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ดร.ณรงค์์ ศิิริเลิิศิวรกุุลิ
ผู้อ�ำนวยกุำรส�ำนักุงำนพัฒนำวิทยำศิำสตร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่งชำติ (สวทช.)
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ด้วยยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการน�าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อก้าวสู่การเติบโต
เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดความได้เปรยีบ
ในเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า พร้อมทั้ง
ผลักดันงานวิจัยของประเทศออกสู่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการ 
ที่แตกต่างและน�าไปใช้ได้จริง กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการท�างาน 

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา

ที่ประเทศขาดไม่ได้”
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ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หน่วยงำนใน
ก�ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับกำร
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตำม พ.ร.บ. พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  
เพื่อเป็นหน่วยงำนบริหำรกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภำยใต้
กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.)  
ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งพัฒนำ

ประเทศสู่ “เศรษฐกิจฐานความรู้” มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนงำนวิจัย พัฒนำ  
และสนับสนุนให้มีกำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภำคส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม 

สวทช.  มหีน่วยงำนในสงักดั  5  ศนูย์แห่งชำต ิคอื ศนูย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC)  มุง่พฒันำงำนด้ำนเทคโนโลยชีวีภำพ ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่ำง ๆ   

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC) มุ่งพัฒนำงำน 

ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(NANOTEC) มุง่พฒันำงำนด้ำนนำโนเทคโนโลย ีและศนูย์เทคโนโลยีพลงังานแห่งชาติ 
(ENTEC) มุ่งวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำน

ซึง่จะเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมจนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้ ถือเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ
ส�ำหรับกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมรู้ ซึ่งจะเป็นก�ำลังหลัก 
ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ สวทช. มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง “เศรษฐกิจแนวใหม่”  
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม (วทน.) ข้ันสูง (Advanced STI) ให้แก่ประเทศ ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศ
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โดยเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) มุ่งเน้นใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
และต้นทุนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นตัวขับเคล่ือน  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือท้ิง 

มำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent  
economy) เป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้เวลำน้อยลง  

ขณะทีเ่ศรษฐกจิผูสู้งวยั (Silver economy) จะเป็นระบบทีน่�ำควำมรู ้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมมำสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่รองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อช่วย

ให้ผู้สูงอำยุพึ่งพำตนเองได้ เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน ์ (Sharing economy) เป็น 
รูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐำนแนวคิดควำมร่วมมือและแบ่งปัน ท�ำให้เกิดรูปแบบสินค้ำ

และบริกำรใหม่ สร้ำงรำยได้แบบพึ่งพำกัน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
มุ่งเน้นประหยัดพลังงำน ลดควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสียหำย ตอบสนอง 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

นอกจำกนี้ สวทช. ยังมุ ่งพัฒนำ Advanced STI ใน 10 กลุ่มเทคโนโลย ี
เป้ำหมำยหลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่งจะท�ำงำนร่วมกัน
กับเครือข่ำยพันธมิตรต่ำง ๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน สวทช. ยังให้ควำม
ส�ำคญัด้ำนกำรพฒันำก�ำลงัคนและสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ประชำชน

“ตลอดระยะเวลำ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ สวทช. ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท�ำงำน
มำอย่ำงสม�่ำเสมอ จุดแข็งของ สวทช. คือ ก�ำลังคน เรำมีทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ 
ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพ เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนให้ สวทช. เป็นองค์กร
เปิดด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ประเทศขำดไม่ได้ นอกจำกน้ียังมีกำรสร้ำงงำนวิจัย 
ทีเ่ข้มแขง็ และสร้ำงผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และทีข่ำดไม่ได้คอื สวทช. มเีครือข่ำย
ควำมร่วมมือและพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

ประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ในปัจจุบัน ต่ำงมองว่ำ “วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี” คือ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นตัวขับเคล่ือนให้ประเทศ 
มีเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีบทบำทในด้ำนเศรษฐกิจมำกขึ้น 
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“ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่ำนมำมองว่ำ ยังไม่ได้ใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ประเทศอย่ำงเต็มที่
และจริงจัง แม้ปัจจุบันจะมีนักวิจัยจ�ำนวนมำกขึ้น แต่ก็ยังคงประสบปัญหำด้ำนกำร
สร้ำงก�ำลังคนทำงด้ำนนี้ เนื่องจำกประเทศไทยยังลงทุนแต่ในขั้นต้นด้วยกำรให้ทุน 
กำรเรยีน แต่ขำดกำรดแูลคนทีส่ร้ำงมำ ซึง่ภำครฐัยงัขำดกลไกในกำรลงทนุอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพ่ือเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงก�ำลังคนเหล่ำนี้ ท�ำให้คนที่มีศักยภำพออกไป
เติบโตที่อื่น หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่ลงทุนเรียนมำอย่ำงคุ้มค่ำ”  

“สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ
และได้ยึดถือกันมาตลอดก็คือ 
“Governance” และสิ่งที่
ขอฝากไว้ส�าหรับนักวิจัย
ทุกคนก็คือ “การมีวินัย” 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ
ของความเจริญ
ก้าวหน้า...”
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ที่ผ่ำนมำ สวทช. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลก�ำลังคนมำอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบัน
แม้ว่ำจะยังไม่สำมำรถทลำยข้อจ�ำกัดบำงอย่ำงลงได้ แต่ก็ได้มีกำรวำงกลไกในกำร
บริหำรจัดกำรและก�ำกับดูแล โดยสิ่งท่ี สวทช. ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด ก็คือ  
กำรปลูกฝังบุคลำกรให้มีอิสระทำงวิชำกำร มีสะพำนควำมคิด แต่ต้องมีวินัย และ 

ที่ส�ำคัญต้องอยู่ภำยใต้ “Governance” หรือกำรก�ำกับดูแลที่ดี    

ในอนำคตหำกต้องกำรให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่ไม่ใช่แค่ใน “สวทช.” เท่ำนัน้  

แต่ต้องเป็น “ภาพรวมระดบัประเทศ” ประเทศไทยควรจะมุง่สร้ำงอตุสำหกรรมใหม่ ๆ   
เพ่ิมมูลค่ำ และสร้ำงนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว  
ซึ่งกำรจะด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้นั้นต้องอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญในกำรวิจัย 
และพัฒนำ หำกต้องกำรท�ำให้กำรพัฒนำใช้ต้นทุนที่ต�่ำลง ก็จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำร
จดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมกีระจำยอยูใ่นประเทศเป็นจ�ำนวนมำกให้อยูใ่นรปูแบบของ  
Sharing economy หรือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ ท�ำให้กำรวิจัยและพัฒนำง่ำยขึ้น

นอกจำกนี้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์และ 
ทดสอบที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจและยอมรับในนวัตกรรม 
ทีไ่ด้พฒันำขึน้ มกีำรลงทนุเพือ่ผลกัดนัให้เกิดกำรน�ำงำนวจิยัไปสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ  
รวมถึงมีควำมร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภำคส่วน และเครือข่ำยวิจัยระดับนำนำชำติ  
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดในเวทีระดับโลก

การที่ สวทช. ด�าเนินงานมาจนครบรอบ 30 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ 
ได้รบัความเชือ่ถอืจากทกุภาคส่วนตลอดระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ สิง่หนึง่ทีส่�าคญัและ 
ได้ยดึถอืกนัมาตลอดกค็อื “Governance” และสิง่ท่ีขอฝากไว้ส�าหรบันกัวจิยัทกุคน  
ก็คือ “การมีวินัย” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของความเจริญก้าวหน้า 

ในส่วนของการขับเคลื่อน สวทช. “ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะท�าให้องค์กร 
มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนใส่พลังความคิดเข้าไปในทุกเร่ืองท่ีด�าเนินการและ 
รับผิดชอบ”

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
 ผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ไบโอเทค สวทช. เริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
มากว่า 30 ปี โดยในยุคเริ่มต้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีบุคลากรและ
ห้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง ต่อมามีการก่อต้ัง สวทช.  
อย่างเป็นทางการ ซึง่สามารถแบ่งชว่งพฒันาการด้านการเกษตร
ใน 30 ปีที่ผ่านมาได้เป็น 3 ระยะ โดย 10 ปีแรกเป็นช่วงของการ 
สร้างคนสร้างนักวิจัย 10 ปี ต่อมาคือการสร้างองค์ความรู ้  
และ 10 ปีสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง สวทช. มีทั้งบุคลากรวิจัย 
ที่เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ จนถึงช่วงของการน�าองค์ความรู ้
ไปใช้ประโยชน์     

ทั้งน้ีด้ำนวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรในช่วงเร่ิมต้น มุ่งใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช มีกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนเคร่ืองหมำยโมเลกุล Marker & 
System Breeding ในกำรหำ Marker หรือเครื่องหมำยโมเลกุลส�ำคัญที่สัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของพืชที่ต้องกำร สำมำรถลดระยะเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์ได้เร็วขึ้น
กว่ำวิธีกำรแบบเดิม ๆ

โดย “ข้าว” ถือเป็นไฮไลต์ของไบโอเทค สวทช. ที่มีจุดเริ่มต้นมำยำวนำน  
มกีำรใช้เทคโนโลยจีโีนมเป็นเคร่ืองมือในกำรปรับปรุงพันธุข้์ำวให้มคีณุลกัษณะทีด่ขีึน้ 
ทัง้ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนโรค แมลง ทนต่อสภำพแวดล้อมทัง้ทนน�ำ้ท่วม และ
ทนแล้ง รวมถึงพัฒนำในเรื่องกลิ่นและควำมหอมในสำยพันธุ์ต่ำง ๆ อีกด้วย   

จำกข้ำวมีกำรพัฒนำไปสูพ่ชืเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ทัง้อ้อย มนัส�ำปะหลงั และยำงพำรำ 
รวมถงึ  “สมนุไพร” ทีมี่ปัญหำเรือ่งสำยพนัธุท์ีห่ลำกหลำยและยำกต่อกำรท�ำให้มสีำร
ส�ำคญัทีค่งที ่ จงึมกีำรน�ำเทคโนโลยกีำรผลิตพืชในระบบปิดอย่ำง “Plant Factory” 
หรือโรงงำนผลิตพืชมำใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่ำงที่มีกำรปฏิวัติกระบวนกำรปลูกพืช
และเหมำะส�ำหรับพืชที่มีมูลค่ำสูง   



เกษตรและอาหาร 11

“สวทช. มองว่า “เกษตรคือ 
ต้นน�้าของอาหาร
และเป็น Outlet ของ
วัตถุดิบ” เป็นการมอง
แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้า
ถึงปลายน�้า ซึ่งสอดคล้องกับ 
BCG Model”

นอกจำกน้ียังมีกำรพัฒนำโรงเรือนเทคโนโลยีฟ ีโนมิกส์ (Phenomics  

Greenhouse) ส�ำหรับเพำะปลูกพืช โดยมีกำรศึกษำลักษณะต่ำง ๆ ของพืชใน 

ระบบปิด เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ในกำรปรับปรุงพันธุ์และสภำวะใน 

กำรปลูกเมื่อออกสู่สภำพจริง 
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ส�ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนอำหำร เนื่องจำกไบโอเทค สวทช. มีองค์ควำมรู ้

ด้ำนจุลินทรีย์ซึ่งเป็นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย ได้มีกำรน�ำ 

องค์ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยชีวีภำพมำใช้ในกำรเพ่ิมมลูค่ำให้กบัวตัถดุบิในประเทศไทย 

ซึ่งมีกำรบูรณำกำรร่วมกับสำขำต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นคลัสเตอร์อำหำรที่ชัดเจน 

และเริ่มขยำยกำรรับโจทย์จำกภำคเอกชน ท�ำให้เกิดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเรื่อง

เกษตรกับอำหำรของ สวทช.

ด้วย สวทช. มองว่ำ “เกษตรคือต้นน�้าของอาหารและเป็น Outlet ของ

วัตถุดิบ”  

เป็นกำรมองแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ ซ่ึงสอดคล้องกับ BCG 

Model ที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต  

ซึง่คีย์เวิร์ดของด้ำนเกษตรกค็อื “กำรเกษตรแม่นย�ำสงู” หรอื “Precision agriculture” 

ซึ่งจะต้องแม่นย�ำตั้งแต่กำรพัฒนำพันธุ์ จนถึงวิธีกำรปลูก กำรผลิตพืชให้มีสำร 

ส�ำคัญสูง และเป็นกำรปลูกพืชให้ตรงกับควำมต้องกำรในกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

ส่วนดำ้นอำหำร ไบโอเทค สวทช. เร่ิมต้นจำกเทคโนโลยีกำรหมัก โดยเริ่มต้น

ที่กำรหมักอำหำรพื้นบ้ำน ด้วยเทคโนโลยีกำรใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ซ่ึงจำกกำรหมัก

ต่ำง ๆ ท�ำให้ทีมวิจัยเข้ำใจและมีองค์ควำมรู้ของเชื้อแต่ละกลุ่มในอำหำรแต่ละอย่ำง 

ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรจุลินทรีย์ที่ส�ำคัญของอำเซียน ไบโอเทค 

สวทช. มีกำรศึกษำและเก็บรวบรวมสำยพันธุ์จุลินทรีย์ภำยในประเทศ มีจัดตั้งห้อง 

ปฏบิตักิำรเกบ็รวบรวมสำยพนัธุจ์ลุนิทรย์ี (BIOTEC Culture Collection Laboratory) 

ซึ่งเป็นคลังจุลินทรีย์แห่งแรกของไบโอเทค สวทช. และหำกพบว่ำจุลินทรีย์ตัวใด 

ในคลังจุลินทรีย์มีศักยภำพสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงกำรวิจัยต่อยอด หรือ 
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ใช้ในภำคอุตสำหกรรม จะคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มดังกล่ำวย้ำยไปเก็บรักษำที่ “ศูนย์ 

ชีววัสดุประเทศไทย” (Thailand Bioresource Research Center: TBRC)  

ซึ่งรองรับกำรเก็บรวบรวมชีววัสดุประเภทอื่น ๆ ด้วย  

“ผมเช่ือว่าการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เป็นจุดแข็งของไบโอเทค สวทช. 

และจะเริ่มต่อยอดการวิจัยด้านอาหารเป็นสารมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้

จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งที่เป็น Food และ Non Food”  

 อนำคตแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีทั้งด้ำนเกษตรและอำหำร นอกจำก

กำรเกษตรจะมุ่งไปท่ีเกษตรแม่นย�ำแล้ว งำนวิจัยทั้งด้ำนเกษตรและอำหำรจะมุ่ง 

ไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเมียมและปลอดภัย โดยควำมเป็นพรีเมียมนั้นจะ

เป็นกำรใช้เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ที่สำมำรถบอกได้ว่ำผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดดเด่น 

หรือมีคุณภำพสูงกว่ำอย่ำงไร   

อย่ำงไรก็ดีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตรและอำหำรของ สวทช. ในอนำคต  

มีกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงศูนย์แห่งชำติมำกขึ้น เป็นกำรบูรณำกำรในหลำกหลำย

สำขำวิชำ น�ำควำมเชี่ยวชำญแต่ละด้ำนเข้ำมำผสมผสำน ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจที่ส�ำคัญ

ของกำรวิจัยและพัฒนำ

ทัง้นีแ้นวนโยบำยของไบโอเทค สวทช. ต่อจำกนีก็้คอื กำรมุง่เน้นกำรใช้ประโยชน์

ร่วมกันของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีภำครัฐลงทุนมำแล้วเป็นจ�ำนวนมำกในระยะเวลำ  

2-3 ปีที่ผ ่ำนมำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจ�ำเป็นต้องสร้ำงก�ำลังคนที่สนใจ 

ด้ำนนี้เพิ่มข้ึน รวมถึงต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น  

เพื่อเป็นสปริงบอร์ดก้ำวไกลให้กับประเทศไทยต่อไป 
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“ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากข้ึนอย่างแน่นอน 

เราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลองค ์

ความรู้ที่ส�าคัญ และจะสร้างเพียงแค่ระบบจัดเก็บอย่างเดียวไม่ได้ จ�าเป็นต้องมี

การวิเคราะห์ เพื่อน�าไปสู่การต่อยอดใช้ประโยชน์อีกด้วย”

 ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
 ผู้อ�านวยการ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
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“จีโนมข้าว” 
ตัวเร่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย

“ข้าว” เป็นพชืเศรษฐกิจทีผ่กูพนักับวิถีชวิีตคนไทยมายาวนานในทกุมติิ 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ  ประเพณี   วฒันธรรม ตลอดจนด้านสงัคมและการเมอืง 
ซ่ึงทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญในการช่วยกันพัฒนา “ข้าวไทย” 
ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก

กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้ำวและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ข้ำว ถือเป็นภำรกิจหนึ่งที่ส�ำคัญของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) มุ่งเน้นในกำรค้นหำยีนและพัฒนำเคร่ืองหมำยโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะ
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ส�ำคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้ำว ซ่ึงได้น�ำ
ควำมรู้และเทคนิคด้ำนชีววิทยำโมเลกุลน้ีมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว 
และด�ำเนินกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ทีมนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้เข้ำร่วม “โครงการวิจัยจีโนมข้าว
นานาชาต”ิ ในปี พ.ศ. 2542  ซึง่ท�ำงำนร่วมกบันำนำประเทศในกำรถอดรหสั 
จีโนมข้ำว โดยนักวิจัยไทยรับหน้ำที่ถอดรหัสโครโมโซมท่ี 9 ครอบคลุมยีน 
ทนน�ำ้ท่วมฉับพลัน และช่วยนกัวจิยัญีปุ่น่ถอดรหสัโครโมโซมที ่8 ครอบคลมุ
ยีนควำมหอมของข้ำว ที่ควบคุมกำรสร้ำงควำมหอมแบบข้ำวหอมมะลิไทย  
ในขณะเดียวกันได้มีกำรจัดท�ำโครงกำรวิจัยจีโนมข้ำวในประเทศไทยไป
พร้อมกัน

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเล็งเห็นว่ำกำรศึกษำจีโนมข้ำวจะเป็นประโยชน ์
ต่อกำรพัฒนำข้ำวไทยในอนำคต จึงพระรำชทำนรำชทรัพย์ 2 ล้ำนบำท  
เพ่ือให้ด�ำเนินโครงกำรวิจัยต่อไป ต่อมำ สวทช. ได้สนับสนุนงบประมำณ 
ให้กับโครงกำรอีกรวมเกือบ 50 ล้ำนบำท
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ทั้งนี้ไบโอเทค สวทช. และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติวิจัยค้นหำและใช้ประโยชน์ยีนข้ำว ท่ีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมุ ่งเน้นกำรค้นหำยีนและพัฒนำเทคโนโลยี
เครื่องหมำยโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะส�ำคัญเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์

กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยจีโนมข้ำวนำนำชำติ และด�ำเนินโครงกำรจีโนม 
ข้ำวไทยในครั้งนั้น ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในกำรเพิ่มศักยภำพให้แก่นักวิจัยไทยในกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนจีโนม ซึ่งน�ำไปสู่กำรคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ข้ำว 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรค้นหำยนีทีส่�ำคญัในข้ำวไทย และเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เครื่องหมำยโมเลกุล (Marker Assisted Selection: MAS) ที่ควบคุมลักษณะส�ำคัญ 
ทั้งด้ำนคุณภำพเมล็ด ควำมสำมำรถในกำรทนต่อสภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสม 
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เช่น น�้ำท่วม ดินเค็ม ทนแล้ง ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนต่อโรคและแมลง เช่น  
โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล เพลี้ยกระโดดหลังขำว 

องค์ควำมรู้ดังกล่ำวได้ช่วยลดระยะเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวได้รวดเร็วกว่ำ
วธิกีำรปรบัปรงุพนัธุข้์ำววธิแีบบดัง้เดมิ ท�ำให้ได้สำยพนัธ์ุทีม่คีณุลักษณะตำมต้องกำร
และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ช่วยแก้ปัญหำหรือ 
ลดควำมสูญเสียจำกกำรระบำดของโรคและแมลงได้ ถือเป็นกำรน�ำควำมรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหำทำงกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

จำกกำรท่ีไบโอเทค สวทช. และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิจัยปรับปรุง 
พันธุ์ข้ำวเพื่อให้ทนต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมและต้ำนทำนต่อโรคและแมลง 
โดยใช้เทคนิคเครื่องหมำยโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับห้องปฏิบัติกำรและโรงเรือน รวมทั้งมี
ควำมร่วมมือกับกรมกำรข้ำวในกำรปลูกทดสอบ
สำยพันธุ์ข้ำวท่ีได้ปรับปรุงพันธุ์แล้วในสถำนีวิจัย
ของศูนย์วิจัยข้ำวต่ำง ๆ ของกรมกำรข้ำว และ 
ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ท�ำให้
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปรับปรุงพันธุ ์ข ้ำว 
ใหม่ ๆ ทั้งข้ำวเจ้ำและข้ำวเหนียว
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ทั้งนี้ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของกำรวิจัยที่มีจุดเร่ิมต้นจำกเทคโนโลยีจีโนมก็คือ 
การจดสิทธิบัตรยีนความหอม ที่คณะนักวิจัยหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยค้นหำและ 
ใช้ประโยชน์ยีนข้ำวได้น�ำข้อมูลพันธุกรรมข้ำวมำสร้ำงแผนที่โครโมโซมและพัฒนำ
เครื่องหมำยโมเลกุลเพื่อใช้บอกต�ำแหน่งของยีนที่มีลักษณะดี โดยพบยีนควำมหอม
ของข้ำว (Os2AP) ที่ควบคุมกำรสร้ำงควำมหอมแบบข้ำวหอมมะลิไทย ซึ่งได้รับ 
กำรรับรองกำรจดสทิธบิตัรคุม้ครองจำกสหรฐัอเมรกิำ (Patent No. US 7,319,181 B2) 
โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกจำกประเทศที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น  
10 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 

นอกจำกนี้ยังได ้พัฒนำเคร่ืองหมำยโมเลกุลที่สำมำรถตรวจติดตำมยีน 
ควำมหอม ซึ่งน�ำไปช่วยคัดเลือกในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวให้รวดเร็วและมีควำม 
แม่นย�ำมำกยิ่งขึ้น และน�ำมำซึ่งกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวใหม่ ๆ ที่น่ำสนใจ อย่ำงเช่น
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พันธุ์ข้าวหอม “ชลสิทธิ์ทนน�้าท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อแสง” เป็นกำร
ผสมระหว่ำงพันธุ์ข้ำว IR57514 ที่มีคุณสมบัติทนน�้ำท่วมฉับพลันกับพันธุ์ข้ำว
ขำวดอกมะลิ 105 โดยใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน�้ำท่วม 
และยีนควบคุมคุณภำพหุงต ้มในกำร 
คัดเลือก ข้ำวที่ได้มีกล่ินหอมแบบข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105 สำมำรถทนน�้ำท่วมฉับพลัน 
ในทุกระยะกำรเจริญเติบโต ซึ่งทนอยู่ใต้
น�้ำโดยไม่ตำยได้นำน 2-3 สัปดำห์ ไม่ไว 
ต่อช่วงแสง ท�ำให้ปลูกได้มำกกว่ำ 1 ครั้งต่อ
ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ ใน
สภำพนำปักด�ำ และมกีลิน่หอมแบบข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105    

ส่วนพนัธุข้์าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธญัสิริน” เป็นพนัธุข้์ำวเหนยีวทีไ่ด้จำก
กำรผสมระหว่ำงพนัธุข้์ำวเหนยีว กข6 กับพนัธุเ์จ้ำหอมนลิซึง่มคีวำมต้ำนทำนโรคไหม้ 
โดยใช้เทคนิคเครื่องหมำยโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนต้ำนทำนโรคไหม้และคุณภำพ 
หุงต้มในกำรคัดเลือก คุณสมบัติเด่นคือ กำรต้ำนทำนโรคไหม้ ล�ำต้นแข็งทนต่อกำร 
หกัล้ม เม่ือเปรยีบเทยีบกบัพนัธุข้์ำวเหนยีว กข6 เดมิ พบว่ำสำมำรถลดควำมเสยีหำย
ทีเ่กดิจำกโรคไหม้ในนำข้ำวระยะต้นกล้ำประมำณ 90% และระยะออกรวงประมำณ 
50% ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500-600 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับปลูกในพื้นที่นำน�้ำฝน
ในเขตภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค

ไหม้ เมื่อน�ำไปขัดสีเป็นข้ำวสำรจะได้เมล็ดเต็ม
สูง และหงุสุกจะเหนยีวนุม่และมกีลิน่หอม จงึได้
รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค  และที่ส�ำคัญได้รับ 
พระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระกนิษฐำ- 
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนชื่อพันธุ์ข้ำว
ว่ำ “ธัญสิริน” เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2553 
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 นอกจำกนีย้งัมีกำรพฒันำข้ำวเหนยีวพนัธ์ุ “กข 6 ต้นเตีย้ ต้านทานโรคไหม้และ 
โรคขอบใบแห้ง” ซึง่เป็นสำยพนัธุข้์ำวเหนยีวทีพ่ฒันำต่อเนือ่งมำจำกพนัธุ ์“ธญัสรินิ” 
ให้มีขนำดต้นที่เตี้ยลงและมีควำมต้ำนทำนต่อโรคเพิ่มมำกขึ้น โดยข้ำวเหนียวพันธุ์นี ้
เป็นข้ำวนำปีทีม่คีวำมไวต่อช่วงแสง สำมำรถต้ำนทำนต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 

ขนำดล�ำต้นสูงเฉลีย่ 130 เซนตเิมตร จงึเก็บเก่ียว 
ได้ง่ำยด้วยเคร่ืองจกัร ล�ำต้นมคีวำมแขง็ทนทำน
ต่อแรงลม ลดปัญหำกำรหักล้ม และสำมำรถ
แตกกอดี มีผลผลิตข้ำวแห้งเฉลี่ย 700-800 
กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะของเมล็ดข้ำวเรียวยำว 
เมือ่น�ำมำหงุต้ม มคีณุภำพและควำมเหนยีวนุม่ 
คล้ำยพันธุ์ กข6 จำกกำรปลูกทดสอบพันธุ ์
ข ้ ำวเหนียวชนิดนี้ ในภำคเหนือและภำค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับกำรยอมรับพันธุ์

จำกเกษตรกร เนื่องจำกช่วยให้เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันและก�ำจัด
โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต และได้ผลผลิตสูง

ส�ำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ “น่าน 59” พัฒนำมำจำกข้ำวเหนียวพันธุ์ กข6  
ต้นเตี้ย ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง เพื่อให้ต้ำนทำนโรคไหม้กว้ำงขึ้นและ
มีควำมหอม ซึ่งยังคงลักษณะต้นเตี้ยไว้ ท�ำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ำย โดยข้ำวพันธุ์น่ำน 59 
สำมำรถต้ำนทำนโรคไหม้แบบกว้ำงกบัเชือ้ทุกกลุ่มในประเทศไทย มคีวำมสงูประมำณ 
110 เซนติเมตร ล�ำต้นแข็ง ไม่หักล้ม ทนทำนต่อแรงลม เนื่องจำกมีขนำดล�ำต้นเตี้ย  
ใช้เคร่ืองจักรเก็บเกี่ยวแทนแรงงำนคน
ได้ ให้ผลผลิตเฉล่ียประมำณ 600-700 
กิโลกรัมต่อไร่ หำกอยู่ในพื้นที่ที่มีควำม
อุดมสมบูรณ์สำมำรถให้ผลผลิตสูงกว่ำ 
1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดข้ำวเรียว หลัง
ขัดสีไม่แตกหัก คุณภำพกำรหุงต้มดี มี
ควำมหอม และมีควำมเหนียวนุ่มคล้ำย
ข้ำวเหนียวพันธุ ์ กข6 ซึ่งเกษตรกรใน
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พื้นที่จังหวัดน่ำน ได้ทดลองปลูกและได้ผลผลิตดี ตอบโจทย์สร้ำงรำยได้ให้เกษตรกร 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ชุมชน   

และล่ำสุด ข้าวเหนียวพันธุ์ “หอมนาคา” ข้ำวเหนียวสำยพันธุ์ใหม่ที่ไบโอเทค 
สวทช. พัฒนำขึ้นโดยน�ำควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนจีโนมและเครื่องหมำยโมเลกุล 
มำใช้ในกระบวนกำรคัดเลือก เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้ำวให้รวดเร็วและมีระบบกำรผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในพ้ืนท่ีที่บริโภค 
ข้ำวเหนียวเป็นอำหำรหลัก 

ข้ำวเหนียวสำยพันธุ์ใหม่ “หอมนำคำ” น้ี 
สำมำรถปลกูได้ตลอดปี เหมำะทัง้นำปีและนำปรงั 
เนื่องจำกเป็นข้ำวที่ไม่ไวแสง มีคุณสมบัติทนต่อ 
ภำวะน�้ำท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และต้ำนทำนต่อ 
โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ล�ำต้นแข็ง ไม่หัก 
ล้มง่ำย ขนำดต้นสูงปำนกลำง เก็บเกี่ยวได้ง่ำย 
ปลูกได้ปีละ 2 คร้ัง ใช้ระยะเวลำในกำรปลูก
ประมำณ 130-140 วัน และให้ผลผลิตสูง ซึ่งผล
จำกกำรทดลองปลูกพบว่ำ ในพื้นที่ภำคเหนือมีผลผลิต 800-900 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ภำคอสีำนมีผลผลติสงูถึง 700-800 กโิลกรมัต่อไร่ นอกจำกนีข้้ำวเหนยีว”หอมนำคำ” 
ยังมีคุณสมบัติเด่นเรื่องกลิ่นหอมและนุ่มเหนียวเมื่อหุงสุก

จากองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ล�้าสมัยในการปรับปรุง
พันธุ์พืชที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจุบันไบโอเทค สวทช. เป็น 
เลิศทางด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี (Molecular breeding) 
กับพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ข้าว” ซึ่งเน้นการพัฒนา 
สายพันธุ์ตามความต้องการของผู้ผลิต ผู้บริโภค และความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกท้ังยังเน้นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติ
โภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังช่วย
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย



02

เทคโนโลยีช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมยางครบวงจร

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญอย่างมากของประเทศไทย  
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้จากการส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท 
แล้ว ยังเก่ียวข้องกับเกษตรกรและครอบครัวชาวสวนยาง รวมถึง 
ช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลายล้านคน   

24 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ด้วยคุณสมบัติพิเศษของยำงธรรมชำติที่ยืดหยุ่น กันน�้ำ เป็นฉนวนกัน
ไฟฟ้ำ เก็บและพองลมได้ดี ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้งำนยำงธรรมชำติทั่วโลก
ยังมีอยู่มำก   

อย่ำงไรก็ดีแม้ประเทศไทยในปัจจุบันจะมีกำรผลิตยำงเทียมหรือยำง
สังเครำะห์ได้แล้ว แต่เนื่องจำกเรำเป็นผู้ผลิตยำงธรรมชำติรำยใหญ่ที่สุดของ
โลกมำอย่ำงต่อเนือ่งยำวนำน และยงัขำดกำรพฒันำกระบวนกำรผลติยำงดบิ 
ที่เป็นรูปธรรมท้ังในส่วนของโรงงำนท่ีผลิตน�้ำยำงข้น ยำงแผ่นรมควัน หรือ
ยำงแท่ง โดยโรงงำนส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงำนขนำดกลำงและขนำดเล็ก ขำด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งเกษตรกรยังใช้สำรเคมีในกำรรักษำคุณภำพ 
น�้ำยำง ข้ันตอนกำรผลิตตั้งแต่ต้นทำงเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและส่งผลเสีย 
ต่อสภำพแวดล้อม ขณะเดียวกันกระบวนกำรผลิตน�้ำยำงข้นในโรงงำนก็มี 
ข้ันตอนจ�ำนวนมำกทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพำะปัญหำเร่ืองกลิน่
และกำรบ�ำบดัน�ำ้เสียก่อนท้ิงให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนโรงงำนอุตสำหกรรม
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ทีมนักวิจัยน�้ำยำงและวัสดุยำง กลุ ่มวิจัยนวัตกรรมกำรแปรรูปยำง ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงได้น�าฐานวิจัยและองค์ความรู้เข้ามาช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตยางทั้งกำรยกระดับผลิตภัณฑ์น�้ำยำง ผลิตภัณฑ์ยำง และ
กำรจัดกำรของเสียในโรงงำนผลิตน�้ำยำงข้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมโดยมุ่งพัฒนำอตุสำหกรรมยำงไทยและยกระดบัผลติภณัฑ์
ยำงอย่ำงครบวงจร  

ในช่วง 30 ปีที่ผ่ำนมำมีผลงำนที่ได้ผลเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลิต 
น�้ำยำงจำกเกษตรกร โดยท่ัวไปน�้ำยำงสดท่ีกรีดได้จำกต้นยำงพำรำจะคงสภำพเป็น
น�้ำยำงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลำอันส้ัน เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเคมีที่ผิวของ
อนุภำคยำงและกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วของแบคทีเรียโดยใช้สำรอำหำรในน�้ำยำง
สด ท�ำให้อนุภำคยำงรวมตัวกันเป็นก้อน เกิดบูดเน่ำมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้เกษตรกร

ไม่สำมำรถน�ำน�้ำยำงสดไปแปรรูปเป็น
ยำงแผ่นได้  

เกษตรกรจึงใช้แอมโมเนียหรือ  
โซเดียมซัลไฟต์ (ยำกันกรอก) เพื่อช่วย
ยืดอำยุน�้ำยำงสดก่อนแปรรูปเป็นยำง
แผ่น แต่แอมโมเนยีเป็นสำรเคมท่ีีระเหย
ง่ำย มีกลิ่นฉุน เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงำน
และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน 
โซเดยีมซลัไฟต์ช่วยยดือำยนุ�ำ้ยำงสดได้
ไม่เกนิ 24 ชัว่โมง โดยหำกใช้ในปรมิำณ
มำกจะท�ำให้กำรจับตัวน�้ำยำงสดท�ำได้
ยำก และเกิดฟองอำกำศในแผ่นยำง 
ท�ำให้ยำงแผ่นมีรำคำถูกลง

26 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ทมีนกัวจิยัเอม็เทค สวทช. จงึได้คดิค้นและ
พฒันำ “สารยดือายนุ�า้ยางสดเพือ่การผลิตยาง
แผ่น” หรือที่เรียกว่า “BeThEPS” ขึ้น เพื่อ
ช่วยยืดอำยุน�้ำยำงสดได้นำนกว่ำเดิม 1-3 วัน 
ท�ำให้แผ่นยำงจับตัวรีดง่ำย เกิดลำยดอกชัดเจน 
เพิ่มปริมำณยำงแผ่นรมควันคุณภำพดี มีสมบัติ
ทำงกำยภำพ สมบัติกำรคงรูป และสมบัติควำม
แข็งแรงเชิงกลใกล้เคียงกับยำงแผ่นรมควันที่
ผลิตจำกน�้ำยำงสดที่ไม่ได้ใช้สำรรักษำสภำพ
น�้ำยำงได้รับกำรจัดชั้นคุณภำพยำงเป็นยำง 
แผ่นรมควันชั้น 3 และลดปริมำณยำงตกชั้นลง 
ได้ถึง 9% ช่วยเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรจ�ำหน่ำยยำงแผ่นรมควันรำว 900 บำท ต่อ 
กำรผลิตยำงแผ่น 1 ตัน  

สำรดังกล่ำวยังช่วยทดแทนกำรใช้สำรเคมีทั้งแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์  
และช่วยประหยัดค่ำเชื้อเพลิง เนื่องจำกยืดอำยุน�้ำยำงสดยำวนำนขึ้น จึงช่วยลด
ควำมถี่ในกำรขนส่ง ท�ำให้เกษตรกรมีเวลำมำกขึ้นและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ส�ำคัญ
ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรลดใช้แอมโมเนีย ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภำพของ
เกษตรกรอกีด้วย ปัจจุบนังำนวจิยันีไ้ด้มกีำรถ่ำยทอดสทิธใิห้แก่บรษิทัเอกชนจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สำร BeThEPS ในเชิงพำณิชย์แล้ว       

ขณะเดียวกันในกระบวนกำรผลิตน�้ำยำงของโรงงำนนั้น ก็เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 
มีหลำยข้ันตอนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งกำรใช้กรดซัลฟิวริก  
กำรจับตัวน�้ำยำงสกิม และกำรล้ำงเคร่ืองปั่นน�้ำยำง ซ่ึงท�ำให้เกิดกลิ่นและจะต้อง
บ�ำบัดน�้ำเสียก่อนทิ้งให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนโรงงำนอุตสำหกรรม ท�ำให้โรงงำน
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจ�ำนวนมำก  

เพือ่แก้ปัญหำดังกล่ำว ทมีนกัวจิยัเอม็เทค สวทช. ได้พัฒนำเทคโนโลย ี“GRASS” 
ส�าหรบัการจดัการของเสยีในโรงงานผลติน�า้ยางข้นท่ีมีประสทิธิภาพสงู ในรูปของ
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สำรใหม่ส�ำหรบัจับตวัน�ำ้ยำงสกมิและน�ำ้ล้ำงเครือ่งป่ัน และกระบวนกำรแยกเนือ้ยำง
และสำรอนนิทรย์ีออกจำกตะกอนของเสียหรือขีแ้ป้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ท�ำให้
สำมำรถน�ำเศษยำงธรรมชำติกลับมำใช้ได้ใหม่   

ทั้งนี้เทคโนโลยี GRASS ประกอบด้วย GRASS 0 เพื่อใช้ทดแทนกรดซัลฟิวริก 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่สำมำรถรวบรวมเนื้อยำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยไม่ขึ้นกับอำยุของน�้ำยำง แหล่งที่มำของน�้ำยำง และปริมำณของแอมโมเนีย 
ที่อยู่ในน�้ำยำง ช่วยให้ดักน�้ำยำงจำกน�้ำท้ิงได้มำกกว่ำเดิมประมำณ 8% และพบว่ำ 
น�้ำทิ้งยังมีสภำพเป็นกลำง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน GRASS 1 เป็นสำรจับตัว 
น�้ำยำงสกิมประสิทธิภำพสูง ผลิตยำงสกิมคุณภำพสูงได้มำกขึ้น ใช้ได้ดีกับน�้ำยำง 
สกิมใหม่และน�้ำยำงสกิมจำกน�้ำยำงสดเก่ำเก็บ โดยไม่ต้องใช้กรดซัลฟิวริก ท�ำให้

น�้ำทิ้งไม่มีสำรซัลเฟตและไม่เป็นกรด 
สำมำรถน�ำไปผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้
ในกำรผลิตไฟฟ้ำหรือเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตควำมร้อน  

ส�ำหรับ GRASS 2 เป็นสำรจับตัว
น�้ำล้ำงเครื่องปั่นน�้ำยำงประสิทธิภำพ
สูง จับตัวน�้ำล้ำงเครื่องปั่นน�้ำยำงได้
อย่ำงสมบูรณ์และรวดเร็ว ท�ำให้ได้ 

เน้ือยำงคณุภำพดี และ GRASS 3 เป็นเทคโนโลยกีำรแยกเนือ้ยำงออกจำกตะกอนน�ำ้ยำง 
หรือขี้แป้ง เพื่อน�ำยำงกลับมำใช้ใหม่ รวมทั้งแยกสำรอนินทรีย์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมเซรำมิกหรือปุ๋ย ทั้งนี้ยำงที่แยกได้และสำร 
อนินทรีย์ที่แยกออกมำตำมควำมต้องกำรของโรงงำน สร้ำงรำยได้เพิ่มให้โรงงำน 
ลดภำระในกำรก�ำจัดขี้แป้ง นอกจำกได้น�้ำทิ้งที่มีคุณภำพดีขึ้นแล้ว ยังได้สำรผสม
กลับมำในรูปของปุ๋ยฟอสเฟต สำมำรถน�ำไปโรยรอบโคนต้นยำงเป็นปุ๋ยหมุนเวียน
ได้ และน�้ำทิ้งที่ได้ยังน�ำวนกลับไปผลิตก๊ำซมีเทน ท�ำให้ได้พลังงำนชีวภำพเข้ำมำใช้
ในโรงงำนอีกด้วย
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อย่ำงไรก็ดี แม้จะมีกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์ปัญหำกำรผลิตในอุตสำหกรรมยำง  
แต่เรือ่ง “ยำงรำคำตกต�ำ่” กย็งัเป็นปัญหำส�ำคญัของเกษตรกรชำวสวนยำง และเกดิขึน้ 
บ่อยครั้ง เนื่องจำกประเทศไทยส่งออกน�้ำยำงข้นกว่ำ 80% เหลือใช้เองในประเทศ
ไม่ถึง 20% เมื่อรำคำในตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง จึงกระทบอย่ำงมำกต่อรำคำ
ยำงพำรำในไทย แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหำนี้ได้ก็คือ กำรเพ่ิมสัดส่วนปริมำณ
กำรใช้งำนในประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จำก 
ยำงธรรมชำติในรูปแบบต่ำง ๆ มำกขึ้น 

เพือ่ตอบโจทย์ปัญหำดงักล่ำว ทมีนกัวจัิยเอม็เทค สวทช. ได้มกีำรพฒันำน�า้ยางข้น 
ส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง หรือ ParaFIT  เพื่อใช ้ทดแทนน�้ำยำงข ้น 
ทำงกำรค้ำทั่วไป โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือมีปริมำณแอมโมเนียต�่ำกว่ำน�้ำยำงพำรำ
ข้นทำงกำรค้ำ 30-75% เป็นมิตรต่อผู้ท�ำงำน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบ 
ของอุณหภูมิภำยนอกที่มีต่อประสิทธิภำพกำรท�ำผลิตภัณฑ์โฟมยำง มีปริมำณซิงก์- 
ออกไซด์ท่ีมีส่วนประกอบของโลหะหนัก และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด ์
ซึ่งเป็นสำรที่ก่อให้เกิดสำรไนโตรซำมีน ที่เป็นสำรก่อมะเร็ง น้อยกว่ำน�้ำยำงพำรำข้น 
ทำงกำรค้ำ (ชนดิ LA และ MA) 30% ซ่ึงช่วยเพิม่ควำมปลอดภยัต่อผูผ้ลติน�ำ้ยำงพำรำ
ข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยำง  
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กำรใช้ ParaFIT ยังช่วยให้เวลำในกำรบ่มน�้ำยำงก่อนน�ำไปใช้งำนสั้นกว่ำ 
น�ำ้ยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำ โดยใช้เวลำเพียง 3 วนัหลังจำกวันผลติ ขณะทีน่�ำ้ยำงพำรำข้น 
ทำงกำรค้ำต้องใช้เวลำ 21 วัน ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในกำรรับซื้อน�้ำยำงพำรำสด 
และประหยัดเงินลงทุนในกำรสร้ำงอุปกรณ์จัดเก็บน�้ำยำงพำรำข้น โดยเทคโนโลยี 
ดงักล่ำวมีสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนแพรกหำ จ�ำกดั รบัสทิธไิปผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์  

นอกจำกนี ้ยงัได้พฒันำน�า้ยางข้นผสมกบัแอสฟัลต์เพ่ือท�าถนนลาดยางมะตอย 
ทีเ่รยีกว่า “น�า้ยางโลมาร์” (LOMAR) ซึง่เป็นน�ำ้ยำงข้นทีม่ส่ีวนผสมของแอมโมเนยี
ไม่เกิน 0.15% ของน�้ำหนักน�้ำยำงข้น มีเสถียรภำพทำงควำมร้อนสูงแม้น�ำไปใช้งำน 
ที่อุณหภูมิ 140-160 องศำเซลเซียส โดยไม่ต้องบ่มน�้ำยำงในถังพักไว้ 21 วันเหมือน
น�้ำยำงข้นทำงกำรค้ำ และสำมำรถน�ำไปใช้งำนทันทีภำยใน 1-2 วัน หลังจำกวันที่
ผลิต มีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ 6 เดือน  

น�้ำยำงโลมำร์สำมำรถใช้เพิ่มคุณภำพของผลิตภัณฑ์พำรำเอซี ตำมมำตรฐำน 
มอก.2731-2559 ลดมลพิษจำกไอระเหยของแอมโมเนียในกระบวนกำรผลิตพำรำ
เอซี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดเงินลงทุนในกำรติดตั้งอุปกรณ์ดักจับก๊ำซ
แอมโมเนียและสร้ำงบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย ปัจจุบันน�้ำยำงโลมำร์ที่ผลิตโดยบริษัทไทย 

อีสเทิร์น รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี ได้มีกำรน�ำ 
ไปผสมกับแอสฟัลต์เพื่อท�ำถนนลำดยำงมะตอย 
โดยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)   

เพ่ือกระตุ้นเกิดอุตสำหกรรมที่ใช้ยำงพำรำใน
ประเทศมำกขึ้นไปอีก สวทช. มุ ่งไปที่กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมยำงล้อตันรถฟอร์กลิฟต์ ซึ่งเป็นยำง 
ล้อรถประเภทที่ใช้ยำงธรรมชำติในกำรผลิตสูงเมื่อ
เทียบกับยำงล้อประเภทใช้ลม คือใช้ยำงธรรมชำติ

ประมำณ 30 กิโลกรัมต่อเส้น ขณะที่ยำงล้อประเภทใช้ลมใช้ยำงธรรมชำติเพียง 8 
กิโลกรัมต่อเส้น     
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ด้วยอตุสำหกรรมยำงล้อตนัรถฟอร์กลฟิต์ในไทย ส่วนใหญ่ยงัเป็นผูป้ระกอบกำร 
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ซึ่งยังขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่มีศักยภำพในกำร
แข่งขันในตลำดโลก ทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหิดล และ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ พัฒนำ “ยางล้อตันรถ 
ฟอร์กลฟิต์ประหยดัพลงังาน” ข้ึน โดยมีโรงงำนผลิตยำงล้อ 
คือบริษัทวี.เอส.อุตสำหกรรมยำง จ�ำกัด ร่วมออกแบบ 
และทดสอบในโครงกำร

จำกกำรทดสอบยำงล้อตันประหยัดพลังงำน
ต้นแบบขนำด 7.00-12/5.00 136 AS Solid ที่พัฒนำ
ขึ้น พบว่ำมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมต้ำนทำนกำรหมุนต�่ำ 
กว่ำยำงล้อตันท่ีน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและยำงล้อตัน
ยี่ห้อชั้นน�ำในประเทศ รวมถึงยำงล้อตันแบบเดิมของ
บริษทัว.ีเอส.อุตสำหกรรมยำง จ�ำกดั โดยมค่ีำสมัประสทิธ์ิ
ควำมต้ำนทำนกำรหมุนเท่ำกับ 18, 21, 26 และ 29 
กิโลกรัมต่อตัน ตำมล�ำดับ ท�ำให้ยำงล้อตันท่ีพัฒนำข้ึน
สำมำรถประหยัดพลังงำนได้สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับยำงล้อตันยี่ห้ออื่น ๆ 

เมื่อทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนจริง พบว่ำ ยำงล้อตันต้นแบบมีอำยุกำร 
ใช้งำนของดอกยำงสูงกว่ำยำงล้อตันแบบเดิมประมำณ 2 เท่ำ และใช้พลังงำนในกำร
ขบัเคลือ่นน้อยลง ท�ำให้สำมำรถประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลีย่นยำงและค่ำเชือ้เพลงิ
ของรถฟอร์กลิฟต์ได้ 60,000 บำทต่อคันต่อปี ขณะที่ยำงคอมพำวด์หรือสูตรยำง 
ผสมสำรเคมีที่พัฒนำขึ้นมีต้นทุนในกำรผลิตเท่ำเดิม

จากองค์ความรู้และงานวิจัยที่ สวทช. ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยมุ่งเน้นพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ถือว่าเป็น 

ส่วนส�าคัญในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยางไทยได้อย่างยั่งยืน
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03

ฟลาวมันส�าปะหลังไร้กลูเตน 
แปรรูปพืชมีพิษ สู่นวัตกรรมอาหาร

นอกจากข้าว ยางพารา และอ้อยแล้ว “มันส�าปะหลัง” ก็ถือเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
เป็นประเทศผู้ส่งออกผลผลิตมันส�าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก  
มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 68% โดยผลิตภัณฑ์จากมันส�าปะหลังเป็น
สินค้าส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ 
ท�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท
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อุตสำหกรรมมันส�ำปะหลังจึงเกี่ยวโยงทั้งกลุ ่มเกษตรผู ้ปลูกมัน
ประมำณ 3 ล้ำนคน และมีโรงงำนผลิตภัณฑ์จำกมันส�ำปะหลังกระจำยอยู่ 
ทั่วประเทศ ด้วยปัญหำหลักของอุตสำหกรรมมันส�ำปะหลังไทยอยู่ที่ต้นทุน
กำรผลติทีย่งัสงูอยู ่ตัง้แต่ขัน้กำรผลติวตัถุดบิ ซึง่มนัส�ำปะหลงัจะมีโรคอบุตัใิหม่ 
ที่กระทบต่อกำรเพำะปลูก ขณะที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปยังมีกระบวนกำรผลิต 
ที่มีต้นทุนสูง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพำะเรื่อง 
ของน�้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็น

ทีผ่่ำนมำ ส�ำนกังำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) 
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ได้มี 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องวิจัยและพัฒนำเพ่ือตอบโจทย์
อุตสำหกรรมมันส�ำปะหลัง ทั้งแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคใบด่าง 
มันส�าปะหลัง ด้วยกำรพัฒนำ “น�้ายาส�าหรับตรวจสอบไวรัสใบด่าง 
มันส�าปะหลัง” โดยใช ้
เทคนิคอิไลซ่ำ (ELISA) 
ซึ่งมีควำมแม่นย�ำสูงและ
มีรำคำถูกกว่ำกำรน�ำเข้ำ
หลำยเท่ำตัว
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ส่วนปัญหำน�้ำเสียจำกโรงงำนผลิตภัณฑ์จำกมันส�ำปะหลัง ซ่ึงส่งผลกระทบ
อย่ำงมำกต่อสิ่งแวดล้อม ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี พัฒนำ “ระบบบ�าบัดน�้าเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ
ตรึงฟิล์มส�าหรับโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง” ซึ่งมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
ให้โรงงำนต่ำง ๆ ได้น�ำไปใช้งำน พบว่ำนอกจำกจะสำมำรถก�ำจัดกลิ่นเหม็นได้แล้ว 
ยังได้เป็นพลังงำนหรือก๊าซชีวภาพกลับคืนมำอีกด้วย

ส�ำหรับปัญหำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกมันส�ำปะหลังที่ยังมีต้นทุนในกำรผลิตสูง 
โดยเฉพำะกำรผลิตฟลำวมันส�ำปะหลังส�ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อำหำร ซึ่งควรใช้มัน
ส�ำปะหลงัชนดิหวำนเน่ืองจำกมปีริมำณไซยำไนด์ต�ำ่  แต่เน่ืองจำกมนัส�ำปะหลงัชนิด
หวำนมปีรมิำณกำรปลกูน้อยและรำคำสูงกว่ำมันชนดิขม ท�ำให้ต้นทนุกำรผลติมรีำคำ
สูง ขณะทีก่ำรผลติฟลำวมนัส�ำปะหลงัจำกมนัส�ำปะหลงัชนิดขมทีม่ปีริมำณไซยำไนด์
สูง แม้จะมข้ีอได้เปรยีบเร่ืองรำคำวตัถดุบิทีต่�ำ่กว่ำ เพรำะมกีำรเพำะปลกูเป็นจ�ำนวน
มำก แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดคือ จ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรผลิตที่ช่วยลดปริมำณไซยำไนด์
ให้ปลอดภัยต่อกำรน�ำไปบริโภค ซึ่ง FAO/WHO ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง ปัจจุบันกำรผลิตฟลำวมันส�ำปะหลังจำกมันส�ำปะหลังชนิดขม 
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จึงเป็นกำรผลิตในระดับครัวเรือน ที่ใช้แรงงำนในกำรปอกเปลือกมันส�ำปะหลังที่มี
ปริมำณไซยำไนด์สูงออกก่อนน�ำมำผลิต ท�ำให้ต้นทุนในกำรผลิตยังคงสูงอยู่

หน่วยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีแปรรูปมันส�ำปะหลังและแป้ง  ไบโอเทค สวทช. จึง
ร่วมกับสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 
(KAPI) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พัฒนำกระบวนการผลิตฟลาวมันส�าปะหลัง
ในระดับอุตสาหกรรมจากมันส�าปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง โดยใช้
เครื่องจักรกลมำช่วยในกำรผลิต (Mechanisation process) โดยประยุกต์จำก
กระบวนกำรผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง จนสำมำรถผลิตฟลำวมันส�ำปะหลังท่ีมีปริมำณ
ไซยำไนด์ต�่ำและปลอดภัยต่อกำรบริโภคในระดับอุตสำหกรรมได้ส�ำเร็จ 

ฟลำวมันส�ำปะหลังที่ผลิตได้น้ี นอกจำกมีคุณค่ำสำรอำหำรเทียบเท่ำฟลำว
สำลีแล้ว ยังสำมำรถควบคุมคุณภำพด้ำนควำมหนืดให้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้ำง 
สม�่ำเสมอได้ จึงมีศักยภำพในกำรน�ำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมอำหำร  
ทั้งอุตสำหกรรมแป้งประกอบอำหำร สำมำรถทดแทนแป้งสำลีที่น�ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศปีละกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ คุณสมบัติของฟลำวมันส�ำปะหลังที่ผลิตได้ยังปรำศจำกกลูเตน  
เหมำะที่จะน�ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีท่ีมีมูลค่ำสูงส�ำหรับผู้บริโภคที่แพ้แป้งสำลี 
และผู้ป่วยที่เป็นโรคซีลิแอคที่เกิดจำกกลูเตน ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในข้ำวสำลีอีกด้วย

ปัจจุบันไบโอเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟลาว 

มนัส�าปะหลงัในระดบัอุตสาหกรรมให้แก่บรษิทัชอไชยวฒัน์อตุสาหกรรม 

จ�ากัด ผลิตจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า  

“ซาว่า (SAVA) แป้งเอนกประสงค์ไร้กลูเตน” ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตฟลาว 

แป้งมันส�าปะหลังรายแรกในประเทศไทย
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04

การค้นหาจีโนมอ้อย
ความหวานสูง 

“อ้อย” เป็นพืชเขตร้อนที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
เนือ่งจากเป็นแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ของการผลติน�า้ตาลและพลงังาน
ชีวภาพ ซึ่งอ้อยเป็นแหล่งชีวมวล (Biomass) ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบ
กับพืชชนิดอื่น ๆ

แต่ด้วยข้อจ�ำกดัด้ำนพ้ืนทีเ่พำะปลกูพชืเศรษฐกิจในประเทศ และมกีำรเกบ็เกีย่ว
เพียงปีละ 1 ครั้ง จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตอ้อยและ
น�้ำตำลต่อพื้นท่ีสูง แต่วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมำตรฐำนแบบเดิมนั้นต้องใช้เวลำ
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ทดสอบและคัดเลือกพันธุ์นำนถึง 10-12 ปี อีกท้ังยังใช้งบประมำณสูงและ
มีควำมแม่นย�ำต�่ำ  

ทีมวิจัยจำกศูนย์โอมิกส์แห่งชำติ (NOC) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงน�ำองค์ควำมรู ้ด้ำนกำรถอดรหัส
พันธุกรรมจำกจีโนมพืช ซึ่งเป็นควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีระดับโลกใน
ขณะนั้นมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

โดยน�ำเครือ่งหมำยโมเลกลุ Marker Assisted Selection หรือ MAS 
มำใช้ในกำรคัดเลือกพันธุ์อ้อย เพื่อลดระยะเวลำกำรปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งจะใช้
เวลำในกำรคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ดีเพียง 6 ปี และมีควำมแม่นย�ำสูง 

อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เทคนิค MAS นี้ยังมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับอ้อย ซึ่งเป็น
พืชที่มีจ�ำนวนโครโมโซมหลำยชุด (Polyploid) และยังมีจ�ำนวนโครโมโซม 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบำงโครโมโซม (Aneuploid) 

ทมีนักวจิยั สวทช. ร่วมมอืกบับริษทัมติรผลวิจยั พฒันำอ้อยและน�ำ้ตำล 
จ�ำกัด ด�ำเนินงำน “โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบบูรณาการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตน�้าตาล” เพื่อค้นหำยีนที่เกี่ยวกับกระบวนกำรเมแทบอลิซึมของ
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น�้ำตำล ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดควำม
หวำนในอ้อย และยีนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบของผลผลิต โดย
ใช้เทคโนโลยีทรำนสคริปโตมิกส์ 
(Transcriptomics) และโปรตีโอ-
มิกส์ (Proteomics) ในกำรพัฒนำ
เครื่องหมำยพันธุกรรมส�ำหรับ 
คัดเลือกลักษณะควำมหวำน  

ยีนทั้งหมดที่ค้นหำได้ถูกน�ำมำ
ยืนยันควำมสัมพันธ์กับควำมหวำน

และองค์ประกอบผลผลิตโดยกำรวิเครำะห์ด้วยวิธ ีAssociation Mapping และใช้
เทคโนโลยชีวีสถติแิละสารสนเทศ (Biostatistics and bioinformatics) มำช่วย 
ประมวลข้อมูลจีโนมอ้อยที่มีขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อน เพื่อค้นหำรูปแบบ 
แฮปโพลไทป์ (Haplotype) ของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะควำมหวำนและ 
องค์ประกอบผลผลติ และพัฒนำเป็นเคร่ืองหมำยโมเลกลุทีส่มัพนัธ์กบัยนีควำมหวำน

ปัจจุบันได้ 3 เคร่ืองหมำยโมเลกุลที่มีศักยภำพสัมพันธ์กับควำมหวำน คือ 
SEM358, ILP10 และ ILP82  ที่พัฒนำจำก Candidate gene ในกำรวิเครำะห์กำร
แสดงออกของยีนในอ้อยที่สะสมน�้ำตำลสูง
เทียบกับอ้อยที่สะสมน�้ำตำลต�่ำ

เครื่องหมำยโมเลกุลต่อลักษณะควำม
หวำนทีไ่ด้ ทมีนกัวิจยัฯ น�ำมำใช้ในกำรคดัเลือก 
พันธุ์อ้อยลูกผสมที่มีควำมหวำนสูงร่วมกับ 
กำรวเิครำะห์ลกัษณะทีแ่สดงออกของลูกผสม
ทุกต ้น เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภำพของ
เครื่องหมำยโมเลกุลที่ได้ 
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จากการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว ท�ำให้ได้ฐำนข้อมูล Transcriptome 
ของอ้อย ซึ่งประกอบด้วยยีนมำกกว่ำ 46,000 ทรำนสคริปต์ ซึ่งใช้เป็น Reference 
transcript ในกำรวเิครำะห์กำรแสดงออกของยนี Transcript profiling และ Protein 
profiling พัฒนำออกมำเป็นเคร่ืองหมำยโมเลกุลที่สัมพันธ์กับควำมหวำน ซึ่งได้มี
กำรจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งเรื่อง “ชุดไพรเมอร์เครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความจ�าเพาะ
ต่อเครื่องหมายยีนในวิถีเมแทบอลิซึมของน�้าตาลในอ้อย” และ “กระบวนการ 
คดัเลอืกสายพนัธุอ้์อยทีม่พีนัธกุรรมหวานโดยใช้ชดุไพรเมอร์เครือ่งหมายดเีอน็เอ”      

ฐำนข้อมลูทีไ่ด้นีน้อกจำกจะท�ำให้ได้พนัธ์ุอ้อยทีม่ศีกัยภาพจ�านวน 9 สายพันธ์ุ 
ซึง่มสีำยพนัธุ ์14-1-772 และ 14-1-188 ได้รับการขึน้ทะเบียนพันธุไ์ด้แก่ ภเูขยีว 2 
และภเูขยีว 3 ตำมล�ำดบัแล้ว ยงัน�ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีก่ว่ำ 550 ไร่ในปี พ.ศ.  2563 
และจะขยำยผล 5,500 ไร่ในปี พ.ศ. 2564 แล้ว ยังมีองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญในกำร
ค้นหำยีนใหม่ในโครงกำรวิจัยในอนำคต เช่น ใช้ส�ำหรับ 
กำรค้นหำยีนที่เกี่ยวข้องกับ Biomass productivity 
กำรแตกกอและกำรตอบสนองต่อภำวะแล้ง 

นอกจำกนี้ทีมนักวิจัยฯ ยังได้พัฒนำโปรแกรมกำร
วิเครำะห์และประมวลภำพ Gel electrophoresis 
แล้ว ยังได้ยื่นจดสิทธิบัตร “กำรวิเครำะห์แถบภำพของ 
อิเลก็โทรโฟรซีสิเจลด้วยเทคนคิกำรประมวลภำพ” ซึง่มี 
ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ภำพ Polyacrylamide gel 
ให้สำมำรถท�ำได้ง่ำย และแปลงข้อมูล Genotype 
profile เป็นข้อมูลดิจิทัลที่สำมำรถน�ำไปวิเครำะห ์
ทำงสถิติได้อย่ำงง่ำย

โครงการนี้นอกจากจะได้อ้อยสายพันธุ์ดีแล้ว ยังได้แพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีของการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยลดเวลา 

ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลง 50% จาก 10-12 ปี เหลือเพียง 6-7 ปี  

เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของประเทศต่อไป
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ชุดตรวจ “ เดกซ์แทรน” 
ปนเปื้อนในการผลิตน�้าตาล 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
ต้ังแต่การผลติวัตถุดบิในภาคการเกษตรไปจนถึงการเพิม่ประสทิธภิาพ
กระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลายน�้าในโรงงาน
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โดย “การพฒันาชดุตรวจวเิคราะห์เดกซ์แทรน (Dextran) ปนเป้ือน 
ในกระบวนการผลิตน�้าตาล” เป็นหนึ่งในผลงำนของศูนย์นำโนเทคโนโลย ี
แห่งชำติ (นำโนเทค) สวทช. ด�ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำขึ้น เพื่อตอบโจทย์
ปัญหำของบริษัทผู้ผลิตน�้ำตำลในระดับอุตสำหกรรม

“เดกซ์แทรน” เป็นสำรชวีโมเลกุลซ่ึงเป็นพอลเิมอร์ของกลโูคสทีป่นเป้ือน 
ในกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล หำกพบว่ำมีกำรปนเปื ้อนของเดกซ์แทรน  
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน�้ำอ้อย จะท�ำให้เกิดกำรสูญเสียน�้ำตำล 1.123 
กิโลกรัมต่อตันอ้อย   

ซึง่ปรมิำณเดกซ์แทรนทีป่นเป้ือนจะสมัพนัธ์กบัปรมิำณน�ำ้ตำลทีส่ญูเสยี
ไปในลักษณะสมกำรเชิงเส้น ท�ำให้โรงงำนต้องสูญเสียผลผลิตน�้ำตำลทรำย
และเป็นปัญหำส�ำคัญในอุตสำหกรรมกำรผลิตน�้ำตำล ที่ส่งผลกระทบอยำ่ง
ต่อเนื่องถึงผลก�ำไรของโรงงำนอุตสำหกรรมและรำยได้ของเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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นอกจำกนี้ โมเลกุลของเดกซ์แทรนที่ปรำกฏในน�้ำอ้อยยังส่งผลต่อกำร 
อ่ำนค่ำ Pol (ร้อยละของน�ำ้ตำลซโูครสทีว่ดัจำกเครือ่ง Polarimeter) ทีค่ลำดเคลือ่น 
เกินควำมเป็นจริง ส ่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนควบคุมคุณภำพกำรผลิต  
โมเลกลุเดกซ์แทรนยงัท�ำให้กำรเคีย่วน�ำ้ตำลยำกขึน้เกดิน�ำ้ตำลตกค้ำงในกำกน�ำ้ตำล
สงู อกีทัง้ยงัขัดขวำงกำรโตของผลึกน�ำ้ตำลและมผีลให้ผลึกน�ำ้ตำลมรีปูร่ำงเรยีวแหลม 
เกิดโอกำสในกำรสูญเสียจำกกำรเก็บเกี่ยวน�้ำตำลสูง 

กำรแก้ปัญหำหรือก�ำจัดโมเลกุล 
เดกซ์แทรนที่ปรำกฏในน�้ำอ้อยอย่ำง 
รวดเ ร็วตั้ งแต ่ ระยะเริ่ มต ้นของ
กระบวนกำรผลิตจึงมีควำมส�ำคัญ
กับโรงงำนน�้ำตำลเป็นอย่ำงมำก วิธี
ทดสอบเพ่ือวิเครำะห์ปริมำณเดกซ์- 
แทรนในน�้ำอ้อยของโรงงำนน�้ำตำล
ที่นิยมใช้เป็นกำรวิเครำะห์ปริมำณ
สสำรในเชิงเคมีปฏิบัติ ซึ่งจะต้อง
ท�ำในห้องปฏิบัติกำรและใช้เวลำใน
กำรวิเครำะห์ค่อนข้ำงมำก เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและแม่นย�ำ  

ทีมนัก วิจัยห ้องปฏิ บัติการ
วินิจฉัยระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุ
ตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน 

จากนาโนเทค สวทช. ได้พฒันาชุดตรวจวเิคราะห์เดกซ์แทรน (Dextran) ปนเป้ือน 
ในกระบวนการผลิตน�้าตาลขึ้น โดยใช้หลักกำร Competitive immunoassay  
ซึ่งเป็นกำรแย่งจับระหว่ำงเดกซ์แทรนที่ต้องกำรตรวจหำและเดกซ์แทรนที่เคลือบไว้ 
บนแถบทดสอบกับอนภุำคนำโนทองค�ำทีถ่กูเช่ือมต่อด้วยแอนตบิอดทีีม่อียูใ่นปรมิำณ
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จ�ำกัด โดยใช้แอนติบอดี
ที่ มีขำยในท ้องตลำด 
ท�ำให้สำมำรถวิเครำะห์ 
ปริมำณเดกซ์แทรนใน 
รู ปแบบชุ ดตรวจแบบ
รวดเร็ว มีค่ำคัตออฟของ
ชดุตรวจที ่1,000 ppm/brix 
โดยมีค่ำควำมไว ควำมจ�ำเพำะ และควำม 
ถูกต้องในกำรตรวจวัดมำกกว่ำ 90% 

แถมกำรใช้งำนชุดตรวจยังท�ำได้ง่ำย ไม่ต้องมีขั้นตอนกำรเตรียมตัวอย่ำง 
ก่อนตรวจ วิเครำะห์ผลได้โดยสงัเกตสทีีเ่กดิขึน้ สำมำรถรูผ้ลได้รวดเรว็ ไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม และไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชำญ ท�ำให้พนักงำนในโรงงำนผลิตน�้ำตำล
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวก

นาโนเทค สวทช. ได้มีการส่งมอบชุดตรวจวิเคราะห์เดกซ์แทรน 

(Dextran) ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน�้าตาลให้ผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมน�า้ตาลน�าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลติของโรงงาน

ผลิตน�้าตาลอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถช่วยลดการ

สูญเสียน�้าตาลในกระบวนการผลิต สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 

100 ล้านบาทต่อปี
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ชุดตรวจ HybridSure
ทดสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 
เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกไทย
 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (F1 hybrid seeds)  
ทีส่�าคัญของโลก เนือ่งจากได้เปรียบด้านท�าเลทีต้ั่ง ความอดุมสมบรูณ์
ของสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่เหมาะสม ตลอดจนความพร้อม
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน และท่ีส�าคัญคือเกษตรกรไทยมีทักษะความ
ช�านาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์สูง

06
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ทีผ่่ำนมำอตุสำหกรรมเมล็ดพันธุไ์ด้เจริญเตบิโตอย่ำงมำก โดยในแต่ละปี 
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุพื์ชมลูค่ำกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท ซึง่กำรค้ำเมลด็พนัธุ ์
ลูกผสมทั้งในและต่ำงประเทศจะมีข้อก�ำหนดหลักด้ำนคุณภำพ โดยระบ ุ
ค่ำควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ส่งออกจ�ำหน่ำยจะต้องสูงกว่ำ 98% 
ดังนัน้กำรทดสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุพื์ช จงึมคีวำมจ�ำเป็นต่อกำรยนืยนั
ควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำขำยโดยตรง 

ที่ผ่ำนมำบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมยังตรวจสอบควำมบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธุ์จำกเกษตรกรผู้ผลิตด้วยวิธีกำรดั้งเดิม คือน�ำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก 
ในแปลงเพือ่ตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพ ซึง่ใช้ระยะเวลำนำน 3-6 เดอืน 
และใช้แรงงำนในกำรตรวจสอบสงู โดยเฉพำะในกรณทีีม่เีมลด็พนัธุท์ีต้่องกำร
ตรวจสอบปริมำณมำก 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ กำรทดสอบควำมบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุ์ด้วย
เทคนิคกำรใช้เครื่องหมำยโมเลกุลสนิป เริ่มได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น 
เนือ่งจำกในจโีนมพชืมเีครือ่งหมำยโมเลกลุสนิปอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก ทมีนกัวิจยั 
ศูนย์โอมิกส์แห่งชำติ (NOC) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ได้พัฒนำชุดตรวจ “HybridSure” (ไฮบริดชัวร์) ขึ้น 
โดยประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอแบบล�ำดับเบสเดี่ยว  
( S ing le  Nuc leot ide 
Polymorphism: SNP) 
หรือ “สนิป” เพ่ือทดสอบ
เอกลักษณ์พันธุ ์พืช ท�ำให้
สำมำรถแยกควำมแตกต่ำง
ของสำยพันธุ์ลูกผสมได้เป็น 
ครั้งแรกในประเทศไทย  
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 ชุดตรวจ HybridSure ท่ีพัฒนำขึ้นนี้ได้รับกำรออกแบบโดยเฉพำะ ให้มี
ควำมจ�ำเพำะกับสำยพันธุ์ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย จึงสำมำรถตรวจ
เอกลักษณ์และควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกในประเทศไทยได้เกือบ 
ทุกสำยพันธุ์  

เบื้องต้นได้พัฒนำชุดตรวจส�ำหรับพืชเศรษฐกิจของไทย เช่น พริก แตงกวำ 
แตงโม แตงเทศ เมลอน และมะเขือเทศ เพ่ือให้สำมำรถแยกควำมเป็นเอกลักษณ์
ระหว่ำงสำยพันธุ์ได้ 

โดยกำรทดสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์พืช เร่ิมจำกกำรน�ำตัวอย่ำงสำยพันธุ์
พ่อและสำยพันธุ์แม่ที่ใช้ในกำรผลิตลูกผสมมำวิเครำะห์ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของ 
จีโนมิกดีเอ็นเอของตัวอย่ำงแต่ละพันธุ์ และค้นหำต�ำแหน่งของสนิปที่ครอบคลุมทั้ง 
จีโนมด้วยวิธี Genotyping-by-sequencing (GBS) ซึ่งเทคโนโลยีนี้สำมำรถค้นหำ 
และจโีนไทป์ได้ครัง้ละหลำยพันเครือ่งหมำย สำมำรถแยกควำมเป็นเอกลักษณ์ระหว่ำง 

สำยพันธุ์ได้ และน�ำมำใช้ในกำรยืนยันควำม
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้  

เมื่อได้ต�ำแหน่งของสนิปที่มีควำม
แตกต่ำงระหว่ำงสำยพันธุ์พ่อกับแม่แล้ว  
จึงน�ำไปทดสอบกับของตัวอย่ำงลูกผสม 

โดยใช้เทคนิค MassARRAY System 
ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบควำมบริสุทธิ์
ของเมล็ดพันธุ์ที่อำจมีกำรปนเปื้อนจำก

เมล็ดที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้ 
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นอกจำกนี ้ในกำรตรวจประเมนิควำมบริสุทธิ ์ตัง้แต่กำรสกดัดเีอน็เอไปจนถงึกำร
วเิครำะห์ผลใช้เวลำไม่ถงึ 1 วนั สำมำรถตรวจควำมบรสิทุธ์ิของเมล็ดพันธุป์รมิำณมำก
ได้รวดเร็วกว่ำวิธีดั้งเดิมที่ใช้เวลำ 3-6 เดือน มีควำมแม่นย�ำสูง ใช้แรงงำนน้อย และ
มีค่ำใช้จ่ำยที่ถูกกว่ำวิธีดั้งเดิม

นวัตกรรมนี้ได้สร้ำงศักยภำพในกำรตรวจสอบเอกลักษณ์และควำมบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธุ์ขึ้นภำยในประเทศไทย ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ไทย สำมำรถตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมก่อนส่งออกจ�ำหน่ำยได้
อย่ำงรวดเร็วและเสียค่ำใช้จ่ำยในรำคำที่ไม่สูง 

 ชดุตรวจ HybridSure ประสบความส�าเร็จได้รับรางวลัชนะเลศิจาก

การน�าเสนอผลงานในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships 

Programme (LIF) ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ซึง่สนบัสนนุโดย Newton Fund 

และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหราชอาณาจกัร 

และได้รับรางวัล The Most Fundable Innovation Award ในงาน  

The Asia Innovates Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

Seed production
companies

Contract farmers Seed export
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เทคโนโลยีส�าหรับ
ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแบบปิด
 

ระบบเลีย้งสัตว์น�า้แบบปิด ไม่ว่าจะเป็นตู้แสดงสตัว์น�า้ หรอืบ่อเลีย้งสตัว์
น�า้เศรษฐกิจ จ�าเป็นต้องมรีะบบบ�าบดัเพือ่ควบคุมคุณภาพน�า้ในระบบ
ให้เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์น�้า โดยทั่วไปจะใช้ถังตัวกรอง
ชวีภาพไนตรฟิิเคชนั (Nitrification biofilter) ท�าหน้าทีก่�าจดัแอมโมเนยี
ทีเ่ป็นพษิสงู ด้วยการเปลีย่นให้เป็นไนเตรตท่ีเป็นพษิต�า่กว่า ซึง่สามารถ
ยืดอายุการเปลี่ยนน�้าออกไปได้ อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการเปลี่ยน
ถ่ายน�า้อยูบ่่อยครัง้ เพราะเมือ่ปรมิาณไนเตรตสะสมมากข้ึนจะก่อให้เกิด
ความเครียดและกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น�้าได้  
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ทมีนกัวจัิยศูนย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภำพแห่งชำต ิ(ไบโอเทค) 
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้พัฒนำ
ระบบบ�ำบัดไนเตรตแบบท่อยำว (Tubular Denitrification Reactor: 
TDNR) ขึ้น โดยใช้กระบวนกำรดีไนตริฟิเคชันในกำรก�ำจัดไนเตรตให้เปลี่ยน
เป็นแก๊สไนโตรเจน สำมำรถใช้ได้ทั้งระบบน�้ำจืดและน�้ำทะเล และเมื่อใช ้
ร่วมกบัระบบบ�ำบดัตวักรองชวีภำพไนตริฟิเคชนั (Nitrification) จะสำมำรถ
บ�ำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต  
ออกจำกระบบบ่อเล้ียงสัตว์น�้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ เหมำะกับระบบควบคุมโรค 
หรือไบโอซีเคียว (Biosecure) ส�ำหรับกำรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น�้ำและกำร
ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้ำที่ปลอดโรค  

งำนวิจัยนี้หลังจำกผ่ำนกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรได้มีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อกำรใช้งำนจริงของระบบเลี้ยงสัตว์น�้ำให้แก่บริษัทต่ำง ๆ เช่น  
ใช้กบัตูป้ลำสวยงำมขนำดใหญ่ ใช้ในระบบผลติลูกปลำในบ่อควำมหนำแน่นสูง 
และใช้ติดตั้งในบ่อทดสอบอำหำรสัตว์น�้ำ ซึ่งสำมำรถช่วยยืดระยะเวลำกำร
เปลี่ยนถ่ำยน�้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น�้ำแบบปิด ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยและ
แรงงำน  
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นอกจำกนี้ ทีมนักวิจัยไบโอเทค 
ส วทช .  ยั ง ไ ด ้ พัฒนำเทคโนโลยี 
ระบบหมุนเวียนน�้ำ (Recirculating 
Aquaculture System: RAS) เพ่ือ
เลี้ยงสัตว์น�้ำระบบปิด ช่วยลดปัญหำ
กำรขำดแคลนน�้ำ และปัญหำทำงด้ำน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ ภำยใต้แนวทำง “ยกกระชัง 
ข้ึนบก” โดยพัฒนำบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ

ควำมหนำแน่นสงูเพือ่ทดแทนกำรเลีย้งปลำในกระชงัทีม่กัจะได้รับควำมเสียหำยจำก
ภำวะมลพิษในแหล่งน�้ำ  ท�ำให้สำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมได้ ช่วยลดควำมเสี่ยง
ในกำรสูญเสียลูกปลำ และช่วยเพิ่มผลผลิตในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยลง 

 มีกำรออกแบบและสร้ำงต้นแบบระบบถังบ�ำบัด ซึ่งมีส่วนประกอบที่จ�ำเป็น
ต่อกำรควบคุมคุณภำพน�้ำ พร้อมปรับปรุงระบบให้มีควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนและมี
ประสทิธภิำพท่ีดี ผ่ำนกำรทดสอบใช้งำนในสภำวะกำรท�ำงำนจริง โดยจะหมนุเวียนน�ำ้
จำกบ่อปลำ ออกมำบ�ำบดัในถงัตวักรองชวีภำพไนตรฟิิเคชนั (Nitrification biofilter) 
ก่อนที่จะน�ำน�้ำกลับไปใช้เลี้ยงปลำ

 โดยถังเลี้ยงปลำมีขนำด 10,000 ลิตร (10 ตัน) สำมำรถผลิตปลำนิลน�้ำหนัก
ตัวละ 1 กิโลกรัมได้ 350-400 ตัว คิดเป็นควำมหนำแน่นของปลำ 35-40 กิโลกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร 

 ระบบต้นแบบผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนือ่ง พบว่ำสำมำรถเลีย้งปลำ
นลิและปลำกะพงขำวได้โดยไม่ต้องเปลีย่นถ่ำยน�ำ้ตลอดระยะเวลำกำรเลีย้ง ลดควำม
เสียหำยของผลผลติปลำทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำต ิลด
โอกำสติดเช้ือโรคจำกภำยนอก ส่งผลให้อัตรำกำรรอดของปลำอยู่ในระดับที่ดีมำก 
หรือประมำณ 90-100% ช่วยลดกำรใช้ยำและสำรเคมี รวมถึงลดปัญหำกำรทิ้ง 
น�้ำเสียและกำรแพร่ระบำดของโรคสัตว์น�้ำไปสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก โดยปลำที่เลี้ยง
มีคุณภำพเนื้อที่ไม่แตกต่ำงกับปลำที่เลี้ยงในระบบปกติ  
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 ทีมนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้น�ำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน�้ำ
ดังกล่ำว มำต่อยอดพัฒนำร่วมกับทีมวิศวกรจำกบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทฟาร์มสตอรี่ จ�ากัด หรือป.เจริญฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
พฒันำเป็น “ถงัเล้ียงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน�า้หมนุเวียน” ซึง่มกีำรน�ำไป 
ทดสอบใช้งำนจริงทีป่.เจริญฟาร์ม   

 กำรท�ำงำนของถังเล้ียงปลำนิลควำมหนำแน่นสูงระบบน�้ำหมุนเวียน เริ่มจำก
กำรออกแบบตัวถังเลี้ยงปลำ ให้มีพื้นที่ผิวต่อควำมลึกของน�้ำที่เหมำะสมส�ำหรับกำร
เลี้ยงลูกปลำนิล โดยระบำยน�้ำเสียและตะกอนของเสียออกจำกบ่อได้อย่ำงสมบูรณ์  
มีระบบเติมอำกำศและกำรหมุนเวยีนน�ำ้ภำยในถงัเลีย้งอย่ำงทัว่ถงึ เมือ่มตีะกอนขีป้ลำ 
ปลำตำย หรือปลำป่วย จะถูกดึงออกจำกบ่อโดยอัตโนมัติ ผ่ำนทำงท่อล�ำเลียงไปยัง
ถงัแยกปลำตำยท�ำให้ผูเ้ลีย้งสำมำรถตดิตำมจ�ำนวนปลำทีต่ำย และสำมำรถแยกปลำ
ป่วยออกไปตรวจโรคเพื่อวำงแผนกำรรักษำได้อย่ำงทันท่วงที

หลังจำกนั้นน�้ำจะล�ำเลียงไปยังระบบแยกตะกอน ก่อนที่จะถูกบ�ำบัดในถัง 
บ�ำบัดระบบไนตริฟิเคชัน (Nitrification) ด้วยกำรเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรต์ 
และไนเตรต แล้วจะเกบ็ในถังและน�ำไปหมนุเวยีนใช้ในบ่อต่อไป โดยมกีำรหมนุเวียน
น�้ำกับระบบบ�ำบัดตลอดเวลำ ท�ำให้ไม่ต้องเปลี่ยนน�้ำหรือเติมน�้ำเพ่ิมเข้ำไปใหม่  
ช่วยลดกำรใช้น�้ำถึง 95% สำมำรถดูแลบ�ำรุงรักษำและล้ำงท�ำควำมสะอำดระบบ
ทั้งหมด โดยใช้คนงำนเพียงคนเดียวเท่ำนั้น  

ถังเลี้ยงปลำนิลฯ ดังกล่ำว ยังได้รับกำรออกแบบให้เป็นระบบประหยัดพลังงำน 
ให้น�ำ้ไหลตำมแรงโน้มถ่วง ถงัสำมำรถรองรับปลำได้กว่ำ 30 กิโลกรมัต่อลกูบำศก์เมตร 
ซึ่งมำกกว่ำบ่อดิน 20-30 เท่ำ แต่ใช้พื้นที่ที่น้อยกว่ำบ่อดิน

การพัฒนาถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน�้าหมุนเวียนนี้ 
เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาอย่างย่ังยืน สร้างทางเลือก
ใหม่ของผู้เลี้ยงปลากระชังและปลาในบ่อดิน นอกจากจะช่วยลดความ
เส่ียงเรื่องของการจัดหาและควบคุมคุณภาพน�้าภายในบ่อเล้ียงแล้ว  
ยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสัตว์น�้าชนิดอื่น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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เทคโนโลยีเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมกุ้งไทย
 

“กุ้ง” เคยเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ารายได้หลักให้กับประเทศ แต่หลังจาก 
ประสบปัญหาทั้งเรื่องของโรคตายด่วน ปัญหาการค้ามนุษย์และ 
การท�าประมงผิดกฎหมาย ท�าให้ประเทศไทยจากที่เคยเป็นแชมป์ด้าน
การส่งออกกุ้งมายาวนาน ต้องเลื่อนอันดับอย่างต่อเนื่องมาหลายปี 
แม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ผลผลิตก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย  
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ทั้งนี้ปัญหำส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของอุตสำหกรรมกุ้งไทย ก็คือกำรมีต้นทุน
กำรผลิตที่สูงกว่ำประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ทั้งด้ำนค่ำแรงงำน อำหำรกุ้ง และ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกผลกระทบวิกฤตโรคระบำดต่ำง ๆ 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดย  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ตระหนักถึง
ควำมส�ำคญัของอตุสำหกรรมกุ้งของประเทศไทย ซึง่จดัเป็นอุตสำหกรรมทีม่ี
ศกัยภำพสงูทัง้กำรผลติเพ่ือบริโภคในประเทศและผลติเพือ่ส่งออก ได้ร่วมมอื 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ มหำวิทยำลัย ภำคเอกชน ตลอดจน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง วิจัยและพัฒนำตลอดห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมนี้  

เริ่มตั้งแต่ “การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรค” โดยในปี พ.ศ. 2546   
ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมมอืมหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ 
และกองทพัเรือ จดัต้ัง “ศูนย์วจิยัและพฒันาสายพนัธ์ุกุง้ (Shirmp Genetic 
Improvement Center: SGIC)” แห่งแรกของประเทศไทย เพือ่ท�ำหน้ำที่
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคให้เกษตรกร   

ศูนย์วิจัยฯ ดังกล่ำว แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะอยู่ในพื้นที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ท�ำหน้ำที่วิจัยและ
พัฒนำเพื่อกำรผลิตและคัดเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภำพสูง ปลอดโรค รวมทั้ง 
ท�ำหน้ำที่ เป ็นศูนย ์กลำงกำรผลิตพ่อแม่พันธุ ์ปลอดโรคจำกรุ ่นสู ่รุ ่น 
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และลูกกุ ้งที่ผ ่ำนกำรคัดเลือกจะส่งไป 
ยังส่วนที่ 2 ที่อยู่ในพ้ืนที่ของกองทัพเรือ 
ที่อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จะท�ำหน้ำท่ีวิจัยและพัฒนำต้นแบบกำร
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

เบื้องต ้นเริ่มจำกกำรเพำะเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ ์กุ ้งกุลำด�ำปลอดโรค เพื่อ

ใช้ทดแทนพ่อแม่พันธุ ์ธรรมชำติที่มีน ้อย แก้ปัญหำคุณภำพลูกกุ ้ง และกำร
เกิดโรคติดเช้ือไวรัสที่เกิดกับแม่พันธุ ์ธรรมชำติได้ ซึ่งกำรเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ ้ง 
กุลำด�ำปลอดโรคของศูนย์วิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์กุ้ง จะท�ำในระบบปลอดภัยทำง
ชีวภำพ มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ด้วยกำรน�ำกุ้งกุลำด�ำจำกที่ต่ำง ๆ ในธรรมชำติมำเข้ำ
กระบวนกำร ตั้งแต่หน่วยกักกันโรคที่มีหน้ำที่กรองและคัดทิ้งกุ้งที่ติดโรคเพื่อสรำ้ง
ควำมม่ันใจว่ำกุ้งที่น�ำมำสู่ระบบจะไม่มีเชื้อโรคติดต่ออย่ำงน้อย 2 รุ่น หลังจำกน้ัน 
จะส่งไปยังศูนย์ผสมและคัดเลือกสำยพันธุ์ และศูนย์เพิ่มจ�ำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้ง   

เมื่อได้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลำด�ำแล้ว ได้มีกำรน�ำไปคัดเลือกหำพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่สุด 
ในรุ่นนั้น ๆ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงสำยพันธุ์กุ้งที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จำกนั้นจึงค่อยน�ำ 
ไปสู่ขั้นตอนกำรคัดเลือกลูกกุ้งจำกครอบครัวที่ดี และส่งไปยังศูนย์เพิ่มจ�ำนวน 
พ่อแม่พันธุท์ีจ่ะมีหน้ำทีเ่ลีย้งลกูกุง้จนโตเป็นพ่อพันธุแ์ม่พนัธุ ์แล้วจงึส่งให้โรงเพำะฟัก
น�ำไปผลิตเป็นลูกกุ้งเพื่อส่งให้กับเกษตรกรต่อไป   

เทคโนโลยีกำรเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ ้งกุลำด�ำของศูนย์วิจัยแห่งนี้ ช่วยท�ำให้กุ ้ง
กุลำด�ำเติบโตเร็วขึ้น ต้ำนทำนโรค และยังมีควำมอึด ทนทำนต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น  
จนเป็นที่พอใจของเกษตรกรทั้งในและต่ำงประเทศ 

นอกจำกนี้ไบโอเทค สวทช. ยังมีกำรตั้งทีมวิจัยและพัฒนำบริกำรด้ำนเลี้ยง 
สัตว์น�้ำ (Aquaculture Service Development Research Team: AQST)  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกำรสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกุ้ง เช่น ให้ 
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ค�ำปรึกษำแก่เอกชนในด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเล้ียงกุ้งและสัตว์น�้ำชนิดอื่น  
เพื่อศึกษำต่อยอดงำนวิจัย รวมถึงกำรให้บริกำรรับจ้ำงวิจัย

ส�ำหรับอำหำรในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งข้อมูลจำกสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่ำ อุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำกุ้งและปลำมีควำมจ�ำเป็น
ต้องใช้ปริมำณอำหำรในกำรเพำะเลี้ยงอยู่ที่ประมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ
ประมำณ 32,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นอุตสำหกรรมอำหำรเลี้ยงกุ้งถึง 19,000  
ล้ำนบำท และอำหำรเลี้ยงปลำ 13,000 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ปัจจุบันกำรให้อำหำรสัตว์น�้ำ มักพบปัญหำสัตว์น�้ำในวัยอนุบำลต้องกำร
สำรอำหำรที่ย่อยง่ำย ดูดซึมได้อย่ำงรวดเร็ว แต่สำรส�ำคัญหลำยชนิดมีควำม 
ไม่คงตวั มกัจะละลำยไปกบัน�ำ้เม่ือให้อำหำร นอกจำกนีอ้ำหำรสตัว์น�ำ้ทีเ่ตมิเอนไซม์ 
หรือฮอร์โมนที่ช่วยในกำรเจริญเติบโต มักจะไม่เสถียรในกระบวนกำรผลิตด้ังเดิมท่ี
ต้องใช้อณุหภมูสิงู ประกอบกบันโยบำยของสหภำพยโุรปทีล่ดกำรใช้ปลำเป็นวตัถดุบิ
ในอำหำรสัตว์   ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยพยำยำมในกำรพัฒนำสตูร แต่มกัมีข้อจ�ำกดั
ทั้งทำงด้ำนต้นทุนและวัตถุดิบทดแทนปลำ  

สวทช. โดยศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค) จึงได้มีกำรพัฒนำ  
“ไฮโดรเจลกกัเกบ็โปรตนีส�าหรบัอตุสาหกรรมผลติ
อาหารสตัว์น�า้” พฒันำเป็นสตูรอำหำร
เลี้ยงลูกกุ ้งแบบไร้ปลำป่นในรูปแบบ
ไฮโดรเจล ซึ่งใช้เทคโนโลยีกำรกักเก็บ

เกษตรและอาหาร 55



สำรส�ำคัญในโครงสร้ำงแบบเจลมำใช้ใน
กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรดูดซึมสำร
อำหำรเข้ำสู่ร่ำงกำย และช่วยยดือำยขุอง
อำหำรไม่ให้เน่ำเสียอย่ำงรวดเร็ว               

สูตรอำหำรเลี้ยงลูกกุ ้งดังกล่ำว  
ใช้กำกถั่วเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลำ
ป่น ซึง่สำมำรถเตมิสำรส�ำคญัอ่ืน ๆ  รวมถงึ 
ไขมันเพื่อกระตุ ้นกำรเจริญเติบโต 

ของสัตว์น�้ำได้มำกกว่ำอำหำรที่มีขำยในท้องตลำด ผ่ำนกำรทดสอบเลี้ยงลูกกุ้ง 
ในภำคสนำมมำแล้วกว่ำ 6 ล้ำนตัว โดยเปรียบเทียบกับอำหำรลูกกุ้งที่เป็นผู้น�ำ 
ตลำดโลก พบว่ำมีอัตรำกำรรอดและอัตรำกำรเจริญเติบโตสูง ใกล้เคียงกับอำหำร
กุ้งวัยอนุบำลที่มีขำยในท้องตลำด แต่มีอัตรำกำรส้ินเปลืองลดน้อยลงกว่ำ 20%  
เพรำะเป็นอำหำรเม็ดที่ไม่สลำยตัวในบ่อเลี้ยง อีกทั้งดูดซึมได้เร็ว ไม่สูญเสียสำร 
ส�ำคัญในระหว่ำงกำรย่อยเหมือนอำหำรกุ้งทั่วไป 

อำหำรไฮโดรเจลสูตรไร้ปลำป่นดังกล่ำว ปัจจุบันมีได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีน�ำไป
ขยำยผลในเชิงพำณิชย์ ต่อยอดใช้งำนกับกำรเพำะเลี้ยงกุ้งแบบครบวงจร   

นอกจำกกำรพัฒนำสูตรอำหำรเลี้ยงลูกกุ้งที่ตอบโจทย์นโยบำยทำงกำรค้ำและ
เพิ่มประสิทธิภำพเกษตรกรผู้เพำะเล้ียงสัตว์น�้ำแล้ว ในช่วงที่อุตสำหกรรมกุ้งไทย
ประสบปัญหำวิกฤตโรคตำยด่วน หรือโรคกุ้งอีเอ็มเอส สวทช. โดยไบโอเทค ยังได้
ร่วมมือกับส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) พัฒนำ “ชุดตรวจเชื้อก่อโรคตับตาย 
ฉับพลันสาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส” หรือ “Amp-Gold” ขึ้น เพื่อให ้
ผู้ประกอบกำรผู้เพำะเลี้ยงหรือกลุ่มเกษตรน�ำไปใช้เพื่อป้องกันกำรระบำดของโรค 
ด้วยเทคนิคที่ใช้งำนได้ง่ำย รวดเร็ว และไม่ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์ผล
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ชุดตรวจ “Amp-Gold” เป็นกำรพัฒนำวิธีตรวจเช้ือแบคทีเรียวิบริโอ
พำรำฮีโมไลติคัสด้วยกำรใช้เทคนิคแลมป์ ซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอ 
ที่มีควำมจ�ำเพำะต่อยีนที่สร้ำงสำรพิษของเชื้อดังกล่ำว โดยอำศัยกำรท�ำงำนของ 
เอ็นไซม์ที่อุณหภูมิ 65 
องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 45 นำที ต่อจำก
นั้นน�ำสำรละลำยท่ีได้
มำตรวจจบักบัดเีอน็เอ
ทีต่ดิฉลำกด้วยอนภุำค
ทองค�ำนำโน ท�ำให้ใช้
เวลำในกำรตรวจรวม
ทุกข้ันตอนเพียงแค ่ 
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งม ี
ควำมไวกว่ำเทคนิคเดิมคือ พีซีอำร์ (PCR) ถึง 100% ช่วยให้เกษตรกรประหยัด 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนต้นทนุกำรผลติ เพรำะไม่ต้องน�ำเข้ำจำกชดุตรวจโรคกุง้จำกต่ำงประเทศ 
ผลงานวิจัย “Amp-Gold” นี้ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก 
ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาจากสภาวิจัยแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2560

ด้วยผลงานวิจัยในการแก้วิกฤตโรคระบาดให้กับอุตสาหกรรม 
กุ้งไทย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทนุการผลติ การน�าเข้าชดุตรวจ 
จากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร  
ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมกุ้งต่อไป
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09

เซนเซอร์-ไอโอที 
เทคโนโลยีตัวเร่ง “สมาร์ตฟาร์มเมอร์”
 

เป้าหมายส�าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย 
ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  ก็คือ การยกระดับเกษตรกร 
“สมาร์ตฟาร์มเมอร์” ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากการท�าเกษตรแบบดัง้เดมิ 
ไปสู่ “การเกษตรสมัยใหม่” หรือ “Smart farm” ที่เน้นการบริหาร 
จัดการและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน  
และยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมไทย  
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ซึง่สอดคล้องกบักำรพัฒนำงำนวจิยัด้ำนกำรเกษตรของส�ำนกังำนพฒันำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ที่ปัจจุบันมีกำรหลอมรวม
หลำกหลำยเทคโนโลยีจำกควำมเชี่ยวชำญของศูนย์แห่งชำติฯ เข้ำมำเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรเพิม่ผลผลติทำงกำรเกษตรทัง้ในแง่ปรมิำณและคณุภำพ 
ตลอดจนสร้ำงรำยได้ ท�ำให้เกษตรกรไทยมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หนึ่งในเทคโนโลยีส�ำคัญที่จะท�ำให้เกษตรกรไทยสำมำรถเปลี่ยนผ่ำน
ไปสู่ “สมำร์ตฟำร์มเมอร์” ได้อย่ำงรวดเร็วก็คือกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เครื่องมือส�ำหรับบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตกำรเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดข้อจ�ำกัดในภำคกำรเกษตร ทั้งในเรื่อง
แรงงำนคน พื้นที่ และควำมต้องกำรของตลำด  

ทัง้นี ้สวทช. โดยศนูย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำติ 
(เนคเทค) ได้มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนด้ำน
กำรเกษตรสมัยใหม่มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นมุ่งเน้นท�ำให้
เกดิกำรวำงแผนจดักำรกำรผลติทีด่ ีทัง้ปรมิำณผลผลติทีอ่อกสูต่ลำด และกำร
ลดต้นทนุกำรผลิต ซึง่จะมีทัง้แพลตฟอร์มท่ีเชือ่มโยงข้อมลูสภำพแวดล้อมทำง
ด้ำนกำรเกษตร ระบบควบคมุกำรเกษตรแม่นย�ำ ระบบตรวจสอบสภำพของ
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พชืและสภำพแวดล้อม และระบบสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ ท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยปัีญญำ
ประดิษฐ์หรือเอไอ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่เข้ำมำช่วย 

ที่ผ่ำนมำเนคเทค สวทช. ได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น อย่ำงเช่น สถำนีวัด
อำกำศ อุปกรณ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ กล่องควบคุม
วำล์วให้น�้ำ และโซลำร์ปั้มอินเวอร์เตอร์มำประกอบรวมเป็นต้นแบบนวัตกรรม 
พร้อมใช้ให้กับเกษตรกร ที่เรียกว่ำ “NECTEC FAARM series หรือฟำร์มเทคโนโลยี
เพื่ออุตสำหกรรมด้ำนกำรเกษตร” ปัจจุบันมีกำรต่อยอดไปสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
ต่ำง ๆ ที่ได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรผู้ใช้งำนจริงในพื้นที่
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เช่น “HandySense” (แฮนดี้เซนส์) ระบบเกษตรแม่นย�ำที่น�ำเทคโนโลยี
เซนเซอร์ (Sensor) ผนวกเข้ำกับอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Things: IoT)  
พัฒนำเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภำพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำร
เจริญเติบโตของพืชผล ตั้งแต่กำรปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียว ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้น�้ำ  
ให้ปุ๋ย ป้องกันแมลง รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิ ควำมชื้น และปริมำณแสง 

โดยระบบจะเก็บบันทึกผลสภำวะแวดล้อม สำมำรถควบคุมและสั่งกำรอุปกรณ์
ให้ท�ำงำนอตัโนมัติได้ผ่ำน
แอปพลิเคชันทั้งบนมือ
ถือและคอมพิวเตอร์พีซี 
ผู ้ใช้งำนหรือเกษตรกร
สำมำรถเรียกดูข ้อมูล
ต่ำง ๆ ได้ผ่ำนเว็บแอป- 
พลิเคชัน และสำมำรถ
น�ำข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร ช่วยกำร
ตัดสินใจในกระบวนกำร
เพำะปลูกให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น จำกกำรทดสอบใช้งำนจริงพบว่ำสำมำรถเพิ่ม
คุณภำพและปริมำณของผลผลิตในกระบวนกำรเพำะปลูกพืชโดยเฉล่ีย 20% ของ
ผลผลิตที่มีอยู่เดิม นอกจำกนี้ยังใช้แรงงำนโดยเฉลี่ยลดลง 52%       

ระบบนี้มีกำรน�ำไปใช้งำนในพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยสูงและฟำร์มสมำยเมล่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และขยำยผลสู่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี)   

ขณะที่ด้ำนกำรเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำ เนคเทค สวทช. ได้พัฒนำ “Aqua Grow”  
(อะควำโกรว์) ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ช ่วยเกษตรกรติดตำมดูแลคุณภำพน�้ำ 
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ในกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้เศรษฐกจิ โดยใช้ 3 เทคโนโลยหีลกั คอื ระบบบรหิำรจดักำร
คุณภำพน�้ำ อุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณสำรเคมี และอุปกรณ์ตรวจวัดกำรเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย

มีกำรบันทึกและรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ด้ำนแบบเรียลไทม์ผ่ำนเครือข่ำยไอโอที 
ระบบสำมำรถน�ำข้อมูลที่บันทึกมำวิเครำะห์เพื่อแจ้งเตือน พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
กำรปรับสภำพบ่อเลี้ยงในเบื้องต้นให้แก่ผู ้ใช้เมื่อบ่อเลี้ยงอยู ่ในสถำนะสุ่มเสี่ยง  
ขณะเดียวกันผู้ใช้หรือเจ้ำของฟำร์มสำมำรถติดตำมข้อมูล บริหำร และจัดกำรฟำร์ม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วแบบทุกที่ทุกเวลำผ่ำนสมำร์ตโฟน
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ด้วยการยกระดับเกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างต่อเนื่อง  

เนคเทค สวทช. ได้ด�าเนินงานโครงการระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับสัตว์น�้า และขยายผลสู่ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสัตว์น�้า 
ด้วยระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเล้ียงทั้งทางกายภาพ เคม ี
และชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT ในพื้นที่ภาคตะวันออก (Aqua-IoT ภาค
ตะวันออก)” ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการเฝ้าระวัง  ส่งเสริมศักยภาพใน
การผลิตสัตว์น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และ
สามารถวางแผนป้องกันเพ่ือลดความเสีย่งต่อความสญูเสยีทีอ่าจเกิดข้ึน
จากสภาวะต่าง ๆ ในบ่อเลี้ยงได้ โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และ
ปลากะพง สัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืน

เกษตรและอาหาร 63



10

“Plant Factory”
 ยกระดับการปลูกพืชสู่เกษตรแม่นย�า
 

“Plant factory” หรอื “โรงงานผลติพชื” คือผลผลิตของความก้าวหน้า
ในการน�าเทคโนโลยีหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการ
ปลูกพืชจากดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ มาสู่การปลูกในระบบปิด
ที่ควบคุมสภาพแวดล้อม ท�าให้ปลอดภัยสูง ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง มี
ปรมิาณผลผลติทีค่งที ่และยังสามารถปลูกได้ทัง้ปีโดยไม่ข้ึนกับฤดกูาล
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ด้วยข้อดีของ “Plant factory” ที่ตอบโจทย์ทั้งด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศส่งผลต่อกำรท�ำกำรเกษตรทั่วโลก กำรขำดแคลนแรงงำน 
และควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรท่ีมีคุณภำพและปลอดภัยมำกขึ้น ท�ำให้
เทคโนโลยนีีไ้ด้รับควำมนยิมมำกข้ึนเร่ือย ๆ  ในปัจจบุนั โดยเฉพำะในประเทศ
ญีปุ่น่ซึง่เป็นต้นก�ำเนิดของเทคโนโลยแีละใช้ในกำรปลกูพชืมำแล้วกว่ำ 20 ปี 

ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำพิเศษขนำดใหญ่ หรือ Big Rock 
สนับสนุนงบประมำณให้กับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชำติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ  
(ไบโอเทค) ในกำรจัดท�ำ “โครงการโรงงานผลิตพืช” ขึ้นที่อุทยำน
วิทยำศำสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธำนี มุ่งเน้นกำรปลูกพืชที่มีมูลค่ำสูง 
อย่ำง “สมุนไพรไทย” เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงสำรออกฤทธ์ิส�ำคัญต่ำง ๆ  
ได้ในปริมำณสูง
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Plant factory เป็นเทคโนโลยีกำรปลูกพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สำมำรถ
ควบคุมสภำพแวดล้อมและปัจจัยต่ำง ๆ ให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ได้อย่ำงสมบูรณ์ เช่น ช่วงคลื่นแสง ควำมเข้มแสง อุณหภูมิ ควำมชื้น แร่ธำตุต่ำง ๆ 
รวมถึงปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแหล่งก�ำเนิดแสงท่ีน�ำมำใช้แทนแสง
อำทิตย์คือแสงจำกหลอดไฟ LED ท่ีให้ควำมร้อนน้อยกว่ำและประหยัดไฟมำกกว่ำ 
หลอดฟลูออเรสเซนซ์  

สิ่งที่ส�ำคัญของ Plant factory ก็คือกำรเลือกสีและควำมยำวคลื่นแสงตำม
ควำมเหมำะสมของชนิดพืชและระยะกำรเจริญเติบโต ซึ่งจะช่วยให้พืชที่ปลูกให้ 
ผลผลิตสูงและสำมำรถผลิตสำรส�ำคัญได้ตำมต้องกำร ไบโอเทค สวทช. ได้ใช้
เทคโนโลยีโรงงำนผลิตพืชด้วยแสงไฟเทียม (Plant Factories with Artificial  
Lighting: PFALs) เทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำกมหำวิทยำลัยชิบะ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมี “ศาสตราจารย์โทโยกิ  โคไซ” ซึ่งได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น
บิดำของเทคโนโลยี Plant factory ของโลก ให้เกียรติมำเป็นที่ปรึกษำในโครงกำร 
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ปัจจุบันโรงงำนผลิตพืชของ สวทช. 
สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เร่ิม
ทดลองปลูกพืชสมุนไพร เช่น ใบบัวบก 
ฟ้ำทะลำยโจร รวมถึงพืชมูลค่ำสูงชนิด
อื่น ๆ  โดยไบโอเทค สวทช. ได้ด�ำเนินงำน
วจัิยเพือ่ศึกษำปัจจยักำรเพำะปลกูทีท่�ำให้
พืชสมุนไพรสร้ำงสำรออกฤทธิ์ส�ำคัญ 
ต่ำง ๆ ได้ในปริมำณสูง

ภำยในโรงงำนผลิตพืช มีพื้นที่ปลูกพืช 1,200 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นโซน
วิจัยและโซนกำรทดลองระดับ Production scale โดยกำรทดลองปลูกพืช 
ในโซนวิจัยจะมีกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู ้จำกกำรวิจัยของไบโอเทค สวทช.  

เกี่ ยวกับกำรจัดกำรสำร
อำหำรพืช เพื่ อ เ พ่ิม เติม
อำหำรเสริมและวิตำมิน
บำงชนิดเข้ำไปในระบบสำร
อำหำรหลัก สำรอำหำรรอง  
ร่วมกับกำรปรับค่ำ pH ตำม
ควำมต้องกำร ท�ำให้สำมำรถ
ออกแบบสูตรสำรอำหำร
ที่ เหมำะสมตำมกำรเจริญ
เติบโตของพืช

โรงงำนผลิตพืชแห่งนี้ได้มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนพันธุ์พืช 
สรีรวิทยำพืช กำรผลิตและวิศวกรรม และกำรจัดกำรเทคโนโลยี ให้เหมำะสมกับ
ประเทศไทย ท�ำให้สำมำรถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ขึ้นกับฤดูกำล สำมำรถ 
ปลูกพืชในชั้นปลูกซึ่งซ้อนกันได้สูงสุดถึง 10 ชั้น ท�ำให้เพิ่มผลผลิตได้มำกถึง 10 เท่ำ 
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ที่ส�ำคัญกำรปลูกพืชในระบบปิดและมี
ระบบกรองอำกำศท�ำให้ปรำศจำกเช้ือโรค
และแมลง ไม่ต้องใช้สำรเคมปีรำบศตัรพูชื 
ท�ำให้ได้ผลผลิตที่สะอำด ปลอดภัย ไม่มี
สำรตกค้ำง ผลผลิตทีไ่ด้มีคณุภำพดแีละมี
รำคำสูงกว่ำตลำดทัว่ไปประมำณ 1.3 เท่ำ

ข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ทดลองปลูกพืชในโรงงำนผลิตพืชนี้ ได้มี

ถ่ำยทอดไปยังภำคเกษตร ชุมชน และอุตสำหกรรม โดยไบโอเทค สวทช. มี Plant 
factory ต้นแบบระดบัชมุชนอยูท่ี่ต�ำบลนำรำชควำย จงัหวดันครพนม ซึง่ช่วยส่งเสรมิ 
และพัฒนำระบบกำรผลิตสมุนไพรของจังหวัดนครพนม ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ
ส�ำหรับผลิตยำให้แก่โรงพยำบำลเรณูนคร เพ่ือใช้ในโรงพยำบำลและกระจำยใน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลของจังหวัดนครพนม 
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อีกทั้งยังได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในชุมชนนำรำชควำยของกลุ ่มผู ้สูงอำยุ  
จำกโรงเรียนผู้สูงอำยุ ต�ำบลนำรำชควำย เพื่อส่งเสริมสังคมสุขภำพและเตรียม 
ควำมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอำยุ 

โรงงานผลิตพืช (Plant factory) ของ สวทช. นี้ เป็นต้นแบบ 
ทางเลือกในการผลิตพืช และน�าประเทศไทยเข้าสู ่ฐานการผลิตสาร 
ส�าคัญของสมุนไพรแบบพรีเมียมเกรดที่มีมูลค่าสูง ซึ่งได้มีการส่งต่อ 
องค์ความรู้และกระจายไปสู่ภาคประชาชน เพื่อยกระดับการเกษตร 
แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบแม่นย�าในอนาคต
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“What2Grow-FAARMis”
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการท�าเกษตร
 

การยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็น “สมาร์ตฟาร์มเมอร์” (Smart 
farmer) หรือ “เกษตรกรอัจฉริยะ” นั้น นอกจากจะอาศัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
สื่อสารและส่งผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์ไปสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว  

70 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ปัจจุบันหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้บูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรท�ำกำรเกษตรของเกษตรกรไทย เช่น ผลงำน “What2Grow เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิด้านการเกษตร” ทีส่�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) โดยศนูย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ (เนคเทค) พัฒนำขึ้น

“What2Grow” เป็นโครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อบูรณำกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรก�ำหนดพื้นที่เพำะปลูกที่เหมำะสม เช่น ข้อมูลกำรผลิต ผลผลิต สภำพพื้นดิน 
ข้อมูลแผนที่ พื้นที่ชลประทำน อุปสงค์/อุทำน ต้นทุน และรำคำขำยของผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์และพัฒนำแบบจ�ำลองในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมำะสม บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
และบริหำรผลผลิตได้ดีขึ้น 

นอกจำกนี้ระบบยังสำมำรถใช้เก็บข้อมูลรำยแปลงของเกษตรกร ท�ำให้
ทรำบข้อมูลกำรผลิตน�ำไปเชื่อมโยง
กับกำรคำดกำรณ์รำคำล่วงหน้ำ
และภัยธรรมชำติที่อำจจะส่งผลถึง  
ผู ้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถให้ค�ำปรึกษำ
แก่เกษตรกรแต่ละรำย ลดควำม
เสี่ยง ช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร
และลดภำระรัฐบำลในกำรจ�ำน�ำ 
อุดหนุน และชดเชยควำมสูญเสีย 
ให้แก่เกษตรกรได้ 

ทัง้นีใ้นช่วงปี พ.ศ. 2558 รฐับำล
มีนโยบำยให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นกระทรวงหลกัในกำรขบั
เคลื่อนนโยบำยกำรปฏิบัติงำนด้ำน 
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กำรบริหำรจดักำรพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 
หรือโซนนงิ (Zoning) และอะกร-ีแมป 
(Agri-Map) หรือกำรปรับเปล่ียน
กิจกรรมกำรผลิต ในพื้ นที่ ที่ ไม ่ 
เหมำะสมตำมแผนที่เชิงรุกในระดับ 
พ้ืนที่ด้วยกำรบูรณำกำรข้อมูลพ้ืนที ่
ต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 ทีมนักวิจัยจำกเนคเทค สวทช. ได้น�ำเสนอระบบ 
What2Grow ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ในทิศทำงเดียวกันกับ 
“Agri-Map” โดยระบบ What2Grow สำมำรถรับข้อมูลต่ำง ๆ จำกกำรบูรณำกำร
ให้สำมำรถน�ำไปใช้ได้ทั่วประเทศ ด้วยกำรใช้งำนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบ Agri-Map ก็มีกำรพัฒนำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเชิงออนไลน์เช่นกัน 

What2grow ได้รับกำรตอบรับให้เป็นระบบที่มีกำรใช้งำนร่วมกับ Agri-Map 
โดยใช้ชื่อว่ำ “Agri-Map Online” หรือ “ระบบแผนที่เชิงรุกออนไลน์” และได้
มีกำรต่อยอดพัฒนำเป็นแอปพลิเคชันบนสมำร์ตโฟน รองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร
แอนดรอยด์และไอโอเอส เพ่ือช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเชิงภูมิสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร เพื่อบริหำรจัดกำรพื้นที่ได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีะบบวเิครำะห์ข้อมลูและสำมำรถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนให้เหมำะสมตำมขั้นควำมเหมำะสมของดิน  ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลพร้อม
ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ได้อย่ำงถกูต้อง ครอบคลมุกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรจัดกำรเพำะปลูกผลผลิตด้ำนกำรเกษตรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
และคำดกำรณ์ในอนำคต ท�ำให้สำมำรถใช้งำนได้จำกทกุที ่ทกุเวลำ และสำมำรถแชร์
ข้อมูลต�ำแหน่งที่สนใจไปยังเฟซบุ๊กและไลน์ได้

นอกจำกนี้เนคเทค สวทช. ยังได้พัฒนำ “FAARMis” (ฟำมิส) แอปพลิเคชัน 
สนับสนุนกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบเชิงรุกที่พัฒนำต่อยอดจำกระบบ TAMIS 
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รุ ่นที่ 1 เพื่อใช้ในกำรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยสมำร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 
แอนดรอยด์ โดยมุ่งเน้นกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำมเงื่อนไขของกรมส่งเสริม
กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งผู้ใช้งำนต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรหรืออำสำสมัครเกษตร
หมู่บ้ำน โดยใช้เป็นเครื่องมือท�ำงำนในพื้นที่แบบเชิงรุกในกำรด�ำเนินกำรรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ท�ำนำเกลือ  
และเลีย้งแมลงเศรษฐกจิ เพ่ือต้องกำรทรำบสถำนกำรณ์กำรเพำะปลกูของเกษตรกร 
ประมำณกำรผลผลิตที่จะออกสู่ตลำดในช่วงเวลำต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว

แอปพลิเคชัน FAARMis ที่พัฒนำขึ้นนี้ 
มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรแบบทนัท ีซึง่มเีงือ่นไขกำรตรวจสอบ
รำยกำรข้อมูลที่เข้มงวด รองรับกำรอ่ำนบัตร
ประชำชนแบบสมำร์ตกำร์ด สำมำรถตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของเอกสำรสิทธิ์กับกรมที่ดิน  
กรมกำรปกครอง ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับภำพถ่ำยดำวเทียม
ไทยโชตของส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกูเกิลแมป ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ทรำบต�ำแหน่งกิจกรรมที่แท้จริง พร้อมกับวำดแปลงกิจกรรมท่ี
มีเอกสำรสิทธิ์และไม่มีเอกสำรสิทธิ์ส่งกลับเข้ำมำยังระบบ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร สำมำรถทรำบสถำนะของข้อมูลได้ตลอดเวลำแบบทันท่วงที

ทัง้แพลตฟอร์ม  What2Grow และแอปพลิเคชนั  FAARMis  ที ่สวทช. 
โดยเนคเทค ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาขึ้นนี้ เป็นการบูรณาการความ 
ร่วมมือที่ เป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับภาคการเกษตรของไทย  
และถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวสู ่การเป็น 
สมาร์ตฟาร์มเมอร์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย
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ชีวภัณฑ์ก�าจัดศัตรูพืช 
หนุนเกษตรปลอดภัย
 

แมลงศัตรูพืชถือเป็นปัญหาส�าคัญที่สร้างความเสียหายอย่างมากกับ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของแมลงศัตรพืูช เกษตรกรจงึมกีารใช้สารเคมใีนการก�าจดั
ศัตรพูชือย่างแพร่หลาย เพราะได้ผลทีร่วดเรว็ แต่ในระยะยาวกลบัส่งผล 
กระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของ 
ตัวเกษตรกรเอง  

74 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ขณะเดียวกนัในปัจจุบนัผูบ้รโิภคหนัมำสนใจสขุภำพและค�ำนงึถงึควำมปลอดภยั
ในอำหำรมำกขึ้น กำรท�ำ “เกษตรปลอดภัย” ด้วยกำรใช้ชีวภัณฑ์จำกจุลินทรีย์ที่
สำมำรถก่อโรคอย่ำงจ�ำเพำะในแมลง เช่น เชือ้รำ แบคทเีรยี หรอืว่ำไวรสั ทีป่ลอดภัย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทดแทนกำรใช้สำรเคมีอันตรำยในกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืช 
จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

 ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ได้ต่อยอด 
งำนวิจัยที่ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ มำพัฒนำเป็น
สำรชีวภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยเกษตรกรไทยในกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทน
สำรเคมีอันตรำยที่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

อย่ำงเช่น การผลิตไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear  Polyhedrosis Virus: NPV)  
ซึ่งเป็นไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงบำงชนิด เป็นผลงำนวิจัยจำกกำรคัดเชื้อไวรัสที่ดีที่สุด 
ที่มีอยู่ในประเทศไทยมำทดสอบภำคสนำมทั้งด้ำนควำมปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อม พบว่ำเชื้อไวรัส NPV นี้จะท�ำให้หนอนบำงชนิดเท่ำนั้นที่ได้รับเชื้อเข้ำไป
แล้วป่วยตำย โดยที่มีควำมจ�ำเพำะสูงมำก คือหนอนกระทู้หอมและหนอนเจำะสมอ
ฝ้ำย ซึ่งเป็นหนอนส�ำคัญที่ได้ท�ำลำยพืชทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น องุ่น หอมแดง 
หอมหัวใหญ่  ส้ม มะเขือเทศ หรือไม้ดอกอย่ำงกุหลำบ เบญจมำศ ดำวเรือง

ปัจจุบันมีกำรพัฒนำผลิตไวรัส NPV ของแมลงศัตรูพืชที่ส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ 3 
ชนิด คือ ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม  ไวรัส NPV ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย และ
ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก  
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นอกจำกนีท้มีนกัวจิยัของไบโอเทค สวทช. ยงัได้พัฒนำชีวภณัฑ์ก�ำจดัแมลงศตัรู
พชืจำกเชือ้รำบวิเวอเรยี บำเซยีนำ (Beauveria bassiana) ซึง่เป็นเชือ้รำทีท่�ำให้เกิด
โรคกบัแมลงหลำยชนดิ โดยจะสร้ำงเส้นใยและสปอร์สีขำวแพร่กระจำยในธรรมชำติ
และท�ำลำยแมลงทุกระยะ โดยเฉพำะเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล เพลี้ยแป้ง หนอนศัตรู
พชื และแมลงปำกกดัปำกดดูทกุชนดิ ท�ำให้ควบคมุกำรแพร่ระบำดแมลงศตัรพูชื และ 
ยังสำมำรถท�ำลำยปลวก มดคันไฟได้อีกด้วย   

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยฯ ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตสปอร์รำที่มีคุณภำพสูง 
สำมำรถถ่ำยทอดให้หน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มเกษตรกร และภำคเอกชน น�ำไปผลิต 
เพือ่ขยำยผลกำรใช้ให้แพร่หลำย โดยชวีภัณฑ์ก�ำจดัแมลงศตัรพูชืจำกเชือ้รำบวิเวอเรยี 
บำเซียนำ มีจุดเด่นคือ ต้นทุนกำรผลิตต�่ำ ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ไม่มี
สำรพิษตกค้ำง ไม่มีอันตรำยต่อสัตว์ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสำมำรถใช้ได้กับ
แมลงที่ดื้อยำอีกด้วย 

ส�ำหรับกำรผลิตชีวภัณฑ์จำกแบคทีเรีย ทีมนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ก�ำจดัแมลงศตัรูพืชเพ่ือเกษตรปลอดภัยขึน้โดยใช้ชือ่ว่ำ “วิปโปร (VipPro) 
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พฒันำจำกโปรตนี Vip3A (Vegetative insecticidal protein) 
ซึ่งเป็นโปรตีนฆ่ำแมลงที่พบได้ในแบคที-
เรียบีที (Bacillus thuringiensis) บำง
สำยพันธุ์ โดยโปรตีนจะถูกสร้ำงและหลั่ง
ออกนอกเซลล์ในระยะที่เซลล์ก�ำลังเจริญ
ก่อนเข้ำสู่กำรสร้ำงสปอร์ โปรตีนในกลุ่ม
นีส้ำมำรถออกฤทธ์ิฆ่ำหนอนแมลงในกลุม่
หนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกลำงคืนซึ่ง
เป็นแมลงศัตรูหลักของพืชเกือบทุกชนิด  

จำกกำรค้นหำ Vip3A ตัวใหม่จำกบีทีสำยพันธุ์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย 
จ�ำนวนมำกกว่ำ 500 ตัวอย่ำง ท�ำให้ได้โปรตีนที่ออกฤทธิ์ได้ดีต่อหนอนกระทู้หอม 
(Spodoptera exigua) และหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ซึ่งเป็นแมลง
ศัตรูพืชที่ส�ำคัญและก่อควำมเสียหำยอย่ำงมำกกับพืชเศรษฐกิจหลำยชนิดของ
ประเทศไทย

โดยชีวภัณฑ์ VipPro เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์ 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สำมำรถออกฤทธิ์ได้ค่อนข้ำงเร็ว แมลงหยุดกินอำหำรภำยใน
หนึ่งชั่วโมง ลดควำมสูญเสียและร่องรอยต�ำหนิบนใบพืช และออกฤทธิ์เสริมกับ 
ชีวภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ไวรัสเอ็นพีวี (NPV) รำบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) และ
โปรตีนผลึกจำกบีที (Cry toxins) ท�ำให้สำมำรถลดปริมำณกำรใช้ชีวภัณฑ์เหล่ำนั้น
อย่ำงน้อยสิบเท่ำ เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ VipPro และสำมำรถใช้ได้กับแมลงที่ดื้อ
ต่อสำรเคมีหรือดื้อต่อโปรตีนผลึก 

ผลกำรทดสอบภำคสนำมพบว่ำ ผลิตภัณฑ์ VipPro สำมำรถควบคุมแมลงศัตรู
พืชได้ดีมำกในทุกแปลงทดสอบ และได้ผลผลิตเทียบเท่ำกับกำรใช้สำรเคมี

งานวิจยัเหล่านีเ้ป็นการสร้างทางเลอืกและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย 
ที่สนใจท�าการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน. 
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“ไข่ออกแบบได้” 
 สารเสริมอาหารเพิ่มคุณภาพในไข่ไก่
 

ด้วยความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์และนาโนเทคโนโลยี  
ผนวกกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร ท�าให้แม้แต่ “ไข่” ที่ทุกคนคุ้นเคย
และเป็นอาหารของคนในทุกช่วงวัย ก็สามารถออกแบบให้มีคุณภาพ 
สูงขึ้น  
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จำกปัญหำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ขำดทุนจำกกำรท�ำฟำร์มไก่เป็นจ�ำนวนมำก  
ทั้งจำกสภำพกำรแข่งขัน  ต้นทุนในกำรผลิตไข่ไก่ และบ่อยครั้งต้องประสบปัญหำ 
ไข่ไก่ล้นตลำด รวมถึงไข่ไก่ที่ผลิตได้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุบัน 

เพื่อสร้ำงจุดแข็งด้วยสินค้ำที่แตกต่ำงและมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด ขณะเดยีวกันกส็ำมำรถลดต้นทนุกำรผลติโดยเฉพำะกำรลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
โดยใช้สมนุไพรซึง่เป็นสำรจำกธรรมชำตทิดแทน ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) ร่วมกับ 
บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด (บริษัทคลีน กรีนเทค จ�ากัด เดิม) วิจัยและ 
พฒันำ “ไข่ออกแบบได้” หรือ “สารเสรมิอาหารส�าหรับไก่เพ่ือเพ่ิมคณุภาพไข่ไก่” 
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำระบบน�ำส่งยำหรือสำรส�ำคัญในรูปแบบ Self-Emulsifying Drug 
Delivery Systems หรือ SEDDS ของน�้ำมันโหระพำและน�้ำมันออริกำโนให้อยู่ใน 
รูปแบบที่น�ำไปใช้ได้สะดวกต่อกำรเป็นสำรเสริมอำหำรในไก่

“ไข่ออกแบบ” นี้เรียกได้ว่ำเป็น “นวัตกรรมระดับโลก” และเป็นคร้ังแรก 
ทีม่กีำรใช้นำโนเทคโนโลยใีนกำรน�ำพำสำรสู่อวยัวะเป้ำหมำยมำพฒันำเป็นระบบกำร 
น�ำส่งสำรสมุนไพรเพื่อพัฒนำคุณภำพของไข่ไก่ตั้งแต่อยู่ในฟอง  
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ด้วยกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนนำโนเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง
กับเทคโนโลยีระบบน�ำส่งมำ
ประยุกต์ใช ้ในกำรน�ำส่งสำร
สมุนไพรหรือสำรสกัดจำก
ธรรมชำติให้สำมำรถออกฤทธิ์
ได้ดีในไก่ เพื่อทดแทนกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะ

เนื่องจำก “ไก่” เป็นสัตว์ท่ีมีล�ำไส้ส้ัน กำรจะให้สำรสกัดจำกสมุนไพรผ่ำน 
วิธีกำรทำนอำหำรหรือน�้ำ สำรส�ำคัญจะมีเวลำในกำรออกฤทธิ์ภำยในล�ำไส้ของไก ่
ได้น้อย ท�ำให้ประสิทธิภำพต่ำง ๆ ลดลง ดังนั้นทีมนักวิจัยฯ จึงออกแบบระบบน�ำส่ง
สำรส�ำคัญซึ่งสกัดจำกสมุนไพรธรรมชำติให้เหมำะสมกับสรีระของไก่   

 โดยกำรเลอืกใช้ “สำรสกดัโหระพำ” ซึง่มฤีทธิย์บัยัง้เชือ้
บดิในล�ำไส้ไก่ และ “สำรสกดัออริกำโน่” ทีมี่ฤทธ์ิในกำรต้ำน
เชื้อ ต้ำนอนุมูลอิสระ และกระตุ้นให้สัตว์อยำกกินอำหำร 
ปกติสำรสกัดทั้งสองชนิดนี้จะละลำยได้ในไขมัน เพ่ือให้
สะดวกต่อกำรน�ำไปใช้งำนเป็นอำหำรเสริมในไก่ จึงมีกำร
พัฒนำเป็นสตูรต�ำรับ Self-Emulsifying Drug Delivery 

System หรือ SEDDS ร่วมกับสำร
ลดแรงตึงผิวและสำรลดแรงตึงผิว

ร่วม เพื่อให้สำมำรถเกิดเป็น
อิมลัชันชนดิน�ำ้มนัในน�ำ้ได้
ด้วยตัวเอง มีควำมคงตัว
ทำงกำยภำพสูง และดดูซมึ 
ได้เร็ว

80 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ผลติภณัฑ์จำกระบบดงักล่ำวมคุีณสมบตัิ
เป็นสำรเสริมสมรรถนะกำรผลิตไข่ไก่ ที่มี
ค่ำชีวประสิทธิผลเมื่อให้ทำงกำรกินได้สูง 
สำมำรถลดปริมำณกำรใช้ยำปฏิชีวนะและ
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้มำกมำย

ควำม โดด เด ่ นของผลงำนที่ เ ป ็ น
นวัตกรรมที่จะสร้ำงระบบและกำรปฏิรูป
ท�ำให้ธุรกิจเกษตรและอำหำรเปล่ียนแปลง
ไป ท�ำให้ “ไข่ออกแบบได้” ได้รับรำงวัล 
ชนะเลิศผลงำนนวัตกรรมแห่งชำติด ้ำน
เศรษฐกจิประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จำกส�ำนกังำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (เอ็นไอเอ) กระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)

นวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” นี ้นบัเป็นนวัตกรรมทีเ่พ่ิมความสามารถ
ให้แก่การแข่งขันให้เกษตรกรไทย สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สูงข้ึน 
และเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งทิศทางนี้ส�าคัญต่อการผลิต
ปศุสัตว์ทั่วโลก
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ActivePAKTM และ ActivePAKTM Ultra
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หายใจได้ ยืดอายุผัก-ผลไม้สด

 
พฤติกรรมการซื้ออาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
โดยเฉพาะในกลุ่มผักและผลไม้ จากการเลือกซื้อในตลาดสดตาม 
น�้าหนักที่ต้องการ ก้าวมาสู่ยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมานิยมการซื้อผัก
และผลไม้จากร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือโมเดิร์นเทรดมากขึ้น 
ผักและผลไม้ที่บรรจุในถุงพลาติกใสหรือห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก  
จงึเป็นทีคุ้่นตาเพราะให้ทัง้ความสวยงามเป็นระเบยีบ ความสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ดีขั้นตอนการ
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บรรจุเหล่านี้ก็เพ่ิมระยะเวลาภายหลังการเก็บเก่ียวจากแหล่งปลูกสู่มือ 
ผูบ้รโิภคมากขึน้ ท�าให้มกีารน�าเทคโนโลยีการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
ร่วมกับเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เข้ามาช่วยรักษาคุณภาพของผัก 
ผลไม้ให้คงคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค  

กระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงชวีเคมีของผักและผลไม้ภำยหลงักำรเก็บเก่ียว เช่น 
กำรหำยใจ กำรคำยน�้ำ กำรผลิตก๊ำซเอทิลีน และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
เคมี เป็นสำเหตุหลักของกำรสูญเสียสภำพ รสชำติ และกำรเน่ำเสีย 

ในรอบกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรต่ำง ๆ  เพื่อยืดอำยุกำรเก็บ 
รักษำพืชผักและผลไม้ โดยหนึ่งในหลักกำรที่มีประสิทธิภำพคือหลักกำรของ 
บรรจภุณัฑ์ทีส่ำมำรถรักษำสภำวะบรรยำกำศให้เหมำะต่อควำมต้องกำรของผลติผล
นั้น ๆ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้มีกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซในระดับสูงเพื่อสร้ำงสภำวะ 
รอบผลิตผลให้เป็นสภำวะสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere, EMA) 
อนัจะส่งผลให้เกดิกำรลดอตัรำกำรหำยใจของพืชผักและผลไม้ ชะลอกำรสกุ ลดกำร 
คำยน�้ำ และยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 
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นักวิจัยจำกทีมวิจัยเทคโนโลยีพลำสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
(เอ็มเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พัฒนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำ
คุณภำพผักและผลไม้สดไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และประสบควำมส�ำเร็จในกำร 
พฒันำสตูรฟิล์ม “ActivePAKTM” ทีมี่ค่ำกำรผ่ำนของก๊ำซสงู ประกอบด้วยกำรพฒันำ
ในส่วนของสตูรเมด็พลำสตกิเข้มข้นและกระบวนกำรเป่ำขึน้รปูฟิล์มด้วยเครือ่งจกัรใน
ระดบัอุตสำหกรรม และได้มกีำรถ่ำยทอดเทคโนโลยใีห้สิทธแิก่เอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

“ActivePAKTM” หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ เป็นถงุหำยใจได้ มสีมบตัเิด่นคอืเป็นฟิล์มทีย่อม 
ให้ก๊ำซที่ใช้ในกระบวนกำรหำยใจ ได้แก่ ก๊ำซออกซิเจนและก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ผ่ำนเข้ำออกได้ดี และสอดคล้องกับอัตรำกำรหำยใจของผักและผลไม้สดที่บรรจุ 
ช่วยชะลอกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวภำพ จึงสำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำผักและ 
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ผลไม้สดได้นำนขึ้น 2-5 เท่ำ โดยที่
ผลิตผลยังคงมีคุณภำพและรสชำติ
ที่ดี นอกจำกนี้ ถุงท่ีท�ำจำกฟิล ์ม 
ActivePAKTM ยังมีลักษณะใส ไม่
เกิดฝ้ำขณะวำงจ�ำหน่ำย ท�ำให้มอง
เห็นสินค้ำ และสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ด้ำนคุณภำพให้แก่ผู้บริโภค 

จำกประสิทธิภำพดังกล่ำวท�ำให้ ActivePAKTM ถุงหำยใจได้มีกำรใช้งำนอย่ำง
แพร่หลำยในซูเปอร์มำร์เก็ต เช่น ท๊อปส์ซูเปอร์มำร์เก็ต เทสโก้โลตัส ทีมนักวิจัยฯ  
ได้มีกำรพัฒนำต่อยอดและร่วมมือกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรผัก
และผลไม้สด ต่อยอดพัฒนำเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ “ActivePAKTM  Ultra” ที่เน้นไป
ที่ผลิตผลสดที่มีอัตรำกำรหำยใจสูง เช่น หน่อไม้ฝร่ัง เห็ด ซ่ึงเน่ำเสียอย่ำงรวดเร็ว 
หลังกำรเก็บเกี่ยว และท�ำให้ยำกต่อกำรจัดกำรเพื่อกระจำยสินค้ำและจ�ำหน่ำย 

กำรใช้หลักกำรสร้ำงสภำวะบรรยำกำศภำยในบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมสมดุล 
ควบคุมก๊ำซออกซิเจนและก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ให้ไหลผ่ำนเข้ำ-ออกถุงได้ใน 
ระดับที่พอเหมำะ ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมีอัตรำกำรหำยใจลดต�่ำลง สำมำรถ
ยืดอำยุควำมสดได้นำนขึ้น เช่น เห็ดหอมสด สำมำรถคงคุณค่ำและรสชำติได้นำนถึง 
9 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศำเซลเซียส ซึ่งจำกเดิมเก็บรักษำไว้ได้เพียง 3 วันเท่ำนั้น

การรบัโจทย์จากผูป้ระกอบการ ผสมผสานกับการพฒันาและร่วมทดสอบกับ 
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ ActivePAKTM และ ActivePAKTM Ultra ประสบ
ความส�าเร็จ สามารถต่อยอดจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริง 
เชิงพาณิชย์ ท่ีส�าคัญก็คือ สามารถช่วยภาคการเกษตรของไทยในการยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตผลสด ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศอีกด้วย
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เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์
ส�าหรับหมักแหนม
 

“แหนม” เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักแบบพื้นบ้าน ซึ่งใช้กระบวนการ
หมักเชื้อตามธรรมชาติและอาศัยออกซิเจนเป็นตัวเร่งให้จุลินทรีย์ผลิต 
กรดแล็กติกออกมาเพื่อให้เกิดความเปร้ียว ถือเป็นการถนอมอาหาร
ตามภูมิปัญญาชาวบ้านรูปแบบหนึ่งที่นิยมท�าสืบต่อกันมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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แต่ด้วยข้ันตอนกำรผลิตแหนม ซึ่งจะต้องอำศัยเช้ือจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจำก
กระบวนกำรหมักแหนมตำมธรรมชำติ ส่งผลให้คุณภำพและรสชำติของผลิตภัณฑ์
ไม่สม�ำ่เสมอ อกีทัง้ยงัมคีวำมเสีย่งจำกจลุนิทรย์ีก่อโรคชนดิต่ำงๆ ทมีนกัวิจัยจำกห้อง
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงอำหำร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
จึงได้ศึกษำจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่ำงกระบวนกำรผลิตแหนมและคัดแยก
จุลินทรีย์ พบว่ำเชื้อแต่ละตัวให้ควำมเปรี้ยว สีสัน และกลิ่นรสที่แตกต่ำงกัน

พร้อมกันนี้ได้พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จำกแหนมป้ำย่นจนได้ต้นเชื้อ 
และสูตรต้นเชื้อในกำรผลิตแหนม 3 สูตร หรือที่เรียกว่ำ V1  V2 และ V3 โดยทั้ง 3 
สูตรประกอบด้วยเชื้อที่แตกต่ำงกัน สำมำรถผลิตกรดแล็กติกและเลือกใช้ให้เหมำะ
สมตำมสภำพอำกำศได้ อกีทัง้ยงัสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยกีำรผลติจลุนิทรย์ีปรมิำณ
มำกโดยใช้อำหำรเลี้ยงรำคำถูก

ทีมนักวิจัยฯ ได้พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตต้นเช้ือผงแห้ง เพ่ือสะดวกต่อกำร 
ใช้งำนและเก็บไว้ได้นำน ซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แหนมได้อย่ำงมีมำตรฐำนและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ส�ำหรบัต้นแบบผลติภณัฑ์ต้นเชือ้สตูรต่ำง ๆ  ทีน่�ำไปใช้ในกระบวนกำรผลติแหนม  
เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อสูตรเร่งกระบวนกำรหมัก โดยใช้แล็กโทบำซิลลัส  
(Lactobacillus) เร่งกำรหมักแหนมให้เร็วขึ้น (ควำมเป็นกรดต�่ำกว่ำ 4.6 ภำยใน 36 
ชั่วโมง) แหนมที่ได้มีรสเปรี้ยว 
มีเนื้อสัมผัสและคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่ดี   

ส ่วนต ้นแบบผลิตภัณฑ์
เชื้อสูตรแล็กโทบำซิลลัสผสม
ยีสต์สำมำรถหมักแหนมให้มีรส
เปรี้ยวภำยใน 36 ชั่วโมง และ
แหนมมีกลิ่นรสแรงข้ึน ขณะท่ี 
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ต้นแบบผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อสูตรเพดิโอคอกคัส เอซิดิแล็กติซี (Pediococcus  
acidilactici) และสแตปฟิโลคอกคัส ไซโลซัส (Staphylococcus xylosus) ใช้หมัก
แหนมในช่วงอุณหภูมิ 20-50 องศำเซลเซียส ช่วยปรับปรุงสีของแหนม ท�ำให้แหนม
มีสีแดงธรรมชำติตลอดอำยุกำรเก็บรักษำ

จุดเด่นของกำรใช้เทคโนโลยต้ีนเชือ้บรสิทุธิเ์หล่ำนีก็้คอื ลดระยะเวลำในกำรหมกั
แหนมและให้ควำมเปรี้ยวที่คงที่ มีสีแดงสม�่ำเสมอ และเมื่อกระบวนกำรหมักแหนม
มีระยะเวลำคงที่แล้วเช้ือจุลินทรีย์จะเปล่ียนสภำพกลำยเป็นตัวป้องกันที่ช่วยยับยั้ง
กำรเกิดเชื้อก่อโรคในแหนมได้ นอกจำกนี้เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์ยังสำมำรถน�ำไป
ประยุกต์ใช้กับกำรท�ำอำหำรประเภทอื่นได้ เช่น ปลำส้ม ซำลำมิ หม�่ำ หรือกำรหมัก
อำหำรประเภทอื่น ๆ   

เทคโนโลยีต้นเช้ือบริสุทธิ์ส�ำหรับกำรผลิตแหนมของไบโอเทค สวทช. ได้มีกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยใีนเชงิพำณชิย์ให้แก่บรษิทัทำเลนท์ จ�ำกดั เพือ่กระจำยผลิตภัณฑ์
ต้นเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่ำง ๆ ไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมผู้ผลิตแหนมต่ำง ๆ และสูตรต้น
เช้ือผลิตแหนมที่ได้จำกงำนวิจัยนี้ ไบโอเทค สวทช. ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว 
รวม 6 รำยกำร      

 นอกจำกนีท้มีนักวิจยัฯ ได้น�ำข้อมลูต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัแหนม ทีพ่บในงำนวจิยั
อื่น ๆ  มำพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แหนมให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และปลอดภัย 
ทั้งด้ำนกำรจัดท�ำเกณฑ์คุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์แหนม กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติทำงกำยภำพ คุณสมบัติทำงเคมี คุณสมบัติของจุลินทรีย์ก่อโรคและไม่ก่อ
โรค คุณสมบัติทำงประสำทสัมผัสของแหนมที่ผลิตออกจ�ำหน่ำย และเกณฑ์คุณภำพ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แหนม

งานวิจัยชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคการบุกเบิกของไบโอเทค สวทช. ในการน�า 
เทคโนโลยีชวีภาพมาใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหาร แก้ปัญหาให้แก่ผูป้ระกอบการไทย 
และสะสมองค์ความรู้ด้านจุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร จนกลาย
มาเป็นจุดแข็งในการวิจัยและพัฒนาของไบโอเทค สวทช. ในปัจจุบัน
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