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สาส์นจากคณบดี 

ฉบับนี้เป็นฉบับประจําปี พ.ศ. 2557 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งกิจกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
ของคณะฯ  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร ในการสร้างเวที
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
การทําวิจัย และความร่วมมือระหว่างนักศึกษา และบุคลากรในเครือข่ายสถาบันด้านการเกษตร มีการเข้า
ร่วมโครงการอาเซียนศึกษาสําหรับนักศึกษา และมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี 
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ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง “บัณฑิตคุณภาพ” 
 

โครงการอาเซียนศึกษาส าหรับนักศึกษา 
 

จากการเข้าร่วมประกวด โครงการอาเซียนศึกษาสําหรับนักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม มี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีม ดังนี้   

1. นายกิตติกร  นพเก้า  นางสาวนันทพร  ยังพลขันธ์  นายณัฐชัย  คุ้มสะอาด และนายยศวิชญ์  กลั่น
เรืองแสง  ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม  
พ.ศ.  2557 โดยได้เข้าศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการเลี้ยงปูนิ่ม 

 

2. นายสิทธิพล  บุญเกิด  นางสาวรุ่งฤดี  เรืองเลิศกุล  และนางสาวลักขณา  วงศ์ขยาย  เดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557  โดยได้เข้าศึกษาดูงาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สินค้าทางการเกษตร และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
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อาหารโปรตีนส าหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ส ารวย  มะลิถอด 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 

Egg มันก็คือไข่นั่นเอง ไข่นับได้ว่าเป็นอาหารที่ถูกปากสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากสามารถ

นํามาประกอบอาหารได้ทั้งอาหารหวาน อาหารคาว มากมายหลายชนิด และมีจําหน่ายทั้งในรูปของไข่สดและ

แปรรูปเป็นอาหารตั้งแต่ริมถนนจนขึ้นภัตตาคารระดับห้าดาว ไข่เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารประเภท

โปรตีน  ทั้งยังมีไขมัน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบี 12 วิตามินเอ และแร่ธาตุ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้าง

เซลล์ผิวหนัง ขน และเล็บ  เป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ํา  มีค่าประมาณ  80 กิโลแคลอรี่/ฟอง (พิจารณา  

สามนจิตติ, 2553) FAO ได้จัดไข่ว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีค่า Biological Value เป็น 100   

ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอ่ืน (พูนศรี  เลิศลักขณ

วงศ์, 2548) ซึ่งมีความจําเป็นกับร่างกายเป็นอย่างมาก และเม่ือเทียบราคาโปรตีนต่อหน่วยกับอาหารชนิดอ่ืนๆ 

ถือว่าไข่มีต้นทุนต่ําที่สุด ราคาถูกใจที่สุด 

Table 1 Nutrition information of egg  

Nutrition information Per medium size egg Per 100 g 
Typical values   
Energy 277 KJ 

66 kcal 
547 KJ 

131 kcal 
Fat 
of which saturates 
             monounsaturates 
             polyunsaturates 

4.6 g 
1.3 g 
1.7 g 
0.7 g 

9.0 g 
2.5 g 
3.4 g 
1.4 g 

Carbohydrate 
of which sugars 

Trace Trace 
 

Protein 6.4 g 12.6 g 
Salt 0.2 g 0.4 g 

ที่มา : egginfo (2557) 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีในไข่ไก่ 1 ฟอง 
ที่มา : Anonymous (2557)  
 

 แต่ปัจจุบันการบริโภคไข่ในอีกมุมหนึ่งที่ยังได้รับกระแสการต่อต้านเรื่องปริมาณหรือระดับ
คอเลสเตอรอลสูง  โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มผู้สูงวัยที่กังวลในการรับประทานไข่แล้วจะเกิดผลกระทบกับ
สุขภาพในภาวะไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแท้จริงแล้วนั้น พูนศรี เลิศลักขณวงศ์ (2548) รายงานว่า
คอเลสเตอรอลเป็นสารอาหารประเภทไขมัน แต่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย  พบในอาหารที่ได้จากสัตว์ในปริมาณ
ที่แตกต่างไปตามชนิด และอวัยวะของสัตว์นั้น ๆ  คอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย  พบได้ทุกเซลล์ในร่างกาย ใช้สร้างฮอร์โมนเพศ  กรดน้ําดี (Bile Arid)  เพ่ือใช้ในการ
ดูดซึมไขมัน และวิตามินที่ละลายในไขมัน เข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินอาหาร คอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหาร
ที่เรารับประทาน (Dietary Cholesterol) ไม่ได้แปลงไปเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรง  ต้องผ่าน
กระบวนการต่างๆ มากมาย  ปริมาณคอเลสเตอรอล  ในเลือด ร้อยละ 80-90 นั้น  ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง
จากการทํางานของตับ และวัตถุดิบหลัก  ที่ตับใช้ในการสร้างคอเลสเตอรอล คือ น้ํ าตาล  ดังนั้น  
การรับประทานอาหารหวานๆ น้ําหวาน  น้ําตาลมากๆ  ร่างกายใช้ไม่หมด  ก็จะถูกแปลงเป็นไขมันแทนเป็น
สาเหตุของไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ชนิดของไขมันที่มีในอาหารที่เรารับประทาน  เช่น  ไขมันชนิดอ่ิมตัว 
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(Saturated Fat) และ Trans Fatty Acids  ก็มีส่วนสัมพันธ์กับการเพ่ิมของคอเลสเตอรอล และมีส่วนที่จะ
กําหนดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ   
 และสถานการณ์ของสังคมในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าที่กําลังจะถึงสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือผู้
สูงวัย (Ageing Society)  อายุ 60 ปีขึ้นไป (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2553) คนกลุ่มนี้มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 10) เมื่อถึง
ปี พ.ศ. 2578 จํานวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 25) เท่ากับเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลา
ราว ๆ 30 ปีเท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ภาพที่ 2 จ านวนประชากรวัยต่าง ๆ พ.ศ. 2548 – 2578 
ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) 

  
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 จะมีปัญหาในการดําเนินชีวิตหลายๆ  
ด้านโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินที่ไม่มีเงินออมเนื่องจากไม่ได้มีการส่งเสริมและวางแผนสําหรับผู้สูงวัย  
นั่นกําลังบ่งชี้ถึงความขัดสนในเรื่องอาหารการกินในอนาคตของบุคคลกลุ่มนี้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงควรต้องเร่ง
พัฒนา ศึกษาและวิจัย เพ่ือรองรับปัญหาในเรื่องของอาหารให้กับผู้สูงวัยในอนาคต  นอกจากนี้อาหารที่ทํามา
จากไข่ก็ยังเหมาะที่จะเป็นอาหารสําหรับบุคคลอ่ืนๆ ด้วยเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้จากปัญหาและภาวะดังกล่าวจึง
เป็นที่มาของการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น แก่นตะวัน กระเจี๊ยบแดง และใบมะรุม 
โดยนํามาผสมในอาหารเลี้ยงไก่ไข่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพ
ไข่สด เนื่องจากสมุนไพรมีข้อดีหลายประการ จากการวิจัยของวลัยลักษณ์ แก้ววงษา (2556) ได้ศึกษาผลของ
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การใช้แก่นตะวันเสริมในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่กับไก่ไข่ลูกผสม พบว่าการเสริมแก่นตะวันผงในระดับ 
0.50 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อน้ําหนักไข่ต่อฟอง (64.70 กรัม) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ (1.76) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มการทดลองอ่ืนๆ วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ (2553) ได้ศึกษาการใช้
กระเจี๊ยบแดงเสริมในอาหารนกกระทาไข่ระดับต่างๆ พบว่าการเสริมกระเจี๊ยบแดงระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์  
มีปริมาณไขมันในช่องท้องเมื่อวัดเปอร์เซ็นต์ซากน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (P<0.05) สัณฐิตา ตังคจิวางกูร และคณะ 
(มปป.)  ทดลองการเสริมผลิตภัณฑ์สกัดหยาบใบมะรุมในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต  และระบบ 
กลูตาไธโอนที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด โดยทดลองในระดับต่างๆ ผลการทดลองพบว่าการเสริมใบมะรุมสกัด
ในระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ มีผลทําให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ําที่สุด (2.08) แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) และมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่น (oxidation) ได้ดีที่สุด (23.85)  
เนื่องจากมะรุมสกัดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ  และช่วยในการส่งเสริมการทํางานของ 
กลูตาไธโอนในการกําจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียดด้วยปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและยาปฏิชีวนะ ทําให้กระบวนการ  oxidation  ของกลูตาไธโอนไปเป็นออกซิไดซ์กลูตาไธโอน
ลดลง  ส่วนการศึกษาของเพ็ญผกามาศ แสนสุข และคณะ (2557) ศึกษาการใช้แก่นตะวันและกระเจี๊ยบแดง
หยาบแห้งในอาหารไก่ไข่ พบว่าการเสริมกระเจี๊ยบแดง (0.2%) + แก่นตะวัน (0.2%) ส่งผลให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน (1.74) และน้ําหนักสุดท้ายของการทดลอง (1.79 กรัม/ตัว)  แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ 
(P<0.05) ในช่วงไก่ไข่อายุ 22-25 สัปดาห์  
 

Table 2 Show utilization Jerusalem and Rosella on performance of period Layer 22-25 weeks  

Performance 

Group 

P-value T1 
(control) 

T2 
(Rosella 0.2%) 

T3 
(Rosella 0.2%+ 
Jerusalem 0.2%) 

T4 
(Rosella 0.2%+ 
Jerusalem 0.4%) 

Weight gain (g/h) 0.100.09 0.190.07 0.200.14 0.210.12 0.443 

FI (g/h) 46.539.90 48.150.42 52.381.61 53.435.87 0.322 

ADG (g/d/h) 1.600.00b 1.630.10b 1.740.08a 1.610.00b 0.033 

FCR 3.300.93 3.620.19 3.640.12 3.890.51 0.513 

Total egg/period 241.5021.06 222.008.76 238.506.14 233.7510.63 0.209 

Mean egg per each 59.251.46 60.250.63 60.500.23 58.750.81 0.147 
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 ส่วนผลการวิจัยในเชิงลึกจากการเสริมแก่นตะวันและกระเจี๊ยบแดงนั้นอยู่ในช่วงรอผลการวิเคราะห์ 
ซึ่งผลที่คาดว่าได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ไข่สามารถเป็นอาหารที่คู่ควรกับบุคคลทุกเพศทุกวัย และ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติของสมุนไพรที่นํามาวิจัยนั่นล้วนแล้วแต่
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดังนั้นจึงน่าจะส่งผลไปยังผลิตภัณฑ์ของไก่ ( ไข่) ได้ระดับหนึ่ง 
สามารถติดตามผลการวิเคราะห์เชิงลึกได้ในฉบับต่อไป 
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สกัดหยาบใบมะรุมในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและระบบกลูตาไธโอนที่เลี้ยงในโรงเรือน
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การผลิตแตนเบียนเพื่อป้องกันหนอนหัวด า ศัตรูมะพร้าว 
 

ดร. ศิริวรรณ แดงฉ  า 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวโดยประมาณ 4 ,957 ไร่  

มีประชากรที่ปลูกมะพร้าวจํานวน  407 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 
ได้แก่ หนอนหัวดํา ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย และเริ่มแพร่ระบาดในพ้ืนที่ของ
ตําบลบางครกบ้างแล้ว เกษตรกรจึงเริ่มมีการนําวิธีการควบคุมศัตรูมะพร้าวที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้สารเคมี
ควบคุมศัตรูพืช ทําให้แมลงศัตรูพืชเกิดความต้านทานต่อสารเคมี มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนอาจถูกกีดกันจากประเทศคู่ค้า ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันและควบคุมแมลงศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดํา) ไม่ให้มีการระบาดเพ่ิมข้ึน ตลอดจนต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรใน
การควบคุม และป้องกันกําจัดหนอนหัวดํา และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  
 

หนอนหัวดํามะพร้าว หรือ Coconut black-headed caterpillar มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Opisina 
arenosella ตัวเต็มวัยของหนอนหัวดํามะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดลําตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว
ประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ลําตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพ้ืนที่
เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าว หรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย 
ผีเสื้อหนอนหัวดํามะพร้าวเพศเมียวางไข่ตัวละประมาณ 200 ฟอง ไข่มีลักษณะกลมรี แบน วางไข่เป็นกลุ่ม  
ไข่เม่ือวางใหม ่ๆ มีสีเหลืองอ่อน เมื่อใกล้ฟักสีจะเข้มขึ้น ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอนที่ฟักใหม่ จะมีหัวสีดํา ลําตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น ลําตัวของตัวหนอนมีสีน้ําตาลอ่อนมีลายสีน้ําตาลเข้มพาดยาวตาม
ลําตัว เมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร การทําลายเกิดในระยะตัวหนอนเท่านั้น มักจะพบ
หนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกันโดยตัวหนอนจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ  
และสร้างอุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัดกินใบอยู่ภายในอุโมงค์ การทําลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกทําลาย
จะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ําตาล ใบย่อยแต่ละใบจะถูกดึงยึดเรียงกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใย
หุ้มลําตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ําตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้ 
เพศเมียเล็กน้อย (ภาพท่ี 1)   
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ภาพที่ 1  สภาพแปลงปลูกมะพร้าวท่ีมีการระบาดของหนอนหัวด า (ก-ข) ต าบลบางครกและพื้นที่
ใกล้เคียง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะการเข้าท าลาย (ค) ตัวหนอน (ง) 
ดักแด้ (จ) และผีเสื้อซึ่งเป็นตัวเต็มวัย (ฉ) ของหนอนหัวด า  
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นอกจากหนอนหัวดําจะระบาดทําลายมะพร้าวแล้ว ยังมีพืชอาหารอีกหลายชนิด เช่น ต้นตาล หมาก 
กล้วย และปาล์มประดับ ได้แก ่ตาลฟ้า อินทผลัม ปาล์ม หมากนวล หมากเขียว หมากแดง และจั๋ง เป็นต้น  

การป้องกันก าจัดหนอนหัวด า สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น  
1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดําทําลายมาเผาทําลายทันที เพ่ือตัดวงจรการระบาดในระยะไข ่

ตัวหนอนและดักแด ้ 
2. ฉีดพ่นด้วย Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 80-100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ผสมด้วยสารจับใบ 

ตามอัตราแนะนํา ฉีดพ่นต้นละ 3-5 ลิตร ทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 3-5 ครั้ง ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัด 
เพราะจะทําให้เชื้อ Bt อ่อนแอ แนะนําให้ฉีดพ่นก่อนเวลา 10.00 น. และหลัง 16.00 น.  

3. ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา (Trichogramma sp.) เพ่ือควบคุมหนอนหัวดําในระยะไข่ 
อัตรา 20,000 ตัว/ไร่ ปล่อยห่างกัน 7 วัน ประมาณ 5-7 ครั้ง และถ้ายังสํารวจพบประชากรของหนอนหัวดํา
อยู่ ให้ปล่อยซ้ําอีก  

4. ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมระยะหนอน โดยปล่อยช่วงเช้า 
อัตรา 200 ตัว/ไร่ ปล่อยทุก 7-10 วัน ประมาณ 3-5 ครั้ง 

5. ใช้สารเคมี กรมวิชาการเกษตรได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดหนอนหัวดํา
มะพร้าวโดยวิธีการฉีดเข้าต้น (Trunk injection) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับมะพร้าวที่มีความสูงเฉลี่ย  
12 เมตร และ 18 เมตร พบว่าการใช้สารอิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92%EC (emamectin benzoate 
1.92%EC) อัตรา 30 และ 50 มิลลิลิตร/ต้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวได้
ประมาณ 3 เดือน ไม่พบสารพิษตกค้างอิมาเมกตินเบนโซเอตในตัวอย่างเนื้อและน้ํามะพร้าว ภายหลังการ
ทดลองใช้สารนี้เป็นเวลา 3, 6, 10, 15, 30, 60 และ 90 วัน ยกเว้นตัวอย่างน้ํามะพร้าวในต้นที่ความสูงต่ําที่สุด
ที่ใช้ในการทดลอง (8.6 เมตร) และพบน้อยมากเพียง 0.0017 มิลลิกรัม/ลิตร เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัย จึงมี
การแนะนําให้ใช้สารอิมาเมกตินเบนโซเอตในการป้องกันกําจัดหนอนหัวดําด้วยวิธีการฉีดเข้าต้น อัตรา  
30 มิลลิลิตร/ต้น ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่า โดยแนะนําเฉพาะต้นที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร
ขึ้นไป และห้ามใช้กับมะพร้าวน้ําหอมและมะพร้าวกะทิ เนื่องจากผลการวิจัยยังไม่ครอบคลุมถึง 

สําหรับกรณีของพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในตําบลบางครกนั้น เป็นมะพร้าวที่มีความสูงไม่มากนัก และ
เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการเก็บน้ําตาลเพ่ือแปรรูปเป็นหลัก รวมทั้งมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมด้วย 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 
และได้มีการลงทํางานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบาดของแมลงดําหนาม ด้วงมะพร้าว จนถึงหนอนหัว
ดํา รวมทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กําหนดประเด็นชี้นําสังคมในเรื่องการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตไม้ผลซึ่ง
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับกลุ่มงานอารักพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงขยายแตนเบียนบราคอนขึ้น โดยการใช้แตนเบียนบราคอน (Barcon 
hebetor) เพ่ือป้องกันกําจัดหนอนหัวดํา และชะลอการระบาดไม่ให้เพ่ิมมากขึ้น โดยวิธีการให้ความรู้และ
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วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูมะพร้าวได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 

การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน  
ในการเลี้ยงแตนเบียนบราคอนให้ได้ปริมาณมากนั้น จะต้องมีการเลี้ยงอาหารของแตนเบียน 

บราคอนก่อน ซึ่งในที่นี้จะใช้หนอนผีเสื้อข้าวสารเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงและขยายพันธุ์แตนเบียนบราคอน  
จึงต้องมีการผลิตและขยายหนอนผีเสื้อข้าวสารก่อน และนํามาใช้ในการเลี้ยงแตนเบียนบราคอนอีกครั้ง  

1. การผลิตขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร  
1.1 วัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้ รําละเอียด 2 ส่วน ปลายข้าวสาร 1 ส่วน  ไข่ผีเสื้อข้าวสารและกล่อง

พลาสติก ขนาด 19x28x11 ซม. สําหรับการเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร ซึ่งจะต้องเจาะรูปิดด้วยตาข่ายตาถี่  
1.2 ขั้นตอนการเลี้ยง มีดังนี ้

- ผสมรําละเอียดและปลายข้าวสาร อัตราส่วน 2:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน รมด้วยอะลูมิเนียม
ฟอสไฟด์ อัตรา 1-2 เม็ด/ลูกบาศก์เมตร นาน 5-7 วัน จากนั้นปล่อยให้ระเหิดอีก 2-3 วัน แล้วตักใส่กล่อง
พลาสติกสําหรับเลี้ยงกล่องละ ประมาณ 2 กิโลกรัม  

- โรยไข่ผีเสื้อข้าวสารประมาณ 0.20 กรัม/กล่อง (ประมาณ 4,000 ฟอง) จากนั้นปิดฝา
กล่องพร้อมพันด้วยเทปกาวรอบฝาเพ่ือป้องกันศัตรูอ่ืน ๆ รบกวน วางในที่ร่ม ไมใ่ห้โดนแสงแดด เลี้ยงประมาณ 
40-45 วัน จะได้หนอนผีเสื้อข้าวสารวัย 5 จึงนํามาใช้เลี้ยงแตนเบียนบราคอน โดยแบ่งหนอนบางส่วน เลี้ยง
ต่อไปอีก 6-13 วัน จะได้ตัวเต็มวัย เพ่ือใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เก็บตัวเต็มวัยใส่ถุงสําหรับวางไข่ ทําการเก็บไข่ทุก
วันเพื่อใช้ขยายพันธุ์ต่อไป 

2.  การเลี้ยงแตนเบียนบราคอน  
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ กล่องเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ ฝาปิดด้านบน ปากคีบ ภาชนะสําหรับปล่อย

แตนเบียน น้ําผึ้ง  
2.2 ขั้นตอนการเลี้ยงแตนเบียนบราคอน  

ก) การเลี้ยงนอกกล่อง  
- คัดพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนที่สมบูรณ์และแข็งแรง นําพ่อแม่พันธุ์ใส่กล่องเลี้ยง จํานวน  

40 คู่/กล่อง ให้น้ําผึ้งเป็นอาหาร พักไว้ประมาณ 2 วัน เพ่ือให้พ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนผสมพันธุ์  
- คัดแยกหนอนผีเสื้อข้าวสารวัย 5 โดยไม่ให้เศษอาหารติดมาด้วยเพื่อป้องกันหนอนเกาะ

กลุ่มกัน จํานวน 40 ตัว/กล่อง  
- เทหนอนผีเสื้อที่ได้ลงด้านบนกล่องที่เจาะรูและกรุด้วยตาข่ายเพ่ือให้แตนเบียนวางไข่แล้ว

ปิดทับด้วยฝาปิด ที่กรุด้วยตาข่าย แล้วรัดด้วยเทปกาวให้แน่นป้องกันหนอนออก วางไว้ 1 วัน จึงนําหนอน
ผีเสื้อออกใส่ภาชนะ จํานวน 10 ตัว/กล่อง  
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- แยกหนอนที่มีไข่แตนเบียนติดอยู่ ใส่ภาชนะเพ่ือให้แตนเบียนพัฒนา กล่องละประมาณ  
10 ตัว แล้ววางเรียงบนชั้นที่ป้องกันมดและแมลงอ่ืน ๆ รบกวน วางไว้ 4-5 วัน หนอนจะเข้าดักแด้ หลังจากนั้น 
5-7 วัน จะฟักเป็นตัวเต็มวัย หนอน 1 ตัว จะได้แตนเบียนประมาณ 8-10 ตัว ให้น้ําผึ้งเป็นอาหาร พร้อมทั้งใช้
เข็มเจาะรู วางไว้ 2 วันเพื่อให้แตนเบียนมีโอกาสผสมพันธุ์กันก่อน จึงนําไปปล่อย 

ข) การเลี้ยงในกล่อง  
- ใช้วิธีการเลี้ยงเช่นเดียวกัน แต่ใช้พ่อ-แม่พันธุ์ 8 คู่/หนอน 40 ตัว เลี้ยงจนครบวงจรชีวติ   

(13 วัน)  ให้น้ําผึ้งเป็นอาหาร วางไว้ 2 วันจึงนําไปปล่อย 
 
การน าแตนเบียนไปใช ้ 

นําแตนเบียนในภาชนะท่ีพร้อมปล่อย ไปเปิดฝากล่องออกในสวนมะพร้าวที่มีหนอนหัวดําระบาด
ในช่วงเช้า ปล่อยกระจายให้ทั่วแปลง อัตรา 200 ตัว/ไร่ ติดต่อกัน 5-7 ครั้ง ทุก 7 วัน แตนเบียนบราคอน 
ตัวเมียจะบินข้ึนไปวางไข่บนตัวหนอนหัวดํามะพร้าว 

   

 

ภาพที่ 2  การจับผีเสื้อหนอนข้าวสาร เพื่อผลิตไข่ (ก) การโรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร (ข) ลงในร าละเอียดผสม

ปลายข้าวสารที่รมด้วยอะลูมิเนียมฟอสไฟด์แล้ว เพื่อผลิตหนอนผีเสื้อข้าวสาร ส าหรับน ามาใช้

เพาะขยายแตนเบียนบราคอน 

ข ก 
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ภาพที่ 3  อาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าสาร (ก-ข) การคัดเลือกหนอนในวัยท่ี 5 (ค-ง) และการน า 

หนอนผีเสื้อข้าวสารมาร่อนเอาเศษอาหารออก (จ-ฉ) เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนผีเสื้อข้าวสาร  

รวมกันเป็นกลุ่ม 

   

ข ก 

ค ง 

ฉ จ 
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ภาพที่ 4  การใช้ส าลีชุบน้ าผึ้งใส่ในกล่องเพื่อเป็นอาหาร  (ก) การดูดพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน 
ใส่ลงในกล่องท่ีเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสารไว้ (ข) แตนเบียนบราคอนที่พร้อมปล่อย (ค-ง) และ 
การปล่อยแตนเบียนบราคอนในแปลงปลูกมะพร้าวต าบลบางครก (จ-ฉ) 

 
 

 

จ ฉ 

ก ข 

ค ง 
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ครูเกษตร 
 

อาจารย์ธรรมรงค์  กันทัด 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ครู 
 ครู คือ บุคคลที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการโดยรอบขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมใน
ระดับที่วิญญูชนจะพึงปฏิบัติได้ และมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในแง่บุคลิกทั่วไป ความสัมพันธ์ต่อศิษย์และ
บทบาทต่อสังคมเมื่อมองในอีกลักษณะหนึ่ง ครูก็คล้าย ๆ กับคนสวนที่จะช่วยรดน้ําพรวนดิน ช่วยใส่ปุ๋ย  
และเสริมสร้างบรรยากาศให้ต้นไม้แต่ละต้น ได้เจริญเติบโตตามที่เขาถนัดและตามที่เขาพอใจครูเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาทุกระดับ  แม้ว่าสถานศึกษาใดจะมีอาคาร ที่ดิน  
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ พร้อมเพียงใดก็ตาม ถ้าองค์ประกอบที่เรียกว่า “ครู” ไม่ดีแล้วก็ย่อมทําให้การสอนการเรียน
หย่อนประสิทธิภาพได้ ความสําคัญของครูสามารถจะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 
ครูดี + การสอนดี = โรงเรียนดี 
 ครูในระดับประถมศึกษาถือได้ว่าเป็นครูที่สําคัญที่สุด เพราะเขาเป็นผู้วางรากฐานและหล่อหลอม
เยาวชนไทยให้เป็นคนดีในอนาคฅ เหมือนดังคําขวัญที่ว่า เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง ดังนั้นครู
เกษตร หรือครูสามัญและผู้ที่ทําหน้าที่สอนวิชาเกษตร ควรจะมีลักษณะ บทบาทและหน้าที่ต่องานภายใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
การศึกษาเกษตร 
 การศึกษาเกษตร (Agricultural Education) หมายถึง การให้การศึกษาเพ่ือเตรียมคน ออกไปทํา
หน้าที่สอน การนิเทศ และบริหาร เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรกรรม ในระดับการศึกษาทุก ๆ
ระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาผู้ ใหญ่ และการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยรัฐ และเอกชน  
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกษตรโดยส่วนรวมดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตเกษตรกรที่มีคุณภาพออกไปประกอบอาชีพอิสระ 
2. ผลิตครู-อาจารย์ที่สอนวิชาเกษตรในระดับต่างๆ 

 3. ผลิตนักวิชาการเกษตร นักวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
4. ผลิตนักส่งเสริม และนักบริหารส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรให้แก่หน่วยงานของรัฐและ 

เอกชน 
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เพ่ือการมุ่งผลิตบุคลากรทางการเกษตรด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยการสร้างหรือผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพนั้น การศึกษาเกษตรในแต่ละระดับก็มีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่แตกต่างออกไป แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ความมุ่งหมายในการให้การศึกษาอาจกล่าวได้ว่า  การศึกษาเกษตรมุ่งที่จะฝึกให้บุคคลมีความสามารถ 3 
ประการ คือ 

 
1. ความรู้ทางเทคนิคการเกษตร (Technical Knowledge) 
2. ทักษะในการเกษตร (Technical Skills) 
3. เจตคติที่มีต่องานเกษตร (Agricultural Attitude) 
 
และที่สําคัญที่สุด คือ ต้องมีความสามารถในการจัดการความรู้ ทักษะ และเจตคติจึงเป็นบุคคลที่มี

ความสามารถอย่างแท้จริง 
 
คุณลักษณะของครูเกษตรหรือผู้ที่จะสอนวิชาเกษตร 

1. ใจรัก ต้องเป็นผู้ที่ชอบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ธรรมชาติวิทยา และมีความจริงใจในอาชีพครูเกษตร 
2. อดทน เนื่องจากงานเกษตรเห็นผลช้า กรําแดดกรําฝนจึงต้องมีความอดทนมาก 
3. เสียสละ งานเกษตรไม่มีวันหยุดราชการ เช่น สัตว์ก็ต้องกินอาหารทุก ๆ วัน  ผู้รับผิดชอบจึงต้อง

อุทิศตนและเสียสละเวลามาดูแลบ่อย ๆ 
4. รู้จริง ครูเกษตรและผู้ที่จะสอนวิชาเกษตรต้องรู้จริงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และสามารถประสาน

สัมพันธ์วิชาเกษตรให้เข้ากับวิชาอ่ืนได้ 
5. ริเริ่ม ครูเกษตรควรมีความคิดริเริ่ม และทํานําเป็นตัวอย่างแก่คนอ่ืน ๆ 
6. รู้จักเด็ก ต้องเข้าใจระบบการเรียนรู้ของเด็กและความต้องการของเด็กวัยต่าง ๆ สนใจต่อการ

พัฒนาตัวเด็กไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสังคม 
7. รู้หน้าที่งานครูที่แท้จริง เช่นความมุ่งหมายของการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ระเบียบต่าง ๆ และ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ 
8. มีความเชื่อมั่นต่อตนเองในการสอน และเตรียมพร้อมอยู่เสมอด้วยการผูกตนเอง  พูดซ้อมหน้า

กระจก อัดเทปฟังดู ทําโน๊ฅย่อในบัตรเล็กๆ เหล่านี้เป็นต้น 
9. รู้จักเทคนิคและกลวิธีสอนแบบต่าง ๆ เพ่ือตัวเองจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสม ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

และนําความรู้ใปใช้ประโยชน์ได้ 
10. รู้จักกําหนดขอบเขตการสอน มีการวางแผนและการเตรียมการสอน ตลอดจนการวางตน และ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ 
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หน้าที่และบทบาทของครูเกษตร 
ครูเกษตรควรจะมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมเหมือนกับครูสามัญและครูคนอ่ืน ๆ  แต่ในฐานะที่

ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ครูเกษตรควรจะได้แสดงบทบาทให้มากขึ้น  และแสดงบทบาท
นําหน้าในหลาย ๆ ด้าน เช่น 

1. เป็นครูสอนวิชาการเกษตรและสาขาอ่ืนๆ แก่เด็ก 
2. จัดเป็นวิทยากรทางวิชาเกษตรสําหรับประชาชนในชนบท 
3. จัดหรือร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งในและนอกโรงเรียนให้แก่ประชาชน และเกษตรกรใน

ท้องถิ่น 
4. จัดหรือร่วมจัดประชุมอภิปรายหรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาการเกษตรและการทํามาหากินใน

ท้องถิ่น  
5. เป็นผู้นําทางวิชาการและปฏิบัติวิชาเกษตรแผนใหม่ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 
6. เป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็นพัฒนากร และเป็นมิตรของประชาชน 
7. เป็นนักส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นตัวการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเกษตรกร 
8. เป็นผู้สะสมและค้นหาวิทยาการแผนใหม่อยู่เสมอ 
9. เป็นที่ปรึกษาของชุมนุม สหกรณ์ และกลุ่มยุวเกษตรกรต่าง ๆ 
10. ร่วมมือกับครูคนอ่ืน ๆ เพ่ือจัดหารายได้จากฟาร์มโรงเรียนเพ่ือนําเงินมาใช้ เป็นสวัสดิการของครู

และนกัเรียนในโรงเรียนของคน 
11. อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ มีความประพฤติดีสามารถเลี้ยงดูตนเอง และทําประโยชน์ให้แก่

สังคมได ้
12. รักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
13. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
14. เป็นผู้คอยแนะนําสิ่งที่ดีงามและวิทยาการแผนใหม่ให้เเก่ศิษย์และอนุชนรุ่นหลัง 

 
จิตวิญญาณความเป็นครูเกษตร 

จากการที่ครูเกษตรมีลักษณะงานและมีความสําคัญในด้านการประกอบอาชีพ เพราะงานอาชีพครู
เกษตรเป็นอาชีพงานวิชาชีพชั้นสูง (Professional) และมีลักษณะงานด้านวิชาการ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความพร้อมที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนั้น ครูเกษตรจึงจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการสร้างคุณลักษณะและเสริมสร้าง
จิตวิญญาณให้เกิดข้ึนกับตนเองเพ่ือที่ว่าครูเกษตรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพได้
อย่างแท้จริงด้วยการฝึกฝนตนเองให้ตรงตามคุณลักษณะของครูเกษตร ดังนี้ 
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มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาครู 

มีความตั้งใจ ม่ันคงในการท างาน 

มีสติสัมปชัญญะ และเป็นนักคิด

สร้างสรรค์ 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

มีสมรรถภาพทางร่างกาย 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

มีความรู้ทางด้านวิชาสามัญ

สัมพันธ์และความรู้รอบตัวดี 

มีความเป็นผู้น า 

มีความตั้งใจ/ปรารถนาที่จะ

ท าการสอนอยู่เป็นนิจ 

   มีเจตคติที่ดีงาม 

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

อย่างเป็นนิจ 

มีความรู้ความเข้าใจในสภาพ

ของชุมชน 

มีอุปนิสัยและบุคลิกภาพดี 

มีการประเมิน/วิจัยการสอนของตน 
เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแห่งตน 

มีความรู้ในวิชาที่สอน 

มีความอ่อนน้อมถ่อม

ตน 

มีความตั้งใจในการสร้างเสริม

ประสานสัมพันธ์/ร่วมมือกับผู้อ่ืน 
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สรุป  หากครูเกษตรได้มีการทบทวนและฝึกฝนตนเองตามคุณลักษณะดังกล่าว แล้วจะทําให้มีความ
มั่นใจในสิ่งที่ตนเองฝึกฝนแล้วก็จะเป็นผลให้ครูเกษตรผู้นั้น “ได้สร้างจิตวิญญาณความเป็นครูเกษตรอย่าง
แท้จริง” โดยที่คุณลักษณะนํามาซึ่งการทํางานและการปฏิบัติตนเป็นครูเกษตรที่สมบูรณ์  ทั้งในด้านความเป็น
ผู้ทรงไว้ในวิชาชีพชั้นสูง (Professional) และด้านลักษณะทางวิชาการงานอาชีพครูเกษตรของตนเองได้อย่างดี
และสมบูรณ์แบบ  อย่างไรก็ตามครูเกษตรจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทรงไว้ซึ่งคุณภาพ  
อีกทั้งก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพความเป็นครูและความเจริญก้าวหน้าของการเกษตรสมัยใหม่  
ดังนั้น ครูเกษตรจึงจําเป็นต้องมีเทคนิควิธีการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูเกษตรเพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
โดยการศึกษาทําความรู้จักคุ้นเคยกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือความมั่นคงในอาชีพเทคนิค และวิธีการเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครูเพ่ิมเติมของครูเกษตร ทั้งที่เป็นครูเกษตรในระยะเริ่มแรก (ครูใหม่) และครูเกษตรใน
ปัจจุบันสามารถดําเนินการได้ตาม 
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หวานซ่อนร้าย ในน้ าอัดลม  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

น้ําอัดลมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในกลุ่ม อาหาร Empty Calories หรือ อาหารไร้คุณค่าทางอาหาร 
เเต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่คลายร้อนดับกระหายได้ดี ดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่น หายเหนื่อย แต่ทราบหรือไม่ว่า 
องค์ประกอบของน้ําอัดลมนั้นมีอะไรบ้าง ทําไมดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มจากองค์ประกอบแรกและเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของน้ําอัดลม คือ น้ า ร่างกายเรามีน้ําเป็น
องค์ประกอบประมาณร้อยละ 60 - 70 นอกจากน้ําจะทําให้เราสดชื่นแล้ว น้ํายังเป็นตัวรักษาสมดุลต่างๆ 
ให้กับร่างกาย เช่น ทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิคงที่ เพราะน้ํามีความจุความร้อนมาก ช่วยละลายสารอาหารต่างๆ 
เช่น วิตามิน แร่ธาตุ ทําให้เซลล์ต่างๆ ดูดซึมสารอาหารและนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยในระบบ
ขับถ่าย และเจือจางสารพิษที่ร่างกายได้รับอีกด้วย แต่น้ํ า ไม่ได้ ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่อย่างใด  
น้ าตาล เป็นสารอาหารชนิดเดียวที่อยู่ในขวดน้ําอัดลม เพราะเป็นสารที่ให้ความหวานและพลังงาน น้ําตาลที่ใช้
ในน้ําอัดลม คือ ซูโครส หรือน้ําตาลทราย เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะให้พลังงาน  
4 กิโลแคลอรีต่อกรัม ถ้าดูจากข้างขวดก็จะพบว่าในทุกๆ 100 มิลลิลิตร จะประกอบด้วยน้ําตาลประมาณ  
10.6 กรัม (ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ําอัดลม) ประมาณ 42.4 กิโลแคลอรี ถ้าเราดื่มน้ําอัดลม 1 ลิตร จะให้พลังงาน 
424 กิโลแคลอรี ขณะที่โดยปกติร่างกายต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,000 – 2,500 กิโลแคลอรี จึงทําให้
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เรารู้สึกอ่ิมและสดชื่น การที่มีน้ําตาลในกระแสเลือดมากกว่าที่ร่างกายต้องการ อินซูลินจะทํางานหนักเพ่ือที่จะ
เก็บน้ําตาลที่มากเกินพอในกระแสเลือดนั้นในรูปของไกลโคเจนและไขมันใต้ผิวหนัง เป็นเหตุให้เรามีน้ําหนัก
มากขึ้นและอ้วนขึ้นนั่นเอง  (ถ้าได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการ 7,700 กิโลแคลอรี ก็จะทําให้น้ําหนัก
เพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม) นอกจากนี้การบริโภคน้ําอัดลมมาก จะทําให้อ่ิมและรับประทานอาหารได้น้อยลง อาจเป็น
เหตุให้ขาดสมดุลทางโภชนาการ  น้ําตาลที่สูงมากในน้ําอัดลมทุกขวด เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเราในเรื่อง
น้ําหนักตัวที่เกินปกติ เพราะน้ําอัดลม 1 กระป๋องหรือขวด มีน้ําตาลสูงเทียบเท่าน้ําตาลทราย 15 - 20 ช้อนชา 
เรียกว่าเราได้พลังงานมหาศาลถึง 300-400 แคลอรี่ หากใช้ไม่หมดมันก็จะมีการสะสมเป็นชั้นไขมันในพุง  
หรือในต้นขาของเรา การบริโภคน้ําตาลในปริมาณมากๆ และบ่อยๆ ไม่เป็นผลดีต่อระบบภายในร่างกาย  
เมื่อน้ําตาลสูงร่างกายก็ต้องพ่ึงฮอร์โมนอินซูลินในการลดน้ําตาลในเลือด ตับอ่อนก็ต้องทํางานหนัก อาจเกิด
ความเสื่อมได้เร็วกว่าปกติ ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน โรคอ่ืนๆ ที่ตามมา อาทิ ความดันสูง หลอดเลือดตีบ 
โรคหัวใจ 

กรดคาร์บอนิก เป็นองค์ประกอบที่ทําให้น้ําอัดลมซ่า มีฟอง และมีรสเปรี้ยวอ่อนๆ กรดคาร์บอนิกได้
จากปฏิกิริยาระหว่างน้ํากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) โดยใช้ความดันสู งบังคับ (อัด) ให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทําปฏิกิริยากับน้ําให้ได้ เพราะในสภาวะความดันปกติคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่ละลายน้ํา 
หรือทําปฏิกิริยากับน้ําเลย แต่กรดคาร์บอนิกที่เกิดขึ้นนั้นไม่เสถียร คือสลายตัวได้ง่ายในสภาวะความดันปกติ 
ยิ่งถ้ามีความร้อนด้วยจะยิ่งเร่งการสลายตัวให้เร็วยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายตัวของกรดคาร์บอนิก  
คือน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นเอง ดังนั้นจึงต้องเก็บน้ําอัดลมภายใต้ความดัน ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค  
ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ว่า “น้ําอัดลม” เมื่อเปิดขวดออก ความดันสูงในขวดก็จะลดลงเท่ากับ
ความดันปกติ จึงทําให้กรดคาร์บอนิกสลายตัวออกมา ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทําให้เกิดฟองนั่นเอง  
กรดคาร์บอนิกยังสามารถย่อยสลายหินปูนได้ จึงสามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้เช่นกัน 
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คาเฟอีน เป็นสารที่มีกลิ่นหอมและพบมากในชา กาแฟ เป็นสารช่วยกระตุ้นประสาทที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในโลก มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงลง 
เมื่อได้รับคาเฟอีน ร่างกายจะมีความต้องการคาเฟอีนมากขึ้น และถ้าหยุดบริโภคคาเฟอีนอย่างทันที อาจทําให้
เกิดอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนได้ การบริโภคคาเฟอีนมากเป็นเวลานาน อาจนําไปสู่ภาวะเสพติด
คาเฟอีนได้ ซึ่งจะปรากฏอาการต่างๆ เช่น กระสับกระส่าย วิตกกังวล กล้ามเนื้อกระตุก นอนไม่หลับ ใจสั่น 
หรือแผลในกระเพาะอาหาร ลําไส้อักเสบ เด็กที่ดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา จะทําให้มีรูปแบบการนอนที่ผิดแผกไป
จากเดมิ เด็กเหล่านี้จะนอนไม่หลับในเวลากลางคืน และง่วงนอนในเวลากลางวัน ทําให้ประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ลดลง 

ปริมาณคาเฟอีนโดยทั่วไปจะมี 3  ระดับ คือ 
- ระดับต่ํา มีปริมาณคาเฟอีน 50 - 200 มิลลิกรัม เมื่อไดรับเขาไปจะทําให้สดชื่นและไม่ง่วง 

- ระดับปานกลาง มีปริมาณคาเฟอีน 200 - 500 มิลลิกรัม เมื่อไดรับเขาไปจะทําใหปวดศีรษะกระวน

กระวายและนอนไมหลับ 

- ระดับสูง มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 1,000 มิลลิกรัม เมื่อไดรับเขาไปจะทําใหหัวใจเตนเร็ว ใจสั่น 

เบื่ออาหาร และทําใหเกดิคาเฟอีนนิซึม ไดปริมาณคาเฟอีนในน้ําอัดลมจะอยูในระดับต่ําตอกระปองหรือตอขวด 

ดังนั้นเมื่อไดรับประทานเขา้ไปจึงทําใหรสูึกสดชื่น กระปรี้กระเปราได้ แตไ่มควรรับประทานมากเกินไป 

สารกันบูดหรือวัตถุกันเสีย ใส่เพ่ือให้สามารถเก็บน้ําอัดลมได้นาน ในน้ําอัดลมนิยมใช้โซเดี่ยมเบนโซเอท 

(Sodium benzoate) ได้มาจากกรดเบนโซอิค (Benzoic acid) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทพิษปานกลาง  

ถ้าได้รับในปริมาณน้อยจะไม่ทําให้เกิดการสะสมขึ้นในร่างกาย เนื่องจากร่างกายมีกลไกลในการขจัดความเป็น

พิษของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตออกไปได้ แต่ถ้าได้รับปริมาณมากจะเกิดการสะสมเกิดเป็นพิษเรื้อรัง 

กรดซิตริก (เป็นกรดที่อยู่ในมะนาว) สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์ได้ดี  

ส่วนสี กลิ่นและรส เป็นสารเคมีสังเคราะห์ ถ้าได้รับมากเกินไปอาจจะทําให้มีความสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้

ง่ายขึ้น 

สมบัติทั่วไปของน้ าอัดลม คา pH หรือคาความเปนกรด – เบสของน้ําอัดลมมีคาประมาณ 3.4  
คา pH ระดับนี้แสดงวาน้ําอัดลมมีสมบัติเปนกรด ซึ่งสามารถทําใหกระดูกและฟนผุกรอนได 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก แนะนําให้คนรับประทานน้ําตาลแค่วันละ 6 ช้อนชาเท่านั้น  

เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน ที่ถูกยกระดับให้เป็นโรคอันตรายเทียบเท่า "โรคเอดส์" แต่น่าตกใจเหลือเกินที่จาก

การสํารวจของกรมอนามัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลับพบว่า คนไทย

บริโภคน้ําตาลมากถึงวันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณแนะนําถึง 3 เท่า โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ชอบดื่มน้ําอัดลม

วันละหลายขวด หลายกระป๋อง เราจึงได้เห็นเด็กไทยจํานวนมากในยุคนี้มีภาวะน้ําหนักเกินตามมา จนสถิติอ้วน
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ลงพุงของเด็กไทยพุ่งสูงขึ้นที่สุดในโลก และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานี้ พบเด็กไทยอายุต่ํากว่า 15 ปี ป่วยเป็น

โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ขณะเดียวกันยังพบว่า มีคนไทยถึง 17 ล้านคน ดื่มน้ําอัดลมทุกวัน ไม่แปลกเลย

ที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย 

แนวทางในการดื่มน ้าอัดลมท่ีถูกต้อง 

1. ไม่ดื่มในปริมาณมากเกินไป 

2. ไม่ดื่มน้ําอัดลมระหว่างมื้ออาหารหลัก หรือควรดื่มในปริมาณน้อย 

3. หลังดื่มน้ําอัดลม ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันเสมอ เพ่ือป้องกันการเกิดโรคฟันผุ 

4. ไม่ควรดื่มบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ อาจจะทําให้กระเพาะเกิดแผลเป็นโรคกระเพาะ

เรื้อรังได ้
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มารู้จักปลาทะเลมีพิษ 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าปลาทะเลหลายชนิดมีพิษ แต่การศึกษายังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

การศึกษาพิษจากสัตว์บก เช่น งู แมงมุม หรือสัตว์บกมีพิษชนิดอ่ืน ๆ ปลาทะเลมีมากกว่า 22,000 ชนิด  
แต่มีประมาณกว่า 200 ชนิดเท่านั้นที่มีพิษ เช่น ปลากะเบน ปลากะรังหัวโขน  ปลาปักเป้า ปลากดทะเล  
และปลาดุกทะเล  โดยอวัยวะสําหรับใช้สร้างพิษของปลาเปลี่ยนรูปมาจากผิวหนังและต่อมเมือก และสามารถ
ปล่อยสารพิษไปทําร้ายสัตว์ที่เข้ามาใกล้   ทําให้ได้รับความเจ็บปวดจนอาจทําให้เสียชีวิตได้   ปลาเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า ชอบอยู่ในน้ําตื้น หวงถิ่น และไม่มีการอพยพย้ายถิ่นมากนัก ลักษณะ
เช่นนี้เข้าใจว่าน่าจะเก่ียวข้องกับการวิวัฒนาการของพิษในตัวปลาด้วย การพัฒนาของพิษในปลามีตั้งแต่ปลาที่
วิวัฒนาการค่อนข้างโบราณ เช่น ปลากระดูกอ่อนไปจนกระทั่งปลากระดูกแข็งทั่วไป ปลาบางชนิดสามารถ
สร้างสารพิษได้จากต่อมใต้ผิวหนัง ที่เรียกว่า อิคทีโอไครโนทอกซิน (Ichthyocrinotoxins) เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันตัวและรอดพ้นจากศัตรูได้ พิษของสัตว์ทะเลที่ทําอันตรายต่อมนุษย์แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 

1. พิษที่เกิดจากการรับประทาน ปลาที่รับประทานแล้วมีพิษ ได้แก่ ปลาปักเป้า ในทะเลไทยมีปลา
ปักเป้าอยู่ไม่น้อยกว่า 23 ชนิด พิษของปลาปักเป้า ไม่สลายตัวด้วยความร้อน แต่ละลายในน้ําหรือแอลกอฮอล์
ได้ดี สารพิษมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทพิษจะสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ตับ ไต รังไข่ และอวัยวะต่างๆ มีผลทําให้
กล้ามเนื้อไม่ทํางาน เกิดอาการอัมพาต ในกรณีที่ได้รับพิษจํานวนมาก ทําให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่
สามารถควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจ จนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  ปลาปักเป้า  
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2. พิษที่เกิดจากการถูกแทงโดยเงี่ยง โดยปกติแล้วกระบวนการปล่อยพิษของปลาจะประกอบด้วย

อวัยวะสําคัญ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ก้านครีบแข็ง เซลล์สร้างสารพิษและเซลล์เยื่อหุ้มผิวของต่อมพิษ การ

ปลดปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อ กระทําโดยการที่ปลามีการพัฒนาก้านครีบแข็งบริเวณครีบอกหรือครีบหลัง 

เพ่ือเป็นการนําสารพิษเข้าสู่ตัวเหยื่อ พิษจะเข้าสู่ร่างกายเหยื่อเมื่อก้านครีบแข็งแทงลงไปในตัวเหยื่อ โดยทั่วไป

พิษจะออกฤทธิ์ต่อระบบทํางานที่ควบคุมโดยประสาทอัตโนมัติ ปลาทะเลที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มีดังนี้  

2.1 ปลากะเบน มีลําตัวแบน ครีบอกขนาดใหญ่ แผ่ออกข้างตัว ทําให้เห็นลําตัวเป็น

แผ่นรูปร่าง เกือบกลมคล้ายว่าวหรือจาน ส่วนหางเรียวคล้ายแส้ แยกออกจากลําตัวเห็นชัดเจน มีหนามแหลม

บริเวณโคนหางด้านบน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละชนิด หนามเป็นแท่งแบน ยาว ปลายแหลม ขอบทั้ง

สองข้างมีรอยหยักเป็นฟันเลื่อย ด้านบนมีร่องจากโคนถึงปลาย กลุ่มเซลล์สร้างพิษหรือต่อมพิษอยู่ใต้ผิวหนัง 

ปลากระเบนที่มีพิษรุนแรงในน่านน้ําไทย ได้แก่ ปลากะเบนธง และปลากระเบนนก  

 

 
     
ภาพที่ 2 ปลากระเบนธง     ภาพที่ 3 ปลากระเบนนก 

 
อาการผู้ที่ถูกหนามหรือเงี่ยงปลากระเบน แผลมีลักษณะคล้ายแผลมีดบาด การที่

เงี่ยงปลากระเบนตํา แผลมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย เมื่อชักเงี่ยงออกจากบาดแผลทําให้แผลฉีกมากขึ้น หลังถูก
ตําจะมีอาการปวดเป็นระยะๆ ต่อมาแผลจะอักเสบ บวม อันตรายมักเกิดจากการเหยียบปลากระเบนที่ฝังตัว
อยู่ตามพ้ืนทราย หรือทรายปนโคลน  

2.2  ปลาขี้ตังเบ็ด จัดเป็นปลาที่มีลําตัวแบนกว้างรูปไข่หรือค่อนข้างยาวหนังหนา 
เกล็ดเล็ก ครีบหลังและครีบก้นยาว มีหนามแข็งบริเวณโคนหางด้านข้างทั้งสองข้าง บางชนิดมีสีสันสวยงาม 
เช่น สีฟ้าหรือสีเหลือง บางชนิดมีลายตามตัว หรือมีสีโทนน้ําตาล เทา หรือดํา ส่วนใหญ่กินสาหร่ายหรือพืชน้ํา
เป็นอาหาร อันตรายเกิดจากการสัมผัสหนามซึ่งอยู่บริเวณโคนหาง  
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ภาพที่ 4 ปลาขี้ตังเบ็ด 

 

2.3 ปลาสลิดหิน บางชนิดมีสีสันสดใส บางชนิดมีจุดตามลําตัว มักพบในเขตชายฝั่ง 
ตามพ้ืนท้องทะเล กองหิน แนวปะการัง และแนวหญ้าทะเล อันตรายเกิดจากการได้รับพิษจากต่อมพิษบริเวณ
ก้านครีบแข็งและพิษเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกแทง  โดยพิษประเภทนี้จะถูกสร้างขึ้นในต่อมที่อยู่ใกล้กับ
โคนเงี่ยงแหลมพิษประเภทนี้จะมีผลต่อระบบเลือดและระบบประสาท เมื่อถูกตําจะเจ็บปวดมาก    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ปลาสลิดหิน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Paracanthurus-hepatus-paletten-doktorfisch.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Paracanthurus-hepatus-paletten-doktorfisch.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Paracanthurus-hepatus-paletten-doktorfisch.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Paracanthurus-hepatus-paletten-doktorfisch.jpg
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2.4  ปลาตะกรับ ลักษณะลําตัวป้อมสั้น แบนข้าง เกล็ดขนาดเล็ก  ครีบหลังยาว  

สีพ้ืนลําตัวด้านล่างมีสีน้ําเงินอมเขียว ด้านท้องสีขาวเงิน ตลอดลําตัวและครีบมีจุดสีเป็นวงสีน้ําตาลอมเทา  

มีก้านครีบแข็งขนาดใหญ่ที่ครีบหลังครีบท้อง และครีบก้น อันตรายเกิดจากถูกก้านครีบแทง   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6 ปลาตะกรับ 

 
2.5  ปลากะรังหัวโขน อาศัยตามพ้ืนท้องทะเล มีลักษณะลําตัวป้อม หนังหนา  

เกล็ดละเอียด ครีบหลังยาว ครีบอกกว้าง มีก้านครีบแข็งขนาดใหญ่ที่ครีบหลัง ครีบอก และครีบท้อง ก้านครีบ
แข็งมีลักษณะเป็นหนาม ส่วนปลายของก้านครีบแข็งจะปล่อยพิษเมื่อเยื่อหุ้มก้านครีบแข็งมีเซลล์ที่ผลิตพิษหุ้ม
อยู่อันตรายเกิดจากการไปสัมผัสถูกก้านครีบแข็งบริเวณต่างๆ และหนามบริเวณหัว อาการของผู้ที่ได้รับพิษจะ
มีความรุนแรงมากเมื่อถูกตําหรือบาดจะปวดและบวมทันที  ในกรณีที่รับพิษจํานวนมากหรือแพ้ ผู้ป่วยอาจมี
อาการคอแห้ง ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆ ซึม และไม่ได้สติ ต้องรีบพาไปพบแพทย์  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Scatophagus_argus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Scatophagus_argus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Scatophagus_argus.jpg
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ภาพที่ 7 ปลากะรังหัวโขน 
 

2.6  ปลาสิงโต ลําตัวปกคลุมด้วยแผ่นกระดูกและมีหนามจํานวนมาก เกล็ดขนาด
เล็ก ครีบหลังและครีบอกขนาดใหญ่แผ่กว้าง หัวและลําตัวมีแถบลายสีน้ําตาลปนแดง  โดยทั่วไปครีบอกมี
ขนาดใหญ่ แหลมคม กินปลาหรือกุ้งขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร  เมื่อมีอันตรายเข้าใกล้ปลาสิงโตจะกางครีบ  
เป็นการข่มขู่ ต่อมพิษมีลักษณะคล้ายกับปลากะรังหัวโขน ปลาสิงโตมักว่ายช้าๆ หรือลอยตัวนิ่งๆ ตามแนว
ปะการัง และบริเวณแนวหินในเขตน้ําตื้นชายฝั่งทั่วไป พิษของปลาสิงโตเหมือนกับพิษของปลากะรังหัวโขน  
แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ปลาสิงโต 
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2.7  ปลากดทะเล เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลําตัวมีเมือกลื่น หัวแบนปกคลุมด้วยกระดูก
เป็นสัน และเป็นตุ่มเม็ดหยาบๆ ครีบหางรูปส้อม  ครีบหลังอันแรกและครีมอกมีก้านครีบแข็งซึ่งมีลักษณะเป็น
หยักคมคล้ายฟันเลื่อยขนาดใหญ่  มีต่อมพิษอยู่ที่ผิวของเยื่อที่คลุมก้านครีบและที่ตอนกลางของกระดูกก้าน
ครีบ  
 

  

 
 
 
 

ภาพที่ 9 ปลากดทะเล 
 

2.8  ปลาดุกทะเล เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรง โดยมีก้านครีบแข็งอยู่
บริเวณครีบหลังอันแรกและครีบอกทั้งสองข้าง อันตรายจากปลากลุ่มนี้เกิดจากการไปสัมผัสโดนก้านครีบแข็ง
บริเวณครีบหลังและครีบอก โดยเฉพาะขณะที่จับปลาเพ่ือปลดออกจากเครื่องมือประมง เช่น เบ็ด แห หรือ
อวน หรืออาจเกดิจากการไปเหยียบถูกตัวเนื่องจากปลาดุกทะเลเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ปลาดุกทะเล 
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