเติบโตตอเน่ืองระหวางทีซู่ชิอยูในตลาดสดซึ่งมี

อุณหภูมิคอนขางเหมาะสม ถึงแมวาซูชิที่ขายในตลาดสดจะมีโอกาสเสี่ยงในการปนเปอนเช้ือจลุินทรียที่ทําใหเกิด
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อาหารเปนพิษมากกวา แตไมไดหมายความวาซูชิที่ขายในหางสรรพสินคาหรือภัตตาคารที่ติดเครื่องปรบัอากาศ

จะปลอดภัย ในตางประเทศกม็ีรายงานการเกิดโรคอาหารเปนพิษกับผูบรโิภคซูชิเหมอืนกันดังรายงานในประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเมือ่ปพ.ศ. 2549 ซึ่งมีผูปวยจากการติดเช้ือ Salmonella ที่เรียกวา salmonellosis จากการ

บริโภคซูชิในรานขายซูชิแหงหน่ึงทําใหมีผูปวยหลายสบิคน ทางรานขายอาหารแหงน้ันจงึรบัผิดชอบดวยการปด

รานเพื่อทําความสะอาดและปรับปรงุสุขลักษณะของผูสัมผัสกับซูชิ เพื่อปองกันการเกิดปญหาอีกครัง้ ในประเทศ

ไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอน มอีาหารหลายประเภทที่ขายตามตลาดหรือบนฟุตบาทที่มีความเสี่ยงตอการทําให

เกิดโรคอาหารเปนพิษ ทําใหการสอบกลับเพื่อหาสาเหตุวาอาหารชนิดใดทําใหเกิดอาหารเปนพิษกบัผูบริโภค

เปนไปไดยาก อีกทัง้ผูปวยที่เกิดจากอาหารเปนพิษมักไมมีการรายงานหรอืพบแพทยอยางเปนทางการ ทําใหไมมี

บันทึกการเจ็บปวย การทําใหซูชิปลอดภัย ไมกอใหเกิดอาหารเปนพิษกับผูบริโภค ผูผลิตซูชิตองปฏิบัติตาม

สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารอยางเครงครัด เน่ืองจากทกุข้ันตอนของการทําซูชิทําใหเกิดโอกาสที่เช้ือจุลินทรีย

จะปนเปอนสูอาหารทัง้สิ้น และไมมีข้ันตอนใดเลยกอนถึงผูบริโภคที่จะลดจํานวนเช้ือจุลินทรีย  

วิธีการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยในการทําซูชิเพ่ือวางขายตามสถานท่ีตางๆ 

1. การทําใหขาวเปนกรด โดยการใชนํ้าสมสายชู เพื่อปรบัสภาวะในขาวใหสามารถยับย้ังการเจรญิของ

เช้ือแบคทีเรียกอโรคชนิดตางๆ คาความเปนกรดดาง (pH) ที่เหมาะสมในขาวเพื่อยับย้ังการเจรญิของแบคทเีรีย 

คือ 4.6 หรือตํ่ากวา ถาคา pH สูงกวาน้ีจะทําใหสภาวะแวดลอมเหมาะสมสําหรบัการเจริญของแบคทเีรียกอโรค 

คา pH ในขาวปนอาจมีคาสูงข้ึนเมื่อเก็บรักษาหรือวางขายเปนเวลาหลายช่ัวโมงหลังการผสมนํ้าสมสายชูกับขาว

สุก ดังน้ันจงึตองมีการวัด pH ของขาวสม่ําเสมอหลังการผสมจนกวาซูชิจะถึงมือผูบริโภค ถา pH มีคาสูงข้ึนตองมี

การเติมนํ้าสมสายชูในขาวเพิ่มข้ึนหรือไมนําขาวมาใชทําซูชิหลังจากผสมขาวกับนํ้าสมสายชูและเก็บรักษาใน

สถานที่มีอุณหภูมิสงูกวา 5 องศาเซลเซียส นานกวา 4 ช่ัวโมง นอกจากน้ีความเปนกรดในขาวยังชวยปองกัน

สวนประกอบอื่นบนซูชิจากการเจรญิของเช้ือแบคทีเรียได ตัวอยางสวนผสมที่ใชทําใหขาวปนเปนกรด ดังตาราง

ดานลาง 

 สูตร 1  สูตร 2 สูตร 3 

ขาวเต็มเมล็ด 900 กรัม 900 กรัม 900 กรัม 

นํ้าสะอาด 1,100 มิลลิลิตร 1,320 มิลลิลิตร 1,250 มิลลิลิตร 

นํ้าสมสายชูขาว 135 มิลลิลิตร 99 มิลลิลิตร 44 มิลลิลิตร 

นํ้าตาล 57 กรัม 94 กรัม 44 กรัม 

เกลอื 9 กรมั 25 กรัม 8 กรมั 

ท่ีมา : NSW Food Authority (2014) 

2. การควบคุมอุณหภูมิ เปนสิ่งสําคัญในการชะลอการเจรญิของแบคทีเรียกอโรคในซูชิ ถึงแมจะมีการ

ปรับคา pH แลวก็ตาม เน่ืองจากสวนประกอบอื่นของซูชิจะทําใหคา pH ของขาวปนสูงข้ึน เชน อาหารทะเลทั้งที่

ปรุงสุกและไมสุก และเน้ือไก เปนตน ดังน้ันจึงตองมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาของขาวและสวนประกอบอื่น

ระหวางการผลิตและการวางขาย 
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ในทางทฤษฎี ซูชิทุกชนิดควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซยีส ถาซูชิถูกเกบ็รกัษาที่อุณหภูมิ 

5-60 องศาเซลเซียส ควรปฏิบัติดังน้ี 

• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิของการเก็บรักษาซูชิไดภายในไมเกิน 2 ช่ัวโมง ตองบรโิภคซูชิน้ัน

ทันทีหรือเก็บรักษาตอในตูเย็น 

• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาซูชิไดเกนิกวา 2 ช่ัวโมง แตนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอง

บริโภคซูชิทันท ี

• ถาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาซูชิไดเกนิกวา 4 ช่ัวโมง ตองทิ้งซูชิน้ัน เพราะมี

ความเสี่ยงที่ซูชิจะมีแบคทเีรียกอโรคเจริญเติบโตจนทําใหผูบริโภคเจบ็ปวย 

3. การจัดการสวนประกอบอื่นๆ ของซูชินอกจากขาว เพื่อทําใหซูชิสะอาดปราศจากการปนเปอนของ

จุลินทรียกอโรค เครือ่งมอื อุปกรณและสวนประกอบอื่นของซูชิที่ไมใชขาวตองสะอาด และผานการฆาเช้ือกอน

นํามาทําซูชิ ปลาดิบที่นํามาทาํซูชิตองมีการจดัการแยกจากสวนประกอบอืน่ทีพ่รอมบรโิภค เชน ปลาทีป่รงุสุกแลว 

เน้ือไก ไข ผักเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปอนขามของจลุนิทรียกอโรค 

4. การบันทึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการซูชิชวยประกันวาซูชิจะมีความปลอดภัยในการบรโิภค โดยทํา

การบันทึกสิง่ตางๆ ไดแก  

• คา pH ของขาวที่ผสมนํ้าสมสายชูแลว 

• อุณหภูมิของขาวและซูชิ 

• อุณหภูมิของซูชิที่วางขาย 

• ระบบการควบคุมเวลาในการเก็บรักษาซูชิ 

• เวลาที่ซูชิถูกวางขาย 

• ถาซูชิถูกทําและวางขายทันทีตองมีการบันทึกเวลาที่ทําซูชิ 

• ตองการมีการบันทึกลักษณะทางกายภาพ เชน สี รูปรางลักษณะของซูชิเพื่อใชในการกําหนด

ลักษณะที่อาจแตกตางกันระหวางซูชิที่ทําแตละเวลา แตละครั้ง 

5. ขอควรปฏิบัติระหวางการเตรียมซูชิเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนแบคทเีรียกอโรค ไดแก 

• ซื้อสวนประกอบที่ใชทําซูชิที่มีคุณภาพดี  

• เพื่อฆาไขพยาธิตางๆ ที่อาจมีอยูในปลาดิบ จงึเกบ็รกัษาปลาดิบในชองแชแข็งที่มีอุณหภูมิตํ่า

กวา -20 องศาเซลเซียส อยางนอย 24 ช่ัวโมง 

• หลงัการแชแข็งปลาดิบ ตองละลายนํ้าแข็งในชองเย็นและเกบ็รักษาทีอุ่ณหภูมิตํ่ากวา 4 องศา

เซลเซียส 

• เก็บวัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงสุกแลวแยกกันเปนสัดสวนเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนขาม 

• ละลายนํ้าแข็งปลาแชแข็งครัง้ละปริมาณนอย และไมเก็บรักษาวัตถุดิบในตูเย็นนานเกินไป มี

การจัดการวัตถุดิบตามหลักการ “เก็บกอน ใชกอน” 

• ลางมือดวยสบูและนํ้าอุนกอนการเตรียมซูชิ และมีการควบคุมสุขลกัษณะระหวางบุคคลที่

สัมผัสซูชิ 
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• ทําความสะอาดพื้นทีจ่ัดเตรียมซูชิและเครื่องมือ อุปกรณที่ใชและมีการสัมผสักับซูชิเสมอ และ

ทําการฆาเช้ือเครื่องมือและอุปกรณเหลาน้ันดวยนํ้ายาฆาเช้ือ หรือนํ้ายาลางจานที่อุณหภูมสิูงกวา 82 องศา

เซลเซียส 

• ปรุงเน้ือสัตวและไขที่เปนสวนประกอบของซูชิที่อุณหภูมิสงูกวา 75 องศาเซลเซียส และใช

เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเทาน้ัน 

• เมื่อหุงขาวที่ใชทําซูชิสุกแลว ตองรกัษาใหอุณหภูมิของขาวสงูกวา 63 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา 

8 องศาเซลเซียส ทันทีทีท่ําได ถาไมไดนําขาวสุกมาเตรียมซชิูทันที 

• ลดเวลาในการเตรียมซูชิใหนอยทีสุ่ดและเกบ็รักษาหรือวางขายซูชิที่เตรียมแลวที่อุณหภูมิตํ่ากวา 

4 องศาเซลเซียสกอนถึงมือผูบริโภค 

• ทิ้งซูชิทีเ่หลือหรือเตรียมไวและขายไมหมดในแตละวัน ไมนํามาขายวันถัดไป 

 

เอกสารอางอิง 

สุดสายชล หอมทอง  จิราพร ตันวุฒิบณัฑิต  ณัฐชนาภัทธ ดงักอง  อําไพ บตุรงาม และบุณฑริกา นิลโนรี.  2554.   

การแพรกระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ.  วารสารวิทยาศาสตรบูรพา. 

16(1). 69-76. 

NSW Food Authority.  2007.  Food Safety Guidelines for the Preparation and Display of Sushi.  

NSW Food Authority. 27 p.  
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การเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียโดยฮอรโมนเอสตราไดออล 

Feminization of Common Lowland Frog (Rana rugulosa Wiegmann) with Estradiol  

 

รุงกานต  กลาหาญ1 และ ณัทฐพล ภูระหงษ2 
1สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

2สาขาวิชาการประมง  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

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) และอาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยนํ้า เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองพบวา  การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร รวมถึงปริมาณอาหารที่กินของกบนาที่ไดรับ

อาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลทุกระดับ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) จากน้ันเลี้ยงตอโดยไมให

ฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา กบนาที่ไดรับอาหารเสริม

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 มีผลใหระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในกบนาเพิ่มข้ึน แตเมื่อ

สิ้นสุดการทดลองที่ 40 วัน พบวาระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคาการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหารกบนา 

ขนาดประมาณ 0.01 กรัม/ตัว ที่ระดับ 10 และ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 40 วัน สามารถ

เปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต และระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 25 

ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร และการเปลี่ยนเพศกบนา

ใหเปนเพศเมีย 

  

บทนํา 

กบนาเปนสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า ที่เปนสัตวเศรษฐกิจนาสนใจชนิดหน่ึง เพราะกบนาเปนสัตวที่เลี้ยงงาย 

เจริญเติบโตเร็ว กินอาหารนอย ตนทุนการผลิตคอนขางตํ่า ทํารายไดดีใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง แตปญหาที่พบอยู

เสมอสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงกบนาคือ ความไมสม่ําเสมอของขนาด และนํ้าหนักกบ ในแตละครอก (ทองยุน, 

2540) โดยทั่วไปกบเพศผูมักจะมีขนาดเล็กกวากบเพศเมีย ซึ่งความแตกตางของลักษณะเพศภายนอกที่มอง

เห็นชัด คือ กบเพศผูจะมีถุงเสียงใตคาง กบบางชนิดมองเห็นไดชัดเจนแตบางชนิดมองไมเห็น สวนกบเพศเมียน้ัน

ไมมีถุงเสียง และลักษณะที่สําคัญคือ ขณะที่กบเพศเมียมีไขแก จะมองเห็นสวนทองโปงนูนไดชัดเจนมาก ผิวหนัง

จะเรียบ และสวนทองจะน่ิม ซึ่งความแตกตางของเพศในสัตวน้ันถูกควบคุมโดยฮอรโมนเพศ  ระบบฮอรโมนเพศ

ในสัตวมีกระดูกสันหลังถูกควบคุมการทํางานโดยสมองสวนหนาที่เรียกวาไฮโปทาลามัส  ซึ่งผลิตฮอรโมนที่

เรียกวา Gonadotropin - Releasing Hormone,  GnRH ทําหนาที่กระตุนใหตอมใตสมองผลิต 
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Gonadotropin Hormone  ซึ่งจะมีผลเรงใหเกิดการผลิต gonadal steroid ของอวัยวะสืบพันธุ  ไดแก 

ฮอรโมนเอสตราไดออลในเพศเมียมีผลใหเกิดการสุกของไข  และฮอรโมนแอนโดรเจนในเพศผู มีผลตอการ

เจริญเติบโต และการหลั่งนํ้าเช้ือในเพศผู  นอกจากน้ีฮอรโมนเอสตราไดออลในสัตวเลือดอุนยังสรางไดจาก ตอม

หมวกไต คอรปสลูเทียม และรก  (วารุณี, 2540) การควบคุมลักษณะเพศเมียน้ันถูกควบคุมโดยการทํางานของ

ฮอรโมนเอสตราไดออล หรือเอสโตรเจน  ซึ่งเปนฮอรโมนในกลุม steroid  hormone  ที่ผลิตจากรังไข ซึ่งผล

ของฮอรโมนเอสตราไดออลจะมีทั้งในดานกระตุน และยับย้ังการพัฒนาของระบบสืบพันธุ  กลไกการควบคุม

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนข้ึนอยูกับระดับฮอรโมนในตัวสัตวเอง และฮอรโมนที่ไดรับจากภายนอก  ปริมาณ

ฮอรโมนเอสโตรเจนที่สูงจะสงผลใหเพศเมียมีความสมบูรณเพศ ดวยเหตุผลดังกลาว การทดลองน้ีจึงตองการ

ศึกษาความเปนไปไดในการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในกบนาระยะลูกออด เพื่อเปลี่ยนเพศกบใหเปนกบเพศ

เมีย  โดยการศึกษาระดับความเขมขนของฮอรโมนเอสตราไดออล ที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนเพศของกบนา  

เน่ืองจากกบนาเพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู  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 

แตละระดับความเขมขนฮอรโมนแบงออกเปน 3 ซ้ํา นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความแตกตางของชุดการ

ทดลองโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองดวยวิธี Duncan New’s Multiple Range Test  

การเตรียมลูกกบนา 

นํากบนาทั้งเพศผูและเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศปลอยลงในถังไฟเบอรขนาด 2 ตันที่มีระดับนํ้าสูง

ประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร และใสผักบุง ผักตบชวา ทําระบบนํ้าพนฝอยหรือฝนเทียม เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ 

นํากบพอแมพันธุฉีดฮอรโมนสังเคราะห (suprefact) ที่ระดับความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอนํ้าหนักกบ 1 

กิโลกรัม โดยฉีดฮอรโมนที่บริเวณนองกบ จากน้ันปลอยกบพอแมพันธุลงในบอเพาะพันธุ กบจะจับคูผสมพันธุ 

และวางไข จะใชระยะเวลาในการฟกไขประมาณ 24 - 36 ช่ัวโมง จากน้ันอีกประมาณ 3 วัน ถุงไขแดงของ 

ลูกออดจะยุบหมด จึงนําลูกออดมาทําการทดลองตอไป 

การเตรียมถังไฟเบอรเพ่ือใชเลี้ยงกบ 

ใชถังไฟเบอรขนาด 330 ลูกบาศกเมตรจํานวน 12 ถัง เติมนํ้าประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร ตอระบบลม

ลงถังไฟเบอรทั้ง 12 ถัง นําผักบุง และแผนโฟมใสในถังไฟเบอร และปดดวยมุงลวดอลูมิเนียม 

อาหารและการใหอาหาร 

อาหารที่ใชในการเลี้ยงเปนอาหารผง (ปลาปน รําละเอียด และวิตามินซี) และอาหารปลาดุกชนิดเม็ด

ลอยนํ้า โดยแบงออกเปน 5 ชวง คือ 

ชวงที่ 1 ระยะเวลาการเลี้ยง 1 - 16 วัน ใหอาหารผงที่โปรตีน 58.80 %  

ชวงที่ 2 ระยะเวลาการเลีย้ง 17 - 45 วัน ใหอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า (ซุปเปอร - มิกซ) โปรตีน 42% 
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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 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว ทําการทดลองในลูกออดอายุ 3 วัน นํ้าหนัก

เริ่มตนประมาณ 0.01 กรัมตอตัว ใหอาหารทดลองเปนระยะเวลา 40 วัน เปลี่ยนถายนํ้า 100% ทุก 2 วัน  

 

ผลการศึกษา 

การเปลี่ยนเพศกบนาเปนเพศเมียโดยฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ 35 ไมโครกรัม/

อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 40 วัน และเลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 

วัน โดยทดลองกบนาอายุ 3 วัน จากการศึกษาพบวานํ้าหนักสุดทาย นํ้าหนักที่เพิ่มข้ึน เปอรเซ็นตนํ้าหนักที่

เพิ่มข้ึน นํ้าหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกบนา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของกบนาท่ีไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลา  40 วัน และ

เลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 วัน 

การเจริญเติบโต 

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร 

 (ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม) 
P-

value 
0 10 25 35 

นํ้าหนักสุดทาย (กรัม/ตัว) 123.75±0.00b 103.33±0.00c 155.00±0.00a 94.00±0.00d 0.0001 

นํ้าหนักท่ีเพ่ิมขึ้น (กรัม/ตัว) 122.55±0.02b 102.26±0.05c 153.74±0.12a 92.83±0.08d 0.0001 

เปอรเซ็นตนํ้าหนักท่ีเพ่ิมขึ้น 

(เปอรเซ็นต) 10243.29±178.59b 9570.52±511.25b 12273.95±1128.02a 7985.96±593.54c 0.0011 

นํ้าหนักเพ่ิมตอวัน  

(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 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ 

มีคาแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนาท่ีไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลา 40 

วัน และเลี้ยงตอโดยไมใหฮอรโมนเอสตราไดออลเปนระยะเวลารวม 180 วัน 

ประสิทธิภาพการใชอาหาร 

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร  

(ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม) 

0 10 25 35 P - value 

ปริมาณอาหารท่ีกิน 

 (กรัม/ตัว/วัน) 0.08±0.00a   0.08±0.00a   0.08±0.00a   0.08±0.00a   1 

อัตราการเปลีย่นอาหารเปนเน้ือ 0.11±0.00c 0.14±0.00b 0.09±0.00d 0.15±0.00a 0.0001 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร

เปนเน้ือ (เปอรเซ็นต) 909.09±0.00b 714.28±0.00c 1,111.11±0.00a 666.66±0.00d 0.0001 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารของกบนามคีาแตกตางกันในแตละกลุมทดลองเน่ืองจาก

รางกายของกบนาที่รับฮอรโมนเอสตราไดออลเขาไปแลว สามารถปรับสมดุลภายในตัวได และไมไดรับฮอรโมน

จากภายนอก ดังน้ันผลของฮอรโมนที่ไดรับจึงแสดงออกมาในดานการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช

อาหาร จึงทําใหกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลโดยเฉพาะที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 

กรัม มีการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวากลุมอื่นๆ เน่ืองจากอิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจน

มีผลลดการออกฤทธ์ิของโกรทฮอรโมนในการกระตุน การเจริญเติบโต และมีผลตอเมตาบอลิซึม มีรายงานวา

เอสโตรเจนมีผลลดการสังเคราะห insulin growth factor – I (IGF – I) แตไมมีผลตอการออกฤทธ์ิของ IGF – I แต

ผลของเอสโตรเจนตอการสังเคราะห IGF – I น้ีคงไมมีความสําคัญในเพศเมียปกติ เน่ืองจากเมื่อระดับของ IGF – I 

ลดลง การยับย้ังยอนกลับไปควบคุมการหลั่งโกรทฮอรโมนก็จะลดลงดวย ผลก็คือ โกรทฮอรโมนถูกหลั่งเพิ่มข้ึน 

ดังน้ัน IGF – I จึงถูกสังเคราะห เพิ่มตามไปดวย (นที, 2538) 

สําหรับความสมบรูณเพศของกบนา ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลอืด และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนเปน

เพศเมียของกบนา แสดงในตารางที่ 3 

คาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซของกบนาทีไ่ดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 0, 10, 25 และ 

35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยกบนาที่ไดรับอาหาร

เสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม  มีคาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซสูงที่สดุโดยมี

คาเทากับ 0.58 เปอรเซ็นต รองลงมาคือกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 35, 10 และ 0 

ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม โดยมีคาเทากับ 0.57, 0.5 และ 0.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับระดับฮอรโมน

เอสโตรเจนในเลอืดจะมีคาลดลง สําหรับกบนาที่ไมไดรับอาหารผสมฮอรโมน  แตกลุมที่ไดรับอาหารผสมฮอรโมน

จะมีระดับฮอรโมนเพิ่มข้ึนทุกกลุมทดลองเทากัน และเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 40 วัน พบกบนากลุมที่

ไดรับอาหารผสมฮอรโมน 35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม มีระดับสูงสุด  และ กบนากลุมที่ไดรับอาหารผสม

ฮอรโมนที่ระดับ 10 และ 25 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม สามารถเปลี่ยนเพศเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต 
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ตารางท่ี 3 ความสมบรูณเพศ ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือด ฮอรโมนเอสตราไดออลและเปอรเซ็นต 

การเปลี่ยนเปนเพศเมียของกบนาที่ไดรบัอาหารเสรมิเปนระยะเวลา  40 วัน 

ความสมบูรณเพศ ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนใน

เลือด และเปอรเซ็นตการเปล่ียนเปนเพศเมีย 

ระดับการเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลในอาหาร  

(ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม) 

0 10 25 35 

P - 

value 

คาโกนาโดโซมาติคอินเด็กซ (เปอรเซ็นต) 0.36±0.00d 0.5±0.00c 0.58±0.00a 0.57±0.00b 0.0001 

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาเม่ือเร่ิม

การทดลอง (pg/ml) 1,164 1,164 1,164 1,164  

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาท่ีระยะ 

20 วัน (pg/ml) 738 101,000 101,000 101,000  

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดกบนาท่ีระยะ 

40 วัน (pg/ml) 90 43 100 112  

เปอรเซ็นตการเปลี่ยนเปนเพศเมีย (เปอรเซ็นต) 75 100 100 80  

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดของกบนาที่ไดรับอาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลที่ระดับ 10, 25 

และ 35 ไมโครกรัม/อาหาร 100 กรัม เปนระยะเวลา 20 วัน มีระดับฮอรโมนสูงข้ึน โดยมีคาเทากับ 101,000 

pg/ml ทั้งน้ีเกิดจากกระบวนการ positive feed back มักพบในสัตวที่ยังไมเจริญพันธุ เมื่อมีการกระตุนโดยการ

เพิ่มระดับฮอรโมน จะมีผลในการกระตุนการสรางโกนาโดโทรปน ทําใหระดับโกนาโดโทรปนเพิ่มสูงข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ และการเพิ่มข้ึนของฮอรโมน (รุงกานต, 2546)  

จากการวิเคราะหระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในเลือดของกบนาที่ระยะเวลา 40 วัน พบวา กบนาที่ไดรับ

อาหารเสริมฮอรโมนเอสตราไดออลทุกกลุมการทดลอง มีระดับฮอรโมนลดตํ่าลง โดยมีคาอยูในชวง 43 – 112 

pg/ml ซึ่งเกิดจากกระบวนการ negative feed back  สเตียรรอยดฮอรโมนจะออกฤทธ์ิโดยตรงตอไฮโปทา

ลามัส และตอมใตสมอง เมื่อระดับ สเตียรรอยดฮอรโมนมีระดับสงูข้ึน จนถึงระดับสูงสุดจะไปมีผลยับย้ังการสราง

โกนาโดโทรปนของตอมใตสมองมีผลใหระดับโกนาโดโทรปนมีคาลดลง (รุงกานต, 2546) เน่ืองจากฮอรโมน

เอสโตรเจนมีผลกระตุนการเจริญเติบโต และการสรางรังไข (นที, 2538) จึงทําใหกบนาที่ไดรับอาหารเสริม

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 เน่ืองจากฮอรโมนในกลุม steroid  hormone  ที่ผลิตจากรังไข

ไดแกฮอรโมนเอสตราไดออลจะมีทั้งในดานกระตุน และยับย้ังการพัฒนาของระบบสืบพันธุ ซึ่งกลไกการควบคุม

ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนข้ึนอยูกับ ระดับฮอรโมนใน ตัวสัตวเอง และฮอรโมนที่ไดรับจากภายนอกปริมาณ



 - 37 - 

ฮอรโมนเอสโตรเจนทีสู่งจะสงผลใหเพศเมียมคีวามสมบรูณเพศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทองยุน (2540) ที่

ศึกษาผลของระดับฮอรโมนเพศเมีย พรีมาริน ที่เหมาะสมตอการแปลงเพศกบนา ในระดับความเขมขนที่แตกตาง

กัน 5 ระดับ คือ 0, 10, 25, 35 และ  50 ไมโครกรัม ผสมในอาหารเลี้ยงลูกออดที่ถุงไขแดงยุบแลว ในอัตราสวน 

1.5 %  ของนํ้าหนักกบ ใหกินอาหารติดตอกัน 21 วัน หลังจากน้ันเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปจนกบอายุ 4 เดือน  

จึงแยกเพศกบ  ซึ่งจากการทดลองพบวา กบที่เลี้ยงดวยอาหารผสมฮอรโมนระดับความเขมขน 10 ไมโครกรัม ข้ึน

ไป มีจํานวนกบเพศเมียมากกวากลุมควบคุม แตกบที่เลี้ยงดวยอาหารผสมฮอรโมนระดับความเขมขน 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 
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การพัฒนาวิธีการ In situ hybridization เพ่ือการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร 

Development of an in situ hybridization for Salmonella spp. detection in pork industry 

 

ดํารงศักด์ิ  อาลัย 

สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

บทคัดยอ 

วิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันถือเปนอีกวิธีการหน่ึงที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตรวจสอบเช้ือซัลโมเนลลาจากเน้ือ

สุกรใหมีความรวดเร็ว แมนยํา ลดความสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร โดยวิธีการ

อินซิตูไฮบริไดเซช่ันอาศัย Sal3 probe (5,-ATCACTTCACCTACGTG-3’) มีความเหมือนตอ 23S rRNA และมี

ความเปนคูสมกับลําดับเบสเช้ือ Salmonella enterica subspecies I ในฐานขอมูลยีนแบงค และ Sal3 

probe มีความจําเพาะตอดีเอ็นเอเช้ือซัลโมเนลลาทั้ง 60 ซีโรวาห และไมจําเพาะกับเช้ือควบคุมผลลบทั้ง 9 ชนิด 

จากการทดสอบดวยวิธีการ Dot-hybridization สวนการพัฒนาวิธีอินซิตูไฮบริไดเซช้ันเพื่อการตรวจสอบเช้ือ 

ซัลโมเนลลาในเน้ือสุกร โดยพบวาเอนไซม Lysozyme ที่ความเขมขน 1 mg/ml ที่ละลายใน 10mM Tris-HCl, 

5 mM EDTA, pH=8 และบมที่ 37 Co นาน 3 นาที มีความเหมาะสําหรับการเปดผนังเซลลซลัโมเนลลามากที่สดุ

โดยใหคาเฉลี่ยคะแนนการเรืองแสงฟลูออเรสเซนตสูงถึง 85% ใชระยะเวลาตรวจสอบภายใน 8 ช่ัวโมง ในขณะที่

การเปรียบเทยีบความถูกตองในการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาจากผลการตรวจของวิธีการ Fluorescence in situ 

hybridization กับวิธีการ ISO 6579 (2002) พบวามีคา Kappa Statistics เทากับ 0.46 แสดงวาทั้งสองวิธี

สอดคลองกันอยูในชวงของคามาตรฐานที่ยอมรับได (Moderate) ) โดยมีคารอยละของความไวของวิธีการ

ตรวจหา Sensitivity เทากับ 93.1 และ คารอยละของความจําเพาะของวิธีการตรวจหา Specificity เทากับ 50 

เปอรเซ็นต  

 

คํานํา 

ซัลโมเนลลาเปนเช้ือจุลนิทรียทีก่อใหเกิดปญหาสําคัญดานสาธารณสุขทั่วโลก เน่ืองจากเปนสาเหตุสําคัญ

ตอการเกิดโรคติดเช้ือจากการบริโภคอาหารสูงเปนอันดับหน่ึงในหลายประเทศ (FAO/WHO, 2002) และปวย

เปนโรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) ยังผลใหมีอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโดยเฉพาะเด็กและคนชราสูงข้ึน 

(Tauxe, 1991; Botteldoorn et al., 2001) โดยมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนทุกปในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา

มากกวากลุมประเทศที่พัฒนาแลว จึงทําใหประเทศกลุมสหภาพยุโรปมีการกําหนดกฎระเบียบ Regulation (EC) 

No 2160/2003 เปนขอตกลงมาตรฐานของเช้ือซัลโมเนลลาใหตองไมพบจากเน้ือสัตวนําเขาจากการสุมตรวจ 

ตัวอยาง 25 กรัม (AOAC, 2000)  และบังคับใช ต้ังแต วันที่  12 ธันวาคม พ.ศ.2553 เปนตนไป 

(http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2003) ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันกับโครงการเน้ือสัตวอนามัย

ของกรมปศุสัตว และสํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรแหงชาติ (มกอช.2547) (สุปราณี และคณะ, 2549)  

จากขอมูลการระบาดในหลายๆ ปที่ผานมา จะเห็นไดวาเช้ือซัลโมเนลลาไมมีแนวโนมที่จะลดลงไปจากฟารมเลี้ยง

สุกร จึงสงผลใหเกิดการปนเปอนของเช้ือซัลโมเนลลาในโรงฆาสุกรและสงผลมาสูเน้ือสุกร และผลิตภัณฑที่ทํามา

จากเน้ือสุกร (Silva et al., 2006) ดังน้ันการเฝาระวังการปนเปอน และควบคุมเช้ือซัลโมเนลลาจากเน้ือสุกรใน
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โรงฆาสัตว โดยเก็บตัวอยางเน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตวมาทําการตรวจวิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงสุขอนามัยของกรรมวิธีการผลิต และหลักสุขาภิบาลในโรงฆา  

ปจจุบันการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาจากเน้ือสุกรใชวิธีการเพาะเช้ือแบคทีเรีย  (Bacterial culture 

method) ซึ่งจัดเปนวิธีมาตรฐาน ที่มีความถูกตองอยางมากในการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลา แตมีขอจํากัดที่ใช

ระยะเวลาในการยืนยันผลไมนอยกวา 4-6 วัน ดังน้ันการพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันใหมีความรวดเร็ว และ

แมนยํา อาจจะชวยใหสามารถติดตามสถานะการณการปนเปอนของเช้ือในโรงฆา และลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจจากปญหาการปนเปอนของเช้ือซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร และนํามาซึ่งคุณภาพของ

เน้ือสุกรที่สดใหมมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค 

ตรวจเอกสาร 

สถานะการณระบาดของเชื้อซลัโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร 

ในประเทศไทยพบวาเช้ือซัลโมเนลลาเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศ การควบคุม

อุบัติการณของซัลโมเนลลาในคนวิธีหน่ึงคือ การลดการแพรกระจายเช้ือจากอาหารที่ไดจากสัตว จากรายงาน

พบวาเช้ือซัลโมเนลลาทําใหเด็กมีอาการทองเสียสูงถึงรอยละ 13 (Varavithya et al., 1990) เกือบเทากับผูใหญ

ซึ่งมีอุบัติการณประมาณรอยละ 15 (Hansen et al., 2002) ผลการสํารวจของกรมควบคุมโรค ในชวงป 2540-

2546 พบวาประเทศไทยมีอุบัติการณติดเช้ือซัลโมเนลลาเพิ่มข้ึนเปน 64 รายตอหน่ึงแสนประชากร และยังไมมี

แนวโนมวาจะลดลง (กรมควบคุมโรค, 2546) สาเหตุทั่วไปของการติดเชื้อซัลโมเนลลาในมนุษย คือ การ

รับประทานอาหาร หรือนํ้าที่ปนเปอนเขาไป โดยไมผานการปรุงสุก หรือรับประทานเน้ือสัตวสด ผักสด  

ในเน้ือสัตวน้ันการระบาดของเช้ือซัลโมเนลลาบอยครั้งมักมีสาเหตุมาจากการบริโภคเน้ือไก และเน้ือโค 

สวนเน้ือสุกรไมไดรับการพิจารณาใหเปนสาเหตุหลักของการติดเช้ือซัลโมเนลลาของผูปวย แตจากรายงาน

การศึกษาการปนเปอนของเช้ือซัลโมเนลลาในเน้ือสัตวหลายฉบับ พบวาเน้ือสุกรและผลิตภัณฑที่ทําจากเน้ือสุกร 

เปนสาเหตุที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปนพิษ หรือโรคซัลโมเนลโลซิสในมนุษย ประมาณ 10-30 เปอรเซ็นต 

(Steinbach et al., 1999) และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงมากย่ิงข้ึนจากการบริโภคเน้ือสุกร (Jacob et al., 2001; 

Castagna et al., 2004) 

สถานการณการระบาดในฟารมเลี้ยงสุกรในชวงหลายปที่ผานมาจะเห็นไดวาเช้ือซัลโมเนลลาไมมี

แนวโนมที่จะลดลงไปจากฟารมเลี้ยงสุกร (Silva et al., 2006) ซึ่งจากผลการศึกษาความชุกของเช้ือซัลโมเนลลา

จากฟารมสัตวเลี้ยงภายในประเทศไทย ป 2542-2543 พบวาการระบาดของเช้ือซัลโมเนลลาในฟารมสุกรยังคง

อยูในระดับที่สูงถึง 78.8 เปอรเซ็นต ดังภาพที่ 1 ซึ่งการแพรกระจายของเช้ือซัลโมเนลลา เริ่มตนมาจากสุกรที่ติด

เช้ือซัลโมเนลลาจากฟารมถูกสงเขามายังโรงฆา ซึ่งเปนจุดสําคัญที่กอใหเช้ือซัลโมเนลลามีการปนเปอนมาสูซาก 

และเปนจุดเริ่มตนใหมีการปนเปอนมาสูกระบวนการผลิตอาหาร (Vieira-Pinto et al., 2005) โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงโรงฆาที่ผลิตแบบเปด หรือไมไดมาตราฐาน จะย่ิงเพิ่มโอกาสของการปนเปอนของเช้ือซัลโมเนลลามากย่ิงข้ึน 

(Vieira-Pinto et al., 2007) ในชวงระหวางการเขาฆา และการตัดแตงซาก (Rajic and Juria, 2001)  
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ภาพท่ี 1 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาของสัตวเลี้ยงภายในประเทศไทย ป 2542-2543 

ท่ีมา: WHO-Global Salm Surv: SE-Asian Regional Center (2001) 

 
วิธีการตรวจซัลโมเนลลาในเน้ือสุกร 

 วิธีการเพาะเช้ือ BAM/AOAC ถือเปนวิธีมาตรฐาน (Goal standard method) สําหรับการตรวจสอบ

การปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาในอาหาร ซึ่งมีข้ันตอนกระตุนการเพิ่มจํานวน (Pre-enrichment) การกระตุนเพิ่ม

จํานวนแบบเลือก (Selective enrichment) การเลือกเช้ือที่จานเพาะ (Selective plating) การตรวจยืนยันทาง

ชีวเคมี (Biochemical confirmation) และการตรวจแยกชนิด (Serological test) ซึ่งวิธีการเพาะเช้ือ มีข้ันตอน

ที่ยุงยาก และใชระยะเวลาในการตรวจสอบผลการปนเปอนของเช้ือเปนเวลาหลายวัน (ประมาณ 4-6 วัน) การใช

ระยะเวลาการตรวจสอบที่นาน จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มโอกาส และจํานวนเช้ือซัลโมเนลลาในเน้ือสุกรได 

ดังน้ันวิธีการตรวจสอบเช้ือซัลโมเนลลาดวยการเพาะเช้ือจึงไมสะดวกตอการนํามาใชสําหรับการเฝาตรวจติดตาม

สถานะการณการปนเปอนของเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอยางเน้ือสุกรจํานวนมากไดดี (De Medici et al., 1998) 

ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาที่เหมาะสม ใหมีความรวดเร็ว และมีความ

ถูกตองกับการตรวจสอบตัวอยางที่ตองสงสัยวามีการปนเปอนคราวละมากๆได จนสามารถติดตาม และควบคุม

ความเสี่ยงจากสถานะการณการปนเปอนไดทันทวงที และมีประสิทธิภาพ (Fang et al., 2003) 

การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่นเพ่ิอการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในเน้ือสุกร   

วิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันจะอาศัยนิวคลีโอไทดสายสั้นที่มีความจําเพาะกับลําดับนิวคลีโอไทดในเซลล

ของจุลินทรียที่ตองการตรวจหา การติดฉลากนิวคลีโอไทดทําไดโดยกระบวนการสังเคราะห และติดฉลากดวยสี

ฟลูออเรสเซนต โดยเรียกวา โอลิโกนิวคลีโอไทดโพรบ (Oligonucleotide probe) มีความสามารถในการเขา

เกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซช่ันกับตําแหนงที่จําเพาะในเซลลเช้ือจุลินทรีย ซึ่งข้ันตอนของวิธีอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน

ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ การเตรียมเช้ือจุลินทรียตัวอยาง การคงสภาพของตัวอยางใหสมบูรณ การเปดผนัง

เซลลสําหรับ oligonucleotide probe ผานเขาสูเซลลของเช้ือจุลินทรีย และการตรวจสอบผลการเรืองแสงของ 

oligonucleotide probe ภายใตกลองฟลูออเรสเซนต (fluorescence microscope) (Ormeci and Karl, 

2008)  
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การเลือกใช oligonucleotide probe 

การเลือกใช oligonucleotide probe มาใชการพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน สําหรับการตรวจหา

เช้ือซัลโมเนลลา 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 มีความจําเพาะตอลําดับนิวคลีโอไทดของเ ช้ือซัลโมเนลลาซึ่ งรวมไปถึง  Salmonella  

typhimurium, Salmonella paratyphimurium,  Salmonella enteritidis ซีโรวาหที่สําคัญตอการ

กอใหเกิดโรคซัลโมเนลโลซีสและ Salmonella สปชีส enterica บางซีโรวาหอื่นๆ อีกดวย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 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) เน่ืองจากที่ตําแหนง 

Ribosomal genes ประกอบไปดวยยีน conserved region อยูจํานวนมากพอๆกับตําแหนง variable region 

ซึ่งในชวงที่แบคทีเรียมีการเจริญเติบโต ขบวนการ Transcription จะมีการผลิต 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 กับเช้ือในกลุมซัล

โมเนลลาอางอิง และเช้ือควบคุมผลลบที่มีการรายงานลําดับเบสของเช้ือทั้งหมดไวในฐานขอมูลของยีนแบงค (สุ

เจตน และคณะ, 2553 ;Nordentoft et al., 1997) ดังตารางที่ 1 พบวา Sal3 probe มีลําดับเบสที่มีความเปน

คูสมกับเช้ืออางอิง แตเช้ือกลุมควบคุมผลลบกลับพบวาเกิดการจับกันผิดของคูเบสหลายตําแหนง (mismatch) 

ซึ่งผลของการจับกันผิดของคูเบสระหวาง Sal3 probe กับตําแหนง 23S rRNA gene ของ Salmonella ที่มี

มากกวา 1 ตําแหนง จะไมสามารถเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซช่ันได ยกตัวอยางเชน Salmonella  สปชีส bongori  

(Salmonella brookfield) ซึ่งเปนเช้ือซัลโมเนลาที่พบในสัตวเลือดเย็น และเช้ือควบคุมผลลบเชน E. coli จาก

รายงานวิจัยหลายฉบับ พบวามีการนํา Sal3 probe มาใชประยุกตใชกับวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันเพื่อเช้ือซัล

โมเนลลาในอาหาร และจากนํ้าทิ้งในครัวเรือน (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 

และเปนกลุมที่มีการปนเปอนในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร (Nordentoft et al., 1997) 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด Sal3 probe กับเชื้อกลุมอางอิง และเชื้อกลุม ควบคุม 

Probe or species and 

serovar GeneBank  Nucleotide sequences 

 region 

gene 

(subspecies) accession in helix 63   

Sal3 probe  3’gtgcatccacttcactaa5’  

S. enterica  5’cacgtaggtgaagtgatt3’ 23S rRNA 

              S.typhimurium (I) U77920 … … … … … … 23S rRNA 

              S.typhi (I) U04734 … … … … … … 23S rRNA 

              S.basel (II) JEO297 …t … … … … g.. 23S rRNA 

          Salmonella 

suspecies(II) U77921 … … … … … g.. 23S rRNA 

[1,9,12:1,w:e,n,x],[40:d:-]    

              S.arizona (IIIa) U77924 … … … … .c. g.. 23S rRNA 

        Salmonella 

suspecies(IIIb) U77923 … … … … … … 23S rRNA 

[61,i,z],[48:r:z],[60:r:z]    

              S.houten (IV) U77926 … … … … ... g.. 23S rRNA 

              S.ferlac(VI) U77929 … … … … … … 23S rRNA 

S. bongori    

              S.brookfield (V) U77927 ..t … … … .c. g.. 23S rRNA 

E. coli J01695 t.t … … … ... ccc 23S rRNA 

C. freundii U77928 t.t … … … ... g.. 23S rRNA 

C. amalonaticus U88707 t.t … … … ..c ... 23S rRNA 

P. mirabilis U88708 ..- … … a.. ..c cc. a 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 

S. suis AY585198.1 ….c…a.- - c..c.g.. a 16S-23S rRNA 

S. agalactiae L31412.1 ….c…a.- - c..c.n.. a 16S-23S rRNA 
  a.     , gap in the sequence made by a deletion in the gene. 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สุเจตน และคณะ (2553) และ Nordentoft et al. (1997) 
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การทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ดวยเทคนิคอินซิตูไฮบริไดเซชั่น  

การทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ตอการเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซช่ัน กับดีเอ็นเอที่สกัดไดจาก

ตัวอยางเซลล Salmonella สปชีส enterica จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดังตารางที่ 2 ผลการทดสอบ

ปฏิกิริยาไฮบริไดเซช่ันดวยวิธีการDot-blot hybridization พบวา Sal 3 probe สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริได

เซช่ันเปนสีมวงบนแผนไนโตรเซลลลูโลสกับดีเอ็นเอที่สกัดไดจากเช้ือซัลโมเนลลาอางอิง 60 ซีโรวาห ซึ่งรวมถึง 

Salmonella typhimurium, Salmonella paratyphimurium, Salmonella enteritidis ซึ่งเปนซีโรวาหทีม่ี

ความสําคัญตอการกอใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปนพิษในคน ในขณะเดียวกัน Sal 3 probe ไมสามารถเกิด 

ไฮบริไดเซช่ันกับเช้ือควบคุมผลลบทั้ง 9 ชนิด  (สุเจตน และคณะ, 2553)  

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ในการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาดวยเทคนิค 

dot blot hybridization   

Sample                             Examine         Detected         Not detected         Rate of detected 

                                                                  Dig  signala         Dig signala                    Dig signal a (%) 

Salmonella spp. (+)  60                     60                     0                        100 

Actinomyces spp(-)  1                        0                      1                          - 

Campyrobacter jejuni  (-) 1                        0                      1                          - 

Corynebacterium spp (-) 1                        0                      1                          - 

Escherichia coli (-)  1                        0                      1                          - 

Klebsiella spp (-)  1                        0                      1                          - 

Pseudomonas spp (-)  1                        0                      1                          - 

Staphyrococcus aureus (-) 1                        0                      1                          - 

Streptococcus agalactiae (-) 1                        0                      1                          - 

Streptococcus suis (-)  1                        0                      1                          - 

หมายเหตุ :  a = digoxigenin 

ท่ีมา : สุเจตน และคณะ (2553) 

จากการทดสอบความจําเพาะของ Sal3 probe ตอเซลลสเมียรเช้ือซัลโมเนลลาครอบคลุมทั้ง 7 

subspecies และเช้ือควบคุมผลลบ ดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน (Fluorescence in situ 

hybridization; FISH) พบวา Sal3 probe สามารถเกดิปฎิกิริยาไฮบริไดเซช่ันและเกดิการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต

ภายในเซลลเมียรบนสไลด ของ Salmonella enterica ดังภาพที่ 2 A ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในตารางที่ 1 

เน่ืองจาก Sal3 probe มีความเหมือน และมีความเปนคูสมกันตําแหนงเปาหมายของ Salmonella สปชีส 

enterica จึงสามารถเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซช่ันได กับ subspecies I, II, IIIb, IV และVI  และยังรวมไปถึง II และ 

IV บางซีโรวาหที่ Sal3 probe เขาจับคูเบสในตําแหนงเปาหมายผดิ 1 ตําแหนง ในขณะที่หาก Sal 3 probe มีการ

จับคูเบสผิดมากกวา 1 ตําแหนง เชน Salmonella สปชีส brongori เชน Salmonella brookfield  ซึ่งเปน

เช้ือซัลโมเนลาที่พบในสัตวเลือดเย็น และ Salmonella สปชีส enterica บางซีโรวาห เชน Salmonella basel 

และเช้ือควบคุมผลลบรวม 9 ตัวอยางจะไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซช่ันไดและเรืองแสงฟลูออเรสเซนตได  
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ภาพท่ี 2 (A) การเรืองแสงของเซลลสเมียรเชื้อซัลโมเนลลาท่ีเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับ Sal3 probe. 

(B) การเรืองแสงของเชื้อซัลโมเนลลาในพ้ืนท่ีหนาตัดเน้ือเยื้อลําไสใหญของสุกรท่ีมีประวัติปวยเปน

โรคซัลโมเนลโลซิสภายหลังเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซชั่นของ probe 2 ชนิดคือ Sal3 probe ติด

ฉลากดวย Fluorescein ท่ีมีความจําเพาะตอเชื้อซัลโมเนลลาและ EUB338 ติดฉลากดวย Cy3 ท่ี

มีความจําเพาะตอแบคทีเรียทุกชนิด (Universal probe)  

ท่ีมา: Nordentoft et al. (1997) 

สวนการทดสอบ Sal 3 probe กับตัวอยางเน้ือเย่ือลําไสสุกรอักเสบติดเช้ือ Salmonella 

typhimurium หรือ Salmonella dublin จากฟารม นําตัวอยางดังกลาวมาทดสอบตัวติดตาม Sal3 probe 

และ EUB338 probe (Universal probe) พบวาตัวติดตามทั้งสองชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซช่ัน   

สามารถมองเห็นเช้ือซัลโมเนลลา และเช้ือชนิดอื่นที่สามารถพบไดในลําไสสุกรกระจายตัวอยูในพื้นที่หนาตัด

เน้ือเย่ือลําไสสุกรที่มีติดเช้ือ (histological section) ดังภาพที่ 2 B ซึ่งแสดงใหเห็นวา Sal3 probe สามารถ

แทรกเขาสูภายในเซลล และมีความจําเพาะตอตําแหนงในเซลลซัลโมเนลลา จึงทําใหสามารถแยกความแตกตาง

ของเช้ือซัลโมเนลลา (Sal3 probe ติดฉลากดวยการเรืองแสง Fluorescein ใหแสงสีเหลือง) ออกจากเช้ือ

แบคทีเรียชนิดอื่นๆอาศัยอยูภายในลําไสของสุกร (EUB338 probe ติดฉลากดวยการเรืองแสง Cy3 ใหแสงสี

แดง) ไดจากการประเมินการเรืองแสงภายใตกลองฟลูออเรสเซนต (Nordentoft et al., 1997)  
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเน้ือสุกรดวยวิธ ี

Fluorescence in situ hybridization และวิธี ISO 6579 (2002) 

Results of standard culture            Results of FISH 

    FISH(+) FISH(-) Total 

Culture(+)   27    2 FN 29 

Culture(-)       3 FP 3 6 

Total   30 5 35 

kappa value of FISH compared with 

ISO6579:2002       0.46 

FP, false positive; FN, false negative. 

ท่ีมา : สุเจตน และคณะ (2553) 

 

การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮ บริไดเซชั่นเพ่ือการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร  

สุเจตน และคณะ (2553) พบวาการใชเอนไซม Lysozyme ที่มีความเขมขน 1 mg/mL 37 oC เปน

เวลา 3 นาที เพื่อเปดผนังเซลลเช้ือซัลโมเนลลาจะเพิ่มโอกาสการเกิดปฎิกิริยาไฮบริไดเซช่ันระหวาง Sal3 probe 

กับ 23s rRNA ภายในเซลลของเช้ือซัลโมเนลลา โดยใหคาการเรืองแสงเฉลี่ยเทากับ 85 เปอรเซ็นตและใชเวลา 8 

ช่ัวโมงในการตรวจดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน (FISH) และสามารถตรวจพบเช้ือที่ระดับตํ่าสุด

ประมาณ 1.5 x 108 cfu/ml ในขณะที่ผลของประสิทธิภาพการตรวจสอบการปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาในเน้ือ

สุกรดวยวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันและวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 (2002) ดังตารางที่ 3 พบวามีคา Kappa 

Statistics เทากับ 0.46 แสดงวาทั้งสองวิธีมีความสอดคลองกันอยูในชวงของคามาตรฐานที่ยอมรับได 

(Moderate) ตามขอกําหนดการเปรียบเทียบวิธีการที่พัฒนาข้ึนใหม กับวิธีการด่ังเดิม ตาม Landis and Koch 

(1977) โดยมีคา ความสามารถในการตรวจหา Sensitivity  93.1 เปอรเซ็นต และคาความสามารถในการ

ตรวจหา Specificity 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

แสดงใหเห็นวาการพัฒนาวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน สามารถตรวจสอบเช้ือซัลโมเนลลา

ในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกรได และมีความสะดวกรวดเร็วประมาณ 8 ช่ัวโมง และจึงชวยลดคาแรงงานและ

คาใชจายอาหารเลี้ยงเช้ือแบบจําเพาะ แตอยางไรก็ตามการพัฒนาวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน มี

จุดประสงคหลกัเพือ่ใชในการตรวจหาเช้ือเบื้องตน (screening test) ซึ่งการที่มีคา sensitivity สูง เปนการแสดง

ถึงความสามารถในการคัดกรองเช้ือในกลุมที่ตองการตรวจหาไดสูงเชนกัน และเพื่อความถูกตองแมนยําในกลุมที่

ถูกคัดกรองมาน้ันวิธีการน้ีจึงควรจะตองพัฒนาตอเพื่อใหมีคา specificity ที่สูงข้ึน (สุเจตน และคณะ, 2553) 
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สรุป 

การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซช่ันเพื่อการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร

สามารถสรุปไดวา 

1. Sal3 probe (5,-ATCACTTCACCTACGTG-3,) (Nordentoft et al. 1997) มีความจําเพาะตอลําดับ

นิวคลีโอไทด และมีความเปนคูสมกับเช้ือ Salmonella เมื่อเปรียบเทียบบนฐานขอมูลยีนแบงค โดยมีความ

เหมือนถึง 100 เปอรเซ็นตตอลําดับนิวคลีโอไทด 23SrRNA Salmonella enterica  

2. Sal3 probe มีความจําเพาะตอเช้ือซัลโมเนลลา เน่ืองจากสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซช่ันกับดีเอ็นเอ  

เซลลสเมียร และตัวอยางเน้ือเย่ือลําไสสุกรติดเช้ือซลัโมเนลลา และไมสามารถเกิดไฮบริไดเซช่ันกับเช้ือควบคุมผล

ลบ 9 สเตรน  

3.ระดับความเขมขนของเอนไซม Lysozyme 1 mg/mL บมเอนไซมที่ 37 oC นาน 3 นาที เหมาะสม

สําหรับการเปดผนังเซลล สําหรับวิธีฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ันเน่ืองจากใหคาเฉลี่ยการเรืองแสงฟลูออ

เรสเซนตสูงถึง 85 เปอรเซ็นต และชวยใหสามารถตรวจพบเช้ือที่ระดับตํ่าสุดประมาณ 1.5 x 108 cfu/ml และ

ความถูกตองของประสิทธิภาพการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน (FISH) 

เปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 (2002) มีความสอดคลองกัน (Kappa Statistics = 0.46) อยูในชวง

ที่ยอมรับได (Moderate) โดยมีคาความสามารถในการตรวจหา Sensitivity 93.1 เปอรเซ็นต และคา

ความสามารถในการตรวจหา Specificity 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

ดังน้ันหากมีการศึกษาข้ันตอนของวิธีการใหมีเหมาะสมกับเซลลซัลโมเนลลาอยางตอเน่ือง ยอมสงผลให

วิธีการตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาดวยวิธีการฟลูออเรสเซนตอินซิตูไฮบริไดเซช่ัน (FISH)  มีความถูกตองแมนยํา

ใกลเคียงกับวิธีการมาตรฐาน ISO 6579 มากย่ิงข้ึนจนสามารถทดแทน และกลายเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ

ตรวจวิเคราะหหาเช้ือซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกรไดในอนาคต 

 

เอกสารอางอิง 

กรมควบคุมโรค. 2546.  รายงานการประชุมเชงิปฎิบัติการ การปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวงในพ้ืนท่ีเสี่ยงสงู 19-

21 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรม เจ.บี จ.สงขลา. 288 น. 

สุปราณี เดิมพันธ, วิภาดา ขจรอเนกกุล และศศิธร คณะรัตน. 2549. การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในสินคา

ปศุสัตวเพ่ือการสงออกและบริโภคภายในประเทศ. สํานักงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตัว กรมปศุสตัว. 

เลขทะเบยีนผลงาน.49 (2)-0704-027.  

สุเจตน ชื่นชม, เกรียงไกร  วิฑูรยเสถยีร,ศศิธร  นาคทอง,ศรีสมัย  วิริยารัมภะ,ดํารงศักดิ์  อาลยั. 2553. รายงานการวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ62 น. 

Amann, R., Ludwig, W.  and K.H. Schleifer. 1995. Phylogenetic  identification  and  in situ detection  of  

individual  microbial  cells  without  cultivation.  Microbiol.  Rev.  59(1):pp143-169. 

AOAC, 2000. Official Method of analysis. Microbiological Methods. No. 966.23C, 966.24, 975.54D, 

975.55 

 



 - 47 - 

Botteldoorn, n.; Heyndrickx, M. and N. Rijpens.2001. Prevalence of Salmonella, Campyrobacter, and 

VTEC in pig farm. In: International symposium on the epidemiology and control of salmonella 

and other food borne pathogens in pork, 4, Leipzig. Proceeding Leipzig, Germany, pp.139-142.  

Castagna, S., M.F. Scharz, P. Canal, C W.2004. Presenca de Salmonella sp. no trato intestinal e em 

tonsilas/linfonodos submandbulares de suinos ao abate. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.56, 

pp.300-306  

De Medici, D., Beneduce, F., Fiore, A.,Scalfaro, C. and Croci, L.1998. Application of Reverse 

transcriptase - nested- PCR for detection of poliovirus in mussels'. International J. Food 

Microbiology 40: pp 51-56. 

Fang, Q., Brockmann, S., Botzenhart, K., and A.Wiedenmann, 2003. Improved detection of Salmonella 

spp. In food by fluorescent in situ hybridization with 23SrRNA probes: a comparison with 

conventional culture methods. J. Food Protec. v.66. pp.723-731. 

FAO/WHO. 2002. Risk Assessments in Salmonella in Eggs and Broilers Chickens : Microbiological Risk 

Assessment Series 1. Publications of the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 71p. 

Hanson, R., J. B. Kaneene, P. Padungtod, K. Hirokawa, and C. Zeno.  2002 .  Prevalence of Salmonella 

and E.coli, and their resistance to antimicrobial agents, in farming communities in northern 

Thailand.  Southeast Asian. J. Trop Med Public Health. v33. Suppl 3: pp.120-126. 

ISO 6579. (2002) .Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the 

detection of Salmonella. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm.csnumber=29315  

Jacob, B. Y., Lee, W.W.; Lee, H.S.2001. Serotypes and antimicrobial patterns of Salmonella stains 

isolated from three different pig production systems: farrow to finish pig herd and 

slaughtered pig of all origin. In International symposium on the epidemiology and control of 

Salmonella and other food borne pathogens in pork, 4. Leipzig. Proceeding Leipzig, Germany, 

pp.214-216.  

Landis J. R. and G.G. Koch. 1977. The measurement of Observer agreement for categorical data. 

Biometrics; v33: pp.159-74. 

Nordentoft, S., Christensen, H. and H. C. Wegener, (1997). Evaluation of a fluorescence-labelled 

oligonucleotide probe targeting 23S rRNA for in situ detection of Salmonella serovars in 

paraffin-embedded tissue sections and their rapid identification in bacterial smears. J. Clin. 

Microbiol. 35, pp.2642–2648. 

Oliverira, M. and F.Bernardo, 2002. Fluorescent In Situ Hybridization aplicado à detecção rápida de 

Salmonella de origem alimentar e ambiental. Rev. Port. Cien. Vet., v.97, pp.81-85.  

Ormeci, B and G.L. Karl. 2008. Development of a fluorescence in situ hybridization protocol for the 

identification of micro-organisms associated with wastewater particles and flocs. J. environ sci 

and healt. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering 43: pp.1484-

1488. 



 - 48 - 

Rajic, A and Julia. K. 2001. Salmonella in Swine. Advances in Pork Production. V.12, pg. 35.  

Silva, L.E, C.P. Gotardi and J.D. Vizzoto .2006. Infecção por Salmonella enterica em suínos criados em 

um sistema integrado do Sul do Brasil. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.58, pp.455-461.  

Steinbach, J.1999. Uneven Worlds. Theories, empirical analysis and perspectives to regional 

development,Deutscher  Wissenschafts-Verlag (DWV), Bergtheim bei Wurzburg, 229 pp. 

Tauxe, R.V. 1991. “Salmonella: A postmodern pathogen.” J. Food Protect. 54: pp.563-568.  

Varavithya, W., K. Vathanophas, L. Bodhidatta, P. Punyaratabandhu, R. Sangchai, S.Athipanyakom, C. 

Wasi and P. Echeverria. 1990. Importance of salmonellae and Campylobacter jejuni in the 

etiology of diarrheal disease among children less than 5 years of age in a community in 

Bangkok, Thailand. J. Clin Microbial v28: pp.2507-10. 

Vieira-Pinto, M. M., Olivera, M., Bernardo, F. and C. Martins. 2005. Evaluation of Fluorescent in situ 

hybridization (FISH) as a rapid screening method for detection of salmonella tonsils of 

slaughtered pig for consumption: a comparison with conventional culture method. J. Food 

Safe.v25,pp.109-119.   

Vieira-Pinto. M. M., Oliveira; Bernardo and F.C. Martins .2007. Rapid detection of Salmonella sp. in 

pork samples using fluorescent in situ hybridization: a comparison with VIDAS®-SLM system 

and ISO 6579 cultural method. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. v.59. pp. 1388-1393. 

WHO-Global Salm Surv: SE-Asian Regional Center (2001) WHO Global Salm-Surv strategic Plan (2000-

2005). 2001. Report of a WHO Meeting, 8 - 11 May Denmark, Copenhagen 

  



 - 49 - 

กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา” 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห

เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยไดจัดขบวนวัวเทียมเกวียน จํานวน 5 เลม เพื่อแหเทียนพรรษา มี

การจัดตกแตงขบวนอยางสวยงาม ซึ่งถือวาเปนประเพณีพื้นบานทีส่ืบทอดกันมาทุกป สําหรบัการจัดกิจกรรมในป

น้ีไดรับการสนับสนุนวัวเทียมเกวียนจาก คุณลุงสํารวย พินิจ ซึ่งคุณลุงสํารวยไดรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบ

สานวัฒนธรรมแหเทียนพรรษาอยางตอเน่ือง  
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วิสัยทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต 

ด้านการเกษตรและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานทั้งด้านวิชาการ และมีคุณธรรม 

จริยธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านวิชาการ การ

วิจัย และการบริการชุมชน  มีเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก  มี

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี 

ปรัชญา 

“คุณธรรมนํารู้   สู้ปัญหา   สู่ภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถ่ิน” 

WITH     MORALS     AND    KNOWLEDGE   APPLICATION, 

    FACING   PROBLEMS   THROUGH   WISDOM, 

FOCUSING  ON  COMMUNITY   DEVELOPMENT. 

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณา  กอวฒันาวรานนท ์
ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่า ดร.มนญัญา  ปริยวิชญภกัดี ดร.ชมดาว  ขาํจริง 
เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร อาจารย์ชลิดา ชา้งแกว้ อาจารยท์รงศกัด์ิ ธรรมจาํรัส 
ดร.ศิริวรรณ  แดงฉํ่า อาจารยว์นิดา มากศิริ อาจารยว์รพล เสียงสนัน่ 
นักเขียนประจาํฉบบั รองศาสตราจารย ์ดร.บญัญตัิ  ศิริธนาวงศ ์ ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระกาศ  ชมภู่ทอง 
ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์บล สมทรง ดร.อจัฉรีย ์ ภุมวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ภทัรา  กลํ่าสกุล 
ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทน์ภสั  สุวรรณสินธุ์ อาจารยท์ิพยสุ์ดา  ชงดัเวช ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รอนงค ์ ศรีพวาทกุล 
ดร.ชมดาว ขาํจริง อาจารยจ์ุฑามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์ ผูช่้วยศาสตราจารยบ์าํเพญ็  น่ิมเขียน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  วิบูลยศิ์ริกลุ ดร. รุ่งกานต ์กลา้หาญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  วิบูลยศิ์ริกลุ 
ดร. รุ่งกานต ์กลา้หาญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มหิศร  ประภาสโนบล ดร.กติตมิา  ลีละพงศว์ฒันากุล 
อาจารยด์าํรงศกัด์ิ อาลยั อาจารยส์าํรวย  มะลิถอด ดร.กญัญา  รัชตชยัยศ 

 อาจารยด์าํรงศกัด์ิ อาลยั พนัทิพา เกตพุรม 
 ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์บล สมทรง ฐิติชญาน์ รัตนเยน็ใจ 

 ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทน์ภสั  สุวรรณสินธุ์ สิรีรัตน์ ชมภู่ทอง 
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