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“งานวิจัย” คือการสร้างความงอกงามทางปัญญา ซึ่ง สวก. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร
ซึง่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทัง้เชิงพาณชิย์ เชิงนโยบาย และเชงิสาธารณะ เพือ่สร้างความเจรญิแก่ 
ภาคการเกษตรของไทยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาโดยตลอด โดยในปี  
2558 นี้จะย่างเข้าสู่การท�างานปีที่ 12 

ผลงานวิจัยที่ สวก. ได้ ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 
ภาคการเกษตร รวมถงึอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งมากมาย ดงันัน้ สวก. จงึจดัให้ม ี“รางวลัผลงานเด่น  
สวก.” ขึ้น ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้ด�าเนินการเป็นปีแรก โดยคัดเลือก 10 ผลงานเด่นจากจ�านวนร้อยกว่า
ผลงานที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ใหม่ และสามารถ
น�ามาต่อยอดขยายผล เกิดประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาต ิ
อย่างกว้างขวาง 

“รางวัล” มิได้เพียงตอบแทนความพากเพียรของนักวิจัย หรือยืนยันความเป็นเลิศในงานวิจัย 
ชิ้นนั้นเท่านั้น แต่ยังท�าหน้าที่ “เชิดชูเกียรติ” นักวิจัย ส่งมอบ “ต้นแบบ” และ “แรงบันดาลใจ”  
สู่นักวิจัยรุ่นต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่นักวิจัยผู้สร้างความงอกงามทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ผมยังมุ่งหวังว่าเม่ือได้ประกาศรางวัลผลงานเด่น สวก. จะช่วยจุดประกายความสนใจ
ท�าให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเหล่าน้ีออกไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เกิด
การสื่อสารกระจายความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
เข้าไปเกี่ยวข้อง 

เดิมผู้คนมักคิดว่าท�าอาชีพเกษตรแล้วยากจน ผมขอยืนยันว่า “เกษตรกรหรือท�ำเกษตรกรรมแล้ว
ไม่จน หำกท�ำด้วยควำมรู้”

สวก. เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่พัฒนาความรู้ ต่อยอดทางปัญญาด้านการเกษตรของไทย จึงนับเป็น
กลไกหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สารผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่

ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

วิสัยทัศน์
สวก. เป็นผู้น�าในการเสริมสร้างงานวิจัย 

พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ 
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10 ผลงานเด่น สวก.
• สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ

• เชิดชูเกียรตินักวิจัยคุณภาพ 
• เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย

• พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ภาคการเกษตรเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ส�าคัญของประเทศไทยและของโลก เพราะภาค 
การเกษตรคือแหล่งอาหาร เวชภัณฑ์ แหล่งพลังงานทดแทน และยังเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
อีกมากมายหลายชนิด องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจาก 7.2 พันล้าน 
คนในปัจจุบันเป็น 8.1 พันล้านคนในปี 2473 ซึ่งแน่นอนว่าความต้องการอาหารและพลังงานจะ 
เพิ่มมากขึ้นจนอาจถึงขั้นขาดแคลนอาหารและพลังงาน นอกจากนั้นยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภาค 
การเกษตร เช่น การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก แนวโน้มความห่วงใยในสขุภาพและใส่ใจกระบวนการ 
ผลติของผูบ้ริโภค ตลอดจนกฎกตกิาการค้าโลกทีม่กีารปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ ซึง่เป็นโอกาสและอปุสรรค 
ส�าหรับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมของไทย 

การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน 

ด้วยแก่นแท้ของการวิจัยนั้นคือ “การสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ”
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่พัฒนา

ความรู้ ต่อยอดทางปัญญาด้านการเกษตรของไทยและส่งเสริมการน�าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์  
สาธารณะและนโยบาย ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายระดับ ทั้งเกษตรกรที่จะสามารถ
เพิ่มผลิตผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร ผู้ประกอบการ
ส่งออก อีกทั้งประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่ ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบพื้นฐานอีกมากมาย 
หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม อุตสาหกรรม
รถยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น

กล่าวได้ว่า การเกษตรน้ันมีส่วนอุ้มชูให้อีกหลายๆ อุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวหน้าและเติบโต 
ดังนั้น การวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาการเกษตรอย่างมุ่งมั่นจริงจังจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่ง สวก. ได้มุ่งให้
บริการที่ดีแก่นักวิจัย และด�าเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมการวิจัย การจดสิทธิบัตร การ
เผยแพร่ความรูสู้เ่กษตรกรและแวดวงวชิาการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละส่งเสรมิการน�าไปใช้ 

อย่างไรกด็ ีสวก. ไม่ได้มุง่หมายงานวจัิยทีจ่ะเพิม่พนู “รายได้” หรอื “มลูค่า” ในเชงิพาณชิย์เป็นส�าคญั 
หากแต่พันธกิจสูงสุดคือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรเพื่อประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ส่งผลกระทบ 
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นมี 
“คุณค่า” ที่มิอาจประเมินได้ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมนักวิจัยการเกษตรและผลงานที่มีคุณภาพ สวก. จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประกาศรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” โดยในปี 2557 ได้ด�าเนินการเป็นปีแรก

วัตถุประสงค์
• ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

 ตลอดจนน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
• เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจ และเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีคุณภาพ
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ประเภทรางวัล
ผลงานเด่น สวก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ การ 

ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) พร้อม 
โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

1. ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. ด้านสังคมเชิงสาธารณะ

วิจัย/เทคโนโลยี/
ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวก.
รัฐ/เอกชน

วิจัย/
เทคโนโลยี/
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สวก.

ส่งเสริม 
ถ่ายทอด 
เผยแพร่

กลุ่ม
เป้าหมาย
วงกว้าง

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง
เช่น  
• ลดการใช้สารเคมีของ
 เกษตรกร
• ยกระดับงานวิจัยคนไทย  
• ลดการน�าเข้า 
• เสริมสร้างรายได้และ
 ความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
นกัวจิยัหรอืนกัวชิาการที่ ได้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัด้วยงบประมาณของ สวก. โดยเป็นผลงานวจิยั 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัการเกษตรทีส่ามารถน�าผลงานไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์หรอืเชงิสาธารณะ  
ซึง่ต้องเป็นโครงการวจิยัทีม่กีารน�าไปใช้ประโยชน์ และมผีลกระทบเชงิบวกทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในทาง 
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นการประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาผลงานวจิยัทางการเกษตร ซ่ึงสามารถ 

 น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ค่าตอบแทนสิทธิ์

สิทธิในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
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“ข้าว” เป็นธัญญาหารหลักของคนไทย ไม่เพียงบริโภคในประเทศ แต่ยังเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญ
ของประเทศด้วย แต่ข้าวที่คนไทยนิยมรับประทานมากที่สุดคือข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ว ซึ่งในเชิง
คุณค่าทางโภชนาการมีน้อยกว่าข้าวกล้อง 

ข้าวกล้องแม้จะมคีณุค่าโภชนาการสงู แต่หงุยาก เนือ้สมัผสัแขง็ และเกบ็รกัษาได้ไม่นาน การบริโภค 
จึงจ�ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่สนใจจริงจังด้านสุขภาพเท่านั้น นักวิจัยไทยจึงพยายามพิชิตโจทย์นี้ โดยพัฒนา 
เทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูป จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ในนามของ “ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก” ซึ่ง
มีจุดเด่นคือ เมื่อข้าวผ่านกรรมวิธีการผลิตที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้นนี้ ท�าให้เมล็ดข้าวมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของข้าวในระยะเริ่มงอก และเมื่อน�ามาหุงได้ข้าว
รสชาติดี เนื้อสัมผัสนุ่ม หุงง่าย อีกทั้งเก็บรักษาได้นานกว่าข้าวกล้องปกติ 

ในโครงการน้ี นักวิจัยได้ทดลองเปรียบเทียบกับข้าว 4 พันธุ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นข้าว
ทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงู คอื ข้าวพนัธุส์นัป่าตอง 1 ข้าวชยันาท 1 ข้าวสนิเหลก็ และข้าวไรซ์เบอร์รี 
โดยเพิ่มขั้นตอนการท�าข้าวเปลือกให้เป็นข้าวเปลือกเริ่มงอก ก่อนน�าไปนึ่งเป็นข้าวเปลือกนึ่ง และ
การกะเทาะข้าวเปลือกออกเป็นข้าวกล้องที่ยังมีคัพภะ (embryo) ติดอยู่ ซึ่งวิธีการใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้  
สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่า ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยู่เดิม 

โดยนกัวจิยัได้วเิคราะห์คณุค่าทางโภชนาการหลกัในข้าว ได้แก่ แกมมา-ออรซิานอล แกมมา-แอมิโนบวิ 
ทริกิแอซดิ (gamma-amino butyric acid : GABA) คณุค่าจากวติามนิ ได้แก่ วติามนิอ ีวติามนิบหีนึง่  
ไนอะซีน และวิตามินบีหก ส่วนคุณค่าของแร่ธาตุ คือ แมกนีเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในแต่ละระยะ
ของการผลิตข้าวเปลือกเร่ิมงอก และพบว่าเม่ือผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ถูกต้อง 
ท�าให้มสีารอาหารเพิม่ขึน้ เช่น มสีารแกมมา-แอมิโนบวิทริกิแอซดิ เพิม่ขึน้จากข้าวกล้องปกตถึิง 7-9 เท่า

ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก 
ทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่ง
กล้องเริ่มงอกเพื่อเปน็ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ (Technology Development of Parboiled 
Pre-Germinated Brown Rice for Nutritious Food 
Products)
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล 
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกจึงเป็นทางเลือกส�าหรับ
ผู ้สนใจด้านสุขภาพและโภชนาการ และยังมี 
ส ่วนส�าคัญในการเพิ่มมูลค ่าสินค ้าทางการ
เกษตร สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ชุมชน และ 
ผูป้ระกอบการ หากสามารถสนบัสนนุผลติภณัฑ์นี ้
ให้แพร่หลาย คนไทยหันมานิยมบริโภคข้าว 
ที่มีสารอาหาร มีคุณค่าโภชนาการสูงได้ต่อเน่ือง 
สุขภาวะโดยรวมของผู ้บริโภคก็จะแข็งแรงขึ้น  
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคล
และงบประมาณภาครัฐ 

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาวและข้าวกล้องปกติ เช่น มีสาร GABA ในปริมาณที ่
 สูงกว่าข้าวกล้องปกติ 7-9 เท่า 
• เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม รสชาติดี หุงง่าย จึงรับประทานง่ายกว่าข้าวกล้อง และเก็บรักษาได้นานกว่า 
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว จึงช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและผู้ผลิต รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ 
 สุขภาพผู้บริโภค

ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นยัวกิลุ ผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้านการแปรรูป “ข้าว” ของประเทศไทย ท�างาน
วิชาการ งานวิจัย และงานพัฒนาข้าวอย่าง 
ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว และเป็น
ศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Q: แรงบันดาลใจที่ท�าให้เกิด
โครงการนี้

จุดประกายความคิดจากแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยากให้
คนไทยมสีขุภาพด ีและทรงแนะน�าเรือ่งข้าวกล้อง 
ไว้หลายปีมาแล้ว ในฐานะนักวิจัยจึงคิดว่าถ้า 
สามารถพัฒนาให้ข้าวกล้องมีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม ม ี
คณุค่าทางโภชนาการ กอ็าจจะช่วยท�าให้คนหนัมา 
รับประทานข้าวกล้องเพิ่มขึ้นได้ เพราะปัจจุบัน
ข้าวกล้องค่อนข้างเนื้อแข็ง หุงยาก ต้องใช้เวลา 
หุงนานกว่าข้าวธรรมดา และมีกลิ่นหืนเร็ว เราจึง
มุ่งท�างานวิจัยเพื่อแก้โจทย์นี้

Q: แนวคิดในการท�าข้าวนึ่งกล้อง
เริ่มงอก

ในภูมิป ัญญาชาวบ ้านพื้ น ถ่ินอีสานและ 
ชาวเขาซึง่คดิค้นวธิกีารทีเ่รยีกว่า “ข้าวฮาง” อยูแ่ล้ว  
เป็นความฉลาดของคนโบราณในการแก้ปัญหา
เรือ่งการปลกูข้าวไม่พอกนิ คดิหาวธิว่ีาท�าอย่างไร 

A:

A:
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จึงจะน�าข้าวที่ยังอ่อนอยู่มาสี ได้ เร่ิมจากน�าข้าวเปลือกไปผ่านความร้อนเพื่อให้เนื้อข้าวเชื่อมติดกัน 
จากนั้นไปท�าให้แห้ง เปลือกก็จะร่อนออกจากเมล็ดข้าวท�าให้สีง่าย เราพบว่าระหว่างการแช่ข้าวพร้อม
เปลือก สารอาหารที่อยู่ ในเปลือกจะซึมเข้าไปสู่เมล็ดข้าว ท�าให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น และ
การนึ่งท�าให้เนื้อข้าวเชื่อมติดกันดีขึ้น เมื่อน�าไปขัดสีจึงมีข้าวหักน้อย

ส�าหรับงานวิจัย “ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก” ได้ปรับปรุงขั้นตอนให้อยู่ในรูปแบบข้าวนึ่งกล้อง โดยเริ่ม 
จากน�าข้าวเปลอืกไปแช่น�า้จนกระทัง่อิม่ตวัด้วยน�า้แล้วน�าไปบ่มเพาะให้เริม่งอก ซึง่ระหว่างการเริม่งอกนัน้  
สารอาหารในเมลด็ข้าวเกดิการเปลีย่นแปลงทางชวีเคม ี เอนไซม์ช่วยย่อยโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตและ 
โปรตีนให้เล็กลง จึงท�าให้เนื้อข้าวนุ่มขึ้น พอการงอกด�าเนินไปถึงจุดหนึ่งที่เหมาะสมก็น�ามาผ่าน
กระบวนการนึง่ เพือ่ใช้ความร้อนหยดุปฏกิริยิาเอนไซม์ทีเ่กดิขึน้ในเมลด็ข้าวและฆ่าเชือ้จลุนิทรย์ี รวมถงึ 
ไข่มอดหรือแมลงต่างๆ ที่อาจจะมีติดมา

ข้าวเปลอืกนึง่เริม่งอกจะเกบ็ได้นานกว่าข้าวเปลอืกธรรมดา และเมือ่กะเทาะออกมาเป็นข้าวกล้องนึง่ 
เริ่มงอกก็เก็บได้นานกว่าข้าวกล้องทั่วไป ช่วยแก้ปัญหาแมลงหรือมอดรบกวนระหว่างการเก็บรักษา 
เพราะไข่มอดและแมลงต่างๆ ได้ตายตั้งแต่ขั้นตอนการนึ่งแล้ว และเมื่อน�ามาหุงก็สุกง่ายขึ้นด้วย 
เพราะเราได้ท�าให้เนื้อสัมผัสข้างในได้รับการย่อยมาในระดับหนึ่งแล้ว หุงเหมือนข้าวธรรมดาได้เลย 
สัดส่วนของการใช้น�้าใกล้เคียงคือ ข้าว : น�้า เป็น 1 : 1.5-2
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Q: กระบวนการด�าเนินงานและความร่วมมือของทีมวิจัยในครัง้นี ้
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยครบวงจร เริ่มจากต้นน�้ากลุ่มแรกคือกลุ่มพัฒนาปรับปรุง

พันธุ์ข้าว คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ควรน�ามาท�าให้งอก โดยแบ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีแอมิโลสต�่า (low amylose) 
ข้าวที่มีแอมิโลสสูง (high amylose) และข้าวเหนียว เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของข้าวที่ม ี
องค์ประกอบแตกต่างกันว่าเม่ือน�าไปท�าให้งอกแล้วจะได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันอย่างไร โดยจะเลือก 
เนื้อสัมผัสที่คาดว่าถูกปาก ถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด

กลุม่ทีส่องคอืกลุม่วจิยัด้านแปรรปู ซึง่อาจารย์รบัผดิชอบในส่วนนี ้วเิคราะห์วจิยัว่าในระยะเริม่งอก  
ระยะไหนที่ข้าวให้สารอาหารเหมาะสมที่สุด และสภาวะที่เหมาะสมในการท�าให้เริ่มงอก เช่น ต้องน�า
ข้าวเปลือกมาแช่น�้าในระยะเวลาเท่าใด การเปลี่ยนน�้า การควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ 

จากนั้นก็มีทีมนักวิจัยด้านวิศวกรรมอาหารมาท�าหน้าท่ีคิดประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ โดยเราเน้น
ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะเราเล็งเห็นว่าโครงการวิจัยนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท�าเรื่องข้าวฮางมาก่อน ช่วยต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิม

A:
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Q: ในประเทศหรือต่างประเทศมีงานวิจัยที่คล้ายคลึงกับโครงการนี้
บ้างหรือไม ่

มีงานวิจัยของนักวิจัยชาวญ่ีปุ่นทดลองผลิตข้าวกล้องเริ่มงอก พบว่า เมื่อท�าให้เริ่มงอกมีแกมมา-
แอมิโนบิวทิริกแอซิดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นสารสื่อประสาท แต่ญี่ปุ่นเขาท�าจากข้าวกล้อง ไม่ได้ท�าจาก
ข้าวเปลือก 

ถ้าเปรียบเทียบคุณค่าโภชนาการระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง ข้าวกล้องนึ่งเริ่มงอกที่ท�าจาก 
ข้าวเปลือกมีสารอาหาร มีคุณค่าโภชนาการสูงกว่า เพราะส่วนเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดไว้ 100%  
ท�าให้ส่วนของคัพภะ (embryo) อยู่สมบูรณ์ 100% สังเกตได้ที่ตุ่มขาวของเมล็ดข้าว ซึ่งคือส่วนของ
คัพภะที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ ถ้าเราไม่หยุดปฏิกิริยาการงอก ตรงนี้จะเติบโตเป็นต้นอ่อน ถ้ายัง
เห็นมีตุ่มขาวๆ อยู่ก็รับประกันได้ว่า เราจะได้สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี 

Q: ความภูมิใจ ความคาดหวังจากงานวิจัยช้ินนี ้
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้ว ถ้าสามารถบริโภคข้าวนี้เป็นประจ�า สารอาหารต่างๆ ก ็

จะสะสมในร่างกาย เมื่อรับประทานต่อเนื่อง จะรู้สึกได้เองว่าร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ระบบย่อยอาหารดีขึ้น การขับถ่าย ผิวพรรณ อารมณ์ดีขึ้น ฯลฯ มองในระยะยาวคือมีส่วนส่งเสริม 
สุขภาพผู้บริโภค 

ความภูมิใจอีกส่วนหนึ่งคือ เทคโนโลยีนี้ ได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ซ่ึงเดิมเขาผลิตข้าวฮาง 
งอกอยู่แล้ว เราเข้าไปช่วยเขาจนกระทั่งสามารถเดินเครื่องผลิตได้ โดยใช้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิก  
ซึ่งบริษัทรับซื้อข้าวในระบบแฟร์เทรด ท�าให้เกิดผลทางเศรษฐกิจต่อผู้ผลิตและชาวนาที่ปลูกข้าว 

A:

A:
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ล�าไยเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของหลายจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งท�ารายได้หลายพันล้านบาทต่อปี 
นอกจากจะมีการบริโภคภายในประเทศแล้วยังมีการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านจ�านวนมากทั้งใน
รูปผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ล�าไยอบแห้ง ล�าไยแช่แข็ง ล�าไยกระป๋อง เป็นต้น

ในบางปีผลผลิตล�าไยมีจ�านวนมากเกินความต้องการท�าให้มีราคาผลผลิตตกต�่าแม้จะมีการแปรรูป 
แล้วก็ตาม แต่ราคาขายจากเกษตรกรก็ยังเฉลี่ยไม่สูงนัก คือ ประมาณ 18-55 บาทต่อกิโลกรัม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีความพยายามในการวิจัยผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ จากล�าไยอย่างต่อเนื่อง โดย 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเคยพัฒนาน�้าเชื่อมจากล�าไยพันธุ ์ดอซ่ึงมีการส่งเสริมให้ปลูกกันมาก 
เนือ่งจากเนือ้หนา กรอบ หวาน กลิน่หอม และมเีมลด็เลก็ โดยงานวจิยันี้ ได้น�าน�า้เชือ่มล�าไยมาต่อยอด 
เป็นน�้าตาลฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ หรือ FOS น�า้ตาลเพื่อสุขภาพ

คณะนักวิจัยจะแปรรูปน�้าล�าไยโดยท�าให้เป็นน�้าล�าไยเข้มข้นก่อนเข้าสู่กระบวนการท�าปฏิกิริยาโดย 
การเติมเอนไซม์บางชนิด เมื่อผ่านระยะเวลาที่เหมาะสมจะได้เป็นน�้าตาล FOS ที่ดีต่อสุขภาพ คือ มี 
รสหวานแต่แคลอรีต�่ากว่าน�้าตาลทั่วไป และจัดเป็นน�้าตาลพรีไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย ์
ชนดิดีในร่างกายทีท่�างานอยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย และดต่ีอผูท้ีม่ปัีญหาเรือ่งการควบคมุ 
ปริมาณน�้าตาลในเลือด

ปัจจบุนั FOS เป็นน�า้ตาลที่ ได้รบัความสนใจจากอตุสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุม่ผูผ้ลติอาหาร 
เพื่อสุขภาพ ในประเทศญี่ปุ่นมีการอนุญาตให้ ใช้ FOS ในอาหารและให้มีการบริโภคได้ 0.8 กรัมต่อ
น�้าหนักร่างกาย 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยราคา FOS แบบแคปซูลที่มีคุณภาพดีในท้องตลาดจะมีราคา
อยู่ที่ประมาณ 600 บาทต่อกระปุกขนาด 750 มิลลิกรัม ดังนั้น การที่ประเทศไทยสามารถผลิต FOS 
จากล�าไยได้นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต�่าแล้วยังเป็นการยกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

FOS น�้าตาลเพื่อสุขภาพจากล�าไย

โครงการ : การพฒันาการผลติฟรุกโตโอลโิกแซก็คาไรด์
ผงจากน�้าเช่ือมล�าไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ และ
โครงการ : ขยายผลเพื่อส�ารวจและทดสอบตลาดของ
ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซก็คาไรด์จาก
น�้าเช่ือมล�าไย (Development of enzymatic production 
of fructo-oligosaccharides powder of longan syrup 
& Development of commercial products pre-biotic 
fructo-oligosaccharides from longan syrup)
หัวหน้าโครงการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• เป็นสารให้ความหวานที่ ให้พลังงานต�่า
• เป็นน�้าตาลพรี ไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อ 
 จุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกาย
• ลดปัญหาล�าไยล้นตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่า 
 สินค้าเกษตร

Q: จากล�าไยมาสู่น�้าตาลสุขภาพ
ฟรุกโตโอลิโกแซก็คาไรด์ได้อย่างไร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ มงีานวจิยัเรือ่งแปรรปูล�าไยเป็นน�า้เชือ่ม 
ล�าไยมาก่อนหน้านีแ้ล้วเพือ่แก้ปัญหาสนิค้าเกษตร 
ล้นตลาด ผมก็น�างานวิจัยของคณะอุตสาหกรรม 
เกษตรมาต่อยอด โดยมีแนวคิดว่าเทรนด์ของ 
อาหารสขุภาพหรอื Health Food ได้รบัความนยิม 
มากขึน้ทัว่โลก คนจ�านวนไม่น้อยมปัีญหาเรือ่งระบบ 
ย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย ซึง่ FOS (Fructo- 
oligosaccharides) สามารถตอบโจทย์ได้และ 
จัดเป็นน�้าตาลชนิดดีที่เป็นอาหารส�าหรับเชื้อ 
จุลินทรีย์ ในร่างกาย ช่วยเพิ่มภูมิคุ ้มกัน และ 
บริโภคแล้วไม่ท�าให้ฟันผุเพราะเอนไซม์จะย่อย 
ไม่ได้ เป็นน�้าเชื่อมพรีไบโอติกที่ผ่านกระบวนการ 
เอนไซม์และไม่มีสารจากข้างนอกมาเติม

โดยพื้นฐานความรู้ของผม เดิมผมสนใจเรื่อง 
แป้ง (Starch) ซึง่ปกตแิล้วการบรโิภคคาร์โบไฮเดรต 
จะส่งผลต่อระดับน�้าตาลในเลือด ในช่วงที่จะ 
กลับมาท�างานและระหว่างศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ผมสนใจเรื่องการลดระดับน�้าตาล 
ในเลือดหรือการลดค่าดัชนีน�้าตาล (Glycemic  
index) ให้ต�า่ลงและน�ามาสูก่ารคิดผลติภณัฑ์ใหม่ 
จากแป้ง 

FOS จากล�าไยผมคิดบนพื้นฐานเดียวกันนี้ 
คือล�าไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่บางปีมีปัญหาสินค้า 
เกษตรล้นตลาด เราก็มองจากโจทย์ระดับชาติ 
อีกมุมหนึ่งเราก็มองในประเด็นโลก เช่น เวลานี้ 
โลกสนใจพรี ไบโอติก สนใจในเรื่องของอาหาร 
ที่มีดัชนีน�้าตาลต�่า เราก็มองให้ทันเทรนด์ โลก

A:

วิทยาศาสตร์การอาหารไม่ ใช ่เพียงการ
เปลี่ยนแปรรูปลักษณ์อาหาร รสชาติ อายุการ 
เก็บรักษาเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาเชิงลึกถึงขั้น 
เปลี่ยนโครงสร้างของอาหารให้เป็นนวัตกรรม 
อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งแนวโน้มในต่างประเทศให้ 
ความสนใจประเดน็นีอ้ย่างมาก ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ยุทธนา พมิลศริผิล ผูอ้�านวยการศนูย์นวตักรรม 

อาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้น�าความรู้แขนงนี้มาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์
เกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก 
ด้วยแนวคิด Local to Global
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Q: วิธีการแปรรูปจากล�าไยมาสู่ FOS 
เริม่จากน�าเนือ้ล�าไยมาคัน้เป็นน�า้แล้วใช้ความร้อนฆ่าเช้ือและก�าจดัตะกอนออก จากนัน้น�ามาระเหย 

ภายใต้สุญญากาศให้เป็นน�า้เชื่อมล�าไยเข้มข้นสูงโดยยังคงกลิ่นรสเฉพาะตัวของล�าไยอยู่ ก่อนน�าไปท�า 
ปฏิกิริยาต่อด้วยกระบวนการทางเอนไซม์ โดยค�านวณหาสัดส่วนของเอนไซม์ ระยะเวลาการท�า 
ปฏิกิริยาที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้ ได้มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว หลังจากที่มีการท�า 
ปฏิกิริยาแล้วหน้าตาจะคล้ายเดิมคือไม่สามารถดูออกเลย หากแต่ว่าโครงสร้างของน�้าตาลจะไม ่
เหมือนเดมิ ในงานวจิยันีเ้ราท�าสองรปูแบบครบั คอืแบบไซรปัและแบบผง ซึง่แบบผงนัน้สามารถพกพา 
ได้ง่าย เบา

A:



การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  21

Q: เมี่อฟอร์มของน�้าตาลเปลี่ยนไปแล้ว แล้วคุณสมบัติอื่นๆ ในทาง
สมุนไพรของล�าไยยังคงอยู่หรือไม่

ตอนเริ่มต้นท�างานผมคิดว่าไม่เกี่ยว แต่ในระยะหลังเราพบว่างานวิจัยที่เข้ามาประกอบมีมากขึ้น  
เช่น สารสกัดจากเม็ดและเปลือก พอท�างานวิจัยของ สวก. ในเฟสที่สองเลยทดลองน�าน�้าเชื่อมล�าไย 
ที่สกัดได้จากทั้งเม็ดและเปลือกมาท�า FOS ด้วย ผลทดลองพบว่าได้ค่า FOS สูงนะครับ ถ้าถามว่า 
ตวัเมด็มนัหวานไหม ไม่เลย แต่น่าจะมกีลไกหรอืสารอะไรบางตวัทีเ่หนีย่วน�าให้การเกดิปฏกิริยิาเกดิได้ 
ดีขึ้น และยังได้สารออกฤทธิ์บางตัว ซึ่งงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่กล่าวถึงประโยชน์ของเปลือกและเม็ด 
เช่น ช่วยลดปวด ช่วยลดการเสือ่มของข้อ ตรงนีก้จ็ะท�าให้เราได้ FOS ทีม่คีณุสมบตัทิางสมนุไพรจาก
ล�าไยเพิ่มขึ้นด้วย

 

Q: มูลค่าเพิ่มของ FOS เปรียบเทียบกับการแปรรูปแบบเดิม
มูลค่าของ FOS สูงขึ้นมากครับ เมื่อเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์จากล�าไยที่แปรรูปทั่วไปแล้ว เช่น 

อบแห้ง ล�าไยกระป๋องในน�า้เชื่อม ฯลฯ ซึ่งจะมีราคาอยู่ประมาณ 18-55 บาทต่อกิโลกรัม แต่ FOS 
บริสุทธิ์ ในตลาดจะอยู่ประมาณ 8,000 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในขั้นนี้ ของเราไม่ถึงขั้น FOS บริสุทธิ์ 
ราคาอาจจะต�่ากว่า แต่หากพัฒนาให้ดีสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับประเทศได้ อย่างเวลาที่ทุกคน
นึกถึงผลิตภัณฑ์เมเปิลไซรัปที่ดีที่สุดหรือมีชื่อเสียงมาก ทุกคนต้องนึกถึงประเทศแคนาดา ผมอยากให้ 
FOS ล�าไยเป็นแบบนั้น เป็นน�า้ตาลเพื่อสุขภาพที่ยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของล�าไย ให้คนนึกถึงว่ามา
เมืองไทยต้องซื้อกลับไป ผลิตผลทางการเกษตรก็จะเพิ่มมูลค่าได้สูงและเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

A:

A:
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ปาล์มน�้ามันเป็นพืชที่มีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  
อาหารแปรรูป เคร่ืองส�าอาง และปัจจุบันยังมีความส�าคัญในฐานะพืชพลังงานทางเลือกอีกด้วย แม้
ปัจจบุนัก�าลงัการผลติจะมเีพยีงพอ แต่คาดการณ์ว่าอนาคตผลผลติจากปาล์มจะเป็นทีต้่องการมากขึน้ 
จากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและแหล่งพลังงานที่ลดลง

แม้ประเทศไทยจะปลูกปาล์มน�้ามันมานาน มีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 4.48 ล้านไร่ โดยจัดเป็น 
ผู้ผลิตปาล์มน�้ามันอันดับ 3 ของโลก รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่เกษตรกรยังคงประสบ
ปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ ราคาไม่สม�า่เสมอ ผลผลิตต่อไร่ต�่า ต้นทุนการผลิตสูง และที่ส�าคัญมาก
ประการหนึ่งคือ ขาดการพัฒนาพันธุ์ที่ดีให้เหมาะสมกับสภาพดิน น�้า และภูมิอากาศของไทย

เพื่อเพิ่มศักยภาพปาล์มน�้ามันให้แข่งขันได้ ในระยะยาว สวก. ได้สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ 
ปาล์มต่อเนื่อง 3 โครงการ ซึ่งน�าโดย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ�านวยการสถาบันจีโนม ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร  
ผู้อ�านวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ที่ ได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ในการวิจัย 
พัฒนาพันธุ์ปาล์มคุณภาพดี ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง และขยายพันธุ์ดีนั้นสู่เกษตรกร พร้อมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพในการขยายปริมาณพันธุ์ปาล์มดีด้วยการถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ่อแม่พันธุ์ ให้กับ 
ผู้ประกอบการเอกชน

ปาล์มน�้ามันพันธุ์ดี 
เพิ่มอาหาร - เพิ่มพลังงาน - พัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน�้ามันแบบก้าวกระโดด 
(Fast track oil palm breeding) และโครงการต้นแบบ
ในการขยายผลปาล์มน�้ามันไปสู่เกษตรกร (Pilot project 
on micropropagation of oil palm plant to farmers)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 
หน่วยงาน : สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการ : การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน�้ามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิต
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน�้ามันลูกผสมเทเนอรา (clonal seeds) ในอนาคต (Micropropagation of parental lines 
using tissue culture technique for clonal seed for oil palm)
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน : ห้องปฏิบัติดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
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คณะนักวิจัยได้คัดเลือกปาล์มแม่พันธุ ์ดูรา 
(Dura) ซึ่งมีกะลาหนา ให้ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์
น�้ามันต�่ากับปาล์มพ่อพันธุ์พิซิเฟอรา (Pisifera) 

ซึ่งมีกะลาบาง เปอร์เซ็นต์น�้ามันสูง และผสมกัน 
ได้เป็นปาล์มลูกผสมพันธุ ์เทเนอรา (Tenera) 
กะลาบาง ให้ผลผลิตต่อทะลายมาก เปอร์เซ็นต์
น�้ามันสูง และต้นไม่สูงมาก ท�าให้ง่ายต่อการ 
เก็บผลผลิต สามารถเติบโตได้ ในสภาพพื้นที่
หลากหลาย ซึ่งจากการน�าไปทดลองปลูกในพื้นที่
บางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า 
ปาล์มให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

จากนั้น สวก. ได้สนับสนุนให้จัดท�าโครงการ
ต้นแบบขยายจ�านวนต้นกล้าปาล์มพันธุ์เทเนอรา
จ�านวน 100,000 ต้น กระจายสู่มือเกษตรกร 
แต่เนื่องจากการขยายด้วยการเพาะเนื้อเยื่อนั้น 
มีต้นทุนสูง คณะวิจัยจึงขยายผลต่อด้วยการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ่อแม่
พันธุ์ปาล์มสู่บริษัทเอกชน ซึ่งจะท�าให้ ได้ต้นพ่อ
แม่พันธุ ์มีคุณภาพเสมอกันและมีจ�านวนมากขึ้น 
ส�าหรับการน�ามาสร้างเมล็ดลูกผสมซึ่งต้นทุนต�่า
กว่าการเพาะเนื้อเยื่อลูกผสม 

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปาล์มน�้ามันทั้งในการ
ปรับปรุงพันธุ ์ คุณภาพและปริมาณผลผลิตนี้  
เชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
การแข่งขันและมีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานในอนาคต 

ประมาณปี 2526 หรือ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ช่วงที่ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ไปศึกษาต่อด้าน 
การเกษตรที่สหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีเรื่องการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) เริ่มเป็น 
ที่แพร่หลาย ส่วนเทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ิงเริ่มเป็น 
ที่สนใจ ดร.สมวงษ์จึงมี โอกาสได้คลุกคลีกับ 
สองวิทยาการนี้ เมื่อกลับไทยจึงเป็นผู ้บุกเบิก
ในการน�าศาสตร์ดังกล่าวมาพัฒนางานด้าน 
การเกษตรกรรม ผลงานการวิจัยเรื่องปรับปรุง 
พนัธุป์าล์มและขยายพนัธุป์าล์มนีเ้ป็นการพลกิโฉม 
การปลกูปาล์มของประเทศไทย โดยย่นระยะเวลา 
ในการคดัเลอืกพนัธุด์ทีี่ ใช้เวลาราว 20-30 ปีให้สัน้ลง

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• ใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ คือเพาะเลี้ยง 
 เนื้ อ เยื่ อและปรับปรุ งพันธุกรรมโดยใช ้ 
 เทคโนโลยีจีโนม
• ได้พันธุ ์ปาล์มที่มีคุณลักษณะเด่น คือ ให ้
 ผลผลิตสูงและให้เปอร์เซ็นต์น�้ามันสูง 
• ส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยโดยรวม 
 ในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
 ทดแทน
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Q: ความส�าคัญของปาล์มน�้ามันกับประเทศไทย
ปาล์มเป็นพืชที่มีศักยภาพมาก เราไปศึกษาที่มาเลเซีย เขาโค่นยางหมดเลย ปลูกแต่ปาล์มน�้ามัน  

แต่เศรษฐกจิเขาก้าวหน้าได้และเป็นผูน้�าของโลกในเรือ่งนี ้ ถ้าคณุไปซือ้วตัถดุบิตัง้ต้นส�าหรบัท�าเครือ่งส�าอาง  
แม้จะซื้อจากอังกฤษก็ตาม เขาจะเขียนไว้เลยว่า Manufactured by Malaysia ท�าไมปาล์มน�้ามันถึง
สร้างมูลค่าให้กับประเทศประเทศหนึ่งได้มากขนาดนั้น 

เขาใช้ทั้งรับประทาน ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง นอกจากนั้นยังใช้เป็น
พลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นจุดที่เราสนใจและต้องการ ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีก คือ ส่วนต่างๆ ของ
ปาล์มเป็น Biomass ใช้ ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าได้ กะลาเอาไปท�าถ่านกัมมันต์เพื่อท�ายา คือเป็นพืช 
ที่อะเมซิ่งมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยมีพระราชด�าริที่จะพัฒนาไบโอดีเซลจากปาล์ม 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ผมและคณะสนใจเรื่องปาล์ม

Q: แล้วปัญหาของปาล์มน�้ามันของประเทศไทยคืออะไร
ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งก�าเนิด พันธุ์ที่มีเป็นการน�าเข้าและไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลย เป็น

จดุท้าทายว่าเราจะพฒันาพนัธุข์องตวัเองขึน้มาได้อย่างไร เราล้าหลงัมาก มาเลเซยีทุม่งบวจิยัเป็นพนัๆ ล้าน 
ผู้ ใหญ่ใน สวก. มองเหน็ความส�าคญัเรือ่งนีแ้ละให้การสนบัสนนุการท�าวจิยัของทมีในการปรบัปรงุพนัธุ์

ปาล์มน�้ามันเป็นไม้ยืนต้น อายุการเก็บเกี่ยว 20-25 ปี บางต้นก็ถึง 30 ปี ถ้าเราพัฒนาพันธุ์ด้วย 
วิธีดั้งเดิมก็ต้องใช้เวลาประมาณ 20-30 ปีถึงจะได้พันธุ ์ดีๆ ขึ้นมาสักพันธุ ์หนึ่ง เพราะต้องปลูก  
รอโต ผสมพันธุ์ ได้ต้นพันธุ์ดีแล้วค่อยเอาเมล็ดไปเพาะ ปลูกอีกประมาณ 7-8 ปี รอเก็บสถิติอีกแล้ว
ค่อยคัดเลือกต้นพ่อต้นแม่พันธุ์เพื่อผสมหรือพัฒนาพันธุ์ ใหม่เพื่อจะไปขายอีก โอ้โห...มันใช้เวลาหลาย 
คร็อป กินเวลา 30 ปีเป็นอย่างน้อย เราไม่มีเวลามากพออย่างนั้น

A:

A:
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บงัเอญิว่าผมท�างานด้านเทคโนโลยมีาตลอด สมยัเรยีนปรญิญาโททีอ่เมรกิาเคยท�างานวจิยัเกีย่วกบั 
การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ส่วนปรญิญาเอกท�าวจิยัด้านดเีอน็เอ ด้านจีโนม ถ้าเราใช้สองศาสตร์นีม้าผสมกนั  
บวกกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม คือใช้ทั้งสามเทคโนโลยีมาบูรณาการกัน เมื่อพิจารณาแล้วคิดว่า
มันเป็นไปได้ ก็เลยพยายามท�าโครงการพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่ปลูกได้ดีในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่
หนึ่งที่เราสนใจคือพื้นที่อีสาน เราต้องการพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้ง น�้าน้อย ซึ่ง 8 ปีที่ผ่านมาเรา
ลองทดสอบปลูกได้ผลดีมาก

เรามองมิติครบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มิติทางเศรษฐกิจคือ ถ้าเกษตรกรปลูก
ปาล์มมีรายได้ดี เขาก็ไม่ต้องทิ้งบ้านเกิดมาท�างานในกรุงเทพฯ การท�าเกษตรแล้วรายได้ไม่พอ ท�าให้
ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานมาในเมือง สถาบันครอบครัวก็ไม่แข็งแรง ก่อเกิดปัญหาตามมาอีกมาก เมือง
ก็แออัด ปาล์มน�้ามันถ้าท�าดีๆ มีรายได้ทุกเดือนนะ 

ส่วนสิง่แวดล้อม เรามองว่าอสีานทกุวนันีป้ลกูข้าวมาก เกบ็เกีย่วแล้วตดั ถ้าเราปลกูไม้ยนืต้นอาจจะ 
เปลีย่นสภาวะแวดล้อมในอสีานไปก็ได้ ซึง่พอย้อนกลบัไปดใูนโครงการอสีานเขยีว เคยมกีารน�าต้นยาง 
ขึ้นไปปลูกแถวหนองคายและเลย ภูมิอากาศเปลี่ยนไปเลย ปริมาณน�้าฝนเพิ่มขึ้น บางปีมากถึง 
2,000 มิลลิลิตร เฉลี่ยปริมาณฝนสูงกว่าพื้นที่อีสานทั่วไป มันเป็นมิติแบบที่ผมสนใจมากกว่ามิติที่เป็น
เศรษฐกิจเสียอีก เป็นมิติที่ท�าให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย และถ้าปริมาณน�้าฝนดีจริงๆ ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องสร้างระบบชลประทานเป็นร้อยๆ ล้าน ธรรมชาติสามารถปรับสมดุลเองได้
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Q: การบูรณาการสามเทคนิคมีรายละเอียดอย่างไร
คอืเราท�าการคดัเลอืกพ่อแม่พนัธุก่์อน ผสมพนัธุป์าล์มน�า้มนัจากพ่อแม่พนัธุท์ีด่ ีแล้วน�าไปปลกูทดสอบ 

ในที่แห้งแล้ง ในขณะเดียวกันก็ศึกษาหาดีเอ็นเอท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส�าคัญ เช่น มีอัตราการให้ 
ทะลายสงู ให้ผลผลติสงู เนือ้หนากะลาบาง ลกูทีเ่กดิจากการผสมพนัธุจ์�านวนหลายต้นจะมต้ีนทีด่มีาก  
ด ีพอใช้คละกนัไป เราจะเลอืกต้นทีด่ทีีส่ดุซึง่ในแต่ละพ่อแม่พนัธุจ์ะมเีพยีง 1 หรอื 2 ต้น ท�ายงัไงถงึจะ 
มต้ีนทีด่นีีม้ากพอแจกจ่ายให้เกษตรกร กต้็องใช้การโคลนนิง่ด้วยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ โดยมีโครงการ 
ต่อเนือ่งคอืผลติ 100,000 ต้นจากต้นทีด่ ีแต่ว่าการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ต้นทนุสงู ใช้เวลานาน มกีระบวนการ 
ดแูลรกัษาในห้องแลบ็ทีต้่องระมดัระวงั เทยีบกับการเพาะจากเมลด็ต้นทนุจะต�า่กว่ามาก แต่จะท�ายงัไงล่ะ 
ให้เมล็ดนิ่ง คือเป็นเมล็ดที่จะเพาะเป็นต้นกล้าปาล์มน�า้มันที่ดีเหมือนกันหมด ต้นพ่อ 1 ต้น แม่ 1 ต้น  
ผสมกันแล้วได้ต้นที่มีผลผลิตดี สมมติว่าประมาณ 5,000-6,000 เมล็ด ถ้าเรามีต้นแม่ที่เหมือนกัน  
โคลนขึ้นมาสัก 10 ต้น คูณห้าหกพันเข้าไปก็ได้ห้าหกหมื่นเมล็ด เราจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
เนื้อเยื่อต้นพ่อแม่พันธุ์นี้ ไปให้กับบริษัทเอกชนเพื่อท�า clonal seed เพื่อให้ได้เมล็ดนิ่ง ใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความเหลื่อมล�้าน้อยมาก เพื่อให้ได้เมล็ดลูกผสมที่น�าไปเพาะกล้าได้ ในราคาที่ต�่าลง

 

Q: การค้นพบนี้ถือเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันของไทย
ในอนาคตได้ไหม

ช่วงเวลาทีเ่ราเจอวธิกีารนีรู้ส้กึดมีาก เพราะประเทศไทยจะสามารถผลติพนัธุป์าล์มน�า้มนัทีเ่หมาะสม 
กับสภาพภูมิอากาศของไทยโดยไม่จ�าเป็นต้องน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน�้ามันจากต่างประเทศเพราะ
เสี่ยงต่อพันธุ์ปาล์มน�้ามันปลอมและผลผลิตต�่าเน่ืองจากไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการ
เพาะปลกูของบ้านเรา และยิง่ไปกว่านัน้ เรายงัยืน่จดสทิธบัิตรของเทคโนโลยีทีเ่ราค้นพบส่วนหนึง่จาก
โครงการนี้ ในประเทศยักษ์ ใหญ่ของวงการปาล์มน�า้มัน ได้แก่ มาเลเซีย คอสตาริกา เป็นต้น

A:

A:
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ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญส�าหรับการบริโภคภายในประเทศและเป็นสินค้าส่งออก โดยในปี  
2557 ที่ผ่านมา ไทยมีพื้นที่การท�านา 62 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ท�าการเกษตร 
ท่ัวประเทศ มปีรมิาณการส่งออกประมาณ 9-10 ล้านตนั ซึง่ตลาดสากลให้การยอมรบัคณุภาพข้าวไทย  
อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัไทยต้องเผชิญกบัการแข่งขนัรนุแรงจากเพือ่นบ้านหลายประเทศ อาท ิ เวยีดนาม  
อินเดีย ที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการผลิตข้าวที่ดี ดังนั้น การพัฒนากระบวนการเพาะปลูกข้าว 
ให้มคีณุภาพและสามารถลดต้นทนุการผลติได้จงึเป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะท�าให้ไทยสามารถแข่งขนัในเวทีโลก 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เกษตรกรไทยประสบปัญหาหลกัอยู ่2 ประการ ได้แก่ โรคข้าวทีเ่กดิจากเชือ้รา เช่น โรคเมลด็ด่าง  
โรคใบจดุสนี�า้ตาล โรคใบขดีสนี�า้ตาล โรคกาบใบเน่า และโรคกาบใบแห้ง ซึง่นอกจากท�าให้ผลผลติข้าว 
ต่อรวงน้อยลงแล้ว ยงัท�าให้คณุภาพของเมลด็ข้าวด้อยลงด้วย ปัญหาอกีประการคอื ต้นทนุของสารเคมี 
ท่ี ใช้ควบคมุศตัรพูชืซ่ึงส่วนใหญ่มรีาคาค่อนข้างสงูและมแีนวโน้มว่าศตัรพูชืจะดือ้ต่อสารเคมเีพิม่มากขึน้

เชือ้ราไตรโคเดอร์มาเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูศ้กึษาโรคพชืและจลุนิทรย์ีมานาน จดุเด่นของไตรโคเดอร์มา 
คือการเป็นปฏิปักษ์กับเช้ือราชนิดต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ทั่วโลกจึงมีการน�าไตรโคเดอร์มาไป 
ทดลองใช้ควบคุมโรคบนพืชหลายชนิด

แต่ยงัไม่มงีานวจัิยใดทีท่ดลองใช้กบัข้าวอย่างจรงิจงั การท�างานของคณะนกัวจิยัน�าโดย ดร.จริะเดช  
แจ่มสว่าง คณะเกษตร ก�าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน จงึบกุเบกิการน�า 
ไตรโคเดอร์มาใช้กับนาข้าว และพบว่าไตรโคเดอร์มาแม้จะเป็นเชือ้ราในดนิ แต่เตบิโตได้ดีในน�า้ โดยเชือ้รา 
ท่ีฝังตวัอยู่ในรากข้าวจะกระตุน้ให้ข้าวส่งสญัญาณไปทัว่ต้นข้าวให้มกีารสร้างภมูคิุม้กนัโรค ท�าให้ข้าวแขง็แรง

ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาส�าเร็จรูป 
เพื่ออนาคตข้าวไทย

โครงการ : การพัฒนาเช้ือราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่

ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเปน็ชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
และโครงการขยายผลเพื่อส�ารวจและทดสอบตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มา (Development of 
yield increasing and disease reducing antagonistic 
Trichoderma for rice as a commercial bioproduct 
& Extending Project for Marketing Survey and 
Trial of Trichoderma Bioproduct)
หัวหน้าโครงการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
หน่วยงาน : คณะเกษตร ก�าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
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ปลอดโรคโดยวิธีธรรมชาติ งานทดลองน้ีจึงมี 
คุณประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก 
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

เพือ่เป็นการแก้ปัญหาทัง้สองประการนี ้ คณะ
นักวิจัยได้น�าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ ์ที่
สามารถก�าจัดโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมา
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้น�าไปใช้ ในกระบวนการ
ปลูกข้าว เพียงน�าหัวเชื้อไตรโคเดอร์มามาเลี้ยง 
และขยายจ�านวนโดยใช้ข้าวหงุเป็นอาหารให้กับเชือ้ 
เมื่อครบตามก�าหนดเวลาก็ชะล้างเช้ือออกจาก
เมล็ดข้าว จะได้เป็นน�้าเชื้อสดที่สามารถใช้ ในการ
แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือใช้ฉีดพ่นในนาได้ 

อย่างไรกต็าม วธิกีารดงักล่าวแม้จะมต้ีนทนุต�า่ 
แต่ ไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร คณะนักวิจัย
จึงพัฒนาไตรโคเดอร์มาให้เป็นชีวภัณฑ์ส�าเร็จรูป 
พร้อมใช้ เป็นแบบชนิดเม็ดบรรจุในซองฟอยล์
โดยเกษตรกรสามารถน�าผลิตภัณฑ์นี้ ไป ใช้ ใน

กระบวนการท�านาได้ทันทีด้วยการน�าเมล็ดข้าว
ไปแช่ ในน�้าสปอร์ที่ ได ้จากการน�าเม็ดเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มาผสมน�า้ แล้วกวนให้แตกตวั ใช้น�า้สปอร์ 
ไตรโคเดอร์มาฉดีพ่นใบ หรอืปล่อยไปกบัระบบน�า้ 
ที่สูบเข้านา 

จากการทดลองเปรียบเทียบ พบว่านาข้าวที่
มีการใช้ ไตรโคเดอร์มาจะมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูง
ขึน้ เนือ่งจากสามารถลดความเสยีหายทีเ่กดิจาก
โรคข้าว และข้าวเจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วย  

การคัดเลือกสายพันธุ ์ ไตรโคเดอร์มาและ
พัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ส�าเร็จรูปมีศักยภาพเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ในประเทศ เพราะง่ายต่อการใช้งานและมีความ 
ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ ใช้รวมถึงผู้บริโภคด้วย  
และทีส่�าคญั ทัง้หมดนีจ้ะน�าไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพ 
ทางการแข่งขันตลาดข้าวของประเทศไทยใน
ท้ายที่สุด 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง  
เป็นนักวิชาการโรคพืชที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย ์
ปฏปัิกษ์มานานกว่าสามสบิปี เป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่ง 
ไตรโคเดอร์มาระดับแถวหน้าของประเทศไทย 
ได้ทดลองใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับนาข้าว และ 
พบว่าช่วยลดโรคและเสริมความแข็งแรงข้าวได้ดี  
มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ ใช้และระบบนิเวศ 
จงึพฒันามาสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู โดย 
มุ่งหวังให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการท�านา
แบบเกษตรอินทรีย์และ GAP ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวโน้มความต้องการของตลาดโลก

A:

Q: เช้ือไตรโคเดอร์มาคืออะไร และ
ส�าคัญต่อการเกษตรอย่างไร

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ 
ใช้ในการควบคมุเชือ้ราสาเหตโุรคพชื เป็นวธิเีกลอื 
จ้ิมเกลือ โดยมีกลไกท�างานที่เป็นลักษณะเด่นคือ 
กลไกที่หนึ่ง การแข่งขันและแย่งอาหารกับเชื้อรา
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จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• ชีวภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมสุขภาพข้าวให้แข็งแรง ลดโรค ได้ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น
• ลดการน�าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ

ทีเ่ป็นศตัรพูชื กลไกทีส่อง การเบยีดเบยีนหรอืเข้าท�าลายเชือ้โรคโดยตรง เป็นวธิกีารแบบปรสติ กลไก 
ท่ีสาม คอืสร้างปฏชีิวนะสารหรอืสารพษิหรอืน�า้ย่อยไปย่อยผนงัเส้นใยเชือ้ราสาเหตโุรคพชืท�าให้เชือ้โรค 
หยุดการเจริญหรือตาย กลไกที่สี่ การชักน�าพืชให้ต้านทานโรค หรือ induced resistance ซึ่งมี 
งานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าถ้าเชื้อรานี้เกาะหรือแทงไปในผิวพืชหรือใต้ผิวพืชจะไม่ท�าอันตรายพืช  
แต่ท�าให้พชืรูส้กึมสีิง่แปลกปลอมและกระตุน้ให้เกดิการสร้างสารบางชนดิ เรยีกรวมๆ ว่า ไฟโตอเลก็ซนิ  
(Phytoalexin) และสารนี้จะสื่อสารไปทั่วต้นพืช แจ้งข่าวว่ามีเชื้อเข้ามา พืชก็จะสร้างโปรตีนหรือ 
เอนไซม์มายับยั้งเช้ือโรคทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย คล้ายกับการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเอง เวลานี้ทั่วโลก
นยิมศกึษาวจิยัเกีย่วกบักลไกสดุท้ายนีแ้ละงานวจิยันีก้็ให้ความส�าคัญกบักลไกนีด้้วย เชือ้ไตรโคเดอร์มา 
ส�าคัญต่อการเกษตร คือเป็นทางเลือกในการควบคุมโรคพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

Q: จุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดว่าน่าจะใช้กับนาข้าวได้
เดิมไม่ได้คิดเลย เพราะไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราในดิน แต่ประมาณปี 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี ซึ่งท่านเชี่ยวชาญด้านไฮโดรโปนิกส์ โทรมาถามผมว่า “ผมทราบว่าคุณเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไตรโคเดอร์มาในประเทศไทย ผมอยากรู้ว่าไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าของ 
ผักไฮโดรโปนิกส์ได้ไหม และเชื้อจะจมน�า้ตายไหม”

A:
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เรารู้จักมานาน แต่ก็ยังรู้ ไม่หมด...จึงต้องรู้ ให้ ได้ และน�ามาสู่การท�างานวิจัยเกี่ยวกับโรครากเน่า 
จากเชือ้ราของผกักาดหอมทีป่ลกูแบบไฮโดรโปนกิส์ ผลปรากฏว่าไตรโคเดอร์มาช่วยคุมโรคได้และไม่จม 
น�า้ตาย เลยเกดิความคดิว่า ถ้าไตรโคเดอร์มาเตบิโตได้ดทีัง้ในดนิในน�า้ กน่็าจะน�ามาใช้เพิม่ประสทิธภิาพ 
รากข้าวที่อยู่ ในน�้าได้ด้วย เลยเริ่มวิจัยโดยน�ามาใช้กับต้นข้าวตั้งแต่ปี 2546-2551 เก็บตัวเลขทุกระยะ 
ทัง้เรือ่งการเจรญิเตบิโต ความสงู โรคใบจดุ-ใบขดีสนี�า้ตาล เมลด็ด่าง ปรากฏว่าการใช้ไตรโคเดอร์มา 
ช่วยลดโรคและเพิม่ผลผลติได้ ข้าวเจรญิเตบิโตดขีึน้ ระบบการท�างานของรากดกีว่าการไม่แช่น�า้สปอร์ 
ของเชื้อ และประสิทธิภาพเทียบเท่าสารเคมีที่เกษตรกรใช้ เมื่อเห็นโอกาสจึงเริ่มขอทุน สวก. 

Q: ในเมื่อเช้ือมีข้อดีสูงมาก แต่ท�าไมไม่เป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร
เมื่อเรารู้ว่ามีประโยชน์ต่อนาข้าว เราก็พยายามเผยแพร่ความรู้นี้ ให้เกษตรกร ซ่ึงเรามีสูตรการ 

เตรียมเชื้อ เพิ่มเชื้อได้โดยไม่ยากและซับซ้อนอะไรเลย เป็นเทคนิคง่ายๆ ในโลกไม่มีใครท�า ประเทศ
ทางตะวันตกมีวิธีการยุ่งยาก ต้องมีการนึ่งฆ่าเชื้อ เลี้ยงเชื้อในแล็บ แต่ของเราใช้เพียงหม้อหุงข้าว  
หุงข้าวตามสูตรที่เราคิด แล้วเติมเชื้อเข้าไปในข้าวซึ่งเป็นอาหารของเชื้อ บ่มไว้ 6-7 วันจะได้เชื้อเพิ่ม 
ขึน้มาก กล้็างเอาสปอร์เชือ้ราออกจากเมลด็ข้าวและน�าน�า้เชือ้มาแช่ข้าวก่อนปลกู รวมถงึใช้ฉดีพ่นต้นข้าว 
ระหว่างเติบโต ซึ่งวิธีการนี้เราพยายามส่งเสริมอยู่กว่าห้าปี แต่ผลตอบรับไม่น่าพอใจ ชาวนาไม่นิยม 
การเตรียมเชื้อสดด้วยตนเองทั้งที่ต้นทุนต�่ามาก เขาชอบผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปจนเคยชิน 

เราจงึพฒันาชวีภณัฑ์ไตรโคเดอร์มาส�าเรจ็รปูเพือ่ให้เกษตรกรน�าไปใช้สะดวก โดยไม่ได้มจีดุประสงค์ 
ไปแข่งกับสารเคมี แต่ให้ชาวนาสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหน เช่นเอาหัวเชื้อไปผลิตเองหรือจะ
เลือกใช้แบบส�าเร็จรูป เราเริ่มท�าแบบผงก่อน การใช้งานดี แต่อายุการเก็บรักษาสั้น ก็เลยพัฒนาเป็น
เม็ด ให้เชื้อฝังตัวอยู่ในเม็ดคล้าย encapsulation คือมีเกราะเคลือบผิวสปอร์ของเชื้อไว้

A:
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Q: การท�างานของไตรโคเดอร์มาดูแล้วสอดคล้องกับแนวโน้ม
การท�าฟาร์มออร์แกนิก

ครับ เราก็หวังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะไปช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ตอนเราวิจัยเราคิดลึก ไม่ใช่แค ่
ผลผลิตเชิงปริมาณ แต่เราคิดลึกไปถึงคุณภาพ คือ ในต่างประเทศได้พิสูจน์พบเพิ่มว่าไตรโคเดอร์มา
ไม่ใช่แค่ช่วยปกป้องรากไม่ให้เช้ือโรคอืน่เข้ามาท�าลาย แต่ตวัเชือ้เองยงัขบัถ่ายของเสยีออกมาเป็นกรด 
อนิทรย์ีซึง่มคีณุสมบตัช่ิวยละลายแร่ธาตอุาหารในปุย๋ ในดนิ ในน�า้ และกระตุน้ให้พชืสร้างรากขึน้มาดดูซบั 
ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือข้าวได้ธาตุอาหารครบถ้วน เมล็ดจะมีความแข็งแกร่ง 
ทนกับการขัดสีได้ดี ไม่แตกหักง่าย จึงช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก

Q: ไตรโคเดอร์มาสามารถประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้ไหม
งานวจิยัไตรโคเดอร์มาในโลกมมีากมาย แต่ทีน่�ามาใช้กบัข้าวอย่างจรงิจงัคอืประเทศไทย ในเอเชยี 

เราเป็นผู้น�าเรื่องไตรโคเดอร์มาในนาข้าว ประเทศอื่นๆ ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมกับเราเสมอ ในอนาคต
อาจขยายไปสูก่ารทดลองกบัพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ เช่น กล้วยไม้ อ้อย พชืผกั และสมนุไพรอนิทรย์ี เป็นต้น

ส่วนการวจิยักบัข้าวยงัต่อยอดไปได้อกีมาก ถ้าอนาคตมผีูส้นใจวจิยัเพิม่ ผมว่าเรือ่งโภชนาการส�าคญั  
เพราะทุกวันนี้เราต้องรอการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มธาตุเหล็ก เพ่ิมสังกะสี แต่ถ้าเราสามารถเพ่ิมได้โดย 
ธรรมชาต ิคณุค่าทางโภชนาการมากขึน้ ข้าวมวีติามนิและแร่ธาตเุพิม่โดยเอาจลุนิทรย์ีเข้าไปอยู่ในรากพชื  
ซึ่งจะช่วยลดทั้งโรคและลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ ได้คุณภาพของข้าวเพิ่มขึ้น

ผมได้รับการต่ออายุราชการจากมหาวิทยาลัย 5 ปี ผมจะยังคงท�างานวิจัยในระยะเวลาที่เหลือ  
หลังจากนี้ก็ต้องฝากให้เป็นเร่ืองของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการที่จะท�าให้ข้าวไทยมีคุณภาพแข่งขันได้ ใน 
เวทีโลกต่อไป

A:

A:
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เมื่อเอ่ยถึง “ปลาเก๋า” ผู้รักการบริโภคปลาคงจินตนาการได้ถึงรสชาติเนื้อปลาที่นุ่ม แน่น หวาน 
และยังจัดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ย่อยง่าย ดีต่อสุขภาพ สมกับราคาจ�าหน่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่ง
ไม่เพียงประเทศไทย ปลาเก๋ายังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในหลายประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน 
ฮ่องกง ฯลฯ แต่ต้องส่งออกในลักษณะปลามีชีวิต จึงจะได้ราคาดี 

ในอดีตการจ�าหน่ายปลาชนิดน้ีจับจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งนานวันไปทรัพยากรในท้องทะเลก ็
ร่อยหรอลง สถติกิรมประมงปี 2539 ปลากะรงัทีจ่บัได้ ในธรรมชาตมิ ี 9,326 ตนั แต่ปี 2550 จบั 
ปลากะรังจากธรรมชาติได้พียง 6,176 ตันเท่าน้ัน การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาจึงเป็นทางออก 
ในการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก ซึ่งมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี 

ส�าหรับในประเทศไทย แม้จะมีปริมาณการส่งออกปลากะรังแต่กลับพบว่ามูลค่าการส่งออก 
ไม่สูงมากนัก เพราะปลาที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นปลากะรังดอกแดงและปลากะรังดอกด�า ซึ่งเป็นปลา
ที่มีมูลค่าไม่สูงนัก ทาง สวก. จึงให้ทุนสนับสนุนกับกรมประมง เพื่อศึกษาโครงการต้นแบบการผลิต
พันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus) ซึ่งต่อมา
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปลาจุดฟ้าอันดามัน” ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และปลาหมอ
ทะเล (Epinephelus lanceolatus) เพราะปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้เลี้ยงง่าย จ�าหน่ายได้ราคาดี  
แต่ปัญหาคอืการเพาะพนัธุย์าก อตัรารอดต�า่ เนือ่งจากลกูปลาแรกเกดิมขีนาดปากเลก็มาก จ�าเป็นต้อง 
มีอาหารที่จ�าเพาะเจาะจงและมีขนาดเล็กพอที่ลูกปลาจะบริโภคได้ 

โครงการวิจัยน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ศึกษาการเพาะเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นแบบการเลี้ยง 
พ่อแม่พนัธุ์ ให้สมบรูณ์พร้อมขยายพนัธุ ์ ต้นแบบการเพาะพนัธุป์ลาแต่ละชนดิ ต้นแบบการอนบุาลลกูปลา 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะลูกปลาเพิ่งฟัก (แรกเกิด 1 นิ้ว) และลูกปลาขนาด 1-5 นิ้ว ซึ่งเมื่อ 
ลูกปลาได้ขนาดดังกล่าวก็แข็งแรงพอที่จะจ�าหน่ายต่อให้เครือข่ายและเกษตรกรเพื่อเลี้ยงต่อไป  
เมื่อเกษตรกรเลี้ยงต่ออีก 7-8 เดือนก็สามารถจ�าหน่ายได้ โดยปลาจุดฟ้าอันดามันมีราคาจ�าหน่ายสูง
ถึง 800-1,200 บาทต่อกิโลกรัม

ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรัง
มูลค่าสูงเชิงพาณิชย์

โครงการ : ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูง
เชิงพาณิชย์ (Prototype for Seed Production of 
High Value Grouper Fish in Commercial Scale)
หัวหน้าโครงการ : ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง 
หน่วยงาน : กองผู้เช่ียวชาญ กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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โครงการนี้จึงมีส่วนสนับสนุนอาชีพทางเลือก
ใหม่ให้เกษตรกร ให้สามารถเพาะเลี้ยงปลาที่มี 
มูลค่าสูงกว่าปลาที่เพาะเลี้ยงอยู่ ในปัจจุบัน ช่วย 
ให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและ
ย่ังยืนในอนาคต ลดการน�าเข้าพันธุ ์ปลาจาก
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ลดการรบกวน
ธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์ปลากะรังในธรรมชาติ
ไปพร้อมกัน และนอกจากนี้ สวก. ยังร่วมมือกับ 
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ “จุดฟ้าอันดามัน” 
กลายเป็นรายการอาหารพิเศษเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว หากท�าได้ส�าเร็จจะช่วยสร้างรายได้  
สร้างอาชีพแก่ผู ้เกี่ยวข้องอีกมากมาย และยัง 
สนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• เป็นการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ อาหารของพ่อแม่พันธุ์ ตัวอ่อน อาหารของตัวอ่อน และ 
 โรคของปลากะรัง
• สร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาที่มีราคาจ�าหน่ายสูง
• ส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยในการส่งออกปลากะรังมูลค่าสูงสู่ตลาดต่างประเทศ
• ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลไทย โดยการรักษาพันธุ์ปลากะรังในธรรมชาติ

ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ชื่นชอบสัตว์น�้ามา 
ตัง้แต่วยัเดก็ เมือ่เข้าเป็นนสิติใหม่ของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์จึงไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนทางด้าน 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และสะสมองค์ความรู ้และ 
ประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทั้งน�้าจืดและ 
น�า้เคม็มาเกอืบ 40 ปี ได้รบัรางวลัเป็นบรรณาการ 
แก่ชวีติการท�างานหลายรางวลั ล่าสดุได้รบัรางวลั 
นักเทคโนโลยดีเีด่นประจ�าปี 2557 ของมลูนธิส่ิงเสรมิ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการกองผู้เชี่ยวชาญ กอง 
ผูเ้ช่ียวชาญ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และยงัคงเหน็ความส�าคญัและท�างานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง 

Q: ที่มาของโครงการต้นแบบ
การผลติพนัธุป์ลากะรงัท่ีมีมูลคา่สงู
เชิงพาณิชย ์

ปลากะรงัเป็นปลาเศรษฐกจิที่ ได้รบัความนยิม 
จากผูบ้ริโภค เป็นทีต้่องการของตลาด มรีาคาขาย 
สงู แต่ยังเพาะเลีย้งได้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ  
โดยเฉพาะชนิดที่เพาะเลี้ยงยาก เช่น ปลาจุดฟ้า 
อันดามนั ปลากะรงัเสอื ปลาหมอทะเล กรมประมง 
มีความรู้เดิมที่ ได้ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลา 
กะรงัมาโดยตลอด ได้ท�าวจิยัและสามารถเพาะพนัธุ ์
ลกูปลากะรงัดอกด�าและปลากะรงัดอกแดง ตัง้แต่ 
ปี 2531-2540 จงึน�าองค์ความรูด้งักล่าวมาต่อยอด 
ท�างานวิจัยชิ้นนี้

การได้มาของปลากะรงัม ี2 แบบคอื เกษตรกร 
ไปจับปลาจากแหล่งธรรมชาตซิึง่ในปัจจบุนัมปีรมิาณ

A:
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ปลาน้อยลงเป็นอย่างมากจากปัญหาการจับสตัว์น�า้เกนิขนาด และอกีส่วนเกษตรกรท�าการเพาะเลีย้งเอง  
โดยส่วนใหญ่น�าเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ การจ�าหน่ายได้ราคาดี ราคาปลาจุดฟ้าอันดามันสูงถึง
กิโลกรัมละ 800-1,200 บาท ปลาหมอทะเล 500-600 บาท ปลาเก๋าเสือ 350-450 บาท และการ 
ส่งออกก็จะได้ราคาดีถ้าเป็นปลามีชีวิต ลูกค้าส�าคัญของไทยคือ จีน ฮ่องกง ที่นิยมน�าปลาไปใส่ ใน 
ตู้โชว์ตามร้านอาหาร ให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกก่อนน�าไปปรุง

Q: สิ่งที่ยากที่สุดของงานวิจัยนี้
ความยากมีหลายขั้นตอน เร่ืองแรกคือ พ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากธรรมชาติของปลาชนิดนี้จะมีการ 

เปลี่ยนเพศ ในช่วงแรกจะเป็นตัวเมีย พอสัก 3-4 ปีจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้ เพราะฉะนั้นในช่วงเพาะพันธุ์ 
จึงต้องเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไว้หลายรุ่นเพื่อให้สามารถคัดพ่อแม่พันธุ์ที่มีความพร้อม แต่ในบางครั้งตัวเมีย 
พร้อมผสมพันธุ์ บางทีตัวผู้ก็อาจยังไม่พร้อมผสมพันธุ์ก็เป็นได้ จึงต้องมีการใช้ฮอร์ โมนเข้ามาช่วยให้
ตัวผู้มีน�้าเชื้อดี

นอกจากนั้นยังพบปัญหาอีกหลายปัจจัยที่ต้องท�าการศึกษาต่อ เช่น ในช่วงที่ลูกปลาเปลี่ยนแปลง
รูปร่างซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตเลยมีอัตราการตายสูง ควรศึกษาว่าในช่วงเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นมีปัจจัย
อะไรที่เป็นผลให้ปลาตาย แล้วจึงท�าการปรับปรุง หรือหาวิธีการอนุบาลให้ดียิ่งขึ้น

A:
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ปัญหาส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอาหารของลูกปลากะรังจุดฟ้า เนื่องจาก
ลูกปลามีขนาดเล็กมาก จึงต้องหาอาหารที่มีขนาดเล็กกว่าปากปลาจึงจะกินได้ ซึ่งปกติการอนุบาล
สัตว์น�้าโดยเฉพาะสัตว์ทะเลจะใช้อาหารมีชีวิตก่อน เช่น โรติเฟอร์ ตามด้วยอาร์ทีเมียหรือไรน�้าเค็ม 
ซึ่งลูกปลากะรังเสืออาจกินโรติเฟอร์ได้ แต่ปลากะรังจุดฟ้าในช่วง 2-3 วันแรก โรติเฟอร์ก็ยังใหญ่เกิน
ไปส�าหรับมัน แต่ละชนิดมีความยากง่ายไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาเป็นรายชนิดไป ในงานวิจัยนอกจาก
การเพาะพันธุ์ ให้มีอัตรารอดสูงแล้ว จึงวิจัยเรื่องอาหารให้มีคุณภาพ ให้เหมาะสมตามวัย เช่น การ
เติม Fatty Acid และ Saturated Fatty Acid ในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน 

การเลีย้งพ่อแม่พนัธุก์ส็�าคญั ในโครงการนีเ้ราเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์ ในระบบปิดน�า้หมนุเวยีน มกีารเปลีย่น 
ถ่ายน�า้น้อยมาก โดยเป็นการบ�าบดัน�า้ภายใน จงึท�าให้มคีวามเค็มทีค่งที ่ ต่างจากการเลีย้งแบบถ่ายเทน�า้ 
ซึง่คณุภาพน�า้เปลีย่นแปลงค่อนข้างมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเลีย้งของทัง้สองระบบ พบว่าการเลีย้ง 
ในระบบปิด ตัวผู้มีน�้าเชื้อที่สามารถน�ามาผสมกับไข่ได้ดีกว่า 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ อาหาร 
ของพ่อแม่พนัธุ ์ลกูปลาวยัอ่อน อาหารของลกูปลา และโรค ซึง่การศกึษาจะช่วยเพิม่ปรมิาณปลาเศรษฐกจิ 
ทั้งสามชนิด 



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  39

Q: งานวิจัยของไทยเทียบกับต่างประเทศจัดว่าอยู่ในระดับใด
โดยส่วนตัวสนใจเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามาตลอด แรกๆ ศึกษาเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด หลังจาก 

ไปเรียนที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เห็นการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าทะเล เขามีความก้าวหน้า ท�าได้หลายชนิดมาก  
พอกลบัมาเลยขอมาอยูก่องประมงน�า้กร่อย ซึง่เป็นส�านกัวจิยัพฒันาประมงชายฝ่ัง ในปัจจบุนัสตัว์น�า้กร่อย 
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ราคาแพง มีศักยภาพมากกว่าปลาน�า้จืดก็สนใจ แต่ยุ่งยากมากกว่าเพราะมีปัจจัย
เรื่องความเค็มเข้ามาเกี่ยวข้อง การวิจัยต่างๆ ที่กรมประมงศึกษาเป็นการเพ่ิมโอกาสในการส่งออก 
และเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร

ปัจจบุนัความต้องการสตัว์น�า้เพิม่มากขึน้ เพราะประชากรเพิม่ซึง่สวนทางกบัปรมิาณสตัว์ทะเลทีล่ดลง  
แนวโน้มผลผลิตจากธรรมชาติลดลง จ�าเป็นต้องเพาะเลี้ยงมากขึ้น หลายประเทศก็ให้ความส�าคัญกับ 
เรื่องนี้ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ อย่างญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึง มีการวิจัยที่เข้มข้น ลงลึกมาก เขาเพาะพันธุ์ได้เกือบ 
ทุกชนิด ล่าสุดมีโครงการที่ ได้การสนับสนุนจาก JICA (Japan International Cooperation Agency)  
งานวจิยัส่วนหนึง่เป็นการศกึษาการถ่ายเซลล์สบืพนัธุจ์ากปลาชนดิหนึง่มาสูป่ลาอกีชนดิได้ ภายใต้โครงการ 
ดังกล่าว JICA เราก็ส่งคนไปฝึกอบรม ขอให้เขาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้เรา ถ้าท�าได้ งานวิจัยเรื่อง 
ปลาจะพัฒนาไปอีกขั้น คือปลาหมอทะเลที่มีขนาดใหญ่ต้องกินอาหารเยอะ ใช้ระยะเวลานานกว่าจะ
เลี้ยงมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เราจะลองเอาเซลล์สืบพันธุ์ปลาหมอทะเลไปใส่ในปลาเก๋าเสือซึ่งตัวเล็กกว่า 
กนิอาหารน้อยกว่า ใช้พืน้ทีน้่อยกว่า แต่ให้ออกลกูมาเป็นปลาหมอทะเล ท�าให้ประหยดัพืน้ที ่ประหยดั
ค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา 

ส่วนประเทศเพือ่นบ้านเรากม็อีนิโดนเีซยี ไต้หวนั มาเลเซยี อย่างมาเลเซยีเขากพ็ฒันาเรือ่งปลาเก๋า 
จดุฟ้า แต่อตัราการรอดยงัต�า่เหมอืนกนั เขาบอกว่าการอนบุาลลกูปลาให้อตัรารอดเพิม่จาก 5% ไปที่  
10% นั้นยากมากๆ 

โดยทศันะส่วนตวัทีท่�างานมาร่วม 40 ปี เหน็ว่าปัจจบุนังานวจิยัด้านประมงอ่อนแอลงมาก ส่วนหนึง่ 
เป็นเพราะปัจจุบันมีงานหลากหลายด้าน เราต้องสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศต่อไป เพราะว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรจะมคีณุภาพได้ต้องมพีืน้ฐานมาจากงานวจิยั

A:
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ไทยเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางทรพัยากรชวีภาพสงูมากแห่งหนึง่ของโลก แม้จะมเีนือ้ทีเ่พยีง  
0.345% ของพืน้ที่ โลก แต่กลบัมคีวามหลากหลายทางชวีภาพของสตัว์และพชืมากถงึ 8% ของโลก 

จากการส�ารวจและรวบรวมพันธุ์หอยกาบน�า้จืดในประเทศไทย พบว่ามีพันธุ์หอยกาบน�้าจืดมากถึง  
72 ชนดิ หอยกาบหลายชนดิเมือ่น�ามาขดัเปลอืกจะเหน็ชัน้มกุทีส่วยงาม สามารถน�ามาใช้ในอตุสาหกรรม 
เครื่องประดับ เครื่องใช้ รวมถึงเครื่องเรือนมุกได้ 

ภายใต้พรจากธรรมชาตผิสานกบัความสามารถของนกัวจิยัไทย ท�าให้นกัวจิยัไทยประสบความส�าเรจ็ 
ในการพฒันาสายพนัธุห์อยมกุน�า้จดืชนดิ Chamberlainia hainesiana (C. hainesiana) ซึง่มลีกัษณะ
เด่นคือ เป็นหอยกาบสองฝาขนาดใหญ่ มีความยาวเปลือก 18-20 เซนติเมตร เปลือกหนา ภายใน
มีความแวววาวของชั้นมุก (Nacreous layer) ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับการเพาะเลี้ยงไข่มุก
น�้าจืด และสิ่งที่พิเศษไปกว่าน้ันคือ สามารถสร้างมุกที่มีความแวววาว สีสันสวยงามแปลกตา เช่น  
สีขาว สีชมพู สีม่วง สีเขียว สีฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยปกติแล้วไข่มุกสีเขียว สีฟ้าจะพบเฉพาะในมุกทะเล
เท่านั้น เช่น มุกของหมู่เกาะตาฮิติของฝรั่งเศส กล่าวได้ว่า ณ ขณะนี้ สายพันธุ์หอยกาบน�า้จืดที่ ไทย
พัฒนาขึ้นถือเป็นหนึ่งเดียวของโลกที่สามารถผลิตไข่มุกสีเขียว สีฟ้าได้

แม้ประเทศไทยจะมทีรพัยากรธรรมชาตช้ัินเลศิ แต่การเพาะเลีย้งหอยดงักล่าวยงัมอีตัราการรอดต�า่ 
เพียง 1-6% เท่าน้ัน จึงไม่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ สวก. จึงได้สนับสนุนงานวิจัย
โครงการ “การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน�้าจืดและการผลิตไข่มุกน�้าจืดเพื่อการพาณิชย์” เพื่อ
ศึกษาระบบการเพาะพันธุ์และอนุบาลหอยมุกน�้าจืดทั้งในระบบปิดหรือกึ่งปิด พัฒนารูปแบบการเลี้ยง 
หอยมุกให้มีอัตราการเติบโตที่ดี รวมถึงพัฒนาเทคนิคในการผลิตไข่มุกให้ ได้รูปร่าง ขนาด และสีสัน
ตามความต้องการของตลาด

ไข่มุกน�้าจืด อัญมณีแห่งสายน�้า  
โอกาสใหม่เศรษฐกิจไทย
โครงการ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน�้าจืดและ
การผลิตไข่มุกน�้าจืดเพื่อการพาณิชย์ (Development 
on freshwater pearl mussel culture and 
freshwater pearl produce for commerce) 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย 
ต�าแหน่ง : นักวิชาการประมงช�านาญการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี กรมประมง

โครงการ : การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน�้าจืดเพื่อการพาณิชย์ 
(Food development on freshwater pearl mussel culture for commerce)  
หัวหน้าโครงการ : ดร.วชิระ กิติมศักดิ์

ต�าแหน่ง : นักวิชาการประมงช�านาญการ ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด กรมประมง
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เมื่อโครงการด�าเนินไปได้ระยะหน่ึง พบว่า
หอยมีการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร จึงน�ามาสู่
โครงการต่อเนื่องคือ 

“การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยง
หอยมุกน�้าจืดเพื่อการพาณิชย์” เพื่อศึกษาอาหาร 
(แพลงก์ตอน) ทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสม 
ส�าหรับหอยมุกน�้าจืด เป้าหมายโครงการมุ่งให ้
การเพาะเลีย้งหอยมอีตัราการรอดสงูขึน้เป็น 80%  
ซึ่งจะช่วยจุดประกายฝันที่เป็นไปได้ของประเทศ 
ไทยในการเป็นผูน้�าการผลติไข่มกุน�า้จืดของโลก 

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• สามารถพัฒนาสายพันธุ์หอยมุกน�้าจืดที่ ให้ ไข่มุกที่มีสีสันสวยงาม แตกต่างและโดดเด่นจากไข่มุกน�้าจืด 
 ประเทศอื่นๆ 
• พฒันากระบวนการและวธิกีารเพาะเลีย้งหอยให้มอีตัราอยูร่อดสงูขึน้ จนสามารถทีจ่ะขยายผลในเชงิพาณชิย์ 
 ต่อได้
• สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศไทย

ปัจจบุนั เมือ่กล่าวถึงไข่มกุ ชือ่แรกๆ ทีค่นทัว่ไป 
นกึถงึคงเป็นไข่มกุน�า้จดืของจนี ไข่มกุ Akoya ของ 
ญ่ีปุ่น ไข่มุกตาฮิติประเทศฝรั่งเศส แต่ก้าวแรก 
ของประเทศไทยในการพัฒนาไข่มุกน�้าจืดได้เริ่ม 
ขึน้แล้ว ด้วยความสามารถของคณะวจิยัไทยโดยมี  
ดร.วชิระ กิติมศักดิ์ และคุณอ้อมเดือน มีจุ้ย เป็น
หัวหน้าคณะนักวิจัย

วนัหนึง่ข้างหน้า ไข่มกุน�า้จดื ไข่มกุเมอืงกาญจน์  
อาจกลายเป็นหนึ่งในสินค้าแบรนด์ไทยที่สร้าง 
ชือ่เสยีงให้ประเทศ สร้างอาชพี สร้างรายได้จาก
การท่องเทีย่ว และสร้างโอกาสเศรษฐกจิใหม่ของ 
ประเทศไทย 

Q: เหตุผลที่เลือกเส้นทางชีวิต
เป็นนักวิจัย

ดร.วชิระ ผมเรยีนวารชิศาสตร์ มศว บางแสน  
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา) เพราะชอบดู 
อควาเรยีมตัง้แต่เดก็ๆ ตอนเรยีนแค่คดิว่าเป็นงาน 
ที่แปลก ได้ด�าน�้า ได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตในน�้า ไม่ได้
คิดอะไรมากกว่านั้น แต่พอจบมาท�างานกับภาค
เอกชน ผมอยู่ฝ่ายฟาร์ม มีชาวบ้านแถวนั้นเข้ามา
ขอค�าปรึกษาเวลามีปัญหา พอสิ่งที่เราแนะน�าไป
แก้ปัญหาให้เขาได้กเ็ล่ากนัปากต่อปาก จนมคีนมา 
หาเกือบทุกวันเพื่อขอค�าปรึกษา ท�าให้ผมคิดว่า 
ถ้ายังอยู่ภาคเอกชนผมคงช่วยได้แค่คนไม่กี่คน  
แต่ถ้าไปอยู่หน่วยงานราชการ ผมอาจช่วยคนได ้
มากขึน้ จงึเป็นแรงบนัดาลใจให้มาท�างานราชการ 
ที่กรมประมง เป็นนักวิจัยมาจนถึงทุกวันนี้

A:
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คุณอ้อมเดือน ที่บ้านปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์หลายชนิด คลุกคลีกับพืชและสัตว์มาตลอด ฝันไว ้
เลยว่าถ้าเข้ามหาวิทยาลัยจะเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่สุดก็สอบติดคณะประมง ระหว่าง
เรียนได้ไปฝึกงานที่ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของหอยทะเล พอได้ลองท�าแล้วชอบ และท�าให้
เรามีโอกาสสะสมความรู้เกี่ยวกับหอยมาตั้งแต่ตอนนั้น 

พอเรียนจบก็ต้องเลือกว่าจะไปท�างานราชการหรือเอกชน ใจเราอยากรับราชการสักสองปีก่อนจะ 
ไปท�าเอกชน คดิว่าการท�างานราชการกค็อืการทีเ่ราคนืทนุ คนืภาษ ีตอบแทนประเทศ พอสอบบรรจไุด้ 
และทราบว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดกาญจนบุรีมีงานเกี่ยวกับหอย จึงขอมาบรรจุที่นี่และ 
จับงานวิจัยเกี่ยวกับหอยมาโดยตลอด ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูสัตว์ ให้ยืนดูสัตว์ทั้งวันก็ท�าได้ ดูว่าแมลง 
หนอน นก วันๆ เขาท�าอะไร 

ดร.วชิระ คุณอ้อมเดือนมีทั้งทักษะและความชอบ ถ้าสัตว์ป่วยหรือผิดปกติ เขาจะสังเกตเห็นทันที 
บางคนอาจจะเดินผ่านบ่อเลี้ยงไป แต่คุณอ้อมเดือนเดินผ่านปั๊บ เอ๊ะ...มันผิดปกติ เขาเป็นคนเข้าใจ
และใส่ใจว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความต้องการต่างกัน คนอย่างนี้ถ้าอยู่กับสัตว์ สัตว์จะมีความสุข และ 
คุณอ้อมเดือนถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยเพียงไม่กี่คนของประเทศไทย

Q: เราจะทราบได้อย่างไรว่า หอยกาบชนิดใดเหมาะกับการเพาะเลี้ยงไข่มุก
คุณอ้อมเดือน ถ้าต้องการท�าไข่มุกขนาดใหญ่ คุณสมบัติของหอยตัวที่เลี้ยงต้องใหญ่ เพื่อรองรับ 

ขนาดของไข่มกุท่ีจะโตขึน้ เปลอืกขนาดใหญ่กจ็ะมีโอกาสสร้างมกุได้หลายเมด็และข้างในต้องมคีวามมนัวาว 
ของชั้นมุก ส่วนสีไข่มุกจะข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของสีเปลือกหอยที่น�ามาใช้ ในการผลิตไข่มุก หอยสายพันธุ์ 
C. hainesiana เป็นหอยทีเ่ปลอืกมสีสีนัหลากหลาย โอกาสในการสร้างมกุน�า้จดืสต่ีางๆ ย่อมมมีากขึน้

A:
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Q: หอยกาบน�้าจืดที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นนี้มีลักษณะเด่นอย่างไร
ดร.วชิระ สายพันธุ ์ที่เราพัฒนาขึ้นเป็นหอยกาบน�้าจืดชนิดเดียวที่สามารถผลิตไข่มุกได้ทุกสี  

แม้แต่สีที่หายาก เช่น สีฟ้า สีเขียว ถือเป็นหนึ่งเดียวของสายพันธุ ์น�้าจืดที่ท�าได้ โดยทั่วไปมีแต ่
มุกทะเล เช่น มุกสีเขียวของตาฮิติหมู่เกาะฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะ ส่วนมุกน�้าจืด 
ที่ โดดเด่นของญี่ปุ่น คือ สีม่วง ของจีนจะเป็นสีเทากับสีส้มโอลด์ โรส แต่สายพันธุ์ของเราท�าได้ทุกส ี

Q: เมื่อมีสายพันธ์ุที่โดดเด่นแล้ว พัฒนางานวิจัยต่อไปอย่างไร 
คุณอ้อมเดือน ปัญหาที่เราพบคือ การเพาะเลี้ยงค่อนข้างยาก อัตราอยู่รอดต�่า เพราะหอย 

แรกเกิดมีขนาดเล็กแค่ 200 ไมครอนเท่านั้น และวงจรชีวิตในระยะเป็นตัวอ่อนจะต้องอาศัยปลา 
บางชนิดเพื่อเป็น host ในการเปลี่ยน stage จากตัวอ่อนไปเป็นลูกหอย เราได้ทดลองเลี้ยงตัวอ่อน 
หอยกับปลาหลายชนดิจนได้ข้อสรปุว่าปลานลิมคีวามเหมาะสมทีส่ดุ เราทดลองเพาะพนัธุม์าตัง้แต่ปี 2535  
แต่อัตราอยู่รอดต�่ามาก แรกๆ แค่หลักร้อย หลักพัน ล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้น

A:

A:



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  45

ตอนแรกทดลองอนุบาลในกระชังกลางแม่น�้า แต่ไม่รอดเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมยาก  
จงึเปลีย่นมาเลีย้งในระบบทีพ่ฒันาเลยีนแบบธรรมชาติโดยใช้ปลานลิมาเป็น host ซึง่ตวัอ่อนจะใช้เวลา  
7-10 วันในการเปลี่ยน stage กลายเป็นลูกหอยและเคลื่อนตัวลงสู่พื้นทราย

ตอนที่ตัวอ่อนออกจากตัวปลาก็ยังมีขนาดเล็กมาก กว่าจะโตขึ้นมา 1 เซนติเมตรนี่ยากมากเพราะ
นอกจากจะตัวเล็กแล้ว เปลือกยังบางมาก ถ้าไปกระทบถูกเขานิดเดียวเปลือกจะแตกและตายทันที 
เราต้องเลี้ยงในระบบต่อโดยไม่เคลื่อนย้ายเพ่ือลดการกระทบกระทั่ง จนกระทั่งมีขนาดประมาณ  
3 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าแข็งแรงพอแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในกระชังระบบเปิดโดยใช้แหล่งน�้าธรรมชาต ิ
ไหลเวยีน ด้วยกระบวนการเหล่านีท้�าให้ขณะนีอ้ตัราอยู่รอดของลกูหอยเพิม่ขึน้จากเดมิ 1-6% เป็น 50%  
แต่เป้าหมายอยากไปถึง 80% นอกจากพัฒนาเรื่องการเพาะพันธุ์แล้ว เรายังศึกษาเรื่องการปรับปรุง
สายพันธุ์ และศึกษาเรื่องการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกควบคู่กันไปด้วย

Q: ถ้านับจากปีแรกที่เราเพาะพันธ์ุได้ คือ 2535 จนถึงปี 2557 ยาวนาน
ถึง 22 ปี เพราะอะไรที่ต้องใช้เวลานานขนาดนัน้

ดร.วชิระ เดิมทียังไม ่มี ใครมองเห็นความส�าคัญของหอยตัวนี้ เป ็นงานวิจัยที่นักวิจัยท�า 
เพราะใจรัก ไม่ ใช่เพราะมีผู้สนับสนุนหรือเพราะมองว่ามี โอกาสพัฒนาไปเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

คุณอ้อมเดือน บางคนกท็กัว่าท�าไปท�าไมไม่มปีระโยชน์ ส่วนเรือ่งการผลติไข่มกุ ทกุคนกส็งสยัว่า 
เราจะผลิตท�าไม เพราะประเทศยักษ์ ใหญ่ด้านมุกน�้าจืดคือจีน มุกทะเลคือญี่ปุ่นและตาฮิติ ได้วิจัย 
และพัฒนาไปไกลมากแล้ว และมองว่าเราไม่สามารถก้าวตามทันได้ 

ดร.วชิระ แต่เราไม่ท้อหรือล้มเลิก เพราะม่ันใจว่าทรัพยากรชีวภาพของเรามีความโดดเด่น  
งานวจิยัเราไม่ได้ศกึษาเรือ่งการเพาะเลีย้งอย่างเดยีว แต่ยังศึกษาเรือ่งการพฒันาสายพนัธุ์ โดยทีค่นอืน่ 
อาจจะไม่รู้ จนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่มั่นใจได้ว่าเรามีศักยภาพพอที่จะสู้หรือดีกว่าประเทศอื่น

คุณอ้อมเดือน เดมิศกัยภาพในการผลติหอยของเราทัง้ปีคอืประมาณ 30,000 ตวั ซึง่ไม่เพยีงพอ 
ส�าหรับการขยายผลเชิงพาณิชย์ เราจึงได้เขียนโครงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. เมื่อปี  
2554 

Q: แล้วการวิจัยเกี่ยวกับอาหารเริ่มในช่วงไหน
ดร.วชิระ พอเราเร่ิมเพาะเลี้ยงหอยได้จ�านวนมากขึ้น พบว่าลูกหอยไม่ค่อยโต ข้อสันนิษฐานของ

เราคือ อาหารอาจไม่พอ อาหารของหอยก็คือแพลงก์ตอนชนิดต่างๆ ที่อยู่ ในน�า้ จึงน�ามาสู่โครงการ
วิจัยที่สองซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. เมื่อปี 2555 เพื่อศึกษาขนาด ปริมาณ ประเภทอาหารที่
เหมาะสมของหอยในแต่ละช่วงวัย 

เราเริ่มศึกษาว่าหอยกินแพลงก์ตอนชนิดไหน ซึ่งแพลงก์ตอนแบ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชและ 
แพลงก์ตอนสัตว์ ศึกษาระบบทางเดินอาหาร ผ่ากระเพาะหอยออกมาดู ศึกษาเอนไซม์ ในระบบ 
ย่อยอาหาร จากนัน้กท็ดลองด้วยการเลีย้งลกูหอยด้วยแพลงก์ตอนต่างชนดิกนั เปรยีบเทยีบว่าอาหาร
ชนิดไหนท�าให้ลูกหอยเติบโตเร็วและมีอัตรารอดสูง

A:

A:
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Q: ความก้าวหน้าในการศึกษาการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเพื่อผลิตไข่มุก
ไปถึงขัน้ใดแล้ว 

คุณอ้อมเดือน เมื่อหอยเติบโตพอ คืออายุประมาณ 2 ปี จึงเอามาปลูกถ่ายเนื้อเย่ือ แล้วน�าไป
เลีย้งต่อในกระชงัอกี 2 ปี หอยกาบ 1 ตวัสามารถผลติไข่มกุน�า้จดืได้ 30-40 เมด็ ในระยะแรกมกุที่ ได้ 
มีรปูร่างไม่กลม จงึได้ท�าการศกึษารปูร่างของชิน้เนือ้เยือ่ต่อรปูร่าง ลกัษณะของไข่มกุว่ามอีทิธพิลต่อกนั 
อย่างไร ซึ่งขณะนี้ก�าลังด�าเนินการวิจัยอยู่ 

ดร.วชิระ คุณภาพของไข่มุกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อันดับแรกคือสายพันธุ์ของหอย คุณภาพการ 
เพาะเลี้ยง และที่ส�าคัญคือขั้นตอนการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและความช�านาญในการ 
ฝึกฝน ซึ่งไม่ง่าย ระหว่างฝังแกนต้องเปิดฝาหอยให้อ้าออก มือต้องนิ่ง ถ้ามือไม่นิ่งฝังเนื้อเย้่ือไม่ดี  
ถงุมรีอยพบั ไข่มกุที่ ได้กจ็ะไม่กลม แต่จะง้างปากหอยกว้างเกนิไปก็ไม่ได้ เพราะอาจจะท�าให้กล้ามเนือ้ 
หอยได้รับบาดเจ็บ อักเสบและตาย

A:
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Q: การก�าหนดสีไข่มุกท�าได้อย่างไรบ้าง
คุณอ้อมเดือน ในการปลูกถ่ายเน้ือเยื่อ จะต้องมีหอยตัวหนึ่งสละชีพให้หอยอีกตัวหนึ่ง เรียกว่า

หอยให้เนื้อเยื่อ และหอยรับเนื้อเยื่อ หอยให้เนื้อเยื่อเราจะผ่าเอาส่วนที่เรียกว่าเยื่อแมนเทิล (Mantle) 
ซึ่งอยู่ด้านในของเปลือกออกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

จากนั้นเอาไปฝังลงไปในหอยอีกตัวหนึ่ง (หอยรับเนื้อเย่ือ) เนื้อเย่ือนี้จะท�าหน้าที่ผลิตไข่มุก ซ่ึงสี
ของไข่มุกที่ ได้จะขึ้นอยู่กับสีของหอยที่ ให้เนื้อเยื่อ 

   

Q: อะไรคือความฝันในฐานะนักวิจัยที่พัฒนาโครงการนี้ 
คุณอ้อมเดือน ในงานวิจัยเร่ืองเก่ียวกับหอยยังมีเรื่องน่าศึกษาอีกมากและเรามองไกลกว่านั้น 

เคยเห็นปลากัดไทยไหมคะ ในอดีตตัวหน่ึงอาจจะมีสีเดียว แต่ปัจจุบันเราก�าหนดสีได้ ให้เป็นสีริ้วธง
ก็ได้ ประเทศไทยเก่งมากนะในเร่ือง genetic สิ่งที่อยากท�าต่อไปคือการปรับปรุงสายพันธุ์ชนิดนี้ ให้ 
มีสีสันที่หลากหลายมากขึ้น มีการเติบโตเร็ว เพื่อให้เหมาะต่อการน�ามาใช้เชิงเศรษฐกิจ 

ดร.วชิระ งานด้านหอยมุกนี้เราร่วมคิดและเสนอไว้กับ สวก. งานจะมี 3 ระยะ รวม 7 ปี 3 ปีแรก
จะเน้นงานวิจัยเป็นหลัก จากนั้นระยะที่ 2 จะเริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พอถึงระยะที่ 3 ก็เริ่มเห็นผล
ทางเศรษฐกิจ เช่น ดึงกลุ่มอัญมณีเข้ามาเรื่องการแปรรูป สนับสนุนฟาร์มหอยมุกน�า้จืดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ถ้าการเลี้ยงหอยและผลิตไข่มุกเกิดขึ้นได้ ในระดับอุตสาหกรรม ห่วงโซ่การผลิตจะเกี่ยวข้อง
กับคนอีกมากมาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างแบรนด์ไข่มุกน�้าจืดของประเทศไทย นั่นเป็นสิ่งที่เรา
คิดและฝันไว้ร่วมกัน

A:

A:
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อุตสาหกรรมส่งออกอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคัญและน�าเงินตราเข้าประเทศมากมาย
ในแต่ละปี ซึ่งอาหารไทยเลื่องลือในเรื่อง “รสเผ็ด” และความจัดจ้านของเครื่องปรุงที่นอกจากจะช่วย
ขับรสชาติอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณในทางยา 

การส่งออกอาหารไทยจึงมีองค์ประกอบของพริกในรูปแบบต่างๆ หลายชนิด โดยในปี 2553 ไทย 
มีทั้งการส่งออกและน�าเข้าพริกรวม 3,324.67 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออก 2,597.95 ล้านบาท  
และน�าเข้า 726.72 ล้านบาท โดยผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องมทีัง้พรกิสด พรกิแห้ง พรกิป่น ซอสพรกิ และ
ผลิตภัณฑ์พริกต่างๆ โดยในการน�าเข้านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 100 ล้านบาท

ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารที่ ใช้พริกในการแปรรูปอาหารมีกว่าร้อยโรงงาน ทั้งโรงงานที่ ใช้พริก 
เป็นส่วนประกอบหลกั โรงงานที่ ใช้พรกิเป็นเครือ่งปรงุรส และโรงงานที่ ใช้พรกิเป็นส่วนประกอบในอาหาร 
ส�าเร็จรูป นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปพริกอีกจ�านวนมาก

อย่างไรก็ตาม แม้ ไทยจะเป็นผู้ส่งออกพริกและอาหารแปรรูปจากพริกรายใหญ่ แต่พบว่าขาด
การควบคมุคณุภาพสนิค้าในด้านความเผด็ หากสามารถควบคุมและแจ้งไว้ ในฉลากของผลติภณัฑ์เพือ่ 
บ่งชี้ความเผ็ดว่าน้อย เผ็ดปานกลาง หรือเผ็ดมาก จะเป็นจุดขายและแสดงถึงมาตรฐานของสินค้า 
ประการส�าคัญ องค์การมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ (Codex) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน GM 
Labeling และ Guideline ของสนิค้าพชืเมือ่ปี 2554 ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัสนิค้าพรกิและซอสพรกิ 
โดยให้มกีารระบคุวามเผด็ของพรกิในฉลากส่งออก จงึเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทยต้องพยายามด�าเนนิการ 
ตามมาตรฐาน

เผ็ดอย่างมีมาตรฐานด้วย 
เครื่องวัดความเผ็ด

โครงการ : การวจิยัและพฒันาหวัตรวจวดัสารแคปไซซิน
โดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ด
เพื่อการบ่งช้ีความเผ็ดส�าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 
(Research and Development of a Capsaicin Sensor 
Using Electrochemical Technique and a Construction 
of Heat Unit Identity for Determination of Heat 
Unit Identity for Determination of Heat Unit of 
Chili in Food Industry)
หัวหน้าโครงการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การวัดค่าความเผ็ดคือการวัดค่าปริมาณสาร 
แคปไซซนิ โดยมหีน่วยวดัเรยีกว่า “สโควลิล์” หรอื  
SHU (Scoville Heat Unit) นยิมใช้เครือ่งวดั High  
Performance Liquid Chromatography (HPLC)  
ที่มีความแม่นย�าสูง วัดได้ที่ความเข้มข้นต�่า แต่
เครือ่งมอืมรีาคาสงู และมขีัน้ตอนการเตรยีมสาร 
ที่ยุ่งยาก ต้องใช้ผู้ช�านาญการในการดูแลเครื่อง 
ท�าให้ผูป้ระกอบการไทยจ�านวนมากทีเ่ป็น SMEs  
ไม่สามารถจดัหาเครือ่งดงักล่าวส�าหรบัการใช้งาน

คณะนักวิจัยน�าโดย รองศาสตราจารย ์ 
ดร.วรีะศกัดิ ์สรุะเรอืงชยั แห่งสถาบนัพฒันาและ 
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบและคณะทรพัยากรชวีภาพ 
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
ธนบุรี จึงได้คิดค้นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสาร 
แคปไซซนิและไดไฮโดรแคปไซซนิด้วยวธิกีารทางเคมี 
ไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนไม่สูง ดูแลรักษาง่าย สามารถ 
ใช้ซ�้าหรือใช้แล้วทิ้ง ใช้ระยะเวลาตั้งแต่หยดสาร
จนเสร็จสิ้นการประมวลผลสั้นเพียง 2 นาที และ
ไม่ต้องอาศัยการควบคุมโดยผู้ช�านาญการ 

เครื่องดังกล่าวจะบอกค่าความเผ็ดเป็นหน่วย 
ทางไฟฟ้า และน�ามาแปลงเป็นหน่วย SHU  
ได้ตามหลักสากล ซ่ึงใช้วัดได้ทั้งแบบบสารสกัด 
แคปไซซนิ และวดัอาหารทีม่กีารแปรรปูหรอืมกีาร 
ผสมแล้ว จึงคาดว่าหากมีการน�าไปใช้ ในสถาน 
ประกอบการมากขึน้ จะเป็นการยกระดบัมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมอาหารของไทยซึ่งมีอัตราเติบโต
เพิ่มขึ้นทุกปี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย  
จบการศึกษาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ระหว่างท�าวทิยานพินธ์ได้เลอืกท�างานวจิยัด้านเคมี 
ไฟฟ้าเชงิวเิคราะห์ (Analytical Electrochemistry)  
จึงมคีวามเข้าใจในสหสาขาทัง้ฟิสกิส์ เคม ีชวีวทิยา  
มีประสบการณ์คลุกคลีกับการท�าไบโอเซ็นเซอร ์
ตั้งแต่ปี 2528 จึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา 
ไบโอเซ็นเซอร์ที่ ใช้ ในการตรวจวิเคราะห์สาร ซึ่ง 
สามารถพฒันาประยกุต์ใช้กบังานหลากหลายสาขา  
เช่น การแพทย์ อาหาร สิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่ 
การพฒันาเครือ่งวดัความเผ็ดนี้มีเป้าหมายเพื่อ 
สนบัสนนุให้ SMEs ในอตุสาหกรรมอาหารสามารถ 
ควบคุมคุณภาพและรสชาติได้สม�่าเสมอ ซึ่งจะ 
เป็นจุดขายและเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันใน
ตลาดอาหารระดับสากล

Q: ที่มาหรือแรงบันดาลใจใน
การคิดค้นเครื่องวัดความเผ็ด

ที่มาสนุกมาก คือสักสิบกว่าปีก่อน ระหว่าง 
รบัประทานส้มต�ากบัเพือ่นในแลบ็ ผมกส็งสยัขึน้มา 
ว่า “ปกติเราสั่งใส่พริก 3 เม็ด ทุกครั้งก็ได้ส้มต�า 
ไม่เผด็ แต่เอ๊ะ...ท�าไมครัง้นีม้นัเผด็ รูส้กึได้เลยว่า 
เผ็ดมาก” เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่า ถ้าเรามีเซ็นเซอร์
ตรวจวัดค่าความเผ็ดคงจะเท่ระเบิด พออยากท�า
ส้มต�าเซ็นเซอร์เลยมาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับพริก 
ท�าให้เข้าใจว่าพริกแต่ละสายพันธุ์เผ็ดไม่เท่ากัน 
พอค้นเพิม่กพ็บอีกว่า พรกิทีม่าจากพืน้ทีป่ลกูต่างกนั

A:
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จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• ราคาเครื่องไม่สูง เหมาะกับผู้ประกอบการทั้ง SMEs และบริษัทใหญ่
• หัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าราคาย่อมเยา สามารถใช้วัดต่อเนื่องหรือใช้แล้วทิ้ง
• สามารถแปลงค่าความเผ็ดของเคมีไฟฟ้าให้เป็นค่า SHU ตามหลักสากลที่มีความแม่นย�า

ฤดกูาลต่างกนัจะเผด็ไม่เท่ากนั เพราะมสีารความเผด็ไม่เท่ากนั ผมเลยสนใจทีจ่ะท�าเซ็นเซอร์วดัความเผด็  
โดยคิดโจทย์ต่อไปว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยมีมาก โดยมากเป็นรายใหญ่ แต่ SMEs ทั้งหลายที่
ผลิตน�้าพริกเผา ผงแกงส�าเร็จรูป เขาควบคุมความเผ็ดกันอย่างไร ก็มาทราบว่าวิธีควบคุมของเขาคือ
ใช้ชั่ง ตวง วัดปริมาณ แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องอาศัยคนชิมว่าเผ็ดระดับไหน ก็สงสัยต่อไปว่า หาก
ผลิตเพื่อส่งออก ถ้าชิมแล้ว QC และ QA ไม่ดีก็อาจมีปัญหาได้

วธิกีารท่ีคนชมิกเ็ป็นวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ได้เหมอืนกนั แต่ต่างจากการชมิไวน์ ความเผด็ไม่ใช่รสชาต ิ
แต่เป็นอาการเจบ็ปวด ซึง่เกดิจากการทีเ่ซลล์ประสาทรบัความรูส้กึบนลิน้ตอบสนอง การชมิบ่อยๆ กจ็ะ 
ทนทานขึ้นเรื่อยๆ และขาดความเสถียรจึงใช้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ จึงต้องมีการพัฒนา
เครื่องวัดที่บอกได้แม่นย�า น�าไปใช้ ในระบบ QC และ QA ของอุตสาหกรรมอาหารได้

Q: มีการตัง้เป้าหมายในการพัฒนาเครื่องวัดอย่างไร
ความเผ็ดมีสองรูปแบบคือแบบสมุนไพรคือ spicy กับแบบเผ็ดร้อนของพริกหรือ hot เราเน้นที่ตัว 

hot ซึง่สารที่ ให้ความเผด็คอืแคปไซซิน เราต้องการวดัแคปไซซนิให้ได้ ก็ไปศกึษาเอกสารว่าใครท�าวจิยั 
เรื่องนี้ ไว้บ้างก็พบระดับหน่ึง แต่ไม่พบการน�าไปใช้งานจริงจัง ผมมาลองวิธีทางเคมีไฟฟ้า ดูการท�า 
ปฏกิริยิาเคมีไฟฟ้าของสารแคปไซซนิและแคปไซซนิอยด์ว่าผลเป็นอย่างไร ก็ได้สญัญาณการวดัทางไฟฟ้า 
ตามที่ต้องการ จากนั้นไม่นาน บังเอิญทาง สวก. มาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ก็เลยประสานงานเรื่องขอทุน
เพื่อให้งานวิจัยนี้น�าไปประยุกต์ ใช้ ได้

A:
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หน่วยความเผ็ดตามมาตรฐานสากลเรียกว่า สโควิลล์ (Scoville Heat Unit : SHU) ตั้งชื่อตาม 
ผูท้ีค่ดิค้น ซึง่วธิกีารดัง้เดมินัน้วดั SHU โดยใช้ HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  
ซึ่งราคาสูงมาก และการใช้งานเครื่องต้องมีผู้ช�านาญ เราจึงหาวิธีพัฒนาเครื่องวัดความเผ็ดที่สามารถ
ใช้ได้ง่าย และต้นทุนต�่ากว่าวิธีการเดิมให้อุตสาหกรรมสามารถน�าไปใช้ได้

วิธีการคือ เราน�าสารแคปไซซินบริสุทธ์ิที่รู้ค่า SHU มาทดสอบโดยการวัดทางเคมีไฟฟ้า แล้ว
สร้างกราฟมาตรฐานสัมพันธ์กับค่าทางไฟฟ้า จากนั้นทดสอบกับการวัดตัวอย่างต่างๆ เช่น พริกสด  
พริกแห้ง ซอสพรกิ น�า้พรกิ พรกิแกง เป็นต้น มกีารศกึษาวธิสีกดัทีง่่ายๆ ให้ได้ปรมิาณแคปไซซนิมากๆ 
จากชนิดตัวอย่างต่างๆ ท�าการ Validate เปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ ดูความเสถียรการวัดซ�้าและค่า
เบี่ยงเบน และก�าหนด Specification ได้ ในท้ายสุด

  

Q: เมื่อได้แนวทางก็ต่อยอดมาพัฒนาเครื่องต้นแบบ
ครบั เรากพ็ฒันาส่วนเซ็นเซอร์ เงนิทนุวจัิยจาก สวก. กม็าพฒันาตวัเครือ่งต่อ ผมก็ใช้วธิเีอาท์ซอร์ส 

การสร้างตัวเครื่อง โดยเน้นการใช้งานสะดวก คือในการวัดค่าต้องสกัดความเผ็ดออกมาก่อน แล้วน�า
สารที่ ได้ไปหยดบนหวัตรวจวดัทีเ่ป็น screen printed electrode (อเิลก็โทรดแบบพมิพ์สกรนี) แล้วใส่
เข้าเครื่องอ่าน เครื่องก็จะอ่านค่าออกมาเลย ใช้เวลาแค่ 2 นาที เร็วกว่าวิธีการเดิมมาก

A:
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คือบริษัทใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวัดแบบ liquid chromatography รับได้กับ
ค่าเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ แต่ SMEs ท�าไม่ได้ เครื่องนี้จึงตอบโจทย์ SMEs ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ได้มาตรฐาน ที่ผมทราบมา อาหารส�าเร็จรูปบางชนิด คุณภาพพริกทุกซอง
ก็จะควบคุมมาตรฐานและมีรสเผ็ดเท่ากันหมดโดยใช้สารแคปไซซินเติมโดยตรง ถ้า SMEs ควบคุม
มาตรฐานการผลิตของตนได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมมาตรฐานเป็นข้อต่อรองในเชิงคุณภาพกับราคาสินค้าได ้

 

Q: การต่อยอดงานวิจัยในอนาคต
เคมีไฟฟ้า หรอื Electrochemistry นัน้ หลกัการคอืเป็นกระบวนการหนึง่ในการวดัสารต่างๆ ทีเ่รา 

รู้จักและคุ้นเคยคือ การวัดค่า pH โดยอิเล็กโทรด (electrode) ตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาศาสตร์มัธยม  
ปัจจุบันเคมี ไฟฟ้าแพร่หลายอยู่ ในทุกวงการ เช่น การวัดค่าน�้าตาลในเลือด ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  
การวดัค่าออกซเิจนในน�า้ หรอืเครือ่งแบบ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เอง
ที่นิยมใช้ ในปัจจุบันซึ่งมีราคาสูงนั้น ตัววัดสัญญาณ (detector) ก็มีการท�างานของเคมีไฟฟ้ามากมาย

ในอนาคตถ้ามีการประสานเร่ืองเคมีไฟฟ้ากับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพก็จะกลายเป็นไบโอเซ็นเซอร ์
ใหม่ๆ ส�าหรบังานแขนงต่างๆ อกีมากมาย และส�าหรบัอตุสาหกรรมอาหารยังมสีิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมาย  
ที่เราก�าลังศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ สวก. คือเซ็นเซอร์ส�าหรับตรวจวัดสารเร่งเนื้อแดง ซ่ึงก็ม ี
หลักการเดียวกับเครื่องวัดความเผ็ดเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารและรักษาขีดความ 
สามารถการแข่งขันของอาหารไทยในเวทีโลกได้

A:
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“มอด” แมลงตัวเล็กๆ แต่สร้างผลกระทบมหาศาลต่อการค้าข้าว การส่งออก รวมทั้งอุตสาหกรรม
ข้าวทั้งระบบ เนื่องจากท�าให้ข้าวเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถจ�าหน่ายได้ 

มอดที่พบในข้าวมี 4 ชนิด คือ มอดข้าวเปลือก มอดข้าวสาร มอดฟันเลื่อย และมอดแป้ง ซ่ึง 
ในอดีตวิธีการที่นิยมใช้คือรมข้าวด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์ แต่ในปี 2558 สารเคมีนี้จะถูกห้ามใช้ ใน 
หลายๆ ประเทศ ด้วยเหตุนี้ สวก. จึงให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการก�าจัดมอด 
ที่ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดยฝีมือนักวิจัยไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
ทองโสภา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบวงจรคลืน่ความถีว่ทิย ุ ผูค้้นพบ 
เทคนคิใหม่ โดยใช้หลกัการค่าความต่างทางไดอเิลก็ตรกิมอดทีแ่ตกต่างจากข้าวมาประยกุต์ใช้ประโยชน์  
โดยนักวิจัยได้ออกแบบวงจรให้มีค่าความถี่คลื่นวิทยุที่จ�าเพาะต่อการก�าจัดมอด และเมื่อข้าวกับมอด 
เคลื่อนตัวผ่านวงจรนี้พร้อมกัน ตัวมอดและไข่มอดจะรับพลังงานจากคลื่นที่จ�าเพาะนี้จนเกิดเป็นความ
ร้อนและตาย ในขณะทีข้่าวไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ เลย เทคนคินีส้ามารถก�าจดัตวัมอดและไข่มอดได้ถงึ  
100% จึงนับเป็นงานวิจัยที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 

นอกจากนี้ หลักการไดอิเล็กตริกยังสามารถน�ามาประยุกต์ ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือศัตรูพืชอื่นๆ ได้ โดย
อาศัยหลักการของเหลวในสิ่งมีชีวิตที่สามารถเหนี่ยวน�าคลื่นความถ่ีวิทยุให้เกิดเป็นความร้อนที่ต้อง
ค�านึงถึงการวิเคราะห์และออกแบบการให้ความร้อนไดอิเล็กตริกที่เหมาะสมกับแมลงแต่ละชนิดด้วย

เครือ่งมอืนีป้ระกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คอื ส่วนของวงจร แผ่นเพลท และไซโลส�าหรบัป้อนข้าวเข้าสู่ 
ตัวเครื่อง ซึ่งทั้งสามส่วนน้ีต้องออกแบบและผ่านการค�านวณตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นย�า ทั้งย่าน
ความถี่ที่ ใช้งาน รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเข้าสู่ตัวกลาง การดูดกลืนหรือการสูญเสียคลื่นความถี่ 
และก�าลังงานที่ต้องใช้ โดยผลจากการทดลองกับโลหะหลายชนิด พบว่าทองแดงเป็นโลหะที่สามารถ
แพร่กระจายคลื่นได้ดีที่สุด

การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 
เพื่อก�าจัดมอดข้าว

โครงการ : ออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบ
ไดอิเล็กตริกส�าหรับฆ่ามอดข้าว (Design of dielectric 
heating for kill rice weevil) 
หัวหน้าโครงการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา 
หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส�านักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ทีผ่่านมาในประเทศไทยและทัว่โลกมีการประยกุต์ 
ใช้คลื่นความถี่วิทยุกับงานด้านต่างๆ อย่างหลาก 
หลาย เช่น ด้านโทรคมนาคม การสื่อสาร ฯลฯ  
แต่การประยุกต์ ใช้งานกับภาคการเกษตรยังมีไม ่
มากนัก ซึง่วธิกีารใหม่นี้ ไม่เพยีงก�าจดัมอดข้าวและ 
ไข่มอดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังประหยัด ไร้
สารเคมตีกค้าง จงึช่วยยกระดบัคณุภาพของข้าว
ไทยให้ก้าวสูก่ารเป็น Food Safety ปลอดภยัต่อ 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ เมื่อสาร 
เมทิลโบรไมด์ถูกห้ามใช้ ในปี 2558 ซึ่งประเทศ 
เพื่อนบ้านหรือประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ ยัง 
ไม่พบวธิกีารอืน่ทดแทนที่ ได้ผลดกีว่าหรอืเทยีบเท่า 
การใช้สารเคม ี จะถอืได้ว่าประเทศไทยเป็นผูก้้าวน�า 

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• ประยุกต์ใช้คลืน่ความถ่ีวทิยใุนการก�าจดัมอดข้าวและไข่มอดโดยไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ไม่มสีารตกค้าง ใช้ง่าย  
 ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง
• ลดการน�าเข้าสารเคมี เนื่องจากเป็นวิธีการที่ ไม่ต้องใช้สารเคมี 
• เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกข้าวและอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ
• สามารถประยุกต์ใช้หลกัการเดยีวกนักบัการก�าจดัมอดหรอืแมลงในผลติผลการเกษตรอืน่ๆ ได้อย่างกว้างขวาง  
 เช่น ข้าวโพด มะขาม แป้ง ฯลฯ

เทคโนโลยีก่อนก้าวหนึ่ง ซ่ึงสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและส่งเสริมศักยภาพ
ของประเทศในเวทีการค้าข้าวโลก 

“คลื่น” เคลื่อนที่อยู ่รอบตัวเรา แม้ ไม่อาจ 
มองเห็น แต่ด้วยปัญญาที่ ไม่มีขีดจ�ากัด มนุษย์
สามารถน�าพลังงานจากคลื่นมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างหลากหลาย เช่น คลื่นความถี่วิทยุ คลื่น
ไมโครเวฟ คลื่นอินฟราเรด ฯลฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา  
คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ ใช้คลื่น
ความถีว่ทิย ุ(Radio Frequency : RF) โดยเฉพาะ 
ในงานด้านการออกแบบวงจรคลื่นความถ่ีวิทยุ 
(RF Circuit Design) ซึง่ในเมอืงไทยมผีูเ้ชีย่วชาญ 
อยูน้่อยราย และล่าสดุได้สร้างผลงานทีม่คีณุปูการ 
อย่างยิ่งต่อการค้าข้าวและอุตสาหกรรมข้าวไทย
ทั้งระบบ เมื่อสามารถออกแบบสร้างเครื่องให้
ความร้อนแบบไดอเิลก็ตรกิเพือ่พชิติมอดข้าวได้ส�าเรจ็

Q: ไดอิเล็กตริกคืออะไร
เป็นค�าถามที่มีคนถามผมบ่อยมากนะ ท�าไม

ไม่ใช้ชือ่ “เครือ่งฆ่ามอดข้าว” จะได้จบเลย คอืใน
การท�างานนี้ เราใช้หลักการความแตกต่างของ
ไดอิเล็กตริกเป็นตัวออกแบบวงจร เพราะมอดมี 
ค่าไดอิเล็กตริกทางฟิสิกส์ค่าหนึ่ง แล้วข้าวก็มี 
ไดอเิลก็ตรกิอกีค่าหนึง่ ซึง่ค่าไดอเิลก็ตรกินีก้จ็ะไป 
เหมาะกับความถี่ ใดความถี่หนึ่ง

A:
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ถ้าเราใช้ความถีท่ีเ่หมาะสมกบัมอด เมือ่มอดกบัข้าวไหลผ่านเครือ่งมาพร้อมกนั มอดจะรบัพลงังาน 
คลื่นเกิดเป็นความร้อนแล้วตาย ในขณะที่ข้าวจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลย จึงเป็นที่มาของชื่อเครื่อง
คือ “เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกเพื่อฆ่ามอดข้าว” ถ้าพูดในสนามวิชาการ ในแวดวงฟิสิกส์
หรือเอ็นจิเนียริ่ง พอพูดถึง “ไดอิเล็กตริก” จะเข้าใจหลักการท�างานทันที

Q: ถ้ามอดต่างสายพันธุ์จะมีค่าไดอิเล็กตริกต่างกันไหม
คล้ายๆ กัน แตกต่างแค่ระดับจุดทศนิยม แต่ถ้าเป็นแมลงคนละชนิดก็จะแตกต่างกันเลย ด้วย

ความรู้ชุดนี้ท�าให้เราสามารถประยุกต์ ใช้หลักการนี้กับเรื่องอื่นๆ ได้
เล่าให้เข้าใจง่ายๆ หลกัการท�างานของเครือ่งจะมแีผ่นเพลท 2 แผ่น ซึง่สร้างสนามไฟฟ้าความเข้ม 

สูงมาก เหมือนเดินผ่านไปในสนามไฟฟ้าแล้วโดนไฟดูดตาย แต่อันนี้ ไฟดูดมอดตาย

Q: จุดเริ่มต้นความคิดในการท�าโครงการวิจัยนี้ 
ปี 2554 มผีูป้ระกอบการค้าข้าวจากบรุรีมัย์แบกข้าวครึง่กระสอบมาหาผม เหมน็หนื มอดเยอะมาก  

เขาเล่าปัญหาว่าเวลาส่งข้าวไปต่างประเทศต้องเอาคนรมยาฆ่ามอดลงไปกับเรือด้วย ประเทศในกลุ่ม 
อียูเข้มงวดมากถ้าเจอมอด ข้าวจะถูกส่งกลับทั้งล�า ตอนนั้นผมฟังแล้วก็รับโจทย์ไว้ 

จากนัน้ไม่นานเกิดปัญหาจ�าน�าข้าว ซ่ึงอุตสาหกรรมข้าวเจอปัญหาหนกัมาก และกลายเป็นจดุอ่อนท�าให้ 
ส่งออกข้าวไม่ได้ เพราะถ้ารมสารเคมมีากไปก็จะตกค้าง รมน้อยเกนิไปกเ็สีย่งคอืมอดอาจจะหลงเหลอือยู่

A:

A:
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ชวีติผมอยูก่บัการอ่านหนงัสอื ถ้าสมมตมิีโจทย์มาให้ผม 1 โจทย์ ผมจะนัง่อ่านหนงัสอือย่างเดยีวเลย  
6 เดือน ค้นเปเปอร์ทั่วโลก โครงการน้ีก็เช่นกัน ผมน่ังอ่านเปเปอร์จากทั่วโลก 30-40 ชิ้นอยู่นานถึง  
3 เดือนว่าในการไล่แมลงมีวิธีไหน อย่างไรบ้าง ก็พบว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเคยศึกษา
ไว้เมือ่สกั 10 ปีทีแ่ล้ว แต่ท�าเรือ่งมอดข้าวสาล ีโดยใช้คลืน่ในย่านความถีท่ี่ ใกล้เคยีงกบัทีเ่ราใช้ จากนัน้ 
ใช้เวลาอีก 6 เดือน เริ่มสร้างเครื่องทดลองจนเห็นความเป็นไปได้ จึงเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจาก 
สวก. โดยส่วนตัวนะ งานวิจัยของผมต้องมั่นใจ 60-70% แล้วว่าเวิร์ก เห็นทางเป็นไปได้จึงจะหาทุน 

Q: ปัญหาเรื่องมอดส่งผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมขา้วไทยมากน้อยอยา่งไร
มอดเป็นปัญหาระดับชาตินะ ตอนเราคิดท�าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ แต่พองานวิจัยนี้แพร่

หลายออกไป เบอร์หนึ่งของวงการค้าข้าวของประเทศไทย ซีพีก็มาเยี่ยมชมเราสองสามครั้ง สมาคม
โรงสีข้าวก็รวบรวมสมาชิกมาฟังเรา คือกระทบกับอุตสาหกรรมข้าวและการค้าข้าวทั้งระบบ 

มอดสร้างปัญหา 2 ส่วน อย่างแรกคือตัวมอด สองคือไข่มอดที่แฝงตัวอยู่ ในเมล็ดข้าว ไข่มอด
สีขาว เล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มอดหนึ่งตัวมีไข่ประมาณ 100 ฟอง เขาจะกัดเมล็ดข้าวแล้ว
วางไข่ข้างใน แล้วเขาไข่ทุกวัน เพราะฉะนั้นปล่อยไว้พักเดียวมอดพรึ่บเลย 

ระหว่างเป็นตัวอ่อนเขาจะไม่ออกมา จะกินอยู่ข้างในเมล็ดข้าว จะออกมาตอนเป็นตัวเต็มวัยแล้ว 
ถ้ามีมอดเยอะๆ ข้าวจะกลายเป็นผงเลย ท�าให้เกิดความชื้นและมีกลิ่นหืน 

ตอนแรกท่ีเราฆ่ามอดได้ เอาไปโชว์ให้โรงสดี ู เขานิง่เลยนะ เขาบอกว่าเวลาสตีวัมอดไม่มเีหลอืหรอก  
เพราะการสอีณุหภมูเิกอืบ 70 องศา มอดตายหมดแหละ ดงันัน้ตอนบรรจไุม่มมีอดแน่นอน แต่ไข่มอด 
ในเมล็ดข้าวนีส่ปัิญหาเพราะไม่ถกูความร้อน เราคดิเครือ่งฆ่ามอดข้าว แต่เขาอยากให้ฆ่าไข่มอด (หวัเราะ) 

A:
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Q: แต่เครื่องนี้ก็ท�าได ้
ท�าได้สิ เพราะความสามารถของคลื่นมันทะลุทะลวงลงไปได้ กลายเป็นว่าที่สิ่งเขาคาดหวังว่าจะ

ฆ่ามอดข้าว ฆ่าไข่มอด คลื่นนี้ ใช้ ได้สมบูรณ์แบบเลย คลื่นที่เราออกแบบเข้าไปในผิวข้าวได้ด้วย แต่ 
ไม่ได้ท�าลายคุณค่าหรือวิตามินต่างๆ ในข้าว 

คลื่นที่ ใช้ ในการฆ่ามอดข้าวเป็นคลื่นความถี่วิทยุที่มีย่านความถ่ีต�่า คลื่นความถ่ีมีหลายช่วง แต่เรา 
ต้องเลอืกความถีท่ีเ่หมาะสม ไม่รบกวนย่านความถีท่ี่ ใช้งานอยูแ่ล้ว และปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อมนษุย์ 

Q: ก�าลังการผลิตของเครื่อง
เครื่องของเราท�าได้สูงสุด 10 ตันต่อชั่วโมง เพราะถ้ามากกว่านั้นจะเริ่มอันตราย ตอนเราสร้าง

ส�าเร็จใหม่ๆ แค่เห็นมอดตายเราก็ดีใจ กระโดดโลดเต้นแล้ว แต่ก�าลังการผลิต 1 ตันต่อชั่วโมงใช้ ใน
ระดับอุตสาหกรรมไม่ได้ เราก็พัฒนาจนเป็น 10 ตันต่อชั่วโมง ถ้าเป็นโรงสีขนาดใหญ่ก็ต้องใช้วิธีการ
ขนานเครื่อง

Q: ความรู้สึกหรือความคาดหวังที่มีต่องานวิจัยนี้
การท�าโปรเจ็กต์นี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีผลกระทบเยอะ แต่วันนี้ภูมิใจว่าผลงานเราเป็นประโยชน์

ต่อสังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อบต. อบจ. ไปจนถึงผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่
ของประเทศ คือกระทบไปหมด และนอกจากข้าวแล้ว ตอนนี้ข้าวโพด แป้ง มะขาม มาหาเราหมด 
อุตสาหกรรมที่เห็นผลกระทบไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมข้าว แต่รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารด้วย  

ในส่วนของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ยกตัวอย่าง ธัญพืชถ้าเก็บไว้จะเกิดแมลงกวนแน่นอน 
มะขามก็เจอมอดมะขาม แป้งก็มีมอดแป้ง แล้วงานวิจัยของเราสามารถแก้โจทย์เหล่านี้ ได้ 

ส่วนการต่อยอดงานวจิยัไปสูธ่รุกจิ ไม่ใช่ความสนใจของผม เพราะสดุท้ายประเทศไทยได้ประโยชน์  
นั่นก็เพียงพอแล้ว

A:

A:

A:
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ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญที่นอกเหนือจากบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกน�าเงินตราเข้า
ประเทศจ�านวนมาก ซึง่ปัจจยัในการยกระดบัการแข่งขนัของข้าวไทยมหีลายประการ นอกจากพนัธุข้์าว 
ที่ดีเพื่อให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว กระบวนการเก็บรักษาที่ดีก่อนสินค้าจะถึงมือผู้บริโภคก็มีความ 
ส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั และเนือ่งจากข้าวเป็นพชือาหาร ท�าให้ผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่วต้องเผชญิ 
กับการก่อกวนของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะด้วงงวงข้าว

ปัจจุบันในโกดังหรือไซโลเก็บข้าวจะพบการปนเปื้อนและเข้าท�าลายข้าวของด้วงเต็มวัย ไข่ หนอน  
ดักแด้จะอาศัยและเติบโตอยู่ในเมล็ด ซ่ึงเป็นการท�าลายข้าวและเพิ่มความชื้นให้กับข้าวโดยรวมที่อาจ 
ก่อให้เกดิเชือ้ราและเชือ้โรคอืน่ๆ ตามมา เพือ่ป้องกนัความเสยีหายนี ้ผูป้ระกอบการจงึต้องใช้สารเคมีในการ 
รมฆ่ามอดคอื เมทลิโบรไมด์ แต่พบว่าการรมสารดงักล่าวไม่สามารถฆ่าไข่และหนอนทีซ่่อนตวัอยูภ่ายใน
เมล็ดข้าวสารได้ อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในการรมซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานและ 
ค่าใช้จ่ายเพราะต้องรมนานถึง 24-48 ชั่วโมง และสารนี้ยังมีฤทธิ์ท�าลายชั้นโอโซน 

ด้วยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจึงมีการประกาศห้ามใช้สารเมทิลโบรไมด์ภายใน
ปี 2015 นี้ ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกข้าวของไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาข้าวด้วยเช่นกัน และ 
แม้จะมสีารเคมตีวัเลอืกอืน่ เช่น ฟอสฟีน แต่กน็บัเป็นสารเคมชีนดิก๊าซทีม่อีนัตรายและต้องใช้ระยะเวลา 
ในการรมนาน 7-9 วัน ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงเห็นความส�าคัญของ
การค้นหาทางเลือกใหม่ในการก�าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพและต้องมีความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค 
อีกทั้งต้นทุนไม่สูงเกินไป เพื่อให้ข้าวไทยสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

คณะนักวิจัยได้ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นที ่
ได้รบัการวจิยัและพฒันาในประเทศไทยน้อยมากเมือ่เทยีบกบัคลืน่ไมโครเวฟมาใช้ ในการแก้ไขปัญหานี้  
โดยสถาบนัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นแห่งแรกทีม่กีารทดลอง RF-Heating 

เครื่องฆ่ามอดข้าวสาร 
ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัย
โครงการ : การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนา
วิธีการในการก�าจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยี
จากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
(Prototype and Protocol Development to Control 
Rice Weevil in Milled Rice by Radio Frequency 
Technology for Cleaned and Safety Food)
หัวหน้าโครงการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในระดบั Lab scale โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั 
Georg-August Universitat Gottingen ประเทศ 
เยอรมนี และพบว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุก่อให้ 
เกิดความร้อนที่ก�าจัดแมลงได้โดยไม่สร้างความ 
เสยีหายต่อวตัถดุบิข้าว จงึได้พฒันาเครือ่งต้นแบบ 
ส�าหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

หากมีการส่งเสริมให้เครื่องฆ่ามอดเป็น
ทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู ้ประกอบการโรงสีข้าว 
ไม่ว่าจะเป็นโรงสีขนาดชุมชนหรือโรงสีขนาดใหญ่  
ตลอดจนผู้ประกอบการส่งออก จะเป็นการช่วย
แก้ปัญหาสินค้าข้าวได้หลายมิติทั้งในด้านความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค คุณภาพสินค้า และ 
ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์ 
• เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยและของโลก เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการก�าจัดมอดข้าว
• ปลอดภัย ไร้สารเคมี ยกระดับคุณภาพสินค้าข้าวส่งออกของไทย

การพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตร ไม่เพียง 
เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่นานัปการของเกษตกร หาก 
แต่งานวิจัยที่ดียังแฝงไว้ด้วยการแก้ ไขปัญหาใน
หลากหลายมิติ เช่นเดียวกับเครื่องฆ่ามอดข้าว 
ด ้วยคลื่นความถ่ีวิทยุที่ รองศาสตราจารย ์  
ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ และคณะได้พยายาม
คิดค้นพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกในการก�าจัดมอด
ข้าวโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และไม่สร้าง
ภาระให้กับโลกเหมือนการใช้สารเคมี ในหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา 

Q: แนวคิดในการท�าเครื่อง
ฆ่ามอดข้าว

ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรมีอยู่ 
ตลอดเวลา ดฉินัท�างานวจิยัเกีย่วข้องกบัเมลด็พนัธุ ์
มาก่อน ซึง่พบทัง้ปัญหาเมลด็ทีเ่กดิจากโรคและแมลง  
โรคข้าวมนีกัวจิยัท�างานมากมาย แต่แมลงก�าจดัยาก 
ซึ่งมีหลายชนิด พืชแต่ละชนิดก็มีแมลงศัตรูพืช 
เฉพาะเจาะจง บางตัวอาศัยอยู่ข้างนอกผลผลิต  
บางตัวอาศัยอยู่ข้างในผลผลติ อย่างข้าวนีม่แีมลง 
หลายชนดิทัง้มอด ผเีสือ้ข้าวเปลอืก ผเีสือ้ข้าวสาร  
เพราะฉะนั้นกลไกและวิธีการจัดการก็แตกต่าง
หลากหลาย ข้าวสารนี่มีคนร้องอยู่เรื่อยว่ามีมอด 
เดินอยู่ในข้าวถุง เราก็คิดว่าใช้อะไรได้บ้าง ก่อน
หน้านี้เราเคยใช้คลื่นความถ่ีมาก่อนบ้างแล้ว เช่น  
ฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับข้าวกล้องงอก ข้าวมอลต์  
เชื้อราชนิดต่างๆ คือเมื่อเราก�าจัดเชื้อโรคได้ดีก็ม ี
คนเอาโจทย์ใหม่มาให้คอืก�าจดัแมลง กท็�าการวจิยั 
ต่อเนือ่งประมาณ 13 ปีมาแล้ว แต่เรือ่งมอดเริม่เมือ่  
5-6 ปีที่แล้ว

A:
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เราท�างานบูรณาการกับความรู้แขนงอื่นๆ มีการปรึกษากับอาจารย์ด้านกีฏวิทยา นักโรคพืช  
นักพืชไร่ อาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล งานก็เดินหน้าเพราะแต่ละคนมีความ
ช�านาญในสาขาวิชาของตัว มาแลกความรู้กัน ประยุกต์ร่วมกัน จะเก็บเกี่ยวข้าวมาในจังหวะไหนจึง
เหมาะ ความชื้นเท่าไร คือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน�ามาพิจารณาในงานวิจัยด้วย

Q: อาจารย์ค้นพบเครื่องฆ่ามอดได้อย่างไร
เริม่แรกคอืมเีพือ่นอาจารย์ด้วยกนัอยูท่ีเ่ยอรมนซีึง่เป็นวศิวกร พฒันาเครือ่งมอืเครือ่งจกัรการเกษตร 

หลายอย่าง เช่น เครือ่งเกบ็เกีย่ว เครือ่งตดั เครือ่งบดย่อย เขาพฒันาเครีอ่งมอือยูเ่ครือ่งหนึง่ใช้ในการ 
อบแห้งซึง่บ้านเขาไม่ค่อยมปัีญหาเรือ่งแมลงมากมายเหมอืนบ้านเรา เขาให้ยืมเครือ่งมอืมาท�างานในประเทศไทย  
เราได้น�ามาใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ ปรากฏว่าก�าจัดโรคและแมลงได้หลายชนิด โดยต้องปรับจูน 
กรรมวธิต่ีางกนัไป คอืกรรมวธิจีะท�าให้เกดิความร้อนในระดบัเซลล์ ท�าให้สิง่ทีเ่ราไม่ต้องการถกูก�าจดัได้ 
ในทุกความลึก เช่น รา แมลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุดิบ เมื่อลองกับมอดข้าวสารก็ได้ผล ก็เลย
พัฒนาเป็นเครื่องฆ่ามอดข้าวสารโดยเฉพาะ และขยายใหญ่ขึ้นให้รองรับได้ ในระดับอุตสาหกรรม

A:
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Q: หลักการท�างานของเครื่องฆ่ามอด
หวัใจคอืการสร้างความร้อนจากการใช้ตวัก�าเนดิคลืน่ความถ่ีวทิยุ ท�าให้เกดิสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าขึน้ 

ในตัววัตถุดิบเหมือนในไมโครเวฟ แต่สามารถให้ความร้อนได้สม�่าเสมอกว่า และมีความลึกมากกว่า 
เป็นการให้พลงังานความร้อนในระหว่างเพลทสองเพลท ควบคมุพลงังานให้อยู่ในบรเิวณนี ้ไม่ใช่เป็นการ
ส่งสัญญาณวิทยุนอกเหนือบริเวณเครื่องมือ ดังนั้นไม่มีความน่าวิตกเรื่องความปลอดภัยต่อคน

เครือ่งต้นแบบท่ีได้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจาก สวก. นีร้องรบัการผลติได้ 600 กโิลกรมัถงึ 1 ตนัต่อชัว่โมง  
แต่ผู้ประกอบการข้าวบอกว่าน้อยไป เพราะว่าเขาท�างานทัง้กลางวนัและกลางคนื ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 
ท�างานทุกวัน 365 วัน วันหนึ่ง 500 กว่าตัน นักวิจัยก็แนะน�าผู้ประกอบการที่ต้องการว่าต้องท�าเป็น
หลายไลน์ผลิต คือเอาเคร่ืองมือน้ีมาเรียงต่อกัน ก็จะได้ก�าลังการผลิตตามที่ต้องการ หลังจากนั้นก็มี
หน่วยงานราชการให้ความสนใจ คณะท�างานก็ได้มีโอกาสขยายขนาดขึ้นเป็น 3 ตันต่อชั่วโมง

A:
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Q: ความมุ่งหวังของอาจารย์ในอนาคตต่อการพัฒนาเครื่องนี้
จรงิๆ แล้วเจตจ�านงของนกัวจิยักอ็ยากให้มผีู้ ใช้ประโยชน์ให้สงูสดุ ใจของดฉัินเองอยากให้เครือ่งมอืนี้  

ลงไปใช้ประโยชน์ในระดบัของสหกรณ์ หรอื อบต. จดังบส�าหรบัการพฒันาการเกษตรบ้างนอกเหนอืจาก 
สาธารณูปโภคอื่นๆ สมมติว่าถ้ามีสักเครื่องในสหกรณ์ แล้วชุมชนผลิตข้าวปลอดแมลง ปลอดสารเคมี 
บรรจุถุงด้วยตัวเองจะดีมาก และอาจประยุกต์กับพืชผลเกษตรอื่นได้อีก เช่น พริกแห้ง มะขามหวาน 
ถั่ว ผลไม้แห้ง ชุมชนเองก็จะมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน คือปลอดภัยในระดับหมู่บ้านก่อน แล้วก็
ผลิตอาหารปลอดภัยระดับประเทศ ระดับโลกได้

ในท�านองเดียวกัน บริษัทเอกชนที่ต้องการแปรรูปอาหารปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี เครื่องมือนี้ 
ก็สามารถต่อยอดได้อีกมาก เช่น การควบคุมแมลงในถ่ัวเปลือกแข็ง ผลไม้อบแห้งส่งออกไปถึงยุโรป  
อเมรกิา กจ็ะมแีมลงตวัเตม็วยัออกมา ซึง่เกดิเนือ่งจากไข่แมลงทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑ์ซึง่ไม่ได้ท�าการควบคมุ 
มาก่อนได้ท�าลายผลิตภัณฑ์เสียหาย เราสามารถท�างานร่วมกันแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ ได้ อย่างเวลานี ้
ก็มีผู้สนใจน�าไปใช้กับผลไม้แห้ง ผลิตผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้าวสาร 

อยากให้ผู้เกี่ยวข้องและคนในแวดวงให้ความส�าคัญกับเรื่องหลังการเก็บเกี่ยว เพราะการมุ่งเรื่อง 
เพิม่ผลผลติต่อไร่นัน้ดเีป็นสิง่ทีท่�าอยูแ่ล้ว แต่ประเดน็หนึง่ทีค่นมกัไม่ค่อยพดูถงึคอื ท�าอย่างไรให้ผลผลติ 
ที่ ได้มามากๆ นั้นยังคงมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคด้วย ถ้าเก็บรักษาดี การสูญเสีย 
กน้็อยลง เรามแีต่สถติกิารผลติข้าว แต่เราไม่เคยมสีถติแิท้จรงิว่าหลงัจากนัน้มเีสยีหายหรอืไม่และเป็น 
ปรมิาณเท่าใด และใช้ต้นทนุเท่าใดในการบรหิารจดัการ กรณีใช้สารเคมเีกบ็รกัษาพชืผลต้นทนุอาจจะถกู  
แต่อย่าลืมว่ามีปัญหาอื่นพ่วงมา เช่น สารปนเปื้อนตกค้างในอาหาร ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ตกค้าง คือมีต้นทุนของสังคมอื่นๆ แฝงอยู่อีกมาก

A:
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ไทยเป็นผู้น�าในการส่งออกกล้วยไม้และหวายเขตร้อน โดยมีทั้งบริการรับเพาะเนื้อเยื่อ การส่งออก
ต้นกล้วยไม้และแบบตัดดอก น�ารายได้เข้าประเทศในปี 2556 สูงถึง 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ภายหลงัทีต่่างประเทศได้มข้ีอก�าหนดเรือ่งการน�าเข้ากล้วยไม้ปลอดไวรสั เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
ไทยจึงต้องตื่นตัวในการเพิ่มคุณภาพของกล้วยไม้และคัดกรองต้นที่ปลอดเชื้อก่อนส่งออก 

ปัจจุบันกล้วยไม้จ�านวนมากพบโรคระบาดจากโรคและแมลง ซ่ึงเชื้อไวรัสเป็นภัยเงียบที่ท�าให้
ผลผลิตลดลงในเชิงปริมาณและความงาม ต้นทรุดโทรม และเกิดเป็นแผลในส่วนต่างๆ แต่เกษตรกร
เข้าใจผิดว่าเกิดจากแมลง และขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะนักวิจัยจึงเก็บข้อมูลตั้งแต่การเพาะ
เนื้อเยื่อ การปลูกต้นอ่อน จนเติบโตเป็นต้นระยะให้ดอก พบว่าต้นที่มีเชื้อไวรัสจะให้ผลผลิตต�่ากว่าต้น
ที่ปลอดไวรัสในทุกระยะ ตั้งแต่ขั้นโปรโตคอร์ม แคลลัส แยกเป็นหน่อ เจริญเป็นต้นและให้ดอก 

จากการส�ารวจ คณะนักวิจัยพบเช้ือไวรัส CyMV มากในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย สกุลแวนด้า 
สกุลสาวน้อยเต้นระบ�า และสกุลฟาแลนน็อปซิสในอัตรา 30-100% และแม้จะพบไวรัส ORSV ใน
อัตราที่น้อยกว่าคือเฉลี่ย 20-50% ส่วนไวรัส PhCSV ไทยไม่ใช่แหล่งก�าเนิด แต่พบมากในกล้วยไม้
น�าเข้าจากไต้หวันและญี่ปุ่น

แต่เดิมนั้นกรมวิชาการเกษตรได้ผลิตและจ�าหน่ายชุดตรวจสอบไวรัส 2 ชนิดคือ CyMV 
และ ORSV เทคนิคการตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ  
คณะนักวิจัยจึงหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกให้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส 
ได้เองด้วยต้นทุนที่ต�่า โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวก. และได้เป็นชุดตรวจไวรัสแบบง่าย POCy 
KIT ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสได้ถึง 3 ชนิดในตลับเดียวกัน คือเชื้อ CyMV เชื้อ ORSV และเชื้อ 
PhCSV ในราคาที่ย่อมเยา

POCy KIT ตรวจไวรัสแบบง่าย
กล้วยไม้งาม ปลอดโรค ผลผลิตสูง

โครงการ : พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและ
เทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส (Development 
of Practical Viral Detection Kits and Production 
Technique for Viral Disease Free Orchids) 
หัวหน้าโครงการ : นางสุรภี กีรติยะอังกูร
หน่วยงาน : ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ชดุตรวจไวรสันีน้อกจากจะช่วยผูป้ระกอบการ 
ส่งออกให้ตรวจได้เอง และทราบผลได้รวดเร็ว
ภายในระยะเวลา 5 นาทีแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ 
ผู้เกี่ยวข้องในวงการกล้วยไม้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 
ห้องแล็บที่บริการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อซึ่งระยะหลัง 
มอีอร์เดอร์จากต่างประเทศมากขึน้ หากสามารถ 
คดักรองต้นพนัธุห์รอืส่วนขยายพนัธุ์ ให้ปลอดไวรสั 
ก่อนน�ามาขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะท�าให ้
บริการมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อเติบโต 
เป็นต้นจ�าหน่ายไปสู่เกษตรกรหรือฟาร์มกล้วยไม ้
ต้นก็จะสมบูรณ์ ให้ผลผลิตดอกสูง ไม่โทรมเร็ว  
มีอายุยาวกว่าต้นที่ติดเชื้อ วงรอบในการเปลี่ยน 
ต้นจะนานกว่า ดงันัน้เกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการ 
ฟาร์มก็ย่อมจะประหยัดต้นทุนมากกว่าด้วย 

ไวรัสเป ็นภัยเงียบที่ คุกคามพืชเศรษฐกิจ

หลายชนิด ในฐานะนักวิชาการโรคพืชก็เหมือน

ต�ารวจที่ต้องคอยป้องปรามผู้ร้าย เพราะการที่

ไวรสัท�าให้พชืทรดุโทรม ผลผลติลดลง ท้ายทีส่ดุ

ย่อมส่งผลต่อการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

กล้วยไม้ทั้งแบบตัดดอกและแบบต้นเป็นพืชชนิด 

หนึง่ทีท่�ารายได้เข้าประเทศจ�านวนมากในแต่ละปี  

แต ่ก็ ไม ่พ ้นการคุกคามจากไวรัส คุณสุรภี  

กรีตยิะองักรู และคณะจงึร่วมกนัวจิยัและค้นคว้า

วิธีป้องกันไวรัสแพร่ระบาดในกล้วยไม้ โดยเน้น 

กรรมวธิกีารตรวจทีง่่าย ได้ผลแม่นย�า และราคา 

เหมาะสม

Q: ปัญหาไวรัสกับกล้วยไม้
มีมานานแล้วใช่ไหม 

ใช่ค่ะ ปัญหามีมานานแล้ว เราก็คิดว่าเอ... 

ท�าไมเราแก้ ไขไม่ ได้ และปัญหานี้ ไม่ ใช่แค่ ใน

ประเทศไทย แต ่กระจายไปทั่ วโลก ก็ เป ็น 

แรงบันดาลใจว่า จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือมีวิธี 

ท�าอย่างไรให้กล้วยไม้ปลอดโรค เป็นไปได้ ไหมที ่

จะมีชุดตรวจสอบไวรัสแบบง่ายๆ ที่ฟาร์มหรือ

เกษตรกรจะตรวจได้เอง แล็บที่เพาะเนื้อเย่ือเอง

ก็ไม่มีวิธีที่จะท�าให้เนื้อเยื่อปลอดไวรัสได้ ก็เพาะ

เนื้อเยื่อไปทั้งๆ ที่มี ไวรัส ปัญหาก็เลยอีนุงตุงนัง

กันมาตลอด 

การเพาะเนื้อเยื่อ ถ้าเนื้อเยื่อนั้นมี ไวรัสอยู่ 

เมือ่แตกเป็นแคลลสั โตเป็นหน่อ ไวรสัก็โตตามไป  

คือไวรัสไปตามท่อน�้าท่ออาหาร ตามพลาสโม 

เดสมาตาที่เซลล์ต่อเชื่อมกันอยู่ ก็มีโอกาสบ้างที ่

ไวรสัไม่ไปทีเ่ซลล์บางเซลล์ ดงันัน้ในการท�า Tissue  

Culture จากหน่อปลอดเชือ้จะได้ต้นปลอดโรค 100%  

แต่ถ้าขยายพันธุ์จากหน่อเป็นโรค ย่อมได้ต้นเป็น

โรคเกือบทั้งหมด หรืออาจจะมีต้นปลอดเชื้อผสม

อยู่เพียง 10-30% เท่านั้น

A:

จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• สามารถตรวจหาไวรัสกล้วยไม้ ได้ 3 ชนิดใน 
 ตลับเดียว (แบบ 3 in 1)
• ใช้งานง่าย ทราบผลการตรวจได้รวดเรว็ภายใน  
 5 นาที
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Q: กล้วยไม้ที่มีไวรัสซ่อนตัวอยู่จะแสดงผลอย่างไรบ้าง
Yield ต�่าอย่างชัดเจน คือพอเราท�าวิจัยเพื่อดูการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นโปรโตคอร์ม มาเป็น

แคลลสั มาเป็นต้น ว่าเป็นโรคและไม่เป็นโรคต่างกนัอย่างไร พบปัญหาใน 2 สเตป็คอื ตัง้แต่การเจรญิ
เติบโตของแคลลัส ต้นที่มีเชื้อกับไม่มีเชื้อได้ผลผลิตต่างกันถึงสามเท่า ตอนนี้ถึงสเต็ปว่าน�าแคลลัส
มากระตุ้นให้เป็นตา เป็นต้นอ่อน พบว่าต้นอ่อนที่ปลอดโรคเจริญเติบโตได้มากกว่า 30% ซ่ึงเราจะ
ต้องส่งไปวิเคราะห์ซ�้า ประเด็นน้ีส�าคัญมาก เราก็อยากทราบต่อไปว่า เมื่อเติบโตเป็นต้นแล้วจะมีผล 
เช่นเดยีวกนัไหม ซึง่เราสนันษิฐานว่ามแีน่นอน เราพยายามเขยีนบทความเผยแพร่ออกไปเพือ่ให้การท�า  
Tissue Culture ไม้ตัดดอกในประเทศไทยได้ระวังไว้ก่อน ให้แล็บเข้าถึงข้อมูลมากข้ึน เพราะเดิม 
เขาไม่เข้าใจว่าถ้าได้ต้นปลอดเชื้อจะได้ปริมาณช่อดอกและขนาดช่อต่างกันมาก เราพบว่าต้นที่มีเชื้อ 
ไม่สามารถออกดอกได้ทุกตาหรือทุกข้อใบ ซึ่งเรื่องดอกนี้เราจะเก็บสถิติจริงจังในปี 2558 

A:
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Q: เราใช้เทคโนโลยีอะไรในการพัฒนาชุดตรวจ
ในต่างประเทศก็มีจ�าหน่ายชุดตรวจ ของเขาหนึ่งตลับต่อหนึ่งเชื้อ ตรวจ 3 ชนิด ต้องซื้อถึง 3 ตลับ 

ของเราสามารถตรวจไวรัสได้ 3 ชนิดในชุดเดียวกัน ราคา 120 บาท ประหยัดกว่า โดยการท�างาน
ของปฏิกิริยาจะไม่รบกวนกัน

เราใช้เทคโนโลยีทางเซรุ่มวิทยา ในฐานะนักไวรัส เราเอาเซรุ่มวิทยามาดัดแปลง จริงๆ แล้ว  
เทคโนโลยีนี้เป็นความลับทางการค้า ไม่มี ใครเปิดเผย ยุโรปและอเมริกาผลิตชุดตรวจส�าเร็จรูป
มากมายมาจ�าหน่าย เช่น ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ชุดตรวจยาบ้า แต่เรามีพ้ืนฐานเซรุ่มวิทยา เข้าใจ
การแสดงปฏิกิริยาก็พยายามพัฒนาเอง ใช้เวลาเป็นปีเพราะค่อนข้างซับซ้อน โดยไปสกัดแอนติบอด ี
ในสัตว์ที่ ได้รับไวรัสเข้าไปเรียกว่า IgG และน�า IgG นี้มาตรวจจับไวรัสโดยเชื่อมต่อกับอนุภาคของทอง  
ที่เราเห็นเป็นสีเหลือง เวลาแตกตัวเป็นอนุภาคที่ขนาดต่างกัน สีจะแตกต่างกันไปด้วย เช่น 
อนุภาคที่ 40 นาโนเมตร จะให้สีม่วงแดง ถ้า 100 กว่านาโนเมตรก็จะสีส้ม มากสุดก็จะเป็นสีเหลือง 
เราพัฒนาให้ ใช้งานง่าย แค่คั้นน�า้คั้นพืชแล้วหยดลงไป ถ้าเกิดปฏิกิริยาเป็นสีม่วงแดงก็คือมีไวรัส

A:
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Q: วิธีการนี้เป็นการตรวจและกรองไวรัสออกแต่ไม่สามารถก�าจัดไวรัสได้
มีคนพยายามคิดหาวิธียับยั้งแต่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ บางครั้งเกษตรกรหรือฟาร์มโด๊ปปุ๋ย ต้นกล้วยไม้

ก็ดูงาม เพราะไวรัสโตไม่ทัน แต่เมื่อใดที่ ไวรัสโตทัน ต้นจะโทรมมาก พอย่างเข้าปีที่ 3-4 ผลผลิตจะ
ลดลง ก็ต้องเปลี่ยนต้นซึ่งเป็นต้นทุน มันคือความสูญเสียทั้งเงินและเวลา เพราะกว่าที่แคลลัสจะมา
เป็นต้นก็ใช้เวลาปีครึ่ง กว่าจะโตเป็นต้นอีก นานมาก ถ้าไม่เป็นโรค ต้นก็จะคงทน สามารถตัดดอกไป
เรื่อยๆ ปริมาณดอกก็ดีกว่า ถ้าดอกไม่มีคุณภาพขายในประเทศ ก�าละ 20-30 บาท แต่ถ้าช่อดอกยาว 
มาตรฐานต้อง 50 เซนติเมตร ก็จะขายได้ราคา แต่ถ้าเป็นโรคเสียแล้ว ไม่มีทางช่อขนาดนั้นได ้

Q: ถ้าในขัน้ตอนเพาะเนื้อเยื่อปลอดเช้ือไวรัส เมื่อเติบโตเป็นต้นแล้วมีโอกาส
ติดเช้ืออีกไหม 

ถ้ามีต้นเป็นโรคกับไม่เป็นโรคอยู่ใกล้กันก็ไม่ติดกันถ้าไม่ใช้กรรไกรปนกัน แต่ถ้าเมื่อใดใช้กรรไกรไป
ตัดต้นที่มีโรคแล้วมาตัดต้นที่ปลอดเชื้อก็จะติดเชื้อกันทันที เพราะไวรัสเป็นอนุภาคที่อยู่ ในเซลล์ มันไป
ตามมวลของเหลวของพืช พวกไซโทพลาซึมที่ ไหลอยู่ ในเซลล์ การเอากรรไกรที่ติดโรคมาตัดเท่ากับ
ท�าแผลและปลูกเชื้อให้เลย จึงไม่แปลกที่บางฟาร์มหาต้นปลอดเชื้อไม่ได้เลย

Q: ความมุ่งหวังของนักวิจัยที่มีต่ออุตสาหกรรมกล้วยไม้ในอนาคต
อยากให้มีการขายต้นพันธุ์กล้วยไม้ที่ปลอดโรค 100% ในระยะแรกที่หาต้นพันธุ์ที่ปลอดเชื้ออาจจะ 

ยากและใช้ชุดทดสอบเปลือง แต่ถ้าเจอและน�าไปท�าการเพาะเนื้อเย่ือก็จะได้ประโยชน์ ในระยะยาว  
ถ้าไม่มีใครมาท�าการปลกูเชือ้ให้อย่างทีก่ล่าวไปแล้ว ถ้าไทยสามารถเป็นแหล่งรวบรวมพนัธุท์ีป่ลอดเชือ้  
และบริการท�า Tissue Culture ปลอดโรค เราก็จะก้าวเป็นผู้น�าในเรื่องนี้ เราสามารถเป็นแหล่งผลิต
ชุดตรวจกล้วยไม้ที่มีคุณภาพ เป็นแม่แบบเรื่องนี้ ในเอเชียได้

A:

A:

A:
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จากวิกฤตการณ์การส่งออกไม้น�้าของประเทศไทยในปี 2550 ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
(EU) ตรวจพบไส้เดือนฝอย Radopholus similis ติดไปกับรากไม้น�้าสกุล Anubias spp. และ
ไส้เดอืนฝอย Hirschmanniella sp. ตดิไปกบัรากไม้น�า้สกลุ Vallisneria sp. มากถงึ 5 ครัง้ ท�าให้ถกู
ระงับการน�าเข้าและเผาท�าลายไม้น�้าเหล่านั้นทั้งล็อต โดยมีการตรวจพบปัญหาเดียวกันสืบเนื่องมา 
จนถึงปี 2551 อีกถึง 11 ครั้ง

จากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกพรรณไม้น�้าของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เนือ่งจากประเทศไทยมกีารส่งออกไม้น�า้กว่า 96 ชนดิไป 74 ประเทศทัว่โลก อาท ิประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ คิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อปี

ไส้เดือนฝอยนี้แม้ ไม่ได้ท�าลายพรรณไม้น�้าโดยตรงแต่อาจแพร่พันธุ์และไปท�าลายรากพืช รากไม ้
ประดบัอืน่ๆ ของประเทศผูน้�าเข้า ดงันัน้ประเทศไทยจงึต้องด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของประเทศคูค้่า 
คอืสุม่ตรวจไส้เดอืนฝอยก่อนมกีารส่งออก ซ่ึงกรมวชิาการเกษตรเองได้ให้บรกิารนีอ้ยูแ่ล้ว โดยกรมวชิา 
การเกษตรจะสุ่มส่งพรรณไม้น�า้ตัวอย่างมายังห้องทดลองเพื่อท�าการปั่นราก กรอง และตรวจหาด้วย 
กล้องจุลทรรศน์หรือใช้วิธีการแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ต้อง
ใช้เวลาและต้นไม้ทีน่�ามาสุม่ตรวจต้องถกูตดัราก และในบางช่วงท�าให้ปรมิาณงานมมีากขึน้จนไม่ทนักบั 
การให้บริการผู้ประกอบการส่งออก

ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการเกษตรจึงพยายามหา 
ทางออกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศในระยะยาว โดยได้ค้นพบวิธี 
แช่พรรณไม้น�้าในน�้าที่ปล่อยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ซ่ึงคลื่นจะท�าให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ ไปรบกวน
ไส้เดอืนฝอยให้เคลือ่นตวัออกมาจากรากไม้น�า้โดยรากและต้นไม้ไม่ถูกท�าลาย จากนัน้จงึน�าน�า้ไปตรวจ
หาไส้เดือนฝอยในขั้นตอนต่อไป

ส่งออกพรรณไม้น�้าสดใส
ด้วยเครื่องตรวจไส้เดือนฝอย 

โครงการ : พัฒนาการผลิตพรรณไม้น�้าปลอด
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก (Development of 
Aquatic Plants Production without Plant Parasitic 
Nematodes for Exporting)
หัวหน้าโครงการ : ดร.นุชนารถ ตัง้จิตสมคิด 
หน่วยงาน : ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เมื่อได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้วจึง
มีการพัฒนาเป็นเครื่องตรวจส�าเร็จรูปสะดวก
ต่อผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ด่านกักกันพืช 
ทัว่ประเทศ ซึง่ได้มกีารออกแบบเครือ่งตรวจออก
เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

•	 NEMA KIT ชุดตรวจไส้เดือนฝอยขนาด 
 พกพา ใช้คลื่นเสียงความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์  
 สามารถแยกไส้เดอืนฝอยออกจากรากหลงัจาก 
 เปิดใช้งานประมาณ 20 นาที มีขนาดเล็ก  
 สามารถหิ้วไป ในแปลงปลูกหรือห ้อง 
 ปฏิบัติการตรวจรับรองพืช ด่านตรวจพืช 
 น�าเข้า-ส่งออกได้ และเพิ่มความสะดวกใน 
 การใช้งานโดยมชีิน้ส่วนกล้องขยายทีต่่อเชือ่ม 
 พอดกีบักล้องโทรศพัท์มอืถอืไอโฟน เพือ่ให้ 
 ผู้ท�างานภาคสนามใช้ถ่ายรูปและส่งข้อมูล 
 ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยได้ทันที

•	 DRIPPING CHAMBERS ชุดตรวจแยก 
 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเข้าท�าลายรากพืช  

 พัฒนามาจากชุดตรวจแยกแบบพ่นหมอก  
 มขีนาดเลก็ น�า้หนกัเบา ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
 ที่ ไม่ยุง่ยาก สามารถน�าไปใช้ในแปลงปลกู 
 หรือห ้องปฏิ บัติการตรวจรับรองพืช  
 บริเวณด่านตรวจน�าเข้า-ส่งออก

จากการพัฒนาและคิดค้นเครื่องมือข้างต้น
ท�าให้สามารถตรวจหาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกต้นพ่อแม่พันธุ ์ก ่อน
น�าลงเลี้ยงในบ่อซึ่งถือเป็นการป้องกันที่ต้นตอ 
ของสาเหตุ และด้วยวิธีการที่ ไม่ซับซ้อนนี้ท�าให้
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถตรวจสอบได้เอง ซึ่ง
เป็นการลดความเสี่ยงในภาคการส่งออก ช่วยให้ 
ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัและสร้างความเชือ่มัน่ 
ในระดบันานาชาต ิตลอดจนยงัสามารถขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจของชาติให้เติบโตมากยิ่งขึ้น 

นกัวชิาการเกษตรทีเ่ชีย่วชาญด้านไส้เดอืนฝอย 
ในประเทศไทยมีน้อยมากในระดับที่นับนิ้วได้  
อีกทั้งยังเกษียณอายุราชการไปแล้วจ�านวนหนึ่ง 
ดร.นชุนารถ ตัง้จติสมคดิ เป็นหนึง่ในผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านไส้เดือนฝอยของไทยที่ยังคงมุ่งมั่นท�างาน
เพื่อภาคการเกษตรของประเทศ ผลงานวิจัย 
เรื่องเครื่องตรวจไส้เดือนฝอยนี้นอกจากจะช่วย
ผู ้ประกอบการพรรณไม้น�้าที่ ได้รับผลกระทบ
หนักจากกฎของสหภาพยุโรปแล้วยังเป็นการ 
ยกระดับงานวิจัยไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ในสายตา
นักวิชาการต่างประเทศด้วย

Q: ท�าไมไทยจึงต้องมี
เครื่องตรวจไส้เดือนฝอย

เริม่ต้นจากเหตกุารณ์ทีก่ลุม่สหภาพยุโรป (EU)  
ตรวจพบไส้เดอืนฝอยศตัรพูชืในรากพชืพรรณไม้น�า้ 
ส่งออกเมื่อปี 2550 พอมีการสุ่มตรวจเจอเขาจะ
ระงับและเผาท�าลายทั้งล็อตเลย ท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อภาคการส่งออกเป็นอย่างมาก

A:
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จุดเด่นโครงการ/ผลิตภัณฑ์
• เป็นเทคนิคใหม่ในการตรวจแยกไส้เดือนฝอย ใช้ระยะเวลาในการตรวจสั้นเพียง 20 นาที
• มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก สามารถน�าไปใช้ ในภาคสนามได้
• เพิ่มโอกาสการส่งออกพรรณไม้น�้า

Q: อันตรายของไส้เดือนฝอยต่อพืชนัน้มากขนาดไหน
ไส้เดอืนฝอยม ี2 ชนดิ คอืชนดิทีเ่ป็นศตัรพูชืและชนดิทีเ่ป็นศตัรแูมลง ทีเ่ราท�าวจิยันีค้อืไส้เดอืนฝอย 

ศัตรูพืช ซึ่งจะเข้าไปท�าให้รากพืชเป็นแผล ดูดกินน�า้เลี้ยงในรากพืช หากสังเกตจากภายนอกจะไม่พบ
ความผิดปกติแต่อย่างใดเนื่องจากไม้น�า้เป็นพืชที่ค่อนข้างทน แต่หากเข้าไปอยู่ในพืชชนิดอื่นอาจส่งผล
ให้เห็นได้ชัดเจนกว่า เช่น เข้าท�าลายรากส้ม รากข้าว และไม้ประดับ ไส้เดือนฝอยจะเข้าไปท�าลาย
รากและส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร

A:
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Q: กฎเหล็กของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ในครัง้นัน้ ท�าให้เราต้องตื่นตัว
และตรวจไส้เดือนฝอย

ใช่ค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาจะต้องส่งเข้ามาที่ห้องทดลองและตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถ
ตรวจพบได้ โดยวิธีที่นิยมใช้คือการปั่นรากให้ ไส้เดือนฝอยหลุดออกมา จากนั้นก็ใช้กล้องจุลทรรศน ์
ส่องตรวจซึง่ดคู่อนข้างยากเนือ่งจากมเีศษรากขนาดเลก็ปะปนอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ถ้าไม่ใช่ผูช้�านาญกจ็ะ 
ดูไม่ออก เท่าที่เคยตรวจก็สามารถท�าได้ประมาณ 20-30 ตัวอย่างต่อวันเท่านั้น

ส่วนอีกวิธีคือการน�าไปแยกด้วยเครื่อง Centrifuge โดยใช้สารละลายน�้าตาล กระบวนการเหล่านี้ 
ใช้เวลาค่อนข้างนานและจะสามารถท�าได้ ไม่เกิน 20 ตัวอย่างต่อวัน อีกทั้งไม้น�้าที่รอการส่งออก 
ครั้งละเป็นหมื่นๆ ต้น ซึ่งจะต้องมีการสุ่มตรวจประมาณ 70-80 ตัวอย่าง และต้องตรวจให้แล้วเสร็จ
ไม่ควรเกินสามวัน

Q: ประกายความคิดที่ท�าให้อาจารย์ลองใช้อัลตราโซนิกไล่ไส้เดือนฝอย
คอืเราเป็นคนใส่แว่นนะกต้็องท�าความสะอาดแว่นบ่อยๆ กส็งัเกตเหน็การท�างานของเครือ่งล้างแว่น 

กคื็อคลืน่เสยีงอลัตราโซนกิสามารถล้างคราบไขมนัแม้อยู่ในซอกเลก็ๆ ได้ หรอือปุกรณ์วทิยาศาสตร์อย่าง 
ไมโครไปเปตกเ็หมอืนกนั ใช้อลัตราโซนกิในการล้างท�าความสะอาดเศษฝุน่ละอองขนาดเลก็ๆ เลยคดิว่า
น่าจะน�ามาทดลองใช้กบัรากไม้น�า้ได้ จงึทดลองใช้แบบเครือ่งล้างแว่นทีค่ลืน่ความถี ่20 กิโลเฮริตซ์ กพ็บ
ว่าท�าให้ไส้เดอืนฝอยหลดุออกมาได้บางส่วน โดยคลืน่เสยีงจะท�าให้เกดิฟองอากาศเลก็ๆ เป็นล้านฟอง 
แทรกซมึในเนือ้ราก ท�าให้ไส้เดอืนฝอยถกูรบกวนและค่อยๆ เคลือ่นตวัออกมาอยูู่ ในน�า้ เราสามารถน�า
มาตรวจได้ทันที

A:

A:
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เมื่อเห็นว่าเป็นไปได้ก็น�าแนวทางน้ีมาพัฒนาต่อว่าจะใช้คลื่นเสียงเท่าใดและระยะเวลานานแค่ไหน
จึงจะเหมาะสมที่ท�าให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาได้มากที่สุด

Q: แต่การตรวจนี้เพียงเพื่อคัดกรอง ไม่ได้ท�าลายไส้เดือนฝอย
ใช่ค่ะ การตรวจนีเ้ป็นการสุม่ตรวจพชืในขัน้ตอนการส่งออกและผูป้ระกอบการยงัสามารถน�าเทคนคิ 

คลื่นเสียงไป ใช้ ไล่ ไส้เดือนฝอยออกจากรากต้นพันธุ ์ ไม้น�้าก่อนน�าไปขยายในบ่อใหม่เพื่อลดการ 
แพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยในแหล่งผลิตควบคู่ ไปกับการท�าความสะอาดบ่อด้วยการแช่คลอรีน 
และเติมสารเคมีบางชนิดลงไปด้วยเพื่อฆ่าไส้เดือนฝอย ซึ่งหากท�าให้ครบกระบวนการจะสามารถช่วย
ก�าจัดไส้เดือนฝอยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Q: นวัตกรรมส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
เมือ่ทดลองใช้ได้ผลดแีล้วเรากพ็ฒันาเป็นเครือ่งตรวจแบบพกพาซึง่จะเน้นใช้งานง่าย รวดเรว็ และ 

ลดค่าใช้จ่าย โดยชุดตรวจไส้เดือนฝอยขนาดพกพา (NEMA KIT) เครื่องเล็กๆ นี้สามารถน�าไปใช ้
ในภาคสนาม และมาพร้อมคู่มือในการตรวจ ท�าให้ผู้ที่ ได้รับการอบรมสามารถน�าไปใช้งานได้เอง  
จงึเป็นประโยชน์ทัง้ในส่วนของเจ้าหน้าทีแ่ละผูป้ระกอบการ ซ่ึงขณะนีม้กีารซ้ือไปใช้งานแล้ว แต่ความส�าคัญ 
ไม่ใช่การจ�าหน่ายเคร่ืองหรือประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ความน่าภาคภูมิใจคือผลงานของคณะนักวิจัย 
ได้รบัการยอมรบัและตพีมิพ์ผลงานวจัิยในวารสาร Australasian Plant Pathology และน�า NEMA KIT  
ไปใช้ ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอยของออสเตรเลีย ประเทศซ่ึงขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในการน�าเข้า 
สิ่งของ นอกจากน้ียังมีอีกหลายประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูงานและศึกษาการท�างานของเรา จึงเป็น 
เรื่องน่ายินดีที่ความรู้เรื่องไส้เดือนฝอยของไทยสามารถยกระดับไปอีกขั้นหนึ่ง

A:

A:
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ในการสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลิตสินค้า
ให้มี ‘มูลค่าเพิ่ม’ ได้นั้นไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุด เพราะสิ่งที่ส�าคัญและลึกซึ้งของงานวิจัยคือ

ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การที่เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข 

มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ินดีอยู่ดีขึ้น ประชาชนผู้บริโภคมีโรคภัย
ไข้เจ็บน้อยลงนั้นเป็น ‘คุณค่า’ ที่ ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ ผู้อ�านวยการ สวก.

ลักษณะนักวิจัยที่ดี ต้องอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต มุ่งมั่นตัง้ใจ 
รู้จักวิเคราะห ์และอดทน เพราะบางครั้งต้องไปเก็บตัวอย่างตั้งแต่เช้าเสร็จค�่า 

และต้องท�าซ�้าๆ เพื่อให้ได้ผลแน่ชัด

ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง

ดเีอน็เอเป็นเครือ่งมอืทีม่อีานภุาพมาก ใช้ทัง้ในวงการอาหาร การส่งออก การกฎหมาย 
การแพทย์ เป็นเครื่องมือที่คุณใช้ได้มากกว่าสิ่งที่คุณจะไปใช้ส�าหรับเกษตรเท่านั้น ถ้าคุณ

เข้าใจอาวุธที่คุณถือได้ดี คุณก็จะใชง้านได้หลากหลาย และใช้มันได้ ในต้นทุนที่ต�่า 
เหมือนพ่อครัวในร้านเล็กๆ ที่เข้าใจในการประกอบอาหารจะสามารถปรุงอาหารที่ราคาถูกและ

อร่อยไม่แพ้อาหารราคาแพงในภัตตาคารหรู

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผมสอนลูกศิษย์เสมอว่า เป็นนักวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์ สิ่งส�าคัญคือ 

ต้องรู้จักสังเกต และมจีินตนาการ คิดอะไรออกนอกกรอบบ้าง สิ่งที่ต้องจ�าคือ
ค�าว่าอดทน กว่าเกษตรกรและสังคมจะรู้จักและยอมรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา ต้องใช้เวลา

วิจัยต่อเนื่องกว่า 20 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
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 จุดประกายความคิดจากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง

อยากใหค้นไทยมีสุขภาพด ีและทรงแนะน�าเรื่องข้าวกล้องไว้หลายปีมาแล้ว ในฐานะ
นกัวจิยัจงึคดิว่าถ้าสามารถพฒันาให้ข้าวกล้องมเีนือ้สมัผสัทีนุ่ม่ มคีณุค่าทางโภชนาการ กอ็าจจะ

ช่วยท�าให้คนหันมารับประทานข้าวกล้องเพิ่มขึ้นได ้

ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

คนเหน็เราท�าเรือ่งไข่มกุก็สงสยัว่าจะผลติไปท�าไม ไม่มวีนัสู้ได้หรอก ยกัษ์ใหญ่มกุน�า้จดื
คอืจนี มกุทะเลคอืญีปุ่น่และตาฮิต ิเขาวจัิยและพฒันาไปไกลมากแล้ว เราไม่สามารถก้าวตามทนัได้ 

แต่เราเชือ่มัน่ว่าทรพัยากรชีวภาพเรามศีกัยภาพพอทีจ่ะสูห้รอืดกีวา่ประเทศอืน่

นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย

ไทยเป็นแหล่งบริการรับเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่ ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว เมื่อเรา

ค้นพบชดุตรวจไวรสัและผลติได้เอง จงึช่วยลดการน�าเข้า เป็นการประหยดัเงนิตราประเทศ 

และช่วยเสริมบริการของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ท�าให้ไทยแข่งขันในตลาดกล้วยไมไ้ด้ทัง้
ในเชิงการค้าและเชิงวิชาการ

นางสุรภี กีรติยะอังกูร

งานวจัิยไม่เพยีงแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกรและผูส่้งออก ยงัสรา้งความเช่ือมั่น
ให้กบัประเทศคูค้่าของไทยในการน�าเข้าพรรณไม้น�า้ปลอดจากไส้เดอืนฝอยศตัรพูชื  และผลงาน
ของไทยได้รับการยอมรับโดยมีการน�าเครื่องมือหรือเทคนิคไปใช้ ในประเทศอื่นๆ และสามารถ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการต่างประเทศอีกด้วย เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่ความรู้เรื่อง

ไส้เดือนฝอยของไทยยกระดับไปอีกขั้นหนึ่ง

ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
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วิจัยนั้นยากแต่เป็นความท้าทาย ทีมงานในแล็บบางครั้งเกิดความท้อเมื่อผลไม่เป็นไป

อย่างที่ตั้งสมมติฐาน ผมก็บอกว่าถ้ามันง่าย อาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้ายากและ
ท้าทายแล้วสามารถท�าให้ส�าเร็จ งานนั้นอาจมปีระโยชน์มาก

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

การท�างานวจัิยของผม ถ้าสดุท้ายประเทศไทยไดป้ระโยชน ์นัน่กเ็พยีงพอแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

ฝันของนักวิจัยคือ มีคนเอาไปใชป้ระโยชน์จริง ไม่ได้อยู่บนหิ้งหรืออยู่ในตู้
สวก. เป็นหน่วยงานที่ช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์

เสน่ห์ของงานวิจัยคือเป็นเรื่องที่เราไม่รู้แล้วอยากหาค�าตอบ ยิ่งหา ยิ่งท�า ยิ่งรู้ 

เมื่อหาค�าตอบได้จะท�าให้เรารู้สึกว่าความรู้ไม่สิ้นสุด

ดร.วชิระ กิติมศักดิ์

อยากให้คนรุ่นใหม่มาท�างานวิจัยให้มากขึ้น งานวิจัยเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย

น่าค้นหา เมื่อค้นพบและสามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ จะเป็นการใช้เงินที่เป็นประโยชน์
กับประเทศชาตอิย่างมหาศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
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นาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
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