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คุยเปิดเล่ม
กอง บอกอ

ที่อ่อนแอของไทย 

น
อกจากนัน้เรายงัมกีารนำาเอาพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสถึง “เกษตรศาสตร์” 

มาขยายความให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ

ของพระองคท์า่นดว้ย สว่นทีเ่หลอืกจ็ะเปน็

คอลมันป์ระจำาและการบอกกลา่วถงึความ

กา้วหนา้ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตรของ

เราค่ะ เช่น โครงการกล้วยไข่ การแสดง

คอนเสริต์ของคณุชายถนดัศร ี สวสัดวิตัน ์

และเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจอาเซียน

แล้วพบกันอีกนะคะ..

ส
ายน้ำาไม่คอยท่า กาลเวลาไม่คอย

ใคร สำานวนฟังดูเชยๆนะคะ แต่มัน

เป็นสัจธรรม เช่นเดียวกับอนุสารเกษตร

รำาไพพรรณีของเราวันนี้เดินทางมาตาม

กาลเวลาถึง ฉบับที่ ๘ แล้ว ขอบคุณมาก

ถึงมากที่สุดสำาหรับท่านที่ได้รับอนุสารฯ 

ของเราแล้วตอบกลับไปให้เราทราบด้วย 

จะขอบคุณยิ่งขึ้นไปอีกถ้าท่านจะกรุณา  

ติชมไปด้วยนะคะ

ส
ำาหรบัเนือ้หาในฉบบันีก้ย็งัคงอดัแนน่

ดว้ยสาระเหมอืนเดมิ เชน่ เรื่องทีเ่ราๆ

ทา่นๆควรรบัรู้ไวว้า่สงัคมโลกกำาลงัเปลีย่น

ไปทางไหนผูค้นจะบรโิภคอะไรกนั นอกจาก

เรื่องของอาเซยีนแลว้ ยงัมเีรื่องของการที่

เราตอ้งเพิม่ความระมดัระวงัการเผยแพร่

ขอ้มลูดว้ยความไมต่ัง้ใจดงักรณเีกษตรกร

ผู้เลี้ยงกุ้งที่เจอกับฝรั่งขี้โกง เรื่องของคน

ดีที่ไม่มีวันตาย เรื่องของเชื้ออีเอ็มที่ยัง

เป็นปริศนาน้อยๆ ในสังคมวิทยาศาสตร์
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แม้
ว่าคนไทยบางส่วนอาจจะรับรู้แล้วบ้าง

ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยและ

เพื่อนบา้นอกี ๙ ประเทศจะรวมกนัเปน็ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Com-

munity -AEC) ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันของ

กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้หรือกลุ่ม ASEAN โดยดึงเอาประเด็นทาง

เศรษฐกจิมาเปน็เปา้หมายรว่มกนัเพื่อสรา้งความ

แขง็แกรง่ใหก้บัภมูภิาคนี ้หลายคนอาจสนใจวา่

ประเทศไทยของเราจะร่ำารวยขึ้นหรือยากจนลง

อกีเทา่ไร แตส่ิง่ทีผู่เ้ขยีนเปน็หว่งเมื่อถงึเวลานัน้

กลบัไมใ่ชเ่รื่องเศรษฐกจิ หากแตเ่ปน็เรื่อง “การ

ศกึษาและการรบัรูข้องคนไทย” มากกวา่ ทัง้นี้

เพราะผลจากการศึกษาของหน่วยงานด้านการ

วจิยัของหลายสถาบนัสรปุตรงกนัวา่ การศกึษา

ของไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ๑๐ ประเทศ

เราอยูอ่นัดบัที ่๖ สว่นการรบัรูข้องคนไทยเกีย่ว

กบัอาเซยีนเรากระเดน็ไปอยูท่ีอ่นัดบั ๙ แบบ

นี้แล้วจะไม่ให้ห่วงได้อย่างไร

 จะว่ากนัไปแล้วเรือ่งของการศกึษาของ

ไทย เราเหน็ความแปลกประหลาดทีส่ร้างความ

งุนงงมากอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องแรก คือ เด็กใน

ประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาเรียนกันวันละ

ประมาณ ๕ ชั่วโมง ส่วนเด็กบ้านเราเรียนกัน

แบบบ้าเลอืดทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน 

(เรยีนพเิศษหรอืกวดวชิา)วนัละประมาณ ๑๐-๑๘ 

ชัว่โมง แต่พบว่าโดยรวมแล้วเดก็บ้านเขาฉลาด

กว่าเด็กบ้านเรา เห็นได้จากคุณภาพการศึกษา

คุยกับคณบดี

วนันี้คณุเตรยีมเป็น
คนสัญชาตอิาเซียน

หรอืยัง??
ของเขาดีกว่าเพราะเขาได้อันดับดีกว่าเรา ที่น่า

เป็นห่วงมากเรื่องหนึ่งสำาหรับประเทศไทยคือ  

ได้รบัทราบว่าเดีย๋วนีเ้ดก็อนบุาลกต้็องเรยีนพเิศษ

กันแล้วมันอะไรกันนักหนา ผู้เขียนมีความเห็น

ว่า การเรียนครึ่งวันนั้นทำาให้สามารถประหยัด

ไดม้าก เพราะห้องเรยีนสามารถใช้ไดคุ้ม้คา่ คอื 

ภาคเช้าเดก็ประถมใช้เรยีน ส่วนภาคบ่ายให้เดก็

มธัยมเรยีน ไม่ต้องใช้งบประมาณสร้างโรงเรยีน

เพิ่มแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้ว

 อกีเรือ่งหนึง่ คอื เดก็ในประเทศเพือ่น

บ้านของเราเขาตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาไทย 

เพราะเขาอยากมาทำามาหากนิในเมอืงไทย อยาก

มาเรยีนทีเ่มอืงไทย แต่เดก็ไทยเรากลบัแทบไม่มี

โอกาสเรยีนภาษาเพือ่นบ้านเลย เวลาคยุกนัตอน

นีเ้ขาพดูกบัเราด้วยภาษาไทย แต่เวลาคยุกนัเอง

เขาใช้ภาษาของเขาเราไม่เข้าใจเลย การทูต   

การค้าแบบนีข้าดทนุอย่างเดยีว ไม่ทราบว่าเพราะ

ผู้ใหญ่ของไทยยังหลงตัวเองไม่เสร็จหรือเปล่า 

เรายังสร้างหนังประเภทรักชาติแบบบ้าเลือด 

หนังแบบทำาสงครามกับเพื่อนบ้านแล้วเราชนะ

ตลอดเลย ทัง้ทีค่วามจรงิเราแพ้มาหลายประเทศ

แล้วตัง้แต่ญีปุ่น่ เกาหล ีสงิคโปร์ มาเลเซยี และ

เชือ่ได้ว่าหากการศกึษาไทยยงัคงดำารงความเป็น

ไทยในแบบนี้อยู่เราจะเห็นเพื่อนบ้านอีก ๒-๓ 

ประเทศที่เหลือนำาหน้าเราไปอีกแน่

 ส่วนเรือ่งการรบัรูข้องคนไทยเกีย่วกบั

อาเซยีนกเ็ป็นเรือ่งน่าห่วง ซึง่จะว่าไปแล้วกเ็ป็น

ผลมาจากการศกึษาอกีนัน่แหละ หากแต่เป็นการ

ศกึษานอกระบบ คอื เป็นเรือ่งของการประชาสมัพนัธ์ 

การสื่อสารกับประชาชน เห็นได้ชัดว่าภาครัฐ

หรือรัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ

เรื่องของอาเซียน ประกอบกับคนไทยไม่ค่อย

ยอมรับรู้ข่าวสาร อาจเป็นเพราะน่าเบื่อสู้ดู      



อนุสารเกษตรรำาไพพรรณี 6

ละเมง็ละครไม่ได้ เดก็ๆกช็อบเล่นเกมส์คอมพวิเตอร์

มากกว่า แถมด้วยสถานการณ์การเมอืงไทยของ

เราทำาให้คนไทยโง่ลงอย่างเห็นได้ชัด คือ เมื่อ

เมอืงไทยเป็นเจ้าภาพประชมุอาเซยีนทีพ่ทัยาเมือ่ 

๓ ปีก่อน ความไม่เรียบร้อยทางการเมืองก็ไป

ทำาให้ตัวแทนอาเซียนหนีตายกันอลหม่านทั้งที่

เราเป็นประเทศเจ้าภาพและเป็นประเทศเริม่ต้น

การก่อตั้งอาเซียน 

 ในฐานะที่ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษา จึงขอเสนอแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อ

รองรับการถือสัญชาติอาเซียนในเบื้องต้น ดังนี้ 

 ๑. ต้องมีแนวคิดในเชิงพัฒนา ต้อง

หดัคดิและหดัมองให้ชดัว่าเราไม่ได้มแีค่คนไทย

เท่านัน้ในอาเซยีน แต่เรามอีกีกว่า ๕๐๐ ล้านคน

อยู่ร่วมกับเรา เขาไปมาหาเรา เราจะหาเขา เรา

ต้องพูดคุยกัน ทุกคนล้วนถือสัญชาติอาเซียน

เหมอืนเรา ทีส่ำาคญั “อย่าคดิว่าเราด ีเราเก่งกว่า

เพื่อนบ้าน”

 ๒. การเตรียมคนให้มีความพร้อม 

โดยใช้แนวทางจากการศึกษา ดังนี้

       ๒.๑ เน้นการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์

ในทุกระดับ เพราะวิทยาศาสตร์สอนให้คนมี

เหตุผล

    ๒.๒ เน้นการสร้างทักษะการคิดที่

เป็นระบบ เพราะจะช่วยให้คนไทยไม่คิดแบบ

แยกส่วนไม่เล่นกีฬาสีกันจนชาติพินาศ

    ๒.๓ เน้นทักษะการสื่อสารที่เข้าใจ

ได้ตรงกัน ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ทักษะมากกว่า          

๑ ภาษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการ

ทำางาน และใช้ภาษาเพื่อนบ้านอีกหนึ่งภาษาไว้

คุยกับเพื่อน

   ๒.๔ เน้นการเคารพในสิทธิความ

เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม คนไทยต้องเลิกดูถูก    

เพือ่นบ้าน เลกิคดิว่าตวัเองหรอืประเทศของเรา

ดีกว่าประเทศอื่น ต้องไม่เรียก กำาพูชา ว่า เขมร 

ไม่ใช้คำาว่าพี่ไทย น้องลาว ไม่เรียกคนเวียดนาม

ว่า คนญวน ดังนี้ เป็นต้น

    ๒.๕ ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีขอเพื่อนบ้านอย่างให้เกียรติกัน พร้อม

ที่จะแลกเปลี่ยนกัน

    ๒.๖ ต้องติดตามข่าวสารทางสื่อ

ต่างๆด้วยการมีฐานข้อมูลประกอบบ้างจะได้ต่อ 

ยอดความเข้าใจได้ว่าเขากำาลังพูดถึงเรื่องอะไร

และจะกระทบเราด้านไหน 

    ๒.๗ การเตรียมความพร้อมเริ่มที่

ครอบครัวของเราก่อน ไม่ใช่ที่โรงเรียน นั่นคือ 

พ่อแม่ต้องรูเ้รือ่ง อาเซยีนบ้าง ความเข้าใจเรือ่ง

อาเซียนไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเท่านั้น

ไม่รู้ว่าแค่นี้คนไทยจะท�าได้หรือ

เปล่า...?? ถ้าท�าไม่ได้อนาคต...

ล�าบากแน่..ขอบอก

ความคืบหน้าโครงการ
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จ
ากการจัดทำาข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่าง

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณี

กบัสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ

งานวจิยั (สกว.) เมื่อป ี๒๕๕๓ 

นั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนา

ความรว่มมอืมาเปน็โครงการ

การทำางานร่วมกันของเครือ

ข่ายนักวิจัยสาขาพืชจาก ๓ 

มหาวทิยาลยัในจงัหวดัจนัทบรุ ี

คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพ

พรรณ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขต

จันทบุรี และมหาวิทยาลัย

บูรพา ชื่อ โครงการ “การ

พัฒนาระบบการผลิตและ

การบรหิารจดัการโซอ่ปุทาน

กล้วยไข่คุณภาพ (จันทบุรี

โมเดล)” ซึ่งกำาลังดำาเนินไป

ตามลำาดับขั้น

 ในโครงการนี้จะมี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

ผลติและการจดัการกล้วยไข่

อย่างต่อเนื่อง ๓ ปี เช่น การ

ทำาต้นเตี้ย การผลิตกล้วยไข่

อนิทรย์ี การเปรยีบเทยีบการ

ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม โดยทั้งนี้

เรายดึเอามาตรฐานจากกลุม่

ผลติกล้วยไข่ที ่บ้านเนนิดนิแดง 

ต.ทุง่เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรุี 

เป็นจดุเริม่ต้นการศกึษา เพราะ

กลุ่มดังกล่าวสามารถผลิต

กล้วยไข่ได้ดีมากถึงระดับที่

ได้รบัรางวลัพระราชทานจาก

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา

สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 

๒๕๕๒ และปัจจุบันนี้เป็น

แหล่งผลิตกล้วยไข่ส่งออกที่

ใหญ่ที่สุดของจันทบุรี  

 

คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้น

โครงการ เราจะได้องค์ความ

รูแ้ละตำาราหรอืคูม่อืเกีย่วกบั

การผลติและการบรหิารจดัการ

กล้วยไข่ของภาคตะวนัออกที่

มีต้นแบบจากจันทบุรีหรือ

กล้วยไข่จันทบุรีโมเดล ซึ่ง

เชื่อว่าเกษตรกรจะสามารถ

นำาไปใช้ผลิตกล้วยไข่ที่มี

คณุภาพได้ และจะมเีครอืข่าย

ผูเ้กีย่วข้องกบักล้วยไข่ขึน้มา

อกี ๑ เครอืข่ายด้วย โครงการ

นีจ้ะมสีำานกังานประสานงาน

อยูท่ีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพ

พรรณี 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 
๐๓๙-๔๗๑-๐๗๓ 

ความคืบหน้าโครงการ
เครือข่ายเกษตร ๓ มหาวิทยาลัย-สกว.

กล้วยไข่
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ภ
ายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงอยา่งรนุแรง

ทางสงัคมและวฒันธรรม เราอาจมองวา่

เป็นภัยคุกคามจากโลกเทคโนโลยี หรือเรื่อง

ตา่งๆทีเ่ปน็ความหลากของกระแสความนยิม

ในระดับโลกที่พุ่งเข้าใส่ประเทศไทยของเรา 

ทำาให้ทุกวันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทาง

ลบหลายอยา่งเกดิขึน้กบัเยาวชนของเราแบบ

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หลายคนทำาใจรับไม่ได้ 

หลายคนปลอ่ยวางไมแ่ยแสกบัสิง่ทีก่ำาลงัเปน็

ภยัคกุคาม เราลองมามองรว่มกนัดไีหมวา่ มสีิง่

ที่กำาลังดำาเนินไปสู่สังคมใหม่ ๑๐ เรื่องให้เรา

จำาเปน็ตอ้งรบัรูแ้ละอาจตอ้งพจิารณาปรบัตวั

ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆให้ได้

เรื่องแรก คือ การเข้าสู่ยุคตัวใครตัว
มันหรือยุคของปัจเจกบุคคลพร้อมจะทำา
อะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความ
สุข ความพอใจแบบส่วนตัว ในแง่ดี คือ 
ความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพของตัวเอง
มากขึ้น เพื่อให้ตัวเองดูดี ดูสาว ดูหนุ่มอยู่
ตลอด แต่ในแง่ไม่ดี คือ ความเห็นแก่ตัว
ไม่แยแสสังคม
เรื่องที่ ๒ คือ ทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้หรือ
ฉันเกลียดการรอคอย คนจะใจร้อนมาก
ขึ้น แน่นอนว่าครอบครัวจะมีการหย่าร้าง

เพิ่มขึ้น ยิ่งปัจจุบันแต่งงานมีลูกแล้วก็ยัง
เป็นนางสาวได้ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้คนใจร้อน
มากขึ้น อุบัติเหตุก็จะมากขึ้นด้วย วงจร
ของสินค้าต่างๆจะสั้นลง แฟชั่นจะไปเร็ว
มาเร็วขึ้นเพราะต้องสนองความเป็นส่วน
ตัวมากขึ้นนั่นเอง
เรือ่งที ่๓ คอื คนจะมคีวามตอ้งการทีซ่บั
ซอ้นมากขึน้ มกีารใชข้อ้มลูทางวทิยาศาสตร์
หรอืความรูม้ากขึน้ ไมต่ดัสนิใจซือ้สนิคา้จาก
รูปร่างหน้าตาหรืออารมณ์เท่านั้น แต่จะ
พจิารณาจากชือ่เสยีงหรอืแบรนดด์ว้ยเทา่นัน้ 
สิง่นีส้ะทอ้นไปทีส่นิคา้และบรกิารประเภท
อนรุกัษ ์เชน่ สนิคา้เกษตรและอาหารทีเ่ปน็
อนิทรยีห์รอื Organic Product แมว้า่ราคา
จะแพงกว่าก็ยินดีจ่าย รวมทั้งอาหารที่กิน
แลว้เปน็ยาดว้ย ทำาใหธ้รุกจิการทำาอาหารจะ
เปลีย่นไปชนดิที.่.คาดไมถ่งึวา่จะมอียูบ่อ่ยๆ
เรือ่งที ่๔ คอื การยอ้นอดตีสูอ่นาคตหรอื 
Back to Basic คนจะโหยหาการกลบัเขา้
สูธ่รรมชาตมิากขึน้ จะมกีารเลอืกหาสนิคา้
ที่ทำาด้วยมือมากกว่าทำาจากโรงงาน รวม
ถึงผู้บริโภคที่จะมองถึงคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ คนมีเงินบางกลุ่มจะหนีไปอาศัย
อยู่บ้านนอก
เรื่องที่ ๕ คือ การเกิดความกลัวใหม่ๆ 
จากหลายเหตุการณ์ที่ช็อคโลก เช่น          
นำ้าท่วมโลก โลกแตก  ผู้คนจะกังวลเรื่อง
ความปลอดภยั เกดิวติกจรติ ในเรือ่งความ

ทีมวิชาการเทคโนอาหาร9เรื่อง...ควรรู้
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สะอาดปลอดภัยของอาหารการกิน การ
เปลีย่นแปลงของอากาศและสภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนปรมิาณของพลงังานทีเ่หลอือยูใ่น
ธรรมชาต ิทำาใหเ้ปน็โอกาสของการตลาด
แบบขา่วลอื หนงัสอืเกีย่วกบัคำาพยากรณ ์
เช่น โลกจะแตกในปี ค.ศ.๒๐๑๒ 
เรื่องที่ ๖ คือ เกิดยุคของผู้ชายอยาก
สวย ทำาให้เกิดสินค้าเครื่องสำาอางและ
เวชสำาอางสนองความต้องการของผู้ชาย
อยากสวยเพิม่ขึน้ รวมถงึแฟชัน่ชายใสต่า่ง
หูและชายเหนือชาย เราจึงเห็นว่า วันนี้มี
นกัเรยีน นกัศกึษาหรอืแมแ้ตพ่ระตุด๊ เณร
แต๋ว อะไรพวกนี้มากขึ้น
เรื่องที่ ๗ คือ การซื้อขายสินค้า
และบริการผ่านระบบ On line ของ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เหตุการณ์นี้กำาลัง
ระบาดไปทั่วโลก โดยมีเครื่องมือสื่อสาร
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เป็นตัวช่วยที่
ดี สินค้าและบริการถูกกระจายโดยการ
ใช้การบอกต่อหรือ Word-of-month 
ในอินเทอร์เน็ต เช่น face book และ 
tweeter
เรือ่งที ่๘ คอื ผูค้นตอ้งการเรยีนรูอ้ยา่ง
ไมจ่บสิน้ คาดกนัวา่ผูค้นกวา่ 75% ทัง้โลก
จะสนใจใชอ้าหารและผลติภณัฑท์ีจ่ะชว่ย
ปอ้งกนัหรอืชะลอการเสือ่มของสมองและ
ความจำา ที่สำาคัญ คือ จะเป็นยุคที่คนแก่
ต้องเรียนหนังสือ
เรือ่งที ่๙ คอื ประเทศไทยเขา้สูย่คุของ

คนแก่ครองเมือง เพราะเรามีประชากร
ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มากกว่า ๑๐% แล้ว 
และทีส่ำาคญัประชากรคนแกเ่หลา่นีน้บัวนั
จะมีอายุยืนมากขึ้น จากการกินอาหารที่
ดี การดูแลสุขภาพที่ดีและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ดี ดังนั้น เราจึงเห็นว่าเดี๋ยวนี้
คนอาย ุ๕๐ –๖๐ ปยีงัดไูมแ่กเ่ลย จงึอาจ
ต้องเลื่อนวัยเกษียณออกไปที่ ๗๐ ปีก็ได้
เรื่องที่ ๑๐ คือ โลกยุคนี้เขาเรียกว่า 
กลยีคุ มคีวามหมายและความเชือ่ในทาง
พราหมณแ์ตโ่บราณกาลวา่ สิง่ตา่งๆทีเ่กดิ
ขึ้นในยุคนี้จะเป็นเรื่องดี ๑ ส่วนและเป็น
เรื่องเลวร้ายเสีย ๓ ส่วน ดังนั้น เราจึงจะ
เห็นว่ามีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นมากกว่าเรื่อง
ดีๆ นี้ถือเป็นเรื่องธรรมดา จนกว่าจะถึง
ยุคพระศรีอาริยเมตไตย์โน่นแหละ

พ
วกเราควรต้องรับทราบว่า เมื่อคน
เริม่ใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัการดแูล

สขุภาพและการเกษยีณ อายอุยา่งมคีวาม
สุข ธุรกิจประกัน การดูแลผู้สูงอายุ การ
จดัการเรือ่งเงนิและการลงทนุในลกัษณะ
การออมทรพัย ์จะถกูใหค้วามสำาคญัมากขึน้ 
เหลา่นีล้ว้น คอื ขอ้มลูสำาหรบัการพยากรณ์
อนาคตของการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน...
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ปี ๒๕๕๘ กำาลงัเดนิทางเขา้มาหาเราอยา่ง

รวดเรว็และดเูหมอืนวา่ทกุฝา่ยทีล่ว้นจะ

มสีว่นไดเ้สยีจะมกีารประโคมขา่วความพรอ้ม

ของการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนกนัขนานใหญ ่

แมว้า่บางหนว่ยงานจะดเูกนิจรงิไปหนอ่ยกต็าม 

แต่ก็ถือได้ว่ามีการเตรียมตัวกันตามที่รัฐบาล

ต้องการแล้วละ

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรรว่มกบัองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม

เตรยีมความพรอ้มใหก้บัเครอืขา่ยครเูกษตรใน

โรงเรยีนมธัยม นกัเรยีน นกัศกึษาและบคุลากร

ของคณะฯ ภายใต้โครงการ “เกษตรกรรุ่น

ใหม่หัวใจอาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ โดย เชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้และ

ประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์และนำา

เสนอแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับบริบท

ของสงัคมไทยทีจ่ะเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในมมุของการดำารงอาชพีเกษตร ประกอบ

ด้วยคุณจรวย พงษ์ชีพ หรือลุงดำา นำ้าหยด 

ปชูนยีบคุคลดา้นการทำาสวนของจงัหวดัจนัทบรุ ี

ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ อดีตรองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกสมาคม

ค้าชายแดนจันทบุรี และคุณธีระ วงษ์เจริญ 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 

 วิทยากรทุกท่านได้เปิดมุมมองและ

ประเดน็ของการปรบัตวัทีไ่ปในทางเดยีวกนั คอื 

เกษตรกรในรุ่นใหม่หรือ เกษตรกรอาเซียน

ต้องมีความรู ้จริง ทำาได้จริง มีความรับ

ผิดชอบ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรวาดไว้ คือ มีวินัย 

ทำาได ้คดิเปน็ ทีส่ำาคญั คอื ทกุทา่นเชือ่ตรงกนั

วา่ “อาชพีเกษตรจะยงัคงอยูแ่ละอยูไ่ดอ้ยา่ง

มัน่คง หากเราเดนิตามแนวพระราชดำารขิอง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั” คอื แนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ก็เตรียมพื้นที่ไว้ที่ “ศูนย์เรียนรู้การเกษตร

ตามแนวพระราชดำาริ” เพื่อให้เป็นที่ดำาเนิน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ประสบการณ์อันจะเป็นการแต่งเติมเสริม

ต่อให้บัณฑิตของเรามีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพเกษตรหรือเป็นเกษตรไทย

หัวใจอาเซียนได้ในอนาคต

 ในปี ๒๕๕๕-๕๖ นี้ โครงการเกษตรกร

รุ่นใหม่หัวใจอาเซียนได้มีการพัฒนาต่อยอด

ออกไปอกี โดยการทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร

จะทำาข้อตกลงร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัด

จันทบุรีและชมรมครูเกษตร เพื่อจัดกิจกรรม

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกัน

                  

เกษตรกรรุ่นใหม่

ลุงดำา นำ้าหยด เล่าประสบการณ์

อาเซียนหัวใจ

ทีมวิชาการคณะฯ
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จากซ้าย คุณธีระ วงษ์เจริญ คุณจรวย พงษ์ชีพ 
คุณธนพล กิจกาญจน์  นายก อบจ.จันทบุรี และ 

ดร.อิสสิวุฒิ ตั้งเกียรติ

อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม

นายก อบจ.กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ประธานเครือข่ายครูเกษตรมอบของที่ระลึก

มุมหนึ่งของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวพระราชดำาริ อีกมุมหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ฯ

คณบดีและอาจารย์สิทธิพัฒน์ แผ้วฉำ่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและสาธยายรายละเอียดให้ฟัง
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“ถนัดศรี..ในวังสวนบ้านแก้ว”

ม
หาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ

ศึกษา จึงพระราชทานพื้นที่วังสวนบ้านแก้วให้เป็นสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดา

ของพสกนกิรชาวจนัทบรุทีีพ่ระองค์ทรงผูกพนัด้วยการเสดจ็มาประทบัทีว่ังสวนบ้านแกว้นานกวา่ ๑๐ 

ปีและได้ทรงสร้างแบบอย่างส�าหรับการงานอาชีพด้านการเกษตร ทรงริเริ่มอุตสาหกรรมทอเสื่อให้

ต้นแบบของสินค้าชุมชนหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน ด้วยพระจริยาวัตรอัน

งดงามนี้เองที่พวกเราชาวราชภัฏร�าไพพรรณีร�าลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและทุกปีต้อง

มกีารจดังาน “วนัสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ”ี ซึง่ในปี ๒๕๕๔ เป็นการจดังานครบรอบ ๑๐๗ ปี 

ของพระองค์ท่าน 

นอกจากนั้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ได้รับความเมตตาอย่างมากจาก    

มรว.ถนดัศร ีสวสัดวิตัน์ ซึง่เป็นพระญาตแิละข้าราชบรพิารในสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีทีก่รณุา

รบัเป็นกรรมการทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุขิองสภามหาวทิยาลยั ด้วยความซาบซึง้ในพระเมตตาและความ

เมตตาจากทัง้สองท่านดงักล่าว มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจงึได้ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยี

การเกษตร จัดท�าโครงการคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี ๑๐๗ ปี         

“ถนัดศรีในวังสวนบ้านแก้ว” ขึ้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่บริเวณพระต�าหนักเทาโดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพ

พรรณีที่ท่านมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีและชาวจันทบุรี 

 ๒.เพื่อให้ผู้ร่วมชมได้สัมผัสถึงความเป็นอัครศิลปินของ มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปิน

ของชาติอย่างใกล้ชิด

 ๓.เพื่อหารายได้ส�าหรับเป็นทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยของนักศึกษา

 ๔.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีและบุคคล

ภายนอก

 ๕.ผูม้าร่วมงานได้ชมนทิรรศการทีบ่รเิวณพระต�าหนกัเทาและรูจ้กัมหาวทิยาลยัและวงัสวน

บ้านแก้วในมุมที่ไม่เคยทราบมาก่อน

ผลการจัดงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง คือ มีผู้เข้าชมการแสดงดนตรี  ๔๕๔ คน มีรายได้จาก

การจัดงานคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ  ๓๑๖,๐๐๐ บาท และมีรายได้จากการรับบริจาคเข้า

กองทุนพระปกเกล้า-ร�าไพพรรณี  ๒๒๐,๒๙๖ บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย

แล้วมหาวิทยาลัยจะได้น�าเข้าสมทบเป็นองทุน “พระปกเกล้า-ร�าไพพรรณี” ต่อไป ............
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  มร
ว.ถน

ัดศรเีล่าคว
ามหล

ังครั้ง
อยู่ที่วังส

วนบ้าน
แก้ว

นักร้องดังร่วมงาน

ผู้ร่วมชมคอนเส
ิร์ต

   คุณชายถนัดศรีกับดาวใจ ไพจิตร

ความงามของต้นลีลาวดอีายุกว่า ๕๐ ปี ปลูกไว้

โดยมรว.ถนัดศรี

อาจารย์และเจ้า

หน้าที่ของคณะ

เทคโนโลยี

การเกษตรรอ

ต้อนรับ

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้อนรับแขก

ความงามของพระต�าหนักเทายามฉาบด้วยแสงสี
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นัก
ศึกษาเกษตรเตรียมความพร้อม           

ก่อนออกฝึกงาน

อ.อุมารินทร์ มัจจฉาเกื้อ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่าน
มาคณะเทคโนโลยกีารเกษตรได้จดัโครงการเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ก่อนออกไป
ฝึกงานกบัหน่วยงานภายนอกในช่วงปิดภาคเรยีน
นี้ กิจกรรมต่างๆเป็นไปเพื่อให้นักศึกษาของเรา
เข้าสูก่ารเตรยีมเป็นบณัฑติให้ รูจ้กัการทำางานเป็น
ทีม อดทน ขยันเข้มแข็ง ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วย การแปรรูปอาหารจากเนื้อปลานิล
ทีเ่ราเลีย้งไว้ทีบ่่อของศนูย์ศกึษาวจิยัและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่งหางแมว แล้วนำาเอาเศษที่เหลือ
ของปลานลิไปทำาเป็นปุย๋หมกัชนดินำ้า การจดัสวน
สมุนไพร การปลูกกล้วยไข่ที่เราได้รับบริจาคมา
จากกลุม่วสิาหกจิชมุชนของ ต.ทุง่เบญจา อ.ท่าใหม่

ทีเ่ราไปทำา MOU กนัไว้ ซึง่กำาลงัจะมกีารจดัเสวนา
ทางวชิาการเกีย่วกบัสภาวะการเกลีย่นแปลงของ
ภูมิอากาศกับการทำาสวนไม้ผลด้วยกันในเร็วๆนี้
 เสร็จงานแล้วต่างก็เหน็ดเหนื่อย..แต่ก็
มีความสุขด้วยกันทั้งอาจารย์ นักศึกษาและเจ้า
หน้าที่ทุกคน ด้วยทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างให้บัณฑิตของเรา 

“มี
วนิยั ทำาได ้คดิเปน็” อนัเปน็คณุลกัษณะพงึ
ประสงคข์องบณัฑติจากคณะเทคโนโลยี

การเกษตร นั่นเอง

ผล
อะไร
เอ่ย??

  แตงอฟัริกนั พชืพื้นเมอืงในทะเลทราย คาลาฮาร ีอฟัริกา
เป็นแตงในกลุ่มแตงโม (Melon) มชีื่อเรยีกอื่นๆ เช่น แตงมเีขา (horned 
melon) หรอื เมลาโน่ (melano) มถีิน่ก�าเนดิในทะเลทราย คาลาฮาร ีปัจจบุนั
มกีารน�าไปปลกูในแคลิฟอร์เนยีและนิวซแีลนด์ เนื้อที่มสีเีขยีวเข้มให้รสชาติผสม
ผสานกนัระหว่าง กล้วย มะนาว กระทกรก และแตงกวา นิยมใช้ส�าหรบัเป็นผล
ไม้ประดบัอาหาร แต่ก็มกีารน�าไปท�าเป็นน�้าผลไม้บ้าง.
  

เฉลยผลอะไรเอ่ย
ฉบับที่ ๗

...เฉลยคราวหน้า
คอลัมน์นี้เปิดโอกาสให้ท่าน

ตอบคำาถามเข้ามาเพือ่ร่วมสนกุ

ชงิรางวลักบักอง บอกอ ของเรา

นะจ๊ะ ส่งคำาตอบไปที่  อาจารย์ 

คณิสร ล้อมเมตตา คณะ   

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั   

ราชภัฏรำาไพพรรณี จันทบุรี 

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

22000 ถ้าตอบถูกมีรางวัลให้

จ้ะ...



เฉลยผลอะไรเอ่ย
ฉบับที่ ๗

อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาท
	 ...ค�ำว่ำเกษตรศำสตร์ อนัเป็นชือ่ของมหาวทิยาลยันัน้ฟังดมูคีวามหมายจ�ากดั

อยู่เพียงการท�านา แต่ความจริงเกษตรศาสตร์ ตามความหมายในปัจจุบัน กินความกว้าง

ขวางมาก คอื รวมเอาวชิาหรอืศาสตร์ทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติจติใจของมนษุย์เข้าไว้เกอืบ

ทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงสอนวิทยาการสาขาต่างๆมากมายหลายสาขา ทั้ง

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ทั้งฝ่ายศิลปะศาสตร์....

 พระบรมราโชวาทในการพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เมือ่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

จากพระบรมราโชวาทดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเข้าใจ

ในศาสตร์ของการเกษตรอย่างลึกซึ้งว่า เป็นศาสตร์ที่มิใช่เป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยัง

ตอ้งผสมผสานกับดา้น ศลิปศาสตร์เข้าไปดว้ย นัน่คือ ไมใ่ช่ท�าแต่ของดีแตต่้องท�าของสวย

ดว้ย เรยีกว่า ตอ้งดแีละสวย ไปด้วยกนั แปลความไดว่้า คนทีท่�างานเกษตรนัน้ต้องท�าดว้ย

ฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ต้องมีศิลปะในการบริหารจัดการด้วยนั่นเอง

 ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตร (เกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยกีารเกษตรและการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้) จะต้องเรยีนรูห้รอืศกึษาไม่แต่เฉพาะเรือ่ง

เกษตรทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์เท่านัน้ แต่ยงัต้องเรยีนในวชิาทางด้านศลิปะด้วย เช่น ด้านภาษา

ส�าหรบัการสือ่สาร เรยีนรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร์และอืน่ๆ 

อีก เพื่อความเป็นบัณฑิตที่พร้อมออกไปสู้กับการท�างานในอนาคต 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ตระหนักถึง หน้าที่

ความรับผิดชอบในการประยุกต์ความเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนดังกล่าวที่จะต้องน�าไปให้กับ

นักศึกษาของเราเป็นอย่างดี...จึงได้ก�าหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่ไปจากเราว่า “มีวินัย 

ท�ำได้ คิดเป็น” ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเกษตรศาสตร์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม



สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

Chanthaburi Gem and Jewelry Traders Association Chanthaburi

35/202 Trirat Rd., Muang Chanthaburi Thailand 22000

Telephone : 039303118-9 Fax : 039303100

บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จ�ำกัด 

สามแยกปากแซง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ศูนย์รวมปัจจัยการท�าสวน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตรมาตรฐาน

“ความรู้ถึงบ้าน บริการถึงสวน” ด้วยทีมงานนักวิชาการมืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า ๓๐ ปี คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการให้บริการที่เชื่อถือได้
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นั
บเปน็ปทีี ่๓ แลว้ทีค่ณะเทคโนโลยกีารเกษตร
ไดเ้ขา้ไปพฒันาศนูยศ์กึษาวจิยัและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรทีแ่กง่หางแมว ทีผ่า่นมาเรามี
กจิกรรมทางศาสนาทีว่ดัโปง่ขนมจนี โดยการทอด
ผา้ปา่เปน็การบำาเพญ็กศุลนอ้มถวายแดพ่ระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ และสมเดจ็พระนางเจา้รำาไพ
พรรณี เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของ
ทั้ง ๒ พระองค์ ผู้ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อคนเมืองจันท์อย่างหาที่สุดมิได้ด้วยการมอบ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระ
ปกเกลา้ และทีส่ำาคญัคอื ทีต่ัง้มหาวทิยาลยัราชภฏั
รำาไพพรรณนีัน่เอง ซึง่การทอดผา้ปา่การกศุลในทัง้ 
๒ ครัง้ทีผ่า่นมาเราทำาเปน็กจิกรรมรว่มกบัวทิยาลยั
พยาบาลพระปกเกลา้จนัทบรุ ีโดยทีเ่ราเปน็เสมอืน
สถาบนัทีต่อ้งอยูคู่ก่นัเชน่เดยีวกบัพระองคท์า่นทัง้
สองนัน่เอง ซึง่เรารายงานไปในอนสุารฯเลม่ทีแ่ลว้
 ในป ี๒๕๕๕ นี ้คณะเทคโนโลยกีารเกษตรก็
ยงัคงจะจดัใหม้กีจิกรรมดงักลา่วเชน่เคยและคาด
วา่จะขยายความรว่มมอืไปยงัหนว่ยงานอืน่ๆดว้ย
 ส่วนสวนยางพาราของเราก็เติบโตเป็น
อย่างดี คาดว่าในปี ๒๕๕๖ คงจะมีการเปิดกรีด
ได้ประมาณ ๑๐ % การเลี้ยงปลาก็ไปได้สวยแม้
จะมีคนแอบมาขอแบ่งไปกินบ้างก็ไม่เป็นไร ส่วน
สวนลำาไยตอนนี้เริ่มดีวันดีคืน คาดว่าปีหน้าคงมี
ผลผลิตบ้าง 
 ทุกกิจกรรมของเรารอวันเวลาให้นักศึกษา
และทา่นทีส่นใจไดเ้ขา้ไปเยีย่มเยยีน ในอนาคตอนั
ใกลน้ีห้ากเรามคีวามพรอ้มมากขึน้คงจะสามารถให้
บรกิารการศกึษาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ใหก้บัพีน่อ้งในพืน้ทีไ่ดด้งัทีเ่ราตัง้ในไวแ้นน่อนครบั
 และเช่นกันที่ว่าเมื่อวันนั้นมาถึง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ศูนย์ฯแก่งหางแมวจะเป็นความภาค
ภมูใิจของนกัศกึษา อาจารย ์เจา้หนา้ทีท่กุคนของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

รำาไพพรรณี...ที่สำาคัญ คือ จะเป็นแหล่งที่สร้าง
อุดมการณ์ความเป็นเกษตรให้กับลูกแม่ไท้ฯ
รำาไพพรรณีที่เข้มแข็งต่อไป.

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ทีแ่ก่งฯ

ยางพารา...หนึ่งในความหวังของเรา

ลำาไยและกล้วย...อีกหนึ่งความหวัง

มะละกอ...พชืสิน้หวงั เพราะโรครนุแรงมาก



ป
ลายป ี๒๕๕๔ ชว่งทีน่ำา้ทว่มประเทศไทยคงไมม่ใีครทีจ่ะไมไ่ดย้นิชือ่เสยีงของ ระเบดิอเีอม็ 
หรอืEM ball ทีม่กีารสง่เสรมิการปัน้แลว้เอาไปโยนลงนำา้ โดยมกีารอา้งวา่จะชว่ยแกป้ญัหา

นำา้เนา่เสยีได ้ในระหวา่งนัน้กม็คีวามเหน็แยง้มาจากนกัวชิาการสาขาตา่งๆ (ทีไ่มใ่ชส่าขาเกษตร..
ทัง้ทีน่กัวทิยาศาสตรส์าขาเกษตรนา่จะเปน็ผูท้ีรู่เ้รือ่งนีด้ทีีส่ดุ) โดยเฉพาะนกัวทิยาศาสตรส์าขา
วศิวกรรมศาสตรจ์ากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัทีไ่มเ่ชือ่วา่ เชือ้อเีอม็จะแกป้ญัหานำา้เนา่ได ้เรือ่ง
นี้มีทั้งถูกและไม่ถูกอยูในเรื่องเดียวกัน ทีมวิชาการของเราจึงขอนำาเสนอเรื่องราวน่ารู้และควร

ทีมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่องที่ควรรู้ของ

อนุสารเกษตรรำาไพพรรณี 18

ต้องรู้เกี่ยวกับเชื้ออีเอ็ม ดังต่อไปนี้... 
๑. EM คืออะไร
 EM (Effective Microorganisms) 
คือ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีมากมายอยู่ในธรรมชาติ 
โดยมนัทำาหน้าทีย่่อยสลายสิง่ต่างๆโดยเฉพาะ
สารอินทรีย์ทั้งหลายให้เป็นอาหาร เมื่อนัก
วิทยาศาสตร์รู้จักว่ามันสามารถย่อยอะไรได้
บ้าง ก็เลยไปคัดเลือกสายพันธุ์ของมันให้มา
ทำาหน้าทีร่บัใช้ในการย่อยสลายสิง่ทีเ่ป็นความ
ต้องการของคน เช่น รูว่้าเชือ้ตวันีส้ามารถย่อย
สลายแป้ง/นำ้าตาลเป็นสร้างแอลกอฮอล์ได้ก็
เลยไปเอามาทำาเหล้า ทำาไวน์กิน หรือเอามา
ทำาปุย๋หมกัและอะไรต่อมอิะไรอกีมากมายตาม
แต่จริตมนุษย์จะไขว่คว้ามาสนองกิเลส          
แห่งตน นั่นคือ เชื้ออีเอ็มจะเป็นเชื้อเฉพาะ
อย่างทีถ่กูเลอืกมาใช้ทำางานตามทีค่นต้องการ 
แต่ในรปูแบบทีม่ขีายกนัอยูใ่นปัจจบุนัจะเป็น
เชือ้รวมหลายสายพนัธุ ์เนือ่งจากการแยกเอา
เฉพาะเชื้อที่ต้องการจริง..ยากส์..มาก  ดังนั้น 
เวลาเอาไปใช้งานมันก็เลยไปแบบมหกรรม
หรอืเหมาเข่ง คนทำาขายกเ็อาเชือ้ทัง้หลายทัง้
มวลที่มาใส่ในอาหาร เช่น กากนำ้าตาล เศษ
ผัก ผลไม้ หอยเชอรี่ ปลา ไข่ไก่ บางทีก็มีพวก

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังด้วย ทำาออกมาเป็นแบบ
นำา้ เรยีกว่า นำ้าหมกัชวีภาพบ้าง ปุย๋นำ้าชวีภาพ
บ้าง ฮอร์โมนธรรมชาติบ้างและชื่ออื่นๆอีก
มากมาย รวมทั้งมีหลายสูตรกินก็ได้ ทาก็ได้ 
เละไปเลย ส่วนที่ทำาเป็นของแข็งหรือผงก็จะ
ใช้รำาข้าวเป็นอาหารหลกัสำาหรบัเชือ้กเ็รยีกว่า 
ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพบ้าง ป้ันเป็นลกูบอลกเ็รยีก
ว่าระเบิดอีเอ็มบ้าง แล้วไปโยนใส่ลงนำ้าตามที่
เป็นข่าว 
๒. EM ช่วยเรื่องนำ้าเน่าได้จริงไหม
 คำาตอบสำาหรับเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ นำ้า
เน่าจรงิไหมและใช้เชือ้กลุม่ทีช่อบกนิตะกอน
อาหารในนำ้าเน่าหรือเปล่า คราวนี้เราก็ต้อง
ไปนยิามความหมายของนำา้เน่ากนัก่อนว่า นำา้

อีเอ็ม (EM)
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เก่งกว่าอีกชนิดหนึ่ง ทำาให้คู่แข่งขาดอาหาร
ตาย หรอืชนดิหนึง่ปล่อยสารออกมาทำาให้อกี
ชนดิหนึง่ตาย อะไรเหล่านีเ้ป็นต้น ดงันัน้ การ
ใช้ EM จึงไม่ใช่ว่าครอบจักรวาล
 ดังนั้น ถ้าจะใช้ EM แก้ปัญหานำ้าเน่า
ต้องแน่ใจว่า นำ้าเน่าจริงๆและเลือกเชื้อได้ถูก
ต้องจริงๆด้วย และถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเราก็
ต้องยอมรบัว่ามนัอาจเกดิผลข้างเคยีงทีไ่ม่พงึ
ปรารถนาด้วย เช่น คนใช้ตดิเชือ้โรคทางผวิหนงั 
โรคท้องร่วงหรือโรคอื่นๆได้.
 

เน่าก็คือ นำ้านิ่งที่มีสารอินทรีย์หมักเหม็นอยู่
ในนำ้าตามใต้ถุนบ้าน หรือในคลองแสนแสบที่
กรุงเทพฯโน่น เชื้อ EM ชนิดที่กินนำ้าเน่าเมื่อ
ถูกใส่ลงในนำ้าเน่า มันก็จะขยายพันธุ์ เพิ่ม
จำานวนไปกนิตะกอนสารอนิทรย์ีในนำา้เน่านัน้ 
จนพวกมันสามารถสร้างจักรวรรดิ EM ของ
มนันำ้ากจ็ะเลกิเน่า แต่ถ้าเราเอาเชือ้ EM ทีม่นั
ไม่ใช่เชื้อที่กินนำ้าเน่าไปใส่ในนำ้าเน่า นำ้าก็อาจ
จะเน่ามากขึน้จาดสารอาหารทีเ่ราใช้เลีย้งเชือ้
นั่นแหละไปทำาให้นำ้าเน่าเพิ่มขึ้น หรือเอา
จุลินทรีย์กินของเน่าไปใส่ในนำา้ที่ไม่เน่าก็เช่น
เดียวกัน นอกจากนำ้าจะไม่ดีขึ้นก็อาจจะเน่า
ไปเลย
 ในทางวชิาการนำา้เน่า คอื นำา้เสยีทีข่าด
ออกซิเจนละลายในนำ้า (DO-Dissolved 
Oxygen) เขาวัดว่านำา้เน่าหรือไม่เน่าด้วยค่า
ความต้องการออกซิเจนของนำ้า BOD (Bio-
chemical Oxygen Demand) โดยปกติเรา
วดัด้วยการดมกลิน่ได้จากกลิน่ก๊าซไข่เน่าหรอื 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2F) และสีดำาของนำ้าจาก
โลหะซัลไฟด์
 ดังนั้น เมื่อเชื้อ EM กินของเน่าเสียที่
สะสมในนำา้หมดแล้วค่าความอยากได้ออกซเิจน
ของนำ้าหรือ BODในนำ้าเสียก็จะเริ่มลดลง ใน
ทีส่ดุออกซเิจนจากอากาศ จะซมึผ่านผวินำ้าลง
ไปในนำ้ามีมากเพียงพอ นำ้าเน่านั้นก็จะกลาย
เป็นนำ้าด ีคอื ออกซเิจนตามเกณฑ์นำ้าดนีัน่เอง
 สิง่ทีต้่องทำาความเข้าใจอกีประการหนึง่
ก็คือ ตามธรรมชาติจุลินทรีย์มีการแข่งขันกัน
มกีารกนิกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทางตรง 
คือ จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งกินอีกชนิดหนึ่งเป็น
อาหาร ทางอ้อม คือ ชนิดหนึ่งกินอาหารได้



อนุสารเกษตรรำาไพพรรณี 20

จ
ากการที่ประเทศไทยได้สูญเสียคุณดุสิต        
นนทนาครผูน้ำาองคก์รทางเศรษฐกจิและสงัคม

ทีส่ำาคญั คอื สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยและ
หอการค้าไทย ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว แม้ว่าคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพ
พรรณ ีจะมไิดเ้ปน็องคก์รหรอืสถาบนัในสงักดัของ
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยกต็าม แตม่บีางสิง่
ทีม่คีวามเกีย่วพนักนัทางออ้มทีน่า่จะไดน้ำามาเผย
แพร่ให้ได้รับทราบกันว่า คนชื่อดุสิต นนทนาคร 
ได้ทำาอะไรไว้ในแผ่นดินนี้ที่ทกให้มีการกล่าวถึง
ท่านว่า “คนดีไม่มีวันตาย” คือ ท่านไม่ได้หาย
ไปจากความรู้สึกของผู้คน ดังคำาที่ว่า 

“นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิต
ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”นั่นแหละ

 คุณดุสิต นนทนาคร ท่านเป็นประธาน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
หอการค้าไทยและนายกสภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ซึ่งหากใครก็ตามที่ดำารงตำาแหน่ง
ประธานหอการค้าไทยกจ็ะต้องรบัอกี ๒ ตำาแหน่ง
ไปด้วย สิ่งที่คุณดุสิตท่านคิดและมอบหมายออก

คณบดี

คนด.ี.ไม่มีวันตาย
มาเป็นนโยบายของหอการค้าไทยที่สำาคัญ คือ 
 ๑. การลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมของ
คนไทย โดยท่านมองว่าความแตกต่างของรายได้

ทำาให้เกดิความเหลือ่มลำา้ทาง
สังคม ซึ่งส่งผลถึงอีกหลายๆ
เรื่อง เช่น ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เกิดครอบครัวแหว่ง
กลาง (คนวัยทำางานย้ายถิ่น
ไปทำางานในเมือง ทิ้งคนแก่
เฝ้าบ้าน) เช่น ชาวนาจะถูก
มองว่าเป็นคนจน เป็นคนชั้น
สองชั้นสามของประเทศ ทั้ง

ทีเ่ป็นผูผ้ลติอาหารเลีย้งคนทัง้ประเทศและมข้ีาว
ส่งออกเป็นสินค้าสำาคัญของประเทศ ท่านจึงมี
ดำาริให้เกิดโครงการ “นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน” 
ขึน้ โดยการน้อมนำาเอาแนวทางตามพระราชดำาริ
ไปขยายผล โดยเริ่มต้นที่บ้านหนองแต้ จังหวัด
ขอนแก่น ในการดำาเนนิงานท่านลงไปลยุกบัชาวนา
ในพืน้ทีด้่วยตวัเอง ผลงานจงึออกมาเป็นทีป่ระทบั
ใจมาก จากชาวนาที่สนใจร่วมโครงการครั้งแรก 
๑๐ ราย สามารถขยายผลได้ในระยะถัดมาถึง 
๒๘๐ ราย สิ่งที่ตามมาที่น่าสนใจมาก คือ มีการ
ย้ายกลับบ้านของคนวัยทำางานเพื่อกลับไปช่วย
พ่อแม่ทำานา
 ดงันัน้ ในงานพระราชทานเพลงิศพของ
คณุดสุติ นนทนาคร จงึมขีองทีร่ะลกึเป็นข้าวสาร
หอมนลิบรรจแุบบสญุญากาศถงุละ ๑ กก.จำานวน 
๕,๐๐๐ ถงุ อนัเป็นผลงานของชาวนาในโครงการ 
นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรของเราก็มี
การนำาแนวคิดเรื่องนี้มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยใส่ไว้
ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว         
พระราชดำาริ เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
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 ๒. การต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยน
ประเทศไทย ซึ่งคุณดุสิต ท่านมองว่าปัญหา
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเป็นอุปสรรคใหญ่มากที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ทำาให้ประเทศไทย
ก้าวไปไม่ทนัเพือ่นบ้านทีพ่ฒันามาหลงัประเทศไทย
ของเรา รวมทั้งการคอร์รัปชั่นแม้ว่าจะถูกมอง
ง่ายๆ ว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างคนไม่กีค่น แต่
ผลกระทบมันตกถึงผู้คนจำานวนมาก จึงถือว่า
เป็นการทำาลายโครงสร้างประเทศโดยรวม ท่าน
จึงเชิญชวนบรรดาบริษัทและองค์กรต่างๆมาลง
นามร่วมกนัทำาสญัญาประชาคมกนัว่า จะหยดุให้
สินบนหยุดการคอร์รัปชั่น ซึ่งการรณรงค์ครั้งนั้น 
ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเลยทีเดียว 
 เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการเปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อย
ลง คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดทำาป้าย
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นติดไว้ที่บริเวณ
หน้าอาคารทีท่ำาการคณะ เพือ่ให้ผูค้นได้เหน็และ
หวงัว่าจะมส่ีวนช่วยสร้างสำานกึของการไม่เป็นคน
โกงให้กับนักศึกษาและบุคลากรของเราด้วย
 อย่างน้อยทีส่ดุ เรากไ็ด้เป็นส่วนหนึง่ของ
การสนับสนุนแนวคิดดีๆ จากคนที่จากไปพร้อม
กับความดี สมกับคำาว่า “คนดีไม่มีวันตาย” 
  

ปลาเทร้าต์

ก่อนอืน่ต้องบอกก่อนว่าดใีจทีม่โีอกาสมาพบกบั

ท่านผู้อ่านอีกครั้งเพราะนอกจากงานประจำาที่

ทำาแล้ว ความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งในอีกหลายอย่าง

ของผู้เขียน คือ การเขียนหนังสือ จนบางครั้งคิดเลย

เถดิจนถงึขัน้อยากเขยีนนยิายกนัเลยทเีดยีว แต่ด้วย

สถานะและระยะเวลาในตอนนีค้งทำาได้เพยีงการเขยีน

เล่าประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่ได้เคยไปพบเจอมา

ให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำา 

เพราะหากจดจำาอยูใ่นสมอง วนัหนึง่อาจลมืเลอืน แต่

ถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือ เมื่อกลับมาอ่านครั้งใดความ

ทรงจำา ความประทับใจก็จะยังคงไหลวนเวียนอยู่ต่อ

ไป

 ครั้งนี้ผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านหลบลมร้อน

ของเมอืงไทยไปเทีย่วหาอากาศเยน็สบายในเมอืงเลก็ 

ๆ สองเมืองของประเทศออสเตรีย เมืองแรกมีชื่อว่า 

ฮัลแสตท (Hallstatt) เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า

เป็นเมืองที่น่ารักและมีบรรยากาศที่แสนโรแมนติก 

ฮัลแสตท อยู่ในเขตซาลซ์คัมเมอร์กุต (Salzkam-

mergut) ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองมรดกโลกที่มี

บ้านเรือนตั้งอยู่เรียงรายสร้างลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ 

ตามแนวเขาและเรื่อยลงมาตามขอบทะเลสาบใหญ่ 

กับขนมหวานทีอ่อสเตรีย

ทิวทัศน์ฮัลแสตท
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ได้มีการศึกษาและค้นพบว่า ที่แห่งนี้เป็นชุมนุมแรกที่

มนุษย์มาตั้งรกราก เมื่อ 4,500 ปีก่อน เนื่องจากพบการ

ทำาเหมอืงเกลอืและรูจ้กัการใช้เกลอืมาแต่สมยัโบราณ ผู้

เขียนและน้องสาวอีก 2 คน รวมเป็นสามชีวิตพร้อม

สัมภาระอันหนักอึ้ง (คิดในใจว่าเราจะแบกกันไหวไหม 

เพราะเราคงต้องอยู่กับนำ้าหนักนี้อีกหลายวัน) ออกจาก

สนามบินเวียนนา มุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อต่อรถไฟสู่ฮัล

แสตท ทุกคนมีใบหน้าอิดโรยจากการเดินทางประมาณ 

12 ชั่วโมง บนเครื่องบิน ผู้เขียนโชคดีที่มาก่อนน้อง ๆ 

1 สัปดาห์ มากับเครื่องบินที่คนไม่มากและการเดินทาง

ราบรื่นดี แต่น้องทั้งสองคนเพิ่งมาถึงเวียนนาในวันนั้น

ด้วยเทีย่วบนิหฤโหด ผูโ้ดยสารเตม็ลำาแถมด้วยเครือ่งบนิ

ตกหลุมอากาศอยู่หลายครั้ง ทำาให้ผู้โดยสารบนเครื่อง

บินไม่ว่าไทยหรือเทศ

ต้องพึ่งถุงอาเจียนกัน

ถ้วนหน้า เรานั่งรถไฟ

มาถงึท่าเรอืข้ามฟากไป

หมูบ้่านฮลัแสตทในช่วง

บ่ายแก่ ภาพทีเ่หน็เหมอืน

กบัทีบ่รรยายไว้ในหลาย

แหล่งไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื

หรอืในอนิเตอร์เนต บ้าน

น่ารกัๆ เหมอืนในเกมส์

ต่อจิ๊กซอ  ปรากฎอยู่

ตรงหน้า แม้ว่าอากาศ

วนันัน้จะมฝีนโปรยปรายลงมาเลก็น้อย กไ็ม่ทำาให้ผูห้ญงิ

ตัวน้อยสามชีวิตย่อท้อที่จะเก็บภาพบ้านเมืองเล็กๆ แต่

น่ารักนี้ได้  ผู้เขียนและน้องๆ ตั้งใจว่าหลังจากจัดการ

เรื่องที่พักแล้วจะหาซื้อของสดในซุปเปอร์มาเก็ตมาทำา

อาหารทานกันเอง เพราะที่พักนั้นเป็นห้องที่มีห้องครัว

ทีส่ามารถทำาอาหารทานเองได้ แต่ด้วยเหตทุีพ่วกเรามา

ถงึกเ็กอืบเยน็ทำาให้ ซปุเปอร์มาเกต็ปิดบรกิารพอด ีความ

ตั้งใจที่จะซื้อของสดเพื่อทำาอาหารทานเอง เป็นอันล้ม

พับไป อาหารมื้อเย็นในวันนั้นจึงกลายเป็นบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูปที่เตรียมมาจากเมืองไทยและเป็นที่พึ่งของเรา

ได้ในทกุสถานการณ์ ต้องขอบคณุผูผ้ลติทีผ่ลติบะหมีก่ึง่

สำาเรจ็รปูหลากหลายรสชาตใิห้เราได้เลอืกทาน หลงัจาก

กลบัจากการเกบ็ภาพยามเยน็ พวกเรามโีอกาสได้คยุกบั

คณุลงุเจ้าของทีพ่กัทีใ่จด ีคณุลงุบอกว่าพวกเราอาจเป็น

คณะเกอืบจะสดุท้ายทีไ่ด้เจอกนัเพราะจะขายกจิการให้

ผูอ้ืน่ เนือ่งจากลูก ๆ  เข้าไปทำางานในเมอืงกนัหมดไม่รบั

ช่วงต่อกิจการ รู้สึกเสียดายแทนคุณลุงจริงๆ (ถ้าไม่

รงัเกยีจอยากจะทำางานกบัคณุลงุ) เมือ่คยุกบัคณุลงุทำาให้

ย้อนนกึถงึสงัคมเกษตรของบ้านเราเหมอืนกนั เกษตรกร

ที่ทำาสวนนับวันก็จะลดน้อยลงเนื่องจากลูกๆ ไม่อยาก

ทำาเกษตร ต้องการที่จะทำางานอื่น เพราะเห็นว่างาน

เกษตรนัน้ลำาบากและได้เงนิน้อย แต่ลมืคดิไปว่า การทำา

สิง่ใดด้วยความตัง้ใจ เมือ่เรยีนรูท้ีจ่ะนำาความรูม้าพฒันา

งานของตนให้ดีขึ้นแล้ว เราก็จะเป็นเจ้านายของตัวเอง

โดยไม่ต้องพึ่งใคร แม้ว่าเงินจะสำาคัญกับชีวิตก็จริงแต่

มีสิ่งอื่นที่สำาคัญกว่า นั่นคือ คุณภาพชีวิตที่ดีต่างหาก 

(ฟังจากรายการเสวนาธรรมทางวทิยขุองท่าน ว.วชริเมธ ี)

 ย้อนกลับไปเล่าเรื่องหน้าตาคุณลุงสักหน่อย  

หน้าเหมือนลุงฌอน คอนเนอรี่ พระเอกเจมส์ บอนด์ 

007 รุ่นแรกมาก (แก่ไปไหม) พวกเราจองที่พักได้เพียง 

1 คืน เท่านั้น ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงต้องรีบออกไปเก็บ

บรรยากาศยามฝนพรำาอกีครัง้ พวกเราตรวจสอบพยากรณ์

อากาศมาแล้วว่าจะมีฝน แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจาก

เราจองที่พักไว้แล้ว แอบหวังในใจว่าพยากรณ์อากาศ

ต้องมีผิดพลาดบ้างเหมือนบ้านเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นดังนั้น 

อากาศขมุกขมัวแต่เช้า แต่คงไม่เป็นไรคิดเสียว่าเป็น

บรรยากาศทีน่กัท่องเทีย่วคนอืน่ต้องไม่เคยเจอแน่ ๆ  อนั

นี้ปลอบใจตัวเอง อาหารเช้าของพวกเราเป็นกาแฟและ

ขนมหวานที่ขึ้นชื่อของออสเตรีย แอปเปิ้ลสตรูเดิล 

(Apple strudel) ราดด้วยซอสวานิลาและวิปครีม ส

ตรูเดิลเป็นเทคนิคของการทำาขนมที่ใช้แป้งแผ่นบางๆ 
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มาซ้อนกัน เหมือนกับเพสตรี้ (pastry) มีต้นกำาเนิดจาก

เมอืงเวยีนนา แอปเป้ิลสตรเูดลิ คอื สตรเูดลิทีม่ไีส้แอปเป้ิล 

นั่นเอง เวลาทานจะรู้สึกถึงเนื้อแอปเปิ้ล ทานกับซอส  

วานิลลาและวิปครีม ทำาให้รสชาติเข้มข้น หอมกลิ่น       

วานิลลา พร้อมกาแฟหอมกรุ่น อีกเมนูอาหารคาว

ที่ขึ้นชื่อของเมือง คือ ปลาเทร้าต์ย่าง

เกลือ แต่ผู้เขียนและน้องๆ ไม่

ได้ลิม้ลอง ด้วยเวลาอนัเร่ง

รีบ จึงต้องกลับมา

กนิปลา

ทูหรือ

ปลานลิย่าง

เกลือบ้าน

เราน่าจะดกีว่า 

โดยเฉพาะตอน

นี้หลักสูตรเพาะ

เลี้ยงสัตว์นำ้ามีการ

เพาะเลีย้งปลานลิและนำามาย่าง

เกลือขายใน ตลาดนัดป๋าหมาก ซึ่งเป็นตลาดนัด

เกษตรของชมุนมุนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผู้

อ่านท่านใดต้องการลิ้มลองของอร่อยต้องคอยพบกันที่

ตลาดนัดได้ทุกเดือน ปลาเทร้าต์เป็นปลานำ้าจืดที่มีกรด

ไขมัน โอเมก้า 3 สูงกว่าปลานำ้าจืดชนิดอื่น กรดไขมัน

ชนิดนี้มีอยู่มากในสาหร่ายและปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า 

บ้านเรามีวางจำาหน่ายในรูปนำา้มันปลาบรรจุในแคปซูล 

ท่านผู้อ่านที่สนใจในสุขภาพคงเคยเห็นกันมาบ้าง กรด

ไขมนัชนดินีม้คีณุประโยชน์นานปัการ เช่น ส่งเสรมิความ

จำาและการเรียนรู้ของเด็ก ลดความจำาเสื่อมและภาวะ

ซึมเศร้าในผู้ใหญ่ รวมทั้งมีผลต่อการทำางานของระบบ

หัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วย

ลดระดับคอเลสเตอรอลและ

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปลาเทร้าต์มี

มากในออสเตรียและปัจจุบันมีการส่ง

เสรมิให้เลีย้งในประเทศไทยด้วย เมือ่อิม่หนำาสำาราญกบั

อาหารและบรรยากาศในเมืองแล้วผู้เขียนและน้องๆ ก็

พร้อมเดินทางกันต่อ ที่จริงในฮัลแสตท มีเส้นทางท่อง

เที่ยวขึ้นเขาไปดูเหมืองเกลือด้วย แต่เวลาไม่เอื้อให้เรา

ได้อยู่ต่อ จึงต้องโบกมืออำาลาเมืองนี้ไป แต่ถ้ามีโอกาส

อยากกลับไปอีกครั้ง (คอยก่อนนะลุงฌอน) พวกเรานั่ง

รถบัสออกจากฮัลแสตทช่วงใกล้เที่ยงและต่อรถไฟมุ่ง

หน้าสูซ่าลส์บวร์ก (Salzburg) อกีเมอืงทีแ่สนโรแมนตคิ 

ถ้าได้มาเป็นคู่คงจะดีไม่น้อย ซาลส์บวร์ก แปลว่า 

ปราสาทเกลือ เพราะเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งค้าเกลือ

มาตัง้แต่สมยัโบราณ ตัง้อยูร่มิแม่นำ้าซาลส์ซกัค์ (Salzach) 

โดยมฉีากหลงัเป็นเทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงชายแดนตดิ

กับแคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 

1997 ซาลส์บวร์กเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก   

วูฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus 

Mozart) ถ้าผู้อ่านท่านใดชอบฟังเพลงคลาสสิก ก็ต้อง

รู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดี ซาลส์บวร์กใช้ชื่อโมสาร์ทเป็นจุด

ขาย ในเมืองจึงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์และของที่ระลึก

ของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นโมสาร์ท จัตุรัสโมสาร์ท 

วิทยาลัยดนตรีโมสาร์ท รวมทั้งชอกโกแลตโมสาร์ทและ

โปสการ์ด ผู้เขียนชอบเขียนโปสการ์ดบรรยายเรื่องราว

ทีพ่บเจอในแต่ละเมอืงส่งกลบับ้าน เพือ่ไว้เป็นการเตอืน

ความทรงจำาอกีรปูแบบหนึง่ วนัดคีนืดกีห็ยบิมาอ่านแล้ว

ย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาดีๆ เหล่านั้น นอกจากเป็นบ้าน

เกิดของคีตกวีเอกแล้ว ซาลส์บวร์กยังเป็นสถานที่ถ่าย

ทำาภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music ด้วย 

ผู้เขียนชอบเรื่องนี้มาก อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสมัย

มธัยมใช้เพลงจากเรือ่งนีส้อนภาษาองักฤษ หวงัว่าผูอ่้าน

บางคนคงจำาเพลงโด เร ม ีทีม่าเรยีนางเอกของเรือ่งสอน

ให้เดก็ ๆ  ร้องได้  “Doe, a deer, a female 

deer” ต่อด้วยอะไรไปหาฟังในอินเตอร์

เนตได้ 
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 ผูเ้ขยีนและน้องๆ เดนิทางมาถงึ ซาลส์บวร์ก 

ค่อนข้างเย็นเช่นเดิม แถมลงจากรถไฟเดินหลงหา

ที่พักไม่เจอท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ทั้งที่ลงจาก

รถไฟแล้วข้ามสะพานกถ็งึทีพ่กัแล้ว แต่เราอ้อมกนัไป

ราว 1 ชั่วโมง ถือเป็นการชมเมืองไปในตัว อันนี้คิด

เข้าข้างตวัเองสดุๆ อย่างทีท่่านผูอ่้านน่าจะเดาได้ ร้าน

อาหารปิดเกอืบทกุร้าน เพราะต่างประเทศประมาณ 

6 โมงเยน็ ร้านรวงต่างๆ กท็ยอยปิดกนัเกอืบหมด ทำา

อย่างไรละทนีีบ้ะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปูอกีมือ้คงไม่ไหว หลงั

จากจัดการเรื่องที่พักเรียบร้อย จึงพาท้องอันหิวโหย

หาร้านอาหาร อย่างไรเสียต้องมีสักร้านที่คอยเราอยู่ 

และแล้วกเ็จอร้านทีข่ายพซิซ่ากบัสปาเกต็ตีข้องโปรด 

รอดตายไปอกีมือ้ พซิซ่าทีข่ายในต่างประเทศมกัเป็น

แบบแป้งบาง มีหน้าให้เลือกหลายหน้า ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นหน้าที่มีไส้กรอกผสม ส่วนสปาเก็ตตี้ก็มีกลิ่นรส

ชีสที่เข้มข้น ทานไปแล้วรับรู้ได้เลยว่าอ้วนแน่ๆ และ

ก็เป็นจริง ดังนั้น เมื่อกลับเมืองไทยผู้เขียนแบกนำ้า

หนักส่วนเกินมาอีกราว 2 กิโลกรัม และยังคงอยู่เช่น

นัน้จนถงึปัจจบุนั ส่วนมือ้ต่อๆ มาของผูเ้ขยีนและน้อง ๆ  

ฝากไว้กับแมคโดนัลเป็นส่วนใหญ่ 

 พดูถงึเรือ่งพซิซ่ากนัดกีว่า พซิซ่าทีเ่รารูจ้กัใน

เมืองไทย ท่านผู้อ่านรู้หรือไม่ว่ามีที่มาอย่างไร  ในยุค

กรีกโบราณนั้นมีอาหารชนิดหนึ่ง ทำาจากขนมปังอบ

ราดหน้าด้วยนำา้มนั สมนุไพรและเนย ต่อมาชาวโรมนั

นำามาพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ โดยมีแป้งอบโปะหน้า

ด้วยเนย นำ้าผึ้ง และแต่งรสชาติด้วยใบกระวาน เรียก

ว่า "พลาเซ็นตา" (Placenta) ส่วนพิซซ่าสมัยใหม่

ทีม่หีน้าตาคล้ายกบัพซิซ่าในปัจจบุนัมต้ีนกำาเนดิจาก

เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี พิซซ่าของชาวนาโปลีจะ

อบในเตาทีก่่อด้วยหนิจากภเูขาไฟเวซเุวยีส เนือ่งจาก

กระจายความร้อนได้สมำา่เสมอ และใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ 

ต่อมา นายดอน ราฟาเอล เอสโพสิโต เป็นคนแรกที่

ใช้มอซซาเรลล่าชีส หรือชีสนมควายเป็นเครื่องปรุง 

และแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนเมืองหลวงของ

พิซซ่า อยู่ที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เพราะ

เป็นประเทศทีบ่รโิภคพซิซ่ามากทีส่ดุในโลก ประมาณ 

1 ล้านชิ้นต่อวัน เรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักกันเลย 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารจดัวนัพซิซ่าขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 

ของทุกปีด้วย ส่วนในประเทศไทยพิซซ่าเป็นที่รู้จัก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยทหารอเมริกันที่เข้ามาใน

เมอืงไทย แต่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั จนกระทัง่มกีาร

เปิดร้านพิซซ่าแห่งแรกในประเทศไทยใช้ชื่อว่า       

พิซซ่าฮัทในปี พ.ศ. 2513 คุ้นกันบ้างไหม 

 ในซาลส์บวร์ก มีสถานที่ท่องเที่ยวและ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ทำาให้นกัท่องเทีย่วดืม่ดำา่กบัความ

งามได้อย่างเตม็ที ่แต่มสีถานทีท่ีห่นึง่ทีผู่เ้ขยีนประทบั

ใจนอกจากธรรมชาติที่สวยงามคือการขึ้นไปดูหิมะ

บนภูเขานำ้าแข็งอันเทอร์เบิร์ก (Unterberg)         

พวกเราไปด้วยรถกระเช้า ที่ไต่ระดับความสูงขึ้นไป         

เรื่อยๆ ยิ่งสูงยิ่งเสียวเป็นอย่างไร ก็รู้กันคราวนี้เอง 

เมือ่รถกระเช้าถงึสถานทีีเ่หมอืนเป็นศนูย์กลางข้อมลู

สำาหรับนักเล่นสกี บุคคลผู้ไม่ค่อยได้เห็นหิมะอย่าง

เรา ก็รีบเก็บภาพทันที บนสถานีแห่งนี้มีร้านอาหาร

ด้วย เมือ่เปิดประตอูอกไปนอกสถานยีงัเหน็โต๊ะ เก้าอี้

ของร้านอาหาร รวมทั้งป้ายบอกทิศทาง เป็นนำ้าแข็ง

ไปหมด ถ้าเอานำา้เยน็ปกตอิอกมาตัง้ด้านนอกประมาณ 

5 นาที คงเย็นชื่นใจ ออกมาเก็บภาพได้ไม่นานก็ต้อง

รีบเข้าไปหาไอร้อนจากเครื่องทำาความร้อน ด้านใน

อาคาร ไม่เช่นนั้นคงแข็งตายอยู่ด้านนอก                                                                        

 เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบบสะพาย

เป้ของผู้เขียนคงต้องจบลงที่เมืองซาลส์บวร์ก การ

ท่องเที่ยวครั้งนี้คงต้องขอบคุณน้องทั้งสองที่เตรียม

ตวัหาข้อมลูและเป็นธรุะจดัการเรือ่งทีพ่กั เส้นทางการ

เดินทาง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ก่อนการ

เดินทางร่วมเดือน ผู้เขียนมีหน้าที่ คือ พาตัวเองตาม

น้องๆ ให้ทัน ผู้เขียนหวังว่าในครั้งต่อไปจะมีโอกาส
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มาเล่าเรือ่งราวต่างๆ ในเมอืงอืน่ให้ท่านผูอ่้านได้อ่านกนัอกี การท่องเทีย่วไปในสถานทีใ่ดกต็ามในโลกของเรา

ใบนี ้ประสบการณ์และความรูน้อกห้องเรยีนทีม่อียูท่ัว่ทกุมมุของสถานทีเ่หล่านัน้ย่อมมใีห้กบัผูแ้สวงหาเสมอ 

หวังใจว่าสถานที่ที่ท่านผู้อ่านได้เดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ ไป จะเป็นแหล่งของการเรียนรู้ให้กับผู้อ่าน     

เช่นเดียวกัน.

เมื่อ
ประมาณเดอืนมกราคมทีผ่า่นมานี ้มฝีรัง่
ชาวเยอรมันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นก

ลุม่กรนีพซีเดนิทางเขา้มาถา่ยทำาสารคดกีารเลีย้งกุง้ใน
จงัหวดัจนัทบรุ ีแลว้นำาไปออกอากาศทีเ่ยอรมนัเมือ่วนั
ที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์ตอน ๘ โมงครึง่ ในเนือ้ขา่วเปน็การ
ใหร้า้ยกบักระบวนการผลติกุง้ของบา้นเรา วา่ทำาลาย
สิง่แวดลอ้มและใชแ้รงงานตา่งดา้วผดิกฎหมายเรือ่งนี้
ทางชมรมผูเ้ลีย้งกุง้จนัทบรุแีละสมาคมกุง้ตะวนัออก
ไทย ไดท้ำาหนงัสอืถงึสถานทตูเยอรมนัในประเทศไทย 
แตท่างสถานทตูบอกวา่เปน็เรือ่งของเอกชนสถานทตู
รบัผดิชอบไมไ่ด ้ทางสมาคมกบัชมรมกุง้จงึไปรอ้งตอ่
ทีก่ระทรวงตา่งประเทศ ซึง่ตอนนีเ้รือ่งกย็งัไมค่บืหนา้
อะไรเหตกุารณน์ีเ้ปน็อทุาหรณส์ำาหรบัคนไทยทกุหมู่
เหล่าที่ทำาการเกษตรไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงกุ้ง พวกเราที่
ชอบจะเห่อฝรั่งดัดจริตพูดก็ไทยคำาฝรั่งคำาฟังดูแล้ว
น่าศรัทธา แต่เหลวไหลนะ ต้องระวังให้มาก พวกนี้
มาขอโน่นขอนี่ ต้องตรึกตรองลองคิดให้ดีก่อนนะว่า
สมควรให้เขาได้หรือไม่ เพราะเราไม่ทราบว่าเขาเอา
ไปทำาอะไร ดังกรณีนี้เป็นตัวอย่าง
 รายละเอียดของเรื่องนี้ มีข้อน่าสังเกตก็คือ 
ฟาร์มทีไ่ปถ่ายทำาสารคดนีีเ้ป็นฟาร์มทีไ่ม่ได้มาตรฐาน 
ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ทราบชื่อเจ้าของฟาร์ม
แล้วซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ไม่ทราบว่าฝรั่งจะถ่ายทำาไป
ทำาร้ายประเทศไทย  (มีฟาร์มกุ้งอีก ประมาณ ๓๐๐ 
ฟาร์มทีย่งัไม่ได้มาตรฐาน ขณะทีอ่กีประมาณ ๑,๐๐๐ 
ฟาร์มได้มาตรฐานแล้ว..แต่มันไม่ไปถ่าย..) 

 ในเนือ้ข่าวกล่าวว่า ทำาลายสิง่แวดล้อมเพราะ

นำา้ดำามาก กม็นันำา้ก้นบ่อ บ่อไหนมนักด็ำาทัง้นัน้แหละ 

แต่คนเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่เขาทำาเป็นระบบปิดกันแล้ว 
นำ้าจะต้องไปผ่านการบำาบัดแล้วจึงจะมีการนำากลับ
มาใช้ใหม่ ไม่มีใครไปดูดนำ้าทะเลมาทำากุ้งกันอีกแล้ว
เพราะต้นทุนสูงและควบคุมคุณภาพยากมากเช่น
เดยีวกนั ส่วนเรือ่งทีว่่าใช้แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย 
มันก็ว่าไปเรื่อยเพราะมันไม่ทราบว่าคนงานต่างด้าว
เข้ามาทำางานแล้วส่งเงินกลับไปพัฒนาบ้านของเขา 
ส่วนคนของบ้านเรา..ทำางานสบายกว่านี้ทั้งนั้น

จงึอยากตฆ้ีองร้องป่าวไปยงั คนไทยทีไ่ด้อ่านบทความ

นีใ้ห้ระวงักลุม่ฝรัง่ทีห่น้าตาดงัในภาพ และหากจะมี
ใครมาขอถ่ายทำาสารคดอีะไรทีเ่กีย่วกบัอาชพีการงาน
ของพวกเราต้องพงึระวงัให้มาก เพราะท่านอาจเป็น
เหยือ่ของพวกหวัแดงและตานำ้าข้าวได้ง่ายๆ..เพราะ
เขาว่ามาว่า มฝีรัง่กลุม่หนึง่ทีต่ัง้หน้าตัง้ตาทำาแต่เรือ่ง
แบบนีอ้ย่างเดยีว แบบนีค้งต้องบอกว่า “เอง็ไม่อยาก
กนิกไ็ม่ต้องกนิ”  แล้วเลกิส่งไปขายให้มนั..เท่านัน้เอง.

ทีมวิชาการหลักสูตรเพาะเลี้ยง

ระวัง...ฝร่ังขี้โกง
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ธรรมะท้ายเล่ม

 ในโลกนี้คงไม่มีใครไม่อยากเป็นเศรษฐี แต่ทำาไมทุกคนจึงไม่ได้เป็นเศรษฐี ลอง
ติดตามมาดูว่าเศรษฐีเขาทำากันอย่างไร....

มีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งมีความตั้งใจมาแต่เด็กว่าโตขึ้นจะเป็นเศรษฐีให้ได้ จึงตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบ
มาหลายปี ทำางานมาหลายอย่าง แต่ก็ยังไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้ วันหนึ่งจึงตัดสินใจไปคุยกับเศรษฐี 
ผู้ซึ่งไม่ได้รำ่าเรียนอะไรมา เมื่อคุยกันถูกคอก็เลยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของเศรษฐีผู้นั้น เศรษฐีรับปาก
แล้วจึงสั่งให้คนรับใช้นำาเอาอาหารหวานคาวพร้อมเหล้ายาออกมา แล้วบอกแก่บัณฑิตว่า เป็นการ
เลี้ยงต้อนรับลูกศิษย์ 
 พอบัณฑิตหนุ่มเริ่มจับขวดเหล้าเพื่อจะเปิดแล้วรินเหล้าดื่ม เศรษฐีก็เอามือมาจับที่มือของ
บัณฑิต แล้วถามว่า “เหล้ามีประโยชน์หรือไม่ จำาเป็นต้องดื่มไหม..?” แม้จะรู้สึกเสียดายแต่บัณฑิตก็
ตอบว่า “ไม่มีประโยชน์ครับ ไม่จำาเป็นต้องดื่ม..” ดังนั้น เศรษฐี จึงเรียกให้คนรับใช้เอาเหล้าไปเก็บ 
พร้อมกล่าวว่า “เราไม่ควรดื่มหรือเสพสิ่งไม่จำาเป็น..”
 เมือ่บัณฑิตหนุ่มเอือ้มมือไปจะตกัอาหารใสจ่าน เศรษฐีก็ทำาแบบเดียวกนั คือ เอามอืไปจับมือ
บัณฑิตแล้วถามว่า “อาหารมากมายขนาดนี้ เราจะกินหมดในมื้อเดียวหรือไม่..?” บัณฑิตก็ตอบว่า 
“ไม่หมดหรอกครับ..” เศรษฐีจึงเรียกคนรับใช้นำาเอาอาหารส่วนใหญ่กลับไปเก็บ พร้อมกับกล่าวว่า 
“เราก็ควรจะกินอาหารเฉพาะเท่าที่เรากินได้เท่านั้น..” แล้วทั้งสองก็กินอาหารเท่าที่มีจนอิ่มหนำา
เมื่อตอนจะเข้านอน เศรษฐีก็จัดที่นอนไว้ ๒ ที่ เศรษฐีเปลี่ยนเสื้อผ้า ปิดไฟแล้วก็เข้านอน ส่วนบัณฑิต
หนุ่มยังไม่นอน เศรษฐีจึงถามว่า “เป็นอย่างไรยังไม่นอน แปลกที่ นอนไม่หลับหรือ..?” บัณฑิตตอบ
ว่า “หามิได้..ผมกำาลังถอดเสื้อผ้า เพราะว่าเวลานอนไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ได้..” เศรษฐีก็เงียบไป บัณฑิต
หนุ่มก็ปิดไฟแล้วเข้านอนตามเศรษฐีไป
 เช้าวันต่อมา เศรษฐีและบัณฑิตหนุ่มก็ตื่นขึ้นมาทำาภารกิจเรียบร้อย จึงเอ่ยปากถามเศรษฐีว่า 
“เช้าวันนี้ท่านจะเริ่มสอนวิชาอะไรให้ผมครับ..?” เศรษฐีตอบเรียบๆว่า “ไม่มีการสอนหรอก เพราะ
เธอเรียนจบไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว แถมเธอยังสอนฉันด้วยเสียอีกนะ เพราะฉันเองยังไม่เคยเรียนมา
เลยว่า ตอนนอนไม่จำาเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้า ฉันจะต้องนำาวิชานี้ของเธอไปใช้ด้วยซำ้า..”
 ก่อนจากท่านเศรษฐีกลับไปบ้าน เศรษฐีได้บอกแก่บัณฑิตหนุ่มว่า “เคล็ดวิชาที่จะทำาให้เป็น
เศรษฐีไม่มีอะไรมากไปกว่า..เรียนรู้แล้วต้องนำาไปปฏิบัติ..เท่านั้นเอง
 วิชาการเกษตรก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรียนจบไปแล้วไม่ได้นำาไปปฏิบัติ ก็ย่อมไม่มีประโยชน์ 
ไม่มีทางที่จะประสบความสำาเร็จในอาชีพเกษตรได้ ....................

ยากจก ตัวจริง

เคล็ดลบัวิชาเศรษฐี
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