http://www.senate.mahidol.ac.th

ISSN ๐๘๕๗-๙๘๙ x ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สาร
จาก
ประธานสภาคณาจารย์
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน

Performance
Agreement
PA (Pressure agreement???)

PA

เรือ่ งนีม้ คี ำถาม

โดย นายแพทย์ ภุชงค์ ลิขติ ธนสมบัติ

มาปลู ก เลี ้ ย งกล้ ว ยไม้

ชือ่ ภาพถ่าย : มุมธรรมชาติ หน้าอาคาร ICT
ผลงานโดย : ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื ่ อ ความสุ ข กั น เถอะ
โดย รองศาสตราจารย์ ครรชิต ธรรมศิริ

ทัศนียภาพแสนรื่นรมย์
ม.มหิ ด ล คนศาลายา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
เนตร หงษ์ไกรเลิศ

ชือ่ ภาพถ่าย : ลานกิจกรรม วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
ผลงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทัว่ ไป
สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

บรรณาธิ ก ารแถลง
โดย รองศาสตราจารย์ วิไล
เทียนรุง่ โรจน์ หนุนภักดี

ข่าวสภาคณาจารย์
เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสือ่ ระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลีย่ นทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทัง้ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผูเ้ ขียนเท่านัน้ มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

::

::

สาร

::
::
::

ประธานสภาคณาจารย์
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน
ผมขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ในโอกาสทีเ่ ข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
ผมเชือ่ ว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ใช้ประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
โดยในพิธสี ำคัญและศักดิส์ ทิ ธิน์ ้ี สภาคณาจารย์ได้รว่ มทำหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์สกั ขีพยานด้วย
เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา สภามหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้จดั ให้มกี ารสัมมนา (retreat) สภามหาวิทยาลัยเรือ่ ง “บทบาทและกลไกการทำงาน
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล” แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำหน้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดีแล้ว แต่การ
retreat ครั้งนี้ก็มีเป้าหมายที่สำคัญในการทบทวนการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ว่าได้ทำหน้าที่
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอหรือยัง และร่วมกันแสวงหาวิธกี ารและกลไกการทำงาน
ของสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม
ทีผ่ า่ นมามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการจัด retreat ผูบ้ ริหารระดับต่างๆ อย่างมาก เช่น ผูบ้ ริหารระดับ
หัวหน้าส่วนงาน หรือผูอ้ ำนวยการกอง เป็นต้น
สภาคณาจารย์ได้กำหนดจัด retreat ครัง้ แรกตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคมทีผ่ า่ นมา แต่เนือ่ งจาก
เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองทำให้ต้องเลื่อนมาถึง ๒ ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สภาคณาจารย์ก็มี
ความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะจัดให้มกี าร retreat เพือ่ จะได้ทบทวนบทบาทและการทำหน้าทีข่ องสภาคณาจารย์ รวมทัง้
แสวงหากลไกและวิธกี ารทำงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำหน้าทีข่ องสภาคณาจารย์ในฐานะเป็นกลไกหนึง่
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะช่วยกันทำงานและผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
มุง่ สูเ่ ป้าหมายแห่งความสำเร็จในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน
ผมเชื่อว่าขณะนี้หลายภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังตื่นตัวและทำหน้าที่ของตัวเอง
อย่างเข้มแข็ง ในการทบทวนและปรับเปลีย่ นกลไกและวิธกี ารทำงานให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ และหากประชาคมมหิดล
ขยับตัวพร้อมๆ กันอย่างนี้ ถือเป็นการ retreat มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมอย่างแท้จริง และจะเป็นกลไกสำคัญ
ในการปฏิรปู มหาวิทยาลัยและประเทศไทยต่อไป
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ประธานฝ่ายกิจการบริหาร สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

PA (Pressure agreement???) เรือ่ งนีม้ คี ำถาม
“สำหรับความยุตธิ รรม เรือ่ ง PA ไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดได้อย่างไร ในเมือ่ มหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้แต่ละคณะไปจัดการบริหารกันเอง โดยไม่มตี วั ชีว้ ดั ในเรือ่ งของความยุตธิ รรม”
“การใช้ PAในองค์กรทีต่ อ้ งการเป็น LO (Learning organization)ก็ไม่ใช่เรือ่ งเสียหายหากใช้เป็น
ไม่ใช้อย่างผิดๆ และสร้างบรรยากาศแห่งความไม่เชือ่ ถือระหว่างกัน หรือบรรยากาศแห่งความกลัว”
“ตัง้ แต่มหาวิทยาลัยเริม่ ใช้ PA ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็นอย่างไร ได้ผลผลิตเพิม่
ดังทีค่ าดการณ์หรือไม่ คุม้ ค่ากับความสุขทีห่ ายไปและความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับบุคลากรหรือไม่”
สวัสดีครับชาวมหิดลทุกท่าน ตอนนีท้ กุ คนคงยังอยูก่ บั กระแส
ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับ คงได้เชียร์ทีมโปรดตัวเองอยู่
แต่ฟุตบอลโลกคราวนี้ ก็ให้บทเรียนดีๆ ว่า ลูกกลมๆ ไว้ใจไม่ได้
(ใครจะไปคิด ฝรั่งเศสดีกรีแชมป์โลกตกรอบแรกฟุตบอลโลก โดย
ไม่ชนะใครเลย) แม้กระทัง่ ทีมโปรดของท่านนายกรัฐมนตรี (อังกฤษ
อาร์เจนติน่า) ยังร่วงเป็นแถว แต่ที่แน่ที่สุดในฟุตบอลโลกหนนี้คือ
เจ้าปลาหมึกพอล สัญชาติอังกฤษ แต่ได้วีซ่าไปอยู่เยอรมัน ทายผล
การแข่งขันถูกทุกนัด (น่าจะจับมาอยูเ่ มืองไทยไว้บอกหวย รับรองคนมา
กราบไหว้เยอะแน่นอน) เป็นสีสนั ของฟุตบอลโลกหนนี้
มาถึงกระแสในมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ คงไม่มอี ะไรจะเกิน PA
ไปได้ เพราะทีมผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย เตรียมลงไปทำ PA รอบใหม่
กับคณะต่างๆ ในช่วงนี้ เป็นช่วงทีบ่ คุ ลากรอาจเกิดความรูส้ กึ ตึงเครียด
ขึน้ เพราะทีส่ ญ
ั ญาและสาบานไว้ จะเกิดผลอะไรบ้าง ต้องเตรียมรวบรวม

เอกสารหลักฐานมาประกอบคำอธิบายกันยกใหญ่ แล้วก็ไม่ทราบว่า
จะต้องรับงานอะไรเพิ่มอีก ยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
ให้ผา่ นพ้นไปด้วยดี
ในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดด้วยความสนใจ ทำให้ผม
เกิดคำถามขึน้ กับเรือ่ ง PA อยูห่ ลายประเด็น คือ
๑. ทำไมเราถึงต้องทำ PA
๒. ทำไมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเลือกระบบ PA มาใช้
๓. การทำ PA ดีๆ มีตวั อย่างไหม
ผมจึงไปค้นหาเอกสารเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ ลงไว้ในเว็บไซต์เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีคำชีแ้ จง
อยูด่ งั นี้
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๑. ทำไมถึงต้องทำ PA
จากวัตถุประสงค์ในเอกสารระบุ ไว้ ๔ ข้อ ผมขอเสนอไว้ในทีน่ ้ี
สองข้อนะครับ
ข้อที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
สำหรับมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร คงเป็นเรือ่ งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก
ซึง่ เคยมีคนตัง้ คำถามทีน่ า่ สนใจว่า เป็นแล้วเราจะได้อะไร เงินเดือน
บุคลากรจะสูงลิบลิว่ สวัสดิการจะดีสดุ ยอด นักเรียนประเทศสหรัฐ
อเมริกาจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลรึเปล่า คงต้อง
ฝากไปช่วยกันคิดครับ ขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาบุคลากร
อยูท่ ไ่ี หน ทำไมไม่มใี ครออกมาชืน่ ชมว่า PA ทำให้เกิดการพัฒนา
ตนเองเลย (หรือว่ามีแต่ไปแอบซ่อนอยูน่ ะ) และความคิดสร้างสรรค์
ในงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบภายใต้ ค วามกดดั น นี ้ จะมี ข ึ ้ น ได้ ห รื อ ไม่
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ติดตามเป็นอย่างยิง่
ข้อทีส่ อง องค์กรสามารถตอบแทนบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
และยุตธิ รรม
สำหรับข้อนี้ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีการสำรวจถึงอัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นในรูปของเงิน รางวัลต่างๆ ทีบ่ คุ ลากรได้รบั
เมือ่ เทียบกับองค์กรอืน่ ๆ หรือไม่ และสำหรับความยุตธิ รรมไม่ทราบว่า
จะทำให้เกิดได้อย่างไร ในเมือ่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่ละคณะ
ไปจัดการบริหารกันเอง โดยไม่มตี วั ชีว้ ดั ในเรือ่ งของความยุตธิ รรม
เคยเรียนถามผูบ้ ริหารท่านหนึง่ ถึงประเด็นกรณีทผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมจากหน่วยงาน จะต้องทำอย่างไร ท่านตอบว่าให้ทำเรือ่ ง
ร้องเรียนมายังท่านคณบดี ท่านอธิการบดี หรือคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย หรือสุดท้ายคือศาลปกครอง ซึง่ ทำให้เห็นภาพว่า
ในอนาคตไม่ทราบจะเกิดความวุ่นวายเพียงใด หากบุคลากรมหิดล
พร้อมใจกันเขียนจดหมายร้องเรียนว่าด้วยปัญหาของ PA ๑,๐๐๐ฉบับ
ถึง ศอร.(ศูนย์อำนวยความสะดวกเรือ่ งร้องเรียน) เพือ่ ส่งต่อปัญหา
ของทุกท่านไปยังท่านอธิการบดี คงเหมือนการส่งชิงโชครางวัล
ฟุตบอลโลกเลย เพียงแต่ผไู้ ด้รบั รางวัลกลับเป็นผูไ้ ม่ได้สง่ ชิงโชค
สำหรับวัตถุประสงค์ในเอกสารอีก ๒ ข้อ ผมขออนุญาต
ผ่านไปนะครับ

อีกหลายแบบ ซึ่งมีข้อดีข้อเสียรวมถึงข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งผม
ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างข้อเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ PA ของ
ท่านอาจารย์วจิ ารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ใน http://
gotoknow.org/blog/thaikm เมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ว่า
"การใช้ PA ในองค์ ก รที ่ ต ้ อ งการเป็ น LO (Learning
organization) ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากใช้เป็น ไม่ใช้อย่างผิดๆ
และสร้างบรรยากาศแห่งความไม่เชือ่ ถือระหว่างกัน หรือบรรยากาศ
แห่งความกลัว"
จะเห็นได้วา่ ท่านอาจารย์วจิ ารณ์ ก็รสู้ กึ บ้างเหมือนกันว่า ระบบ
PA นี้ อาจสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีขึ้นได้ (บรรยากาศมาคุ) ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ใช้ผดิ ๆ การเลือกระบบ PA เพือ่ ใช้ในการประเมิน
ผลงาน ต้องการความรู้ความเข้าใจและข้อจำกัดของเครื่องมือ
ผมก็ ไ ม่ ท ราบเหตุ ผ ลว่ า ทำไมมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เลื อ กระบบ PA
เข้ามาใช้ในการประเมิน รวมถึงได้ชแ้ี จงข้อดี ข้อด้อย และข้อจำกัด
ให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือยัง ซึ่งเป็น
หัวใจสำคัญในการนำระบบนี้มาใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และเกิดความร่วมมืออย่างจริงใจ (ไม่ใช่แค่ทำตามที่สั่ง
หรือเป็นเพียงผู้ส่งสารเท่านั้น) จะได้เกิดประโยชน์ที่ดีสุดสำหรับ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. การทำ PA ดีๆ มีตวั อย่างไหม
ในเอกสาร มี ร ะบุ ถ ึ ง "ลั ก ษณะระบบการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านทีด่ "ี ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
๑) ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน
และองค์กร
- เนือ่ งจากความยุตธิ รรมต้องเกิดจากคนและระบบ หน่วยงาน
ที่มีผู้บริหารดี ก็ไม่มีปัญหา หน่วยงานใดมีผู้บริหารที่ไม่ดี (ซึง่ เป็น
ข้อมูลทีพ่ บเป็นอันดับที่ ๓ จากการสำรวจปัญหา PA ของสภาคณาจารย์)
ก็เกิดปัญหา ซึง่ โดยส่วนตัวคิดว่ามหาวิทยาลัยควรต้องหาทางแก้ไข
โดยเร็ว (ถ้าให้คนอื่นช่วยคิด ท่านอาจถูกขอแบ่งค่าบริหารจากท่าน
นะครับ) โดยการเลือกผู้บริหารอาจจะต้องอิงกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นหลัก มีระบบตรวจสอบการบริหารงานเป็นระยะโดยประเมิน
จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดี โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงอาจต้องใช้รูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา
เฉพาะกับผูบ้ ริหารเท่านัน้
๒. ทำไมมหาวิทยาลัยมหิดลถึงเลือกระบบ PA
๒) ส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ าน
อั น ที ่ จ ริ ง แล้ ว PA เป็ น เครื ่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ ่ ง ซึ ่ ง ใช้ ใ นการ
- คำถามคือว่า ตัง้ แต่มหาวิทยาลัยเริม่ ใช้ PA ผลการปฏิบตั งิ าน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในความเป็นจริงยังมีเครื่องมือ ของบุคลากรเป็นอย่างไร ได้ผลผลิตเพิ่มดังที่คาดการณ์หรือไม่
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คุม้ ค่ากับความสุขทีห่ ายไป (ซึง่ เป็นข้อมูลทีพ่ บเป็นอันดับที่ ๒ จากการ ให้กบั บุคลากรเสียเปล่าๆ ไม่แน่ในอนาคตเราอาจต้องพึง่ เจ้าปลาหมึก
สำรวจปัญหา PA ของสภาคณาจารย์) และความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ พอล ให้ชว่ ยเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมกับมหาวิทยาลัยมหิดล หากยังขาด
กับบุคลากรหรือไม่
การแก้ไขในเรือ่ งเหล่านี้ คำถามสุดท้ายทีอ่ ยากจะฝากถึงทุกท่านคือ
ถึงเวลารึยงั ครับทีเ่ ราต้องมานัง่ พูดคุยกันอย่างจริงจังในเรือ่ งนี้
๓) มีหวั ข้ออืน่ ๆ ซีง่ ผมขอผ่านไป
ปล. ในฉบับถัดๆ ไป ผมจะนำความรู้ที่ได้จากการพูดคุย
จะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยก็มเี กณฑ์ทจ่ี ะทำให้ PA เป็นรูปแบบ
ที่ดีได้ แต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ภาคเอกชนทีป่ ระสบความสำเร็จในการทำ PA มาเล่าสูก่ นั ฟังนะครับ
เช่น เรือ่ งของความเทีย่ งตรงในการประเมิน (Validity) ซึง่ ในบางคณะ และหากท่านสนใจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเชิญส่งมาที่
ให้ผู้บริหารเสนอรายชื่อผู้ที่จะประเมินตนเองได้ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา puchong_senate@hotmail.com หรือ senate@mahidol.ac.th
ไม่มีสิทธิ์เลือก เป็นต้น เรื่องความน่าเชื่อถือ(Reliability) ของการ ครับ
ประเมินซึง่ เป็นสิง่ สำคัญ ถ้าขาดสิง่ เหล่านีแ้ ล้ว การประเมินด้วย PA
จะมีประโยชน์อะไรกับสังคมมหิดล รังแต่จะสร้างความคับข้องหมองใจ
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ทัศนียภาพแสนรื่นรมย์ ม.มหิดล คนศาลายา
สวัสดีครับ สมาชิกเครือข่ายคนศาลายา
ระยะนีพ้ วกเราคงสับสนกันนิดหน่อยกับการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เนือ่ งจากกำลังมีการปรับปรุงผิวจราจรหลายจุด คงต้องแบ่งเส้นทางกันใช้โดยอาศัยความมีนำ้ ใจ
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันให้มาก เพือ่ จะได้ไม่มเี หตุเกิดบนท้องถนน ซึง่ มีเพือ่ นเราหลายคนบอกผ่าน
คนศาลายาว่า ให้ช่วยเตือนผู้ที่ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วสูงในมหาวิทยาลัย
ให้เห็นใจผู้ปฏิบัติตามกฎและมีน้ำใจให้กันบ้าง ด้วยเกรงจะเกิดเหตุอันไม่ควร อย่างไรก็ตามคงจะต้องฝาก
ผูร้ บั ผิดชอบ ช่วยกันหาวิธปี อ้ งกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับ
ต้นไม้เริม่ ให้รม่ เงากับคนเดินถนน จักรยานสีขาวจำนวนมากเริม่ มีให้เราใช้ทว่ั ไป ภายในมหาวิทยาลัยมีรถราง
วิง่ รับ-ส่งพวกเรารอบรัว้ มหาวิทยาลัย ทำให้การขนส่งมวลชนของเรามีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วครับ คนศาลายา
ขอชืน่ ชมและเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ ให้กบั ประชาคมของเราครับ
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๕

มาปลู ก เลี ้ ย งกล้ ว ยไม้
เพื ่ อ ความสุ ข กั น เถอะ
เอือ้ งผึง้
โดย รองศาสตราจารย์ ครรชิต ธรรมศิริ

รองเท้านารี คางกบ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การปลูกเลีย้ งกล้วยไม้นบั ว่าเป็นงานอดิเรกทีเ่ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ทีด่ อี ย่างหนึง่ เป็นงานอดิเรกระยะยาวต่อเนือ่ งหลายปี
ได้เห็นการเจริญเติบโตของต้น รากและใบ รวมไปถึงส่วนสำคัญซึง่ เป็นจุดประสงค์หลักของการปลูกเลีย้ งกล้วยไม้ นัน่ ก็คอื
การเห็นดอกบานให้ความสวยงามและส่งกลิน่ หอม ความสุขในยามเช้าแต่ละวันทีไ่ ด้รบั คือการรดน้ำ ได้ทอดจิตใจและสายตา
ไปกับสายน้ำทีส่ มั ผัสดอก ใบ ต้นและราก ทำให้จติ ใจสงบ เบิกบาน ความคิดต่างๆ จะปลอดโปร่งและเกิดขึน้ อย่างฉับพลัน
ช่วยให้การดำเนินชีวิตในวันนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จ
กล้วยไม้มีคุณลักษณะหลายๆ อย่าง ที่แตกต่างจากพืชอื่นๆ มีความเหมาะสมที่จะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจได้ และมีหลายชนิดที่ใช้เป็นสมุนไพรและอาหาร จึงไม่น่าแปลกที่กล้วยไม้ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงและ
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ ของประเทศไทยและในอีกหลายๆ ประเทศ คุณลักษณะเหล่านีไ้ ด้แก่
๑. เป็นพืชอายุหลายปี เจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ทำให้ลำต้นยืดยาวขึ้นไป หรืออาจแตกกอทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
ได้ชน่ื ชมต้นกล้วยไม้ปแี ล้วปีเล่า นับว่าคุม้ ค่าสำหรับผูป้ ลูกเลีย้ ง
๒. มีขนาดต้นกะทัดรัด ไม่สงู จนเกินไปและมีนำ้ หนักเบา สามารถยกไปวางหรือหิว้ ไปในทีต่ า่ งๆ ได้สะดวก จึงสามารถ
ปลูกเลีย้ งได้ทกุ เพศ ทุกวัยและทุกสถานที่
๓. มีความสวยงามของลำต้น ใบและราก แม้วา่ จะยังไม่เห็นดอก และแน่นอนว่าเมือ่ ดอกบานความสวยงามจะเพิม่
เป็นทวีคณ
ู
๔. มีรูปทรงและสีสันดอกที่แปลกและสวยสะดุดตา ดั่งจิตรกรได้จินตนาการไว้ นอกจากนี้ดอกกล้วยไม้หลายชนิด
มีกลิน่ หอมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
๕. บานทน กล้วยไม้หลายชนิดหลังจากตัดดอกหรือช่อดอกแล้ว จะอยูไ่ ด้นานกว่า ๑ สัปดาห์ ถ้าดอกยังอยูบ่ นลำต้น
จะอยูไ่ ด้นานหลายสัปดาห์ บางพันธุใ์ ห้ดอกตลอดปี บางพันธุใ์ ห้ดอกตามฤดูกาลทีเ่ ฉพาะเจาะจง
๖. ปลูกเลีย้ งง่าย โดยปลูกเลีย้ งให้คล้ายกับสภาพทางธรรมชาติของการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้นน้ั
๗. สามารถขยายพันธุไ์ ด้งา่ ย โดยการตัดยอดทีม่ รี ากติดอยู่ ๑-๒ ราก สำหรับต้นกล้วยไม้ทไ่ี ม่แตกกอ ส่วนกล้วยไม้
ประเภททีแ่ ตกกอ ทำการตัดแยกลำต้นทีเ่ จริญเป็นกอ
๘. สามารถขยายพันธุโ์ ดยวิธกี ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ได้ดี จึงเหมาะสมทีจ่ ะผลิตต้นจำนวนมาก
๙. มีความหลากหลายให้เลือก ทั้งกล้วยไม้ป่า ชนิดแท้และลูกผสมตามความชอบและ
ความเหมาะสมของสภาพพืน้ ทีป่ ลูกเลีย้ ง
๑๐. สามารถผสมข้ามชนิด ข้ามสกุลได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะ
แปลกออกไป จึงไม่รสู้ กึ ชินกับพันธุเ์ ดิม

เอือ้ งเงิน
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๑๑. เป็นพืชสากล แทบทุกประเทศมีสมาคมหรือชมรมกล้วยไม้ จึงมัน่ ใจได้วา่ กล้วยไม้ไทย จะอยูใ่ น
ความนิยมไปอีกนาน ทัง้ เพือ่ ปลูกเลีย้ งกล้วยไม้สมัครเล่น หรือเพือ่ การค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เอื้องปากนกแก้ว
การปลูกเลีย้ งกล้วยไม้สำหรับผูป้ ลูกมือใหม่
ขั้นแรกสุดคือหาซื้อต้นกล้วยไม้ที่มีดอกบานเพื่อให้มั่นใจว่าได้พันธุ์ที่ชอบ ถ้าซื้อจากสวนกล้วยไม้จะได้ราคาถูกกว่า
ซือ้ จากร้านขายต้นไม้ทว่ั ไป ซึง่ อาจเลือกปลูกเลีย้ งประเภทแตกกอ (มีหลายลำต้น) เช่น สกุลหวาย สกุลแคทลียา สกุลรองเท้านารี
ฯลฯ หรือประเภทไม่แตกกอ (มีลำต้นเดียวยาวสูงขึน้ ) เช่น สกุลแวนด้า สกุลช้าง สกุลเข็ม ฯลฯ ต้นกล้วยไม้ทเ่ี ลือกซือ้ ควรสมบูรณ์
และแข็งแรง กล่าวคือ ต้นไม่เหีย่ ว ใบมีสเี ขียวตลอด ไม่ซดี เหลือง ไม่มตี ำหนิจากโรคและแมลง เช่น มีแผลสีนำ้ ตาล ใบมีรอยเจาะ
หรือกัดแหว่ง ถ้าเป็นต้นที่อายุหลายปีจะมีหลายลำต้นหรือลำต้นเดี่ยวที่สูง สามารถสังเกตว่าออกดอกบ่อยหรือดกเพียงไร
โดยดูที่ซอกใบแต่ละใบว่ามีส่วนของก้านช่อดอกที่แห้งที่หลงเหลือจากการตัดช่อดอกไม้แล้วมีมากหรือน้อย ถ้ามีจำนวนมาก
ก็แสดงว่าออกดอกบ่อย ซึ่งก็เป็นหลักในการเลือกซื้อต้นนั้นมาปลูกเลี้ยงได้ ซึ่งแสดงว่าให้ดอกบ่อย แต่ถ้าเป็นกล้วยไม้ป่า
หรือชนิดแท้มักจะออกดอกเพียงปีละครั้ง แต่ความสวยงามก็สามารถชดเชยการออกดอกเพียงปีละครั้งได้ และสามารถ
เลือกซือ้ ต้นทีอ่ อกดอกในช่วงเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ก็จะเห็นดอกตลอดทัง้ ปี
เมื่อมีต้นกล้วยไม้แล้ว ขั้นต่อไปคือการเลือกบริเวณปลูกเลี้ยง ควรปลูกเลี้ยงในบริเวณที่ได้รับแสงแดดประมาณ
๔๐-๕๐% ถ้าได้รับแสงแดดเต็มที่โดยเฉพาะในเวลากลางวัน ใบจะไหม้ แต่ถ้าร่มหรือมืดเกินไปใบจะมีสีเขียวเข้ม และ
จะไม่ออกดอก การปลูกเลีย้ งในบ้านหรืออาคารควรวางต้นไว้ใกล้หลอดไฟหรือบริเวณริมหน้าต่าง เพือ่ ให้ได้รบั แสงแดดพอเพียง
และมีการถ่ายเทอากาศทีด่ ี สำหรับอุณหภูมไิ ม่เป็นปัญหา เนือ่ งจากกล้วยไม้ทป่ี ลูกเลีย้ งได้ดเี ป็นกล้วยไม้เขตร้อน ถ้าปลูกเลีย้ ง
ในห้องปรับอากาศ อากาศจะแห้ง ซึง่ ควรจะรดน้ำบ่อยขึน้ หรือวางบริเวณทีใ่ กล้กบั น้ำ เช่น บ่อน้ำ น้ำตก ภาชนะทีเ่ ก็บน้ำ ฯลฯ
สำหรับการปลูกเลี้ยงนอกบ้านหรืออาคาร ควรได้รับแสงแดดประมาณ ๔๐-๕๐% สามารถแขวนไว้ตามกิ่งไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่
ชายคาบ้าน หรือผูกมัดส่วนรากให้ติดกับเปลือกไม้หรือลำต้น รดน้ำบ่อยและให้ชุ่ม ประมาณ ๑-๒ เดือน รากจะเจริญ
ติดกับเปลือกไม้
การดูแลในเรื่องการให้น้ำ ถ้าปลูกเลี้ยงเพียงไม่กี่ต้นก็อาจจะใช้ภาชนะตักน้ำรด หรือวางต้นในอ่างล้าง แล้วเปิดก๊อกน้ำ
ให้นำ้ ไหลโดนใบลงวัสดุปลูกและรากจนชุม่ ถ้าปลูกเลีย้ งจำนวนมาก ใช้สายยางฉีดน้ำให้พน่ ฝอยโดยใช้นว้ิ มือปรับทีป่ ลายสาย
หรือติดหัวฉีดพ่นฝอย สังเกตดูว่าถ้าวัสดุปลูกที่ใช้ เช่น ถ่านทุบ กาบมะพร้าว ฯลฯ มีความชุ่มชื้นอยู่ ก็ไม่ต้องรดน้ำ
ในทางตรงกันข้าม ในฤดูแล้งควรจะรดน้ำให้บอ่ ยครัง้ ขึน้ การให้นำ้ ไม่ควรให้เครือ่ งปลูกแฉะหรือน้ำท่วมราก เนือ่ งจากจะทำให้
รากเน่าและต้นตาย
การให้ปยุ๋ มักใช้ปยุ๋ เคมีทล่ี ะลายน้ำได้ดี นิยมใช้สตู ร ๒๐-๒๐-๒๐ ( มี ๒๐% ธาตุไนไตรเจน (N), ๒๐% ฟอสฟอรัส (P2O5)และ
๒๐% โปแตสเซียม (K2O)) ผสมน้ำในอัตรา ๒-๕ กรัมต่อน้ำ ๑ ลิตร และฉีดด้วยกระบอกฉีดน้ำหรือรดให้ทว่ั บริเวณใบและรากจนชุม่
และปุย๋ ไหลลงสูพ่ น้ื ประมาณ ๒-๔ สัปดาห์ตอ่ ครัง้ ในช่วงทีจ่ ะเร่งให้ออกดอกจะให้สตู รทีม่ ฟี อสฟอรัสสูง เช่น สูตร ๑๐-๒๐-๑๐ เป็นต้น
เมือ่ ปลูกเลีย้ งกล้วยไม้ไปหลายปี กล้วยไม้ประเภทแตกกอจะมีกอใหญ่ขน้ึ และมีลำต้นเพิม่ ขึน้
อาจทำให้ลำต้นเจริญอยู่นอกกระถางหรือกระเช้า ควรนำต้นใส่ในกระถางหรือกระเช้าที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อไม่ให้ลำต้นอยู่นอกภาชนะซึ่งจะช่วยให้ได้รับความชื้นเพียงพอ อาจจะตัดแยกให้มีขนาดกอ
เล็กลง จะได้จำนวนต้นเพิม่ ขึน้ สำหรับกล้วยไม้ประเภทไม่แตกกอ ต้นจะสูงเก้งก้าง อาจตัดส่วนยอด
ทีม่ รี ากติดอยู่ ๒-๓ ราก ออกไปปลูก ส่วนโคนก็จะแตกยอดใหญ่ ทำให้ได้จำนวนต้นเพิม่ ขึน้
หลังจากปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ท่านก็จะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น สามารถ
ปลูกเลีย้ งให้เจริญงอกงามและออกดอก จากนัน้ ท่านสามารถตัดสินใจได้วา่ ท่านควรจะปลูกเลีย้ ง
กล้วยไม้ชนิดใด จำนวนต้นเท่าไร และสำหรับท่านทีส่ นใจจะผสมเกสรข้ามพันธุ์ เพือ่ ให้ได้ลกู ผสม
ใหม่ๆ รวมทั้งขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นที่เราชอบ เมื่อมีจำนวนต้นเพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่
ปลูกเลีย้ งกล้วยไม้กถ็ งึ เวลาทีท่ า่ นจะตัดสินใจว่าจะปลูกเลีย้ งกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกเพือ่ ความสุข
รองเท้านารี ฝาหอย
ต่อไป หรือจะปลูกเลีย้ งเพือ่ เป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักให้กบั ครอบครัวต่อไป
ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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