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สาสนจากคณบดี
ฉบับนี้เปนฉบับประจําป ๒๕๕๖ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ซึง่ ในชวงที่ผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
กิจกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งกิจกรรมของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาของคณะฯ
หลังจากชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารในหนวยงานคณะทั้ง ๕ คณะ ไดแก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสงิ่ ที่นายินดีอยางยิ่ง คือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง อดีต
คณบดีของคณะฯ ไดดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
สุดทายนี้ ในนามของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอ
อาราธนาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์และบารมีของหลวงพอเกตุนอย พระบรมมหามุนี จงดลบันดาลใหทุกทาน ประสบแต
สิ่งอันเปนมงคล พรอมดวยพรทั้ง ๔ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ภาพจากปก: “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” และภูมิทัศนที่งดงาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศเกียรติคุณเชิดชู “อาจารยดี นักวิจัยเดน” และยกยอง “บัณฑิตคุณภาพ”

ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา
จาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 กันยายน 2556
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ผูชวยศาสตราจารยประกาศ ชมภูท อง รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจําป 2556

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ํา รับรางวัลนักวิจัยระดับดี
ในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
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กิจกรรมโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
“ภาคีเครือขายสานสัมพันธ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระหวางวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556
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การเขารวมประกวดรองเพลงลูกทุงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในกิจกรรม “ลาดกระบังชุมพร นิทรรศ ครั้งที่ 1” ระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โดยนายอภิสิทธิ์ เอมหลํา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ นางสาวอรสา บุญหรรษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดรองเพลงลูกทุง
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การจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เชน การทําอุปกรณวัวลาน
การแทงหยวก การพับใบตอง งานบายศรี
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ฟกขาว (Gac fruit)
ชมดาว ขําจริง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฟกขาวมีชื่อวิทยาศาสตรคือ Momordica cochinnenis (Lour.) Spreng. อยูในวงศ Cucurbitaceae มีถิ่น
กําเนิดในประเทศจีน พมา ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนพืชที่ชาวเวียดนามใชประกอบอาหาร
มาก ขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือแยกรากปลูก และมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น เชน ฟกขาว มะขาวหรือ
ผักขาว หมากอุบขาวหรือผักไทรใหญ ขี้กาเครือหรือขี้พราไฟ เปนตน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลําตน ลําตนเปนเถาเลื้อย มีมือเกาะยึดกับตนไมใหญ เถาสี
เขี ยวอมเหลื องหรือ เขียวเขม ลัก ษณะสี่เหลี่ยม เถาแกมีขอ โปน
ออกเป น ปุ ม ผิ ว เถาจะมี เ มล็ ด สี ข าวเล็ ก ๆ กระจายอยู ทั่ ว ไป
เสนผาศูนยกลางของเถา 0.5-1 เซนติเมตร
ใบ เปนใบเดี่ยว ผิวมัน เรียงแบบสลับ รูปหัวใจหรือรูปไข
ปลายแหลม โคนใบโคงมนและเวาเขาหากานใบ ขอบใบทั้ง 2 ขาง
เวาเขาหาเสนกลางใบ เปนสามแฉก แผนใบเรียบเปนมัน สีเขียวเขม
ขนาดกวางยาวเทากั นประมาณ 6-20 เซนติเมตร ใบประดับมีขน
ลักษณะเหมือนรูปหัวใจ

ดอก เปนดอกเดี่ยวขนาดใหญคลายดอกตําลึง มีกลีบดอก 5 กลีบ พบที่ซอกใบ แยกเพศ อยูคนละตน กลีบ
ดอกมีสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง ลักษณะของดอก มี 2 ประเภทคือ 1) ดอกเพศผูมี 5 กลีบ เกสรมี
3 พู โดย 2 พู มี ลั ก ษณะสมบู ร ณ และอี ก พูมีค วามยาวเปน ครึ่ง หนึ่ง ของสองพู แรก กลีบ ดอกยาวประมาณ 5-6
เซนติเมตร สีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง มีกลิ่นหอมออนๆ เติบโตบนฐานของใบประดับ เมื่อบาน
แลวจะรวงในวันถัดไป 2) ดอกเพศเมียมี 5 กลีบ เกสรมี 3 พู เชนเดียวกับเกสรเพศผู ความยาวของดอกประมาณ 5
เซนติเมตร มีลูกติดที่กานดอกยาวประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร สีขาวแกมเหลือง มีกลิ่นหอมออนๆ เมื่อบานแลวจะ
รวงในวันถัดไปเชนกัน
ผล ผลของฟกขาวมี 2 ลักษณะ ไดแก ผลยาว และผลกลม ผลยาวมีขนาดยาว 8-15 เซนติเมตร สวนผลกลม
ยาว 4-6 เซนติเมตร แตละผลหนักตั้งแต 0.25-1.9 กิโลกรัม ผลออนมีสีเขียว มีหนามถี่และเปลี่ยนเปนสีเหลือง สม
แดง เมื่อสุกตามลําดับ (ภาพที่ 1) โดยใชเวลาประมาณ 7-8 สัปดาห
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนสีของผลฟกขาว
เมล็ด มีจํานวนมาก เรียงตัวแบบเมล็ดแตง เปนรูปไขยาว 1.8-2 เซนติเมตร แบน เปลือกหุมสีดํา ดานบนมี
ลายเหมือนแกะสลัก
ลักษณะการเจริญเติบโตของฟกขาว
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของฟกขาวที่ชวงอายุตาง ๆ
ระยะเวลา
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน

ลักษณะการเจริญเติบโต
เริ่มมีการเจริญเติบโตที่เร็วมาก โดยมีใบจริง ใบมีลักษณะใบเปนใบเดี่ยว รูปหัวใจปลายใบแหลม สวน
เถามีสีเขียวเขม เริ่มมีมือเกาะออกมาจากสวนของเถาเลื้อย
มีการเลื้อยของเถาขึ้นคาง มีการแตกกิ่งขางเพิ่มขึ้น และสวนใบแรกจะเปลี่ยนสีเขียวเริ่มเปนสีเหลือง
เริ่มจะมีการออกดอกที่ซอกใบ ซึ่งฟกขาวจะมีเพศแยกกันอยูคนละตนอยางชัดเจน โดยมีลักษณะของ
ดอกเพศผู และเพศเมียที่แตกตางกัน
เริ่มมีการติดผล โดยผลมีลักษณะเปนหนามแหลม มีสีเขียวออน มีขนาดเล็ก
มีการเจริญเติบโตชาลง โดยผลเริ่มจะมีการขยายเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีเหลืองสม
ผลมีการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองสมเปนสีแดงเขม เหมาะสมแกการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตของฟกขาว (ก) ตนกลาระยะ 1 เดือน (ข) ดอกเพศเมีย
(ค) ผลระยะ 4 เดือน และ ง) ผลระยะ 5 เดือน
สารสําคัญในฟกขาว
ฟกขาว มีสารอาหารสําคัญที่เปนประโยชนตอรางกายสูงมาก โดยมีสารอาหารที่สําคัญอยู 2 ชนิดที่มีปริมาณ
ที่เดนชัดกวาพืชชนิดอื่น ๆ คือ เบตาแคโรทีน และไลโคปน ซึ่งจะเห็นไดจากตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปริมาณไลโคปน ในผลไมชนิดตางๆ
ผลไม
มะเขือเทศสุก
แตงโม
ฝรัง่
สมโอ
เยื่อหุม เมล็ดฟกขาว
(ที่มา: รัตนพงษ จันทะวงษ, 2554)

ปริมาณไลโคปน
(ไมโครกรัม/กรัม/น้ําหนักผล)
31
41
45
33.6
380
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เยื่อหุมเมล็ดมีไลโคปน 380 ไมโครกรัม
เบตาแคโรทีน 101 ไมโครกรัม
มากกวามะเขือเทศประมาณ 10-12 เทา !!!

ภาพที่ 3 ผลของฟกขาว
ประโยชนของฟกขาว
1. ตานอนุมูลอิสระ เสริมสรางภูมิคุมกันปองกันการติดเชื้อ
2. ลดความเสี่ยงจากโรคโลหิตจาง
3. ปองกัน และรักษาอาการตับอักเสบ
4. ชวยกระตุนพัฒนาการและการเติบโตของเด็กใหแข็งแรง
5. ชวยปองกันเยื่อนัยนตาแหงที่มีสาเหตุจากสารสําคัญในเรตินา
6. ชวยปองกัน และบรรเทาการขาดวิตามิน และสารอาหารตางๆ ทั้งในเด็ก และผูใหญ 7. ชะลอความแก
ปองกันผิวหนังแหงตกสะเก็ด บํารุงผิวพรรณใหเรียบเนียน มีสุขภาพดี
8. ชวยใหอัตราการเผาผลาญพลังงานสม่ําเสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารไดดียิ่งขึ้น
9. ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด
10. ชวยปองกันและรักษาการติดเชื้อจากการใชรังสี ไดรับสารพิษจากการที่บริโภคมากเกินไป และสารพิษ
ตางๆ ที่ปนเปอนอยูในผัก ผลไม เนื้อสัตวตางๆ ทั้งนี้ยังชวยปรับสภาพรางกายใหฟนฟูโดยเร็ว และปองกันการเกิดสาร
กอมะเร็ง
การแปรรูปและผลิตภัณฑฟกขาว
1. การแปรรูปฟกขาวเปนอาหารตาง ๆ เชน หุงขาวดวยฟกขาว แกงเลียงฟกขาว ผัดยอดฟกขาว และ
ไอศกรีมฟกขาว เปนตน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การแปรรูปฟกขาวเปนอาหารชนิดตาง ๆ

- 12 2. ผลิตภัณฑจากฟกขาว เชน เครื่องดื่ม ครีมบํารุงผิว สบู และยารักษาโรค เปนตน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑฟกขาวตาง ๆ
สถานที่จําหนายฟกขาว
สถานที่ปลูก จําหนาย และแปรรูปฟกขาว ที่ถือวาเปนรายใหญคือ วิสาหกิจชุมชน กลุม ผูป ลูกฟกขาวบาน
ปลักไมลาย หมู 6 ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึง่ จําหนายผลสดในราคากิโลกรัมละ 30 บาท
(ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 สถานที่จําหนายฟกขาว

- 13 เอกสารอางอิง
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ปญหาพิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
รัตนพงษ จันทะวงษ. (2554). ฟกขาว ผักพื้นบานอันทรงคุณคา. วารสารเกษตรกาวหนา, 23(3), 16- 17.
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มิติใหม : ไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ครุศาสตรเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การปลูกไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด เปนระบบการปลูกไมผลรูปแบบใหมที่นิยมในหลายๆประเทศ ไดแก ญี่ปุน
ไตหวัน ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งแตกตางกับการทําสวนไมผลของการเกษตรไทยแบบดั้งเดิมที่มี
การปลอยใหทรงตนสูงใหญ ทําใหสะดวกตอการจัดการสวนไมผลดานตางๆ เชน การฉีดพนปุยทางใบก็ปฏิบัติไดยาก
การฉีดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไมทั่วถึง ตลอดจนการหอผล การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีความยุงยาก และสิ้นเปลือง
แรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเกษตรกรชาวไมผลที่มีแนวคิดที่จะสราง
สวนไมผลใหม หรือปลูกทดแทนสวนไมผลเกา การปลูกไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด จึงนาจะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งที่
นาสนใจสําหรับเกษตรกรชาวสวนไมผล ซึ่งผูเ ขียนจะขอนําเสนอรายละเอียดเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
ระบบการปลูกไมผลระยะชิด มี 2 รูปแบบ ไดแก
1. ระบบการปลูกระยะปานกลาง คือ ระบบการปลูกไมผลที่ใชระยะปลูก 2 X 4 เมตร หรือ 2.5 X 3 เมตร
แตไมเกิน 8 X 8 เมตร หรือ 6 X 10 เมตร ซึ่งจะไดจํานวนตนอยูระหวาง 26 - 201 ตนตอไร
2. ระบบการปลูกระยะชิด คือ ระบบการปลูกไมผลที่ใชระยะปลูก 2 x 4 เมตร หรือ 2.5 x 3 เมตร ลงมา
ซึ่งจะไดจํานวนตน 201 ตนตอไร ขึ้นไป
ประโยชนของการปลูกไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด
1. ผลผลิตตอตนและตอหนวยพื้นที่ถึงจุดสูงสุดเร็วและระยะเวลาคืนทุนสั้น
2. สามารถบังคับหรือกระตุนการออกดอกไดงาย
3. ปฏิบัติดูแลรักษาและควบคุมการผลิตไดสะดวกและทั่วถึง
4. งายตอการจัดการ ลดการใชแรงงาน และใชเครื่องจักรกลทดแทนไดงายกวา
5. ใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีไดอยางคุมคา
6. ลดความเสียหายจากลมพายุ
จุดมุงหมายของการควบคุมขนาดและรูปรางของตนไมผล
1. ใหขนาดของตนเหมาะแกการทํางาน ดูแลรักษา และใหผลผลิตสูง
2. ควบคุมสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางกิ่งใบกับการใหดอกผล
3. มีตําแหนงการใหดอกผลในตนที่เหมาะสม
4. ใหมีการกระจายของแสง และการถายเทอากาศในทรงพุม อยางเพียงพอ

- 15 การปลูกไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด
การปลูกไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด เปนเทคนิคหนึง่ ที่นิยมทําในไมผลหลายชนิดซึง่ ใหประโยชนคุมคา มีวิธีการไม
ยุงยาก เกษตรกรสามารถทําไดเอง ดังนี้
1. การกําหนดระยะปลู ก เกษตรกรสามารถกํ าหนดระยะปลูก ได ตามความตอ งการ อาจเริ่มตั้งแตร ะยะ
ระหวางตน 2 – 6 เมตร และระหวางแถว 2- 6 เมตร
ระยะปลูก (เมตร)

2

3

4

5

2

400

267

200

160

3

267

178

134

107

4

200

134

100

80

5

160

107

80

64

ภาพที่ 1 จํานวนตนตอไรของการปลูกไมผลระยะชิด
ระยะปลูก 2 x 4 เมตร

ภาพที่ 2 การวางผังแปลงปลูกไมผลระยะชิด

2. การควบคุมทรงพุม หลังจากปลูก 1 ปใหตัดแตงตนใหเปนรูปทรงฝาชีหงายหรือทรงแบนโดยการใชเชือก
โนมกิ่งใหเจริญในแนวนอน เพื่อกระตุนการแตกกิ่งที่เจริญในแนวนอน เพราะการเพิ่มปริมาณกิ่งและใบใหมากขึ้น จะ
ทําใหไดทรงพุมที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อพรอมที่จะบังคับการออกดอกตอไป

ภาพที่ 3 การใชเชือกเพื่อโนมกิ่ง

ภาพที่ 4 การควบคุมทรงพุมทรงฝาชีหงายหรือทรงแบน

3. การบังคับ การออกดอก เมื่อ ไมผลเจริญเติบโตมาถึงชวงหนึ่งที่สามารถบัง คับออกดอกได ใหเกษตรกร
บังคับการออกดอก ซึ่งในไมผลแตละชนิดจะมีระยะเวลาตั้งแตปลูกจนสามารถบังคับการออกดอกไดแตกตางกันไป
เชน มะมวง มะนาว ลําไย ใชระยะเวลาตั้งแตปลูกจนสามารถบังคับการออกดอกไดอยูในชวง 2 ปครึ่งถึง 3 ป ซึ่ ง
ขึ้นอยูกับขนาดของทรงพุมดวย

- 16 4. การตัดแตงกิง่ ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวใหทําการตัดแตงกิ่ง เพื่อควบคุมทรงพุม โดยใชทรงฝาชีหงาย
หรือทรงแบน หลังจากนั้นตนไมผลจะเริ่มแตกใบออน ปลอยใหตนไมผลแตกใบออนไปเรื่อยๆ พรอมกับการดูแลรักษา
เพื่อเตรียมตนสําหรับการบังคับการออกดอกตามชีพจักรของตนไมผลตอไป
วิธีการควบคุมขนาดและรูปรางของตนไมผล
วิธีการควบคุมขนาดและทรงพุมไมผลตามหลักวิชาการนั้นสามารถปฏิบัติไดหลายวิธีดวยกัน ดังนี้
1. การใชพันธุกรรมหรือการใชตนตอแคระ เปนการนํากิ่งพันธุดีของไมผลที่ตองการมาทําการเสียบยอดบน
ตนตอแคระ ซึ่งจะทําใหตนใหมที่ไดมีลักษณะตนเตี้ย ไมสูงมาก ตามพันธุกรรมของตนตอ
2. การตัดแตงกิ่ง เปนวิธีการควบคุมขนาดและรูปรางของไมผลที่ไดผลดี และนิยมปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแลวจะตองทําการตัดแตงกิ่งเพื่อไมใหทรงพุมแผขยายออกไป
3. การตัดแตงราก เปนการกําหนดใหรากมีเจริญเติบโตในพื้นที่ที่จํากัด โดยการขุดเปนรองรอบๆ ทรงพุมไม
ผล ทําใหรากไมสามารถหาอาหารไปเลี้ยงตนอยางเต็มที่ สงผลใหตนมีการเจริญเติบโตลดลง ลําตนจึงไมสูง ใหญ
วิธีการนี้คอนขางจะมีผลเสียตอตนไมผลมากกวาผลดี เนื่องจากถามีการขุดลึกเกินไป จะทําใหตนไมผลตายได
4. การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไดแก สารพาโคลบิวทราโซล ซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอการ
เจริญเติบโตของพืช ใชไดผลดีกับไมดอกไมประดับ แตในไมผลยังใชไดผลไมชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวิจัย
เพื่อใชควบคุมขนาดทรงพุมของลําไยที่ปลูกระยะชิด
เอื้อเฟอขอมูลและภาพประกอบโดย
ผศ.พาวิน มะโนชัย
สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

- 17 -

การปลูกมะมวงทรงเตี้ยระยะชิดในประเทศไตหวัน การตัดแตงทรงเปดกลางพุม ของมะมวงทรงเตี้ยระยะชิด
ในประเทศไตหวัน

มะมวงทรงเตี้ยระยะชิดในประเทศออสเตรเลีย

การตัดแตงกิ่งทรงสี่เหลี่ยมของมะมวงทรงเตี้ยระยะชิด
ในประเทศออสเตรเลีย
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การตัดแตงกิง่ ลําไยเพือ่ ควบคุมทรงพุม

การติดผลของขนุนทรงเตี้ยในประเทศออสเตรเลีย

ลําไยทรงเตี้ยของประเทศจีน

การติดผลของลําไยที่ตัดแตงกิง่ ทรงสี่เหลี่ยมของ
ประเทศออสเตรเลีย

ขนุนทรงเตี้ยในประเทศออสเตรเลีย

ลิ้นจี่ทรงเตี้ยระยะชิดของประเทศจีน
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ลําไยทรงเตี้ยระยะชิดในประเทศไทย

การติดผลของลําไยทรงเตี้ยระยะชิดในประเทศไทย

พุทราทรงเตี้ยขึ้นคางในประเทศจีน

การติดผลขององุนตนเตี้ยในประเทศจีน

- 20 -

สัตวเลี้ยงบําบัด (Pet Therapy)
มหิศร ประภาสะโนบล
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สัตวเลี้ยงบําบัด เปนอีกศาสตรหนึง่ ของการบําบัดดวยสัตว ซึ่งมีประโยชนตอมนุษยทงั้ ในดานจิตวิทยา
ชีววิทยาและสังคม เปนการบําบัดที่ไมมรี ูปแบบและกระบวนการที่แนนอน สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับแตละ
บุคคล สัตวที่นิยมนํามาบําบัดอาการเจ็บปวยในมนุษยไดแก สุนัข มา โลมา ปลาและแมว เปนตน ทัง้ นี้การเลือกชนิด
ของสัตวทจี่ ะนํามาบําบัดนั้นขึ้นอยูกบั ความเหมาะสมในการบําบัด ทั้งปจจัยในดานผูปวย แพทยผูใหการบําบัด และ
ชนิดของสัตวที่นํามาใชบําบัด เพือ่ ใหการบําบัดชวยเสริมผลของการรักษาตามแนวทางหลัก
บทนํา

มนุษยและสัตวเลี้ยง เปนสิ่งมีชีวิตที่อยูคูกัน ประโยชนทเี่ กือ้ กูลกันที่หลายทานทราบและสัมผัสรับรูได ไมวา
จะเปน สัตวเปนปจจัยสําคัญของมนุษย เปนแหลงอาหารทีส่ ําคัญตอการดํารง ชีวิต ผลผลิตทีส่ ําคัญไดแก เนื้อ นม
และไข สําคัญตอการเปนเครือ่ งนุงหม ทีผ่ ลิตจากขนและหนังของสัตว ใชเพื่อเปนแรงงานอาทิ รถมา วัวเทียมเกวียน
และการไถคราดนาโดยใชแรงงานกระบือ เปนตน สําหรับประโยชนอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษยนั้น นอกจาก
ประโยชนที่ไดรับทางกายจากอาหารแลว สัตวเลี้ยงยังเปนเพื่อนที่ดีทางใจของมนุษยเรา นอกจากนี้แลวสัตวเลี้ยงหลาย
ชนิดยังมีสวนสําคัญอยางมากในการชวยบําบัดอาการเจ็บปวยใหกับมนุษยได หรือทีเ่ รียกกันวา สัตวเลี้ยงบําบัด (Pet
therapy)
สัตวเลี้ยงบําบัด นับเปนรูปแบบหนึ่งของการบําบัดดวยสัตว (Animal therapy) และยังเปนสวนหนึ่งของการ
บําบัดทางเลือก (Alternative therapy) ของการแพทยเสริมและทางเลือก ปจจุบันการใชสัตวบําบัดถือเปนศาสตรที่
กําลังไดรบั ความสนใจเปนอยางมากและมีความนิยมแพรหลายมากขึ้น โดยไดรับการยอมรับในทางการแพทยเพือ่ ใช
บําบัดรักษาอาการเจ็บปวยของมนุษยได และมีงานวิจัยรองรับมากพอควรวาการบําบัดไดผลเปนอยางดี โดยสัตวที่
นิยมนํามาใชในการบําบัดรักษามีทั้งสัตวเลี้ยงและสัตวใชงานทั่วไปซึ่งจะไดกลาวตอไป

สัตวเลี้ยงและปศุสัตวเพื่อการบําบัด

แนวคิดของสัตวเลี้ยงบําบัด
สัตวเลี้ยงและมนุษยมีปฏิสัมพันธกันในหลายเรื่อง ไดแกการรับรูสัมผัส เสริมสรางสมาธิ ความไววางใจ ให
สัมผัสทีป่ ลอดภัยอบอุน และเปนมิตร นอกจากนี้ยงั ชวยใหเด็กในวัยตางๆไดสัมผัส เกิดการเรียนรูในเรื่องสัมพันธภาพ
การเอือ้ อาทร การรูจักให สงผลตอการตอบสนองทางอารมณไดดีขึ้น

- 21 สัตวที่นํามาใชในการบําบัดมักเปนสัตวเลี้ยงในบาน ไดแก สุนัข และแมว ปศุสัตว อาทิ กระบือ แกะ และมา
นอกจากนีส้ ัตวในทองทะเลทีเ่ ปนมิตรกับมนุษยเรา ไดแก โลมาก็มีการนํามาเพือ่ การบําบัดดวย การพิจารณาวาสัตว
ชนิดใดเหมาะสมทีจ่ ะนํามาใชในการบําบัดนั้น ขึ้นกับหลายๆ ปจจัย ไมวาจะเปนการเลือกชนิดและขนาดของสัตว
หากวาเปนสุนัขพันธุเล็ก อยางพูเดิล ชิวาวา หรือปอมเพอริเนียล อาจมีความเหมาะสมกับบานพักอาศัยที่มพี ื้นที่ไม
มากนัก เนื่องจากสุนัขเหลานี้ตองการพื้นที่อาศัยไมมากนั่นเอง อีกทั้งผูรบั การบําบัดยังสามารถอุมไดงายดวย แตถา
หากเปนสุนัขพันธุใหญอยาง ลาบราดอรรีทรีฟเวอร หรือโกลเดนรีทรีฟเวอร แลว ก็มีความเหมาะสมสําหรับผูที่นงั่ อยู
บนรถเข็นและมีบริเวณบานที่กวางขวางเชนกัน แตถาหากเปนปศุสัตวและสัตวบางชนิดแลว ก็จําเปนตองใชในการ
บําบัดนอกสถานที่พักอาศัย ซึ่งไดแก โลมา (โลมาบําบัด) และมา (อาชาบําบัด) เปนตน
การสรางความผูกพันใหเกิดระหวางผูบ ําบัดและสัตวเลี้ยง ถือไดวาเปนหัวใจทีส่ ําคัญของการรักษา ตัวสัตวเอง
สามารถกระตุนใหเกิดความผูกพันไดงาย
ดังนั้นการสื่อสารและการสัมผัสของมนุษยและสัตวเปนสวนผสมทีล่ งตัว
อยางยิ่งในการบําบัดดวยสัตว
ประโยชนของสัตวเลี้ยงบําบัด
โดยสรุปแลวการบําบัดดวยสัตวมีประโยชนอยางนอย 3 ประการคือ
1. ผลทางดานจิตวิทยา คือ ชวยใหเกิดความผอนคลาย สรางเสริมแรงจูงใจ ในผูปวยที่มปี ญหาดานอารมณ
และจิตใจ สามารถชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมทีเ่ ปนมิตร ความผูกพัน และความเอื้ออาทรที่ดีได
2. ผลทางดานชีววิทยา คือ การเพิ่มสัญญาณชีพ การกระตุนใหเกิดการสือ่ สารระหวางผูปวยและผูดูแล สัตว
เลี้ยงสามารถชวยกระตุนการสื่อสารไดเปนอยางดี เปนเพื่อนคุย เปนผูรบั ฟงที่ดีเสมอ อยางกรณีของผูป วยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่ไดรับการฟนฟูสมรรถนะในความบกพรองดานการสือ่ สาร หรือเพิง่ เริ่มหัดพูดใหม ใหกลับมาดีไดอีกครัง้
3. ผลทางดานสังคม คือ กระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางผูป วยและผูดูแล ซึ่งสัตวเลี้ยงชวยเสริมสราง
ปฏิสัมพันธทางสังคมไดเปนอยางดี
ประเภทของสัตวที่นํามาบําบัด
1. สุนัขบําบัด (Dog therapy)
สุนัขบําบัด หรือการนําสุนัขมาชวยในการบําบัด สามารถชวยไดทั้งเรือ่ งของรางกายและจิตใจ การบําบัด
ทางรางกายสําหรับผูป วยที่มีอาการอัมพฤกษ อัมพาต โดยหลักทั่วไปของกายภาพบําบัด ตองมีการบริหารกลามเนื้อ
สุนัขสามารถเขามาชวยใหมีการขยับแขนหรือขาของผูปวยเพิ่มขึ้น
โดยการโยนสิง่ ของไปแลวใหสุนัขวิ่งและคาบ
กลับไปมา ทําใหผูปวยไมรูสกึ เบื่อหนายและสามารถออกกําลังไดนานขึ้น การลูบคลํา หรือการแปรงขนสุนัขก็เปนการ
ออกกําลังกายของแขนอยางหนึง่ โดยการนําสุนัขไปแสดงโชวความนารักใหผูสงู อายุหรือเด็กดู เพื่อชวยใหคลายความ
เหงาลงได ถือวาเปนการบําบัดทางจิตใจได และการเลี้ยงสุนัขยังชวยลดอาการซึมเศราของผูปวยโรคซึมเศราที่มีตอ
ตนเองและคนรอบขางใหเปนเชิงบวกมากขึ้น สุนัขที่นํามาบําบัดควรเลือกพันธุที่มีความเหมาะสม มีการตอบสนองตอ
คนคอนขางดี เชน สุนัขพันธุลาบราดอรรที รีฟเวอร หรือพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร ซึ่งในตางประเทศนิยมนําสองพันธุนี้
มาชวยในการบําบัดผูปวยมากที่สุด
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สุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร
สําหรับในประเทศไทยเอง
ที่โรงพยาบาลกลวยน้ําไทและโรงพยาบาลกรุงเทพไดมีการเลือกใชสุนัขในการ
บําบัดผูป วยอัมพฤกษอมั พาตและคนชรา
2. มาบําบัด หรืออาชาบําบัด (Hippotherapy)
มาบําบัด หรืออาชาบําบัด เปนการนํามามาชวยในการบําบัด ที่เรียกวา Hippotherapy ซึ่งคําวา
Hippo มาจากภาษากรีก แปลวา มา สวนคําวา therapy แปลวา การบําบัด มีงานวิจัยทีส่ นับสนุนใหเห็นถึงผลดีพอ
สมควร กับเด็กพิเศษกลุม ที่มีความผิดปกติดานระบบการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอ เชน โรคสมองพิการหรือ
ซีพี (C.P. ยอมาจาก cerebral palsy) นอกจากนี้มกี ารนํามาใชในการบําบัดเด็กออทิสติกทีม่ ีปญหาทางดานการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจเชนกัน สําหรับประเทศไทยไดมีการนํามามาใชบําบัดอยาง
จริงจังแลวในบางหนวยงาน เชนที่กรมการสัตวทหารบกไดจัดใหมีโครงการอาชาบําบัด เพื่อชวยบําบัดเยาวชนที่มี
ความผิดปกติ พิการทางรางกายจิตใจและอารมณ หรือเยาวชนที่มีปญหาดานสุขภาพอื่นๆ เชน โครงสรางรางกาย
ผิดปกติ สมาธิสั้น เด็กออทิสติก โดยนํามาของชมรมนักกีฬาขี่มา กรมการสัตวทหารบก มาใชในการบําบัดโรคตางๆ
ดังกลาว
การที่จะอยูบนหลังมาไดดีนั้น จะตองมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแนนกับตัวมา คือขาตองหนีบไวขาง
ลําตัวมาตลอด และมีสมาธิจดจออยูกับการขี่มา ซึ่ง สิ่งเหลานี้จะเปนทัก ษะที่ไดเพิ่มขึ้นจากการขี่มาโดยอัตโนมั ติ
จัง หวะการก าวย างของม าใกล เ คี ยงกั บ จั ง หวะการกาวเดินของมนุษย เมื่ อ เด็ก พิเ ศษไดมีโ อกาสนั่ ง บนหลัง มา ก็
เปรียบเสมือนกับการไดฝกเดินดวยตัวเอง นอกจากนี้การนั่งบนหลังมายังเปนการกระตุนกลามเนื้อสวนตาง ๆ ให
เคลื่อนไหวเปนจังหวะเพราะตองขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถชวยลดอาการเกร็งตางๆ ไดเปนอยางดี เสมือน
การทํากายภาพบําบัดรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้เด็กยังไดฝกฝนการปรับตัวของสภาพรางกายใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนประสบการณที่ไดรับจากการประคองตัวใหสามารถนั่งอยูบนหลังมาได โดยรางกายจะมีการปรับตัวเองเปน
เสมือนกลไกอัตโนมัติ อาจเรียกไดวาเปนสัญชาตญาณความอยูรอดของมนุษยที่พยายามจะรักษาสมดุลของรางกาย
ไมใหตกลงมาจากหลังมานั่นเอง
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การประคองตัวนั่งบนหลังมา
3. โลมาบําบัด (Dolphin therapy)
โลมาบําบัด เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการบําบัดดวยสัตว โลมาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทีม่ ีความใกลชิด
ผูกพันกับมนุษย มีเสนห เปนมิตรและมีสติปญญามาก สามารถแสดงปฏิกริ ิยาตอบโตอยางลึกซึง้ โลมาเปนสัตวที่
พยายามเขามาใกลชิดกับมนุษยและมนุษยสามารถสัมผัสความรูสกึ นั้นไดเชนกัน เวลาที่โลมาสงเสียงออกมาเสมือนมี
คลื่นพิเศษเรียกวา คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic) เขาไปจูนหรือปรับสมดุลคลื่นสมองของมนุษย เสียงของโลมานั้น
มีคุณสมบัตพิ ิเศษอยางหนึ่งคือ ใหความรูส ึกดีและใหความสุข นับวาเปนเสียงบําบัดใจ ที่มีพลังในการเยียวยา การ
บําบัดดวยโลมามีขอจํากัด เนื่องจากไมสามารถนํามาบําบัดที่บานไดเอง ความเปนไปไดก็คือการนําเฉพาะเสียงของ
โลมามาชวยในการบําบัด ซึง่ เรียกวาการบําบัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic therapy)

การลงไปเลนน้ํากับโลมาเพื่อการบําบัด
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเทอร ประเทศอังกฤษ พบวา การเลนกับปลาโลมาอยางใกลชิดสามารถ
บําบัดรักษาโรคซึมเศราไดดีกวาการหยุดพักผอน นอกจากนี้ยังพบวาโลมาบําบัดมีประโยชนในเด็กที่มีสมาธิสั้น ออทิสติก
ดาวนซินโดรม วัยรุนติดยาเสพติด หรือแมกระทัง่ ผูใหญที่นอนไมหลับ วิตกกังวล ซึมเศรา และสมองเสื่อมอัลไซเมอร
เปนตน โลมาบําบัดไมใชแคไปวายน้ําเลนกับโลมาเพียงอยางเดียว แตยังตองเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตโลมาในชั้นเรียนศิลปะ
กระตุนความสนใจเกี่ยวกับโลมากอนลงสัมผัสจริงเมื่อลงน้ําไปเลนกับโลมา ตองพยายามประคองตัว รักษาสมดุลของ
รางกายขณะอยูในน้ําใหได ทําใหไดฝก ออกแรงกลามเนื้อสวนตางๆ อยางเต็มที่ โดยมีโลมาเปนแรงจูงใจ ซึ่งโลมาชวย
ทั้งในเรื่องของการเสริมสรางแรงจูงใจ และเสริมแรงเมื่อมีพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเกิดขึ้น นอกจากนี้โลมายัง
สามารถชวยพัฒนาความรูส ึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวเอง การยอมรับตัวเอง ลดความตึงเครียดและทําใหเด็กพรอมที่จะ
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โปรแกรมในตางประเทศซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจเชนกัน แตก็มีคาใชจายที่สูงมาก
4. มัจฉาบําบัด (Fish therapy)
มัจฉาบําบัดหรือการนําปลามาชวยในการบําบัด ปจจุบันมีการนํามาใชบําบัดกันพอสมควร การเลี้ยงปลา
นอกจากจะชวยผอนคลายความเครียดและคลายเหงาไดแลว ยังมีการเลือกใชปลาสวยงามบางชนิด เชน ปลาเงินและ
ปลาทอง มาชวยคลายเครียดในกลุมผูป วยโรคหัวใจและโรคความดันโลหิต ในประเทศตุรกีมีการทดลองนําเอา
ปลาสไตรเกอรและปลาลิกเกอร
ซึ่งพบเฉพาะในตุรกีเทานั้น
มาชวยบําบัดรักษาอาการโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน
(psoriasis) โดยใหผปู วยลงไปแชน้ําแรกลางแจงที่มีคุณสมบัติของธาตุซีลเี นียมราว 13 ppm ความเปนกรดดาง 7.2
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส วันละ 2 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมงตอวัน จากนั้นปลอยใหปลาลงแทะบริเวณทีเ่ ปนผื่นใหคอยๆ
หลุดออกไป
การบําบัดดวยปลามักใชปลามาทําสปาโดยมีจุดประสงคเพือ่ ชวยใหผูปวยไดผอ นคลายและกําจัดสิ่ง
สกปรกทีเ่ ทา ในการบําบัดโรค ปลาการา และปลาเอสพีมา มักเปนชนิดที่นิยมนําใช ปลาเหลานี้สามารถดูดเอาเซลล
ผิวหนังที่ตาย รวมทั้งแบคทีเรียและเชื้อราที่กอใหเกิดกลิ่นอับที่เทาออกไปได อีกทั้งน้ําลายของปลายังปลอยเอนไซม
Diathanol ออกมา ซึ่งเอนไซมนี้ทําหนาที่ชวยกระตุนผิวใหเกิดเซลลใหมและชวยซอมแซมเซลลผิวเกาทีส่ ึกหรอ ทําให
ผิวมีความชุมชื้นขึ้น จึงลดรอยแตกที่สนเทาไดเปนอยางดี ซึง่ วิธีการรักษาดังกลาวไมควรซือ้ ปลามาทําเอง แตควรรักษา
โดยแพทยผเู ชี่ยวชาญหรือใหแพทยเปนผูแนะนํา เพราะปลาแตละชนิดมีคุณสมบัติไมเหมือนกัน จึงอาจเปนอันตราย
และบอน้ําที่ใชนั้นตองอยูในระบบที่ควบคุมความสะอาดและกําจัดเชื้อไดดวย จึงควรอยูในความดูแลของผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น และทีส่ ําคัญยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยันวาใชไดกับผูปวยทุกคน

สปาเทาโดยการใชปลามาชวยบําบัด
5. แมวบําบัด (Cat therapy)
แมวบําบัดหรือการนําแมวมาชวยในการบําบัด สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี แมว
เปนสัตวเลี้ยงที่มพี ฤติกรรมของความอยากรูอยากเห็นสูงมาก และยังเปนสัตวที่มจี ิตวิทยาสูง รับรูส ัมผัสอารมณ
ความรูสึกของคนไดดี สามารถเตือนภัยแผนดินไหวและภัยธรรมชาติตางๆได แมวที่นํามาใชบําบัดตองคัดเลือกกัน
พอสมควร ควรเปนแมวทีเ่ ชื่อง เลี้ยงงาย นารัก ขนสวย มีเสนหดึงดูดไดดี มีนิสัยทีส่ งบ ไมตกใจงาย ทนตอสิ่งกระตุนที่
ผิดแปลกไดดีทั้งสิ่งทีม่ องเห็นและเสียงที่ไดยิน ทั้งนี้มกี ารนําแมวมาชวยนวดในเด็กพิเศษกลุม ที่มีความผิดปกติดาน
ระบบการเคลือ่ นไหวของกลามเนื้อและขอตอ เชน โรคสมองพิการ แตทั้งนี้ยังไมมงี านวิจัยสนับสนุน
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แมวเปนสัตวที่นารักและมีเสนหที่ดึงดูด
6. ชางบําบัด (Elephant therapy)
ชางไทยถือไดวาเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทยมาชานาน อดีตใชชางเปนพาหนะ ใชแรงงานเพื่อการลาก
ทอนซุงจากปา ปจจุบันใชชางเพื่อการทองเที่ยว เปนพาหนะเพื่อการทองไพรและเพื่อการแสดง เปนตน สําหรับการนํา
ชางมาชวยในการบําบัดนั้น ในประเทศไทยซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุน เชนงานวิจัยของสรอยสุดา และคณะ (2553) ได
ศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยตอกระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึกในบุคคลออทิสติก ซึ่งเปน
อาสาสมัครออทิสติก กรณีศึกษาจํานวน 4 คน อายุระหวาง 9-18 ป เขารับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยที่ศูนยอนุรักษ
ชางไทย จังหวัดลําปาง แบบตอเนื่องเต็มวันในวันจันทร อังคาร พฤหัสบดีและศุกร (4 วันตอสัปดาห) เปนเวลา 3
สัปดาห เขารวมโปรแกรมบําบัดในกิจกรรม 8 กิจกรรมที่พัฒนาโดยทีมวิจยั ผลการศึกษาพบวา กรณีศึกษาทั้ง 4 รายมี
คะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการบูรณาการประสาทความรูสึก หลังเขารับโปรแกรมเพิ่มขึ้น จากการใชแบบตรวจ
รายการพฤติกรรมแบบสั้น และมีคะแนนพฤติกรรมเชิงคุณภาพในการวัดทางคลินิก ทั้งในมิติของเวลาที่ใชในการทรง
ทาและความถูกตอง/สมบูรณในการทรงทาเพิ่มขึ้น พบความสอดคลองการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบูรณาการ
ประสาทความรูสึกจากผูบ ําบัดและผูป กครองของแตละกรณีศึกษา รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองเพื่อ
การปรับตัวในชีวิตประจําวันในกรณีศึกษาทั้ง 4 ราย ซึ่งรายงานจากผูปกครองและคุณครู มีความเหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนันทณี เสถียรศักดิ์และคณะ (2553) ไดศึกษาผลการใหโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยตอ
พฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลออทิสติกสเปคตรัม ที่ใหการบําบัด 2 ครั้งตอสัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห ในกลุม
ตัวอยางบุคคลออทิสติกสเปคตรัม อายุ 9-19 ป จํานวน 8 ราย มีการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของกลุมตัวอยาง
จํานวน 12 ครั้ง ผลการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวกอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดฯ โดยใชสถิติ Wilcoxon Sign
Rank Test พบวาคะแนนของพฤติกรรมการปรับตัวรวม (z = 0.051, p<.05) พฤติกรรมการปรับตัวดานการดูแล
ตนเอง (z = 0.046, p<.05) และดานการเขาสังคม (z = 0.041, p<.05) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
พฤติกรรมการปรับตัวดานการสื่อความหมาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (z = 0.141, p>.05) สรุปไดวา การให
โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยแกกลุม ตัวอยางบุคคลออทิส ติกสเปคตรัม แบบเต็มวัน จํานวน 2 ครั้งตอสั ปดาห
ตอเนื่องกันเปนเวลา 6 สัปดาห สามารถเพิ่มพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลออทิสติกสเปคตรัมไดอยางมีนัยสําคัญ
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การใชชา งบําบัดในเด็กออทิสติก
ขอพึงพิจารณาในการใชสัตวเลีย้ งบําบัด
สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาในการนําสัตวมาใชในการบําบัดนั้น คือสัตวทุกตัวที่จะนํามาใชในการบําบัดตองไดรับ
การฝกฝนมาแลวเปนอยางดี เพื่อเปนการลดอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการทํารายของสัตว นอกจากนี้ สัตวที่เลือกใชตอง
มีนิสัยไมดรุ าย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ตองไดรบั การทําวัคซีนปองกันโรคสําคัญตางๆ เพื่อที่จะไดไมเปนพาหะนํา
โรคมาสูม นุษย และที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือการบําบัดตองอยูในการควบคุมของผูเชี่ยวชาญ เพื่อการบําบัดจะได
เกิดประโยชนสงู สุด สัตวแตละชนิดมีคุณสมบัติและเงือ่ นไขที่แตกตางกันในการนํามาบําบัดรักษาผูปวย ซึ่งจะตอง
พิจารณาตามสภาพปญหาและความเหมาะสมกับผูป วยแตละคน
สรุป
การใชสัตวเลี้ยงมาบําบัด รักษาและฟนฟูผูมอี าการเจ็บปวย ทั้งรางกายและจิตอารมณ เปนอีกทางเลือกหนึง่
ของการบําบัดทางเลือกในมนุษย แตสําหรับคนปกติแลวก็สามารถใชสัตวมาเปนเพื่อนคลายเหงา ลดความเครียดได
ทําใหมีอารมณ สุขภาพกายและจิตที่ดี การทีม่ นุษยใหความรักและความเมตตากับสัตวที่เลี้ยง ความเกื้อกูลทีเ่ กิดขึ้น
ทําใหเกิดคุณประโยชนตอมนุษยและสัตวอยางลงตัว
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ปลาเวียน : ปลาประจําจังหวัดเพชรบุรี
ชลิดา ชางแกว
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูในชัยภูมิทมี่ ีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางน้ํา กลาวคือ มีทั้งแหลงน้ําจืด และน้ํา
ทะเล สงผลใหมีทรัพยากรสัตวน้ําทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะสัตวน้ําในกลุมของหอยทะเล เชน หอยแครง หอยแมลงภู
และที่เปนที่นิยมของคนเพชร และหาทานที่อื่นไดยากก็คือ หอยเสียบ แตหากถามวาสัตวน้ําที่เปนสัญลักษณประจํา
จังหวัดอยางเปนทางการ คือสัตวน้ําชนิดใด ไมแนใจนักวาจะมีผูที่ทราบคําตอบที่ถูกตองมากนอยเพียงใด โอกาสนี้
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอนําขอมูลของปลาประจําจังหวัดเพชรบุรีมาเผยแพร
เพื่อใหไดทราบกันโดยทั่วไป
ปลาที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนปลาประจําจังหวัดเพชรบุรอี ยางเปนทางการ (โดยกรมประมง) ไดแก ปลา
เวียน (Tor tambroides) ซึ่งจัดอยูในกลุมปลาตะเพียน ชื่อสามัญคือ Greater Brook Carp หรือ Thai mahseer
ลักษณะทั่ ว ไป ปลาเวีย นมี เ กล็ ดขนาดค อ นข างใหญ ขนาดที่ พ บไดบ อ ยมีความยาวระหว าง 30 - 70
เซนติเมตร แตขนาดใหญที่สุดที่พบมีความยาวถึง 1 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 20 กิโลกรัม รูปรางคลายปลาในกลุม
ปลาพลวง สวนลําตัวจะมีความหนา รูปทรงแบนและยาว ดานหลังมีความโคงนูน แลวลาดลงทางปลายหาง สวน
ทองจะมีลักษณะเปนสันแบน สามารถมองเห็นเสนขางลําตัวไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะลําตัวของของปลาเวียน
ที่มา : http://Jawnoyfishing.blogspot.com
สวนหัวของปลาเวียนมีขนาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับขนาดลําตัว บริเวณปากพบหนวด 2 คู โดยอยูที่มุม
ปาก 1 คู และจะงอยปาก 1 คู ลักษณะภายนอกจะมีความคลายคลึงกับปลาพลวง แตบริเวณริมฝปากของปลา
เวียนจะมีความหนา และมีติ่งเนื้อยื่นออกมาบริเวณใตคาง ตางจากปลาพลวงอยางชัดเจน (ภาพที่ 2) ดวยลักษณะปาก
ที่คอนขางเล็กและงุมลงดานลางเล็กนอยนี้ ทําใหอาหารที่ปลาเวียนกินได ไดแก เมล็ดพืช ผลไม พืชใตน้ํา สาหราย
รวมถึงสัตวน้ําขนาดเล็กอยางกุงและปลา เปนตน ในบริเวณสวนแกมที่อยูใตตาของปลาเวียนเพศผูจะมีตุมเล็กๆ ถา
ลูบดูจะรูสึกระคายมือ สามารถใชในการจําแนกเพศปลาได และพบวาปลาเพศเมียจะมีขนาดใหญกวาเพศผูที่อายุ
เทากัน
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ภาพที่ 2 บริเวณสวนหัวของปลาเวียน
ที่มา : http://Jawnoyfishing.blogspot.com
ลักษณะเดน ความโดดเดนของปลาเวียนอยูทสี่ สี ันลําตัวอันสะดุดตา พื้นลําตัวเปนสีฟาอมเขียว หลังสีเขียว
เขมปนเทา ดานขางลําตัวเปนสีทอง หรือ ตองออน ดานทองมีสีขาวหมน สวนเกล็ดที่มีขนาดใหญนั้นแตละเกล็ดจะมี
จุดสีน้ําเงินเรียงกันเปนวง ขอบของเกล็ดมีสีน้ําตาลเขมขลิบทอง ดูเหมือนเปนรางแหคลุมทั่วลําตัว และทุกครีบมีสีน้ํา
เงินเขม ซึง่ ความสวยงามนีเ้ องทําใหปลาเวียนเปนทีส่ นใจยิง่ ในตลาดการคาปลาสวยงาม และในเกมสกีฬาตกปลา

ภาพที่ 3 ความสวยงามของปลาเวียน
ที่มา : www.jjphoto.dk/.../tor_tambroides.jpg
ถิ่นอาศัย ปลาชนิดนี้ สามารถพบไดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะบริเวณลุม น้าํ สาละวิน ยาวลง
ไปจนถึงเขตลุม น้ําในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนถึงอินโดนีเซียก็มรี ายงานการพบปลาชนิดนี้บนเกาะชวา สุมาตรา และ
บอรเนียว ปลาเวียนชอบอยูบ ริเวณน้ําตก ลําหวย หรือลําธารที่มีนา้ํ ใสสะอาดเทานั้น พืน้ แหลงน้าํ เปนกรวดหินหรือ
ทราย ซึ่งนอกจากในแมนา้ํ เพชรบุรแี ลว ยังพบในแมนา้ํ ไทรโยคนอย จังหวัดกาญจนบุรี แมน้ําวัง จังหวัดเชียงใหม แมน้ํา
ปาย จังหวัดแมฮองสอน แมน้ําโขง จังหวัดหนองคาย และทางภาคใตพบในแมน้ําสายบุรี จังหวัดปตตานี เปนตน
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ภาพที่ 4 นักตกปลากับปลาเวียนที่ตกได จากลําน้ําในจังหวัดแมฮองสอน
ที่มา : http://www.fishing-in-thailand.com/Fly-Fishing.html
เปนทีก่ ลาวขานในอดีตวาชาวเพชรบุรีนั้นโปรดปรานการบริโภคปลาเวียนอยางมาก ในสมัยที่ยังพบปลาเวียน
ชุกชุมในแมน้ําเพชรบุรี วากันวาเนื้อของปลาเวียนมีรสชาติเฉพาะ เนื่องจากมีไขมันในเนื้อสูง ทําใหเนื้อปลามีความนุม
ละเอียด และหวานอรอย จึงกินกันไมเหลือกระทั่งเกล็ดเลยทีเดียว ในปจจุบันทางภาคใตแถบลุมน้ําสายบุรี ซึ่งมีการ
บริโภคปลาชนิดนี้ และปลาในสกุลเดียวกัน นิยมนําปลาเวียนมาตมตะไคร โดยตมทัง้ เกล็ด เพราะสวนของเกล็ดจะให
ความหวานกรุบกรอบเหมือนกับการทานกระดูกออน นอกจากนี้ยังพบวาเกล็ดปลาเวียนสามารถนําไปทอดน้ํามันให
พองฟู เก็บไวรับประทานเลนเหมือนขาวเกรียบได ซึ่งไมเพียงชาวเพชรบุรีเทานั้นที่ติดอกติดใจกับรสชาติของปลาเวียน
ชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียเชื้อสายจีน ก็มีความชื่นชอบความอรอยของปลาชนิดนี้เชนกัน ปลาเวียนในภาษาจีน
เรียกวา Wan Bu Liau มีความหมายวา ไมลมื เลือน หรือ unforgettable carp เนื่องจากเปนปลาที่ชาวเอเชียเชื้อ
สายจีน ชื่นชอบเปนพิเศษ กลาวกันวาเมือ่ ไดสัมผัสกับรสชาติของปลาเวียนแลวจะไมมีวันลืมเลือนไดเลย

ภาพที่ 5 ปลาเวียนนึ่งซีอิ๊วอาหารจานเด็ดจากประเทศเพื่อนบาน
ที่มา : petersfishtrading.blogspot.com/2011/05/sarawa...
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ภาพที่ 6 เกล็ดปลาเวียนทอดกรอบผัดพริกสด
ที่มา : http://jess-concrete.blogspot.com/2009/10/empurau-again.html
ในปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดเพชรบุรี ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลา
เวียนอยางครบวงจร โดยเริ่มทําการศึกษาวิจัยมาตั้ง แตป พ.ศ. 2535 จากการรวบรวมพอ-แมพันธุปลาจากแหล ง
ธรรมชาติในบริเวณตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งมีความยากลําบากในจับ และการขนสงลําเลียงกลับมายังศูนยวิจัยฯ
ประกอบกับปลาที่รวบรวมมาดังกลาวเปนปลาปาที่ไมคุนเคยตอระบบของการเลี้ยง จึงทําใหมีปลาเหลือรอดตอมาไม
มากนัก ทางศูนยวิจัยและพัฒนาฯตองปรับสภาพแวดลอมเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมใหใกลเคียงกับธรรมชาติสําหรับ
การเลี้ยงปลาเวียน จากนั้นจึงไดทําการศึกษาลักษณะทางชีววิทยา และการสืบพันธุ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
เพาะขยายพันธุจนประสบความสําเร็จในการผสมเทียมปลาเวียนเปนครัง้ แรกในป พ.ศ. 2544 จากนั้นไดพัฒนาเทคนิค
วิธีการเพาะพันธุปลาเวียนมาโดยตลอด ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการเพาะ
และอนุบาลลูกพันธุปลาเวียน จนสามารถทําการเลีย้ งไดถึงระยะปลาตัวเต็มวัย และสามารถนําปลาที่ไดจากการผสม
เทียมนั้นมาเปนพอ แมพันธุ เพื่อใชในการเพาะขยายพันธุในรุนตอไปได ดังนั้นมั่นใจไดวาปลาเวียนจะไมสูญหายไป
จากแหลงน้ําในประเทศไทยอยางแนนอน และอาจพัฒนาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคตอีกชนิดหนึ่ง
แตจะทําอยางไรใหปลาเวียนจะกลับคืนสูแมน้ําเพชรบุรีไดอยางยั่งยืน เชนดังทีเ่ คยมีการบันทึกไวเมื่อกวา 80
ปกอน วาพบปลาเวียนไดทั่วไปในแมน้ําเพชรบุรีตั้งแตบานสารเห็ด อําเภอทายาง ไปจนถึงปากอาวอําเภอบานแหลม
แตปจจุบันนี้ไมมรี ายงานการพบปลาเวียนในแมน้ําเพชรบุรี มีเพียงบริเวณแหลงตนน้ํา และในอางเก็บน้ําเขื่อนแกง
กระจานเทานั้น นั่นแสดงใหเห็นไดประการหนึ่งวา สภาพแวดลอมทางน้ําในลําแมน้ําเพชรบุรีมกี ารเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอยางมาก เนือ่ งจากปลาเวียนชอบอาศัยอยูในแหลงน้ําที่ใสสะอาด และมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําสูง
เมื่อแหลงน้ําถูกปนเปอนมากขึ้น ไมวาจากชุมชนที่อยูอาศัย หรือ จากพื้นที่การเกษตร ก็ตาม ทําใหคุณภาพของน้ําลด
ต่ําลง ไมเหมาะสมตอการดํารงอยูของปลาเวียน ประกอบกับทีเ่ ปนปลาซึง่ มีความสวยงาม หายาก ราคาสูง และ
รสชาติดี จึงถูกทําการประมงอยางมากเกินกําลังการผลิตทดแทนของธรรมชาติ สงผลใหปลาเวียนหายสาบสูญไปจาก
แมน้ําเพชรบุรี ถึงแมวาจะสามารถเพาะขยายพันธุปลาเวียนไดประสบความสําเร็จ แตหากขาดซึ่งแหลงอาศัย อัน
เหมาะสม และปลอดภัย ก็ไมสามารถรับประกันไดวาปลาเวียนจะดํารงอยูไดในธรรมชาติอยางยั่งยืนสืบไปจนชั่วลูก
ชั่วหลานของเรา
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แนวทางการปองกันการปนเปอนขามในผลิตภัณฑอาหาร
สุภัทรา กล่ําสกุล
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปจจุบัน ผูบริโภคในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีความตระหนักถึงอันตรายที่มีตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่
ไมสะอาด ปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) จึงเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ
อยางกวางขวาง ทําใหผูผลิตอาหารตองมีการปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล GMP, HACCP,
BRC และ EFSIS เปนตน ซึ่งมาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิต ซึ่งเปนระบบการจัดการดานสุขลักษณะความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของอาหารซึ่งมาตรฐานนี้ในประเทศไทยมีผล
บังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สําหรับผูผลิตรายใหม ตองปฏิบัติตามเกณฑดังกลาวทันที สวน
ผูผลิตรายเกาไดรับการผอนผันอีก 2 ป สําหรับผูฝา ฝนไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย ใชบังคับกับอาหาร
57 ชนิด ซึ่งในการนี้ ผูผลิ ตจะต องผลิตอาหารใหมีคุณภาพ มีความพิถีพิถันมากขึ้นไมวาจะเป นเรื่อง การคัดเลือ ก
คุณภาพวัตถุดิบ หรือขั้นตอนอื่นๆในการแปรรูปอาหาร ซึ่งทั้งหมดจะทําเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภค ในเรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย
การปนเปอนขาม (Cross Contamination) หมายถึงการปนเปอนของสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่เปนอันตราย
โดยการสัมผัสกัน ระหวางอาหารที่ปรุงสุกแลว หรืออาหารที่ผานการแปรรูปแลวพรอมรับประทาน หรือพรอมที่จะ
นําไปบรรจุ กับอาหารสด หรือวัตถุดิบ (raw material) ซึ่งยังไมผานกระบวนการถนอมอาหารใดๆ
ในดานของผูผลิตอาหาร การปนเปอนหมายถึงการสูญเสียอยางมหาศาล ไมวาจะเปนเรื่องการสูญเสียชื่อเสียง
ความเชื่อมั่น สูญเสียภาพลักษณของสินคา สูญเสียคาปรับ คาทําขวัญ คาชดเชยความเสียหาย คาใชจายในการเรียก
สินคาคืน ดัง ตั วอย างข าวการปนเป อ นของแบคทีเ รีย Clostridium botulinum ในผลิ ตภั ณฑ นมของประเทศ
นิวซีแลนด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 บริษัทฟอนเทอรรา ซึ่งเปนบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากนมรายใหญ
อันดับ 4 ของโลกจากนิวซีแลนด ระบุผลการทดสอบพบเชื้อแบคทีเรีย ในนมผงเด็ก เครื่องดื่มเกลือ แร เครื่องดื่ ม
โปรตีนและอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษกับผูบริโภค ตนเหตุของการปนเปอนมาจากเวยโปรตีน (whey
protein) หรือโปรตีนสกัดจากหางนม ซึ่งเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑที่มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย Clostridium
botulinum จะสรางสารพิษ Botulinum toxin ที่มีอันตรายมาก ทําใหตองมีการเรียกผลิตภัณฑคืนมากถึง 1 พันตัน
ใน 7 ประเทศซึ่ง ประเทศไทยก็เปน 1 ใน 7 ประเทศนั้นดวย จะเห็นวาการปนเปอ นมีความสําคัญมากซึง่ จะกระทบตอ

- 32 ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ความเชื่อมั่นของผูบริโภค ซึ่งจากขาวตางๆ ที่พบจะเปนแรงแรงผลักดันใหผูผลิต
อาหารตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน เชน ระบบ GMP และ HACCP หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ในดานความปลอดภัยของอาหารอยางเครงครัดมากขึ้น
ซึ่ง แนวทางการป องกั นการปนเป อ นขาม ผูผ ลิตอาหารโดยทั่วไปใชเ ปนปจ จัยพื้นฐานในการปฏิบัติง าน
เพื่อที่จะมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภคและคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ที่ตั้งอาคารและบริเวณโดยรอบตองสะอาด ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดการปนเปอน

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร
2.2 การออกแบบและติดตัง้ สามารถปองกันการปนเปอ นขาม ทําความสะอาดงายและทั่วถึง

3. การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 การควบคุ มกระบวนการผลิ ตทุกขั้ นตอน จะตอ งควบคุมตามหลัก สุขาภิบาลที่ดี วัตถุดิบส วนผสม
จะตองมีการคัดเลือกและคุณภาพดี มีการลางทําความสะอาด วัตถุดิบที่นํามาเก็บกอนควรนําออกมาใชกอน (FIRST –
IN – FIRST – OUT ; FIFO)
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3.2 น้ํา น้ําแข็ง และไอน้ําที่สัมผัสกับอาหาร จะตองมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
4. การผลิต การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสงผลิตภัณฑอาหาร
4.1 ตองดําเนินการภายใตการควบคุมสถานะที่ปองกันการเสื่อมสลายของอาหาร และภาชนะบรรจุอยาง
เหมาะสม
4.2 การบันทึกและรายงาน ผลควรมีบันทึกและเก็บไวตลอดจนอายุผลิตภัณฑเพื่อเปนขอมูลตรวจสอบ
ยอนกลับไดในกรณีที่ผลิตภัณฑเกิดปญหา

5. การสุขาภิบาล
5.1 น้ําที่ใชภายในโรงงาน ตองเปนน้ําสะอาด มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเปนและมีคุณภาพ
ตามกฎหมายกําหนด
5.2 หองน้ํา หองสวม อางลางมือตองสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดตั้งอางลางมือและน้ํายาทําความ
สะอาดเพื่อทําความสะอาดหลังออกจากหองน้ํา
5.3 การปองกันและกําจัดสัตวและแมลง มีมาตรการปองกันกําจัดแมลงและสัตวนําโรคอื่น ๆ
5.4 การกําจัดขยะมูลฝอย จัดใหมีภาชนะรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม มี
ระบบการกําจัดขยะออกจากสถานที่ผลิตที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนเขาสูบริเวณผลิต
5.5 การระบายน้ํา ตองมีอปุ กรณดักเศษอาหารอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการอุดตัน
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6. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
6.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิต ตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
6.2 เครื่องจักรอุปกรณในการผลิต ตองรักษาความสะอาด และเครื่องมืออุปกรณที่สัมผัสอาหาร ควรมีการ
ฆาเชื้ออยางเหมาะสม ปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
6.3 การจัดเก็บสารเคมี ควรแยกเก็บจากบริเวณที่เก็บอาหารและมีปายระบุอยางชัดเจน เพื่อปองกันการ
นําไปใชผิด
6.4การทําความสะอาด เพราะการทําความสะอาดเปนกิจกรรมหลัก และในขั้นตอนสุดทายการเลือกน้ํายา
ฆาเชื้อ (sanitizer) จะตองไมกอใหเกิดการสะสมของเชื้อโรคได เพื่อใหการทําความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด

- 35 7. บุคลากร
7.1 สุขภาพ ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง กรณีที่มีบาดแผลหรือรับ
บาดเจ็บถาสัมผัสกับอาหารโดยตรง ควรปดดวยผาพันแผลและสวมถุงมือ เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอนลงสูอาหาร
7.2 สุขลักษณะผูป ฏิบัติงานทีส่ ัมผัสกับอาหาร ควรมีการแตงกายและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในเรื่องของ ชุด การแตงกาย การปฏิบัติตออาหาร การลางมือ การลางมืออยางถูกสุขลักษณะเปนวิธี
เบื้องตนที่ชวยลดการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การสวมผาปดปาก เล็บ เปนตน
ขั้นตอนการลางมือที่ถูกตอง 7 ขั้นตอน

ขั้นตอนการลางมือที่ถูกตอง 7 ขั้นตอน
1. ฝามือถูกัน
2. ฝามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
3. ฝามือถูกฝามือและซอกนิ้วมือ
4. หลังนิ้วมือถูฝามือ
5. ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือ
6. ปลายนิ้วถูฝามือ
7. ถูรอบขอมือและทุกขั้นตอนทํา 5 ครั้ง สลับกันทัง้ 2 ขาง
การลางมือกระทําเมื่อ
1. กอนเริม่ ปฏิบัติงาน
2. เขาบริเวณผลิต
3. หลังจากเขาหองน้ํา
4. หลังจากเอามือปองปาก เมื่อจามหรือไอ
5. ลางมือเมื่อปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลานาน ๆ หลายชั่วโมง
6. เมื่อสัมผัสกับสิง่ สกปรก เชน วัตถุดิบที่ตกพื้น ภาชนะ อุปกรณที่ใสวัตถุดิบ ฯลฯ
7. หลังจาก ลวง แคะ แกะ เกา ตามรางกาย
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สุขลักษณะผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารที่ถูกตอง

สุขลักษณะผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารที่ไมถูกตอง
7.3 การฝกอบรม เพื่อใหผปู ฏิบัติมีความเขาใจที่ตรงกันตอการปฏิบัติตออาหาร เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงใน
การปนเปอนอันตรายทีจ่ ะไปสูอาหารได

- 37 ทั้ง 7 แนวทางเปนการปองกันการปนเปอนขามขั้นพื้นฐานที่สงเสริมใหผูผลิตอาหารจะตองมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยตออาหารในขั้นตอนกระบวนการผลิตและปองกันการปนเปอนจากพนักงานลงสู
อาหาร เมื่อผูผลิตสามารถปฏิบัติไดอ ยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอตนทุนการผลิต ความปลอดภัยของผูบริโภค
รวมถึงภาพลักษณของบริษัท เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคกรควรมีการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม
เพื่อเปาหมายรวมกันขององคกรคือเพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค
เอกสารอางอิง
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โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง
กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จุดเริ่มตนของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) มีจุดเริ่มตนมาตั้งแต พ.ศ. 2503 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพยายามปกปกรักษายางนา จากการ
เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรถยนตผานอําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตนยางนาขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริจะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปน
สาธารณะดวยพระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคได เพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวนใน
บริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดหาได ดังนั้นจึงทรงทดลองปลูกตน
ยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายางในกระถางบนพระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล
หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานี้ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรดา พรอมกับขาราช
บริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 1,250 ตน
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณทีป่ ระทับสวน
จิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษา แทนที่จะตองเดินทางไปทั่วประเทศ ทรงใหความสําคัญใน
การรักษาทรัพยากรเห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ เชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2521 ไดมีพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตอนหนึง่ วา
"ธรรมชาติแวดลอมของเขา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ
เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ก็เทากับ
การปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย" และทรงมีโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรกั ษ และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในปพ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีพระราชดําริกับนายขวัญแกว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการ
อนุรักษพืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ เปนผูดําเนินการ
จัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ใน ป พ.ศ. 2536-2549 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (กปร.) และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักพระราชวัง
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให และให อพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดาตั้งแตนั้น
เปนตนมา

- 39 แผนแมบทของ อพ.สธ.
ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. จะใชกรอบแนวทางตามแผนแมบทเปนระยะเวลาละ 5 ป โดยการดําเนินงาน
ในแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่สาม และสี่ จนถึงปจจุบันมีหนวยงานตางๆ รวมสนองพระราชดําริเพิ่มมากกวา 110 หนวย
งานสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ มากกวา 1,500 โรงเรียน มีพื้นที่และกิจกรรม
ดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปสูภูมิภาคตางๆ และมีการดําเนินงานที่หลากหลายมากขึ้น และการ
ดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 5 ป ที่ผานมาของ อพ.สธ.จะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน
ป พ.ศ. 2556 นี้ ภายใตแผนแมบท (อพ.สธ.ระยะที่ 5 ปที่หา เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2559) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผลักดัน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสรางภูมิคมุ กันการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคใหทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางยัง่ ยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุขและพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสุข
โดยการดําเนินงานของ อพ.สธ. สอดคลองกับยุทศาสตรการพัฒนาคนสูสงั คมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพบนฐานความรูและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน และยังสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัย 5 ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการการพัฒนาทางสังคม การสรางศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม และ
บุคลากรทางการวิจัย และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญ
 ญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย และในแผนแมบทของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หานีจ้ ะ
เนนการทํางานในระดับทองถิ่นในการทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่นซึ่งประกอบดวย 3 ฐานทรัพยากร ไดแก
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หา จะประกอบดวย 3 กรอบการ
ดําเนินงาน คือ กรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก จาก 3 กรอบนีจ้ ะมี
กิจกรรมสนับสนุนรวม 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นปาธรรมชาติดั้งเดิมใหมีกระจายอยูทั่วประเทศในทุก
เขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นทีร่ ับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
(ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่) ดําเนินการในพื้นทีป่ าธรรมชาติของสวนราชการ
ศูนยวิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชนรวมกันรักษา นอกจากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัส
ประจําตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบ าน ซึ่งหากรักษาปาดั้งเดิมไวไดและทราบวามีทรัพยากรอะไรบาง จะ
นําไปสูการอนุรกั ษและใชประโยชนอยางยัง่ ยืนตอไป
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่คนละพื้นทีก่ ับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดยเปนการดําเนินการ
สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา และรวมถึงสํารวจเก็บขอมูลใน
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เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นทีเ่ กษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ ซึ่ง
พันธุกรรมในพื้นที่เหลานั้นจะสูญไป โดยไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บรวบรวมพันธุไมทกี่ ําลังจะสูญ
พันธุ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที)่ ในทั่ว
ประเทศ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมพืชไปเพาะ
และปลูกในพื้นทีท่ ี่ปลอดภัย ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่
ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นทีท่ ี่จงั หวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เขารวมสนองพระราชดําริ
ตัวอยางเชนการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรดา
2. กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวโนมการดําเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ ํารวจเก็บรวบรวมและ
ปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การ
ปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบตั ิการมีการศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ
กลิ่น การศึกษาขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสําหรับพันธุพืชใหมๆ การศึกษาดานชีวโมเลกุล การ
วิเคราะหลายพิมพดเี อ็นเอ และการใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในทรัพยากรตางๆ โดย
นักวิจัย อพ.สธ. และความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย
ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ที่รวมสนองพระราชดําริ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดารวมกับหนวยงานทีร่ วม
สนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการใชประโยชน
รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช
เชน ฐานขอมูลของสัตว และจุลินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ขอมูลตางๆ จากการทํางานในกิจกรรม
ที่ 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลและมีระบบเชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดย
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช และ
ทรัพยากรตางๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนทีป่ รึกษาประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทํา
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชทีม่ ีนํามา
ใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพนั ธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผนระยะ
ยาว 30-50 ป สําหรับพันธุล ักษณะตางๆ ทีเ่ ปนที่ตองการของชวงเวลานั้นๆ เปนการพัฒนาโดยมีแผนลวงหนา เมื่อ
ผูทรงคุณวุฒิไดแผนพัฒนาพันธุพืชเปาหมายแลว จึงทูลเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกบั หนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุตอไป

- 41 3. กรอบการสรางจิตสํานึก ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช และ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช แตละกิจกรรมมีแนวทาง
ดําเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เป นกิ จ กรรมที่ ส ร า งจิ ตสํ านึก ใหเ ยาวชน บุคคลทั่วไปใหเ ขาถึง ความสําคั ญ และประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและ
ใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน
ความงดงาม เกิดความปติที่จะทําการอนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี "งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" เปนสื่อการเรียนรู งานพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่มชี ีวิตมีที่เก็บพรรณ
ไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งใหโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่น
ที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถิ่นนอกจากนั้นยังมีงานพิพิธภัณฑตางๆ เชนพิพิธภัณฑพืช งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑทองถิ่น เปนตน เพื่อเปนสื่อใน
การสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความ
สวยงาม อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบตางๆ ไม
วาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. (กิจกรรมที่ 1-7)
โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงานโดยมี
คณาจารยผเู ชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดตั้งเปนชมรม ไดแก ชมรมนักชีววิทยา
อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนไทยตอไป
การเขารวมสนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในป พ .ศ. 2555 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏเพชรบุ รี โ ดย ผู ช วยศาสตราจารย ดร.นิ วัต กลิ่ นงาม อธิ ก ารบดี
ได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช และเป น ผู นํ า สั ง คมในด า นนี้ จึ ง มอบหมายให ค ณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ขณะนั้นคือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดดําเนินการเขารวมสนองพระราชดําริ โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏเพชรบุ รี โดยมี อ ธิ การบดี เ ป นประธานกรรมการ รองอธิก ารบดีฝายฯ
ยุทธศาสตรก ารพั ฒนาและบริห าร รองอธิ การบดี ฝายยุ ทธศาสตร การวิจั ยการสร างความเข็ม แข็ งชุม ชน เปนรอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2 มีเลขานุการคณะกรรมการโครงอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ของ อพ.สธ. เป น รองประธานคนที่ 3 โดยตํ า แหน ง มี ค ณบดี ที่ เ ขา ร ว มดํ า เนิ น งานในเบื้ อ งตน 5 คณะ และ
ผูอํ านวยการสํ านั ก ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกองที่เ กี่ ยวขอ งเป น กรรมการ ได แก คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผูอํานวยการสํานัก งานอธิก ารบดี ผูอํ านวยการสํานัก วิท ยบริก ารและ
สารสนเทศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน อาจารย ดร.บุญสนอง ชวยแกว อาจารยพนัส ชัยรัมย โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยอุ บ ล สมทรง และผูชวยศาสตราจารย นันท นภั ส สุ วรรณสิ นธุ เป นกรรมการและเลขานุก ารและ
ผูชวยเลขานุการ ตามลําดับ จากนั้นไดมีการจัดทําแผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ระยะที่ 5 ปที่หา (1
ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเขารับกระบวนการขอรวมสนองพระราชดําริ

- 42 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมโครงการและทาน
เลขาธิการสํานักพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดลงนาม
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2555 เปนตนมา
ในการเขารวมสนองพระราชดําริฯ ตามแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่หานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดกําหนด
กรอบแนวทางการดําเนินงาน ใน 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ซึ่งกําหนดพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชในเขตพื้นทีร่ อบเขาเดน
จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดการภูมิปญ
 ญาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมขายประชาสังคม การ
รวบรวมภูมปิ ญญาทองถิ่นดานการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร รวมถึงพืชหายาก พืชถิ่นเดียว พืชวงศขิง พืชที่มี
ศักยภาพในการนําไปใชประโยชนดานตางๆ สํารวจและติดตามพรรณไมปาชายเลน ในอําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี สํารวจพันธุไกพื้นเมืองในทองถิ่นเพชรบุรี
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการขยายพันธุพืชโดยวิธีดั้งเดิมและการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชที่รวบรวมมาจากพื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ไดแก พืชวงศขิง พืช
สมุนไพรที่นาสนใจ พืชหายากหรือพืชทีม่ ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชน และนําออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พันธุไมจากกลุม ปาแกงกระจาน การผสมพันธุและขยายพันธุไกพื้นเมือง การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพือ่ ปลูกแสดงพันธุไม การศึกษาและอนุรกั ษบัวหลวงราชินีโดยรวบรวม
สายพันธุ จัดทําลายพิมพดีเอ็นเอ ศึกษาการเจริญเติบโต องคประกอบของสารหอมระเหย การจัดการปุยและพัฒนา
คุณภาพของดอก
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ประกอบดวย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหายาก
หรือพืชทีม่ ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชนและทําลายพิมพดีเอ็นเอ การศึกษาองคประกอบเคมีและฤทธิ์อักเสบของ
ขอยดํา การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานมะเร็งของพืชในวงศ Cappaceae จากเขตพื้นที่ปาโปงสลอด การผลิตชา
สมุนไพรจากกลุมปาแกงกระจาน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสรางฐานขอมูลพืชทองถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี จัดตั้งหนวยชีววิทยาพืช การจัดทําหนังสือพรรณพืชทองถิ่นพื้นที่ปาโปงสลอด
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิงปฏิบัติ
สรางองคความรูส งเสริมภูมปญญากับการพัฒนาปาตนน้ํา ปาชุมชนเขาแดน และกลุมปาแกงกระจานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการจัดอบรมนักพฤกษศาสตร
รุนเยาว การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใหครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัย การจัดการ
ความรูและสรางหลักสูตรทองถิ่น เพื่อการอนุรักษพันธุพืชทีร่ ับประทานไดของสถานศึกษาพอเพียงและชุมชนพอเพียง
สงเสริมการอนุรกั ษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีใหกับโรงเรียน องคการปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชนตางๆ เพือ่ ใหชุมชนและเยาวชนรูจักผักพื้นบาน มีความรักและหวงแหนทรัพยากรทองถิ่น การปลูกสมุนไพร
พืชหายากเพื่ออนุรักษและคนควาวิจัยทางแพทยแผนไทย การสงเสริมการทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุรี และชุมชนตางๆ เพื่อใหเยาวชนรูจกั พันธุไมทองถิ่น การอนุรักษและใชประโยชน สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน
และชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุไมของทองถิ่น การจัดนิทรรศการพันธุไมในทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาและอนุรักษพันธุตนยางนา และพัฒนาหลักสูตรตนยางนากับพระราชา สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเพือ่ การอนุรักษพนั ธุพืชภายใตโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว การปรับภูมทิ ัศวนอุทยานเขานางพันธุรตั น
เพื่อเปนแหลงศึกษาและอนุรกั ษพืชพื้นถิ่น

- 43 จากกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวมสนอง
พระราชดําริจะเห็นไดวา จะไมจํากัดเฉพาะเรือ่ งอนุรักษพันธุกรรมพืชเทานั้น แตจะรวมถึงทรัพยากรชีวภาพดานอื่นๆ
เชน สัตว จุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ แร หิน ดิน วัฒนธรรม และภูมปิ ญญาดานตางๆ ของประเทศไทยดวย โดย
วัตถุประสงคของโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาพระราชดําริฯ คือ ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรมพืช ใหรวมคิดรวมปฏิบัติ จะเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่ว
ประเทศและมีเปาหมายหลักคือ เพื่อพัฒนาบุคคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ใหเกิดประโยชน
ถึงมหาชนชาวไทย ในฐานะที่จงั หวัดเพชรบุรีเปนจุดกําเนิดของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สืบเนือ่ งจากการ
อนุรักษพันธุตนยางนา จึงขอเรียนเชิญชวนชาวเพชรบุรีและปวงชนชาวไทยทุกทานไดมีสวนรวมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยเฉพาะหนวยงานระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และ
โรงเรียนตางๆ เพื่อผลในการอนุรักษพฒ
ั นา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยัง่ ยืนดังพระราชกระแสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”
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- 45 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
“ภาคีเครือขายสานสัมพันธ”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับเกียรติเปนเจาภาพดําเนินโครงการมหกรรมศิลปวัฒ นธรรม
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ภาคีเครือขายสานสัมพันธ” ในระหวางวันที่ 2-4 สิงหาคม
2556 โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนเปนหนวยงาน
ที่รับ ผิดชอบ เพื่อ เป นการสนับ สนุ นและส งเสริมใหนิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือขายไดทํากิจกรรมรวมกัน โดย
กําหนดใหมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตนักศึกษา
2. การจัดการความรู (KM) ดานการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ
แกคณาจารย
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของแตละสถาบัน
4. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนศึกษาหัตกรรมทองถิ่น
5. กิจกรรมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
6. กิจกรรมประกวดโครงงานดานศิลปวัฒนธรรม
7. พิธีลงนามความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายใหมและปจจุบัน
ในการนี้ เพื่อคงไวซึ่งความสัมพันธและมุงเนนใหนิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือขายไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ในกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานดานศิลปวัฒนธรรม นําโดยอาจารย จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยวนิดา มากศิริ อาจารยดํารงศักดิ์
อาลัย และผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา กล่ําสกุล และนักศึกษา จํานวน 10 คน ดังนี้ นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข
นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย นางสาวสุวรรณา เครือวัลย นางสาวอุษณีย สืบอ่ํา นางสาวศรีรักษ เรืองรักษ
นางสาวจิราภา รักเมือง นายพิสิษฐ คําวัน นายนิติสิทธิ์ ศานติประพันธ นายชโรธร ศรีชะนา และนายอัศนี
อินทรประเสริฐ ซึ่งไดรับรางวัล ดังตอไปนี้

และคณะ
กิจกรรมครั้งนี้

1. การนําเสนอโครงงานดานศิลปวัฒนธรรมระดับชมเชย โดยนายอัศนี อินทรประเสริฐ
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและเผยแพรระดับดี โดย นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข
ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรขอชื่นชมกับ ความสําเร็จของนักศึกษา และคณาจารย ทุก ทานใน
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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.

บรรณาธิการ

ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่า

เรียบเรียงและพิสูจน์ อกั ษร
ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่า
จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

นักเขียนประจําฉบับ

ดร.ชมดาว ขําจริ ง
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มหิศร ประภาสโนบล
ชลิดา ช้างแก ้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภทั รา กลํ่าสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง

กองบรรณาธิการ

ดร.มนัญญา ปริ ยวิชญภักดี
วนิดา มากศิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มหิศร ประภาสโนบล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณา กอวัฒนาวารนนท์
ทิพย์สุดา ชงัดเวช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บาํ เพ็ญ นิ่มเขียน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรี พวาทกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

ประสานงาน

พันทิพา เกตุพรม

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็ นองค์กรผลิตบัณฑิต
ด้ านการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทั้งด้ านวิชาการ และมีคุณธรรม
จริยธรรม อาจารย์ มีศักยภาพด้ านวิชาการ การ
วิจัย และการบริ การชุมชน มีเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก มี
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี

ชลิดา ช้างแก ้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ท์นภัส สุ วรรณสิ นธุ์
สํารวย มะลิถอด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภทั รา กลํ่าสกุล
ดร.ชมดาว ขําจริ ง
ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วฒั นากุล
ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ดร.อัจฉรี ย์ ภุมวรรณ
ดร.ก ัญญา รัชตชัยยศ
สิ ริรัตน์ ชมภูท่ อง
ฐิติชญาน์ รัตนเย็นใจ

