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ถ้้อยแถลงบรรณาธิิการ

ผู้้�อํํานวยการสำำ�นัักงานบริิหารงานวิิจััย

สารบััญ

ช่่วงฤดููร้อ้ นของปีี 2565 นี้้� ท่่านผู้้�อ่า่ นหลายท่่านอาจได้้มีโี อกาสไปคลายร้้อนผ่่อนคลายในสถานที่่ต่� า่ งๆ ทั่่ว� ไทย
ไม่่ว่่าจะเป็็นการพัักร้้อนไปชายทะเล เดิินริิมชายหาด สััมผััสพื้้�นทรายอุ่่�นขาวละเอีียด ฟัังเสีียงเกลีียวคลื่่�นกระทบหาด
ชมทิิวทััศน์เ์ ส้้นขอบฟ้้าจรดทะเล ลิ้้ม� ลองผลไม้้และอาหารตามฤดููกาล เช่่น ข้้าวสงกรานต์์ หรืือข้้าวแช่่ ให้้เย็็นฉ่ำำ�� ชื่่น� ใจครัับ
สำำ�หรัับรีีฟอร์์ม - ข้้อมููลข่่าวสารงานวิิจััยของนัักวิิจััย มช. ฉบัับนี้้� ผมขอแนะนำำ�หลายบทความที่่�น่่าสนใจจาก ศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา นำำ�ทีีม
โดย รองศาสตราจารย์์ ดร.ชนากานต์์ เทโบลต์์ พรมอุุทััย ท่่านผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ งานวิิจััยเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าข้้าวส่่งผลให้้ราคาของข้้าวหรืือ
ผลิิตภััณฑ์์จากข้้าวสููงขึ้้�น ย่่อมมีีส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมฐานะให้้แก่่เกษตรกรที่่�มีีจำำ�นวนมากกว่่า 8 ล้้านครััว
เรืือนในประเทศไทย และมากกว่่าครึ่่�ง (4.8 ล้้านครััวเรืือน) ทำำ�การเกษตรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปลููกพืืช (ข้้อมููลจากเว็็บไซต์์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ วัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2564) หนึ่่�งในภารกิิจสำำ�คััญของศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา คืือ การรวบรวมพัันธุ์์�ข้้าวในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือตอนบน ค้้นพบข้้าวพื้้�นเมืืองที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ ที่่�สามารถนำำ�มาปรัับปรุุงพัันธุ์์�ให้้เหมาะสมที่่�จะนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ มีี
การบููรณาการศาสตร์์ความร่่วมมืือของนัักวิิจััยผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญต่่างคณะและส่่วนงาน ต่่อยอดให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์จากข้้าวที่่�ใช้้เป็็นยา หรืือ
เครื่่�องสำำ�อางได้้ ท่่านผู้้�อ่่านจะได้้ทราบจุุดเริ่่�มต้้นของการเดิินทางทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อคััดเลืือกพัันธุ์์�ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงจากข้้าวดอยสู่่�ข้้าว
พื้้�นราบ การพััฒนาเมล็็ดข้้าวสู่่�ผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพ รัับประทานง่่าย เหมาะเป็็นของทานเล่่น ไม่่ว่่าจะเป็็น ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
สุุขภาพจากข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ซีีเรีียลบาร์์ข้้าวพองเสริิมโปรตีีน และผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ อีีกหลายรายการ ส่่วนของรำำ�ข้้าวก็็สามารถนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้ โดยการผลิิตเป็็นสารสกััดมููลค่่าสููง รวมไปถึึงสารต้้านอนุุมููลอิิสระคุุณภาพสููงที่่�มีีประโยชน์์ทางเครื่่�องสำำ�อาง บรรเทาอาการ
ผมร่่วง หรืือนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิว นอกจากนี้้�ข้้าวสายพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองคุุณภาพพิิเศษสููงยัังมีีส่่วนในการการชะลอการเกิิด
มะเร็็งตัับได้้ การวิิจััยด้้านข้้าวอย่่างครบวงจรของศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา ยัังได้้คำำ�นึึงถึึงการนำำ�ของเสีียจากกระบวนการผลิิตข้้าวมาใช้้
ประโยชน์์เพิ่่�มมููลค่่า ดัังจะเห็็นได้้จากบทความการนำำ�ฟางข้้าวเหลืือใช้้สู่่�เยื่่�อฟางข้้าวที่่�สามารถนำำ�ไปทำำ�บรรจุุภััณฑ์์จากเส้้นใยธรรมชาติิ
หรืือการนำำ�ไปทำำ�เป็็นคอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบาที่่�รัับแรงดึึงได้้ดีี สองบทความสุุดท้้ายด้้านเศรษฐศาสตร์์และการตลาด นำำ�เสนอข้้อมููลที่่�
น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับโอกาสทางเศรษฐกิิจและสัังคมของข้้าวคุุณภาพพิิเศษ รวมไปถึึงการเพิ่่�มช่่องทางการขายด้้วยการตลาดส่่งเสริิมการ
ขายสิินค้้า ที่่�เน้้นจุุดเด่่นของข้้าว 4 คุุณสมบััติิ คืือ สายพัันธุ์์�ดีี มาตรฐานงานวิิจััยที่่�ดีี สถานที่่�ปลููกดีี และดููแลอย่่างดีี เพื่่�อมิิให้้เป็็นการ
เสีียเวลา ขอเชิิญท่่านผู้้�อ่่านได้้รัับชมข้้อมููลงานวิิจััยที่่�น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจของศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา แล้้วพบกัันใหม่่ในฉบัับหน้้า สวััสดีีครัับ
1

ศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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คััดสรรคุุณประโยชน์์เพื่่�อให้้เป็็น..
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รุุกวิิจััยข้้าวล้้านนาสู่่�ตลาดอาหารสุุขภาพ
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หนัังสืือ
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ข้้าวคุุณภาพพิิเศษกัับ
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สารสกััดมููลค่่าสููง

โอกาสทางเศรษฐกิิจและสัังคม

ข้้าวชะลอการเกิิดมะเร็็ง

ตััวช่่วยป้้องกัันภััยเงีียบในร่่างกาย
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เยื่่�อฟางข้้าวมหััศจรรย์์

คอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบา
จากฟางข้้าวเหลืือทิ้้�ง

สร้้างการรัับรู้้�เพิ่่�มช่่องทางการขายด้้วย

การตลาดส่่งเสริิมการขายสิินค้้า

สนใจสามารถหาซื้้�อ
ได้้ที่่�แอปพลิิเคชััน...
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เกษตรกรรมในสยามบทวิิเคราะห์์เชิิงประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจของราชอาณาจัักรสยาม
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E-book

เนื้้�อหาเป็็นดุุษฎีีนิิพนธ์์ หรืืองานวิิจััยอัันเป็็นส่่วนหน่ึึ�งของการศึึกษา ระดัับปริิญญา

บรรณาธิิการ: รองศาสตราจารย์์สุุพรรณ ทองคล้้อย

เอกของพระองค์์เจ้้าดิิลกนพรััฐ ผู้้�ที่่�พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า เจ้้าอยู่่�หััวตรััส

ผู้้�แต่่ง:

เรีียกเมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้วว่่า“ดอกเตอร์์ติิลเก” นอกจากนั้้�น ดุุษฎีีนิิพนธ์์นี้้�ยัังมีี

รููปแบบหนัังสืือ: แบบเล่่มและ แบบ E-BOOK

ความสำำ�คััญต่่อวงวิิชาการไทย คืือ เป็็นการศึึกษาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจไทยเป็็น

จำำ�หน่่าย:

มกราคม 2565

เรื่่�องแรก ส่่วนผู้้�นิิพนธ์์ก็็ได้้รัับการบัันทึึกอย่่างเป็็นเกีียรติิว่่า เป็็นคนไทยคนแรกที่่�ได้้รัับ

จำำ�นวนหน้้า:

404 หน้้า

ปริิญญาเอกในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ และยัังเป็็นคนไทยคนที่่�สองที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา

พิิมพ์์ครั้้�งที่่�:

1

ระดัับปริิญญาเอก ดุุษฎีีนิิพนธ์์นี้้�โดยภาพรวมกล่่าวถึึงสภาพพื้้�นที่่�ของประเทศ การ

ขนาด:

21 X 14.8 ซม.

จััดแบ่่ง การปกครอง ผู้้�คนและชนชั้้�น กฎหมาย ที่่�สำำ�คััญคืือ อาชีีพเกษตรกรรม รวมไป

ราคา:

BOOK 299.-E-BOOK 209.- บาท

ถึึงปริิมาณผลผลิิตและรายได้้จากผลผลิิตต่่างๆ ข้้อมููลที่่�ทรงใช้้ศึึกษาส่่วนมากมาจาก

ISBN:

978-616398-655-9

กระทรวงเกษตราธิิการ รวมถึึงเอกสารภาษาเยอรมััน อัังกฤษ ฝรั่่�งเศสอีีกจำำ�นวนมาก

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไพรวััลย์์ โลโท

ศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

รุุกวิิจััยข้้าวล้้านนาสู่่�ตลาดอาหารสุุขภาพ
มุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตชาวนาไทย
ข้้าวเป็็นอาหารหลัักของคนไทยและอีีกหลายภููมิิภาคใน
โลก ประเทศไทยยัังส่่งออกข้้าวเป็็นอัันดัับ 2 รองจากสิินค้้าเกษตร
ในปีีที่่�ผ่่านมา คนไทยจึึงผููกพัันกัับข้้าวทั้้�งในวิิถีีชีีวิิตและอาชีีพที่่�
สร้้างรายได้้ในครััวเรืือน ซึ่่�งในปััจจุุบัันนี้้�ประเทศไทยมีีข้้าวคุุณภาพ
ดีีเยี่่�ยมมากมายจากหลายพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับและนิิยมบริิโภค
ทั้้�งภายในและต่่างประเทศ แต่่ทราบหรืือไม่่ว่่า ยัังมีีข้้าวอีีกชนิิด
หนึ่่�งที่่�ปลููกและนำำ�มาบริิโภคในชุุมชนเพีียงบางส่่วน โดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มชนเผ่่าในภาคเหนืือ ซึ่่�งคืือข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองที่่�รู้้�จัักกัันใน
วงแคบเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นทีีมนัักวิิจััยจากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จึึงได้้
ศึึกษาและค้้นหาคุุณประโยชน์์จากข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองเพื่่�อพััฒนา
และปรัับปรุุงพัันธุ์์�ให้้ได้้พัันธุ์์�ข้้าวที่่�มีีสารอาหารสููงและสามารถนำำ�
มาเพิ่่�มมููลค่่าของข้้าวพื้้�นเมืืองได้้ในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ อาหาร ยา
เครื่่�องสำำ�อาง และนอกจากนี้้�เศษวััสดุุที่่�เหลืือจากการปลููกข้้าวยััง
สามารถนำำ�ไปสร้้างเป็็นวััสดุทีุ่่ ใ� ช้้ประโยชน์์ได้้อีกี มากมายหลากหลาย
แนวทาง ซึ่่ง� นอกจากเป็็นแนวทางในการอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรพัันธุ์ข้์� า้ วพื้้�นเมืืองที่่�มีอี ยู่่�ในประเทศ สามารถเพิ่่�มรายได้้และ
ยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของเกษตรกรชาวนาไทยได้้แล้้ว ยัังสามารถ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมในสัังคมได้้อีีกด้้วย

รองศาสตราจารย์์ ดร.ชนากานต์์ เทโบลต์์ พรมอุุทััย
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจััยข้้าวล้านนา
้
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

จุุดมุ่่�งหมายของศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา
Re-Form ฉบัับนี้้�เราจะได้้พบกัับทีีมนัักวิิจััยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
จากหลากหลายสาขาที่่� ม าร่่ ว มกัั น ทำำ� งานวิิ จัั ย ในครั้้� ง นี้้� นำำ� ทีี ม โดย
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชนากานต์์ เทโบลต์์ พรมอุุทััย ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�ที่่จ� ะนำำ�เราเข้้าสู่่�ท้อ้ งทุ่่�งแห่่งพื้้�นที่่�ล้า้ นนา
เพื่่�อไปรู้้�จัักกัับข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษเหล่่านี้้�ด้้วยกััน
“ศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (Lanna Rice Research Center) จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับข้้าวที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษต่่างๆ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมข้้าว การวิิจััยและพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าว รวมถึึงการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเพื่่�อการเพิ่่�ม
มููลค่่าและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ ได้้ อาทิิ อาหารเพื่่�อสุุขภาพ ยา หรืือเครื่่�องสำำ�อาง ซึ่่�งการเพิ่่�มมููลค่่าข้้าวโดยเฉพาะ
ข้้าวพื้้�นเมืืองในรููปแบบที่่�หลากหลายนี้้�คาดหวัังว่่าจะสามารถส่่งต่่อมููลค่่านั้้น� กลัับไปยัังเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวได้้ หากข้้าวมีีราคาสููงจะ
ส่่งผลดีีต่อ่ เกษตรกรด้้วย เพราะที่่�ผ่า่ นมาเราอาจได้้ยินิ ปััญหาราคาข้้าวตกต่ำำ�� เหตุุนี้้เ� องจึึงทำำ�ให้้เกษตรกรไม่่สามารถพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น จากการปลููกข้้าวตามวิิถีีชีีวิิตแบบเดิิม ไม่่ว่่าจะทำำ�นามากี่่�รุ่่�นก็็ยัังยากจนอยู่่� งานวิิจััยเหล่่านี้้�คาดหวัังว่่าในระยะยาว
นั้้�น อาจมีีผลในการส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มสููงขึ้้น� ได้้ แม้้จะไม่่เห็็นผลในทัันทีีแต่่อย่่างน้้อยองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีจาก
งานวิิจััยนี้้�ก็็อาจนำำ�ไปสู่่�การผลิิตข้้าวในรููปแบบใหม่่ขึ้้�นมา ทำำ�ให้้เกษตรกรสามารถผลิิตข้้าวคุุณภาพสููงและมีีมููลค่่าสููงตามมาได้้”
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ภารกิิจเพิ่่�มมููลค่่าให้้..

'ข้้าวพื้้�นเมืือง'
ไม่่เพีียงการศึึกษาที่่�มุ่่�งพััฒนาข้้าวพื้้�นเมืืองนี้้�
ให้้มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น แต่่จุุดมุ่่�งหมายปลายทางของ
ศูู น ย์์ วิิ จัั ย ข้้ า วล้้ า นนาได้้ ม องไกลไปถึึงการสร้้ า ง
คุุณภาพชีีวิติ และความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้ี น้� ให้้กับั เกษตรกร
ไทย และโครงการวิิจัยั นี้้�จะมีีรูปู แบบการดำำ�เนิินงาน
อย่่างไร รศ.ดร.ชนากานต์์ฯ ได้้เล่่าถึึงขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงานให้้เราเข้้าใจอย่่างง่่าย ดัังนี้้�
“เราเริ่่�มภารกิิจจากการรวบรวมพัันธุ์์�ข้้าวในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือตอนบนก่่อน ซึ่่�งเราพบข้้าวพื้้�นเมืืองที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
หลายพัันธุ์์� ต่่อมาเราได้้คััดเลืือกข้้าวเพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงพัันธุ์์�โดยทีีมวิิจััยพััฒนาคุุณภาพข้้าว จนกระทั่่�งได้้ข้้าวที่่�มีีคุุณสมบััติิ
โดดเด่่นและเหมาะสมที่่�จะนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ จากนั้้�นเรารวบรวมทีีมวิิจััยในมช. จากหลายแขนงเพื่่�อมาร่่วมกััน
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์จากข้้าว อาทิิเช่่น ทีีมจากคณะอุุตสาหกรรมเกษตรซึ่่�งวิิจััยและพััฒนาทางด้้านอาหารมาพััฒนาอาหารสุุขภาพ
ทีีมจากคณะเภสััชศาสตร์์เพื่่�อนำำ�ข้้าวไปทำำ�เป็็นยา หรืือเครื่่�องสำำ�อาง ทีีมจากคณะแพทยศาสตร์์และคณะพยาบาลศาสตร์์นำำ�ข้้าว
ไปทำำ�สารสกััดเพื่่�อพััฒนาต่่อไปเป็็นยา หรืือผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนั้้�นเพื่่�อให้้เราใช้้ข้้าวได้้ทุุกส่่วนและไม่่เกิิดขยะคงค้้าง
เราได้้อาจารย์์จากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์มาพััฒนาฟางข้้าวให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ในเชิิงวิิศวกรรมและการก่่อสร้้างได้้จริิง และ
อาจารย์์จากคณะอุุตสาหกรรมเกษตรที่่�จะนำำ�ฟางข้้าวแปรรููปเป็็นวััสดุุที่่�ใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ทั้้�งนี้้�เราต้้องการที่่�จะใช้้
ประโยชน์์จากข้้าวได้้อย่่างครบวงจรและครบทุุกส่่วนของข้้าวนั่่�นเอง
นอกจากนี้้�เราได้้ทีีมการตลาดจากคณะการสื่่�อสารมวลชนที่่�จะเข้้ามาช่่วยเรื่่�องการประชาสััมพัันธ์์และออกแบบข้้าวให้้
มีีความน่่าสนใจ รวมถึึงวางแนวทางการขายในช่่องทางต่่าง ๆ ช่่องทางเหล่่านี้้�ก็็จะถููกนำำ�เสนอกัับเกษตรกรที่่�สนใจ ซึ่่�งเกษตรกร
แต่่ละรายมีีความสามารถหรืือความเข้้าใจที่่�แตกต่่างกััน เช่่น บางกลุ่่�มเป็็นเกษตรกรรุ่่�นใหม่่อาจจะชอบช่่องทางออนไลน์์ในการขาย
หรืือบางกลุ่่�มเป็็นเกษตรกรรุ่่�นเดิิมอาจต้้องการใช้้ช่่องทางวางขายปกติิ ซึ่่�งแต่่ละชุุมชนก็็สามารถเลืือกแนวทางในการขายเอาไป
ทำำ�ได้้ ในระหว่่างการดำำ�เนิินของนัักวิิจัยั ในแต่่ละทีีมเรายัังได้้ความร่่วมมืือจากนัักวิิจัยั คณะเศรษฐศาสตร์์ที่่ม� าช่่วยเก็็บรายละเอีียด
ผลกระทบในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมว่่าสิ่่�งที่่�เราทำำ�นั้้�นสามารถส่่งผลกระทบในเชิิงบวกต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้
อย่่างไรบ้้าง เช่่น เกิิดการย้้ายถิ่่น� ฐานน้้อยลง หรืือเกิิดรายได้้ต่อ่ ครััวเรืือนเพิ่่�มขึ้้น� หรืือไม่่ และท้้ายสุุดมีีทีมี วิิจัยั จากนโยบายสาธารณะ
ได้้ก็็บข้้อมููลเพื่่�อนำำ�เสนอร่่างนโยบายในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�เสนอเป็็นนโยบายระดัับพื้้�นที่่�และประเทศต่่อไป”
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จากองค์์ความรู้้�
สู่่�โมเดลที่่�จะช่่วย..

เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับข้้าว
จากการดำำ� เนิิ น งานทั้้� ง หมดนี้้� ถืื อว่่ า เป็็ น การทำำ� งานแบบ
ครบถ้้วนตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนกระทั่่�งปลายน้ำำ�� และที่่�สำำ�คััญยัังสามารถ
ผลัักดัันให้้เกษตรกรสามารถจััดจำำ�หน่่ายข้้าวได้้ด้้วยตััวเอง จึึงน่่าจะ
เป็็นโมเดลในการขยายพื้้�นที่่�การทำำ�โครงการต่่อไปในอนาคตหรืือไม่่
รศ.ดร.ชนากานต์์ฯ ให้้ข้้อมููลต่่อไปว่่า
“แน่่นอนว่่าการทำำ�งานวิิจััยในพื้้�นที่่�เริ่่�มต้้นนี้้�มีีการทำำ�งานใน
หลายฝ่่ายประสานกััน ดั้้ง� นั้้�น การเลืือกพื้้�นที่่�วิจัิ ยั จึึงเลืือกจากชุุมชนที่่�
มีีศักั ยภาพสููงก่่อน ซึ่่ง� เป็็นชุุมชนที่่�มีคี วามรู้้�ในการปลููกข้้าวเป็็นอย่่างดีี
เนื่่อ� งจากข้้าวพัันธุ์์�พิิเศษนี้้�ต้อ้ งอาศััยการดููแลเอาใจใส่่อย่่างดีี เราได้้คัดั
เลืือกพัันธุ์ข้์� า้ วที่่�เหมาะกัับสภาพแวดล้้อมของชุุมชน เช่่น อ.ดอยสะเก็็ด
อ.สัันทราย อ.สัันกำำ�แพง จ.เชีียงใหม่่ และจะขยายไปที่่� จ.ลำำ�พููนด้้วย
เราจะเน้้นเกษตรกรในพื้้�นที่่�จังั หวััดเชีียงใหม่่และโดยรอบก่่อน และจะ
ค่่อย ๆ ขยายออกไปในวงกว้้างมากขึ้้�น หากเกษตรกรได้้เห็็นว่่าการ
ทำำ�นาในรููปแบบใหม่่มีีผลผลิิตที่่�ราคาสููงขึ้้�น เขาก็็อาจจะสนใจนำำ�เอา
วิิธีีการนี้้�ไปเลีียนแบบและทำำ�ต่่อได้้ แต่่เราต้้องทำำ�ให้้เขาโมเดลเหล่่า
นี้้�ก่่อน หากมีีเกษตรสนใจ เราพร้้อมจะมอบองค์์ความรู้้�เหล่่านี้้�ให้้”

ในตอนท้้าย รศ.ดร.ชนากานต์์ฯ ได้้ย้ำำ��ถึึงจุุดมุ่่�งหมายของ
โครงการนี้้�และสรุุปภาพรวมให้้เราฟัังอีีกครั้้�ง
“จุุดมุ่่�งหมายสููงสุุดของเรา คืือ เราต้้องการมีีส่่วนช่่วย
ยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของชาวนาไทย จากจุุดเริ่่�มต้้นไปจนถึึง
จุุดที่่�ตั้้�งใจเป็็นสิ่่�งที่่�ค่่อนข้้างไกลมาก ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเลยที่่�เราจะ
ไปยกระดัับชีีวิิตใครสัักคนที่่�เขามีีวิิถีีการดำำ�เนิินชิิวิิตแบบนั้้�นมา
นานมากแล้้ว ดัังนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีโมเดลและแนวทางเริ่่�มต้้นก่่อน
ต้้องมีีลำำ�ดัับมีีขั้้�นตอนที่่�จะไปถึึง โดยอาศััยทีีมนัักวิิจััยที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขาจากภายในมหาวิิทยาลััย จึึงสรุุปเป็็น
ภารกิิจการพััฒนาข้้าวสายพัันธุ์พื้้์� น� เมืืองพิิเศษ โดยเริ่่ม� ต้้นจากการ
รวบรวมนัักวิิจััยมาร่่วมพััฒนาข้้าวให้้มีีศัักยภาพสููง แล้้วขยาย
การใช้้ประโยชน์์จากข้้าวเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�เหล่่า
นี้้�กลัับคืืนสู่่�เกษตรกร โดยเราจะถ่่ายทอดเรื่่�องการปลููก การผลิิต
การแปรรููป ตลอดจนการพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยและ
งานบริิการวิิชาการ ผลท้้ายที่่�สุุด เราคาดหวัังว่่า จะเกิิดรายได้้ที่่�
ชััดเจนขึ้้�นต่่อเกษตรกรในอนาคต”
3

คััดสรรคุุณประโยชน์์เพื่่�อให้้เป็็น..

ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง
รองศาสตราจารย์์ ดร.ศัันสนีย์
ี ์ จำำ�จด

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาพืืชศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ
คณะเกษตรศาสตร์์ มช.

เราอาจจะไม่่ค่่อยคุ้้�นเคยกัับข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงนััก
แต่่ทราบหรืือไม่่ว่่าความโดดเด่่นของข้้าวกลุ่่�มนี้้�ได้้ต่่อยอดข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืือง
ให้้เกิิดการเพิ่่�มคุุณประโยชน์์และเพิ่่�มมููลค่่าของข้้าวเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากมีีสารพิิเศษ
และความหลากหลายของคุุณประโยชน์์ในข้้าวสููงกว่่าข้้าวทั่่�วไป ในหััวข้้อนี้้�เราจะได้้รู้้�จััก
กัับข้้าวคุุณภาพพิิเศษมากขึ้้น� ผ่่านรองศาสตราจารย์์ ดร.ศัันสนีีย์์ จำำ�จด ผู้้�ทำำ�งานวิิจัยั เกี่่ย� ว
กัับการอนุุรัักษ์์และปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวกลุ่่�มนี้้�ด้้วยกััน

จุุดเริ่่�มต้้นของโครงการวิิจััยพัันธุ์์�ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง
รศ.ดร.ศัันสนีีย์์ฯ เล่่าถึึงความเป็็นมาของโครงการวิิจััยนี้้�ว่่า ก่่อนที่่�จะเป็็นข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงนั้้�นจุุดเริ่่�มต้้นเป็็นอย่่างไร
“แท้้จริิงงานของเราเริ่่�มทำำ�มานานแล้้วตั้้�งแต่่เรื่่�องของความหลากหลายของพัันธุุกรรมข้้าว โดยมีี ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ
ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์์เกษม เป็็นหััวหน้้าโครงการ และศาสตราจารย์์ ดร.ดำำ�เนิิน กาละดีี เป็็นผู้้�เริ่่�มต้้นทำำ�เรื่่�องข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง
เป็็นท่่านแรก ทำำ�ให้้เราพบว่่าข้้าวพื้้�นเมืืองทางเหนืือของเรานี้้�มีีความหลากหลายทางพัันธุุกรรมอยู่่�มาก โดยเฉพาะข้้าวบนพื้้�นที่่�สููง
ซึ่่�งปััจจุุบัันนี้้�คนหัันไปปลููกข้้าวสมััยใหม่่ทดแทนข้้าวเหล่่านี้้�กัันเกืือบหมดแล้้ว เพราะให้้ผลผลิิตที่่�ดีีกว่่า จะเหลืือก็็เพีียงเฉพาะพื้้�นที่่�
ที่่�ข้า้ วสมััยใหม่่ไม่่สามารถปลููกได้้นั่่น� ก็็คืือ บนพื้้�นที่่�สูงู เราจึึงคิิดกัันว่่าถ้า้ พบลัักษณะดีี ๆ ของข้้าวบนพื้้�นที่่�สูงู ก็็น่าจ
่ ะมีีประโยชน์์ในการ
ศึึกษา เราจึึงเริ่่�มทำำ�โครงการศึึกษาพัันธุ์์�ข้้าวพื้้�นเมืืองในสมััยของ ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.เบญจวรรณฯ และอาจารย์์กัับทีีมได้้ไปศึึกษาพัันธุ์์�
ข้้าวบนพื้้�นที่่�สููงจากจัังหวััดต่่าง ๆ โดยมีีทีีมนัักวิิจััยหลายท่่านร่่วมกัันคืือ รศ.ดร.ชนากานต์์ เทโบลต์์ พรมอุุทััย ผศ.ดร.ต่่อนภา ผุุสดีี
ผศ.ดร.นริิศ ยิ้้ม� แย้้ม ดร.สิิทธิิชัยั ลอดแก้้ว และดร.ปณิิตา บุุญสิิทธิ์์� เราคััดเลืือกข้้าวตามลัักษณะต่่าง ๆ อาทิิ ข้้าวทนกรด ข้้าวทนแมลง
แต่่จุุดเด่่นของข้้าวพื้้�นเมืืองคืือ ความสามารถในการปรัับตััวกัับท้้องถิ่่�นที่่�ปลููกได้้ แม้้จะไม่่ให้้ผลผลิิตสููงมากเท่่ากัับข้้าวในพื้้�นราบแต่่
กลัับมีีความหลากหลายอยู่่�ภายในพัันธุ์์�ของข้้าว ดัังนั้้�น การที่่�จะนำำ�ข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองมาใช้้ประโยชน์์เราต้้องค่่อย ๆ คััดทีีละต้้น เพื่่�อ
คััดเลืือกข้้าวที่่�เหมาะสมนำำ�ไปศึึกษาวิิจััยต่่อยอดเพื่่�ออนุุรัักษ์์และเพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากพัันธุ์์�ข้้าวด้้วย
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ในขณะนั้้�นโครงการได้้ทำ�ำ คู่่�ขนานไปกัับเรื่�อ่ งของข้้าวก่ำำ��
(คนภาคเหนืือเรีียกข้้าวเหนีียวดำำ�ว่่า ‘ข้้าวก่ำำ��’) ศ.ดร.ดำำ�เนิินฯ
ได้้คััดเลืือกข้้าวก่ำำ��จากที่่�เก็็บรวบรวมและปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าว
จนกระทั่่�งได้้พัันธุ์์�ข้้าวก่ำำ��ออกมาทั้้�งหมด 2 พัันธุ์์� คืือ ข้้าวก่ำำ��
ดอยสะเก็็ด และข้้าวก่ำำ��อมก๋๋อย ซึ่่�งทั้้�งสองพัันธุ์์�ได้้รัับการขึ้้�น
ทะเบีียนพัันธุ์ข้์� า้ วแล้้ว และเป็็นครั้้ง� แรกที่่�ข้า้ วก่ำำ��ได้้ขึ้น้� ทะเบีียน
พัันธุ์์�ข้้าว จึึงตั้้�งชื่่�อให้้เกีียรติิตามจัังหวััดเชีียงใหม่่เนื่่�องจาก
เป็็นข้้าวของจัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2540 เป็็นต้้นมา
ข้้าวก่ำำ��ทั้้�งสองพัันธุ์ไ์� ด้้ถูกู นำำ�ไปศึึกษาในงานวิิจัยั ของหลากหลาย
สาขาวิิชา และพบว่่าทั้้ง� สองสายพัันธุ์์�มีสาร
ี แกมมาออไรซานอล
ซึ่่�งเป็็นสารที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ มีีค่่าสููงกว่่าข้้าวขาวทั่่�วไป
2-3 เท่่า โดยข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ดจะมีีค่่าสููงกว่่าข้้าวก่ำำ��อมก๋๋อย
ทั้้�งยัังพบว่่ามีีสารโปรแอนโทไซยานิิดิิน สารแอนโทไซยานิิน
และวิิตามิินอีี ซึ่่�งเป็็นสารที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกายในระดัับที่่�สููง
อีีกด้้วย ทำำ�ให้้เกิิดการส่่งเสริิมเพื่่�อปลููกข้้าวต่่อจากนั้้�นมาทุุกปีี
ข้้าวในลัักษณะเหล่่านี้้�มีีสารสำำ�คััญสููงกว่่าข้้าวทั่่�วไปเราจึึงเรีียก
ว่่า ‘ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง’ นั่่�นเอง”
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวที่่�
น่่าสนใจและนัับเป็็นความสำำ�เร็็จหนึ่่�งของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
คืือการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวจากข้้าวเหนีียวเป็็นข้้าวเจ้้าที่่�มีีชื่่�อว่่า
ข้้าวก่ำำ��เจ้้ามช. 107 นั่่�นเอง รศ.ดร.ศัันสนีีย์ฯ์ เล่่าให้้เราฟัังต่่อว่่า
มีีแนวคิิดการพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวนี้้�อย่่างไร
ข้้าวก่ำำ��เจ้้ามช. 107

“เราพบว่่าคนทั่่�วไปอาจจะไม่่คุ้้�นเคยกัับการกิินข้้าว
เหนีียวที่่�เป็็นข้้าวก่ำำ�� (ข้้าวเหนีียวดำำ�) โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุอาจ
จะรัับประทานไม่่สะดวก จึึงมีีโครงการที่่�จะปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าว
ก่ำำ��ให้้เป็็นข้้าวจ้้าว ศ.ดร.ดำำ�เนิินฯ และทีีมงานจึึงได้้ผสมพัันธุ์์�
ข้้าวโดยใช้้ข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ดผสมกัับข้้าวหอมมะลิิ 105 ปลููก
ลููกผสม และคััดเลืือกพัันธุ์์�จนได้้สายพัันธุ์์�ก้้าวหน้้า ส่่งไปเปรีียบ
เทีียบพัันธุ์เ์� พื่่อ� ทดสอบพัันธุ์ข้์� า้ ว โดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากกลุ่่�ม
ศููนย์์วิิจััยข้้าวต่่าง ๆ จนกระทั่่�งได้้ข้้าวก่ำำ��เจ้้า 107 ออกมา และ
ในที่่�สุุดได้้ยื่่�นขึ้้�นทะเบีียนพัันธุ์์�ข้้าวเป็็น ‘ก่ำำ��เจ้้ามช. 107’ เป็็น
ข้้าวที่่�มีีสารแกมมาออไรซานอลสููงกว่่าข้้าวทั่่�วไป อีีกทั้้�งยัังมีี
ความหอมรวมกัับความอ่่อนนุ่่�มของการเป็็นข้้าวจ้้าว ที่่�สำำ�คััญ
เป็็นข้้าวที่่�เหมาะสมในการปลููกในพื้้�นที่่�ราบ จึึงทำำ�ให้้เราสามารถ
ขยายพัันธุ์์�ต่่อไปซึ่่�งเป็็นผลดีีทางการเกษตรและต่่อเกษตรกร
ส่่วนข้้าวอีีกพัันธุ์์�หนึ่่�งมาจากข้้าวดอย ช่่วงที่่� ศ.เกีียรติิคุณ
ุ
ดร.เบญจวรรณฯ เป็็นหััวหน้้าโครงการและวิิจััยโดย รศ.ดร.
ชนากานต์์ เทโบลต์์ พรมอุุ ทัั ย สมัั ย นั้้� น เราคัั ด เลืือกพัั น ธุ์์�
จากพื้้�นที่่�สููงจนได้้ข้้าวที่่�มีีธาตุุเหล็็กสููงและมีีความหอม ในปีี
พ.ศ. 2548 ได้้ขึ้้�นทะเบีียนพัันธุ์์�ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ชื่่�อ
‘ข้้าวก่ำำ��หอมมช.’ ซึ่่�งเป็็นข้้าวเหนีียวดอยที่่�มีีความพิิเศษ คืือ
มีีปริิมาณธาตุุเหล็็ก สัังกะสีี และแอนโทไซยานิินสููงเมื่่�อเทีียบ
กัับข้้าวทั่่�วไปเช่่นกััน”
ข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ด

จากข้้าวดอยสู่่�ข้้าวพื้้�นราบ
นอกจากข้้าวดัังกล่่าว งานวิิจััยยัังต่่อยอดนำำ�ไปสู่่�พัันธุ์์�ข้้าวอื่่�น ๆ ที่่�มีีจุุดกำำ�เนิิดจากข้้าวบนพื้้�นที่่�สููง นำำ�มาคััดเลืือก จำำ�แนก
และปรัับปรุุงพัันธุ์์�จนกระทั่่�งได้้ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงออกมาอีีกหลายชนิิด รศ.ดร.ศัันสนีีย์์ฯ อธิิบายถึึงขั้้�นตอนและกระบวนการ
ปรัับปรุุงพัันธุ์เ์� พื่่�อให้้ได้้ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงดัังนี้้�ว่่า
“งานวิิจััยของเรามุ่่�งที่่�จะคััดเลืือกข้้าวที่่�มีีความพิิเศษ เราเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556-2562 เมื่่�อได้้รัับทุุนวิิจััยจากสำำ�นัักงาน
พััฒนาการวิิจััยการเกษตร (องค์์การมหาชน) กลุ่่�มอาจารย์์ที่่�เล่่าให้้ฟัังก็็ร่่วมกัันทำำ�โครงการรวบรวมประเมิินจำำ�แนกคััดเลืือกพัันธุ์์�
ข้้าวไทยคุุณภาพพิิเศษจาก 3 จัังหวััด คืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงราย และจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน โดยไปเก็็บข้้าวพื้้�นเมืืองตาม
ที่่�สููงต่่าง ๆ ของ 3 จัังหวััด นำำ�ทีีมโดย ผศ.ดร.นริิศฯ ซึ่่�งเก็็บมาได้้ 275 ตััวอย่่าง จาก 40 กว่่าหมู่่�บ้้าน
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การปลููกเพื่่�อคััดเลืือกพัันธุ์์�ข้้าว

จากนั้้�นนำำ�ตััวอย่่างมาจำำ�แนก ตามสีี ตามชนิิดว่่าเป็็นข้้าวอะไร ข้้าวจ้้าวหรืือข้้าวเหนีียว ส่่วนใหญ่่ข้า้ วบนที่่�สูงู ที่่�เก็็บได้้เป็็น
ข้้าวจ้้าว มีีข้า้ วเหนีียวไม่่มากนััก หลัังจากการจำำ�แนกแล้้วเรานำำ�ข้้อมููลทั้้ง� หมดไปทำำ�ฐานข้้อมููล พบว่่าเกืือบทั้้ง� หมดเป็็นข้้าวไร่่ ต้้นสููง
มาก แต่่ทนต่่ออากาศหนาว ผลผลิิตไม่่สููง หากนำำ�มาปลููกพื้้�นราบจะยิ่่�งให้้ผลผลิิตต่ำำ��มาก ดัังนั้้�น ทีีมวิิจััยและนัักศึึกษาทั้้�งปริิญญา
โทและปริิญญาเอกช่่วยกัันวิิเคราะห์์สารอาหาร วิิเคราะห์์สารแอนโทไซยานิิน สารแกมมาออไรซานอล สารฟีีนอล สารต้้านอนุุมูลู
อิิสระ วิิตามิินอีี ธาตุุเหล็็ก ธาตุุสัังกะสีี ทั้้�งหมด 7 สาร แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์แยกส่่วนอีีก ทั้้�งสีี ทั้้�งส่่วนของเมล็็ดข้้าว รำำ�ข้้าว ส่่วนงาน
ของอาจารย์์จะเลืือกสารแต่่ละชนิิด ข้้าวพัันธุ์์�ไหนที่่�มีีสารสููงสุุดก็็จะจำำ�แนกไว้้ โดยเลืือกไว้้อย่่างละ 2 สายพัันธุ์์� แล้้วนำำ�แต่่ละพัันธุ์์�
ไปปลููกเป็็นต้้น เพื่่�อวิิเคราะห์์ย่่อยลงไปแต่่ละต้้นจาก 2 สายพัันธุ์์� ยกตััวอย่่าง เราปลููกไว้้พัันธุ์์�ละ 20-50 ต้้น เมื่่�อให้้ผลผลิิตแล้้ว
จึึงคััดเลืือกต้้นที่่�มีีสารสููงสุุด 5 อัันดัับแรก แล้้วนำำ�มาปลููกซ้ำำ��อีีกในปีีถััดมา วนไปแบบนี้้�เพื่่�อคััดเลืือกจนกระทั่่�งได้้ต้้นที่่�มีีสารสููงสุุด
จึึงตั้้�งชื่่�อตามแถวของต้้นที่่�เลืือก อาทิิ ข้้าวพัันธุ์์�ปิิอิิซูู ได้้ต้้นที่่�มีีสารสููงสุุดจากแถวที่่� 1 จึึงเรีียกชื่่�อเป็็นพัันธุ์์�ใหม่่ว่่า ปิิอิิซูู-1 เมื่่�อ
คััดเลืือกได้้แล้้วเราจึึงนำำ�มาขยายพัันธุ์์�ต่อ่ จากนั้้น� ผศ.ดร.ต่่อนภาฯ จะนำำ�มาวิิเคราะห์์ DNA จนมั่่น� ใจว่่าเราได้้สายพัันธุ์แ์� ท้้ออกมา
วิิธีีการแบบนี้้�ทำำ�ให้้เราได้้ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงเพิ่่�มมาอีีก 7 พัันธุ์์� โดยขึ้้�นทะเบีียนพัันธุ์์�ข้้าวแล้้ว 3 พัันธุ์์� คืือ ข้้าวปิิอิิซูู-1 เป็็นข้้าว
เหนีียวดำำ� เมล็็ดป้้อม มีีสารแอนโทไซยานิินสููง ข้้าวแสง-5 เป็็นข้้าวก่ำำ�� มีีปริิมาณสารฟีีนอลสููงมาก และข้้าวบืือบ้้าง-3 ข้้าวพัันธุ์์�นี้้�
เป็็นข้้าวจ้้าวที่่�มีีวิิตามิินอีีสููง ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 4 พัันธุ์์�กำำ�ลัังรอขึ้้�นทะเบีียนอยู่่�ได้้แก่่ ข้้าวก่ำำ��อาข่่า-1 มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระสููง
ข้้าวเบี่่�ยนกู๋๋�-5 มีีธาตุเุ หล็็กสููง ข้้าวหย่่ามืือแชเบี่่�ย-3 เป็็นข้้าวสีีส้ม้ มีีแกมมาออไรซานอลสููง ข้้าวบืือบ้้าง–4 ชื่่อ� เหมืือนกัันแต่่คนละ
สายพัันธุ์์�เพราะมาจากคนละแถว เป็็นข้้าวขาวที่่�มีีธาตุุสัังกะสีีสููง แต่่ส่่วนใหญ่่ที่่�เรานำำ�มาใช้้ขยายผลในงานวิิจััยต่่อยอดด้้านต่่าง ๆ
มากที่่�สุุดคืือ ข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ด ข้้าวก่ำำ��เจ้้ามช.-107 และข้้าวบืือบ้้าง-3”

ข้้าวบืือบ้้าง-3
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แน่่นอนว่่าการนำำ�ข้้าวจากพื้้�นที่่�สููงที่่�มีีอุุณหภููมิิต่ำำ��มาปลููกบนพื้้�นที่่�
ราบที่่�มีปัี จั จััยเปลี่่ย� นแปลงไป ยัังผลให้้เกิิดปััญหาตามมา รศ.ดร.ศัันสนีีย์ฯ์
ได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมถึึงปััญหาและวิิธีกี ารปรัับปรุุงพัันธุ์ใ์� ห้้ทนต่่อสภาพเหล่่านี้้�
ได้้อย่่างน่่าสนใจว่่า
“เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ขยายผลของเราทำำ�บนพื้้�นที่่�ราบ แต่่การนำำ�ข้้าว
ไร่่จากพื้้�นที่่�สููงมาปลููกในระบบข้้าวไร่่บนพื้้�นที่่�ราบนั้้�นทำำ�ไม่่ได้้เพราะมีี
ปััญหาวััชพืืช ดัังนั้้�นเราจึึงเลืือกปลููกข้้าวเหล่่านี้้�ในสภาพนาแทน ซึ่่�งพบว่่า
สามารถปลููกได้้ดีแี ต่่ได้้ผลผลิิตต่ำำ��เนื่่อ� งจากเค้้าเป็็นพัันธุ์์�พื้้น� เมืือง อีีกปััญหา
หนึ่่�งคืือ กลุ่่�มพวกข้้าวไร่่ (ยกเว้้นข้้าวบืือบ้้าง) จะออกดอกเร็็วมากหากนำำ�
มาปลููกบนพื้้�นที่่�ราบ จะออกดอกประมาณกลางเดืือนกัันยายน แต่่ข้้าว
ทั่่�วไปจะออกดอกประมาณปลายเดืือนตุุลาคม ทำำ�ให้้นกมากิินหมด จึึงได้้
ปรัับปรุุงพัันธุ์์�เพิ่่�มเติิมโดยทำำ�ให้้สารอาหารคุุณภาพพิิเศษในข้้าวยัังคงสููง
อยู่่� แต่่ปรัับปรุุงให้้ข้้าวไม่่ให้้ไวต่่อช่่วงแสง เพื่่�อให้้ออกดอกในระยะเวลา
ที่่�เหมาะสม เช่่น นำำ�มาผสมกัับพัันธุ์์�ข้้าวปทุุมธานีี-1 ซึ่่�งเป็็นข้้าวหอมที่่�ไม่่
ไวต่่อช่่วงแสง ให้้ผลผลิิตสููง ต้้านทานโรค จึึงได้้ข้้าวลููกผสมต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น
มากมาย และมีีคุุณภาพพิิเศษสููงดัังเดิิม อีีกทั้้�งยัังให้้ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นและ
ไม่่ไวต่่อช่่วงแสง สามารถปลููกโดยไม่่ออกดอกเร็็ว และเริ่่�มมีีการทดลอง
ปลููกในแปลงเกษตรบ้้างแล้้ว”
ท้้ายนี้้� รศ.ดร.ศัันสนีีย์ฯ์ ได้้ให้้ข้อ้ คิิดในการทำำ�งานวิิจัยั ข้้าวครั้้ง� นี้้�ว่า่ การเลืือกจุุดประสงค์์ของงานวิิจัยั จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
และปรัับปรุุงพัันธุ์ข้์� ้าว ซึ่่�งแต่่ละส่่วนก็็เลืือกพััฒนาในมุุมที่่�แตกต่่างกััน
“อาจารย์์คิิดว่่าเราทำำ�คนละส่่วน ช่่วยกัันทำำ�งาน ทุุกคนพยายามทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด บางท่่านมีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้ข้้าวมีี
ผลผลิิตสููง ก็็เลืือกพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวเพื่่�อผลผลิิต บางแห่่งพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวเพื่่�อท้้องถิ่่�น ในส่่วนของเรา เนื่่�องจากว่่าเรามีีของดีีอยู่่�ใน
ท้้องถิ่่�น มีีภููเขาซึ่่�งเป็็นที่่�สููง อีีกทั้้�งยัังเป็็นพื้้�นที่่�ติิดชายแดน ดัังนั้้�น เราจะมีีความหลากหลายทางพัันธุุกรรมที่่�ครอบคลุุมทั้้�งในเรื่่�อง
ของพื้้�นที่่�และการแลกเปลี่่�ยนพัันธุุกรรมข้้าวระหว่่างกลุ่่�มหรืือข้้ามชายแดน หรืือ ระหว่่างญาติิพี่่�น้้องที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนพัันธุ์์�กััน
ข้้อดีีนี้้� จึึงคิิดว่่าเราสามารถที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายของข้้าวในด้้านอื่่�น ๆ ได้้อีีกมาก นอกจากนั้้�นยัังได้้ศึึกษาความ
หลากหลายทางพัันธุุกรรมได้้ไปจนถึึงระดัับโมเลกุุล เพื่่�อจะอนุุรัักษ์์และต่่อยอดความหลากหลายให้้เพิ่่�มขึ้้�นต่่อไป ในอนาคต
เราอาจจะรวบรวมลัักษณะยีีนดีี ๆ ไว้้ในพัันธุ์เ์� ดีียวกัันได้้ เป้้าหมายงานวิิจัยั ของเราก็็คืือ อนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์ความหลากหลาย
ทางพัันธุุกรรมข้้าวในท้้องถิ่่�น และถ้้าเราสามารถนำำ�กลัับคืืนไปยัังท้้องถิ่่�นแล้้วทำำ�ได้้ดีีกว่่าเราก็็ยิินดีีที่่�จะส่่งต่่อสิ่่�งที่่�ดีีให้้เกษตรกร
เพื่่�อพวกเขาจะได้้มีรา
ี ยได้้เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าเดิิมและเป็็นทางเลืือกให้้กัับเขาว่่าจะนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์อะไรได้้เพิ่่�มขึ้้�น”
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จากเมล็็ดข้้าว
สู่่�ผลิิตภััณฑ์์..

อาหารเพื่่�อสุุขภาพ

อาจารย์์ ดร.สุุพััฒน์์ พงษ์์ไทย

อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหาร
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มช.

มููลค่่าทางการตลาดของผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากสิินค้้า
เกษตรเริ่่�มมีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นจากความสนใจของคนในปััจจุุบััน
ที่่�สนใจดููแลสุุขภาพ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากข้้าวเช่่นกััน
ซึ่่�งมีีแนวโน้้มการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยกระแสรััก
สุุขภาพและการบริิโภคอาหารรููปแบบใหม่่ที่่�แตกต่่างจากเดิิม
ทำำ�ให้้ อาจารย์์ ดร.สุุพัฒ
ั น์์ พงษ์์ไทย หนึ่่�งในนัักวิิจัยั เครืือข่่ายของ
ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้พัฒ
ั นาเมล็็ดข้้าว
ให้้กลายเป็็นอาหารเพื่่อ� สุุขภาพที่่�น่าส
่ นใจหลากหลายผลิิตภััณฑ์์

“จริิ ง ๆ แล้้ ว ต้้ อ งบอกว่่ า ด้้ ว ยคุุ ณ สมบัั ติิ เ ฉพาะของข้้ า ว ไม่่ ว่่ าจ ะเป็็ น
ด้้านโภชนาการ รสชาติิที่่�อ่่อน รวมถึึงกลิ่่�นที่่�ไม่่รุุนแรง ทำำ�ให้้ข้้าวถููกนำำ�ไปแปรรููป
เป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารต่่างๆ ได้้อย่่างมากมาย ข้้าวแต่่ละพัันธุ์์�จะมีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการรวมถึึงสารออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพในปริิมาณที่่�แตกต่่างกััน แต่่ข้้าว
ล้้านนาที่่�ผมได้้รัับโจทย์์นี้้�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการสููงมากกว่่าข้้าวพัันธุ์์�สมััย
ใหม่่อย่่างไม่่อาจเทีียบกัันได้้ ทั้้�งนี้้�สามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในบทความ
เปิิดโลก “คนกิินข้้าว”1 ทำำ�ให้้ข้า้ วล้้านนาคุุณภาพพิิเศษมีีศักั ยภาพสููง สามารถ
ใช้้เป็็นวััตถุุดิบิ เพื่่อ� ต่่อยอดและพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่อ� สุุขภาพได้้อย่่าง
ไม่่จำำ�กััด โดยผมได้้นำำ�เมล็็ดข้้าวเหล่่านี้้�มาพััฒนา แปรรููป ให้้เป็็นอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
ที่่�รัับประทานได้้ง่่ายและเหมาะจะเป็็นของทานเล่่นได้้อีีกด้้วย และแน่่นอนมัันทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
สามารถเลืือกรัับประทานข้้าวหลากหลายรููปแบบมากขึ้้�น”
ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่อ� สุุขภาพจากข้้าวที่่อ� าจารย์์ ดร.สุุพัฒ
ั น์์ฯ ได้้พัฒ
ั นามีีหลายอย่่าง
เรามาดููตัวั อย่่างที่่น่� าส
่ นใจและความโดดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละชนิิดด้้วยกััน
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพจากข้้าว

เป็็ น รูู ป แบบของเหลวพร้้ อ มรัั บ ประทาน ที่่� คัั ด สรรเมล็็ ด ข้้ า วคุุ ณ ภาพนำำ� มาผ่่ า น
กระบวนการเพาะงอกบางส่่วนเพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณสารกาบา (GABA: Gamma Aminobutyric
Acid) ซึ่่ง� มีีส่ว่ นช่่วยในการเป็็นสารสื่่อ� ประสาทและช่่วยให้้สมองผ่่อนคลาย ผลิิตภััณฑ์์นี้้เ� หมาะ
กัับผู้้�บริิโภคทุุกช่่วงวััย โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยระยะพัักฟื้้น� ที่่�มีปัี ญ
ั หาด้้านภาวะการกลืืน
ลำำ�บากหรืืออาหารไม่่ย่อ่ ย นอกจากนี้้� ผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งดื่่ม� จากข้้าวยัังมีีในรููปแบบผงพร้้อมชงที่่�
มีีการนำำ�ข้้าวก่ำำ��เจ้้า มช. 107 และข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ดมาปั่่�นผสมรวมกัับส่่วนผสมอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนผสมที่่�มีปี ระโยชน์์ในเชิิงสุุขภาพด้้านการป้้องกัันการเกิิดท้้องผููก ลดการดููดซึึมน้ำำ��ตาลและ
ไขมััน สามารถเก็็บรัักษาได้้นานที่่�อุุณหภููมิิห้้อง และสามารถนำำ�มาบริิโภคได้้สะดวกเพีียงแค่่
ชงกัับน้ำำ��ร้้อนในปริิมาณที่่�เหมาะสม
8

ผลิิตภััณฑ์์ซีีเรีียลบาร์์ข้้าวพองเสริิมโปรตีีน

ได้้จากการนำำ�เมล็็ดข้้าวมาทำำ�ให้้เกิิดการพองตััวด้้วยความร้้อนจนทำำ�ให้้
เกิิดรููพรุุนภายในโครงสร้้าง ทำำ�ให้้มีีเนื้้�อสััมผััสกรุุบกรอบ จากนั้้�นนำำ�มาผสมกัับ
เนย น้ำำ��ผึ้้�งและน้ำำ��ตาลที่่�ผ่่านการให้้ความร้้อนเพื่่�อใช้้เป็็นตััวยึึดผสาน แล้้วขึ้้�นรููป
ตามรููปทรงที่่�ต้อ้ งการ มีีการเติิมโปรตีีนกลุ่่�มกรดอะมิิโนจำำ�เป็็นลงไปในผลิิตภััณฑ์์
ข้้าวพองด้้วยเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าทางโภชนาการให้้สููงขึ้้�น ผลิิตภััณฑ์์นี้้�จึึงเหมาะกัับ
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการอาหารรัับประทานเล่่นที่่�มีีประโยชน์์ เหมาะสำำ�หรัับ
พกพาไว้้รัับประทานในเวลาเร่่งรีีบได้้
ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวป๊๊อบสมุุนไพร (Pop rice)

จะว่่าไปแล้้ว ผลิิตภััณฑ์์นี้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิตและประเพณีีของชาวล้้านนา
มาอย่่างยาวนาน เนื่่�องจากเป็็นการนำำ� “ข้้าวตอก” หรืือข้้าวเปลืือกแห้้ง (ข้้าวเหนีียว)
ที่่�ผ่่านการคั่่�วจนเมล็็ดข้้าวด้้านในแตกออกซึ่่�งคนล้้านนาใช้้ในการไหว้้บููชาสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�มา
ชุุบชีีวิติ ด้้วยการแต่่งเติิมรููปร่่างหน้้าตา กลิ่่น� รสให้้ทันั สมััย และสามารถแข่่งขัันได้้กับั ผลิิตภััณฑ์์
ป๊๊อปคอร์์น (Pop corn) ที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููง ผลิิตภััณฑ์์นี้้ไ� ด้้จากการนำำ�ข้้าวป๊๊อบ (หรืือข้้าวตอก)
มาคลุุกผสมกัับส่่วนผสมที่่�ช่ว่ ยปรุุงแต่่งกลิ่่น� รส อาทิิ เนย น้ำำ��ผึ้้ง� น้ำำ��ตาล และสมุุนไพรพื้้�นบ้้านที่่�ต้อ้ งการ
ซึ่่�งบางชนิิดมีีประโยชน์์เชิิงสุุขภาพในด้้านการป้้องกัันและรัักษาโรค นอกจากนี้้� ยัังสามารถเพิ่่�มความเป็็นเอกลัักษณ์์ล้้านนามาก
ขึ้้น� ด้้วยการแต่่งด้้วยกลิ่่น� รสอาหารพื้้�นบ้้าน อาทิิ ข้้าวซอย หรืือแกงฮัังเล เพื่่อ� สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ให้้กับั ผู้้�บบริิโภคได้้ทุกุ ช่่วงวััย
ผลิิตภััณฑ์์แครกเกอร์์จากแป้้งข้้าวดััชนีีน้ำำ��ตาลต่ำำ��

ผลิิตภััณฑ์์แครกเกอร์์หรืือขนมปัังแผ่่นบางอบกรอบนี้้�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�
เหมาะกัับผู้้�บริิโภคที่่�รัักสุุขภาพหรืือผู้้�ที่่�มีีปััญหาภาวะน้ำำ�� ตาลในเลืือดสููง เพราะ
ส่่วนประกอบหลัักทำำ�มาจากแป้้งข้้าวก่ำำ�� จ้้าว มช. 107 ที่่�ผ่่านการหุุงสุุกจนเกิิด
เจลาติิไนซ์์เซชััน (gelatinization) จากนั้้น� นำำ�มาทำำ�ให้้เย็็นตััวลง จะทำำ�ให้้โมเลกุุล
ของแป้้ง (โดยเฉพาะส่่วนของ amylose) เกิิดการจััดเรีียงตััวใหม่่ได้้โครงสร้้างที่่�
เป็็นระเบีียบมากขึ้้น� จนสามารถทนต่่อการย่่อยของเอนไซม์์ในร่่างกายได้้ดีี ทำำ�ให้้
แป้้งถููกเปลี่่ย� นไปเป็็นน้ำำ��ตาลกลููโคสได้้ช้า้ และถููกดููดซึึมได้้ช้า้ ลง (Low glycemic
index หรืือดััชนีีน้ำำ��ตาลต่ำำ��) จึึงให้้พลัังงานต่ำำ�� เหมาะกัับคนที่่�เป็็นโรคเบาหวาน
หรืือต้้องการควบคุุมปริิมาณน้ำำ��ตาลในเลืือด
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปราศจากกลููเตนจากแป้้งข้้าว

แป้้งข้้าวเป็็นแป้้งที่่�ไม่่มีีโปรตีีนกลููเตน (gluten) จึึงปลอดภััยสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิ โ ภคที่่� มีี อ าการแพ้้ ก ลูู เ ตน สามารถนำำ� มาใช้้ เ ป็็ น วัั ต ถุุ ดิิ บ สำำ� หรัั บ พัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ปราศจากกลููเตนได้้ อาทิิ ขนมปััง หรืือพาสต้้า แม้้ว่่าโปรตีีนกลููเตนที่่�
ประกอบไปด้้วยกลููเตนิิน (glutenin) และไกลอะดิิน (gliadin) จะมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการสร้้างพัันธะไดซััลไฟด์์ (disulfide bond) ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดโครงสร้้างที่่เ� หนีียวและ
ยืืดหยุ่่�นของขนมปััง (ส่่วนมากทำำ�มาจากแป้้งสาลีี) แต่่จากงานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมา พบว่่า
การเติิมโปรตีีนชนิิดอื่่น� เช่่น โปรตีีนจากรำำ�ข้้าวร่่วมกัับโปรตีีนไข่่ขาวสามารถช่่วย
เพิ่่�มคุุณค่่าทางโภชนาการ เพิ่่�มปริิมาตรจำำ�เพาะและปรัับปรุุงโครงสร้้างเนื้้�อสััมผััส
ของขนมปัังจากแป้้งข้้าวได้้เช่่นกััน
1

อ่่านข้้อมููลเรื่่�อง 'คนกิินข้้าว'
เพิ่่�มเติิมได้้ที่นี่
่� ่�

ที่่�มา: Phongthai et al. (2016). Comparative study of rice bran protein concentrate and
egg albumin on gluten-free bread properties. Journal of Cereal Science, 72, 38-45.
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ส่่วนผสมเชิิงหน้้าที่่�อื่่�นๆ

นอกเหนืือจากส่่ ว นของเมล็็ ด ข้้ า วแล้้ ว ผลพลอยได้้ จา ก
กระบวนการขััดสีีข้้าว อาทิิ รำำ�ข้้าว ซึ่่�งเป็็นส่่วนที่่�มีีโปรตีีน (โดยเฉ
พาะกรดอะมิิโนจำำ�เป็็นชนิิด Lysine) สููงกว่่าส่ว่ นของเมล็็ดยัังสามารถ
นำำ�มาผลิิตเป็็นส่่วนผสม เช่่น เปปไทด์์ชีีวภาพจากรำำ�ข้้าวที่่�มีีฤทธิ์์�ต้า้ น
ออกซิิเดชัันและยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะ
ความดัันโลหิิตสููง (angiotensin converting enzyme)

ที่่�มา; Phongthai et al. (2017). Effects of protein
enrichment on the properties of rice flour based
gluten-free pasta. LWT - Food Science and
Technology, 80, 378-385.

อบรมระยะสั้้�น
การผลิิตและ
แปรรููปข้้าว
14 หลัักสููตร

หากท่่านผู้้�อ่่านสนใจหลัักสููตรอบรม
ระยะสั้้�นด้้านการผลิิตและแปรรููปข้้าว
ที่่�มีีมากกว่่า 14 หลัักสููตร ติิดต่่อได้้ที่่�
Facebook Fanpage “ศููนย์์วิิจััยข้้าว
ล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่” หรืือ
โทรศััพท์์ 053- 94 4913

อาจารย์์ ดร.สุุพัฒ
ั น์์ฯ ได้้ฝากถึึงจุุดมุ่่�งหมายของศููนย์์วิจัิ ยั
ข้้าวล้้านนาว่่า “ด้้วยองค์์ความรู้้�ด้้านข้้าวที่่�ทัันสมััยและเครืือข่่าย
นัักวิิจัยั ที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญด้้านข้้าวที่่เ� ข้้มแข็็ง ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวล้้านนา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงมุ่่�งหมายที่่จ� ะเป็็นศููนย์์กลางในการผลัักดััน
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ เกษตรกรและผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่ด้� ว้ ย
การส่่งเสริิมการผลิิตและแปรรููปข้้าวด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่แบบ
ครบวงจร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าและสร้้างสรรค์์รููปแบบการ
บริิโภคข้้าวให้้เข้้ากับั ยุุคสมััย เพื่่อ� ให้้ “ข้้าวพื้้�นเมืือง” ซึ่่ง� อยู่่�ในวิิถีี
ชีีวิติ ของคนล้้านนามาช้้านาน...ได้้คงอยู่่�ตลอดไป...”

หลัักสููตรด้้านการผลิิตและวิิเคราะห์์คุุณภาพข้้าว
1 การปลููกข้้าวคุุณภาพสููงแบบครบวงจร
2 การเก็็บเกี่่�ยวและเทคโนโลยีีการจััดการหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
3 การวิิเคราะห์์คุุณภาพข้้าว
4 การตรวจสอบพัันธุุกรรมข้้าวในระดัับดีีเอ็็นเอ

หลัักสููตรด้้านการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากข้้าว
1 ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มและเจลจากข้้าว
2 ผลิิตภััณฑ์์ไอศครีีมจากข้้าวก่ำำ��
3 ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มผงพร้้อมชงจากข้้าวกล้้อง
้
ำ��เพื่่�อสุุขภาพ
4 ผลิิตภััณฑ์์ซีีเรีียลบาร์์ข้าวก่ำ
5 ผลิิตภััณฑ์์เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปและขนมจีีนแป้้งสด
6 ผลิิตภััณฑ์์แครกเกอร์์จากแป้้งข้้าวดััชนีีน้ำำ��ตาลต่ำำ��
7 ผลิิตภััณฑ์์แฮร์์ทรีีตเม้้นท์์จากสารสกััดข้้าว
8 ผลิิตภััณฑ์์สเปรย์์ป้้องกัันผมร่่วงจากสารสกััดข้้าว
ี �งมาสก์์สำำ�หรัับผิิวหน้้าจากสารสกััดข้้าว
9 ผลิิตภััณฑ์์สลีปปิ้้
10 การผลิิตกระดาษจากฟางข้้าว
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จากรำำ�ข้้าวสู่่�

สารสกััดมููลค่่าสููง
หนึ่่�งในวิิธีีการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลผลิิตทางการเกษตร คืือ
การนำำ�ไปทำำ�เป็็นสารสกััดสำำ�หรัับใช้้ในผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเครื่่อ� งสำำ�อาง ซึ่่ง�
รองศาสตราจารย์์ ดร.ภญ.วริินทร รัักษ์์ศิิริิวณิิช อาจารย์์ประจำำ�ภาค
วิิชาวิิทยาศาสตร์์เภสััชกรรม คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
เป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญและมีีประสบการณ์์ในด้้านเครื่อ�่ งสำำ�อางมากว่่า 10 ปีี
ได้้นำ�ำ ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงจากโครงการนี้้�มาเพิ่่ม� มููลค่่าได้้อย่่างน่่าสนใจ
โดยจะนำำ�ไปทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ใดบ้้าง ไปติิดตามพร้้อมกััน

เหตุุใดจึึงเลืือก

ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง
มาใช้้ในผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องสำำ�อาง

รองศาสตราจารย์์ ดร.ภญ.วริินทร รัักษ์์ศิิริิวณิิช
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์เภสััชกรรม
คณะเภสััชศาสตร์์ มช.

เริ่่ม� ต้้นจากงานวิิจัยั ของ รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ ที่่ทำ� �ำ เกี่่ย� วกัับข้้าว
มาก่่ อ น โดยนำำ� ข้้ า วไปเตรีี ย มเป็็ น สารสกัั ด เพื่่� อ ใช้้ ใ นผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
กลุ่่�มเครื่่�องสำำ�อาง เมื่่�อมีีการขยายขอบเขตงานวิิจััยจึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้
ข้้าวเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นโครงการจากศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนาจึึงได้้
คััดเลืือกพัันธุ์์�ข้า้ วคุุณภาพพิิเศษสููงส่่งตรงถึึงมืือของ รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ
เพื่่�อศึึกษาสารสำำ�คััญและยัังเป็็นการนำำ�ไปเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับข้้าวอีีกด้้วย
รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ ได้้เล่่าถึึงการทำำ�งานครั้้�งนี้้�ว่่า

“ก่่อนหน้้านี้้�งานวิิจััยของอาจารย์์ทำ�ำ กัับชุุมชนและผู้้�ประกอบการเกี่่�ยวกัับการนำำ�ข้้าวมาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ
ประเภทต่่าง ๆ แต่่เนื่่�องจากข้้าวที่่�ได้้รัับมาจากชุุมชนนั้้�นมีีจำำ�นวนน้้อยเพราะเป็็นข้้าวดอย ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นต้้องหาวััตถุุดิิบข้้าว
ปริิมาณเพิ่่ม� ขึ้้น� จึึงได้้ติดิ ต่่อศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวล้้านนาที่่�มีข้ี า้ วคุุณภาพหลายชนิิด ซึ่่ง� มีีสารสำำ�คััญสููงหลายอย่่าง และต้้องการนำำ�ข้้าวเหล่่านั้้น�
มาเพิ่่�มมููลค่่าเพื่่�อต้้องการช่่วยเกษตรกรให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่วนตััวอาจารย์์เองมีีประสบการณ์์การในการพััฒนาตำำ�รัับเครื่่�องสำำ�อางมาก่่อน ดัังนั้้�น งานวิิจััยส่่วนใหญ่่ของอาจารย์์
จะเกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง การต่่อยอดและเพิ่่�มมููลค่่าของสมุุนไพร อาจารย์์ทำำ�งานกัับมููลนิิธิิโครงการหลวง และ
สถาบัันวิิจััยและพััฒนาพื้้�นที่่�สููง (องค์์การมหาชน) มาประมาณ 10 ปีี โดยงานที่่�ทำำ�คืือการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง โดยนำำ�
สารสกััดจากพืืชบนดอยมาเพิ่่�มมููลค่่าด้ว้ ยการสกััด และนำำ�มาประยุุกต์์ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งสำำ�อางชนิิดต่่าง ๆ และวางจำำ�หน่่ายทาง
หน้้าร้า้ นของมููลนิิธิโิ ครงการหลวง ซึ่่ง� มีีผลิิตภััณฑ์์มากกว่่า 30 ผลิิตภััณฑ์์ และมีีการจดอนุุสิทิ ธิิบัตั รหลายใบกัับทางสถาบัันวิิจัยั และ
พััฒนาพื้้�นที่่�สููง อาจารย์์จึึงนำำ�ประสบการณ์์จากการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�มาใช้้กัับข้้าวที่่�ได้้รัับมาจากศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา และ
นำำ�มาจัับคู่่�กัับความต้้องการของผู้้�ประกอบการ จึึงเริ่่�มต้้นพััฒนาและวิิจััยส่่วนของรำำ�ข้้าว ซึ่่�ง รศ. ดร. ชนากานต์์ฯ ได้้เป็็นผู้้�จััดหา
รำำ�ข้้าวมาให้้จากข้้าวล้้านนาคุุณภาพพิิเศษสููง 12 สายพัันธุ์์� ในข้้าวแต่่ละพัันธุ์์�จะมีีจุุดเด่่นแตกต่่างกััน การทำำ�งานของอาจารย์์คืือ
การนำำ�ข้้าวแต่่ละพัันธุ์์�มาวิิจััยค้้นหาฤทธิ์์�ทางเครื่่�องสำำ�อางทั้้�งในหลอดทดลองและในเซลล์์ของมนุุษย์์ เพื่่�อสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
กัับเครื่่�องสำำ�อางด้้านต่่าง ๆ ได้้ เช่่น การศึึกษาฤทธิ์์�ต้้านริ้้�วรอย ฤทธิ์์�ช่่วยให้้ผิิวพรรณกระจ่่างใส ฤทธิ์์�ช่่วยกระตุ้้�นให้้เส้้นผมงอก
เป็็นต้้น และตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสารสกััดข้้าวออกมา เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�บริิโภคในการโฆษณา ประชาสััมพัันธ์์
โปรโมตสิินค้้า หรืือแม้้กระทั่่�งการขึ้้น� ทะเบีียน จดแจ้้ง หรืือการเคลมประสิิทธิิภาพกัับทางสำำ�นัักงานอาหารและยา โดยใช้้หลัักฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์จากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์แล้้ว”
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รำำ�ข้้าวมีีความพิิเศษอย่่างไร

จึึงเลืือกส่่วนนี้้�มาทำำ�งานวิิจัย
ั และใช้้ประโยชน์์จากรำำ�ข้้าวอย่่างไรบ้้าง

จากการคััดเลืือกพัันธุ์์�ข้้าวจนกระทั่่�งได้้ข้้าวสายพัันธุ์์�ล้้านนาที่่�มีีคุุณภาพพิิเศษสููง รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ ได้้เลืือกส่่วนของ
รำำ�ข้้าวมาใช้้ในการทำำ�งานวิิจััย โดยได้้อธิิบายถึึงคุุณประโยชน์์และการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ของรำำ�ข้้าวดัังนี้้�
เมล็็ดข้้าวมีีส่ว่ นประกอบ คืือ เปลืือกข้้าว เมล็็ดข้้าวขาว และรำำ�ข้้าว งานวิิจัยั ของอาจารย์์ได้้เลืือกนำำ�ส่่วนของเปลืือกข้้าวและ
รำำ�ข้้าวมาเปรีียบเทีียบฤทธิ์์�เพื่่�อหาว่่า 2 ส่่วนนี้้� ส่่วนใดของเมล็็ดข้้าวมีีฤทธิ์์�หรืือมีีสารสำำ�คััญมากกว่่ากััน พบว่่าส่่วนที่่�มีีประโยชน์์
มากที่่�สุดุ คืือ รำำ�ข้้าว โดยส่่วนของเมล็็ดข้้าวสีีขาวมัักจะเป็็นสารกลุ่่�มแป้้ง แต่่ส่ว่ นของรำำ�ข้้าวจะมีีส่ว่ นของสารสำำ�คััญต่่าง ๆ อยู่่�มาก
โดยเฉพาะรำำ�ข้้าวจากข้้าวสายพัันธุ์์�ล้้านนาคุุณภาพพิิเศษสููงนี้้� จากงานวิิจััยของทีีม รศ.ดร.ชนากานต์์ฯ
รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ และคณะ พบว่่าข้้าวแต่่ละสายพัันธุ์์�จะมีีปริิมาณสารสำำ�คััญที่่�แตกต่่างกััน อาทิิ
สารกลุ่่�มฟีีนอลิิก เป็็นสารที่่�มีีประโยชน์์ทางเครื่่�องสำำ�อางสููงมาก บางตััวเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
คุุณภาพสููง (Super Antioxidant) ซึ่่�งถ้้าเทีียบกัับข้้าวทั่่�วไปอย่่างงานวิิจััยที่่�เปรีียบเทีียบกัับข้้าว
หอมมะลิิ 105 พบว่่า ข้้าวแต่่ละสายพัันธุ์์�ที่่�ได้้จากข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงนั้้�นดีีกว่่าข้้าวหอมมะลิิ
มีีสารสำำ�คััญสููงกว่่า เช่่น สารแกมมาโอไรซานอล ซึ่่�งเป็็นสารต้้านอนุุมููนอิิสระที่่�ช่่วยให้้ผมงอกได้้
หรืือสารโทโคเฟอรอลหรืือวิิตามิินอีี มีีส่่วนช่่วยทำำ�ให้้ผมงอก จากงานวิิจััยของ รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ
และคณะ พบว่่า ในการศึึกษาระดัับโมเลกุุล เมื่่�อนำำ�วิิตามิินอีีมาทดลองจัับกัับเอนไซม์์ที่่�ทำำ�ให้้ผมร่่วง
ในร่่างกายมนุุษย์์แล้้วมีีผลทำำ�ให้้ผมร่่วงลดลง สิ่่�งนี้้�เป็็นประโยชน์์ข้้อหนึ่่�งที่่�สามารถบอกได้้ว่่าเมื่่�อเราใช้้สาร
สกััดจากรำำ�ข้้าวมาใส่่ในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ลดการร่่วงของผมจะช่่วยทำำ�ให้้ผมร่่วงลดลงได้้ นอกจากนั้้�นสารโทโคเฟอรอลยัังสามารถ
นำำ�ไปใช้้กับั ผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้าและต่่อต้้านริ้้ว� รอย หรืือสารแอนโทไซยานิินที่่�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดใช้้กับั ผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวได้้
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Rice Bran
Cosmetic

เพิ่่�มมููลค่่าจาก..
กิิโลกรััมละ

20-30 บาท

เป็็น กิิโลกรััมละ

10,000 บาท

“สิ่่�งที่่�อาจารย์์ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับ รศ.ดร.ชนากานต์์ฯ คืือ อาจารย์์ได้้นำำ�รำำ�ข้้าว
มาทำำ�เป็็นสารสกััดมาตรฐานเพื่่�อขายให้้กัับผู้้�ประกอบการนำำ�ไปใส่่ในผลิิตภััณฑ์์ของเขา
ซึ่่�งอัันนี้้�ก็็เป็็นตััวอย่่างง่่าย ๆ แต่่สามารถสร้้างมููลค่่าได้้ เพราะรำ��ข้้าวที่่�ขายทั่่�วไปบางทีี
ราคากิิโลกรััมละ 20-30 บาท แต่่ถ้้านำำ�มาเป็็นสารสกััดมาตรฐานสามารถเพิ่่ม� ราคาได้้
ถึึงกิิโลกรััมละ 10,000 บาท แน่่นอนว่่าการผลิิตสารสกััดอาจจะใช้้ปริิมาณรำ��ข้้าวสููงกว่่า
แต่่ถ้้าเทีียบในสััดส่่วนของปริิมาณและราคาที่่�ขายได้้ นัับว่่าเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับรำ��ข้้าวมากทีีเดีียว โครงการที่่�สอง จะเป็็นการศึึกษาฤทธิ์์�จากสารสกััดรำำ�ข้้าว โดย
นำำ�มาใส่่ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางและนำำ�มาประเมิินประสิิทธิิภาพและความพึึงพอใจใน
อาสาสมััครที่่�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางจากสารสกััดรำำ�ข้้าว ว่่าจะมีีผลลััพธ์์เป็็นอย่่างไร
ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�อยู่่�จะเป็็นผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางกลุ่่�มลดอาการผมร่่วงและผลิิตภััณฑ์์
ต้้านริ้้�วรอย

Natural

Sleeping Mask

นอกจากนั้้�นยัังมีีการอบรมการเตรีียมผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางที่่�ทำำ�มาจากรำำ�ข้้าวให้้
กัับกลุ่่�มเกษตรกรและคนทั่่�วไปด้้วย โดยเราสอนการทำำ� Sleeping Mask ที่่�มีีส่่วนผสมจาก
น้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว เราใช้้ข้้าวบืือบ้้าง-3 และให้้สููตรกัับผู้้�เข้้าร่่วมอบรม ซึ่่�งเมื่่�ออบรมเสร็็จสามารถ
ทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งสำำ�อางได้้และพร้้อมที่่�จะนำำ�ไปขอเลขจดแจ้้งเพื่่อ� จััดจำำ�หน่่ายต่่อไปได้้
โครงการที่่�สามเราได้้งบประมาณจากงบแผนยุุทธศาสตร์์ที่่�สาม ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ในกลุ่่�มล้้านนาสร้้างสรรค์์ โดยผลิิตแฮนด์์ครีีม โดยใช้้ข้้าวสายพัันธุ์์�บืือบ้้าง-3 เป็็นส่่วน
ประกอบของแฮนด์์ครีีมเพื่่�อบำำ�รุุงมืือและเล็็บ ซึ่่�งมีีการศึึกษาประสิิทธิิภาพ ความ
ชุ่่�มชื้้�น การระคายเคืืองโดยได้้ทดสอบกัับอาสาสมััครเรีียบร้้อยแล้้ว ภายใต้้การ
เปรีียบเทีียบกัับแฮนด์์ครีีมแบรนด์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียง พบว่่ามีีประสิิทธิิภาพเหมืือนกััน
และเป็็นที่่�พึึงพอใจของอาสาสมััคร ผลคืือมีีการอยากใช้้ซ้ำำ��ต่่อไป ซึ่่�งตอนนี้้�อยู่่�
ในกระบวนการเตรีียมจััดจำำ�หน่่าย”

สิ่่�งนี้้� จึึงเป็็นข้้อดีีของข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงที่่�มีีสารสำำ�คััญมากกว่่าข้้าว
ทั่่�วไป ทำำ�ให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีเมื่่�อนำำ�มาเตรีียมเป็็นสารสกััดมาตรฐานและมีี
ความน่่าสนใจในการนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ โดยเฉพาะเครื่่อ� งสำำ�อาง
ที่่� รศ.ดร.ภญ.วริินทรฯ ได้้ทำำ�งานวิิจัยั และอาจารย์์ยังั ได้้ทิ้้ง� ท้้ายไว้้สำำ�หรัับอนาคต
ของงานวิิจััยว่่า
“การสกััดให้้ได้้สารสกัดั ที่่�มีมี าตรฐานขึ้้น� อยู่่�กัับวััตถุุดิบิ ที่่�นำำ�มาใช้้เพราะ
แต่่ละครั้้�งก็็มีีปริิมาณสารสำำ�คััญไม่่เท่่ากััน การที่่�เราใช้้ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงจะ
ทำำ�ให้้เราสามารถควบคุุมเรื่่�องของมาตรฐานได้้ง่่ายขึ้้�น เนื่่�องจากในข้้าวนั้้�นมีี
ปริิมาณสารสำำ�คััญอยู่่�สููงกว่่าข้้าวทั่่�วไป จึึงนัับว่่าเป็็นข้้อที่่�ดีที่่ี เ� ราจะสามารถเตรีียม
สารสกััดรำำ�ข้้าวที่่�มีีมาตรฐานได้้ และสามารถเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับข้้าวมากขึ้้�น ซึ่่�งจะ
เป็็นผลดีีในอนาคตสำำ�หรัับทั้้�งเกษตรกรชาวนาผู้้�ปลููกและผู้้�ประกอบการต่่อไป”
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ข้้าว ชะลอการเกิิด
มะเร็็ง
ตััวช่่วยป้้องกััน
ภััยเงีียบในร่่างกาย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รวิิวรรณ วงศ์์ภููมิิชััย

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ มช.

คำำ�ว่่า “กิินอาหารแทนยา” เป็็นหนึ่่ง� ในทางเลืือกของคนยุุคนี้้ที่่� ม� องว่่าการป้้องกััน
ดีีกว่่าการรัักษา ทำำ�ให้้อาหารกลายเป็็นเป้้าหมายหนึ่่ง� ของงานวิิจัยั ที่่จ� ะถููกหยิิบมาศึึกษา
สารสำำ�คััญต่่าง ๆ และ ‘ข้้าว’ เป็็นตััวชููโรงหลัักของเล่่มนี้้� โดยเฉพาะข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง
ที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์�พื้้น� เมืือง ซึ่่ง� ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.รวิิวรรณ วงศ์์ภูมิู ชัิ ยั อาจารย์์ประจำำ�
ภาควิิชาชีีวเคมีี คณะแพทยศาสตร์์ ได้้วิจัิ ยั แล้้วว่่า ข้้าวมีีส่ว่ นในการชะลอการเกิิดมะเร็็งได้้
โดย ผศ.ดร.รวิิวรรณฯ เล่่าถึึงจุุดเริ่่ม� ต้้นของการนำำ�ข้้าวมาศึึกษาว่่าเป็็นโครงการวิิจัยั ที่่ทำ� �ำ
มาก่่อนหน้้าแล้้ว ซึ่่ง� เป็็นความร่่วมมืือกัับคณะเกษตรศาสตร์์ มช. และเวลานั้้�น ศ.ดร.ดำำ�เนิิน
กาละดีี ได้้นำ�ำ ข้้าวพัันธุ์์�ก่ำ��ำ ดอยสะเก็็ดมาให้้เพื่่อ� ทำำ�การศึึกษาวิิจัยั
“สมััยนั้้น� ยัังไม่่ได้้มีกี ารศึึกษาฤทธิ์์ท� างชีีวภาพและเภสััชวิิทยาของข้้าวอย่่างแพร่่หลาย โดยส่่วนตััวแล้้วมีีความเชี่่ย� วชาญใน
การศึึกษาฤทธิ์์ต้� า้ นมะเร็็งในโมเดลสััตว์์ทดลองจากการประยุุกต์์องค์์ความรู้้�ที่่ศึึ� กษาระดัับปริิญญาเอก ณ ประเทศญี่่�ปุ่่�น จึึงได้้เริ่่ม� ต้้น
ทำำ�งานวิิจัยั ด้้านนี้้� เริ่่ม� แรกเป็็นศึึกษาฤทธิ์์ต้� า้ นมะเร็็งจากข้้าวเปลืือกในโมเดลแบคทีีเรีียก่่อน โดยทำำ�การศึึกษา ส่่วนแกลบและข้้าวกล้้อง
เพื่่อ� ศึึกษาว่่าข้้าวก่ำำ�� ดอยสะเก็็ดมีีศักั ยภาพในการป้้องกัันการเกิิดมะเร็็งหรืือไม่่ และหาสารออกฤทธิ์์เ� ชิิงหน้้าที่่ป้� อ้ งกัันการเกิิดมะเร็็ง
ในงานวิิจัยั ของเราไม่่ได้้เน้้นเรื่อ�่ งการรัักษามะเร็็ง แต่่เป็็นการป้้องกัันหรืือการชะลอการเกิิดมะเร็็งให้้ช้า้ ลงกว่่าที่่ค� วรจะเป็็น เพราะ
จริิง ๆ แล้้วคนเรามีีโอกาสที่่�จะพบเซลล์์มะเร็็งในร่่างกายได้้ นอกเหนืือจากการได้้รับั สารก่่อมะเร็็งยัังเกิิดจากความผิิดพลาดของระบบ
ซ่่อมแซมดีีเอ็็นเอที่่ก� ลายพัันธุ์์� แต่่ขึ้น�้ อยู่่�กับั ว่่ามันั จะโตเร็็วหรืือโตช้้ากว่่าอายุุขัยั ของเรา หากเรามีีอายุุขัยั ยาวไปถึึง 80-90 ปีี ก็็มีโี อกาส
ที่่จ� ะพบมะเร็็งสููง และมะเร็็งที่่พ� บมากในบ้้านเราคืือมะเร็็งตัับ ซึ่่ง� พยากรณ์์ของโรคไม่่ค่อ่ ยดีีเมื่่อ� เทีียบกัับมะเร็็งชนิิดอื่่น� ๆ หากเป็็นแล้้ว
ตามสถิิติแิ ทบจะไม่่มีโี อกาสหาย และเมื่่อ� ผู้้�ป่่วยทราบว่่าตัวั เองเป็็นมะเร็็งชนิิดนี้้� มัักจะอยู่่�ในระยะท้้าย ดัังนั้้น� อััตราการอยู่่�รอดจะน้้อย
กว่่ามะเร็็งชนิิดอื่่น� ๆ จึึงคิิดว่่าถ้า้ เราสามารถป้้องกัันหรืือชะลอการเจริิญของเซลล์์มะเร็็งได้้ จะทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุไม่่ต้อ้ งทุุกข์์ทรมานต่่อการ
รัักษามะเร็็งด้้วยยาเคมีีบำ�ำ บััดหรืือการฉายรัังสีี อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยทำำ�ให้้ประเทศลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาโรคมะเร็็ง
ทั้้ง� นี้้� มีีงานศึึกษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับข้้าวค่่อนข้้างมาก ดัังนั้้น� จึึงเลืือกศึึกษาข้้าวท้้องถิ่่น� หรืือข้้าวพื้้น� เมืืองแทน เริ่่ม� จากข้้าวกล้้องที่่�
เป็็นทั้้ง� ข้้าวขาวและข้้าวสีีก่อ่ น ทำำ�การเปรีียบเทีียบระหว่่างข้้าวเหนีียวสัันป่่าตอง ข้้าวก่ำำ�� ดอยสะเก็็ด ข้้าวก่ำำ�� พะเยา ข้้าวอิิปิซูิ ู และข้้าว
ก่ำำ�� เจ้้ามช. ซึ่่ง� ข้้าวที่่เ� รานำำ�มาทำำ�งานวิิจัยั มากที่่สุ� ดุ คืือ ข้้าวก่ำำ�� ดอยสะเก็็ด เพราะได้้เริ่่ม� ต้้นมาก่่อนข้้าวสายพัันธุ์์�อื่น�่ ๆ ตั้้ง� แต่่ 10 ปีีที่่แ� ล้้ว”
หลัังจากนั้้น� ผศ.ดร.รวิิวรรณฯ ได้้ทดลองกัับสััตว์์ทดลอง และพบว่่าข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงนี้้มี� สาร
ี สำำ�คััญที่่มี� ส่ี ว่ นช่่วยชะลอการ
เกิิดมะเร็็งตัับได้้จริงิ วิิธีกี ารทดลองเป็็นอย่่างไร และผลสรุุปของข้้าวขาวกัับข้้าวสีีต่า่ งกัันหรืือไม่่
“เราทำำ�การเปรีียบเทีียบสารพฤกษเคมีีของข้้าวกล้้องระหว่่างข้้าวขาวกัับข้้าวสีี โดยทดสอบในหลอดทดลองก่่อน พบว่่า
ข้้าวสีีมีสาร
ี พฤกษเคมีี กลุ่่�มสารประกอบฟีีนอลิิก โดยเฉพาะ แอนโทไซยานิิน สารฟลาโวนอยด์์และวิิตามิินอีี สููงกว่่าข้้าวขาว และ
ยัังพบว่่าสารสำำ�คััญเหล่่านั้้�นอยู่่�ในรำำ�ข้้าว เราจึึงนำำ�ไปทำำ�เป็็นสารสกััดใช้้กัับสััตว์์ทดลอง ซึ่่�งเป็็นหนููทดลองที่่�ได้้ให้้สารก่่อมะเร็็งตัับ
เข้้าไปเพื่่อ� กระตุ้้�นการเกิิดมะเร็็งที่่ตั� บั โดยในการทดลองเราจะออกแบบเป็็นระยะเริ่่ม� ต้้นในช่่วง 5 สััปดาห์์แรก และระยะหลัังจากนั้้น�
10 สััปดาห์์ถัดั มา พบว่่าสารสกัดั ข้้าวสีีข่ว่ ยชะลอรอยโรคก่่อนเกิิดมะเร็็งตัับในหนููได้้ดีกี ว่่าสารสกัดั ข้้าวขาว
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ต่่อมาได้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบในส่่วนของ
แกลบบ้้าง พบว่่าแกลบข้้าวสีีมีสาร
ี สำำ�คััญมากกว่่า
ข้้าวขาวเช่่นกััน และข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ดจะมีีค่่าสููง
ที่่�สุุด นอกจากนั้้�นเราได้้ศึึกษาต่่อไปถึึงส่่วนของ
ใบข้้าว ซึ่่�งเป็็นระยะก่่อนที่่�จะเก็็บเกี่่�ยว คืือ รอให้้
ข้้าวออกรวงเสีียก่่อนแล้้วจึึงตััดใบข้้าวมาทดลอง
ในเบื้้�องต้้นพบว่่า ข้้าว K-4 ดีีที่่�สุุดในเรื่่�องของ
ฤทธิ์์�ต้้านอัักเสบ ต้้านอนุุมููลอิิสระและต้้านมะเร็็ง
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับข้้าวก่ำำ��จ้้าวมช. และข้้าวก่ำำ��
ดอยสะเก็็ ด ส่่ ว นตัั ว มองว่่ า เป็็ น แนวโน้้ ม ที่่� ดีี ที่่�
คณะเกษตรศาสตร์์ มช. จะพััฒนาต่่อไปในการ
ใช้้ใบข้้าวมาสร้้างประโยชน์์ในเชิิงสุุขภาพ”
ตามปกติิทั่่�วไปแล้้ว เรามัักรัับประทานข้้าวในรููปข้้าวหุุงกัันในชีีวิิตประจำำ�วััน แล้้ว
ข้้ าวที่่� หุุงนั้้� นจะสูู ญเสีี ยคุุ ณค่่าทางโภชนาการณ์์ หรืือไม่่ ผศ.ดร.รวิิ วรรณฯ จึึงได้้ ทดลอง
ความแตกต่่างของสารสำำ�คััญกัับข้้าวหุุงดัังนี้้�
“ที่่�ผ่่านมาการวิิจััยที่่�รายงานมัักทำำ�การทดลองข้้าวดิิบ แต่่ความเป็็นจริิงเราบริิโภค
ข้้าวหุุงกััน คำำ�ถามคืือ ถ้้าข้้าวหุุงแล้้วสารอาหาร ต่่าง ๆ จะยัังคงอยู่่� หรืือความร้้อนจะทำำ�ลาย
สารเหล่่านี้้�ไปหรืือไม่่ จึึงเกิิดการทดลองโดยเลืือกใช้้ข้้าวก่ำำ��พัันธุ์์�อิปิิ ิซููเพื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณ
สารพฤกษเคมีีและฤทธิ์์�ทางชีีวภาพต่่างๆระหว่่างข้้าวดิิบกัับข้้าวหุุง โดยเทีียบจากน้ำำ��แช่่
ข้้าวที่่แ� ช่่ค้า้ งคืืน (เนื่่อ� งจากขั้้น� ตอนการหุุงข้้าวเหนีียวต้้องแช่่ข้า้ วก่่อน) กัับข้้าวหุุงเสร็็จ ซึ่่ง� เราพบ
ว่่า ในน้ำำ��แช่่ข้้าวมีีสารแอนโทไซยานิิน สารฟีีนอลิิก สารฟลาโวนอยด์์สููงกว่่าในตััวเมล็็ดข้้าว
ที่่�สกััดด้้วยแอลกอฮอล์์ ซึ่่�งเป็็นตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์์ที่่�นิิยมใช้้ในการสกััดสารพฤกษเคมีีจาก
พืืช อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อนำำ�มาทดสอบในเซลล์์กลัับพบกว่่าฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ฤทธิ์์�ต้้านการ
อัักเสบ และฤทธิ์์�ต้้านมะเร็็งไม่่ได้้อยู่่�ในส่่วนน้ำำ��แช่่ข้้าว แต่่อยู่่�ในเมล็็ดข้้าวมากกว่่า สิ่่�งที่่�น่่า
สนใจอีีกประการคืือเมื่่�อเป็็นข้้าวหุุง ถึึงแม้้สารแอนโทไซยานิินในข้้าวจะลดลง แต่่มีีกรดฟีีนอ
ลิิกและวิิตามิินอีีเพิ่่�มขึ้้�น เพราะกระบวนการความร้้อนจะเปลี่่�ยนสารแอนโทไซยานิินให้้กลาย
เป็็นกรดฟีีนอลิิก และช่่วยดึึงวิิตามิินอีีออกจากเซลล์์ข้้าว โดยกรดฟีีนอลิิกและวิิตามิินอีีนั้้�น
มีีฤทธิ์์�ต้้านมะเร็็งเช่่นกััน เพราะฉะนั้้�นหากเป็็นข้้าวหุุงก็็ยัังมีีฤทธิ์์�ต้้านมะเร็็ง จึึงอาจสรุุปได้้ว่่า
การรัับประทานข้้าวก่ำำ��พัันธุ์์�พื้้�นเมืืองหุุงสุุกสามารถช่่วยป้้องกัันหรืือชะลอการเกิิดมะเร็็งได้้”

รอยโรคก่่อนเกิิดะเร็็งตัับในหนูู

ข้้าวก่ำำ�� ดอยสะเก็็ด (หุุง)

แม้้ว่า่ ข้้าวหุุงจะมีีสารสำำ�คััญและฤทธิ์์ต้� า้ นมะเร็็งไม่่ต่า่ งจากข้้าวดิิบ แต่่ ผศ.ดร.รวิิวรรณฯ ได้้แนะนำำ�
ในตอนท้้ายว่่า ปริิมาณสารพฤกษเคมีีที่่�ใช้้ต้้านการเกิิดมะเร็็งที่่�ร่่างกายต้้องการนั้้�นมีีปริิมาณสููง ดัังนั้้�น
ควรรัับประทานเป็็นประจำำ� ร่่วมกัับพืืชผัักผลไม้้ชนิิดอื่่น� ที่่มี� สารต้
ี า้ นมะเร็็ง สำำ�หรัับการพััฒนาข้้าวให้้อยู่่�ใน
รููปสารสกััดที่่มี� สาร
ี ออกฤทธิ์์ป� ริิมาณสููง อาจเป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยเพิ่่ม� มููลค่่าข้้าวพัันธ์ุุ�พื้้น� เมืือง อีีกทั้้ง� ยััง
ช่่วยลดการบริิโภคส่่วนที่่เ� ป็็นแป้้งในปริิมาณมากจากข้้าวอีีกด้้วย
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จากฟางข้้าวเหลืือใช้้

สู่่�เยื่่�อฟางข้้าว
มหััศจรรย์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุฐพััศ คำำ�ไทย
รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มช.

ข้้าวพื้้�นเมืืองมีีลำำ�ต้้นสููงและจำำ�นวนใบมากกว่่าข้้าวทั่่�วไป หากนำำ�ข้้าวพื้้�นเมืืองมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ จะทำำ�ให้้เกิิด
ฟางเหลืือจำำ�นวนมาก โดยการกำำ�จััดฟางที่่�นิยิ มในปััจจุบัุ นั คืือการเผา แต่่วิธีิ กี ารนี้้�ส่ง่ ผลต่่อมลภาวะทางอากาศก่่อให้้เกิิดเป็็นปััญหา
ฝุ่่�น PM 2.5 ตามมาได้้ โครงการนี้้�จึึงคิิดค้้นวิิธีีการนำำ�ฟางข้้าวเหลืือใช้้ไปสร้้างประโยชน์์ด้้านอื่่�นตามแนวคิิด Zero Waste และ
หนึ่่�งในนัักวิิจััยที่่�คิิดค้้นวิิธีีการเปลี่่�ยนฟางข้้าวไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์นานานัับประการ คืือ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุฐพััศ คำำ�ไทย
รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจััยข้้าวล้้านนา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�คิิดค้้นหาวิิธีีการย่่อยฟางข้้าวให้้กลายเป็็นเยื่่�อฟางข้้าวที่่�สามารถ
นำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและครบวงจร วิิธีีการเป็็นอย่่างไรบ้้างไปติิดตามพร้้อมกััน
ปััญหาหนึ่่�งของข้้าวพื้้�นเมืือง คืือ ฟางข้้าวที่่�เหลืือ
จากการเก็็บเกี่่�ยวมีีจำำ�นวนมาก เนื่่�องจากลำำ�ต้้นสููง ใบมีีมาก
หากเทีียบกัับข้้าวทั่่�วไปที่่�ลำำ�ต้้นจะสั้้�นกว่่า ซึ่่�งอาจจะเป็็น
จุุดหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกษตรกรไม่่อยากปลููกข้้าวพื้้�นเมืืองเพราะ
ว่่าฟางเหลืือเยอะ และต้้องมากำำ�จััดหลัังปลููก เราจึึงหาวิิธีี
ใช้้ประโยชน์์จากฟางข้้าวเหล่่านี้้� ผมมองเห็็นว่่าฟางข้้าว
เป็็นพืืชที่่�มีีเส้้นใยที่่�ใช้้ประโยชน์์ได้้ จึึงคิิดหาวิิธีีที่่�จะเปลี่่�ยน
สภาพฟางข้้าวไปเป็็นเยื่่�อจากฟางข้้าว ถ้้าเราได้้เยื่่�อฟางข้้าว
ที่่�มีีคุุณภาพ ก็็จะสามารถแตกเป็็นผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ได้้อีีก
มากมาย ในเบื้้�องต้้นนี้้� ผมจึึงค้้นหากระบวนการผลิิตเยื่่�อ
ฟางข้้าวที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยให้้ใช้้เคมีีน้้อยที่่�สุุด
ใช้้พลัังงานน้้อยที่่�สุุด และใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุด
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กระบวนการทำำ�เยื่่�อฟางข้้าว
เราอาจเคยใช้้ผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อกระดาษ
เยื่่�อชานอ้้อย วัันนี้้�เราจะได้้เห็็นผลิิตภััณฑ์์
จากเยื่่�อฟางข้้าวกัันบ้้าง แต่่กว่่าจะนำำ�ฟาง
ข้้าวไปใช้้งานได้้นั้้�นต้้องผ่่านกรรมวิิธีีทางเคมีี
และการแปรสภาพอย่่างไร ผศ.ดร.สุุฐพััศฯ
ได้้เล่่าถึึงการทำำ�งานในส่่วนนี้้�เพื่่อ� ให้้ได้้เยื่่อ� ฟาง
ข้้าวคุุณภาพออกมา

“เราต้้ อ งเข้้ า ใจก่่ อ นว่่ า กว่่ าจ ะเป็็ น เยื่่� อ ฟางข้้ า วนั้้� น จำำ� เป็็ น ต้้ อ ง
มีีกระบวนการแปรสภาพฟางให้้กลายเป็็นเยื่่อ� ที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้เสีียก่่อน งาน
วิิจัยั ที่่�ผมทำำ�คืือทำำ�อย่่างไรก็็ได้้ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดเยื่่อ� ฟางข้้าวที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ โดยศููนย์์วิจัิ ยั
ข้้าวล้้านนาได้้เลืือกฟางข้้าวสายพัันธุ์์�สันั ป่่าตองที่่�มีจำี ำ�นวนมากมาเป็็นงานวิิจัยั ตั้้ง� ต้้น
ก่่อน ซึ่่ง� สายพัันธุ์์�สันั ป่่าตองมีีคุณ
ุ สมบััติขิ องฟางที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพดีี สามารถประหยััดสาร
เคมีีไปได้้ 10 เท่่า เนื่่�องจากกระบวนการผลิิตเยื่่�อจากผลผลิิตธรรมชาติิ อย่่างเช่่น
กระดาษสา เยื่่อ� จากชานอ้้อย ต้้องใช้้สารเคมีีจำำ�นวนมาก และทำำ�ให้้เกิิดปััญหาเรื่่อ� ง
ดิินเค็็มตามมา แต่่เมื่่�อเป็็นฟางจากข้้าวสายพัันธุ์์�สัันป่่าตองกลัับใช้้สารเคมีีน้้อยลง
และใช้้เวลาในการผลิิตน้้อยลงด้้วย จาก 4-5 ชั่่�วโมง เหลืือเพีียง 1 ชั่่�วโมงเท่่านั้้�น
เริ่่�มต้้นจากการเตรีียมฟางข้้าวโดยตััดฟางให้้เป็็นท่่อนสั้้�นๆ แล้้วนำำ�มาแช่่
กัับสารละลายสููตรเฉพาะที่่�เราเตรีียมไว้้ หลัังจากนั้้�นจะนำำ�ไปเข้้าเครื่่�องหม้้อนึ่่�ง
แรงดัันสููงจนได้้ฟางข้้าวที่่�แตกตััว ต่่อมาก็็นำำ�ฟางข้้าวไปเข้้าเครื่่อ� งกระจายเยื่่อ� เมื่่อ�
ผ่่านขั้้น� ตอนนี้้�แล้้วจะยัังมีีสารเคมีีค้า้ งอยู่่� ต้้องนำำ�มาล้้างให้้เยื่่อ� นั้้�นมีีสภาพเป็็นกลาง
เมื่่อ� ล้้างเสร็็จจึึงนำำ�ไปอบจนได้้เยื่่อ� กระดาษที่่�นำำ�ไปใช้้งานต่่อได้้ ขั้้น� ตอนการทำำ�เยื่่อ�
ที่่�เล่่าให้้ฟัังนี้้�จะเหมืือนกัับการทำำ�เยื่่�อเส้้นใยอื่่�น ๆ แต่่สิ่่�งสำำ�คััญคืือ เรามุ่่�งให้้ใช้้สาร
เคมีีลดลง 5-10 เท่่าและลดระยะเวลาการทำำ� ซึ่่�งฟางข้้าวจากข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืือง
พิิเศษนี้้�ให้้ผลลััพธ์์เป็็นที่่�น่า่ พอใจมาก”

เยื่่�อจากฟางข้้าวสามารถประหยััดการใช้้
สารเคมีีถึึง 10 เท่่า และลดเวลาการผลิิต
ลงเหลืือเพีียง 1 ชั่่�วโมง
ต้้องใช้้ฟางข้้าวมากน้้อยเพีียงใดจึึงจะสามารถได้้เยื่่�อฟางข้้าวออกมาเพื่่�อใช้้
ประโยชน์์ ผศ.ดร.สุุฐพััศฯ ได้้อธิิบายให้้เราเข้้าใจว่่า
“พัันธุ์์�ข้้าวแต่่ละชนิิดมีีปริิมาณเซลลููโลสไม่่เท่่ากััน แตกต่่างกัันตามสายพัันธุ์์�
แต่่ฟางจากข้้าวพัันธุ์์�พื้้น� เมืืองมีีความยาวของเส้้นใยและปริิมาณเซลลููโลสสููง จึึงสามารถ
สกััดออกเป็็นเยื่่อ� ได้้ปริิมาณมาก ส่่วนของงานวิิจัยั นี้้� ข้้าว 1 ไร่่ จะได้้ฟางประมาณ 17 กก.
กระบวนการทำำ�เยื่่�อฟางข้้าวต้้องใช้้ฟาง 100 กรััม จะได้้เยื่่�อ 40% ซึ่่�งนัับว่่าสููงใกล้้เคีียง
กัับเยื่่�อชานอ้้อย และเยื่่�อจากเศษเหลืือทิ้้�งทางการเกษตรชนิิดอื่่�น ๆ นอกจากนั้้�น
เราไม่่ต้อ้ งกัังวลเลยว่่าฟางจะหมด เนื่่อ� งจากประเทศไทยปลููกข้้าวเป็็นหลััก มีีฟางตลอดทั้้ง� ปีี
อีีกทั้้ง� ฟางจากข้้าวพื้้น� เมืืองก็็มีปี ริิมาณสููง ปกติิแล้้วหากขายฟางข้้าว เกษตรกรจะได้้เงิิน
เพีียง 200 บาทต่่อไร่่ แต่่ถ้้าเรานำำ�มาผลิิตเป็็นเยื่่�อฟางข้้าวจะเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับฟาง
ได้้มากกว่่านั้้�น โจทย์์ของงานวิิจััยนี้้�คืือ ห้้ามใช้้กระบวนการทำำ�ซัับซ้้อนเกิินไป เพื่่�อ
จะให้้ชาวบ้้านสามารถไปผลิิตเองได้้ กระบวนการนี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้เราถ่่ายทอดให้้กัับ
ชาวบ้้านได้้ง่่ายและทำำ�ให้้ได้้เยื่่�อคุุณภาพ ซึ่่�งลัักษณะของเยื่่�อฟางข้้าวที่่�ดีีนั้้�น หนึ่่�ง ต้้อง
มีีความสามารถในการยึึดเกาะประสานกัันเองได้้ดีี สามารถนำำ�มาขึ้้�นรููปวััสดุุที่่�มีีความ
แข็็งแรงสููงได้้ สอง ในกลุ่่�มสายอาหาร เยื่่อ� นั้้�นต้้องมีีปริิมาณเซลลููโลสสููงเพื่่อ� ที่่�จะสามารถ
แปลงเซลลููโลสไปเป็็นสารต่่าง ๆ ได้้ สาม ต้้องพร้้อมที่่�จะถููกลดขนาดให้้เป็็นระดัับ
นาโน ถ้้าเยื่่อ� ไม่่ดีก็ี จ็ ะไม่่สามารถย่่อยให้้เป็็นระดัับนาโนได้้ หากเราสามารถผลิิตเยื่่อ� ที่่ดี� ี
มีีความบริิสุทุ ธิ์์สู� งู สามารถย่่อยได้้ง่า่ ยก็็จะนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้มากขึ้้น� กัับงานด้้านต่่าง ๆ
ทั้้�งด้้านการแพทย์์ที่่�ต้้องการการแตกตััวได้้ง่่ายและดููดซึึมได้้ดีี หรืืองานด้้านวิิศวกรรม
ที่่�ต้้องการวััสดุุที่่�มีีความแข็็งแรงสููง เป็็นต้้น”
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เยื่่�อฟางข้้าวสามารถนำำ�ไปทำำ�อะไรได้้บ้้าง
ผศ.ดร.สุุฐพััศฯ เล่่าถึึงประโยชน์์อัันน่่าทึ่่�งของเยื่่�อฟางข้้าวที่่�สามารถแปรเปลี่่�ยน
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ได้้มากมาย โดยได้้ยกตััวอย่่างการนำำ�ไปใช้้ ดัังนี้้�
“เราสามารถนำำ�เยื่่�อฟางข้้าวไปใช้้งานได้้หลากหลายมาก		
โดยจะคััดเลืือกไปใช้้ตามคุุณสมบััติิของเยื่่�อฟางข้้าว เช่่น
การนำำ�มาทำำ�เป็็นบรรจุุภััณฑ์์
คล้้ายกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ขึ้้�นรููปจากเยื่่�อชานอ้้อย ซึ่่�งเยื่่�อของฟางข้้าวจะ
มีี คุุ ณ สมบัั ติิ ค ล้้ า ยกัั น สามารถนำำ� มาเป็็ น บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ไ ด้้ หรืือนำำ� มาทำำ�
เป็็นกระดาษจากเส้้นใยธรรมชาติิ และถ้้าเรามองกระแสลดการใช้้
พลาสติิก กลุ่่�มพลาสติิกที่่�ไม่่ย่่อยสลายจะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาไมโครพลาสติิก
ตามมา แต่่พบว่่าในปััจจุบัุ ันกลุ่่�มพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้มีีราคาแพงมาก การนำำ�ฟางข้้าวมาผสมกัับ
พลาสติิกที่่�ย่อ่ ยสลายได้้ก็จ็ ะช่่วยให้้ประหยััดต้้นทุุนลง และยัังมีีส่ว่ นในการลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย แน่่นอนว่่าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ผสมจากเยื่่�อฟางข้้าวจะมีีอายุุการใช้้งานสั้้�น แต่่ก็็จะนานกว่่าการใช้้บรรจุุภััณฑ์์จากกระดาษ อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อเราทิ้้�งไป
ก็็จะสามารถย่่อยสลายได้้อยู่่�ดีี โดยทั่่�วไปแล้้วตั้้�งเป้้าการย่่อยสลายหลัังทิ้้�งไว้้ภายใน 1 ปีี (ในกรณีีที่่�ไม่่ใช้้สภาวะเร่่ง) ซึ่่�งจะ
ส่่งผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเส้้นใยธรรมชาติิ

นอกจากนั้้�นในสายอาหาร เยื่่�อจากฟางข้้าวนัับว่่ามีีเซลลููโลสคุุณภาพดีีอยู่่� ดัังนั้้�นจึึงสามารถนำำ�มาใช้้แปลงเป็็น
สารให้้ความหนืืดในอาหารได้้ได้้ เรามีีกระบวนการที่่�ผลิิตสำำ�หรัับ Food Grade เพื่่อ
� ทำำ�ให้้เยื่่อ� นั้้�นแปรไปเป็็นสารให้้ความ
หนืืดที่่�ปลอดภััย ไม่่เพีียงเท่่านั้้น� ทางด้้านการแพทย์์เส้้นใยของฟางข้้าวยัังสามารถนำำ�ไปพััฒนาเป็็นแผ่่นฟิล์ิ ม์ แปะแผลได้้ เช่่น
แผ่่นดููดซัับเลืือด แผ่่นแปะสิิว หรืือแผ่่นที่่�สามารถปล่่อยสารบางอย่่าง เมื่่�อแปะที่่�ผิิวจะช่่วยสมานแผลหรืือช่่วยรัักษาได้้”

ทั้้� ง หมดนี้้� เ ป็็ น ตัั ว อย่่ า งการนำำ� เยื่่� อ จากฟางข้้ า วที่่�
ผศ.ดร.สุุฐพััศฯ ได้้ทำำ�งานวิิจัยั พััฒนาให้้ได้้เยื่่อ� คุุณภาพสามารถ
นำำ�ไปต่่อยอดและใช้้ประโยชน์์ในศาสตร์์ด้้านต่่าง ๆ อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกััน
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คอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบา
จากฟางข้้าวเหลืือทิ้้�ง
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีวรา สุุวรรณ
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มช.

ทุุกวัันนี้้แ� นวคิิดเกี่่ย� วกัับสัังคมไร้้ขยะ (Zero Waste) เป็็นแนวคิิดที่่แ� พร่่หลายมากขึ้้น� เนื่่อ� งจากเราทุุกคน
ต้้องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้คงอยู่่�ต่่อไปสู่่�รุ่่�นลููกรุ่่�นหลาน ดัังนั้้�นการกำำ�จััดขยะให้้เป็็นศููนย์์โดยการแปลงขยะ
จากกิิจกรรมหนึ่่ง� ไปเป็็นวััตถุุดิบิ ของอีีกกิิจกรรมหนึ่่ง� จึึงเป็็นหนึ่่ง� ในแนวคิิดของโครงการนี้้� และฟางข้้าวซึ่่ง� เป็็น
หนึ่่ง� ในวััสดุเุ หลืือทิ้้ง� จากภาคการเกษตร ได้้ถูกู หยิิบยกมาพิิจารณา ซึ่่ง� ก่่อนหน้้าเราได้้พูดู คุุยกัับ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สุุฐพััศ คำำ�ไทย ไปแล้้วว่่าสามารถนำำ�ฟางข้้าวมาแปรสภาพให้้เป็็นเยื่่�อฟางข้้าวที่่�นำ�ำ ไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่าง
น่่าอัศจรรย์
ั
์ หากแต่่ยังั คงเหลืือฟางข้้าวจำำ�นวนมากอีีกส่่วนหนึ่่ง� หลัังจากกระบวนการดัังกล่่าว คำำ�ถามคืือ เราจะกำำ�จััด
ฟางข้้าวส่่วนนี้้แ� ละนำำ�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ให้้มากที่่สุ� ดุ ได้้อย่่างไร ในบทความนี้้เ� ราจะได้้พูดู คุุยกัับ รองศาสตราจารย์์
ดร.ธีีวรา สุุวรรณ อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ที่่�จะมาแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�ใน
อีีกแนวทางหนึ่่�งในการใช้้ประโยชน์์ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งเพื่่�อให้้ชุุมชนของเราเข้้าสู่่�การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมไร้้ขยะ
ในอนาคตต่่อไป

ความโดดเด่่นของ

คอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบาจากฟางข้้าว
เมื่่อ� รศ.ดร.ธีีวราฯ ได้้รับั โจทย์์ว่าทำ
่ �ำ อย่่างไรเพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์จากฟางข้้าว
เหลืือทิ้้�งที่่�มีีปริิมาณมหาศาลต่่อปีี จึึงได้้มีีแนวคิิดที่่�จะเชื่่�อมโยงโจทย์์ดัังกล่่าว
กัับงานวิิจััยที่่�อาจารย์์ทำำ�อยู่่� ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�วััสดุุชีีวภาพมาใช้้งานใน
เชิิงวิิศวกรรมวััสดุุ และกลายเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของงานวิิจััยครั้้�งนี้้�
“หลัังจากที่่� ผศ.ดร.สุุฐพััศฯ ได้้มีกี ารใช้้องค์์ความรู้้�และเทคนิิคประยุุกต์์ขั้้น�
สููงในการนำำ�ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งมาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าสููงต่่าง ๆ เรีียบร้้อย
แล้้ว จะเหลืือฟางข้้าวที่่�เหลืือทิ้้�งจำำ�นวนมากอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�รอการกำำ�จััด แนวคิิดที่่�
จะนำำ�ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งดัังกล่่าวมาสร้้างเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
ทำำ�ได้้ง่่าย เร็็ว ไม่่ซัับซ้้อน ใช้้ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งได้้ในปริิมาณมาก และต้้นทุุนต่ำำ��
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวััสดุทุ างด้้านวิิศวกรรมก่่อสร้้าง โดยทฤษฎีีเบื้้�องหลัังของงาน
วิิจัยั นี้้�คืือ คอนกรีีตทั่่�วไปที่่�เราเห็็นในการใช้้สร้า้ งอาคารบ้้านเรืือนนั่่�นเอง ส่่วนผสม
ของคอนกรีีตจะประกอบไปด้้วย ปููน น้ำำ�� ทราย และ หิิน ซึ่่ง� การใส่่ทรายและหิิน (หรืือ
มวลรวม) ลงไปจะช่่วยทำำ�ให้้คอนกรีีตมีีเสถีียรภาพ และทำำ�ให้้ต้้นทุุนในการผลิิต
คอนกรีีตถููกลงเมื่่อ� เทีียบกัับการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ล้ว้ นเพีียงอย่่างเดีียว โดยยัังคงมีีความ
สามารถในการรัับน้ำำ��หนัักทางวิิศวกรรมที่่�ดีีตามหลัักวิิชาการ สำำ�หรัับงานวิิจััยนี้้�
ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งได้้ถููกนำำ�มาแทนที่่�การใช้้มวลรวมประเภทหิิน
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พบว่่าข้้อดีีของการนำำ�ฟางข้้าวมาทดแทนมีี 2 ประการหลััก คืือ ฟางข้้าวนั้้น� เบากว่่ามวลรวมประเภทหิิน จึึงส่่งผลให้้
คอนกรีีตจากฟางข้้าวมีีหน่่วยน้ำำ��หนัักลดลง แต่่ยัังคงความคงทนต่่อสภาพแวดล้้อมในการใช้้งานได้้ดีี แม้้ว่่าความสามารถในการ
รัับน้ำำ��หนัักอาจจะลดน้้อยลงตามปริิมาณฟางข้้าวในส่่วนผสมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ด้้วยคุุณสมบััติิด้้านความคงทนและน้ำำ��หนัักเบานี้้�ส่่งผล
ให้้ผลิิตภััณฑ์์ประเภทคอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบาจากฟางข้้าวสามารถนำำ�ไปทำำ�เป็็นวััสดุุตกแต่่ง เช่่น งานบััวตกแต่่งอาคาร งานปููนปั้้�น
งานตกแต่่งกลางแจ้้งทั่่�วไป หรืือแม้้แต่่งานประติิมากรรมที่่�ต้้องการความแข็็งแรงทนทาน แต่่มีีน้ำำ��หนัักที่่�เบา เป็็นต้้น ข้้อดีี
อีีกประการหนึ่่�งคืือ ความสามารถในการรัับแรงดึึง (Tensile strength) ซึ่่�งโดยปกติิแล้้วเป็็นที่่�รู้้�กัันว่่าคอนกรีีตเป็็นวััสดุุที่่�มีี
ความแข็็งแรง รัับแรงกด (Compression) ได้้ดีี แต่่มีีความเปราะ ดัังนั้้�นในงานโยธาจึึงมีีการออกแบบใช้้เหล็็กเสริิมเข้้ามาช่่วยเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการรัับแรงดึึงของคอนกรีีต ที่่�เราคุ้้�นหููในนามของ คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก (คสล.) นั่่�นเอง ในการนำำ�ฟางข้้างที่่�มีี
ลัักษณะเป็็นเส้้นใยที่่�มีคี วามเหนีียวค่่อนข้้างมากมาเป็็นส่่วนผสมในคอนกรีีต มีีความสามารถในการช่่วยรัับแรงดึึงของคอนกรีีตได้้
ส่่งผลให้้คอนกรีีตมีีความเหนีียวและยืืดหยุ่่�นมากขึ้้น� โดยไม่่ต้อ้ งพึ่่�งพาเหล็็กเสริิมที่่�มีรา
ี คาสููง (ในกรณีีที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้เป็็นคอนกรีีตสำำ�หรัับ
งานโครงสร้้าง) ตััวอย่่างงานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมาพบว่่าการนำำ�แผ่่นกระเบื้้�องคอนกรีีตปููพื้้น� ที่่�ผสมเส้้นใยธรรมชาติิไปทำำ�เป็็นทางวิ่่ง� ผ่่านของ
รถจัักรยานยนต์์ จะมีีความทนทานต่่อการแตกหัักมากกว่่าแผ่่นกระเบื้้�องคอนกรีีตปููพื้้�นที่่�ทำำ�จากคอนกรีีตล้้วน”

น้ำำ��หนัักเบา
รัับแรงดึึงได้้ดีี

กระบวนการในการผลิิตเป็็นอย่่างไรบ้้าง
จากข้้อดีีข้้างต้้นทำำ�ให้้เราตื่่�นเต้้นไปกัับการใช้้ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งเป็็นวััสดุุผสม
แทนมวลรวมประเภทหิิน ซึ่่�งหากนำำ�ไปใช้้งานต่่อไปนั้้�น เราจะได้้คอนกรีีตที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�นและยัังมีีคุุณสมบััติิทางวิิศวกรรมที่่�ดีี แต่่ความยากง่่ายในการผลิิตนั้้�น
จะยุ่่�งยากหรืือไม่่ มีีกระบวนการอย่่างไร รศ.ดร.ธีีวราฯ ได้้เล่่าให้้เราฟัังต่่อไปว่่า
“จากที่่ก� ล่่าวมา ผู้้�ที่่ส� นใจฯสามารถนำำ�สััดส่่วนผสมไปประยุุกต์์ใช้้กับั อุุปกรณ์์พื้้น� ฐาน
ในงานก่่อสร้้างทั่่�วไปได้้ทัันทีี โดยแทบจะไม่่มีีขั้้�นตอนที่่�ซัับซ้้อน จากการศึึกษาปััจจััยที่่�
เกี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด สามารถสรุุปเป็็นสััดส่่วนการผสมที่่�เหมาะสมกัับการทำำ�คอนกรีีตน้ำำ��หนััก
เบาจากฟางข้้าวโดยสัังเขปดัังนี้้� คืือ ฟางข้้าวที่่�นำำ�มาใช้้ควรอยู่่�ในสภาพอิ่่ม� ตััวผิิวแห้้ง กล่่าว
คืือ ต้้องแช่่น้ำำ��ทิ้้�งไว้้ประมาณ 1 คืืน ก่่อนผึ่่�งลมให้้หมาดก่่อนนำำ�ไปใช้้งาน ซึ่่�งความยาวของ
ฟางข้้าวที่่�เหมาะสมจะอยู่่�ที่่ป� ระมาณ 3 เซนติิเมตร หลัังจากเตรีียมส่่วนผสม ปููน ทราย น้ำำ��
แล้้ว จึึงนำำ�ฟางข้้าวที่่�เตรีียมไว้้ใส่่ลงไปผสมในปริิมาณร้้อยละ 6 โดยน้ำำ��หนัักของปููนซีีเมนต์์
ที่่�ใช้้ จากการขึ้้น� รููปโดยวิิธีอัี ดั เป็็นก้้อนแบบบล็็อคประสาน หรืือ Cold press technique
พบว่่าจะได้้ก้้อนคอนกรีีตที่่�มีีความแข็็งแรงเทีียบเท่่าอิิฐก่่อสร้้าง มอก. ที่่�ประมาณ 65 ถึึง
100 กก./ตร.ซม. และมีีหน่่วยน้ำำ��หนัักที่่�ลดลงจากคอนกรีีตปกติิถึึง 1 ใน 3 หรืือ ลดลง
จาก 2,400 กก./ลบ.ม. เหลืือเพีียง 1,800 กก./ลบ.ม. โดยประมาณ”
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จากทั้้�งข้้อดีีและกระบวนการที่่�ไม่่ซัับซ้้อนในการผลิิต รศ.ดร.ธีีวราฯ บอกกัับเราว่่าวิิธีีการดัังกล่่าวนี้้�ช่่วยทำำ�ให้้
กำำ�จััดฟางข้้าวที่่�เหลืือในปริิมาณมากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมองว่่าในอนาคตอาจจะมีีการพััฒนาต่่อยอดให้้
สามารถนำำ�ไปทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมประเภทอื่่�นๆได้้อีีกมากมาย

“ผมคิิดว่่าวิิธีีการทำำ�คอนกรีีตด้้วยที่่�มีีฟางข้้าวเป็็นส่่วนผสม เป็็นวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการกำำ�จััดฟาง
ข้้าวเหลืือทิ้้�งในปริิมาณมาก ฟางข้้าวเหลืือทิ้้�งที่่�หลงเหลืือและตกค้้างจากการนำำ�ไปแปรรููปใช้้งานภาคการเกษตร
ต่่างๆก็็ดีี หรืือที่่�เหลืือจากการประยุุกต์์แปรรููปในส่่วนของผศ.ดร.สุุฐพััศฯ ก็็ดีี เราสามารถนำำ�มาใช้้เป็็นส่่วนผสม
ในคอนกรีีตได้้โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงความชื้้น� หรืือสายพัันธุ์์�ของข้้าว การนำำ�ฟางมาใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบดัังกล่่าว
นี้้�เป็็นผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ในแง่่ของการลดขยะเหลืือทิ้้�ง การเพิ่่�มมููลค่่าให้้วััสดุุ และ
การช่่วยลดฝุ่่�นควัันจากการเผาตามฤดููกาล ถ้้าในอนาคตเรามีีองค์์ความรู้้� มีีอุุปกรณ์์ มีีเครื่่�องมืือ มีีเทคโนโลยีี
และบุุคลากรที่่�พร้้อมขึ้้�นและดีีขึ้้�น น่่าจะมีีการพััฒนาศาสตร์์ทางด้้านวิิศวกรรมวััสดุุในงานก่่อสร้้างได้้อย่่าง
ก้้าวกระโดด ให้้สมกัับที่่�เราเป็็นประเทศที่่�มีที รััพยากรธรรมชาติิและการเกษตรกรรมอัันดัับต้้นๆของภููมิภา
ิ คฯ”

แนวคิิดเรื่่�อง สัังคมไร้้ขยะ (Zero Waste) สำำ�หรัับ
โครงการนี้้�จึึงสามารถทำำ�ได้้จริิง ซึ่่�ง รศ.ดร.ธีีวราฯ ได้้บอก
เราตอนท้้ า ยว่่ า “องค์์ ค วามรู้้� เรื่่� อ งสัั ด ส่่ ว นของการผลิิ ต
คอนกรีีตน้ำำ��หนัักเบาที่่�มีีฟางข้้าวเป็็นมวลรวม สามารถ
ถ่่ า ยทอดให้้ กัั บ ผู้้�ที่่� ส นใจสามารถนำำ� ไปทำำ� เองในชุุ ม ชน
ได้้โดยง่่าย กระบวนการไม่่ซัับซ้้อน ใช้้เครื่่�องมืือที่่�ราคา
ไม่่ สูู ง หาซื้้� อ ได้้ ทั่่� ว ไป อีี ก ทั้้� ง ยัั ง สามารถประยุุ ก ต์์ สัั ด ส่่ ว น
ผสมทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตในรููปแบบต่่างๆ ได้้อย่่าง
หลากหลายอีีกด้้วย”
ทั้้�งหมดนี้้�ฟางข้้าวของเราก็็จะกลายเป็็นฟางข้้าว
สารพััดประโยชน์์อย่่างแน่่นอน
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สร้้างการรัับรู้้�
เพิ่่�มช่่องทางการขายด้้วย

การตลาดส่่งเสริิม
การขายสิินค้้า
อาจารย์์ สุุลิิตา ทิิพยศ
อาจารย์์ประจำำ�คณะการสื่่�อสารมวลชน มช.

เพื่่�อให้้ข้้าวที่่�เราได้้อ่่านมาตลอดทั้้�งเล่่มนี้้�ไปสู่่�การยกระดัับชีีวิิตเกษตรกรไทยได้้มากที่่�สุุด ขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญ
นั้้�นคืือการทำำ�ให้้ข้้าวกลายเป็็นที่่�รู้้�จัักของผู้้�บริิโภคมากที่่�สุุด งานนี้้�จึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััยองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อสาร
ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยของอาจารย์์สุุลิิตา ทิิพยศ อาจารย์์ประจำำ�คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�จะเข้้ามา
มีีส่่วนในการสร้้างการรัับรู้้�และกระตุ้้�นให้้ผู้้�รัับสารหัันมาสนใจและเกิิดการซื้้�อสิินค้้าเพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกร
“งานของเราที่่�ทำำ�นั้้�นคืือการสื่่�อสารการตลาดให้้คนรู้้�จัักข้้าวก่ำำ��เจ้้า มช. 107 เพราะข้้าวที่่�เหล่่านัักวิิจััยร่่วมกััน
คิิดและทำำ�ขึ้้น� มานั้้�นไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย ดัังนั้้�น โจทย์์ของเราจึึงเป็็นการเชื่่อ� มให้้คนซื้้อ� กัับคนขายมาพบกััน โดยจะทำำ�อย่่างไร
ให้้คนรู้้�จักั กัับคุุณประโยชน์์ของข้้าวก่ำำ��เจ้้า มช. 107 จนกระทั่่�งเกิิดการซื้้�อและกลายเป็็นกลุ่่�มชุุมชนที่่�สนใจข้้าวคุุณภาพ
สููงต่่อไป สิ่่ง� นี้้�เป็็นวััตถุุประสงค์์หลัักของเรา แต่่เนื่่อ� งจากการเริ่่ม� ทำำ�การตลาดในรููปแบบออฟไลน์์ เช่่น การฝากขายตาม
หน้้าร้า้ น จำำ�เป็็นต้้องใช้้ทุนุ ในการเริ่่ม� ต้้น จึึงปรัับมาใช้้รูปู แบบออนไลน์์ก่อ่ น อีีกทั้้�งงานวิิจัยั พบว่่าหลัังช่่วงโควิิดที่่�ผ่า่ นมา
คนปััจจุบัุ นั หัันมาซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์กันั มากขึ้้น� ทำำ�ให้้เลืือกที่่�จะสื่่อ� สารการตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์เป็็นอัันดัับแรก”

กลุ่่�มเป้้าหมายหลััก
ของข้้าวคืือใคร
และจะทำำ�อย่่างไร
ให้้ตอบโจทย์์
เป้้าหมายมากที่่�สุุด

41-56 ปีี
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กลุ่่�มเป้้าหมายหลััก

อ.สุุลิิตาฯ เล่่าว่่า ก่่อนจะเริ่่�มต้้นสื่่�อสารใด ๆ นั้้�น ต้้องมีีข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์
กลุ่่�มเป้้าหมายเสีียก่่อน เพื่่�อจะสามารถผลิิตสื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�รัักการรัับประทาน
ข้้าวเพื่่�อสุุขภาพได้้อย่่างแม่่นยำำ� อาจารย์์เริ่่�มต้้นการทำำ�งานอย่่างไรบ้้าง
“แรกเริ่่ม� นั้้�น เราต้้องทำำ�การสำำ�รวจกลุ่่�มผู้้�บริิโภคก่่อนผ่่านการทำำ�แบบสอบถาม และ
พบว่่าคนที่่�สนใจและมีีแนวโน้้มจะบริิโภคข้้าวคุุณภาพสููงนั้้�น เป็็นเพศหญิิง อายุุ 41-56 ปีี
(หรืือกลุ่่�ม Gen X) โดย 42% ของกลุ่่�มนี้้�ที่่�ซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ อยู่่�ในช่่วยอายุุ 45-54 ปีี เป็็น
ช่่วงอายุุที่่ส่� ว่ นใหญ่่มีกำี ำ�ลัังซื้้อ� สููง และมัักคััดสรรผลิิตภััณฑ์์อาหารหรืือบริิการที่่�เห็็นว่่าคุ้้�มค่่า
ซึ่่�งหากเทีียบกัับข้้าวของเรานั้้�นจะมีีราคาสููงกว่่าข้้าวปกติิทั่่�วไป จึึงเจาะจงเลืือกกลุ่่�มเป้้า
หมายนี้้�เป็็นเป้้าหมายหลััก ส่่วนเป้้าหมายรองลงมาจะเป็็นกลุ่่�มคนอายุุ 25-40 ปีี ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มที่่�ใช้้โซเชีียลมีีเดีีย (Social Media) มากในชีีวิิตประจำำ�วััน และเป็็นกลุ่่�มคนที่่�ต้้องการมีี
ชีีวิติ ที่่�ดีี การรัับประทานสิ่่ง� ดีี ๆ มีีประโยชน์์ก็นั็ บั เป็็นสิ่่ง� หนึ่่�งที่่�พวกเขาแสวงหาด้้วยเช่่นกััน”

25-40
ปีี
กลุ่่�มเป้้าหมายรอง

เมื่่�อได้้วิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายแล้้วจึึงวางตำำ�แหน่่ง
ของข้้าวนี้้�ให้้เป็็นสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพ ขั้้�นตอนต่่อไปคืือการ
สื่่�อสารสิินค้้า โดยคุุณลัักษณะของข้้าวก่ำำ��เจ้้ามช. 107 นั้้�น
มีีความโดดเด่่น แต่่ปััญหาคืือการสื่่�อสารในออนไลน์์ต้้อง
ระมััดระวัังในการรัับประกัันคุุณภาพสิินค้้าต่่าง ๆ ด้้วย
ซึ่่ง� ทาง อย. มีีข้อ้ กำำ�หนดหลายอย่่าง จึึงต้้องคิิดข้้อความที่่�จะ
สื่่อ� สารออกไปอย่่างรอบคอบและครบถ้้วน จึึงเน้้นไปที่่�จุดุ เด่่น
ของข้้าว 4 คุุณสมบััติิ คืือ สายพัันธุ์์�ดีี มาตรฐานงาน
วิิจัย
ั ที่่�ดีี สถานที่่�ปลููกดีี และดููแลอย่่างดีี นอกจากนั้้�น
เราได้้เปรีียบเทีียบกัับข้้าวในกลุ่่�มสุุขภาพเหมืือนกััน โดยดูู
ในด้้านปริิมาณของสารอาหาร ราคา และการสื่่�อสารสิินค้้า
ซึ่่�งเราเลืือกเปรีียบเทีียบกัับข้้าวสีีอย่่างเช่่นข้้าวไรซ์์เบอรีี
และเจาะจงไปที่่�ยี่่�ห้้อที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักในท้้องตลาด จนกระทั่่�ง
ได้้ข้้อสรุุปการนำำ�เสนอ Key Message ในการสื่่�อสารของ
ข้้าวก่ำำ��เจ้้า มช. 107 นี้้�ว่่า “ประโยชน์์เต็็มเมล็็ด หอมอร่่อย
เต็็ มหม้้ อ” ประโยชน์์ของข้้ าวนั้้�นมีีงานวิิจััยรัั บรองแล้้ว
ส่่วนความหอมก็็เช่่นกัันมีีการรองรัับจากห้้องปฏิิบััติิการ
ในเรื่่�องกลิ่่�นหอมของข้้าวด้้วย เราจึึงสร้้างช่่องทางในการ
สื่่�อสารอย่่าง Facebook Page และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการวาง
ขายออนไลน์์ในช่่องทางอื่่�นๆ เช่่น Shopee หรืือ Lazada
เพิ่่�มเติิม นอกจากนั้้�นเรากำำ�ลัังพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ สำำ�หรัับ
โอกาสในการซื้้�อที่่�หลากหลาย ทั้้�งแบบที่่�ซื้้�อเพื่่�อใช้้บริิโภค
ในชีีวิติ ประจำำ�วััน และซื้้อ� เพื่่อ� ไปเป็็นของฝาก กระตุ้้�นให้้เกิิด
การซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง”

ข้้าวก่ำำ��เจ้้า มช.107
@kumjaocmu

แผนการดำำ�เนิินงานเป็็นอย่่างไร
สิง่ ที่ อ.สุลติ าฯ ก�ำลังท�ำนัน้ มีผลลัพธ์อย่างไรบ้าง และการด�ำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไร อ.สุลติ าฯ
เล่าให้ฟงั ว่า “ในเฟสแรกเราต้องการสือ่ สารและท�ำให้คนรูจ้ กั ข้าวก�่ำเจ้ามช. 107 มากที่สดุ (Awareness)
จากนัน้ จึงเป็นการสร้างให้คนที่สนใจกลายเป็นคนตัดสินใจซือ้ (Convert) และสุดท้ายคือมุง่ รักษาฐาน
ของผูซ้ อื้ (Continue) โดยสร้างให้เป็นเหมือนชุมชนการซือ้ ขาย (Community) ของคนที่สนใจเรือ่ ง
ข้าวในที่สดุ ซึง่ ผลลัพธ์ในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ มีคนสนใจและเริ่มซือ้ ข้าวทางออนไลน์ไปบ้าง ยิ่งกว่านัน้ มี
ผลลัพธ์ทีเ่ กินความคาดหมายคือ มีคนรับประทานแล้วสนใจติดต่อกลับมาเพือ่ ขอซือ้ เมล็ดพันธุ์ ส่วนตัวมอง
ว่าจะเป็นโอกาสทีด่ ใี นการสร้างความยัง่ ยืนต่อไป โดยเราวัดผลการสือ่ สารเป็น 2 แบบ คือ 1. ดูจากคุณภาพของ
สือ่ ตามสถิติการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม 2. ทัศนคติของผูร้ บั สาร ดูจากการตอบรับ ความชอบและผลจากการรับประทานข้าว
ในเมื่อข้าวนั้นมาจากการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของนักวิจัยที่ร่วมด้วยช่วยกัน เราจึงต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณ
ประโยชน์สูงสุดจากความโดดเดน่ ด้านคุณภาพของข้าว ซึง่ จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงที่สอื่ สารออกไป เราไม่อยากให้ของดี
อยูก่ บั เพียงแค่ที่มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่เทา่ นัน้ หากคนทัว่ ไปทราบข้อมูลต่าง ๆ ก็จะได้ซอื้ ได้ใช้ ซึง่ จะเกิดประโยชน์และสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ รโิ ภคได้ อีกทัง้ จะส่งผลดีระยะยาวต่อเกษตรกรต่อไป”
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ข้้าวคุุณภาพพิิเศษ
กัับโอกาสทาง

เศรษฐกิิจและสัังคม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จารึึก สิิงหปรีีชา

ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พยากรณ์์เศรษฐกิิจและธุุรกิิจ คณะเศรษฐศาสตร์์ มช.

การเกษตรที่่�จะครบวงจรนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีองค์์ความรู้้�ทางด้้านเศรษฐศาสตร์์เข้้ามาช่่วยในการประเมิินและวิิเคราะห์์
ความเป็็นไปได้้และพยากรณ์์ถึึงผลในอนาคต เพื่่อ� ให้้เราดำำ�เนิินโครงการอย่่างยั่่ง� ยืืน ดัังนั้้�น ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงที่่�พัฒ
ั นามาจาก
ข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองของทางภาคเหนืือนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จารึึก สิิงหปรีีชา ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พยากรณ์์เศรษฐกิิจและธุุรกิิจ
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ให้้มุุมมองที่่�น่่าสนใจและความเป็็นไปได้้ของตลาดข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงว่่าจะได้้
รัับความสนใจจากสัังคมและมีีผลต่่อเศรษฐกิิจอย่่างไรบ้้าง เราจะติิดตามไปด้้วยกััน

ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููง

จะมีีโอกาสในตลาด
ปััจจุบั
ุ ันอย่่างไรบ้้าง
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เราเริ่่�มประเด็็นกัันที่่�โอกาสทางการตลาดที่่�ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงจะสามารถ
เข้้าไปแทรกส่่วนแบ่่งทางการตลาดของการบริิโภคข้้าวได้้อย่่างไร ผศ.ดร.จารึึกฯ ได้้ให้้ความ
เห็็นกัับเราว่่า
“ถ้้าเรามองในเชิิงเศรษฐกิิจแน่่นอนว่่า เรากำำ�ลัังขายข้้าวในตลาดที่่�มีคี วามเฉพาะ
เรามีีผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ลัี กั ษณะแตกต่่างจากข้้าวสายพัันธุ์์�อื่น่� ทำำ�ให้้เรามีีอำ�ำ นาจในการต่่อรอง
ทางการตลาด อาทิิเช่่น การกำำ�หนดราคา มีีความได้้เปรีียบมากกว่่าข้้าวสายพัันธุ์์�ทั่่ว� ไป
ดัังนั้้�นข้้าวในลัักษณะเกรดพรีีเมี่่ย� มนี้้�จะทำำ�รายได้้ให้้กับั เกษตรกรต่่อไร่่สูงู ขึ้้น� แน่่นอนอยู่่�แล้้ว
ถ้้าผมมองในเชิิงของความเหมาะสมของพื้้�นที่่�ปลููก เกษตรกรจะไม่่ต้อ้ งไปแข่่งขัันกัับใคร
หากส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููกจะเป็็นการช่่วยส่่งเสริิมอาชีีพให้้กัับคนในท้้องถิ่่�นอีีกด้้วย
มีีตัวั อย่่างของประเทศญี่่�ปุ่่�นเป็็นประเทศที่่�มีกี ารจดทะเบีียนของข้้าวแต่่ละท้้องถิ่่น� ไว้้ชัดั เจน
มาก เขามีีการระบุุเรื่อ่� งคุุณสมบััติขิ องข้้าวในแต่่ละพื้้�นที่่� อาทิิ ข้้าวจากจัังหวััดฟููกูโู อกะและ
ข้้าวจากที่่�สููงของจัังหวััดอื่่�นจะมีีคุุณสมบััติิที่่�แตกต่่างกััน และมีีการสื่่�อสารความเฉพาะ
เหล่่านี้้อ� อกไป แท้้จริงิ แล้้วประเทศญี่่�ปุ่่�นทำำ�เรื่อ่� งนี้้�มาค่่อนข้้างนาน หากประเทศไทยจะหััน
มาเริ่่ม� ทำำ�ด้้านนี้้�ก็จ็ ะยิ่่ง� เพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ข้้าวด้้วย เพราะข้้าวของเราหลายพัันธุ์์�ที่่ท� างโครงการ
ทำำ�อยู่่�นี้้ก็� ไ็ ด้้ขึ้น้� ทะเบีียนพัันธุ์ข้์� า้ วแล้้ว และมีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการสููงมากด้้วย”

การแปรรูปคือการเพิ่มมูลค่า
การบริโภคข้าวของคนปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปเนื่องจากคนหันมา
ใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้น ท�ำให้คนมองหาสิง่ อนื่ ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
เพิม่ มากขึ้น การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ เป็นวิธกี ารหนงึ่ ที่จะท�ำให้
ตลาดหันมาสนใจข้าวคุณภาพพิเศษนีห้ รือไม่
“ผมมองว่าเป็นโอกาสดีส�ำหรับเกษตรกรมาก เพราะถ้าปลูกข้าวพันธุ์
นีเ้ พือ่ การแปรรูปจะมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลมาก เป็นการต่อยอดเชิง
เศรษฐกิจมากเลย ซึง่ ตรงกับกระแสทิศทางในทุกวันนีท้ ี่คนให้ความส�ำคัญใน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ (Health Security) คนจะกินอะไรจะมีความระมัดระวัง
มากขึ้น เขาสนใจในคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัย ซงึ่ ข้าวของเราจะตอบโจทย์
ได้ดมี าก ทัง้ ในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิม่ และผมคิดว่าขา้ วพื้นเมืองนีม้ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
หากมีการส่งเสริมไปถงึ ผูป้ ระกอบการกลุม่ ธุรกิจแปรรูป อาจสร้างเป็นอุตสาหกรรมในภูมภา
ิ คได้
สังเกตว่าตัง้ แต่ชว่ งของโควิดเป็นต้นมา คนหันกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะฉะนัน้ อะไร
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมิคุ้มกัน การปกป้องสุขภาพ เป็นสิ่งที่เขาพร้อมจะสรรหามาเพื่อดูแลตัวเอง
เท่าทีป่ ระเมินดูคร่าว ๆ ค่าใช้จ่ายต่อคนในยุคปจจ
ั บุ นั เสียค่าใช้จ่ายกับการดูแลสุขภาพผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตัวเลข
ประมาณ 10-20% ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด เพราะคนมีความคิดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นตัวช่วยในการดูแล
สุขภาพ เป็นเหมือนทางลัด เพราะคนไม่อยากจะไปหาหมอ ไม่อยากจะไปโรงพยาบาล ถ้าเป็นอาหารเสริมคนก็จะรูส้ กึ ปลอดภัย
มากกว่าการกินยา ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และผมคิดว่าจะมีแนวโน้มที่จะ
สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ หากมีการปรับเปลีย่ นข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยนัน้ จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึ้น”
โจทย์์สำำ�คััญคืือ การประชาสััมพัันธ์์ให้้ข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
ในขณะที่่�ข้า้ วคุุณภาพพิิเศษสููงมีีความเป็็นไปได้้ที่่จ� ะเข้้าสู่่�ตลาดสุุขภาพตามที่่� ผศ.ดร.จารึึกฯ ได้้ให้้ข้อ้ มููลแล้้ว
สิ่่ง� ที่่� ผศ.ดร.จารึึกฯ มองว่่าเป็็นเรี่่อ� งสำำ�คััญมากนั่่�นคืือ คนควรได้้รู้้�จักั ข้้าวที่่�ดีี และสิ่่ง� ที่่�จะช่่วยได้้คืือ การสื่่อ� สารและ
การประชาสััมพัันธ์์
“ข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองพิิเศษที่่�เราทำำ�นี้้�มีีคุุณสมบััติิดีีมากเลยแต่่คนรู้้�จัักน้้อยมาก ส่่วนแบ่่งทางการตลาด
ก็็ยังั นัับว่่าน้อ้ ย จำำ�เป็็นต้้องมีีการประชาสััมพัันธ์์และสร้้างช่่องทางให้้คนเข้้าถึึงมากขึ้้น� เราจะสื่่อ� สารอย่่างไร
ให้้ผู้้�บริิโภคเข้้าใจถึึงความแตกต่่างของสายพัันธุ์แ์� ละคุุณประโยชน์์ที่่มี� ลัี กั ษณะเฉพาะ ลองนึึกภาพตาม
ว่่าคนกิินข้้าวเหนีียว กิินพัันธุ์อ์� ะไร บางครั้้ง� คนแยกไม่่ออก แต่่เมื่่อ� ใดก็็ตามที่่�บอกว่่าข้้าวเหนีียวพัันธุ์์�
นี้้�เป็็นพัันธุ์์�พิิเศษ ปลููกในท้้องถิ่่น� และมีีคุณ
ุ สมบััติทิ างโภชนาการสููง การสื่่อ� สารเหล่่านี้้จ� ะทำำ�ให้้
ผู้้�ซื้้อ� มีีความต้้องการที่่�จะหาข้้าวประเภทนี้้�ไปบริิโภคมากขึ้้น� เพราะเดี๋๋ย� วนี้้�เราอยู่่ใ� นโลกที่่�เรีียก
ว่่ากิินอาหารแทนยา ยิ่่ง� เป็็น Functional Food ก็็จะยิ่่ง� เพิ่่มค
� วามน่่าสนใจ คนจะรู้้�สึึก
ไม่่เพีียงแค่่กินิ แค่่คาร์์โบไฮเดรตแต่่มันั มีีสิ่่ง� อื่่น� ตามมามากกว่่านั้้น� คืือคุุณประโยชน์์ที่่จ� ะได้้รับั
ดัังนั้้�น เราควรประชาสััมพัันธ์์ให้้คนได้้รู้้�จักั ข้้าวพัันธุ์์�นี้้ใ� นวงกว้้างมากขึ้้น� เพื่่อ� จะสร้้างโอกาส
การขายในไปในพื้้�นที่่�อื่น่� เพราะอาจมีีบางพื้้�นที่่�ที่่มี� คี นต้้องการและมีีกำ�ำ ลัังซื้้อ� รออยู่่�”
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ผลกระทบต่่อ

สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม

ของการปลููกข้้าว
คุุณภาพพิิเศษสููง

นอกจากข้้ า วคุุ ณ ภาพพิิ เ ศษสูู ง จะมีี ค วามเป็็ น ไปได้้ ที่่� จ ะส่่ ง ผลดีี ต่่ อ เศรษฐกิิ จ
ภาพรวมและของเกษตรกรแล้้ว ยัังมีีผลกระทบเชิิงบวกในด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอีีกด้้วย
ผศ.ดร.จารึึกฯ ได้้ให้้ความเห็็นกัับ Re-Form ในเรื่่�องนี้้�ว่่า
“ถ้้ า มองในเชิิงสัั ง คม ผมคิิ ด ว่่ า จะเป็็ น การอนุุ รัั ก ษ์์ สา ยพัั น ธุ์์�พื้้� น เมืืองให้้ ยัั ง
คงอยู่่�ในท้้ อ งถิ่่� น ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ทางด้้ า นชุุ ม ชนที่่� จ ะอนุุ รัั ก ษ์์ พัั น ธุ์์�
ต่่อไป ไม่่หายไปไหน เพราะปััจจุุบัันคนหัันไปปลููกข้้าวที่่�ให้้ผลผลิิตสููงและลดการปลููก
ข้้าวพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองลง ถ้้าเราส่่งเสริิมให้้เกษตรกรหัันมาปลููกข้้าวพัันธุ์์�พิิเศษนี้้�จะเป็็นการ
ช่่วยในการส่่งเสริิมอาชีีพให้้กัับคนในท้้องถิ่่�นด้้วย ทุุกวัันนี้้�โลกของเรากำำ�ลัังเข้้าสู่่�ยุุคที่่�เรีียก
ว่่า Antiglobalization คนจะกลัับไปสู่่�วิิถีีชีีวิิตเดิิม ซึ่่�งหลัังจากยุุคโควิิดเราจะเห็็นว่่ามีี
คนกลุ่่�มหนึ่่�งออกจากสัังคมเมืืองไปสู่่�สัังคมที่่�อยู่่�ใกล้้กัับธรรมชาติิมากขึ้้�น คนเหล่่านั้้น� ก็็จะ
กลัับไปสู่่�วิถีิ กี ารกิินอาหารสุุขภาพ เพราะฉะนั้้�นการเกษตรจะกลายเป็็นเรื่่อ� งเด่่นของยุุคนี้้� ผม
มองการเกษตรจะสามารถสร้้างความยั่่ง� ยืืนให้้กับั ประเทศได้้ แต่่ทำำ�อย่่างไรที่่�จะให้้เกษตรกร
อยู่่�ได้้ มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และเราในฐานะผู้้�บริิโภคมีีความปลอดภััย เมื่่�อนั้้�นเราก็็จะไม่่มีี
ปััญหาในเรื่่�องของการผลิิตอาหารไม่่เพีียงพอ จะเห็็นได้้ว่่าประเทศต่่าง ๆ ในโลกได้้เปลี่่�ยน
วิิถีกี ารผลิิตโดยสิ้้น� เชิิง ประเทศที่่�เคยนำำ�เข้้าอาหารก็็ผลิิตอาหารเองมากขึ้้น� และลดการนำำ�เข้้า
อาหารลง อย่่างในเอเชีียจะเห็็นประเทศญี่่�ปุ่่�นส่่งออกผลไม้้ไปทั่่�วโลกมากขึ้้�น ดัังนั้้�นถ้้าเรา
เป็็นประเทศผู้้�ผลิิตอาหารมาก่่อน หากไม่่รีีบสร้้างความแตกต่่างให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ของเรา
ก็็จะถืือว่่าเป็็นการพลาดโอกาสในการแข่่งขัันอย่่างมาก และที่่�สำ�ำ คััญคืือ ผู้้�ผลิิตที่่�เป็็นภาค
การเกษตรเริ่่ม� มีีอายุุสูงู ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ สิ่่ง� นี้้�เป็็นปััญหาที่่�ทางรััฐบาลควรเข้้ามามีีส่ว่ นในการจััดการ
ด้้านการเกษตร และส่่งเสริิมให้้เกิิดเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความรู้้� มีีความทัันสมััย สามารถใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามาทำำ�ให้้ผลผลิิตดีีขึ้้�น ซึ่่�งจะเป็็นการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคมไทยด้้วย
ส่่วนผลกระทบด้้ านสิ่่� ง แวดล้้ อม ตามที่่�ได้้ศึึกษาข้้อมููลจากวารสารทางการ
เกษตรพบว่่ า การปลูู ก พื้้� น ท้้ อ งถิ่่� น นั้้� น จะใช้้ สาร เคมีี แ ละยาฆ่่ า แมลงน้้ อ ยกว่่ า ใช้้ ปุ๋๋� ย
น้้อยกว่่า เนื่่�องจากพืืชจะมีีความทนแมลงมากกว่่า จึึงทำำ�ให้้ปลอดภััยกัับทั้้�งผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�บริิโภคมากขึ้้น� ยกเว้้นประการเดีียวคืือในช่่วงหลัังเราจะพบปััญหาภััยแล้้ง เราอาจจะต้้อง
สร้้างระบบการจััดการน้ำำ��ที่่�ดีี เพราะฉะนั้้�นภาครััฐอาจจะเข้้ามาช่่วยในเรื่่อ� งนี้้�ได้้ ในกรณีีของ
การกำำ�จััดส่่วนที่่�เหลืือจากการเกษตรโดยการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ตามโครงการที่่�เราได้้ทำำ�มา
นี้้� ผมมองว่่าจะช่่วยลดปริิมาณการเผาลงได้้มาก ทราบหรืือไม่่ว่่าเราเสีียเงิินในการรัักษา
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศเฉพาะในกรุุงเทพฯ ใช้้เงิินปีีละหลายพััน
ล้้าน ซึ่่ง� หากเป็็นภาคเหนืือของเราก็็ยิ่่ง� มากขึ้้น� แน่่นอนเนื่่อ� งจากหมอกควัันบ้้านเราอยู่่�นาน
กว่่าในกรุุงเทพฯ ดัังนั้้�นในการแปรรููปของเหลืือทิ้้�งจากภาคการเกษตรให้้สามารถนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ต่อ่ ได้้ จึึงเป็็นการช่่วยลดมลพิิษต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและยัังเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจได้้”

ผศ.ดร.จารึึกฯ ได้้สรุุปในส่่วนท้้ายถึึงความร่่วมมืือที่่�ควรจะเข้้ามาช่่วยกัันพััฒนาข้้าวคุุณภาพพิิเศษสููงให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
และรู้้�จัักในวงกว้้างว่่า “การพััฒนาทางด้้านการเกษตรต้้องอาศััยกลุ่่�มคนที่่�สำำ�คััญอย่่างน้้อย 4 กลุ่่�ม กลุ่่�มแรก คืือนัักวิิชาการ
เพราะนัักวิิชาการจะสามารถมองเห็็นปััญหาบางอย่่างที่่�คนอื่่�นมองไม่่เห็็น กลุ่่�มที่่� 2 หน่่วยงานภาครััฐที่่�จะเข้้ามาสนัับสนุุน
ทั้้�งแหล่่งทุุนและการส่่งเสริิมทำำ�อย่่างไรให้้องค์์ความรู้้�ที่่�นัักวิิชาการได้้สร้้างขึ้้�นเผยแพร่่ออกไป กลุ่่�มที่่� 3 คืือ เกษตรกรต้้องพร้้อม
ที่่�จะปรัับเปลี่่ย� นการทำำ�เกษตรจากรููปแบบเดิิมให้้ทันั สมััยและตอบโจทย์์ต่อ่ ผู้้�บริิโภคที่่�มีรสนิ
ี ยิ มเปลี่่ย� นแปลงไปจากเดิิม เนื่่อ� งจาก
เราอยู่่�ในช่่วงของยุุคที่่�คนมีีแบบแผนวิิธีีคิิดไม่่เหมืือนกัับคนยุุคก่่อน ความต้้องการของผลิิตภััณฑ์์จะมีีความหลากหลายและ
ซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�น กลุ่่�มสุุดท้้ายที่่�สำำ�คััญมากก็็คืือ หน่่วยงานที่่�จะสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ให้้คนรู้้�จััก อย่่างน้้อย
ต้้องมีี 4 กลุ่่�มนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดการผลัักดัันในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์หรืือเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านการเกษตรต่่อไป”
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