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 กอนอื่น ตองขอกลาวสวัสดี ทานสมาชิกทุกๆ คน  กอนอื่น ตองขอกลาวสวัสดี ทานสมาชิกทุกๆ คน 
นับตั้งแตมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  นับตั้งแตมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  
ป 2553-2554 เมือ่ปลายปทีผ่านมา นบัวาครัง้นีเ้ปนครัง้แรกป 2553-2554 เมือ่ปลายปทีผ่านมา นบัวาคร้ังนีเ้ปนครัง้แรก
ที่ทางสมาคมจะไดสื่อสารผานชองทางจดหมายขาว TSVA ที่ทางสมาคมจะไดสื่อสารผานชองทางจดหมายขาว TSVA 

เพื่อใหเพื่อนสมาชิก สามารถติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ เพื่อใหเพื่อนสมาชิก สามารถติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ 
อาทิเชน กิจกรรมสมาคมฯ บทสัมภาษณบุคคลในวงการ อาทิเชน กิจกรรมสมาคมฯ บทสัมภาษณบุคคลในวงการ 
ขาวความเคลื่อนไหวและบทความวิชาการดานสุกร รวมทั้งขาวความเคลื่อนไหวและบทความวิชาการดานสุกร รวมท้ัง
มีกิจกรรมใหผูติดตามจดหมายขาว TSVA ไดรวมสนุกดวย มีกิจกรรมใหผูติดตามจดหมายขาว TSVA ไดรวมสนุกดวย 
 ในปหนา ชวงวันที่ 7-9 มีนาคม ทางสมาคมฯ   ในปหนา ชวงวันท่ี 7-9 มีนาคม ทางสมาคมฯ  

มีกิจกรรมใหญ ไดแกงาน APVS 2011 (5th Asian Pig มีกิจกรรมใหญ ไดแกงาน APVS 2011 (5th Asian Pig 

Veterinary Society Congress) นับวาเปนคร้ังแรกท่ีประเทศVeterinary Society Congress) นับวาเปนคร้ังแรกท่ีประเทศ
ไทยจะไดเปนเจาภาพ ตอจากประเทศญี่ปุน ภายใตคำขวัญไทยจะไดเปนเจาภาพ ตอจากประเทศญี่ปุน ภายใตคำขวัญ
ที่ว า “HEALTHY PIG FOR HEALTHY LIFE”  ที่ว า “HEALTHY PIG FOR HEALTHY LIFE”  

ก็ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมกิจกรรมในการสัมมนาและ ก็ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมกิจกรรมในการสัมมนาและ 
เปนเจาภาพดวยครับ รายละเอียดทุกทานสามารถติดตามเปนเจาภาพดวยครับ รายละเอียดทุกทานสามารถติดตาม

ไดจาก Website ของสมาคมฯ (www.tsva.or.th หรือ ไดจาก Website ของสมาคมฯ (www.tsva.or.th หรือ 
www.apvs2011.com) www.apvs2011.com) 
 สุดทายกอนจากกันในฉบับนี้ ขอใหทานสมาชิก  สุดทายกอนจากกันในฉบับนี้ ขอใหทานสมาชิก 

ทุกคน มีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และจิตใจ ไวพบกันใหม  ทุกคน มีสุขภาพท่ีดีทั้งกาย และจิตใจ ไวพบกันใหม  
ในฉบับหนานะครับ ในฉบับหนานะครับ 

น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล 

สารจากนายกสมาคมฯ 3 

ไขมันในอาหารสุกร....การใชและผลกระทบ 4-5 

อุตสาหกรรมสุกรของไทย ป 2552-2553 6 

เกร็ดความรู และเมนูอาหารจากเนื้อหมู 7 

ภาพกิจกรรมงานแถลงขาวการจัดงาน APVS 2010 
และกิจกรรมรวมสนุก 8 

¨Ò¡ã¨... 
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·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
1 น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
2 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 
3 ศ.น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงศกฤต 
4 รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค 
5 รศ.น.สพ. วิวัฒน ชวนะนิกุล 
6 น.สพ. บุญเชิด ชัยพานิช 
7 น.สพ. วิวัฒน ชุนรักษา 
8 ศ.น.สพ.ดร. รุงโรจน ธนาวงษนุเวช  
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
1 สพ.ญ. บุญญิตา รุจฑิฆัมพร นายกสมาคม 
2 สพ.ญ. เมตตา เมฆานนท อุปนายก 
3 น.สพ. วิลาส  วิบูลยศิริกุล อุปนายก 
4 น.สพ. ธเนศ อังศุพานิช อุปนายก 
5 น.สพ. วัฒนศักดิ์ ศรีสุข ประชาสัมพันธ 
6 น.สพ. สุทัศน ตั้งธโนปจัย ประชาสัมพันธ 
7 น.สพ. ปราโมทย   ตาฬวัฒน ประชาสัมพันธ 
8 น.สพ. สุรพันธ วงศาสุราฤทธิ์ กฎหมาย 
9 น.สพ. ศุกษม นาคะรัตนากร ทะเบียน 
10 น.สพ. กำพล วงศวิลาวัณย ปฎิคม 
11 สพ.ญ. อุไรวรรณ เจนวรพจน ปฎิคม 
12 น.สพ.ดร. จำลอง มิตรชาวไทย วิชาการ 
13 น.สพ. รัตนพล สนิทวงศ ณ อยุธยา วิชาการ 
14 น.สพ. บัณฑูรย ตระการวีระเดช วิชาการ 
15 น.สพ. ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ 
16 น.สพ. อำพล ชโยมชัย วิชาการ 
17 น.สพ. สุพรชัย ศรีหนองหาง กรรมการกลาง 
18 น.สพ. บุญธรรม รุจิสิโรตม กรรมการกลาง 
19 น.สพ. วีระเดช โพธาคณาพงศ กรรมการกลาง 
20 น.สพ. วิฑูรย เดชพรม กรรมการกลาง 
21 สพ.ญ. ทวิากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก 
22 น.สพ. ธนันต ลีละยูวะ เลขาธิการ 
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 กอนอื่นดิฉันตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่ใหความ 
ไววางใจเลือกคณะกรรมการบริหารชุดน้ีมาทำงานบริหารสมาคม
สำหรับป 2553-2554 และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่
ใหความไววางใจเลือกดิฉันเปนนายกสมาคมในวาระนี้ 
 ความมุงมั่นของดิฉันในการบริหารสมาคมที่ไดใหไว
ในวิสัยทัศน ในวันรับเลือกต้ังคือ “ใหสมาคมเปนศูนยกลาง
ดานวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหสมาชิกไดพัฒนา
ศักยภาพของตน รวมท้ังเปนผูประสานงานกับภาครัฐบาล 
มุงมั่นใหกาวสูองคกรท่ีเปนสากลมากข้ึน” นั่นคือเราจะตอง 
เตรียมตัวเพ่ือใหพรอมกาวสูการแขงขันในระดับภูมิภาคและ
สากลอยางแทจริง 
 ในดานวิชาการ ดิฉันมั่นใจอยางมากวาวงการ
สัตวแพทยและ อุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรของไทยเปนระดับ
แนวหนาในเอเซีย และไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศตะวันตก 
เพียงแตเรายังไมไดดึงเอาศักยภาพท่ีมีอยูออกมาใชอยางเต็มท่ี
และกระจายใหกวางขวางออกไป ซึ่งในเร่ืองนี้ดิฉันจะใชสื่อทั้ง 
Website จดหมายขาว TSVA ในการกระจายความรูและ
เทคโนโลยีตางๆ ในการเพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิก นอกเหนือ
จากการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
 ในเร่ืองการประสานงานกับหนวยงานรัฐบาล ดิฉัน
มั่นใจวาถาเรามีการรวมมือกันอยางเต็มท่ีทั้งภาครัฐและเอกชน 
จะทำใหงานหลายๆอยางที่ยังไมสำเร็จ เชนการควบคุมโรคปาก
และเทาเปอย นาจะมีโอกาสประสพความสำเร็จได ในเร่ือง
เก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) สังคม
คาดหวังวาความปลอดภัยดานอาหารจะมีมากขึ้น ซึ่งเปนการ

มอบความไววางใจใหกับสัตวแพทยควบคุมฟารมที่จะทำให
ปศุสัตวทุกชนิดปลอดภัยตอผูบริโภค ไมมีสารอันตรายตกคาง
ในเนื้อสัตว นับวาเปนงานที่ทาทายความสามารถของ 
พวกเรามาก 
 งานใหญระดับนานาชาติของสมาคมฯ คือ การเปน

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APVS 2011 ที่พัทยา 
ในชวงวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ซึ่งเปนโอกาสดีที่พวกเราจะได
แสดงศักยภาพทางดานวิชาการและความพรอมที่จะเปนผูนำ

¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÊÑμÇá¾·Â�
¤Çº¤ØÁ¿ÒÃ�ÁÊØ¡Ãä·Â 
 

ในการผลิตอาหารแกชาวโลก (Kitchen of the World) รวม
ทั้งโอกาสที่จะไดความรูและเทคโนโลยีใหมๆ จากผูเช่ียวชาญ 
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาความรวมมือระหวาง
สัตวแพทยในภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงสมาคมฯ ใครขอเรียนเชิญสมาชิก
ทุกทานรวมเปนเจาภาพในงานประชุม APVS 2011 ครั้งนี้ 
ดวยกัน 
 สุดทาย สมาคมฯ จะมีความกาวหนาได ตองไดรับ

การช้ีแนะจากสมาชิก ดังนั้นดิฉันใครขอความคิดเห็นและขอ
ชี้แนะจากทานวาอยากใหสมาคมฯ ทำอะไรบาง เพ่ือสงเสริม
วิชาชีพสัตวแพทยของเราใหกาวสูสากลไดอยางรวดเร็วและ

ยั่งยืน  
 

สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร 
นายกสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย  
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 การเติมไขมันลงในอาหารสุกรโดยปกติแนะนำใหเติมไมเกินรอยละ 5 ของวัตถุแหงสำหรับ
สูตรอาหารสุกรท่ัวๆ ไป ที่ใชวัตถุดิบอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบไมมากนัก โดยการเติมไขมันใน

อาหารสำหรับสุกรมีจุดประสงคหลัก คือ เพื่อเพิ่มระดับความเขมขนของพลังงานในอาหาร โดยเฉพาะ
ในสูตรอาหารเลียราง เน่ืองจากสุกรดูดนมมีความตองการพลังงานสูงแตมักจะไดรับพลังงานไมเพียงพอกับ
ความตองการเพราะปริมาณการกินไดถูกจำกัดโดยขนาดตัวสุกรและปจจัยอื่นๆ ไขมันโดยทั่วไปมี
พลังงานใชประโยชนได (Metabolizable energy; ME) คิดเปนประมาณ 2.25 เทาของคารโบไฮเดรต
จากวัตถุชนิดเมล็ดธัญพืช (ตอหนวยน้ำหนัก) ดังน้ันการเติมไขมันลงในอาหารจึงทำใหระดับความ

เขมขนของพลังงานใชประโยชนไดในอาหารสุกรเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว การเติมไขมันจึงเหมาะกับ
กรณีตองการใหอาหารสุกรมีพลังงานสูงโดยเปลี่ยนแปลงสัดสวนของวัตถุดิบอื่นๆ เพียงเล็กนอย ตลอด
จนไขมันในอาหารยังเปนแหลงของกรดไขมันที่จำเปน และชวยใหวิตามินที่ละลายไดในไขมันสูงขึ้น แต

อยางไรก็ตามการเติมไขมันในอาหารสุกรยังมีจุดประสงคและผลกระทบอ่ืนๆ อีก ดังจะไดกลาวตอไป 

ä¢ÁÑ¹ã¹ÍÒËÒÃÊØ¡Ã 
.....¡ÒÃãªŒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·º 

โดย... อ.น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
โ
ค
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 โครงสรางของไขมันแตละโมเลกุล ประกอบดวย  
ไตรเอซิลกลีเซอรอลและกรดไขมัน ในปจจุบันชนิดของกรด 
ไขมันไดรับความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากมีผลกระทบ
หลายประการตอสุขภาพของผูบริโภค ชนิดของกรดไขมันแบง
ออกเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ กรดไขมันชนิดอิ่มตัว และกรดไข
มันไมอิ่มตัว โดยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวพบมากในไขมันวัว น้ำมัน
หมู สวนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวพบมากในน้ำมันจากพืชหลายๆ 
ชนิด เชน น้ำมันถ่ัวเหลือง น้ำมันปาลม นอกจากน้ีในน้ำมัน
จากปลาทะเล (น้ำมันปลา) มีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวสายยาว
ในสัดสวนที่สูง เชน EPA, DHA เปนตน การบริโภคกรดไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัวโดยเฉพาะกรดไขมันไมอิ่มตัวท่ีมีพันธะคูมากกวา 
2 พันธะ (เชน กรดไขมันโอเมกา 6 กรดไขมันโอเมกา 3) มีผล
ดีตอสุขภาพ คือ ชวยลดการเกิดโรคในระบบเสนเลือดและ
หัวใจ กรดไขมันโอเมกา 3 สายยาว (เชน EPA, DHA) ชวย
บำรุงและพัฒนาสมอง นอกจากน้ีกรดไขมันยังเปนองคประกอบ
ของเยื่อหุมเซลล (Phospholipid bilayers) ซึ่งมีรายงานวา
หากเปลี่ยนกรดไขมันที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลลใหมี

กรดไขมันชนิดไมอิม่ตัวสูงข้ึน มีผลทำใหคุณสมบัติการเปนเย่ือ
เลือกผานดีขึ้น โดยทำใหตัวรับ (Receptors) ที่ผนังเซลลมี
คุณสมบัติเปล่ียนไป สิ่งสำคัญอีกประการหน่ึง คือ กรดไขมัน

ชนิดไมอิ่มตัวถูกยอยในระบบทางเดินอาหารไดดีกวากรดไขมัน
ชนิดอิ่มตัว ในปจจุบันจึงหันมาสนใจผลของการไดรับกรดไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัวมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ไขไกโอเมกา 3 คือ ไข
ไกที่มีกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 ในสัดสวนที่สูงกวาไขไกทั่วๆ ไป 
ซึ่งเปนผลมาจากการเสริมกรดไขมันโอเมกา 3 ใหแกแมไก 

อาหารสำหรับเด็กที่มีสวนประกอบของกรดไขมันโอเมกา 3 
EPA, DHA เปนตน ในดานผลของกรดไขมันตอการสราง
ภูมิคุมกันโรค พบวากรดไขมันโอเมกา 3 และ 6 มีผลใหเกิด

การสรางสารในกระบวนการทางภูมิคุมกันชนิดเดียวกันเสมอ 

แตกรดไขมันโอเมกา 3 จะใหสารท่ีมีการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ที่สูงนอยกวากรดไขมันโอเมกา 6 ดังนั้นจึงควรปรับอัตราสวน
ของกรดไขมันโอเมกา 3 และ 6 ในสูตรอาหารใหอยูในระดับที่
เหมาะสมในการตอบสนองทางภูมิคุมกัน สวนผลเสียท่ีสำคัญ
ของการเสริมกรดไขมันไมอิ่มตัวในอาหารสุกร คือ กรดไขมัน
ชนิดไมอ่ิมตัวถูกอ็อกซิไดซไดงายซ่ึงกอใหเกิดการหืนข้ึน (สามารถ
ลดการเกิดไดโดยการเติมวิตามินอี) การเก็บรักษาอาหารตอง
ไมอยูในที่รอนและซ่ึงจะทำใหอายุการเก็บรักษานอยลง และ 
มีผลทำใหไขมันในรางกายสุกรเหลวมากข้ึน 
 จากที่กลาวมาขางตน ในปจจุบันจึงมีการศึกษาผล
ของการนำกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวมาใชในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสุกร โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้ 
 1. การเติมไขมันชนิดไมอิ่มตัวในอาหารสุกรอนุบาล
-รุน ชวยใหอาหารมีความนากินมากขึ้น เพิ่มการยอยไดของไข
มัน ชวยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึน และอัตราแลกเน้ือ
ลดลง ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดท่ีการปอนกรดไขมันท่ีเหมาะสม
ใหกับลูกสุกรแรกเกิดท่ีขนาดตัวเล็ก จะชวยใหลูกสุกรดังกลาว
มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น 
 2. เพ่ิมคุณภาพและมูลคาของเนื้อ โดยเมื่อเสริม 
ไขมันที่มีกรดไขมันโอเมกา 3 ในสัดสวนที่สูงข้ึนในอาหารสุกร 
ทำใหสัดสวนของกรดไขมันโอเมกา 3 ในเน้ือสุกรสูงข้ึน 
ตามไปดวย เชน ในบางประเทศมีเน้ือสุกรโอเมกา 3 ขาย 
ในตลาดแลว 
 3. การเสริมน้ำมันปลา ชวยใหเพ่ิมคุณภาพน้ำเช้ือ
ของพอพันธุสุกร เชน เพ่ิมจำนวนตัวอสุจิมีชีวิต เพ่ิมรอยละ

ของตัวอสุจิที่มีการเคล่ือนไหว (% Motility) อะโครโซมของตัว
อสุจิสมบูรณมากยิ่งข้ึน เปนตน ซึ่งนาจะเปนผลมาจากกรด 

ไขมันท่ีไดรับจากอาหารไปมีผลตอองคประกอบผนังเซลลของ
ตัวอสุจิ แตอยางไรก็ตามมีอีกหลายรายงานท่ีพบวาการเสริม

น้ำมันปลาไมมีผลตอคุณภาพน้ำเชื้อ 

 4. การเสริมกรดไขมันโอเมกา 3 และน้ำมันปลาใน
อาหารสุกรแมพันธุ เพื่อหวังผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตลูกสุกร พบวาสวนใหญรายงานวาไมมีผล และหากได

ผลดีมักเปนผลที่ไมเดนชัดนัก 
 ดังนั้นสรุปไดวาการเสริมไขมันในสูตรอาหารสุกร
จำเปนตองพิจารณาถึงจุดประสงคของการใชและอายุของ
สุกรท่ีเหมาะสม และพึงระวังผลกระทบท่ีตามมาดวย ซึ่ง
หากใชไขมันอยางถูกตองแลว ยอมสงผลใหเกิดประโยชน

ตออุตสาหกรรมการผลิตสุกร 
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ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊØ¡Ã¢Í§ä·Â 

¡ÒÃ¼ÅÔμ : 
ป 2552 ไทยผลิตเนื้อสุกรไดประมาณ 0.7 ลานตัน ขณะที่จีน
เปนผูผลิตอันดับ 1 ผลิตได 48.5 ลานตัน สหภาพยุโรปอันดับ 
2 ผลิตได 22.0 ลานตัน แนวโนมป 2553 คาดวาไทยจะผลิต
สุกรได 0.8 ลานตัน  
 
â¤Ã§ÊÃŒÒ§μÅÒ :́ บรโิภคในประเทศ 98% นำเขา 1% สงออก 1% 
âÃ§§Ò¹ªÓáËÅÐÊØ¡ÃÁÒμÃ°Ò¹Ê‹§ÍÍ¡ : 8 โรงงาน 
âÃ§§Ò¹á»ÃÃÙ»ÊØ¡ÃÁÒμÃ°Ò¹Ê‹§ÍÍ¡ : 26 โรงงาน  
 
¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ : 
ป 2552 ไทยสามารถสงออกได 10,912 ตัน/ป มูลคา 2,015 
ลานบาท ตลาดสงออกสำคัญไดแก ฮองกง 8% ญี่ปุน 90% 
อื่นๆ 2%  
 
¼ÅÔμÀÑ³±�Ê‹§ÍÍ¡ : เนื้อสุกรสด 7% เนื้อสุกรแปรรูป 93% 
คูแขงที่สำคัญ :ไดแก EU แคนาดา สหรัฐฯ บราซิล ฯลฯ 
 
à»‡ÒËÁÒÂÊ‹§ÍÍ¡»‚ 2553 : 
คาดวาการสงออกจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2552 รอยละ 19.13 
โดยสงออกไดประมาณ 13,000 ตัน มูลคา 2,386 ลานบาท  
 
¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ : 
ไทยมีการนำเขาผลิตภัณฑจากสุกรจากตางประเทศ เชน สุกร
พันธุ น้ำเช้ือ เคร่ืองใน ขนและหนังสุกร เพ่ือใชในอุตสาหกรรม
การผลิตสุกร อาหารสัตว และเพ่ือการบริโภค โดยในป 2552 
มีมูลคานำเขารวมประมาณ 250 ลานบาท  
 
»˜ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ :  
1) ปญหาโรคระบาดโรคปากและเทาเปอย และโรคเพิรส ยัง

ไมสามารถควบคุมได ทำใหสุกรเสียหายเปนจำนวนมาก  
2) ปจจุบันมีตับและเครื่องในสุกรจากตางประเทศสงเขามา

ทุมตลาดในประเทศ สงผลกระทบตอราคาตับสุกรภายใน
ประเทศ 

3) ประเทศไทยยังไมปลอดจากโรคปากและเทาเปอย 
ประเทศคูคาจึงใชเปนเงื่อนไขหามนำเขาเนื้อสุกรสดจาก
ไทย  

4) ระเบียบนำเขาสุกรแปรรูปของสิงคโปรและ EU มีความ
เขมงวดมาก  

àËμØ¡ÒÃ³�ÊÓ¤ÑÞ»‚ 2553 : 
 FTA ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) : ไทยเสนอญี่ปุนเพื่อขอ

เพิ่มปริมาณโควตาสงออกเนื้อสุกรปรุงสุกจาก 1,200 ตัน เปน 
12,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 ป และขอเพ่ิมพิกัดเนื้อสุกร
อีก จำนวน 2 พิกัด คือ 160100000 กับ 160242090 

จัดทำโดย สมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพ่ือการสงออก 

»‚ 2552-2553 
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 คำ ÊÒÊ¹ � (อานวา สาด) ÊÒÊ �¹ (อานวา สาน) และ 
ÊÒÃ (อานวา สาน) ยังมีการนำไปใชสับสนกัน ดังขอความที่
เห็นกันอยูเสมอ ๆ เชน สาสนจาก (นายกรัฐมนตรี, ผูวาการ 
ฯลฯ) สาสนจาก... หรือ สารจาก... ทำใหเกิดความสงสัยวา 
ควรจะใชคำใดจึงจะถูกตอง 
 ÊÒÊ¹ � (ÊÒ´) น.คำสั่ง, คำสั่งสอน; โดยปริยายหมาย
ถึงพระราชหัตถเลขาทางราชการ จดหมายทางราชการของ
ประธานาธิบดี และลิขิตของพระสังฆราช เชน พระราชสาสน 
อักษรสาสน สมณสาสน 
 ÊÒÃ ñ, สาร-๑, สาระ (สาน, สาระ-) น.แกน, 
เน้ือแทที่แข็ง, เชน แกนสาร สวนสำคัญ, ขอใหญใจความ, 
เชน ไมเปนสาระ; ถอยคำ เชน กลาวสาร, หนังสือ เชน นิตยสาร, 
จดหมาย เชน เขียนสาร 
 สวนที่มีการใชคำวา สาสน และอานวา สาน คงเนื่อง
มาจากช่ือหนังสือ สาสนสมเด็จ ซ่ึงเปนหนังสือท่ีรวบรวมจดหมาย
โตตอบเก่ียวกับความรูทางประวัติศาสตร โบราณคดี ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ฯลฯ ระหวางสมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ หนังสือเลมนี้เปนที่รูจักกันแพรหลายมาก คำ สาสน นี้จึง
ติดหูติดตาและนำไปใชในความหมายของ “จดหมาย” กัน
แพรหลาย ที่ถูกแลว คำ สาสน จะตองถือวาเปนคำวิสามานย
นาม เปนคำยกเวนที่ใชเปนชื่อหนังสือเลมนี้เทานั้น 
 ฉะนั้น เม่ือไรก็ตามที่ตองการจะหมายถึง “ถอยคำ”, 
หนังสือหรือจดหมายจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหใชคำวา สาร 
เชน สารจาก (นายกรัฐมนตรี, ประธานกรรมการ, ...) สารฉบับ
นี้มีขอความวา... ไมใช สาสน หรือ สาสน เปนอันขาดเพราะไม
ถูกตอง 

ที่มา : จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔ 

 

à¤Ã×èÍ§»ÃØ§ 
1. กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ 
2. พริกไทยดำ 10 เม็ด 
3. หมูสามชั้นหั่นเปนชิ้นพอคำ 400 กรัม 
4. น้ำมันพืช 1 ชอนโตะ 
5. ตะไครซอย 1/2 ถวย 
6. เกลือ 1 ชอนชา 
7. ซีอิ้วขาว 2 ชอนโตะ 
8. น้ำตาลทรายแดง 1 ชอนชา 
 
ÇÔ¸Õ·Ó 
1. โขลกกระเทียม และพริกไทยเขาดวยกัน 
2. หั่นหมูเปนชิ้นพอคำ พักไว 
3. นำกระทะต้ังไฟ ใสน้ำมันลงไปใหรอน ใชไฟออน 
 ใสหมูที่หั่นไวลงไปคั่วใหหอม และเกือบสุก 
4. ใสกระเทียมพริกไทยท่ีโขลกไวลงไปคั่วกับหมู 
 ใหหอม แลวใสตะไครซอยลงไปคั่วใหเขากัน 
5. ปรุงรสดวย เกลือ ซีอิ้วขาว และน้ำตาลทรายแดง 
 คัว่ใหเขากัน ผดัจนกระท่ังไมมนีำ้ซอส และกระทะแหง  
 ชิมรสตามชอบ ตักใสจานเสิรฟ กับขาวสวยรอนๆ 
 
à¤Åç´ÅÑº 
 ในสูตรนี้ สันคอหมูหั่นเปนกอยพอดีคำก็ใช ไดดี 
เพราะวาจะไมมีเนื้อติดมันคลายๆ กับหมสูามช้ัน ความ
จริงแลวสันคอจะมีมันนอยกวาดวยซ้ำไป แตที่นิยมใช
หมูสามชั้นก็พราะวา ชอบความกรุบๆ ของหนังหมูที่
บางหนอยตรงพุงของหมู ถาอยากไดกรุบๆ ก็ซื้อหนัง

หมูมาตมแลวหั่นเปนเสนๆ แลวผัดไปพรอมๆ กับสันคอ
ก็ได เปนอีกทางเลือกหนึ่ง 

ËÁÙ¤ÑèÇμÐä¤ÃŒ 
àÁ¹ÙÍÒËÒÃ¨Ò¡à¹×éÍËÁÙ 

☺

“ÊÒÊ¹ �” “ÊÒÊ �¹” áÅÐ “ÊÒÃ” 
¤Ó·ÕèÁÑ¡ãªŒ¼Ô´ 

à¡Ãç´
¤ÇÒÁÃÙŒ 
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 ถือวาเปนของข
วัญใหกับสมาชิก

สมาคมสัตวแพ
ทยควบคุมฟารม

สุกรทุกทาน ที่ไ
ดติดตามจดหม

ายขาว 

TSVA ของรางวัล จะ
เปนกระเปา Mini Pocket สีฟา ให

กับผูที่ตอบถูกจ
ำนวน 20 ทานๆ

ละ 1 ใบ กติกา
การรวมสนุก ม

ีดังนี้  

 1. เพียงตอบค
ำถามวา 

  APVS 2011 (5th Asian Pig Veterinary Society Congress) ¨Ð Ñ̈´¢Öé¹·Õè»ÃÐà·Èä·Â 

  ª‹Ç§ÇÑ¹·Õèà·‹ÒäËÃ‹ áÅÐ ¤Ó¢ÇÑÞ¢Í§§Ò¹ ¤×ÍÍÐäÃ 

  (หมดเขตทายผ
ล วันที่ 15 ก.ย

. 2010 เวลา 2
3.00 น.) 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ Ê¹Ø¡
 Ê¹Ø¡ 

สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย 
หอง 0835 ตึก 60 ป คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526 
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com 

ผูจัดพิมพ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอรม โทร. 084-163-3116 
jp_bform@hotmail.com 

กรุณานำสง 

***การตัดสินรางวัลขึ้นอยูกับกติกาเปนหลัก และการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ถือวาเปนที่สิ้นสุด 

§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÊÑμÇá¾·Â�´ŒÒ¹ÊØ¡ÃáË‹§àÍàªÕÂ ¤ÃÑé§·Õè 5 (APVS 2011) 
ÇÑ¹·Õè 25 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553 ³ âÃ§áÃÁá¡Ã¹ �́ àÁÍÃ�à¤ÕÂÇ ¿ÍÃ�¨Ù¹ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.apvs2011.com 

 2. การตอบคำถาม
 ใหใชชองทางผ

านระบบ E-mail Address 

มายัง tsva2545@gmail.com โดยจะตองระ
บุชื่อ ที่อยู ให

ชัดเจน  

เพื่อการจัดสงได
ถูกตองใหกับผูท

ี่ไดรางวัล 

 3. เฉพาะสมาชิกส
มาคมสัตวแพท

ยควบคุมฟารมส
ุกร เทานั้น 

 4. สมาชิกมีสิทธิตอ
บไดเพียง 1 คำ

ตอบเทานั้น 

 5. ทางสมาคมฯ 
จะแจงผูที่โชค

ดีเทานั้นผานท
าง E-mail 

Address หรือผา
นทาง Website ของสม

าคมที่ www.tsva.or.th ภาย
ใน

วันท่ี 30 ก.ย. 2010 และจะรี
บจัดสงของราง

วัล อยางชา ไ
มเกินวันท่ี  

10 ต.ค. 2010 

 6. คณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดป

จจุบัน ไมมีสิท
ธิเขารวม

รายการดังกลาว
 

 7. กรณี ที่มีผูตอบ
ถูก มากกวา 20 ทาน จะใช

วิธีจับฉลาก 

โดยคณะกรรมก
ารสมาคมฯ 

เหตุขัดของที่นำจายผูรับไมได 

 จาหนาไมชัดเจน  เลิกกิจการ 
 ไมมีเลขที่บานตามที่จาหนา  ยายไมทราบที่อยูใหม 
 ไมยอมรับ  อื่นๆ............................. 

 ไมมีผูรับตามที่จาหนา ลงชื่อ...................... 
 ไมมารับภายในกำหนด 
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