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คุยเปิดเล่ม

อ
นสุารเกษตรร�าไพฯ ฉบบัปกตขิอง

เราเดนิทางมาถงึเล่มที ่๖ แล้วนะ

คะ มีความเปลี่ยนแปลงด้านสีสัน และ

รปูแบบบ้างตามค�าแนะน�าของท่านผูอ่้าน

ที่กรุณาตอบแบบสอบถามจากเล่มที่ ๕ 

ค่ะ ส�าหรับเนื้อหาในเล่มนี้อัดแน่นด้วย

สาระด้านวิชาการและความรู้ที่ชวนให้

ตดิตามนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการสร้าง

เกษตรกรของอาเซยีน  ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ทีม่าของกจิการของกองทนุ

สงเคราะห์การท�าสวนยาง ที่ท�าหน้าที่

เป็นพีเ่ลีย้งส�าหรบัชาวสวนยาง ผลติภณัฑ์

ใหม่ จากแฟ้มงานวิจัย คือ กระดาษจาก

ไส้ต้นกก เป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจอย่าง

ยิ่ง อนาคตของสวนผักในเมือง ข้อคิด

จากการเดินทางไปเยี่ยมเยียนอาจารย์

ของ เทีย่วไปกบัคณบดขีองเรากเ็ฉยีบคม

ไม่น้อยเลยค่ะ   

 ส�าหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง

การส่งออกผลไม้ต้องติดตามเรื่อง การ

ปฏิบัติต่อกล้วยไข่เพื่อการส่งออก ตาม

ด้วย ผลอะไรเอ่ยเฉลยคราวหน้า ที่เล่ม

นี้ เราเฉลยของเก่าว่าเป็นทุเรียนที่ไม่ใช่

ทุเรียน ส่วน หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หางแมว คราวนี้เราน�าเอาผลงานศึกษา

วิจัยการเลี้ยงปลาตะเพียนด้วยระบบ

อินทรีย์มาบอกกับท่านผู้อ่าน นอกจากนั้นยังมี

เรื่องของศูนย์ให้ค�าปรึกษาการเกษตร สมาร์ท

ฟาร์มเมอร์ ที่เรามีความคืบหน้าการท�างานไป

แล้วเมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคมทีผ่่านมาและส่งเอกสาร

อนุสารเกษตรร�าไพฯ ฉบับพิเศษมาให้ท่านก่อน

หน้านีแ้ล้ว แต่เล่มนีเ้รารายงานรายละเอยีดทีม่า

ของโครงการค่ะ  นอกจากนี้เรายังมี ภาพงาน

สงัสรรค์ศษิย์เก่า ทีจ่ดัไปเมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์

ด้วย สดุท้ายทีข่าดไม่ได้ คอื ธรรมะท้ายเล่ม คราว

นี้เราได้เนื้อหาจากเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของ

เราที่เป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามจริง (รวมทั้งอาจ

ไม่อยากออกเงินด้วยค่ะ)

 ที่ขาดไม่ได้และไม่อาจละเลย คือ ขอ

ขอบคุณอย่างยิ่งกับผู้สนับสนุนกิจกรรมของเรา 

รวมทั้งขอรบกวนท่านผู ้อ่านได้โปรดตอบ

แบบสอบถามกลบัมาด้วยนะคะ แล้วพบกนัฉบบั

หน้าค่ะ

กอง บอกอ

มิถุนายน ๒๕๕๔
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ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ขณะเดยีวกนั การท�ามาหากนิของผูค้น
ในโลกก็เปลี่ยนไปตามเวลาที่เปลี่ยนไปด้วย 
จากทีค่นมเีวลาหงุหา มาเป็นการซือ้หา เปลีย่น
จากยคุของการบริโภคแบบเสพสะดวกทกุรปู
แบบ มาเป็นการบริโภคที่มุ่งหาคุณค่าและ
คุณภาพ หรือจะบอกว่า จากการกินอิ่ม สู่กิน
อร่อย มาเป็นกินดีอยู่ดีและกินอาหารเป็นยา 
(Functional food) จึงท�าให้เห็นว่า จากนี้ไป
ผลผลิตจากภาคเกษตรเพื่อไปเป็นอาหารคง
ไม่ใช่แบบ “สกุเอาเผากนิ” อกีต่อไปแล้ว เพราะ
เงือ่นไขของอาหารจะชดัเจนขึน้ใน ๒ ลกัษณะ
แน่นอน คอื อาหารส�าหรบัคนมเีงนิ กบั อาหาร
ส�าหรับคนไม่มีเงิน 
  อาหารส�าหรับคนมีเงิน จะต้องเต็มไป
ด้วยคณุภาพ เนือ่งจากคนมเีงนิอยากมอีายยุนื
เพื่อหาเงินให้มากขึ้นและใช้เงินให้มีความสุข 
(เพราะเชื่อว่า เงินคือดัชนีของความสุข) ส่วน
อาหารของคนไม่มีเงิน คือ อะไรก็ได้ไม่จ�าเป็น
ต้องเน้นคณุภาพ เพราะคนจนทีจ่นจรงิๆ หลาย
คนอยากกลบัไปเกดิใหม่เพือ่จะได้ไม่ต้องจน?? 

ค�าถามก็อยู่ที่ภาคของผู้ผลิต คือ เกษตรกร ว่า
เกษตรกรต้องการเป็นเกษตรกรที่ร�่ารวยหรือ
เกษตรกรทีย่ากจน เชือ่ว่าเกษตรกรทกุคนกอ็ยาก
เป็นคนรวย เพราะการเป็นคนรวยอย่างไรกด็กีว่า
เป็นคนจน??? ดังนั้น เกษตรกรที่ต้องการรวยก็
ต้องท�าสินค้าออกมาขายให้คนรวย จึงจะได้ราย
ไดม้ากพอทีจ่ะเป็นเกษตรกรร�่ารวย เข้าท�านองที่
ว่า  “คบคนรวยอย่างซวยก็รวยด้วย” นั่นเอง
  แต่ท่านทราบหรอืไม่ ในอนาคตอกีไม่เกนิ 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป) เกษตรกรบ้านเรา
อาจไม่ใช่คนไทย แต่อาจจะเป็นคนต่างชาติที่เข้า
มาท�าอาชพีเกษตรแทนคนไทย อนัเป็นผลมาจาก
การลงทุนในธุรกิจข้ามชาติของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะเปลี่ยนจากการถือหุ้นของคนไทย : 
คนต่างชาติ ๕๑ : ๔๙ มาเป็น ๗๐: ๓๐ โดยไม่
ต้องผ่านตัวแทนหรือนอมินีอีกต่อไปแล้ว  และ
เราจะเรียกเกษตรกรเหล่านั้นว่า “เกษตรกร
อาเซยีน” ซึง่พวกเขาเหล่านัน้จะเป็นคนทีม่คีวาม
รูด้้านการเกษตรอย่างดรีะดบัมอือาชพี เพราะจะ
ผ่านการรับรองความเป็นเกษตรกรมืออาชีพโดย

มาสร้างเกษตรกร
ของ...               กันเถิด

ส
ำหรบัคนแต่ละคน...วนัเวลาทีห่มนุเวยีนเปลีย่นไปในแต่ละวนิาทมีค่ีาไม่เท่ากนั แม้ว่า

เราจะได้รับเวลามาคนละ ๒๔ ชั่วโมงเหมือนกัน และเราก็ขอหรือยืมเวลาของคนอื่น

มาใช้ไม่ได้ แต่ในบริบทของโลกขณะนี้ วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ทุกวินาทีมันน�าเราไป

สู่อนาคตที่หลายคนจ�าเป็นต้องเจอกับสิ่งที่แม้ไม่ต้องการจะเจอ เมื่อโลกของเราที่บางเคย

อาจเคยคิดว่ามันใหญ่มาก บัดนี้มันเล็กและแคบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่จะ

เกดิขึน้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเชือ่มโยงเครอืข่ายการสือ่สารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ด้วยสัญญาณผ่านดาวเทียม และเครื่องมือที่เป็นสารพัดประโยชน์ที่เรียกว่า มัลติมีเดีย 

(Multimedia) เช่น โทรศัพท์มือถือระบบ 3G ที่ก�าลังเป็นปัญหาของประเทศพัฒนาช้า ของ

ประเทศหนึง่ในอาเซยีน รวมถงึการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุม้ค่าของคนในประเทศดงักล่าวด้วย

อาเซี
ยน



องค์กรเพื่อการรับรองความเป็นเกษตรกรที่
เป็นมาตรฐานเช่นเดยีวกบัหมอ พยาบาล วศิวกร 
ฯลฯ 
  ค�าถามก็คือ แล้วเกษตรกรไทยของ
เราจะมโีอกาสได้ใบรบัรองความเป็น “เกษตรกร
อาเซียน” บ้างหรือเปล่า คงเป็นเรื่องที่ตอบ
ยากพอสมควร เพราะว่าวันนี้แม้แต่เราจะหา
คนมาเรียนเกษตรยังยากเลย คนไทยเราไม่
สอนลูกสอนหลานให้รักในอาชีพเกษตร ด้วย
เห็นว่าเป็นอาชีพที่ต�่าต้อย ต้องท�างานกลาง
ดินกลางทราย สู้การเป็นเจ้าคนนายคนหรือ
เป็นขุนนางไม่ได้ เป็นเช่นนี้มาแต่โบราณกาล
แล้ว แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ 
อาชีพเกษตรสามารถน�าความมั่งคั่งมั่นคงมา
สู่เกษตรกรได้ ขุนนางที่ท�างานโดยไม่คดโกง
จะมีสักกี่คนที่สามารถมีเงินเก็บมากพอที่จะ
ใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างมีความสุข ต่างจาก
เกษตรกรวันนี้...คนที่เป็นเกษตรกรคุณภาพ
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้เป็นอย่าง
ดี......

  ได้เวลาทีพ่วกเราจะต้องบงัคบัหรอืกราบ
กรานลกูหลานให้เรยีนเกษตรเพือ่มุง่สูก่ารเป็น 
“เกษตรกรอาเซียน” กันได้หรือยัง หรือต้อง
รอจนแผ่นดินเกษตรของเราเป็นของต่างชาติ
ก่อนจึงค่อยคิด..???
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ความหลากหลายทาง ชีวภาพ
ของประเทศไทย

ทีมวิชาการเทคโนฯเกษตร

เ
ราคงเคยได้ยินค�าว่า “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” หรือได้ยินนักวิชาการพูดกันว่า 

ประเทศไทยของเรามคีวามหลากหลายทางชวีภาพ
สูงมาก แล้วท่านพอจะทราบกันหรือไม่ว่า อะไร 
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพที่เขาพูดกัน..???

 ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย
น่าจะมีความหมายง่ายที่สุดว่า “ความแตกต่าง
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย”       
ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากความหมายข้างต้น เราลอง
มาดูกันหน่อยดีไหมว่า ในประเทศไทยของเรามี
ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตอะไรกันบ้าง

 

เรามีความ
หลากหลาย
ของเห็ดมาก
ถงึ 3,000 ชนดิ      

เรามีความหลากหลายทางน�้า 
ปลาทะเล 1,160  ชนิด ปลา
น�้าจืด 52 ชนิด เต่า 27ชนิด

 วนันีค้วามหลากหลายทางชวีภาพของเรา
ก�าลังหมดไปเรื่อยๆ หมายความว่า ประเทศไทย
ของเราก�าลงัยากจนลงไปเรือ่ยๆ แม้ว่าจะมตีวัเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจมากแค่ไหนก็ตาม แต่เรา
ก�าลังยากจนจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ต้นทนุทางธรรมชาตกิ�าลงัหมดไป อนาคตลกูหลาน
จะขาดแคลนแหล่งอาหารพื้นฐานอย่างแน่นอน
หากพวกเราไม่รีบดูแลสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่เราเรียกว่า ความ           
หลากหลายทางชีวภาพ.

 จากข้อมูลขององค์การการศึกษาและ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เราทราบว่า 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพติด
อันดับโลก คือ 
 •  60 % ของสิ่งมีชีวิตในโลกมีอยู่ใน
ประเทศไทย
 •  8 % ของพืชในโลกหรือ  15,000 
ชนิด มีอยู่ในประเทศไทย   
 •  10% ของสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
โลกหรือ 4,253 ชนิด มีอยู่ในประเทศไทย
 •  เรามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อย
คลาน สตัว์ครึง่บกครึง่น�้าจ�านวน   285,   313 
และ 106 ชนิด ตามล�าดับ
 
 เหน็ไหมว่า เพยีงแค่นีก้ท็�าให้นกัวทิยาศาสตร์
และนักนิเวศวิทยาทั่วโลกต่างมองประเทศของ
เราตาเป็นมันแล้ว
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สำนกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวน
ยางจนัทบรุ ีตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ 

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง เมื่อ 5 
ธันวาคม 2503 โดยขณะนั้น มีฐานะเป็น
เขต เรียกว่า ส�านักงานสงเคราะห์การท�า
สวนยางเขตจนัทบรุ ีรบัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดั
ระยอง จนัทบรุ ีและตราด ด�าเนนิการเกีย่ว
กับให้การสงเคราะห์การท�าสวนยาง และ
รับผิดชอบในการส่งเสริมการเกษตรสวน
ยางในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยรบันโยบายแผน
งานและโครงการต่าง ๆ จากส�านักงาน
กองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง ไปวางแผน
การด�าเนินการ ให้ค�าปรึกษา แนะน�าและ
ก�ากบั ตดิตาม ในการส่งเสรมิ การปลกูสวน
ยาง พัฒนาการผลิต การตลาด โรงงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่ก�าหนดไว้ 
และรายงานผลการปฏบิตังิาน ให้ค�าแนะน�า 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา การผลิตแก่
เกษตรกรสวนยาง รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ
เสรมิให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและปฏบิตัิ
งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�า
สวนยางจงัหวดัจนัทบรุ ีก�าหนดรปูแบบการ
บรหิารงาน เป็น “กองทนุฯ สวนยางจนัทบรุี
โมเดล” โดยใช้หลกัการธรรมาภบิาล การ

จดัการความรู ้และ ความรบั
ผิดชอบของ
ห น ่ ว ย ง า น
ราชการต่อสงัคม 
มาใช ้ในการ
บริหารจัดการ
สถาบนัเกษตรกร

และเครอืข่ายชาวสวนยางจนัทบรุ ีเพือ่ให้การบรหิาร
ราชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตามพระราช
บัญญัติการบริหารกิจการบ้านเมือง ดังนี้
 ธรรมาภบิาล (Good Governances) เป็นการ
บริหารกิจการของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ท�าสวนยางจันทบุรีให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์  โปร่งใส  
มีความรับผิดชอบ  สร้างการมีส่วนร่วม  และมีการ
ใช้กระบวนการบรหิารจดัการ  เพือ่ให้การใช้ทรพัยากร
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  เกดิประสทิธผิล คุม้ค่า  
และโดยประหยดั  เป็นผลให้เกดิประโยชน์สงูสดุ แก่
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม              
หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมส่ีวนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า
 การจัดการความรู้ (Knowledge Manage-
ment ; KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง สถาบนั 
วจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร ส่วนราชการอืน่ๆ  และ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ ซึง่กระจดักระจายอยูใ่นตวับคุคล
หรอืเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ  โดยมกีระบวนการ 
ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้  การสร้างความรู้   

“กองทุนฯ สวนยางจันทบุรีโมเดล” 
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายชาวสวนยางจันทบุรี

รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก
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การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperate 
Social Responsibility) เป็นการพิทักษ์ผล
ประโยชน์ของส่วนรวม พฒันาและแก้ปัญหาสงัคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน พัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการ
สงัคมอย่างมคีณุภาพ ประสทิธภิาพและคณุธรรม 
โดยก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบด้วย การใช้อ�านาจ การใช้กฎหมายแบบ
บังคับและควบคุม การเป็นผู้วางระเบียบปฏิบัติ 
และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  การอ�านวยการ การสร้างสิ่งจูงใจ การ
สร้างเสรมิสมรรถภาพ การจดัหาเงนิทนุหมนุเวยีน 
การเพิม่ความตระหนกั และการสร้างเหตกุระตุน้ 
ทางการตลาด การสร้างการยอมรับหรือเชิดชู
เกยีรตเิกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรทีเ่ป็นตวัอย่าง
ที่ดี และการมีโครงการส่งเสริมสังคมและ              
สิ่งแวดล้อม  การเป็นหุ้นส่วน การใช้ทรัพยากร
ในการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนั การสร้างสมัพนัธภาพ
กับผู้มีส่วนได้เสีย และการสานเสวนา และการ
สนับสนุน การประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน 
กระตุ้นให้มีสิ่งจูงใจ และส่งเสริมให้ เกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกรและภาคเอกชน เข้าร่วมกจิกรรม
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

 ผลการบริหารงาน “กองทุนฯ สวนยาง
จันทบุรีโมเดล” ท�าให้เกิดการพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน 
สามารถผลิตยางพาราโดยใช้ต้นทุนที่ลดลง 
จ�าหน่ายยางพาราในราคาทีเ่หมาะสม เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมี      
ความสุข.

ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2554 9

การจัดการความรู้

(KM)

กองทุนฯ

สวนยาง

จันทบุรีโมเดลธรรมาภิบาล

(GG)

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

(CSR)

ผลกระทบ

  - เศรษฐกิจ

  - สังคม

  - สิ่งแวดล้อม



ด้วยพระกรณุาจากองค์สมเดจ็พระนาง
เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงโปรดพระราชทานมิใช่
แค่เพียงพื้นที่ส�าหรับสร้างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�าไพพรรณีเท่านั้น แต่ยังมีของดีๆ 
อีกหลายอย่างที่ทรงพระราชทานไว้ให้กบั
คนจนัทบรุ ีทีรู่จ้กักนัด ี คือ ผลิตภัณฑ์เสื่อ
จันทบูร ซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นวัชพืชชนิด
หนึ่งที่เรียกว่า “ต้นกก” 

เสื่อกกจันทบูรและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
เสื่อกกจันทบูรสร้างรายได้และชื่อเสียงให้
กบัจงัหวดัจนัทบรุปีีละหลายล้านบาท การ
ทอเสื่อจันทบูรเป็นอาชีพที่คนในจังหวัด
จนัทบรุที�ากนัมานานร่วมร้อยปีแล้วและยงั
คงด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนา
รปูแบบของสนิค้าให้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�าไพพรรณี ถือว่าการเผยแพร่      
ผลงานและแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าร�าไพพรรณีเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญยิ่งที่
ต้องรักษาและเผยแพร่ ดังนั้น การพัฒนา
ผลติภณัฑ์ทีต่่อเนือ่งหรอืเกีย่วพนักบัผลงาน
ของสมเด็จฯ จึงเป็นนโยบายที่ส�าคัญของ
คณะฯ ด้วย

จากแฟ้มงานวิจัย....

ผศ.ดร.วรวรรณ สังแก้ว จากสาขาเกษตรศาสตร์ 
ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาสิ่งเหลือใช้ในกระบวนการ
ผลิตเสื่อกกจันทบูรของพี่น้องชาวบางสระเก้า                     
อ.แหลมสงิห์ และชาวบ้านเสมด็งาม อ.เมอืง จ.จนัทบรุี 
คือ “ไส้” ของต้นกก อันเป็นส่วนเหลือทิ้งจากการ 
“จักกก” อันเป็นกระบวนการลอกเอาส่วนของ
เปลือกต้นกกไปใช้ในการทอเสื่อ ส่วนไส้ของต้นกก
เป็นส่วนที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากความคิด
เชงิเปรยีบเทยีบทีไ่ด้เหน็คนในภาคเหนอืผลติกระดาษสา        
จึงได้ท�างานวิจัยศึกษาและพัฒนามาสู่การผลิต 
“กระดาษจากไส้กก” โดยมีขั้นตอนการท�า ดังนี้
 ๑. น�าไส้กกที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาต้ม
ในน�้าเดือดผสมโซดาไฟ (Sodium hydroxide) 
ประมาณ ๓ ชั่วโมงจนเปื่อยยุ่ย
 ๒.น�าไส้กกที่ต้มแล้วมาปั่นให้กระจายตัว
ไม่เป็นก้อนใส่ลงในน�า้เพือ่ให้เจอืจางพอทีจ่ะท�าเป็น
แผ่นกระดาษได้
 ๓. น�ามาแผ่เป็นแผ่นกระดาษบนกรอบที่
เตรียมไว้     

ผศ.ดร.วรวรรณ สังแก้ว  สาขาเกษตรศาสตร์
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กระดาษ จาก ไส้กก



 ๔. ตากกระดาษจนแห้ง สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้
 ๕. หากต้องการฟอกสหีรอืย้อมสสีามารถ
ท�าได้ โดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์  (Hydrogen peroxide) 
เป็นตัวฟอกสีและใช้สีย้อมผ้า
ย้อมสีกระดาษได้
 ๖. กระดาษไส้กกที่ได้
สามารถน�าไปใช้ในการห่อ       
ของขวญั ใช้วาดภาพ พมิพ์ภาพ
และ ประโยชน์อืน่ๆได้ เช่นเดยีว
กับกระดาษสาหรือปาปิรัสของ
ชาวอียิปต์

ท่านทีส่นใจการท�ากระดาษจาก
ไส้กก สามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายการ
โทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี รายการเกษตร      
ร�าไพฯ ปรทิรรศน์ และในเวบไซต์ของคณะเทคโนโลยี
การเกษตร และสามารถติดต่อขอรับการฝึกอบรม
ได้ทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
ร�าไพพรรณี..จ้ะ..
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กระดาษ จาก ไส้กก



    ๑. สวนผักดั้งเดิมปลูกในดิน  

     ๒. สวนผักในโรงเรือนเป็นแบบปลูก
เลี้ยงในสารละลายหรือ Hydroponics 
เพื่อเป็นธุรกิจเกษตร

 

  ๓. สวนผักแนวดิ่งในพื้นที่
ข้างตกึ ใช้วสัดเุหลอืใช้ เช่น ขวด

น�า้ดืม่  น�า้อดัลมหรอืชดุ Hydroponics ส�าเรจ็รปู 
ปัจจุบันเป็นที่นิยมในหลายประเทศแล้ว

 

 ๔. การออกแบบ
อาคารชดุทีพ่กัทนัสมยั 
ที่ด้านข้างท�าสวนผักเหมือนสวนผักหลังบ้าน มีการ
ออกแบบเป็นระบบปิดทั้งหมด เช่น น�้ารดต้นไม้มา
จากน�้าที่ผ่านการกรองจากน�้าทิ้งในครัวเรือน ไฟฟ้า
มาจากโซล่าเซลล์ การปลูกเป็นแบบไม่ใช้ดิน (Soil-
less culture) ภาพนี้มาจากการประชาสัมพันธ์ขาย
อาคารที่พักที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน.
 เมือ่ทราบว่าในอนาคตเราจะปลกูผกักนัอย่างไร
กันแล้ว...ท่านผู้อ่านเตรียมการรับมือกับราคาผักใน
อนาคตกันไว้อย่างไร..??

 ขอขอบคุณ ภาพจาก ดร.กมล เลิศรัตน์  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปราโมช ร่วมสุข 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรสวนผักในอนาคต
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ในปี ๒๕๕๔ นี ้องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้มีการ

พยากรณ์ว่า การผลิตอาหารทั้งโลกจะ
สามารถเลี้ยงประชากรได้เพียง ๔,๐๐๐ 
ล้านคนเท่านั้น ดังนั้น จะมีประชากรโลก
จ�านวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านคนที่จะขาด
อาหาร ซึง่หมายความว่า อาหารจะมรีาคา
แพงแน่นอน แต่ไม่ได้หมายความว่า เกษตรกร
ผู้ผลิตต้นน�้าของอาหารจะมั่งคั่งร�่ารวย มี
เหตุอันควรเชื่อว่าได้ว่า ค�าถามยอดฮิต
ส�าหรบัชาวเมอืงหรอืผูบ้รโิภคผกัในอนาคต
คงจะเป็นเรือ่งของการปลกูพชืผกัว่าจะท�า
กันอย่างไร เมื่อพื้นที่ของเราลดลงอย่าง  
ต่อเนือ่งสวนทางกบัการเพิม่ของประชากร
 อนุสารเกษตรร�าไพฯ ฉบับนี้ จึงขอ
เสนอภาพของอนาคตสวนผักเป็นล�าดับ 
ดังนี้



สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

Chanthaburi Gem and Jewelry Traders Association Chanthaburi

35/202 Trirat Rd., Muang Chanthaburi Thailand 22000

Telephone : 039303118-9 Fax : 039303100

AUTO  BUDDY

บริษัท ออโต้บัดดี้ จ�ำกัด

โทร.  039 344260-1

TATA กระบะสายพันธุ์เพื่อนเกษตรกร



ร้านของฝากจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า OTOP 5 ดาว ผลไม้สดและแปรรูป

มาเมืองจันท์ครั้งใด อย่าลืมไปแวะต้นต�ารับ



 ทุเรียนเทศ แม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าทุเรียน 
แต่ในความเป็นจริงมันเป็นผลไม้ในตระกูลเดียว
กบัน้อยหน่า จงึไม่มอีะไรทีเ่กีย่วข้องกบัทเุรยีนเลย 
ทเุรยีนเทศมชีือ่สามญัว่า Soursop มชีือ่วทิยาศาสตร์
ว่า Annona muricata มถีิน่ก�าเนดิดัง้เดมิอยูแ่ถว
อเมรกิากลางเรือ่ยลงไปถงึแถวๆบราซลิ แต่ปัจจบุนั
กลายมาเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายแถวมาเลเซีย และ
ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรา ยังไม่ถือว่าเป็น 
ผลไม้เศรษฐกิจ
 คุณสมบัติทั่วไปคล้ายน้อยหน่า คือ      
เมื่อสุก เนื้อจะเละ แต่กลิ่นจะแตกต่างออกไป 
รสชาติออกเปรี้ยวมากกว่าหวาน จึงมีชื่อเรียกว่า 
Soursop คือ เปรี้ยวและเละ ในมาเลเซียมีการ 
น�ามาเป็นอาหารโดยกินเป็นผลไม้สดเมื่อผลสุก
และมีการน�ามาปั่นกับนมดื่มเป็นน�า้ปั่น หรือท�า
เป็นไอศกรีม จัดเป็นพวก Functional Fruit ได้
อีกชนิดหนึ่ง.

ผล
อะไร 
เอ่ย
???

เฉลยคราวหน้า

ทุเรียนเทศ

 เฉลยครั้งที่แล้ว
จากอนุสารฯเล่ม 5

คอลัมน์นี้เปิดโอกาสให้ท่านตอบค�าถาม

เข้ามาเพื่อร่วมสนุกชิงรางวัลกับกอง      

บอกอ ของเรานะจ๊ะ ส่งค�าตอบไปที่  

อาจารย์ คณิสร ล้อมเมตตา คณะ   

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏร�าไพพรรณี จันทบุรี ต.ท่าช้าง 

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ถ้าตอบถูกมี

รางวัลให้จ้ะ...
ผลอะไรเอ่ย ส�าหรับฉบับที่ 6
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เมือ่ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ผมเดนิทางไป        ท�า
ธุระที่อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และมี

โอกาสที่ดีมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะด้วยเคยมี
ความตั้งใจแน่วแน่มากที่สุดครั้งหนึ่งว่า จะไปเยี่ยม
อาจารย์สนั่น ข�าเลิศ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่ง
ผมไม่ได้เจอท่านมานานกว่า ๒๐ ปี อาจารย์สนั่น ท่าน
เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ด้วยท่านนั้น เป็น  
ต้นแบบของการด�ารงชวีติของผมเลยกว่็าได้ ภาษาสมยั
ใหม่เขาเรยีกว่าเป็น ไอดอล (Idol) ครบั ผมเชือ่ว่าหลาย
ท่านที่ได้อ่านบทความนี้ อาจเคยเป็นลูกศิษย์ของท่าน
ด้วยซ�้า ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะผมเชื่อว่าใน
ประเทศไทยของเราคนที่เรียนเกษตรทุกคนต้องเคย

เที่ยวไปกับคณบดี...

ปราโมช ร่วมสุข 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต้นหม่อนและกุหลาบฝีมืออาจารย์

ไปเยี่ยมอาจารย์

Tel.039-323739,325005,351144
ศูนยรวมจำหนาย เคร�องคอมพิวเตอร

วัสดุอุปกรณตอเช�อมคอมพิวเตอรทุกชนิด



สัมผัสกับอย่างน้อยชื่อของอาจารย์สนั่น    
ข�าเลิศ ในฐานะของปรมาจารย์ด้านการ
ขยายพันธุ์พืช บางคนอาจรู้จักอาจารย์ใน
ฐานะของมือกุหลาบเพราะในอดีตอาจารย์
เป็นผูบ้กุเบกิและเป็นเซยีนกหุลาบของเมอืง
ไทย บางคนอาจรู้จักอาจารย์สนั่น ในฐานะ
ของผู้ปรับปรุงพันธุ์มะม่วง เพราะท่านคือ 
ผู้สร้างพันธุ์มะม่วงน�า้ดอกไม้ทะวาย เบอร์ 
๔ และต่อมากม็นี�า้ดอกไม้สทีองตามออกมา
นัน่เอง นอกจากนัน้ท่านยงัเป็นผูพ้ฒันาการ
ปลูกมะม่วงระบบชิดอีกด้วย ที่ส�าคัญท่าน
เป็นผู้ประสาทวิชาการทาบมะม่วงให้พวก
ผมได้มีโอกาสหาเงินตอนเรียนหนังสือด้วย 
โดยการออกรับจ้างทาบมะม่วงในช่วงวัน
หยุด 
 สิ่งที่อยากน�ามาฝากกันในอนุสารฯ
ฉบับนี้ ก็คือ ค�าสอนและวิธีการสอนที่ท่าน
ได้สอนพวกผมไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ซึ่งผมจ�า
ได้แม่น และได้ใช้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ 
และอยากฝากให้กบัคนทีเ่ป็นครบูาอาจารย์
ได้ลองน�าไปคิดกันดูบ้างว่า ครูอาจารย์ใน

ล�าดับจากซ้ายไปขวา : ผู้เขียน อาจารย์สนั่น 
ข�าเลศิ ผศ.ดร.เรณ ูข�าเลศิ และ ผศ.ดร.อศัจรรย์  
สขุธ�ารง  (๒ ท่านหลงัเป็นอาจารย์ที ่ม.เทคโนโลยี
สุรนารี)
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อดีตท่านไม่ได้สอนกันแบบที่ต้องมีการฉายภาพขึ้น
จอ หรือ Power point ก็สามารถสร้างลูกศิษย์ที่มี
ความสามารถได้ 
 ผมจ�าได้ว่าลงเรยีนวชิาการขยายพนัธุพ์ชืตอน
เรยีนปี ๒ หลงัจากเลอืกสาขาแล้วซึง่ผมเลอืกพชืสวน  
ในเทอมนัน้ พวกเราซึง่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลกูชาวสวน 
ไม่ได้มพีืน้ฐานการขยายพนัธุพ์ชืกนัมาเลย แต่ผมเอง
เคยเรียนวิชาเกษตรสมัยเรียนมัธยมก็พอมีพื้นบ้าง      
สิ่งที่อาจารย์สนั่น ท่านสอนแล้วไม่มีลืมจนวันนี้.. 
ชั่วโมงแรกของการเรียนปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 
ท่านให้ “ลบัมดี” ครบั มดีส�าหรบังานขยายพนัธุพ์ชื
นั้นแตกต่างจากมีดทั่วไป (ดูจากภาพประกอบนะ
ครบั) ท่านบอกว่ามดีทีใ่ช้ในงานขยายพนัธุต้์อง “คม” 
ซึ่งผมก็ถามท่านว่า “ต้องคมแค่ไหน” ค�าตอบ คือ 
“คมแค่โกนหนวดได้ก็พอ” ใครที่เคยลับมีดก็คงจะ
ทราบนะครับว่า คมแค่โกนหนวดได ้นั้นมันแค่ไหน 
ส่วนคนที่ไม่เคยท�า ผมว่ายากจะเข้าใจครับ แต่ถ้า
อยากรู ้ผมว่าท่านควรจะลองท�าด.ู..สรปุว่า ๓ ชัว่โมง
ของการเรยีนปฏบิตักิารวนันัน้มไีม่กีค่นครบัทีส่ามารถ
ผ่านด่านการลับมีดได้ 

 สิ่งที่ติดตัวผมมาจนถึงวันนี้ คือ ผมคิดว่าผม
ตกผลกึความคดิของการศกึษาด้านสายอาชพีเกษตร
แล้วว่า มันเป็นเรื่องของมืออาชีพ ผมไม่กล้าคุยว่า 
ผมเป็นมืออาชีพ แต่ก็เชื่อว่าผมสามารถเอาตัวรอด
ในอาชพีเกษตรได้ จากผลการลบัมดีทีค่มแค่พอโกน
หนวดได้นี่แหละ

ลักษณะของมีดที่ใช้ในงานขยายพันธุ์พืช



 ทุกวันนี้ท่านอาจารย์สนั่น ข�าเลิศ ใช้ชีวิต  
หลังเกษียณอายุราชการแบบเรียบง่าย อยู่กับสวน 
ทีบ้่านภหูายหลง อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
และยังมีกิจกรรมที่เป็นวิชาการกับพืชที่ปลูกไว้ เช่น 
หม่อนกินผล กุหลาบ กาแฟ สบู่ด�า ฯลฯ วันที่ผมไป
เยี่ยมท่าน ท่านยังฝากต้นกาแฟมาให้ศึกษาอีกด้วย 
พร้อมค�าพูดที่ว่า “ลูกศิษย์มาเยี่ยมทั้งทียังมีของ
ฝาก” นีแ่หละครบัความรกัของอาจารย์ทีม่ต่ีอศษิย์.

อนุสารเกษตรรำาไพพรรณี 18

จากอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนเมือง
จนัทบรุสีามารถผลติผลไม้หลายชนดิทีม่ี

คณุภาพในระดบัทีส่ามารถส่งออกไปต่างประเทศ              
ท�ารายได้เข้ามาปีละหลายพันล้านบาท ไม่ว่า
จะเป็น ทุเรียน ล�าไย มังคุด และผลไม้ตาม
ฤดกูาลอืน่อกีมากมาย ปัจจบุนัจงัหวดัจนัทบรุี
เป็นแหล่งผลิต “กล้วยไข่” เพื่อการส่งออกที่
นับเป็นเบอร์ ๑ ของประเทศแล้วอีกพืชชนิด 
สมกบัค�าขวญัของจงัหวดัทีว่่า “น�า้ตกลอืเลือ่ง 
เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ 
เสื่อจันทบูร..” 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
ร�าไพพรรณี ตระหนักถึงภารกิจที่ได้รับจาก

การปฏิบัติหลังเก็บเพื่อส่งออก
คนสวย กล้วยน�้าว้า

นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ที่ต้องตอบสนองความต้องการของ    
ท้องถิ่น จึงได้ด�าเนินโครงการประสานความ    
ร่วมมอืกบัส�านกังานสนบัสนนุการวจิยัหรอื สกว.
ให้มาท�าบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยใน
โครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตและการ
บรหิารจดัการโซ่อปุทานกล้วยไข่คณุภาพ (จนัทบรุี
โมเดล)” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ 



อนุสารเกษตรร�าไพฯ ฉบับนี้จึงขอน�าเรื่องราว
บางส่วนของกล้วยไข่ มาบอกเล่าเก้าสิบกัน    
เด๊อ..ค่ะ.. 

กล้วยไข่ที่มีอายุประมาณ ๗ เดือนหลังปลูกจะ
สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยเกษตรกรจะใช้มีดคมๆ
ตัดโคนเครือ แล้วขนย้ายโดยรถยนต์ หรือรถ     
แมงกะไซกไ็ด้ ไปส่งทีโ่รงคดับรรจหุรอืทีเ่รยีกขาน
กันว่า “ล้ง” หลังจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานในล้ง        
(ก็เป็นคนคนเดียวกับคนงาน..นั่นแหละ) ก็จะคัด
คุณภาพดูความอ่อนแก่ของผลกล้วย มีการแยก
หวีกล้วยด้อยคุณภาพ (เรียกว่าตกไซต์) ออกไป  
คดัเกรดเอา หวกีล้วยทีไ่ด้คณุภาพ ตามทีต้่องการ
แยกออกไปใส่ในอ่างน�้าเย็นที่ผสมกับแชมพู      
สระผม (อ่างน�้าที่ว่าอาจเป็นเพียงเข่งพลาสติก   
ที่บุด้วยแผ่นพลาสติกใสก็ได้..นับเป็นภูมิปัญญา
ไทยได้อกีอย่างหนึง่..ยอดมาก) เพือ่ท�าความสะอาด 
เด็ดหนวดเด็ดเครา และล้างยางกล้วยออกไป  
จากนั้นก็น�าผลกล้วยทั้งหวี ไปใส่ในอ่างน�้ายา     
ฆ่าเชื้อรา (รู้ว่าคนอ่านอยากรู้ชื่อยา แต่..เราไม่
บอกว่ายาอะไร..!!) ถัดไปก็ไปแช่ในน�้ายืดอายุ 
และบ่มกล้วยเพื่อให้เมื่อถึงที่ตลาดปลายทางยัง
ไม่สกุ แต่ให้ไปสกุทีค่นขายปลกี เดด็ขาดมากนะ..
เทคโนโลยีนี้ (เรารู้ว่าคนอ่านอยากรู้..แต่เราก็ไม่
บอกอีกนั่นแหละ)

บันทึกข้อตกลง
โครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการ

โซ่อุปทานกล้วยไข่คุณภาพ (จันทบุรีโมเดล)” 
ระหว่าง

 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ขนย้ายแบบนี้ไม่เหมาะสม

นี่สินค้าตกไซต์ ตกเกรด

วิธีตรวจสอบความอ่อนแก่

กระบวนการล้างและชุบยา



ต้องมีการเด็ดหนวดด้วยนะ 

รอให้สะเด็ดน�้า

บรรจุลงกล่อง

คุณกล้วยไข่ติดเบอร์แล้วพร้อมที่จะไปนอน
ในตู้เย็น

จากนั้นก็วางไว้ให้สะเด็ดน�า้ (โดยไม่ต้องเขย่า
เหมือนกับ...??) แล้วจึงน�าเข้าบรรจุในกล่อง
กระดาษลกูฟกู โดยมแีผ่นพลาสตกิทีเ่ป็น Active 
film ที่มีคุณสมบัติพิลึก คือ ยอมให้ก๊าซบาง
อย่างผ่านได้ บางอย่างผ่านไม่ได้ เป็นแบบที่
เรยีกว่า Semi-permeable ทัง้นีก้เ็พือ่ให้กล้วย
ไข่มันหายใจติดขัดเหมือนคนกรุงเทพฯ ที่นั่ง
รถเมล์ไม่ติดแอร์ สูดดมอากาศพิษเข้าไปนั่น
แหละนั่งไปสักพักก็หลับ กล้วยก็เหมือนกันมัน
ต้องหลบัไปในระหว่างเดนิทาง..สโุค่ยเลยนะคะ
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่

เวลาบรรจกุล้วยลงกล่องเขาจะบรรจ ุ๑๙ กโิลกรมั 
เพือ่ให้รวมน�า้หนกักล่องอกี ๑ กโิลกรมัเป็น ๒๐ 
กโิลกรมักรอส (Gross weight คอื น�า้หนกัรวม
ภาชนะบรรจุ ส่วน Net weight คือ น�้าหนัก
เฉพาะผลผลติ) จากนัน้ กล้วยไข่ในกล่องจะต้อง
เข้าไปหลับใหลในห้องเย็นก่อนระยะหนึ่ง ที่
เรียกว่าท�า Pre-cooling เพื่อให้อุณหภูมิในผล
กล้วยไข่ลดลงถึงระดับที่เหมาะสมกับการเดิน
ทาง คือประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส แล้วจึง
ค่อยไปลงตู้แช่เย็นเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและวีซ่าต่อไป

เหน็ไหมคะว่า ไม่ยุง่ยากอะไรเลยกบัการปฏบิตัิ
การก่อนการส่งออก แต่กย็งัมปัีญหานะคะ เช่น 
ผลไปเน่าทีป่ลายทาง หรอืไปถงึผูข้ายปลายทาง
แล้วสีผิวผลไม่เหลืองแต่เนื้อในเละ อะไรแบบนี้  
ดงันัน้ จงึยงัมงีานให้เราได้ศกึษาวจิยักนัอกีมาก... 
ใครนึกว่ากล้วยจะเป็นเรื่องกล้วยๆ... ฝันไป
เถอะ...
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หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภฏัร�าไพพรรณ ีตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล จงึได้ก�าหนดเป้าหมายใน
การพฒันาการผลติทีเ่ป็น”เกษตรอนิทรย์ี” 
ซึ่งมิได้เน้นไปที่การผลิตพืชอย่างเดียวแต่
ได้รวมถึงผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง        
สัตว์น�้าด้วย ดังนั้น จึงได้ทดลองจัดท�า
โครงการน�าร่อง เรื่อง “การทดลองเลี้ยง
ปลาตะเพียนด้วยระบบอินทรีย์” ขึ้น ณ 
พื้นที่ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่งหางแมว คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
ร�าไพพรรณี โดยความรับผิดชอบของ 
อาจารย์สนธยา กูลกัลยา และอาจารย์
อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ จากสาขาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า

โครงการนีด้�าเนนิการเมือ่เดอืน กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๕๓  รวมระยะเวลา ๖ เดือน 
โดยการปล่อยลูกปลาตะเพียนขนาดเล็ก
ร่วมกับปลา ๒ ชนิด คือ ปลานิล และ   
ปลาไน ซึ่งปลาทั้ง ๓ ชนิดเป็นปลากินพืช  
ระยะแรกอาหารที่ปลาทั้ง ๓ ชนิดกินเป็น
อาหารธรรมชาตทิีส่ร้างขึน้ในขัน้ตอนของ
การเตรยีมบ่อ หลงัจากนัน้มกีารให้อาหาร

สมทบเป็นร�าละเอียด โดยที่ในระหว่างการเลี้ยง
ไม่มกีารใช้สารเคมใีดๆ  แต่ใช้การปล่อยลกูปลาใน
แต่ละบ่อด้วยอัตราปล่อยต�่า ท�าให้ปลาที่เลี้ยงมี
พื้นที่อาศัยมากกว่าระบบการเลี้ยงแบบหนาแน่น 
เมื่อได้ระยะเวลา ๖ เดือน พบมีปลาที่จับได้จาก
บ่อทดลองประมาณ ๑๐๐ กโิลกรมั สดัส่วนปรมิาณ
ปลาระหว่าง ปลาตะเพยีน ปลานลิ และปลาไน คอื 
ร้อยละ ๓๐ ,๕๐ และ ๒๐ ตามล�าดับ ขนาดความ
ยาวล�าตัวปลาตะเพียน ปลานิล และปลาไน ที่จับ
ได้เท่ากบั ๒๐, ๑๗ และ ๑๖ เซนตเิมตร ตามล�าดบั 
ส่วนน�้าหนักล�าตัว เท่ากับ ๒๔๑, ๑๘๙ และ ๑๗๑ 
กรัม ตามล�าดับ 

การเลี้ยงปลาตะเพียนด้วยระบบอินทรีย์นี้เป็น
โครงการทดลองเบื้องต้น ซึ่งจะได้มีการพัฒนาต่อ
ไป โดยทีท่างคณะท�างานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะให้เป็นต้น
แบบของการพัฒนาอาหารโปรตีนส�าหรับพื้นที่ที่
สามารถเลีย้งปลาได้ในระยะเวลาทีม่นี�า้ตามธรรมชาติ 
คือ ประมาณ ๖ เดือน ซึ่งผลผลิตของปลาที่ได้
สามารถน�าไปพัฒนาเป็นอาหารแปรรูปอย่างอื่นๆ
ได้อีก เช่น น�้าพริกเผาปลาตะเพียน น�้าพริกนรก
ปลาตะเพียน ปลาร้า ปลาส้ม เป็นต้น

ทีมวิชาการสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ด้วย ระบบอินทรีย์

การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียน



สัดส่วนของปลา ๓ ชนิดที่เลี้ยง        
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ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำสมำร์ทฟำร์มเมอร์ 
(Smart Farmer Clinic) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ตั้ง
อยูใ่นจงัหวดัจนัทบรุ ีมพีนัธกจิทีช่ดัเจน
และโดดเด่นในด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด โดย
มไิด้มุง่ผลสมัฤทธิแ์ค่เพยีงการตอบตวั
ชีว้ดัของสถาบนัเท่านัน้ หากแต่เป็นการ
ด�าเนินการเพื่อให้เกิดผลิตภาพ     
(Productivity) ทีแ่ท้จรงิต่อการพฒันา
ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่อย่างไร
ก็ตามกิจกรรมบริการวิชาการที่ผ่าน
มายังไม่สามารถลงลึกไปถึงกลุ ่ม
เกษตรกรหลกัในพืน้ทีต่ะวนัออก โดย
เฉพาะจงัหวดัจนัทบรุทีีม่อีาชพีการท�า
สวนไม้ผลและธุรกิจต่อเนื่องได้ ซึ่ง
ประเดน็นี ้คอื จดุอ่อนของมหาวทิยาลยั
ที่สภามหาวิทยาลัยต้องการให้คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรด�าเนนิการ โดยที่
การด�าเนินการดังกล่าวจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เกษตรกร ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ
และองค์กรต่างๆ เพื่อให้ทราบความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึง
ความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาตามความ
ต้องการของชุมชน ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จัดท�า
โครงการบรกิารวชิาการในรปูของศนูย์
ให้ค�าปรกึษาเชงิบรูณาการขึน้ ใช้ชือ่ว่า 

“ศนูย์ให้ค�าปรกึษาการเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์” หรอื 
“Smart Farmers Clinic” เพื่อให้การด�าเนินงาน
บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
ได้อย่างตรงเป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ มผีลลพัธ์ทีช่ดัเจน
เป็นรปูธรรม ซึง่จะส่งผลถงึการพฒันาคณุภาพเกษตรกร
และผลผลิต รวมทั้งเป็นโอกาสในเพิ่มจ�านวนนักศึกษา
ของคณะฯ ซึ่งจะเป็นผลผลิตที่ส�าคัญ คือ เกษตรกร
อาเซียนในอนาคต
 ในส่วนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับระดับท้องถิ่น
และประเทศ คือ การที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้
จากการส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อสร้างศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านการเกษตร 
เฉพาะอย่างยิง่ด้านการผลติผลไม้ส�าหรบัเกษตรกรชาวสวน
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง
 ๒.  เพือ่เป็นแหล่งรบัทราบและแลกเปลีย่นข้อมลู
ข่าวสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย คือ เกษตรกร ผู้ประกอบ
การ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ผลิตสื่อด้าน
การเกษตร
 ๓. เพือ่เป็นต้นแบบของการพฒันาการผลติผลไม้
และกจิกรรมต่อเนือ่งทีค่รบวงจร ตัง้แต่การผลติ การเพิม่
มูลค่า และการตลาด    

ลกัษณะการด�าเนนิงาน : เป็นการบรูณาการการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ส่งออกผัก
ผลไม้สดและแช่เยือกแข็งจันทบุรี และผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ด้านการส่งเสริมการเกษตร วารสารเคหการเกษตร

ทีมบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี จันทบุรี

ภารกิจของศูนย์ฯ : รวบรวมข้อมูล จัดท�า
เอกสารข้อมูลทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษาและ
บริการทางวิชาการตามความของหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กลุม่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มแม่บ้าน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบการประชุมสัมมนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่น การสาธิต การผลิตสื่อเพื่อ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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คณบดีคุยปิดเล่ม
 ก่อนจากกนักบัอนสุารเกษตรร�าไพฯฉบบัที ่๖ ขอส่งท้ายด้วยเรือ่งราวของคน ๔ คน 
ในสงัคมไทยโดยเฉพาะสงัคมของคนทีไ่ด้รบัการศกึษาแต่อาจไม่มกีารศกึษากไ็ด้..นีอ่าจเป็น
มมุมองของคนทีส่งัคมราชการไทยไม่ค่อยใส่ใจกไ็ด้นะครบั..เราจงึต้องเรยีกร้องหาความร่วม
มือด้วยการท�าตัวชี้วัดว่าต้องให้มีส่วนร่วมทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของทุกคน.

ปราโมช ร่วมสุข
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

The story of 4 people : Everybody , Somebody , Anybody and Nobody.
There was an important job to be done and Everybody was sure that
Somebody would do it. Anybody could have done it but Nobody did it. 
Somebody got angry about that , because it was Everybody ’s job.
Everybody thought Anybody could do it but Nobody realized that         
Everybody would not do it.
It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what 
Anybody have done.



งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเกษตรร�าไพพรรณี  
ราตรี AGGIE NIGHT’54

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลานเอนกประสงค์หลังอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้มีการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเกษตรร�าไพพรรณี ปี ๒๕๕๔ ขึ้น 

โดยใช้ชื่องานว่า ราตรี AGGIE NIGHT ’ 54

คุณธีรพงษ์  ค�ารอด ประธานฝ่ายศิษย์เก่า 
กล่าวรายงาน      

นายปราโมช ร่วมสุข คณบดี 
กล่าวต้อนรับ

สส.พงษ์เวช เวชชาชีวะ (หันหลังเสื้อขาว) 
ศิษย์เก่าแวะมาคุยกับอาจารย์   

คณบดีกับผู้ชนะเลิศการแต่งกาย
คาวบอยและคาวเกิร์ล

รุ่นน้องปัจจุบันบริการอาหารและเครื่องดื่ม รองอธิการบดีฯ แวะมาครวญเพลงให้ฟัง

ส่งข่าวถงึศษิย์เก่าเกษตรร�าไพพรรณทีกุท่าน ท่านทีย่งัไม่ได้อพัเดท ชือ่ ทีอ่ยูแ่ละทีท่�างานของ
ท่าน ขอความกรณุาเข้าไปทีเ่วบไซต์ของคณะฯแล้วลงทะเบยีนศษิย์เก่าด้วย เพือ่ทีท่างคณะฯ
จะได้ติดต่อสื่อสารส่งข่าวและเอกสารต่างๆให้ท่านได้...

ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2554 25



แม่หมา ... กบัลกูหมา
 วันหนึ่งแม่หมาพาลูกหมาออกเดินหา
อาหารเช่นทุกวัน แต่วันนี้พบศพมนุษย์ผู้หนึ่ง
ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนอนตายอยู่ใน
ชายป่าละเมาะข้างทาง แม่หมาและลกูเดนิผ่าน
ไปลูกหมาบ่นกับแม่หมาว่า
 “แม่จ๋าลกูหวิเหลอืเกนิ หวิจนจะทนไม่
ไหวอยู่แล้ว ขอให้ลูกได้กัดกินศพของมนุษย์ผู้
นี้ประทังความหิวนะแม่” 
 แม่หมาตอบลกูหมาว่า “จงดเูถดิลกูรกั 
ลกูจะกนิมนษุย์ผูน้ีล้งหรอืไม่ ถ้าสิง่ทีแ่ม่จะบอก
เจ้าแล้วเจ้ายงักนิได้ลงคอกจ็งกนิเถดิลกูรกัของ
แม่” ลูกหมาถึงจะหิวมากแต่ก็อดทนค�าที่แม่
จะบอก  ให้ฟังอย่างตั้งใจ แม่หมาจึงเล่าให้ลูก
หมาฟังว่า
 “อันร่างของมนุษย์ที่นอนไร้วิญญาณ
อยู่นี้ เมื่อมีชีวิตอยู่นั้นมีมันสมองที่คิดแต่จะ
อิจฉาริษยา ไม่สร้างสรรค์ท�าความดีใส่ตัว คิด
แต่จะจ้องท�าลายล้างผูอ้ืน่เพือ่ให้ตวัเองประสบ
ความส�าเร็จ คิดเอาแต่ได้ ไม่สนใจว่าใครจะ
เดอืนร้อนหรอืล�าบากแค่ไหน สกดักัน้ไม่ให้คน
ได้ดไีปกว่าตวัเอง ดวงตาจ้องมองแต่สิง่ทีไ่ม่ควร
มอง จ้องจบัความผดิของคนอืน่ สอดรูส้อดเหน็
ทกุเรือ่งเพือ่เอามานนิทาลบัหลงั หกูค็อยแต่จะ
ฟังเรือ่งของคนอืน่ ไม่ใส่ใจเรือ่งของตวัเอง จมกู
ดมกลิน่ในสิง่ทีไ่ม่ดจีากผูอ้ืน่ ปากกว่็าร้าย ตฉินิ
นนิทา ใส่ร้ายผูอ้ืน่เพือ่ให้ตนเองได้ด ี ยแุยงตะแคง
รัว่ พูดจาหยาบคาย ส่อเสียด พูดเอาดีใส่ตัว
ป้ายความชัว่ให้คนอืน่ หวัใจหรอืเจ้าหรอืจะกนิ
ได้ลง ไม่มีน�้าใจให้ใคร เห็นแก่ตัว ไม่เอื้อเฟื้อ
เผือ่แผ่ เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ืน่โดยไม่ค�านงึว่าจะ
เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมหรือไม่ มือหรือก็

หยบิแต่ของผูอ้ืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต  ขโมย จบัแต่
สิ่งที่เป็นอบายมุข  กระเพาะมีแต่วิญญาณสารพัด
สัตว์ที่มนุษย์ผู้นี้บริโภคเข้าไป รวมถึงหมาอย่างเรา
ด้วยนะลูกรักของแม่ เท้าก็เดินมุ่งไปสู่อบายมุข
ทั้งหมดทั้งปวง ดูเอาเถิดลูกรักของแม่เจ้ายังจะกิน
มนุษย์ผู้นี้ได้ลงคออีกหรือ มนุษย์ที่ดีก็มี แต่คนดีๆ 
ก็หายากเต็มทน และคนดีๆ  กม็กัจะไม่ตายอยูต่าม  
ข้างถนน ตามป่าเช่นนี้  จงตรองดูเถิดลูกรัก”
 ลูกหมาฟังแม่ดังนั้นก็ตอบแม่หมาว่า  “ลูก
เคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าลูกได้เกิด
เป็นมนุษย์ต้องท�าแต่ความดี ไม่นินทาว่าร้ายใคร 
ไม่เห็นแก่ตัว  ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์  ใช่มั๊ยแม่ 
แต่นี่หรือมนุษย์ งั้นลูกไม่กินมนุษย์ผู้นี้ดีกว่า มีแต่
สิง่โสโครกสกปรก ลกูอดทนหวิเพือ่ไปหาอาหารกบั
แม่ข้างหน้าดีกว่า โถ! ไอ้มนุษย์ แล้วเวลาท�าความ
ชั่วก็มาโทษหมาอย่างเราว่า ไอ้ชาติหมา”  ลูกหมา
ถ่มน�้าลายใส่หน้าศพมนุษย์ผู้นั้นแล้วเดินจากไป
อย่างไม่ไยดี
 ท่านผู้อ่านจงตรองดูเถิดว่าการที่จะได้เกิด
เป็นมนุษย์นั้นแสนยาก เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้น 
จงท�าแต่ความดีให้คนกล่าวขานกันไปตราบนาน
เท่านานหรือจะให้คนนินทาสาปแช่งจนตายจาก
โลกนีไ้ป จงรกัษาความดปีระดจุเกลอืทีร่กัษาความ
เค็มไว้ได้ตลอดกาลเถิด.
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ธรรมะท้ายเล่ม

โดย  “ลูกส้ม”  
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