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ภาพจากปก: “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” และภูมิทัศนที่งดงาม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

   

 

สาสนจากคณบด ี

 

ฉบับน้ีเปนฉบบัประจําป ๒๕๕๖ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ซึง่ในชวงที่ผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
กิจกรรมตางๆเกิดข้ึนมากมาย ทั้งกจิกรรมของคณาจารย บคุลากร นักศึกษาปจจบุันและศิษยเกาของคณะฯ 
หลงัจากชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารในหนวยงานคณะทั้ง ๕ คณะ ไดแก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสิง่ที่นายินดีอยางย่ิง คือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง อดีต
คณบดีของคณะฯ ไดดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน  

สุดทายน้ี ในนามของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอ
อาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและบารมีของหลวงพอเกตุนอย พระบรมมหามุนี จงดลบันดาลใหทุกทาน ประสบแต
สิ่งอันเปนมงคล พรอมดวยพรทั้ง ๔ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ  

 

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี 



 - 3 - 

 

ประกาศเกียรตคิุณเชิดชู “อาจารยดี  นกัวิจัยเดน” และยกยอง “บณัฑติคุณภาพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ  
เปนผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา 

จาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธกิาร 

วันที่ 9 กันยายน 2556 
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ผูชวยศาสตราจารยประกาศ ชมภูทอง รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจําป 2556 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่า รับรางวัลนักวิจัยระดับดี  
ในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป 2556 วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 
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กิจกรรมโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 4  
“ภาคีเครือขายสานสัมพันธ”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระหวางวันท่ี 2-4 สิงหาคม 2556 
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การเขารวมประกวดรองเพลงลูกทุงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ในกิจกรรม “ลาดกระบังชุมพร นิทรรศ คร้ังท่ี 1” ระหวางวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2556 

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

โดยนายอภิสิทธิ์ เอมหลํา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ  นางสาวอรสา บุญหรรษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดรองเพลงลูกทุง  
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การจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เชน การทําอุปกรณวัวลาน 

การแทงหยวก การพับใบตอง งานบายศรี 
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ฟกขาว (Gac fruit) 
 

ชมดาว ขาํจริง 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 ฟกขาวมีช่ือวิทยาศาสตรคือ Momordica cochinnenis (Lour.) Spreng. อยูในวงศ  Cucurbitaceae มีถ่ิน
กําเนิดในประเทศจีน พมา ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนพืชที่ชาวเวียดนามใชประกอบอาหาร
มาก ขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือแยกรากปลูก และมีช่ือเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน เชน ฟกขาว มะขาวหรือ
ผักขาว หมากอุบขาวหรือผักไทรใหญ ข้ีกาเครือหรือข้ีพราไฟ เปนตน                    
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

          ลําตน ลําตนเปนเถาเลื้อย มีมือเกาะยึดกับตนไมใหญ เถาสี
เขียวอมเหลืองหรือเขียวเขม ลักษณะสี่เหลี่ยม เถาแกมีขอโปน
ออกเปนปุ ม ผิวเถาจะมี เมล็ดสีขาวเล็กๆ กระจายอยูทั่วไป 
เสนผาศูนยกลางของเถา 0.5-1 เซนติเมตร 
          ใบ  เปนใบเด่ียว ผิวมัน เรียงแบบสลับ รูปหัวใจหรือรูปไข 
ปลายแหลม โคนใบโคงมนและเวาเขาหากานใบ ขอบใบทั้ง 2 ขาง
เวาเขาหาเสนกลางใบ เปนสามแฉก แผนใบเรียบเปนมัน สีเขียวเขม 
ขนาดกวางยาวเทากันประมาณ 6-20 เซนติเมตร ใบประดับมีขน 
ลักษณะเหมือนรูปหัวใจ 
 
 
 
 

 ดอก  เปนดอกเด่ียวขนาดใหญคลายดอกตําลึง มีกลีบดอก 5 กลีบ พบที่ซอกใบ แยกเพศ อยูคนละตน กลีบ
ดอกมีสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีนํ้าตาลแกมมวง ลักษณะของดอก มี 2 ประเภทคือ 1) ดอกเพศผูมี 5 กลีบ เกสรมี 
3 พู โดย 2 พู มีลักษณะสมบูรณและอีกพูมีความยาวเปนครึ่งหน่ึงของสองพูแรก กลีบดอกยาวประมาณ 5-6 
เซนติเมตร สีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีนํ้าตาลแกมมวง 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 แตละผลหนักต้ังแต 0.25-1.9 กิโลกรัม ผลออนมีสีเขียว มีหนามถ่ีและเปลี่ยนเปนสีเหลือง สม 
แดง เมื่อสุกตามลําดับ (ภาพที่ 1) โดยใชเวลาประมาณ 7-8 สัปดาห 
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ภาพท่ี 1 การเปลี่ยนสีของผลฟกขาว 
 

 เมล็ด มีจํานวนมาก เรียงตัวแบบเมล็ดแตง เปนรูปไขยาว 1.8-2 เซนติเมตร แบน เปลือกหุมสีดํา ดานบนมี
ลายเหมือนแกะสลัก  
 
ลักษณะการเจริญเติบโตของฟกขาว 
 
ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของฟกขาวท่ีชวงอายุตาง ๆ 

ระยะเวลา ลักษณะการเจริญเติบโต 

1 เดือน 
เริ่มมีการเจริญเติบโตที่เร็วมาก โดยมีใบจริง ใบมีลักษณะใบเปนใบเด่ียว รูปหัวใจปลายใบแหลม สวน
เถามีสีเขียวเขม เริ่มมีมือเกาะออกมาจากสวนของเถาเลื้อย 

2 เดือน มีการเลื้อยของเถาข้ึนคาง มีการแตกกิ่งขางเพิ่มข้ึน และสวนใบแรกจะเปลี่ยนสีเขียวเริ่มเปนสีเหลือง 

3 เดือน 
เริ่มจะมีการออกดอกที่ซอกใบ ซึ่งฟกขาวจะมีเพศแยกกันอยูคนละตนอยางชัดเจน โดยมีลักษณะของ
ดอกเพศผู และเพศเมียที่แตกตางกัน 

4 เดือน เริ่มมีการติดผล โดยผลมีลักษณะเปนหนามแหลม มีสีเขียวออน มีขนาดเล็ก  

5 เดือน มีการเจริญเติบโตชาลง โดยผลเริ่มจะมีการขยายเพิ่มข้ึน และมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีเหลืองสม 
6 เดือน ผลมีการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองสมเปนสีแดงเขม เหมาะสมแกการเก็บเกี่ยว  
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ภาพท่ี 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 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณไลโคปน  ในผลไมชนิดตางๆ 

ผลไม 
ปริมาณไลโคปน 

(ไมโครกรัม/กรัม/นํ้าหนักผล) 
มะเขือเทศสกุ 

แตงโม 
ฝรัง่ 
สมโอ 

เย่ือหุมเมล็ดฟกขาว 

31 
41 
45 

33.6 
380 

(ท่ีมา: รัตนพงษ  จันทะวงษ, 2554) 

 

  

ข 

ง ค 

 ก 
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    ภาพท่ี 3 ผลของฟกขาว 
 
ประโยชนของฟกขาว 

1. ตานอนุมูลอิสระ เสริมสรางภูมิคุมกันปองกันการติดเช้ือ 
2. ลดความเสี่ยงจากโรคโลหิตจาง     
3. ปองกัน และรักษาอาการตับอักเสบ    
4. ชวยกระตุนพัฒนาการและการเติบโตของเด็กใหแข็งแรง    
5. ชวยปองกันเย่ือนัยนตาแหงที่มีสาเหตุจากสารสําคัญในเรตินา    
6. ชวยปองกัน และบรรเทาการขาดวิตามิน และสารอาหารตางๆ ทั้งในเด็ก และผูใหญ 7. ชะลอความแก

ปองกันผิวหนังแหงตกสะเก็ด บํารุงผิวพรรณใหเรียบเนียน มสีุขภาพดี  
8. ชวยใหอัตราการเผาผลาญพลังงานสม่ําเสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารไดดีย่ิงข้ึน  
9. ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือด  
10. ชวยปองกันและรักษาการติดเช้ือจากการใชรังสี ไดรับสารพิษจากการที่บริโภคมากเกินไป และสารพิษ

ตางๆ ที่ปนเปอนอยูในผัก ผลไม เน้ือสัตวตางๆ ทั้งน้ียังชวยปรับสภาพรางกายใหฟนฟูโดยเร็ว และปองกันการเกิดสาร
กอมะเร็ง  
 
การแปรรูปและผลิตภัณฑฟกขาว    
 1. การแปรรูปฟกขาวเปนอาหารตาง ๆ เชน หุงขาวดวยฟกขาว แกงเลียงฟกขาว ผัดยอดฟกขาว และ
ไอศกรีมฟกขาว เปนตน (ภาพที่ 4) 

 
ภาพท่ี 4 การแปรรูปฟกขาวเปนอาหารชนิดตาง ๆ  

  

เยื่อหุมเมล็ดมีไลโคปน 380 ไมโครกรัม 

เบตาแคโรทีน 101 ไมโครกรัม  

มากกวามะเขือเทศประมาณ 10-12 เทา !!! 



 - 12 - 

 
 2. ผลิตภัณฑจากฟกขาว เชน เครื่องด่ืม ครมีบํารงุผิว สบู และยารกัษาโรค เปนตน (ภาพที่ 5) 
                      

 
 

ภาพท่ี 5 ผลิตภัณฑฟกขาวตาง ๆ 
 

สถานท่ีจําหนายฟกขาว 
 สถานที่ปลูก จําหนาย และแปรรปูฟกขาว ที่ถือวาเปนรายใหญคือ วิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลกูฟกขาวบาน
ปลักไมลาย หมู 6 ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม ซึง่จําหนายผลสดในราคากิโลกรมัละ 30 บาท 
(ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพท่ี 6 สถานท่ีจําหนายฟกขาว 
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มิติใหม : ไมผลทรงเตี้ย ระยะชิด 
 

ทรงศักด์ิ ธรรมจํารัส 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ครุศาสตรเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
การปลูกไมผลทรงเต้ีย ระยะชิด เปนระบบการปลูกไมผลรูปแบบใหมที่นิยมในหลายๆประเทศ ไดแก  ญี่ปุน  

ไตหวัน  ยุโรป  อเมริกา และออสเตรเลีย  เปนตน ซึ่งแตกตางกับการทําสวนไมผลของการเกษตรไทยแบบด้ังเดิมที่มี
การปลอยใหทรงตนสูงใหญ ทําใหสะดวกตอการจัดการสวนไมผลดานตางๆ เชน การฉีดพนปุยทางใบก็ปฏิบัติไดยาก 
การฉีดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไมทั่วถึง ตลอดจนการหอผล การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีความยุงยาก และสิ้นเปลือง
แรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ดังน้ันเกษตรกรชาวไมผลที่มีแนวคิดที่จะสราง
สวนไมผลใหม หรือปลูกทดแทนสวนไมผลเกา การปลูกไมผลทรงเต้ีย ระยะชิด จึงนาจะเปนทางเลือกอีกทางหน่ึงที่
นาสนใจสําหรับเกษตรกรชาวสวนไมผล ซึ่งผูเขียนจะขอนําเสนอรายละเอียดเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดังน้ี  

 
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 ข้ึนไป 
 
ประโยชนของการปลูกไมผลทรงเต้ีย ระยะชิด  

1. ผลผลิตตอตนและตอหนวยพื้นที่ถึงจุดสงูสุดเร็วและระยะเวลาคืนทุนสั้น    
2. สามารถบังคับหรอืกระตุนการออกดอกไดงาย  
3. ปฏิบัติดูแลรักษาและควบคุมการผลิตไดสะดวกและทั่วถึง 
4. งายตอการจัดการ ลดการใชแรงงาน และใชเครื่องจักรกลทดแทนไดงายกวา 
5. ใชเครื่องจกัรกลและเทคโนโลยีไดอยางคุมคา 
6. ลดความเสียหายจากลมพายุ 
 

จุดมุงหมายของการควบคุมขนาดและรูปรางของตนไมผล 
1. ใหขนาดของตนเหมาะแกการทํางาน ดูแลรักษา และใหผลผลิตสงู  
2. ควบคุมสมดุลระหวางการเจรญิเติบโตทางกิ่งใบกับการใหดอกผล 
3. มีตําแหนงการใหดอกผลในตนที่เหมาะสม 
4. ใหมีการกระจายของแสง และการถายเทอากาศในทรงพุมอยางเพียงพอ 
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การปลูกไมผลทรงเต้ีย ระยะชิด 
การปลูกไมผลทรงเต้ีย ระยะชิด เปนเทคนิคหน่ึงที่นิยมทําในไมผลหลายชนิดซึง่ใหประโยชนคุมคา มีวิธีการไม

ยุงยาก เกษตรกรสามารถทําไดเอง ดังน้ี 
1. การกําหนดระยะปลูก เกษตรกรสามารถกําหนดระยะปลูกไดตามความตองการ อาจเริ่มต้ังแตระยะ

ระหวางตน 2 – 6 เมตร และระหวางแถว 2- 6 เมตร  
 

ภาพท่ี 1 จํานวนตนตอไรของการปลูกไมผลระยะชิด               ภาพท่ี 2 การวางผังแปลงปลูกไมผลระยะชิด 
           ระยะปลูก 2 x 4 เมตร 
 

2. การควบคุมทรงพุม หลังจากปลูก 1 ปใหตัดแตงตนใหเปนรูปทรงฝาชีหงายหรือทรงแบนโดยการใชเชือก
โนมกิ่งใหเจริญในแนวนอน เพื่อกระตุนการแตกกิ่งที่เจริญในแนวนอน เพราะการเพิ่มปริมาณกิ่งและใบใหมากข้ึน จะ
ทําใหไดทรงพุมที่มีขนาดใหญข้ึนเพื่อพรอมที่จะบังคับการออกดอกตอไป  

            ภาพท่ี 3 การใชเชือกเพ่ือโนมก่ิง     ภาพท่ี 4 การควบคุมทรงพุมทรงฝาชีหงายหรือทรงแบน 
 

3. การบังคับการออกดอก เมื่อไมผลเจริญเติบโตมาถึงชวงหน่ึงที่สามารถบังคับออกดอกได ใหเกษตรกร
บังคับการออกดอก ซึ่งในไมผลแตละชนิดจะมีระยะเวลาต้ังแตปลูกจนสามารถบังคับการออกดอกไดแตกตางกันไป 
เชน มะมวง มะนาว ลําไย ใชระยะเวลาต้ังแตปลูกจนสามารถบังคับการออกดอกไดอยูในชวง 2 ปครึ่งถึง 3 ป ซึ่ง
ข้ึนอยูกับขนาดของทรงพุมดวย 

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 
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4. การตัดแตงกิง่ ภายหลงัเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลวใหทําการตัดแตงกิ่ง เพื่อควบคุมทรงพุม โดยใชทรงฝาชีหงาย
หรือทรงแบน หลังจากน้ันตนไมผลจะเริ่มแตกใบออน ปลอยใหตนไมผลแตกใบออนไปเรื่อยๆ พรอมกับการดูแลรักษา 
เพื่อเตรียมตนสําหรับการบงัคับการออกดอกตามชีพจักรของตนไมผลตอไป  

 
วิธีการควบคุมขนาดและรูปรางของตนไมผล  
 วิธีการควบคุมขนาดและทรงพุมไมผลตามหลักวิชาการน้ันสามารถปฏิบัติไดหลายวิธีดวยกัน ดังน้ี  

1. การใชพันธุกรรมหรือการใชตนตอแคระ เปนการนํากิ่งพันธุดีของไมผลที่ตองการมาทําการเสียบยอดบน
ตนตอแคระ ซึ่งจะทําใหตนใหมที่ไดมีลักษณะตนเต้ีย ไมสูงมาก ตามพันธุกรรมของตนตอ 

2. การตัดแตงกิ่ง เปนวิธีการควบคุมขนาดและรูปรางของไมผลที่ไดผลดี และนิยมปฏิบัติกันอยางแพรหลาย 
โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแลวจะตองทําการตัดแตงกิ่งเพื่อไมใหทรงพุมแผขยายออกไป  

3. การตัดแตงราก เปนการกําหนดใหรากมีเจริญเติบโตในพื้นที่ที่จํากัด โดยการขุดเปนรองรอบๆ ทรงพุมไม
ผล ทําใหรากไมสามารถหาอาหารไปเลี้ยงตนอยางเต็มที่ สงผลใหตนมีการเจริญเติบโตลดลง ลําตนจึงไมสูงใหญ 
วิธีการน้ีคอนขางจะมีผลเสียตอตนไมผลมากกวาผลดี เน่ืองจากถามีการขุดลึกเกินไป จะทําใหตนไมผลตายได   

4. การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไดแก สารพาโคลบิวทราโซล ซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอการ
เจริญเติบโตของพชื ใชไดผลดีกับไมดอกไมประดับ แตในไมผลยังใชไดผลไมชัดเจน ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการศึกษาวิจัย
เพื่อใชควบคุมขนาดทรงพุมของลําไยที่ปลูกระยะชิด  

 
เอ้ือเฟอขอมูลและภาพประกอบโดย 

ผศ.พาวิน มะโนชัย  
สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม  
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การปลูกมะมวงทรงเต้ียระยะชิดในประเทศไตหวัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตัดแตงทรงเปดกลางพุมของมะมวงทรงเต้ียระยะชิด

ในประเทศไตหวัน 

 

 
มะมวงทรงเต้ียระยะชิดในประเทศออสเตรเลีย 
 
 

 
การตัดแตงกิ่งทรงสี่เหลี่ยมของมะมวงทรงเต้ียระยะชิด
ในประเทศออสเตรเลีย 
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การตัดแตงกิง่ลําไยเพือ่ควบคุมทรงพุม 

 

การติดผลของลําไยที่ตัดแตงกิง่ทรงสี่เหลี่ยมของ
ประเทศออสเตรเลีย 

 

 
การติดผลของขนุนทรงเต้ียในประเทศออสเตรเลีย 
 

 

 
ขนุนทรงเต้ียในประเทศออสเตรเลีย       

ลําไยทรงเต้ียของประเทศจีน ลิ้นจี่ทรงเต้ียระยะชิดของประเทศจีน 
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ลําไยทรงเต้ียระยะชิดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดผลของลําไยทรงเต้ียระยะชิดในประเทศไทย 

พุทราทรงเต้ียข้ึนคางในประเทศจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การติดผลขององุนตนเต้ียในประเทศจีน 
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สัตวเลี้ยงบําบดั (Pet Therapy) 
 

มหิศร ประภาสะโนบล 
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 สัตวเลี้ยงบําบัด เปนอีกศาสตรหน่ึงของการบําบัดดวยสตัว ซึ่งมีประโยชนตอมนุษยทัง้ในดานจิตวิทยา 

ชีววิทยาและสังคม เปนการบําบัดที่ไมมรีูปแบบและกระบวนการที่แนนอน สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัแตละ
บุคคล สัตวที่นิยมนํามาบําบัดอาการเจบ็ปวยในมนุษยไดแก สุนัข มา โลมา ปลาและแมว เปนตน ทัง้น้ีการเลือกชนิด
ของสัตวทีจ่ะนํามาบําบัดน้ันข้ึนอยูกบัความเหมาะสมในการบําบัด ทั้งปจจยัในดานผูปวย แพทยผูใหการบําบัด และ
ชนิดของสัตวที่นํามาใชบําบัด เพือ่ใหการบําบัดชวยเสริมผลของการรักษาตามแนวทางหลกั 
 
บทนํา 
 มนุษยและสัตวเลี้ยง เปนสิ่งมีชีวิตที่อยูคูกัน ประโยชนทีเ่กือ้กูลกันที่หลายทานทราบและสัมผัสรับรูได ไมวา
จะเปน สัตวเปนปจจัยสําคัญของมนุษย เปนแหลงอาหารทีส่ําคัญตอการดํารง ชีวิต ผลผลิตทีส่ําคัญไดแก เน้ือ นม 
และไข  สําคัญตอการเปนเครือ่งนุงหม ทีผ่ลิตจากขนและหนังของสัตว ใชเพื่อเปนแรงงานอาทิ รถมา วัวเทียมเกวียน 
และการไถคราดนาโดยใชแรงงานกระบอื เปนตน สําหรับประโยชนอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษยน้ัน นอกจาก
ประโยชนที่ไดรับทางกายจากอาหารแลว สัตวเลี้ยงยังเปนเพื่อนที่ดีทางใจของมนุษยเรา นอกจากน้ีแลวสัตวเลี้ยงหลาย
ชนิดยังมีสวนสําคัญอยางมากในการชวยบําบัดอาการเจบ็ปวยใหกับมนุษยได หรือทีเ่รียกกันวา สัตวเลี้ยงบําบัด (Pet 
therapy)  
 สัตวเลี้ยงบําบัด นับเปนรูปแบบหน่ึงของการบําบัดดวยสัตว (Animal therapy) และยังเปนสวนหน่ึงของการ
บําบัดทางเลือก (Alternative therapy) ของการแพทยเสริมและทางเลอืก ปจจุบันการใชสัตวบําบัดถือเปนศาสตรที่
กําลังไดรบัความสนใจเปนอยางมากและมีความนิยมแพรหลายมากข้ึน โดยไดรับการยอมรับในทางการแพทยเพือ่ใช
บําบัดรกัษาอาการเจบ็ปวยของมนุษยได และมีงานวิจัยรองรับมากพอควรวาการบําบัดไดผลเปนอยางดี โดยสัตวที่
นิยมนํามาใชในการบําบัดรักษามทีั้งสัตวเลี้ยงและสัตวใชงานทั่วไปซึ่งจะไดกลาวตอไป 
 

 
 

สัตวเลี้ยงและปศุสัตวเพ่ือการบําบัด 
แนวคิดของสัตวเลี้ยงบําบัด 

สัตวเลี้ยงและมนุษยมีปฏิสัมพันธกันในหลายเรื่อง ไดแกการรับรูสัมผสั เสริมสรางสมาธิ ความไววางใจ ให
สัมผัสทีป่ลอดภัยอบอุน และเปนมิตร นอกจากน้ียังชวยใหเด็กในวัยตางๆไดสัมผัส เกิดการเรียนรูในเรื่องสัมพันธภาพ 
การเอือ้อาทร การรูจักให สงผลตอการตอบสนองทางอารมณไดดีข้ึน  

http://www.google.co.th/imgres?start=171&hl=th&biw=1280&bih=797&tbm=isch&tbnid=07EQCW-s8shf3M:&imgrefurl=http://www.siberiano.it/Pettherapy.htm&docid=3SBm8VayxSMpQM&imgurl=http://www.siberiano.it/Img/Pet (4).jpg&w=400&h=300&ei=nDI5UsPoKoemrQf-7IBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=438&vpy=172&dur=1141&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=97&page=6&tbnh=145&tbnw=197&ndsp=35&ved=1t:429,r:95,s:100,i:289
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สัตวที่นํามาใชในการบําบัดมักเปนสัตวเลี้ยงในบาน ไดแก สนัุข และแมว ปศุสัตว อาทิ กระบือ แกะ และมา 
นอกจากน้ีสัตวในทองทะเลทีเ่ปนมิตรกบัมนุษยเรา ไดแก โลมากม็ีการนํามาเพือ่การบําบัดดวย การพิจารณาวาสัตว
ชนิดใดเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชในการบําบัดน้ัน ข้ึนกับหลายๆ ปจจัย ไมวาจะเปนการเลอืกชนิดและขนาดของสัตว 
หากวาเปนสุนัขพันธุเล็ก อยางพูเดิล ชิวาวา หรือปอมเพอริเนียล อาจมีความเหมาะสมกบับานพกัอาศัยที่มพีื้นที่ไม
มากนัก เน่ืองจากสุนัขเหลาน้ีตองการพื้นที่อาศัยไมมากน่ันเอง อีกทั้งผูรบัการบําบัดยังสามารถอุมไดงายดวย แตถา
หากเปนสุนัขพันธุใหญอยาง ลาบราดอรรีทรฟีเวอร หรือโกลเดนรีทรฟีเวอร แลว ก็มีความเหมาะสมสําหรับผูที่น่ังอยู
บนรถเข็นและมบีรเิวณบานที่กวางขวางเชนกัน แตถาหากเปนปศุสัตวและสัตวบางชนิดแลว ก็จําเปนตองใชในการ
บําบัดนอกสถานที่พักอาศัย ซึ่งไดแก โลมา (โลมาบําบัด) และมา (อาชาบําบัด) เปนตน 

การสรางความผูกพันใหเกิดระหวางผูบําบัดและสัตวเลี้ยง ถือไดวาเปนหัวใจทีส่ําคัญของการรักษา ตัวสัตวเอง
สามารถกระตุนใหเกิดความผูกพันไดงาย ดังน้ันการสื่อสารและการสัมผสัของมนุษยและสัตวเปนสวนผสมทีล่งตัว 
อยางย่ิงในการบําบัดดวยสัตว 
 
ประโยชนของสัตวเลี้ยงบําบัด 

โดยสรปุแลวการบําบัดดวยสัตวมีประโยชนอยางนอย 3 ประการคือ  
1. ผลทางดานจิตวิทยา คือ ชวยใหเกิดความผอนคลาย สรางเสริมแรงจูงใจ ในผูปวยที่มปีญหาดานอารมณ

และจิตใจ สามารถชวยเสรมิสรางสภาพแวดลอมทีเ่ปนมิตร ความผูกพัน และความเอื้ออาทรที่ดีได  
2. ผลทางดานชีววิทยา คือ การเพิ่มสญัญาณชีพ การกระตุนใหเกิดการสือ่สารระหวางผูปวยและผูดูแล สัตว

เลี้ยงสามารถชวยกระตุนการสื่อสารไดเปนอยางดี เปนเพื่อนคุย เปนผูรบัฟงที่ดีเสมอ อยางกรณีของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่ไดรับการฟนฟูสมรรถนะในความบกพรองดานการสือ่สาร หรอืเพิง่เริ่มหัดพูดใหม ใหกลบัมาดีไดอีกครัง้ 

3. ผลทางดานสังคม คือ กระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางผูปวยและผูดูแล ซึ่งสัตวเลี้ยงชวยเสริมสราง 
ปฏิสัมพันธทางสงัคมไดเปนอยางดี  
 
ประเภทของสัตวท่ีนํามาบําบัด 

1. สุนัขบําบัด (Dog therapy) 
สุนัขบําบัด หรือการนําสุนัขมาชวยในการบําบัด สามารถชวยไดทั้งเรือ่งของรางกายและจิตใจ การบําบัด

ทางรางกายสําหรบัผูปวยที่มีอาการอมัพฤกษ อัมพาต โดยหลักทั่วไปของกายภาพบําบัด ตองมีการบรหิารกลามเน้ือ 
สุนัขสามารถเขามาชวยใหมีการขยับแขนหรือขาของผูปวยเพิ่มข้ึน โดยการโยนสิง่ของไปแลวใหสุนัขว่ิงและคาบ
กลับไปมา ทําใหผูปวยไมรูสกึเบื่อหนายและสามารถออกกําลังไดนานข้ึน การลูบคลํา หรอืการแปรงขนสุนัขกเ็ปนการ
ออกกําลงักายของแขนอยางหน่ึง โดยการนําสุนัขไปแสดงโชวความนารักใหผูสงูอายุหรือเด็กดู เพื่อชวยใหคลายความ
เหงาลงได ถือวาเปนการบําบัดทางจิตใจได และการเลี้ยงสุนัขยังชวยลดอาการซมึเศราของผูปวยโรคซึมเศราที่มีตอ
ตนเองและคนรอบขางใหเปนเชิงบวกมากข้ึน สุนัขที่นํามาบาํบัดควรเลอืกพันธุที่มีความเหมาะสม มีการตอบสนองตอ
คนคอนขางดี เชน สุนัขพันธุลาบราดอรรทีรีฟเวอร หรอืพนัธุโกลเดนรีทรีฟเวอร ซึ่งในตางประเทศนิยมนําสองพันธุน้ี
มาชวยในการบําบัดผูปวยมากที่สุด  
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สุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร 
 

สําหรับในประเทศไทยเอง ที่โรงพยาบาลกลวยนํ้าไทและโรงพยาบาลกรงุเทพไดมีการเลือกใชสุนัขในการ
บําบัดผูปวยอัมพฤกษอมัพาตและคนชรา  

 
2. มาบําบัด หรืออาชาบําบัด (Hippotherapy) 

มาบําบัด หรอือาชาบําบัด เปนการนํามามาชวยในการบาํบัด ที่เรียกวา Hippotherapy ซึ่งคําวา 
Hippo มาจากภาษากรีก แปลวา มา สวนคําวา therapy แปลวา การบําบัด มีงานวิจัยทีส่นับสนุนใหเห็นถึงผลดีพอ 
สมควร กับเด็กพเิศษกลุมที่มีความผิดปกติดานระบบการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือและขอตอ เชน โรคสมองพิการหรือ 
ซีพ ี (C.P. ยอมาจาก cerebral palsy) นอกจากน้ีมกีารนํามาใชในการบําบัดเด็กออทสิติกทีม่ีปญหาทางดานการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจเชนกัน สําหรับประเทศไทยไดมีการนํามามาใชบําบัดอยาง
จริงจังแลวในบางหนวยงาน เชนที่กรมการสัตวทหารบกไดจัดใหมีโครงการอาชาบําบัด เพื่อชวยบําบัดเยาวชนที่มี
ความผิดปกติ พิการทางรางกายจิตใจและอารมณ หรือเยาวชนที่มีปญหาดานสุขภาพอื่นๆ เชน โครงสรางรางกาย
ผิดปกติ สมาธิสั้น เด็กออทสิติก โดยนํามาของชมรมนักกฬีาข่ีมา กรมการสัตวทหารบก มาใชในการบําบัดโรคตางๆ 
ดังกลาว      

การที่จะอยูบนหลงัมาไดดีน้ัน จะตองมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแนนกับตัวมา คือขาตองหนีบไวขาง
ลําตัวมาตลอด และมีสมาธิจดจออยูกับการข่ีมา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนทักษะที่ไดเพิ่มข้ึนจากการข่ีมาโดยอัตโนมัติ 
จังหวะการกาวยางของมาใกลเคียงกับจังหวะการกาวเดินของมนุษย เมื่อเด็กพิเศษไดมีโอกาสน่ังบนหลังมาก็
เปรียบเสมือนกับการไดฝกเดินดวยตัวเอง นอกจากน้ีการน่ังบนหลังมายังเปนการกระตุนกลามเน้ือสวนตาง ๆ ให
เคลื่อนไหวเปนจังหวะเพราะตองขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถชวยลดอาการเกร็งตางๆ ไดเปนอยางดี  เสมือน
การทํากายภาพบําบัดรูปแบบหน่ึง นอกจากน้ีเด็กยังไดฝกฝนการปรับตัวของสภาพรางกายใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนประสบการณที่ไดรับจากการประคองตัวใหสามารถน่ังอยูบนหลังมาได โดยรางกายจะมีการปรับตัวเองเปน
เสมือนกลไกอัตโนมัติ อาจเรียกไดวาเปนสัญชาตญาณความอยูรอดของมนุษยที่พยายามจะรักษาสมดุลของรางกาย
ไมใหตกลงมาจากหลังมาน่ันเอง 
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การประคองตัวน่ังบนหลังมา 
 

3. โลมาบําบัด (Dolphin therapy) 
โลมาบําบัด เปนอีกทางเลือกหน่ึงของการบําบัดดวยสัตว โลมาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทีม่ีความใกลชิด

ผูกพันกบัมนุษย มีเสนห เปนมิตรและมีสติปญญามาก สามารถแสดงปฏิกริิยาตอบโตอยางลึกซึง้ โลมาเปนสัตวที่
พยายามเขามาใกลชิดกับมนุษยและมนุษยสามารถสัมผัสความรูสกึน้ันไดเชนกัน เวลาที่โลมาสงเสียงออกมาเสมอืนมี
คลื่นพิเศษเรียกวา คลื่นเสียงความถ่ีสูง (ultrasonic) เขาไปจูนหรือปรับสมดุลคลื่นสมองของมนุษย เสียงของโลมาน้ัน
มีคุณสมบัติพิเศษอยางหน่ึงคือ ใหความรูสึกดีและใหความสุข นับวาเปนเสียงบําบัดใจ ที่มีพลังในการเยียวยา การ
บําบัดดวยโลมามีขอจํากัด เน่ืองจากไมสามารถนํามาบําบดัที่บานไดเอง ความเปนไปไดก็คือการนําเฉพาะเสียงของ
โลมามาชวยในการบําบัด ซึง่เรียกวาการบําบัดดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (ultrasonic therapy) 

 

 
การลงไปเลนนํ้ากับโลมาเพ่ือการบําบัด 

 

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเทอร ประเทศอังกฤษ พบวา การเลนกบัปลาโลมาอยางใกลชิดสามารถ
บําบัดรักษาโรคซึมเศราไดดีกวาการหยุดพักผอน นอกจากน้ียังพบวาโลมาบําบัดมปีระโยชนในเด็กที่มีสมาธิสั้น ออทิสติก 
ดาวนซินโดรม วัยรุนติดยาเสพติด หรือแมกระทัง่ผูใหญที่นอนไมหลบั วิตกกังวล ซึมเศรา และสมองเสื่อมอัลไซเมอร 
เปนตน โลมาบําบัดไมใชแคไปวายนํ้าเลนกบัโลมาเพียงอยางเดียว แตยังตองเรียนรูเกี่ยวกบัชีวิตโลมาในช้ันเรียนศิลปะ 
กระตุนความสนใจเกี่ยวกบัโลมากอนลงสัมผสัจริงเมื่อลงนํ้าไปเลนกับโลมา ตองพยายามประคองตัว รักษาสมดุลของ
รางกายขณะอยูในนํ้าใหได ทําใหไดฝกออกแรงกลามเน้ือสวนตางๆ อยางเต็มที ่ โดยมีโลมาเปนแรงจูงใจ ซึ่งโลมาชวย
ทั้งในเรื่องของการเสริมสรางแรงจงูใจ และเสรมิแรงเมื่อมพีฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเกิดข้ึน นอกจากน้ีโลมายัง
สามารถชวยพัฒนาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกบัตัวเอง การยอมรบัตัวเอง ลดความตึงเครียดและทําใหเด็กพรอมที่จะ
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เรียนรูสิง่ใหมๆ ไดดีข้ึน สําหรบัในประเทศไทยเอง ยังไมมีโปรแกรมโลมาบําบัด แตก็พบวามเีด็กพิเศษบางรายไปเขา
โปรแกรมในตางประเทศซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจเชนกัน แตก็มีคาใชจายที่สูงมาก 

 

4. มัจฉาบําบัด (Fish therapy) 
มัจฉาบําบัดหรือการนําปลามาชวยในการบําบัด ปจจบุันมีการนํามาใชบําบัดกันพอสมควร การเลี้ยงปลา

นอกจากจะชวยผอนคลายความเครียดและคลายเหงาไดแลว ยังมีการเลือกใชปลาสวยงามบางชนิด เชน ปลาเงินและ
ปลาทอง มาชวยคลายเครียดในกลุมผูปวยโรคหัวใจและโรคความดันโลหิต ในประเทศตุรกีมีการทดลองนําเอา
ปลาสไตรเกอรและปลาลิกเกอร ซึ่งพบเฉพาะในตุรกเีทาน้ัน มาชวยบําบัดรักษาอาการโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน 
(psoriasis) โดยใหผูปวยลงไปแชนํ้าแรกลางแจงที่มีคุณสมบัติของธาตุซีลเีนียมราว 13 ppm ความเปนกรดดาง 7.2 
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส วันละ 2 ครั้ง รวม 8 ช่ัวโมงตอวัน จากน้ันปลอยใหปลาลงแทะบริเวณทีเ่ปนผื่นใหคอยๆ
หลุดออกไป การบําบัดดวยปลามักใชปลามาทําสปาโดยมีจุดประสงคเพือ่ชวยใหผูปวยไดผอนคลายและกําจัดสิ่ง
สกปรกทีเ่ทา ในการบําบัดโรค ปลาการา และปลาเอสพีมา มักเปนชนิดที่นิยมนําใช ปลาเหลาน้ีสามารถดูดเอาเซลล
ผิวหนังที่ตาย รวมทั้งแบคทีเรียและเช้ือราที่กอใหเกิดกลิ่นอับที่เทาออกไปได อีกทั้งนํ้าลายของปลายังปลอยเอนไซม 
Diathanol ออกมา ซึ่งเอนไซมน้ีทําหนาที่ชวยกระตุนผิวใหเกิดเซลลใหมและชวยซอมแซมเซลลผิวเกาทีส่ึกหรอ ทําให
ผิวมีความชุมช้ืนข้ึน จึงลดรอยแตกที่สนเทาไดเปนอยางดี ซึง่วิธีการรักษาดังกลาวไมควรซือ้ปลามาทําเอง แตควรรักษา
โดยแพทยผูเช่ียวชาญหรือใหแพทยเปนผูแนะนํา เพราะปลาแตละชนิดมีคุณสมบัติไมเหมือนกัน จงึอาจเปนอันตราย 
และบอนํ้าที่ใชน้ันตองอยูในระบบที่ควบคุมความสะอาดและกําจัดเช้ือไดดวย จึงควรอยูในความดูแลของผูเช่ียวชาญ
เทาน้ัน และทีส่ําคัญยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยันวาใชไดกับผูปวยทุกคน 
 
 
 
                                       
                                       
 
 
 
 
 

สปาเทาโดยการใชปลามาชวยบําบัด 
 

5. แมวบําบัด (Cat therapy) 
แมวบําบัดหรือการนําแมวมาชวยในการบําบัด สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี แมว

เปนสัตวเลี้ยงที่มพีฤติกรรมของความอยากรูอยากเห็นสงูมาก และยังเปนสัตวที่มจีิตวิทยาสงู รับรูสัมผัสอารมณ
ความรูสึกของคนไดดี สามารถเตือนภัยแผนดินไหวและภัยธรรมชาติตางๆได แมวที่นํามาใชบําบัดตองคัดเลอืกกัน
พอสมควร ควรเปนแมวทีเ่ช่ือง เลี้ยงงาย นารัก ขนสวย มีเสนหดึงดูดไดดี มีนิสัยทีส่งบ ไมตกใจงาย ทนตอสิ่งกระตุนที่
ผิดแปลกไดดีทั้งสิ่งทีม่องเห็นและเสียงที่ไดยิน ทั้งน้ีมกีารนําแมวมาชวยนวดในเด็กพิเศษกลุมที่มีความผิดปกติดาน
ระบบการเคลือ่นไหวของกลามเน้ือและขอตอ เชน โรคสมองพิการ แตทั้งน้ียังไมมงีานวิจัยสนับสนุน  
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แมวเปนสัตวท่ีนารักและมีเสนหท่ีดึงดูด 
 

6. ชางบําบัด (Elephant therapy) 
ชางไทยถือไดวาเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทยมาชานาน อดีตใชชางเปนพาหนะ ใชแรงงานเพื่อการลาก

ทอนซุงจากปา ปจจุบันใชชางเพื่อการทองเที่ยว เปนพาหนะเพื่อการทองไพรและเพื่อการแสดง เปนตน สําหรับการนํา
ชางมาชวยในการบําบัดน้ัน ในประเทศไทยซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุน เชนงานวิจัยของสรอยสุดา และคณะ (2553) ได
ศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยตอกระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึกในบุคคลออทิสติก ซึ่งเปน
อาสาสมัครออทิสติก กรณีศึกษาจํานวน 4 คน อายุระหวาง 9-18 ป เขารับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยที่ศูนยอนุรักษ
ชางไทย จังหวัดลําปาง แบบตอเน่ืองเต็มวันในวันจันทร อังคาร พฤหัสบดีและศุกร (4 วันตอสัปดาห) เปนเวลา 3 
สัปดาห เขารวมโปรแกรมบาํบัดในกิจกรรม 8 กิจกรรมที่พัฒนาโดยทีมวิจยั ผลการศึกษาพบวา กรณีศึกษาทั้ง 4 รายมี
คะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการบูรณาการประสาทความรูสึก หลังเขารับโปรแกรมเพิ่มข้ึน จากการใชแบบตรวจ
รายการพฤติกรรมแบบสั้น และมีคะแนนพฤติกรรมเชิงคุณภาพในการวัดทางคลินิก ทั้งในมิติของเวลาที่ใชในการทรง
ทาและความถูกตอง/สมบูรณในการทรงทาเพิ่มข้ึน พบความสอดคลองการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบูรณาการ
ประสาทความรูสึกจากผูบําบัดและผูปกครองของแตละกรณีศึกษา รวมทั้งจากการสงัเกตพฤติกรรมการตอบสนองเพื่อ
การปรับตัวในชีวิตประจําวันในกรณีศึกษาทั้ง 4 ราย ซึ่งรายงานจากผูปกครองและคุณครู มีความเหมาะสมมากข้ึน 
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของนันทณี เสถียรศักด์ิและคณะ (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
โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยแกกลุมตัวอยางบุคคลออทิสติกสเปคตรัม แบบเต็มวัน จํานวน 2 ครั้งตอสัปดาห 
ตอเน่ืองกันเปนเวลา 6 สัปดาห สามารถเพิ่มพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลออทิสติกสเปคตรัมไดอยางมีนัยสําคัญ 
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การใชชางบําบัดในเด็กออทิสติก 

ขอพึงพิจารณาในการใชสัตวเลีย้งบําบัด 
สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาในการนําสัตวมาใชในการบําบัดน้ัน คือสัตวทุกตัวที่จะนํามาใชในการบําบัดตองไดรับ

การฝกฝนมาแลวเปนอยางดี เพื่อเปนการลดอันตรายทีอ่าจเกิดจากการทํารายของสัตว นอกจากน้ี สัตวที่เลือกใชตอง
มีนิสัยไมดุราย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ตองไดรบัการทาํวัคซีนปองกันโรคสําคัญตางๆ เพื่อที่จะไดไมเปนพาหะนํา
โรคมาสูมนุษย และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการบําบัดตองอยูในการควบคุมของผูเช่ียวชาญ เพื่อการบําบัดจะได
เกิดประโยชนสงูสุด สัตวแตละชนิดมีคุณสมบัติและเงือ่นไขที่แตกตางกันในการนํามาบําบัดรักษาผูปวย ซึ่งจะตอง
พิจารณาตามสภาพปญหาและความเหมาะสมกบัผูปวยแตละคน 

 
สรุป 

การใชสัตวเลี้ยงมาบําบัด รกัษาและฟนฟผููมอีาการเจบ็ปวย ทั้งรางกายและจิตอารมณ เปนอกีทางเลอืกหน่ึง
ของการบําบัดทางเลือกในมนุษย แตสําหรบัคนปกติแลวกส็ามารถใชสัตวมาเปนเพื่อนคลายเหงา ลดความเครียดได 
ทําใหมีอารมณ สุขภาพกายและจิตที่ดี การทีม่นุษยใหความรักและความเมตตากบัสัตวที่เลี้ยง ความเกื้อกลูทีเ่กิดข้ึน
ทําใหเกิดคุณประโยชนตอมนุษยและสัตวอยางลงตัว 
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ปลาเวียน : ปลาประจําจังหวัดเพชรบรุ ี
 

ชลิดา ชางแกว 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
จังหวัดเพชรบรุี ต้ังอยูในชัยภูมิทีม่ีความอุดมสมบรูณของทรพัยากรทางนํ้า  กลาวคือ มทีั้งแหลงนํ้าจืด และนํ้า

ทะเล  สงผลใหมีทรัพยากรสัตวนํ้าทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะสัตวนํ้าในกลุมของหอยทะเล เชน หอยแครง  หอยแมลงภู 
และที่เปนที่นิยมของคนเพชร และหาทานที่อื่นไดยากก็คือ หอยเสียบ  แตหากถามวาสัตวนํ้าที่เปนสัญลักษณประจํา
จังหวัดอยางเปนทางการ คือสัตวนํ้าชนิดใด  ไมแนใจนักวาจะมผีูที่ทราบคําตอบที่ถูกตองมากนอยเพียงใด   โอกาสน้ี
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอนําขอมลูของปลาประจําจงัหวัดเพชรบรุีมาเผยแพร
เพื่อใหไดทราบกันโดยทั่วไป  

ปลาที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนปลาประจําจังหวัดเพชรบุรอียางเปนทางการ (โดยกรมประมง) ไดแก  ปลา
เวียน (Tor  tambroides) ซึ่งจัดอยูในกลุมปลาตะเพียน ช่ือสามัญคือ Greater Brook Carp หรือ Thai mahseer  

ลักษณะท่ัวไป ปลาเวียนมีเกล็ดขนาดคอนขางใหญ  ขนาดที่พบไดบอยมีความยาวระหวาง 30 - 70 
เซนติเมตร  แตขนาดใหญที่สุดที่พบมีความยาวถึง 1 เมตร และมีนํ้าหนักมากถึง 20 กิโลกรัม  รูปรางคลายปลาในกลุม
ปลาพลวง สวนลําตัวจะมีความหนา  รูปทรงแบนและยาว  ดานหลังมีความโคงนูน แลวลาดลงทางปลายหาง สวน
ทองจะมีลักษณะเปนสันแบน สามารถมองเห็นเสนขางลําตัวไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะลําตัวของของปลาเวียน 
ที่มา  :   http://Jawnoyfishing.blogspot.com 

 
สวนหัวของปลาเวียนมีขนาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับขนาดลําตัว  บริเวณปากพบหนวด 2 คู โดยอยูที่มุม

ปาก 1 คู  และจะงอยปาก 1 คู  ลักษณะภายนอกจะมีความคลายคลึงกับปลาพลวง  แตบริเวณริมฝปากของปลา
เวียนจะมีความหนา และมีต่ิงเน้ือย่ืนออกมาบริเวณใตคาง ตางจากปลาพลวงอยางชัดเจน (ภาพที่ 2) ดวยลักษณะปาก
ที่คอนขางเล็กและงุมลงดานลางเล็กนอยน้ี  ทําใหอาหารที่ปลาเวียนกินได ไดแก เมล็ดพืช ผลไม พืชใตนํ้า สาหราย 
รวมถึงสัตวนํ้าขนาดเล็กอยางกุงและปลา เปนตน ในบริเวณสวนแกมที่อยูใตตาของปลาเวียนเพศผูจะมีตุมเล็กๆ  ถา
ลูบดูจะรูสึกระคายมือ  สามารถใชในการจําแนกเพศปลาได  และพบวาปลาเพศเมียจะมีขนาดใหญกวาเพศผูที่อายุ
เทากัน 

 

http://jawnoyfishing.blogspot.com/
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ภาพท่ี 2  บริเวณสวนหัวของปลาเวียน 
ที่มา : http://Jawnoyfishing.blogspot.com 

 
ลักษณะเดน  ความโดดเดนของปลาเวียนอยูทีส่สีันลําตัวอนัสะดุดตา พื้นลําตัวเปนสีฟาอมเขียว หลงัสเีขียว

เขมปนเทา ดานขางลําตัวเปนสทีอง หรือ ตองออน ดานทองมีสีขาวหมน  สวนเกล็ดที่มีขนาดใหญน้ันแตละเกล็ดจะมี
จุดสีนํ้าเงินเรียงกันเปนวง ขอบของเกล็ดมสีีนํ้าตาลเขมขลบิทอง ดูเหมอืนเปนรางแหคลมุทั่วลําตัว และทุกครีบมสีีนํ้า
เงินเขม  ซึง่ความสวยงามน้ีเองทําใหปลาเวียนเปนทีส่นใจย่ิงในตลาดการคาปลาสวยงาม และในเกมสกีฬาตกปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3   ความสวยงามของปลาเวียน 
ที่มา  :  www.jjphoto.dk/.../tor_tambroides.jpg 

 
ถ่ินอาศัย  ปลาชนิดน้ี สามารถพบไดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะบรเิวณลุมนํ้าสาละวิน ยาวลง

ไปจนถึงเขตลุมนํ้าในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนถึงอนิโดนีเซยีก็มรีายงานการพบปลาชนิดน้ีบนเกาะชวา สมุาตรา และ
บอรเนียว ปลาเวียนชอบอยูบรเิวณนํ้าตก ลําหวย  หรือลาํธารที่มีนํ้าใสสะอาดเทาน้ัน พืน้แหลงนํ้าเปนกรวดหนิหรอื
ทราย ซึ่งนอกจากในแมนํ้าเพชรบุรแีลว ยังพบในแมนํ้าไทรโยคนอย จงัหวัดกาญจนบุรี แมนํ้าวัง จงัหวัดเชียงใหม แมนํ้า
ปาย จังหวัดแมฮองสอน แมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย  และทางภาคใตพบในแมนํ้าสายบุรี จังหวัดปตตานี เปนตน   

http://1.bp.blogspot.com/_H-W8F8KdHiw/Spibh-_vhJI/AAAAAAAABlc/ojLxWSLggs4/s1600-h/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%994.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_H-W8F8KdHiw/Spibh-_vhJI/AAAAAAAABlc/ojLxWSLggs4/s1600-h/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%994.jpg
http://jawnoyfishing.blogspot.com/
http://www.jjphoto.dk/.../tor_tambroides.jpg
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ภาพท่ี 4   นักตกปลากับปลาเวียนท่ีตกได จากลํานํ้าในจังหวัดแมฮองสอน 
ที่มา   :   http://www.fishing-in-thailand.com/Fly-Fishing.html 

   
เปนทีก่ลาวขานในอดีตวาชาวเพชรบุรีน้ันโปรดปรานการบริโภคปลาเวียนอยางมาก ในสมัยที่ยังพบปลาเวียน

ชุกชุมในแมนํ้าเพชรบรุี  วากันวาเน้ือของปลาเวียนมรีสชาติเฉพาะ เน่ืองจากมีไขมันในเน้ือสูง ทําใหเน้ือปลามีความนุม
ละเอียด และหวานอรอย จึงกินกันไมเหลอืกระทั่งเกล็ดเลยทีเดียว  ในปจจุบันทางภาคใตแถบลุมนํ้าสายบรุี ซึ่งมกีาร
บริโภคปลาชนิดน้ี และปลาในสกลุเดียวกัน นิยมนําปลาเวียนมาตมตะไคร โดยตมทัง้เกล็ด เพราะสวนของเกล็ดจะให
ความหวานกรุบกรอบเหมือนกบัการทานกระดูกออน  นอกจากน้ียังพบวาเกล็ดปลาเวียนสามารถนําไปทอดนํ้ามันให
พองฟู เกบ็ไวรับประทานเลนเหมือนขาวเกรียบได ซึ่งไมเพียงชาวเพชรบรุีเทาน้ันที่ติดอกติดใจกับรสชาติของปลาเวียน  
ชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียเช้ือสายจีน ก็มีความช่ืนชอบความอรอยของปลาชนิดน้ีเชนกัน ปลาเวียนในภาษาจีน 
เรียกวา Wan Bu Liau  มีความหมายวา ไมลมืเลือน หรือ unforgettable  carp  เน่ืองจากเปนปลาที่ชาวเอเชียเช้ือ
สายจีน ช่ืนชอบเปนพิเศษ  กลาวกันวาเมือ่ไดสัมผัสกับรสชาติของปลาเวียนแลวจะไมมีวันลืมเลือนไดเลย   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  ปลาเวียนน่ึงซีอ๊ิวอาหารจานเด็ดจากประเทศเพ่ือนบาน 
ที่มา   :   petersfishtrading.blogspot.com/2011/05/sarawa... 

http://4.bp.blogspot.com/__shbROY28wU/S81tDBnYkYI/AAAAAAAAFAA/nsn6N0_foA4/s1600/DSC01137.JPG
http://4.bp.blogspot.com/__shbROY28wU/S81tDBnYkYI/AAAAAAAAFAA/nsn6N0_foA4/s1600/DSC01137.JPG
http://www.fishing-in-thailand.com/Fly-Fishing.html
http://petersfishtrading.blogspot.com/2011/05/sarawak-empurau.html
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ภาพท่ี 6  เกล็ดปลาเวียนทอดกรอบผัดพริกสด 
ที่มา   :   http://jess-concrete.blogspot.com/2009/10/empurau-again.html 

 
 ในปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดจังหวัดเพชรบุรี ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลา
เวียนอยางครบวงจร  โดยเริ่มทําการศึกษาวิจัยมาต้ังแตป พ.ศ. 2535 จากการรวบรวมพอ-แมพันธุปลาจากแหลง
ธรรมชาติในบริเวณตนนํ้าของแมนํ้าเพชรบุรี  ซึ่งมีความยากลําบากในจับ และการขนสงลําเลียงกลับมายังศูนยวิจัยฯ 
ประกอบกับปลาที่รวบรวมมาดังกลาวเปนปลาปาที่ไมคุนเคยตอระบบของการเลี้ยง จึงทําใหมีปลาเหลือรอดตอมาไม
มากนัก ทางศูนยวิจัยและพัฒนาฯตองปรับสภาพแวดลอมเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมใหใกลเคียงกับธรรมชาติสําหรับ
การเลี้ยงปลาเวียน จากน้ันจึงไดทําการศึกษาลักษณะทางชีววิทยา และการสืบพันธุ  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
เพาะขยายพันธุจนประสบความสาํเรจ็ในการผสมเทียมปลาเวียนเปนครัง้แรกในป พ.ศ. 2544 จากน้ันไดพัฒนาเทคนิค
วิธีการเพาะพันธุปลาเวียนมาโดยตลอด ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการเพาะ
และอนุบาลลูกพันธุปลาเวียน  จนสามารถทําการเลีย้งไดถึงระยะปลาตัวเต็มวัย  และสามารถนําปลาที่ไดจากการผสม
เทียมน้ันมาเปนพอ แมพันธุ เพื่อใชในการเพาะขยายพันธุในรุนตอไปได  ดังน้ันมั่นใจไดวาปลาเวียนจะไมสูญหายไป
จากแหลงนํ้าในประเทศไทยอยางแนนอน และอาจพัฒนาเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคตอีกชนิดหน่ึง       

แตจะทําอยางไรใหปลาเวียนจะกลับคืนสูแมนํ้าเพชรบรุีไดอยางย่ังยืน เชนดังทีเ่คยมีการบันทกึไวเมื่อกวา 80 
ปกอน วาพบปลาเวียนไดทั่วไปในแมนํ้าเพชรบรุีต้ังแตบานสารเห็ด อําเภอทายาง ไปจนถึงปากอาวอําเภอบานแหลม  
แตปจจบุันน้ีไมมรีายงานการพบปลาเวียนในแมนํ้าเพชรบรุ ี  มีเพียงบริเวณแหลงตนนํ้า และในอางเก็บนํ้าเข่ือนแกง
กระจานเทาน้ัน  น่ันแสดงใหเห็นไดประการหน่ึงวา  สภาพแวดลอมทางนํ้าในลําแมนํ้าเพชรบรุีมกีารเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอยางมาก เน่ืองจากปลาเวียนชอบอาศัยอยูในแหลงนํ้าที่ใสสะอาด และมีปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าสูง 
เมื่อแหลงนํ้าถูกปนเปอนมากข้ึน ไมวาจากชุมชนที่อยูอาศัย  หรือ จากพื้นที่การเกษตร ก็ตาม ทําใหคุณภาพของนํ้าลด
ตํ่าลง ไมเหมาะสมตอการดํารงอยูของปลาเวียน ประกอบกับทีเ่ปนปลาซึง่มีความสวยงาม  หายาก ราคาสูง และ
รสชาติดี จึงถูกทําการประมงอยางมากเกินกําลังการผลิตทดแทนของธรรมชาติ  สงผลใหปลาเวียนหายสาบสูญไปจาก
แมนํ้าเพชรบุรี ถึงแมวาจะสามารถเพาะขยายพันธุปลาเวียนไดประสบความสําเรจ็  แตหากขาดซึ่งแหลงอาศัย อัน
เหมาะสม และปลอดภัย  ก็ไมสามารถรบัประกันไดวาปลาเวียนจะดํารงอยูไดในธรรมชาติอยางย่ังยืนสืบไปจนช่ัวลูก
ช่ัวหลานของเรา 
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แนวทางการปองกนัการปนเปอนขามในผลิตภณัฑอาหาร 
 

สุภัทรา  กล่ําสกุล 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 
 

ปจจุบัน ผูบริโภคในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีความตระหนักถึงอันตรายที่มีตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่
ไมสะอาด ปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร  (Food safety) จึงเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ
อยางกวางขวาง ทําใหผูผลิตอาหารตองมีการปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล GMP, HACCP, 
BRC และ EFSIS เปนตน ซึ่งมาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิต ซึ่งเปนระบบการจัดการดานสุขลักษณะความปลอดภัยข้ันพื้นฐานของอาหารซึ่งมาตรฐานน้ีในประเทศไทยมีผล
บังคับใชเปนกฎหมายต้ังแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สําหรับผูผลิตรายใหม ตองปฏิบัติตามเกณฑดังกลาวทันที สวน
ผูผลิตรายเกาไดรับการผอนผนัอีก 2 ป สําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย ใชบังคับกับอาหาร 
57 ชนิด ซึ่งในการน้ีผูผลิตจะตองผลิตอาหารใหมีคุณภาพ มีความพิถีพิถันมากข้ึนไมวาจะเปนเรื่อง การคัดเลือก
คุณภาพวัตถุดิบ หรือข้ันตอนอื่นๆในการแปรรูปอาหาร ซึ่งทั้งหมดจะทําเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภค ในเรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย 

การปนเปอนขาม (Cross Contamination) หมายถึงการปนเปอนของสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่เปนอันตราย 
โดยการสัมผัสกัน ระหวางอาหารที่ปรุงสุกแลว หรืออาหารที่ผานการแปรรูปแลวพรอมรับประทาน หรือพรอมที่จะ
นําไปบรรจุ กับอาหารสด หรือวัตถุดิบ (raw material) ซึ่งยังไมผานกระบวนการถนอมอาหารใดๆ 

ในดานของผูผลิตอาหาร การปนเปอนหมายถึงการสูญเสยีอยางมหาศาล ไมวาจะเปนเรื่องการสูญเสยีช่ือเสียง 
ความเช่ือมั่น สูญเสียภาพลักษณของสินคา สูญเสียคาปรับ คาทําขวัญ คาชดเชยความเสียหาย คาใชจายในการเรียก
สินคาคืน ดังตัวอยางขาวการปนเปอนของแบคทีเรีย Clostridium botulinum ในผลิตภัณฑนมของประเทศ
นิวซีแลนด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 บริษัทฟอนเทอรรา ซึ่งเปนบริษัทผลิตอาหารและเครื่องด่ืมจากนมรายใหญ 
อันดับ 4 ของโลกจากนิวซีแลนด ระบุผลการทดสอบพบเช้ือแบคทีเรีย ในนมผงเด็ก เครื่องด่ืมเกลือแร เครื่องด่ืม
โปรตีนและอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษกับผูบริโภค ตนเหตุของการปนเปอนมาจากเวยโปรตีน (whey 
protein) หรือโปรตีนสกัดจากหางนม ซึ่งเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑที่มีการปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย Clostridium 
botulinum จะสรางสารพิษ Botulinum toxin ที่มีอันตรายมาก ทําใหตองมีการเรียกผลิตภัณฑคืนมากถึง 1 พันตัน
ใน 7 ประเทศซึ่ง ประเทศไทยก็เปน 1 ใน 7 ประเทศน้ันดวย จะเห็นวาการปนเปอนมีความสาํคัญมากซึง่จะกระทบตอ
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ช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัท ความเช่ือมั่นของผูบริโภค ซึ่งจากขาวตางๆ ที่พบจะเปนแรงแรงผลักดันใหผูผลิต
อาหารตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน เชน ระบบ GMP และ HACCP หรืออื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ในดานความปลอดภัยของอาหารอยางเครงครัดมากข้ึน  

ซึ่งแนวทางการปองกันการปนเปอนขาม ผูผลิตอาหารโดยทั่วไปใชเปนปจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
เพื่อที่จะมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภคและคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก 

1. สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต 
ที่ต้ังอาคารและบริเวณโดยรอบตองสะอาด ไมอยูในบรเิวณที่กอใหเกิดการปนเปอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณการผลิต 
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร 
2.2 การออกแบบและติดต้ังสามารถปองกันการปนเปอนขาม ทําความสะอาดงายและทั่วถึง  
 

 
 
 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
3.1 การควบคุมกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน จะตองควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี วัตถุดิบสวนผสม

จะตองมีการคัดเลือกและคุณภาพดี มีการลางทําความสะอาด วัตถุดิบที่นํามาเก็บกอนควรนําออกมาใชกอน (FIRST – 
IN – FIRST – OUT ; FIFO)  
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3.2 นํ้า นํ้าแข็ง และไอนํ้าที่สัมผสักบัอาหาร จะตองมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
4. การผลิต การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสงผลิตภัณฑอาหาร 

4.1 ตองดําเนินการภายใตการควบคุมสถานะที่ปองกันการเสื่อมสลายของอาหาร และภาชนะบรรจุอยาง
เหมาะสม  

4.2 การบันทึกและรายงาน ผลควรมีบันทึกและเก็บไวตลอดจนอายุผลิตภัณฑเพื่อเปนขอมูลตรวจสอบ
ยอนกลับไดในกรณีที่ผลิตภัณฑเกิดปญหา 
 

 
 

5. การสขุาภิบาล 
5.1 นํ้าที่ใชภายในโรงงาน ตองเปนนํ้าสะอาด มีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าตามความจําเปนและมีคุณภาพ

ตามกฎหมายกําหนด 
5.2 หองนํ้า หองสวม อางลางมือตองสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดต้ังอางลางมือและนํ้ายาทําความ

สะอาดเพื่อทําความสะอาดหลังออกจากหองนํ้า 
5.3 การปองกันและกําจัดสัตวและแมลง มีมาตรการปองกันกําจัดแมลงและสัตวนําโรคอื่น ๆ  
5.4 การกําจัดขยะมูลฝอย จัดใหมีภาชนะรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม มี

ระบบการกําจัดขยะออกจากสถานที่ผลิตที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนเขาสูบริเวณผลิต 
5.5 การระบายนํ้า ตองมีอปุกรณดักเศษอาหารอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการอุดตัน  
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6. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
6.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิต ตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
6.2 เครื่องจักรอุปกรณในการผลิต ตองรักษาความสะอาด และเครื่องมืออุปกรณที่สัมผัสอาหาร ควรมีการ

ฆาเช้ืออยางเหมาะสม ปราศจากการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 
6.3 การจัดเก็บสารเคมี ควรแยกเก็บจากบริเวณที่เก็บอาหารและมีปายระบุอยางชัดเจน เพื่อปองกันการ

นําไปใชผิด  
6.4การทําความสะอาด เพราะการทําความสะอาดเปนกิจกรรมหลกั และในข้ันตอนสุดทายการเลือกนํ้ายา

ฆาเช้ือ (sanitizer) จะตองไมกอใหเกิดการสะสมของเช้ือโรคได เพื่อใหการทําความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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7. บุคลากร 
7.1 สุขภาพ ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง กรณีที่มีบาดแผลหรือรับ

บาดเจ็บถาสัมผัสกับอาหารโดยตรง ควรปดดวยผาพันแผลและสวมถุงมอื เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอนลงสูอาหาร 
7.2 สุขลักษณะผูปฏิบัติงานทีส่ัมผสักับอาหาร ควรมีการแตงกายและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ในเรื่องของ ชุด การแตงกาย การปฏิบัติตออาหาร  การลางมือ การลางมืออยางถูกสุขลักษณะเปนวิธี

เบื้องตนที่ชวยลดการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การสวมผาปดปาก เล็บ เปนตน 
 

ขั้นตอนการลางมือท่ีถูกตอง 7 ขั้นตอน 

 
 

ขั้นตอนการลางมือท่ีถูกตอง 7 ขั้นตอน 
1. ฝามือถูกัน 
2. ฝามือถูหลังมอืและซอกน้ิวมือ 
3. ฝามือถูกฝามือและซอกน้ิวมอื 
4. หลังน้ิวมือถูฝามือ 
5. ถูน้ิวหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือ 
6. ปลายน้ิวถูฝามือ 
7. ถูรอบขอมือและทกุข้ันตอนทํา 5 ครั้ง สลบักันทัง้ 2 ขาง 

 
การลางมือกระทําเมื่อ 
1. กอนเริม่ปฏิบัติงาน 
2. เขาบริเวณผลิต 
3. หลังจากเขาหองนํ้า 
4. หลังจากเอามือปองปาก เมื่อจามหรอืไอ 
5. ลางมือเมื่อปฏิบัติงานตอเน่ืองเปนเวลานาน ๆ หลายช่ัวโมง 
6. เมื่อสมัผสักบัสิง่สกปรก เชน วัตถุดิบที่ตกพื้น ภาชนะ อุปกรณที่ใสวัตถุดิบ ฯลฯ 
7. หลังจาก ลวง แคะ แกะ เกา ตามรางกาย 
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สุขลักษณะผูปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับอาหารท่ีถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขลักษณะผูปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับอาหารท่ีไมถูกตอง 
 

7.3 การฝกอบรม เพื่อใหผูปฏิบัติมีความเขาใจที่ตรงกันตอการปฏิบัติตออาหาร เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงใน
การปนเปอนอันตรายทีจ่ะไปสูอาหารได 
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ทั้ง 7 แนวทางเปนการปองกันการปนเปอนขามข้ันพื้นฐานที่สงเสริมใหผูผลิตอาหารจะตองมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยตออาหารในข้ันตอนกระบวนการผลิตและปองกันการปนเปอนจากพนักงานลงสู
อาหาร เมื่อผูผลิตสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอตนทุนการผลิต ความปลอดภัยของผูบริโภค 
รวมถึงภาพลักษณของบริษัท เพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง องคกรควรมีการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม 
เพื่อเปาหมายรวมกันขององคกรคือเพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
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โครงการอนุรกัษพนัธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง 
กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
 

จุดเร่ิมตนของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) มีจุดเริ่มตนมาต้ังแต พ.ศ. 2503 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพยายามปกปกรักษายางนา จากการ
เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรถยนตผานอําเภอ 
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตนยางนาขนาดใหญข้ึนอยูมาก มีพระราชดําริจะสงวนบริเวณปาตนยางน้ีไวเปน
สาธารณะดวยพระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคได เพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวนใน
บริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดหาได ดังน้ันจึงทรงทดลองปลูกตน
ยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายางในกระถางบนพระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล 
หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลาน้ีในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรดา พรอมกับขาราช
บริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 1,250 ตน 

 ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณทีป่ระทับสวน
จิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษา แทนที่จะตองเดินทางไปทั่วประเทศ ทรงใหความสําคัญใน
การรกัษาทรัพยากรเห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ เชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2521 ไดมีพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาตอนหน่ึงวา 
"ธรรมชาติแวดลอมของเขา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ 
เทาน้ัน หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับ
การปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย" และทรงมีโครงการพระราชดํารทิี่เกี่ยวกับการอนุรกัษ และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในปพ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสบืทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีพระราชดํารกิับนายขวัญแกว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการ
อนุรักษพืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ เปนผูดําเนินการ
จัดต้ังธนาคารพืชพรรณข้ึน ใน ป พ.ศ. 2536-2549 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.)  และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักพระราชวัง
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให และให อพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดาต้ังแตน้ัน
เปนตนมา 
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แผนแมบทของ อพ.สธ. 
 ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. จะใชกรอบแนวทางตามแผนแมบทเปนระยะเวลาละ 5 ป โดยการดําเนินงาน
ในแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่สาม และสี่ จนถึงปจจบุันมหีนวยงานตางๆ รวมสนองพระราชดําริเพิ่มมากกวา 110 หนวย 
งานสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ มากกวา 1,500 โรงเรียน มีพื้นที่และกจิกรรม
ดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปสูภูมิภาคตางๆ และมีการดําเนินงานที่หลากหลายมากข้ึน และการ
ดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 5 ป ที่ผานมาของ อพ.สธ.จะสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน
ป พ.ศ. 2556 น้ี ภายใตแผนแมบท (อพ.สธ.ระยะที่ 5 ปที่หา เริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน 
พ.ศ. 2559) และสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผลกัดัน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกับการสรางภูมิคุมกันการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคใหทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุขและพรอมเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสุข 
โดยการดําเนินงานของ อพ.สธ.  สอดคลองกับยุทศาสตรการพัฒนาคนสูสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกจิที่มี
เสถียรภาพบนฐานความรูและยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และยังสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัย 5 ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการการพฒันาทางสงัคม การสรางศักยภาพและความสามารถเพือ่การพัฒนานวัตกรรม และ
บุคลากรทางการวิจัย และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบรหิารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย และในแผนแมบทของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หาน้ีจะ
เนนการทํางานในระดับทองถ่ินในการทําฐานขอมลูทรพัยากรทองถ่ินซึ่งประกอบดวย 3 ฐานทรัพยากร ไดแก 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิญญา 
 
กรอบแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
 กรอบแนวทางการดําเนินงานและกจิกรรมของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่หา จะประกอบดวย 3 กรอบการ
ดําเนินงาน คือ กรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก จาก 3 กรอบน้ีจะมี
กิจกรรมสนับสนุนรวม 8 กิจกรรม ดังน้ี 
 1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช และกจิกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาพันธุกรรมพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นปาธรรมชาติด้ังเดิมใหมีกระจายอยูทั่วประเทศในทุก
เขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นทีร่ับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอทุยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
(ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่)  ดําเนินการในพื้นทีป่าธรรมชาติของสวนราชการ 
ศูนยวิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชนรวมกันรกัษา นอกจากน้ันมีการสํารวจข้ึนทะเบียนทํารหสั
ประจําตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตว จุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน ซึ่งหากรกัษาปาด้ังเดิมไวไดและทราบวามทีรพัยากรอะไรบาง จะ
นําไปสูการอนุรกัษและใชประโยชนอยางย่ังยืนตอไป 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่คนละพื้นทีก่ับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดยเปนการดําเนินการ
สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิญญา และรวมถึงสํารวจเก็บขอมลูใน
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เรื่องทรพัยากรกายภาพ ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เชน จากการทําอางเก็บนํ้า ทําถนน 
เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นทีเ่กษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ ซึ่ง
พันธุกรรมในพื้นที่เหลาน้ันจะสูญไป โดยไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเกบ็รวบรวมพันธุไมทีก่ําลังจะสูญ
พันธุ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที)่ ในทั่ว
ประเทศ  
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมตอเน่ืองจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมพืชไปเพาะ
และปลูกในพื้นทีท่ี่ปลอดภัย ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่
ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นทีท่ี่จงัหวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เขารวมสนองพระราชดําริ 
ตัวอยางเชนการเก็บรักษาในรปูเมล็ดและเน้ือเย่ือ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรดา 
  
 2. กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพชื และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาพันธุพืช แตละ
กิจกรรมมีแนวโนมการดําเนินงานดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ํารวจเกบ็รวบรวมและ
ปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การ
ปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ การเขตกรรม สําหรบัในหองปฏิบติัการมีการศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ 
กลิ่น การศึกษาขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชสาํหรับพันธุพืชใหมๆ  การศึกษาดานชีวโมเลกลุ การ
วิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ และการใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในทรัพยากรตางๆ โดย
นักวิจัย อพ.สธ. และความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ที่รวมสนองพระราชดําร ิ
 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยขอมลูพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดารวมกบัหนวยงานทีร่วม
สนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการใชประโยชน
รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง นอกจากน้ันยังรวมถึงฐานขอมลูทรพัยากรอื่นๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช 
เชน ฐานขอมูลของสัตว และจลุินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ขอมูลตางๆ จากการทํางานในกิจกรรม
ที่ 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมลู เพื่อเปนฐานขอมูลและมรีะบบเช่ือมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดย
เช่ือมโยงกับฐานขอมลูทรัพยากรของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. นําไปสูการวางแผนพฒันาพันธุพืช และ
ทรัพยากรตางๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนทีป่รึกษาประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมลูฯ กําหนดรปูแบบในการทํา
ฐานขอมูล 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาพันธุพืช 
  เปนขอมลูที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชทีม่ีนํามา
ใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพฒันาพันธุพืช เพื่อใหมีพนัธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผนระยะ
ยาว 30-50 ป สําหรับพันธุลักษณะตางๆ ทีเ่ปนที่ตองการของชวงเวลาน้ันๆ เปนการพัฒนาโดยมีแผนลวงหนา เมื่อ
ผูทรงคุณวุฒิไดแผนพฒันาพันธุพืชเปาหมายแลว จงึทลูเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารเีพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกบัหนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรบัปรุงพันธุตอไป  
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 3. กรอบการสรางจิตสาํนึก ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช และ กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช แตละกิจกรรมมีแนวทาง
ดําเนินงานดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาถึงความสําคัญและประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและ
ใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน 
ความงดงาม เกิดความปติที่จะทําการอนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมน้ีมี "งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน" เปนสื่อการเรียนรู งานพฤกษศาสตรโรงเรยีน เปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่มชีีวิตมีที่เก็บพรรณ
ไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเน่ือง รวมทั้งใหโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถ่ิน
ที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถ่ินนอกจากน้ันยังมีงานพิพิธภัณฑตางๆ เชนพิพิธภัณฑพืช งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑทองถ่ิน เปนตน เพื่อเปนสื่อใน
การสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนน้ันไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความ
สวยงาม อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  เปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  ในรูปแบบตางๆ ไม
วาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรอืดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. (กจิกรรมที่ 1-7) 
โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงานโดยมี
คณาจารยผูเช่ียวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดต้ังเปนชมรม ไดแก ชมรมนักชีววิทยา 
อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนไทยตอไป 
 
การเขารวมสนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ในปพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี 
ไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช และเปนผู นําสังคมในดานน้ี จึงมอบหมายใหคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ขณะน้ันคือ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง ไดดําเนินการเขารวมสนองพระราชดําริ โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายฯ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหาร รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการวิจัยการสรางความเข็มแข็งชุมชน เปนรอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 และ 2 มีเลขานุการคณะกรรมการโครงอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
ของ อพ.สธ. เปนรองประธานคนที่ 3 โดยตําแหนง มีคณบดีที่ เขารวมดําเนินงานในเบื้องตน  5 คณะ และ
ผูอํานวยการสํานัก ผูทรงคุณวุฒิ และกองที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน อาจารย ดร.บุญสนอง ชวยแกว  อาจารยพนัส ชัยรัมย โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยอุบล สมทรง และผูชวยศาสตราจารยนันทนภัส สุวรรณสินธุ เปนกรรมการและเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ ตามลําดับ จากน้ันไดมีการจัดทําแผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ระยะที่ 5 ปที่หา (1 
ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเขารับกระบวนการขอรวมสนองพระราชดําริ 
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และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมโครงการและทาน
เลขาธิการสํานักพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพชือันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ไดลงนาม 
และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 12 กันยายน 2555 เปนตนมา 
 ในการเขารวมสนองพระราชดําริฯ ตามแผนแมบทระยะที่ 5 ปที่หาน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดกําหนด
กรอบแนวทางการดําเนินงาน ใน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ซึ่งกําหนดพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชในเขตพื้นทีร่อบเขาเดน 
จังหวัดเพชรบรุี มีการจัดการภูมิปญญาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมขายประชาสังคม การ
รวบรวมภูมปิญญาทองถ่ินดานการเกษตร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุีและพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร รวมถึงพืชหายาก พืชถ่ินเดียว พืชวงศขิง พืชที่มี
ศักยภาพในการนําไปใชประโยชนดานตางๆ สํารวจและติดตามพรรณไมปาชายเลน ในอําเภอบานแหลม จงัหวัด
เพชรบรุี สํารวจพันธุไกพื้นเมืองในทองถ่ินเพชรบรุ ี
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการขยายพันธุพืชโดยวิธีด้ังเดิมและการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชที่รวบรวมมาจากพื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จงัหวัดเพชรบรุี ไดแก พืชวงศขิง พืช
สมุนไพรที่นาสนใจ พืชหายากหรือพืชทีม่ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชน และนําออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ การ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพันธุไมจากกลุมปาแกงกระจาน การผสมพันธุและขยายพันธุไกพื้นเมือง การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุีเพือ่ปลูกแสดงพนัธุไม การศึกษาและอนุรกัษบัวหลวงราชินีโดยรวบรวม
สายพันธุ จัดทําลายพิมพดีเอ็นเอ ศึกษาการเจริญเติบโต องคประกอบของสารหอมระเหย การจัดการปุยและพฒันา
คุณภาพของดอก 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  ประกอบดวย การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชหายาก 
หรือพืชทีม่ีศักยภาพในการนํามาใชประโยชนและทําลายพิมพดีเอ็นเอ การศึกษาองคประกอบเคมีและฤทธ์ิอักเสบของ
ขอยดํา การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานมะเร็งของพืชในวงศ Cappaceae จากเขตพื้นที่ปาโปงสลอด การผลิตชา
สมุนไพรจากกลุมปาแกงกระจาน 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการสรางฐานขอมูลพืชทองถ่ินของจังหวัด
เพชรบรุี จัดต้ังหนวยชีววิทยาพืช การจัดทําหนังสอืพรรณพชืทองถ่ินพื้นที่ปาโปงสลอด 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเชิงปฏิบัติ
สรางองคความรูสงเสริมภูมปญญากับการพฒันาปาตนนํ้า ปาชุมชนเขาแดน และกลุมปาแกงกระจานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ประกอบดวยการจัดอบรมนักพฤกษศาสตร
รุนเยาว การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชใหครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัย การจัดการ
ความรูและสรางหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษพันธุพืชทีร่ับประทานไดของสถานศึกษาพอเพียงและชุมชนพอเพียง 
สงเสริมการอนุรกัษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจงัหวัดเพชรบุรีใหกับโรงเรียน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
และชุมชนตางๆ เพือ่ใหชุมชนและเยาวชนรูจักผักพื้นบาน มคีวามรักและหวงแหนทรัพยากรทองถ่ิน การปลกูสมุนไพร
พืชหายากเพื่ออนุรักษและคนควาวิจัยทางแพทยแผนไทย การสงเสริมการทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจงัหวัด
เพชรบรุี และชุมชนตางๆ เพื่อใหเยาวชนรูจกัพันธุไมทองถ่ิน การอนุรักษและใชประโยชน สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน
และชุมชนในการรวบรวมและรกัษาพันธุไมของทองถ่ิน การจัดนิทรรศการพันธุไมในทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรี 
การศึกษาและอนุรักษพันธุตนยางนา และพัฒนาหลกัสูตรตนยางนากับพระราชา สงเสรมิการเรียนรูของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเพือ่การอนุรักษพนัธุพืชภายใตโครงการมหาวิทยาลัยสเีขียว การปรบัภูมทิัศวนอุทยานเขานางพันธุรตัน
เพื่อเปนแหลงศึกษาและอนุรกัษพืชพื้นถ่ิน 
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 จากกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวมสนอง
พระราชดําริจะเห็นไดวา จะไมจํากัดเฉพาะเรือ่งอนุรักษพันธุกรรมพืชเทาน้ัน แตจะรวมถึงทรัพยากรชีวภาพดานอื่นๆ 
เชน สัตว จุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ แร หิน ดิน วัฒนธรรม และภูมปิญญาดานตางๆ ของประเทศไทยดวย โดย
วัตถุประสงคของโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาพระราชดําริฯ คือ ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรมพืช ใหรวมคิดรวมปฏิบัติ จะเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย ใหมีระบบขอมลูพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่ว
ประเทศและมีเปาหมายหลักคือ เพ่ือพัฒนาบุคคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ใหเกิดประโยชน
ถึงมหาชนชาวไทย ในฐานะที่จงัหวัดเพชรบรุีเปนจุดกําเนิดของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สืบเน่ืองจากการ
อนุรักษพันธุตนยางนา จึงขอเรียนเชิญชวนชาวเพชรบรุีและปวงชนชาวไทยทุกทานไดมีสวนรวมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยเฉพาะหนวยงานระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และ
โรงเรียนตางๆ เพื่อผลในการอนุรักษพฒันา และใชประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืนดังพระราชกระแสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”  
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เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ. 2555. แผนแมบท โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะท่ี 5 ปท่ีหา(1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) (ฉบับปรับปรงุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี.  
31 หนา. 

ปยรัษฎ ปรญิญาพงษ เจรญิทรัพย และคณะ (บก.). 2556. แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะท่ี 5  
ปท่ีหา (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรคสแคว จํากัด.  120 หนา.  

ปยะรัษฎ ปรญิญาพงษ เจริญทรัพย และคณะ (บก.). 2554. แผนแมบทโครงการอนรักษพันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะท่ี5 ปท่ีหา 
(ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559). กรุงเทพฯ : บริษัทเวิรคสแคว จํากัด.175 หนา. 
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โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
“ภาคีเครือขายสานสัมพันธ” 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับเกียรติเปนเจาภาพดําเนินโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 

เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ภาคีเครือขายสานสัมพันธ” ในระหวางวันที่ 2-4 สิงหาคม 
2556 โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือขายไดทํากิจกรรมรวมกัน โดย
กําหนดใหมีกิจกรรม ดังน้ี 

 1. กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตนักศึกษา 
 2. การจัดการความรู (KM) ดานการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ

แกคณาจารย 
 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของแตละสถาบัน 
 4. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนศึกษาหัตกรรมทองถ่ิน 
 5. กิจกรรมแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ 
 6. กิจกรรมประกวดโครงงานดานศิลปวัฒนธรรม 
 7. พิธีลงนามความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายใหมและปจจุบัน 

ในการน้ี เพื่อคงไวซึ่งความสัมพันธและมุงเนนใหนิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือขายไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ในกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานดานศิลปวัฒนธรรม นําโดยอาจารย จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยวนิดา มากศิริ อาจารยดํารงศักด์ิ 
อาลัย และผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา กล่ําสกุล และนักศึกษา จํานวน 10 คน ดังน้ี นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข 
นางสาวกิ่งกาญจน รอดภัย   นางสาวสุวรรณา เครือวัลย   นางสาวอุษณีย สืบอ่ํา   นางสาวศรีรักษ เรืองรักษ   
นางสาวจิราภา รักเมือง   นายพิสิษฐ คําวัน   นายนิติสิทธ์ิ ศานติประพันธ   นายชโรธร ศรีชะนา  และนายอัศนี 
อินทรประเสริฐ ซึ่งไดรับรางวัล ดังตอไปน้ี 

1. การนําเสนอโครงงานดานศิลปวัฒนธรรมระดับชมเชย โดยนายอัศนี อินทรประเสริฐ 
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและเผยแพรระดับดี โดย นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข 

และคณะ 
 
ทั้งน้ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอช่ืนชมกับความสําเร็จของนักศึกษา และคณาจารยทุกทานใน

กิจกรรมครั้งน้ี 
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วิสัยทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต 

ด้านการเกษตรและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานทั้งด้านวิชาการ และมีคุณธรรม 

จริยธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านวิชาการ การ

วิจัย และการบริการชุมชน  มีเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก  มี

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี 

ปรัชญา 

“คุณธรรมนํารู้   สู้ปัญหา   สู่ภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถ่ิน” 

WITH     MORALS     AND    KNOWLEDGE   APPLICATION, 

    FACING   PROBLEMS   THROUGH   WISDOM, 

FOCUSING  ON  COMMUNITY   DEVELOPMENT. 

บรรณาธิการ   กองบรรณาธิการ 
ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่ า   ดร.มนญัญา  ปริยวิชญภกัดี   ชลิดา  ชา้งแกว้ 
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ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ภทัรา กลํ่าสกุล  ประสานงาน    สิริรัตน์  ชมภู่ทอง 
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