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ผลงานชีวภัณฑ์ก�ำจัดผักตบชวา KPS: Selectivebio-herbicide to

control water hyacinth ได้มาตรฐานระดับโลก คว้ารางวัลเหรียญทอง เงิน ทองแดง
จาก 3 เวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ สองนั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ได้แก่ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชา
โรคพืช คณะเกษตร ก�ำแพงแสน และ อ.ดร.อาร์ม
อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์สง่ เสริมการวิจยั และถ่ายทอด
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น�ำผลงาน
KPS: Selective bio-herbicide to control water
hyacinth in Thailand หรือ เคพีเอส ชีวภัณฑ์
ก�ำจัดวัชพืชแบบเลือกท�ำลายเพือ่ ควบคุมผักตบชวา
ทีม่ าของชือ่ KPS คือ KU Product for Sustainable
การใช้เชื้อราก�ำจัดผักตบชวา ผลงานชีวภัณฑ์ก�ำจัด
ผักตบชวาเป็นชีววิธีทางธรรมชาติ โดยใช้สิ่งมีชีวิต
ควบคุมสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมการ
ระบาดได้อย่างยัง่ ยืน คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จาก
3 เวทีใหญ่ ในปี 2564 ตอกย�ำ้ ถึงมาตรฐานงานวิจยั ไทย
สูง่ านวิจยั โลก ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวด
นวัตกรรม “Seoul International Invention Fair
2021” (SIIF 2021) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
รางวั ล เหรี ย ญเงิ น จากงานประกวดนวั ต กรรม
Kaohsiung International Invention & Design
Expo (KIDE) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และ
รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรม
International Warsaw Invention Show IWIS
2021 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่าง
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดย
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท�ำหน้าที่ในฐานะ
ผู ้ ป ระสานงานและเสนอชื่ อ หลั ก ของประเทศไทย
ทั้งนี้ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม และ อ.ดร.อาร์ม
อันอาตม์งาม จะเข้ารับรางวัลทั้ง 3 ที่ส�ำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ อย่างเป็นทางการในต้นปี พ.ศ. 2565
ผักตบชวาเป็นวัชพืชน�้ำที่เป็นปัญหาส�ำคัญของ
ประเทศไทยและทัว่ โลก แนวทางการก�ำจัดผักตบชวา
โดยทั่วไปคือการใช้วิธีกล การใช้สารเคมี และการใช้
ชี ว วิ ธี โดยแมลงหรื อ เชื้ อ สาเหตุ โ รคพื ช เชื้ อ รา
Paramyrothecium สายพันธุ์ 448 (TBRC10637)
เป็นเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ผักตบชวา ท�ำให้เกิด
อาการใบไหม้ เป็นสีน�้ำตาล คณะวิจัยจึงได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของเชื้อราชนิดนี้ในการควบคุมการ
แพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา โดยการส�ำรวจและ
เก็บตัวอย่างผักตบชวาทีม่ อี าการใบไหม้จากแหล่งน�ำ้
ในจังหวัดต่างๆ และน�ำมาแยกเชือ้ ราและจ�ำแนกชนิด
ของเชื้ อ รา การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในระดั บ
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ห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และแหล่งน�้ำธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม การน�ำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ควรมี
การศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพแม้จะเป็น
จุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติหรือผักตบชวา ดังนั้น
จึง ได้มีการศึก ษาการก่อโรคกับ พืช อื่น ๆ จ�ำนวน
114 ชนิด (51 วงศ์) ทัง้ พืชบนบกและในน�ำ้ โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจ การศึกษาความเป็นพิษตามข้อก�ำหนด
ซึง่ คณะวิจยั ได้มกี ารศึกษาไปแล้ว ได้แก่ พิษเฉียบพลัน
ทางปาก (Acute oral toxicity) และพิษเฉียบพลันทาง
ผิวหนัง (Acute percutaneous (dermal) toxicity)
ซึง่ ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากให้ผลว่ามีคา่ LD50
เท่ากับศูนย์ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์
และหนูหรือไม่มพ
ี ษิ เฉียบพลันทางผิวหนัง การศึกษา
พิษเฉียบพลันทางลมหายใจในหนู (Acute inhalation
toxicity to rats) การระคายเคืองผิวหนัง (Skin irritation)
การระคายเคืองตา (Eye irritation) ซึ่งพบว่าไม่มี
ความเป็นพิษในทุกการทดสอบตามข้อก�ำหนด
เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชน�้ำที่มีการแพร่
ขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว และเป็นปัญหาทางแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ เป็นปัญหาต่อชุมชน การเกษตร การคมนาคม
อย่างไรก็ตามยังไม่มีเทคโนโลยีใดหรือแนวทางที่
สามารถก�ำจัดผักตบชวาจากแหล่งน�ำ้ ได้อย่างยัง่ ยืน
และลดงบประมาณการก�ำจัดผักตบชวาได้ การน�ำเชือ้ รา
Paramyrothecium สายพันธุ์ 448 (ชือ่ การค้า KPS)
มาใช้ในการควบคุมการขยายพันธุ์และการระบาด
ของผักตบชวาในแหล่งน�้ำได้ ร่วมกับวิธีการเดิม
(วิธีกล) ท�ำให้รัฐบาลสามารถลดงบประมาณในการ

ก�ำจัดผักตบชวาทีเ่ คยใช้วธิ เี ดิมๆ ได้ ซึง่ ในแต่ละปีตอ้ ง
ใช้งบประมาณมหาศาลเพือ่ ก�ำจัดผักตบชวา สามารถ
น� ำ งบประมาณที่ ล ดลงนี้ ไ ปพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ ได้
ส�ำหรับแนวทางการใช้เชื้อราในการควบคุมการแพร่
ระบาดของผักตบชวานั้น สามารถใช้ก�ำจัดได้ทุกช่วง
อายุของผักตบชวา ซึ่งเราควรเน้นการป้องกันการ
เพิ่มจ�ำนวนของผักตบชวาโดยการใช้ตั้งแต่ผักตบ
ชวามีขนาดเล็กตามแนวตลิ่งหรือภายหลังจากการ
เก็บด้วยเครื่องจักรแล้ว ซึ่งจะสามารถควบคุมการ
เพิ่มจ�ำนวนต้นของผักตบชวาได้ ในกรณีที่ต้นโตและ
มีจ�ำนวนต้นหนาแน่นมาก การฉีดพ่นด้วยชีวภัณฑ์
ท�ำให้ต้นตายและสูญเสียน�้ำ ซึ่งในต้นผักตบชวามีน�้ำ
เป็นองค์ประกอบมากถึง 93% เมือ่ ผักตบชวาเป็นโรค
สู ญ เสี ย น�้ ำ บางส่ ว นท� ำ ให้ ผั ก ตบชวาแห้ ง และเบา
การลงเครื่องจักรเพื่อเก็บผักตบชวาออกจากแหล่ง
น�้ำจึงท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและพลังงาน
อย่างไรก็ตาม การจะใช้เชื้อราควบคุมผักตบชวา
ร่วมกับวิธีกลจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องมีความ
ร่วมมือของหน่วยงานรัฐบาล ผูน้ ำ� ชุมชน และชาวบ้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมผักตบชวาโดย
ชีววิธีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยให้
ความรู้จากงานวิจัย และคลองต้นแบบที่ได้มีการ
ใช้แล้วนั้น ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล หรือผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้ำ
เช่น แม่น�้ำส�ำคัญ คลองชลประทานและอ่างเก็บน�้ำ
ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคอื่นๆ

