


  
การจดัการความรู้ 

นําเสนอโดย 

นางสาว ธรรมาพร  พิจิตราศิลป์ 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การนําเสนอผลงานในโครงการวันแหงการเรียนรู “KU-KM 

Day”ครั้งที่ 1  วันที่ 7 ก.ค.2556  



ทาํไม…ต้อง...จดัทาํความรูเ้รื่อง  

"ยกระดบัคณุภาพชีวิตสนัุขไทย” 
• บทบาทที่สาํคัญของคณะฯ คือ การทําใหสัตวมีสุขภาพดีและผลิตภัณฑ

จากสัตวมีความปลอดภัยจากการบริโภค 

• สุนัขอวน มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

• ในปจจุบันยังไมมีคามาตรฐานของระดับไขมันในสุนขั  

• นําไปสูการบริหารจัดการการใหอาหาร 

• เพื่อสุขภาพสนุัขที่ดี ลดคาใชจายจากการรักษาพยาบาล ลดจํานวนสนุัข

จรจัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนขั 

    

  



ทาํไม…ต้อง...จดัทาํความรูเ้รื่อง  

"ยกระดบัคณุภาพชีวิตสนัุขไทย” 
• การวัดระดับไขมันใตผิวหนังโดยเครื่อง IBF-D02 

• จุดเดนของวิธีการนี้ คือ  

   1. รวดเรว็  

   2. แมนยํา 

   3. สิ้นเปลืองคาใชจายนอย  

   4. ไมตองเจาะเลือด 

   5. ทราบผลทันท ี

 

 

    

  



1. ประชากรโลกมีประมาณ 7,000 ลานคน 

2. ประชากรสนุัขทั่วโลกประมาณ 500 ลานตัว 

3. ประเทศที่มีประชากรสนุัขมากที่สุด ไดแก 

  1 สหรฐัอเมรกิา      63,010,000 ตัว  

          2 บราซลิ             31,408,300 ตัว 

  3 จีน                  26,153,600 ตัว  

     ประเทศไทย ติดอันดบัท่ี 9 มีสุนัขประมาณ 7,440,000 ตัว  

        (เปนสุนัขจรจัด ประมาณ 10% ) 
 ขอมูลจาก สมาคมพิทักษสัตวแหงโลก  

(World Society for the Protection of Animals, WSPA, 2554) 

ประชากรสุนัข ... 



1. นํา KM ไปตอยอดการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไดแก  

    1.1 นําขอมูลผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการบริการดาน 

         สุขภาพสุนัข (พยากรณระดับสุขภาพสุนัข) 

    1.2 นําขอมูลผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

          (ผลิตอาหารสุนัข) 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย 

  

 



กิจกรรมการจดัการความรู้ 

วิจัย นวัตกรรม 

ยกระดบัคณุภาพ 

ชีวิตสนัุขไทย 



1.1 การประชุมเพื่อกําหนดหัวขอและลําดับความสําคัญ 

- คณะฯ มีการประชุมเพื่อกําหนดหัวขอ 

- ท่ีประชมุไดเห็นชอบใหมีการเชญิวทิยากรชาวตางชาติมาบรรยาย 

   เชิงปฏบิติัการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทําวิจัยและการสราง  

   นวัตกรรมของคณะฯ  

- โดยกําหนดหัวขอเร่ืองคุณภาพสุขภาพสุนัขไทย 

1. การถอดความรู (Capture Knowledge) 



1.2 การกําหนดแหลงความรู หรือ 

ผูเชี่ยวชาญ  

     - Teikyo University of Science. 

ประเทศญี่ปุน ไดมีการทาํ MOU ทางวิชาการ

กับคณะเทคนิคการสัตวแพทย       

1. การถอดความรู (Capture Knowledge) 



Body Fat Analyzer (IBF-D02) 

Prof. Kazuya Otsuji สงักัด Department of 
Animal Science. Faculty of Life and Environmental 

Science. Teikyo University of Science. เปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการตรวจวัดระดับไขมันในสุนัขและเปนผูคิดคนและผลิต

เครื่องมือสําหรับการวัดระดับไขมันในรางกายสุนัข  

หลกัการ : .ใชกระแสไฟฟาผานลงบนตัวสุนัขทางผิวหนัง 

โดย Adipose tissue  จะมีความตานทานไฟฟาสูง ในขณะ

ท่ีเนื้อท่ีไมมีไขมันจะมีความตานทานไฟฟาตํ่า 



1.3 การสกัดความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

Prof. Kazuya Otsuji  ไดเดินทางมา

บรรยายเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “Body fat measurement in dogs” 

 ในวันที่ 22 สงิหาคม 2555  

1. การถอดความรู (Capture Knowledge) 



1.4 การประชมุแลกเปลี่ยนประสบการณจากการสกัดความรู 

ดานวิจัย 
คณะฯ มกีารประชมุและมอบหมายให ดร. ธรรมาพร พิจิตราศิลป นําองคความรูนี้ไปตอ

ยอด โดยใหทําโครงการวิจัย เพ่ือหาคามาตรฐานของระดับไขมันในรางกายสุนขัไทย แบง

การดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ ไดแก  

1.ระยะแรก: ใหดาํเนนิการวัดคาไขมันของสุนัขจากสุนัขของโครงการหาบานใหมใหกับ

สุนัขจรจดัในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะฯ จัดสงนิสิตจาํนวน 2 คน ไปทําวิจัย

ดานการวดัไขมันในสุนขัและแปลผลกับ  Prof. Kazuya Otsuji ที่ประเทศญีปุ่น 

2.ระยะที่สอง: ใหดําเนนิการวัดคาไขมันของสุนัขในประเทศไทย 

1. การถอดความรู (Capture Knowledge) 



ด้านนวตักรรม 
1. มีการประชุมเพื่อสรางทีมงานดานการสรางนวัตกรรมการผลิต
อาหารสุนัขที่สอดคลองกับระดับไขมันในรางกายสุนัข โดยมี  

ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห เปนหวัหนา 

2.  กําหนดหัวขอความรู สรางความเขาใจและเห็นความสําคัญในการ

เขียนแผนธุรกิจจากงานนวัตกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย 

1. การถอดความรู (Capture Knowledge) 

1.4 การประชมุแลกเปลี่ยนประสบการณจากการสกัดความรู 



 

 

1. ตรวจวัดไขมันจากสุนัขในโครงการหา

บานใหมใหสุนัขจรจัด จํานวน 45 ตัว 

2. คาเฉลี ่ยปริมาณไขมันในรางกาย คือ

รอยละ 29.39  

การจดัทาํโครงการวิจยั ทกัษะการวดัไขมนัในสุนัข

และข้อมลูวิจยัระดบัไขมนัในร่างกายของสนัุขใน

โครงการหาบา้นใหม่ให้สุนัขจรจดัฯ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 



ดานวิจัย 
คณะฯ จัดสงนิสิตจํานวน 2 คน ไปทําวจิัย

ดานการวัดไขมันในสุนัขและแปลผลที่

ประเทศญี่ปุน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 

18 เม.ย. ถึง 4 มิ.ย. 2556 



รูปแบบการศึกษาวิจัย 

แบงออกเปน 2 งาน ไดแก : 

1.ตรวจวดัเปอรเซ็นตไขมันในสุนัข โดยใชเครื่อง IBF-D02 

2.การเพิ่มน้ําหนักสุนัข โดยคํานวณน้ําหนักเปาหมาย 

18 เม.ย. ถึง 4 มิ.ย. 2556 



ประโยชนที่ไดรับ 
1.ไดรับความรูในการวัดเปอรเซ็นตไขมันในสุนัขที่ถูกวิธี วธิกีารควบคุม

น้ําหนักสุนัข รวมถึงแลกเปล่ียนความรูในหองปฏิบัติการ 

2.การสรางสัมพันธอันดีกับนิสิตและอาจารยที่ Teikyo University of 

Science 



ด้านนวตักรรม 
- รางวัลชมเชยนวัตกรรม มก ประจําป 2555 ผลงาน “ขนมสุนัขทางเลือกทําเอง

ได KU - eDog” 

- นิสิตเขารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจจากนวัตกรรมคณะฯ กับสํานักบริการ

วิชาการ มก. ในระหวางเดือน ธันวาคม 2555  ถึง  มกราคม 2556 และสงแผน

ธุรกิจเขาประกวด จนไดรับรางวัลชมเชย เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2556  

โดยม ีดร.ศริพรรณ สุคนธสิงค และ ดร.ทพิยรัตน ชาหอมช่ืน เปนที่ปรึกษา  

 



□ การประชมุสรุปผลการจดัทําโครงการวิจยัด้านการวดัไขมนัใน
โครงการหาบ้านใหมใ่ห้สนุขัจรจดัฯ  

□ การประชมุสรุปผลของกลุม่เป้าหมายและท่ีนําความรู้ไปใช้  ในการ

ตรวจวดัหาคา่ระดบัไขมนัของสนุขัในประทศไทยตอ่ 

□ คณาจารย์ผู้สนใจได้องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการเขียนแผนธรุกิจเพ่ือ
สร้างนวตักรรมทางธรุกิจ 

□ การสง่แผนธรุกิจเข้าร่วมการประกวดแผนธรุกิจนวตักรรม
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

3. การนําไปใช (Knowledge  Reuse) 



3. การนําไปใช (Knowledge  Reuse) 

1. คูมือการตรวจวัดระดับไขมันในสุนัข 

จัดทําโดยนิสิตจากเทคนิคการสัตวแพทย 

2. นิสิตทั้งสองคนจะเปนวิทยากรบรรยาย

เชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรความรูนี้แก

นิสิตและผูที่สนใจ ระหวางเดือน สิงหาคม 

ถึง กันยายน 2556 



ตัวแทนนิสิตไดนําเสนอนวัตกรรมอาหาร

สุนัขตอ สกอ. และนําเสนอแผนธรุกิจ

นวัตกรรมตอผูแทน ธ.ก.ส.  

วันท่ี 19 ม.ค.2556  

เผยแพรความรูและฝกอบรมใหประชาชนท่ัวไป  

งานเกษตรแหงชาติ  

ระหวางวันท่ี 31 ม.ค.-9 ก.พ.2556  

และการฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน  

วันท่ี 1 ต.ค. และ 1 ธ.ค. 2555 

3. การนําไปใช (Knowledge  Reuse) 



- การประชุมเพื่อทบทวน ความถูกตอง ความทันสมยัขององคความรู 

จัดทําคามาตรฐานปริมาณไขมันในรางกายสุนัขในประเทศไทย 

- นําไปใชจัดทําแผนบริหารการใหอาหารแกสุนัข ตลอดจนนําไปพัฒนา

เพื่อการผลิตอาหารเฉพาะทางสําหรับสุนัข 

4. บํารุงรักษา (Knowledge Maintenance)  



สรุป: 

สิ่งท่ีไดดําเนินการแลว คือ 

1. การตรวจวัดหาคาไขมันสุนัขในโครงการหาบานใหมใหสุนัขจรจัด

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. การสงนิสิตไปทําวิจยัดานการวัดไขมันในสุนัขและแปลผลท่ี

ประเทศญี่ปุน จนสามารถจัดทําคูมือการวัดคาไขมันในสุนัข 

3. ไดรับรางวัลชมเชยแผนธุรกิจดานการผลิตอาหารสุนัข 



สรุป: 

สิ่งที่กําลังดําเนินการ คือ 

1. การตรวจวัดหาคามาตรฐานระดับไขมันในสุนัขไทย 

2. การคิดคนและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับแตละ

สภาพรางกายของสุนัข 

หมายเหตุ โครงการนี้ตองใชเวลาประมาณ 3-5 ป 
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