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โครงการการผลิตและแ»รรÙ»ชาอัÞชันอิน·รีย์
เพ×èอการค้า
หัวหน้าโครงการ : นางสาววัชริน·ร์ จัน·วรรณ์
หน‹วยงาน : สíานักวิจัยและส‹งเสริมวิชาการการเกÉตร
อัญชัน (Butterﬂy bea) เปนพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมใน
การใช้เปนเครือ่ งดืม่ และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เนือ่ งจากมีสรรพคุณ
ที่เปนเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
ซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท�าให้เลือดไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการ
ละลายลิ่มเลือด ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ เปนต้น อัญชันเปน
พืชสมุนไพรที่ขึ้นตามรั้วบ้าน คนไทยนิยมน�าดอกมาปรุงแต่งสีสันให้
กับอาหาร และต้มน�้าดื่มมานาน ซึ่งในปัจจุบันอัญชันได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย มีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น แต่พื้นที่การผลิต
อัญชันอินทรีย์และรูปแบบการปลูกอัญชันให้ได้ผลผลิตสูงเพื่อการค้า
นั้นยังค่อนข้างจ�ากัด อีกทั้งดอกแห้งที่มีการจ�าหน่ายตามท้องตลาดมีสี
ที่ไม่สม�่าเสมอ รวมถึงคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค
อัญชันเปนพืชที่ขึ้นง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนแล้งและเปน

พืชที่สามารถเก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 1-2 ปี อีกทั้งเปนพืชไม่ต้อง
ใช้ปุยหรือสารเคมี โรคและแมลงเข้าท�าลายน้อย จึงเหมาะสมที่จะเปนพืชที่
สามารถปลูกได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ์อัญชัน
อินทรีย์ เพื่อเปนต้นแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่รูปแบบการ
ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต การอบแห้งและคุณค่าทางอาหาร และการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ์ชาอัญชันผสมสมุนไพร ตลอดจนถึงการใช้พื้นที่แปลงปลูกอัญชัน
อินทรีย์เปนสถานที่ส�าหรับการบูรณาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย
และการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์ครบวงจร เช่น รูปแบบ
การปลูก ผลผลิต การอบแห้งและการแปรรูป
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัญชันอินทรีย์

การควบคุมเพลี้ยกระโดดในนาข้าวโดยชีววิธี
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : นายพัฒน์ โกจินอก
สังกัด : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล (Brown planthopper) เป็นแมลงศัตรูที่ส�ำคัญของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและขยายการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง การใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เกิดการกลายพันธุ์และต่อต้านฤทธิ์สารเคมีฆ่าแมลง อีกทั้งในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้ การใช้
สารชีวภัณฑ์จึงเป็นทางออกที่ส�ำคัญในการผลิตข้าวอินทรีย์ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) เป็นเชื้อราโรคแมลง
(Entomopathogenic fungi) เข้าท�ำลายแมลงโอยอาศัยเอนไซม์ไคติเนสย่อยเปลือกผิวหุ้มตัวของแมลง เพื่อส่งผ่านเส้นใยชุดแรกเข้าไป
ภายในตัวแมลง จากนัน้ เส้นใยเชือ้ ราจะเพิม่ จ�ำนวนอย่างรวดเร็วโดยอาศัยของเหลวและเนือ้ เยือ่ อวัยวะภายในเป็นสารอาหาร แมลงศัตรูพชื จึง
ตายลงเนื่องจากอวัยวะภายในถูกท�ำลายและระบบหมุนเวียนโลหิตเกิดความเป็นพิษ เมื่อแมลงตายเส้นใยของเชื้อราจะขึ้นปกคลุมตัวแมลง
และชูกิ่งก้านสปอร์เชื้อราเพื่อเริ่มวงจรของเชื้อราโรคแมลงต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ได้
   ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 5 เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา ส�ำหรับก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

การน�ำไปใช้ประโยชน์
  ผสมน�้ำฉีดพ่นในแปลงพืชเมื่อมีการระบาดของหนอนและแมลง หรือพ่นเพื่อป้องกันทุกๆ 3-7 วัน เพื่อก�ำจัดแมลงและวงจรของเพลี้ย
ตั้งแต่ฟักออกจากกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนและแมลงที่มีขนาดเล็กที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ โดยฉีดพ่นเมื่อแดดร่ม ลมสงบ หรือช่วงเย็น พ่น
ให้เปียกชุ่มเคลือบทั้งใบหรือพ่นให้สัมผัสโดนตัวแมลงโดยตรงเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมของเชื้อรา

การควบคุมหนอนกระ·Ù้ผักโดยชีววิธี
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : นายพัฒน์ โกจินอก
สังกัด : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm) เป็นศัตรูที่ส�ำคัญของพืชผักเศรษฐกิจหลำยชนิด ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลผลิตในวงกว้ำง
เนื่องจำกพืชผักเป็นอำหำรประจ�ำวันและนิยมบริโภคอย่ำงแพร่หลำยทุกครัวเรือน มีปริมำณพื้นที่กำรผลิตหลำยแสนไร่และมีผลผลิตหลำย
ล้ำนตันต่อป ซึง่ หนอนกระทูผ้ กั เป็นแมลงศัตรูพชื ทีส่ ำ� คัญ โดยสำมำรถระบำดได้ตลอดทัง้ ปและอำศัยอยูไ่ ด้ทวั่ ทุกภำคของประเทศไทย วำงไข่
ได้ 200-300 ฟองต่อครั้ง มีวงจรชีวิตที่สั้นและเจริญเติบโตได้รวดเร็ว หำกมีกำรเพิ่มปริมำณอย่ำงเร็วหรือพบกำรแพร่ระบำดจะท�ำให้เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง ซึ่งกำรก�ำจัดหนอนกระทู้ผักในกำรผลิตพืชอินทรีย์นั้น ไม่สำมำรถใช้สำรเคมีได้ จึงได้มีกำรวิจัยเพื่อใช้ชีวินทรีย์
ในกำรควบคุมหนอนกระทู้ผัก โดยพบว่ำแบคทีเรีย บำซิลลัส ทูริงเจนซิส (Bacillus thuringiensis) หรือเชื้อบีที มีประสิทธิภำพที่ดีใน
กำรควบคุมหนอนกระทู้ผัก โดยสำมำรถฆ่ำหนอนกระทู้ผักวัย 2 ได้ภำยในระยะเวลำ 24-48 ชั่วโมงหลังจำกได้รับเชื้อด้วยวิธีจุ่มใบ (leaf
dipping method) ส่วนกำรทดลองประยุกต์ใช้ในระดับแปลงทดลอง พบว่ำ แปลงคะน้ำที่ฉีดพ่นด้วยเชื้อบีทีมีพื้นที่ใบที่ถูกท�ำลำยด้วย
หนอนกระทู้ผักน้อยกว่ำแปลงควบคุมที่พ่นด้วยน�้ำเปล่ำและผลผลิตหลังกำรตัดแต่งนั้นสูงกว่ำแปลงควบคุม นอกจำกนี้ ในแปลงทดลองยัง
พบตัวหนอนที่ตำยด้วยเชื้อบีทีอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 4 เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซิส หรือเชื้อบีที ส�าหรับก�าจัดหนอนศัตรูพืช

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
ผสมน�า้ ฉีดพ่นในแปลงพืชเมือ่ มีการระบาดของหนอน หรือพ่นเพือ่ ป้องกันทุกๆ 3-7 วัน เพือ่ ก�าจัดหนอนกระทูต้ งั้ แต่ฟกั ออกจากกลุม่ ไข่
หรือตัวหนอนที่มีขนาดเล็กและอยู่ในระยะวัย 2 โดยฉีดพ่นเมื่อแดดร่ม ลมสงบ หรือช่วงเย็น พ่นให้เปียกชุ่มเคลือบทั้งใบหรืออาจผสมสาร
จับใบจากธรรมชาติได้เช่นกัน

การใช้ข้าวบíาบัดนí้าเสียในระบบบÖง»ระดิÉฐ์
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : นายพัฒน์ โกจินอก
สังกัด : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กำรบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ มักจะใช้เป็นระบบกำรบ�ำบัดขัน้ ที่ 3 (tertiary treatment) เพือ่ ก�ำจัดเชือ้ โรคและท�ำให้คณ
ุ ภำพ
น�้ำมีควำมสะอำดสูง นิยมปลูกพืชโผล่เหนือน�้ำ (emergent plant) มำกกว่ำพืชลอยน�้ำ (ﬂoating plant) และพืชใต้น�้ำ (submerged
plant) เนือ่ งจำกพืชโผล่เหนือน�ำ้ มีกำรจัดกำรและกำรเก็บเกีย่ วชีวมวลจำกระบบไปใช้ประโยชน์ได้งำ่ ยกว่ำพืชประเภทอืน่ พืชโผล่เหนือน�ำ้ ที่
นิยมใช้ในระบบบึงประดิษฐ์อย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ ต้นธูป กก พุทธรักษำ เป็นต้น โดยจะใช้พชื เหล่ำนีด้ ดู ซับสำรและบ�ำบัดสิง่ สกปรกในน�ำ้ เสีย
พืชในระบบบึงประดิษฐ์จะเจริญเติบโตและผลิตชีวมวลเพิม่ ขึน้ เมือ่ ได้รบั สำรอำหำรจำกน�ำ้ เสีย น�ำ้ ทีอ่ อกจำกบึงประดิษฐ์จงึ มีควำมสะอำดและ
สำมำรถปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สำธำรณะได้ และไม่กอ่ ให้เกิดกำรปนเปอ นเชือ้ โรคและสำรต่ำงๆ อันจะท�ำให้แหล่งน�ำ้ สำธำรณะเกิดกำรเน่ำเสียได้
กำรน�ำข้ำวซึง่ เป็นธัญพืชทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็นอำหำรของประชำกรทัว่ โลก มำประยุกต์ใช้แทนพืชโผล่เหนือน�ำ้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ 2 ด้ำน คือ
กำรบ�ำบัดน�้ำเสียในฐำนะพืชโผล่เหนือน�้ำในบึงประดิษฐ์ และกำรผลิตเมล็ดข้ำวซึ่งเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนและชีวมวล ซึ่งแต่เดิมนั้นพืชโผล่
เหนือน�ำ้ ทัว่ ไปให้เพียงผลผลิตชีวมวลทีอ่ อกจำกระบบ สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ในแง่ของกำรใช้ประโยชน์จำกชีวมวล เช่น กำรท�ำปุย หมัก
และกำรน�ำท�ำอำหำรสัตว์ แต่ข้ำวจะผลิตชีวมวลและเมล็ดข้ำวออกจำกระบบ ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำยมำกขึ้น
ผลกำรทดลอง
การใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เปนพืชโผล่เหนือน�้าเปรียบเทียบกับพืชโผล่
เหนือน�้าได้แก่ กกราชินี ธูปฤาษี และพุทธรักษา พบว่า ข้าวไรซ์เบอรร์รี่
มีประสิทธิภาพสูงกว่ากกราชินีในการบ�าบัดน�้าเสีย และมีประสิทธิภาพที่
ใกล้เคียงกันกับธูปฤาษีและพุทธรักษา ส่วนอัตราการเจริญเติบโตนัน้ มีแนว
โน้มสูงกว่าข้าวที่ปลูกในนาทั่วไป แต่ผลผลิตต่อไร่นั้นพบว่า การปลูกข้าว
ในบึงประดิษฐ์เพือ่ บ�าบัดน�า้ เสียนัน้ มีผลผลิตทีส่ งู กว่าการปลูกในนาทัว่ ไป

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบบ�าบัดแบบบึงประดิษฐ์ที่
ออกแบบให้ใช้พชื โผล่เหนือน�า้ หรือการบ�าบัดน�า้ เสียจากอาคารบ้านเรือนหรือจาก
ฟาร์มปศุสตั ว์ ทีม่ บี อ่ พักน�า้ เสียและมีการปลูกพืชโผล่เหนือน�า้ หรือมีพชื โผล่เหนือน�า้
ชนิดอื่นเจริญอยู่แล้ว โดยสามารถปลูกข้าวทดแทนพืชโผล่เหนือน�้า หรือปลูกแซม
เข้าไปร่วมกับพืชชนิดอืน่ ได้ นอกจากนี้ ยังประยุกต์ใช้นา�้ เสียจากภาคการเกษตรใน
การปลูกข้าวได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบบึงประดิษฐ์หรือ
จากการปลูกด้วยน�้าเสีย อาจมีความไม่เหมาะสมต่อการน�ามาบริโภคของมนุษย์
ซึง่ อาจมีโลหะหนักหรือเชือ้ ก่อโรคปนเปอ นมาได้ โดยอาจน�าไปเปนอาหารสัตว์ เช่น
ไก่ เปด และนกกระทา หรือน�าไปต่อยอดผลิตพลังงานจากเอทานอลต่อไป
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