
ห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และแหล่งน�้าธรรมชาติ  
อย่างไรก็ตาม การน�าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ควรมี 
การศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพแม้จะเป็น
จุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติหรือผักตบชวา ดังนั้น  
จึงได้มีการศึกษาการก่อโรคกับพืชอื่นๆ จ�านวน  
114 ชนดิ (51 วงศ์) ทัง้พชืบนบกและในน�า้ โดยเฉพาะ 
พชืเศรษฐกจิ การศกึษาความเป็นพิษตามข้อก�าหนด  
ซึง่คณะวจิยัได้มีการศกึษาไปแล้ว ได้แก่ พษิเฉยีบพลัน 
ทางปาก (Acute oral toxicity) และพิษเฉยีบพลนัทาง
ผิวหนงั (Acute percutaneous (dermal) toxicity)  
ซึง่ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปากให้ผลว่ามค่ีา LD
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เท่ากับศูนย์ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ 
และหนหูรอืไม่มพีษิเฉยีบพลนัทางผวิหนงั การศกึษา 
พษิเฉยีบพลนัทางลมหายใจในหน ู(Acute inhalation  
toxicity to rats) การระคายเคอืงผิวหนัง (Skin irritation)  
การระคายเคืองตา (Eye irritation) ซึ่งพบว่าไม่มี
ความเป็นพิษในทุกการทดสอบตามข้อก�าหนด 
 เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชน�้าที่มีการแพร่
ขยายพนัธุอ์ย่างรวดเรว็ และเป็นปัญหาทางแหล่งน�า้ 
ธรรมชาติ เป็นปัญหาต่อชมุชน การเกษตร การคมนาคม  
อย่างไรก็ตามยังไม่มีเทคโนโลยีใดหรือแนวทางที่ 
สามารถก�าจดัผกัตบชวาจากแหล่งน�า้ได้อย่างยัง่ยนื 
และลดงบประมาณการก�าจดัผกัตบชวาได้ การน�าเชือ้รา  
Paramyrothecium สายพนัธุ ์448 (ช่ือการค้า KPS) 
มาใช้ในการควบคุมการขยายพันธุ์และการระบาด
ของผักตบชวาในแหล่งน�้าได้ ร่วมกับวิธีการเดิม  
(วิธีกล) ท�าให้รัฐบาลสามารถลดงบประมาณในการ

ก�าจดัผกัตบชวาทีเ่คยใช้วธิเีดมิๆ ได้ ซึง่ในแต่ละปีต้อง
ใช้งบประมาณมหาศาลเพือ่ก�าจดัผกัตบชวา สามารถ
น�างบประมาณที่ลดลงนี้ไปพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้  
ส�าหรับแนวทางการใช้เชื้อราในการควบคุมการแพร่
ระบาดของผักตบชวานั้น สามารถใช้ก�าจัดได้ทุกช่วง
อายุของผักตบชวา ซ่ึงเราควรเน้นการป้องกันการ
เพิ่มจ�านวนของผักตบชวาโดยการใช้ตั้งแต่ผักตบ
ชวามีขนาดเล็กตามแนวตลิ่งหรือภายหลังจากการ
เก็บด้วยเครื่องจักรแล้ว ซ่ึงจะสามารถควบคุมการ
เพิ่มจ�านวนต้นของผักตบชวาได้ ในกรณีที่ต้นโตและ
มีจ�านวนต้นหนาแน่นมาก การฉีดพ่นด้วยชีวภัณฑ์
ท�าให้ต้นตายและสูญเสียน�้า ซึ่งในต้นผักตบชวามีน�้า
เป็นองค์ประกอบมากถงึ 93%  เมือ่ผกัตบชวาเป็นโรค  
สูญเสียน�้าบางส่วนท�าให้ผักตบชวาแห้งและเบา  
การลงเครื่องจักรเพื่อเก็บผักตบชวาออกจากแหล่ง
น�้าจึงท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและพลังงาน 
 อย่างไรก็ตาม การจะใช้เชื้อราควบคุมผักตบชวา
ร่วมกับวิธีกลจะประสบความส�าเร็จได้ต้องมีความ 
ร่วมมอืของหน่วยงานรัฐบาล ผูน้�าชมุชน และชาวบ้าน   
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมผักตบชวาโดย
ชีววิธีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยให้
ความรู้จากงานวิจัย และคลองต้นแบบท่ีได้มีการ
ใช้แล้วนั้น ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล หรือผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้า 
เช่น แม่น�้าส�าคัญ คลองชลประทานและอ่างเก็บน�้า 
ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคอื่นๆ  

 ขอแสดงความยินดีกับสองนัก วิจัย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 
ได้แก่ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชา
โรคพืช คณะเกษตร ก�าแพงแสน และ อ.ดร.อาร์ม  
อนัอาตม์งาม หวัหน้าศูนย์ส่งเสรมิการวจิยัและถ่ายทอด 
เทคโนโลย ีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น�าผลงาน  
KPS: Selective bio-herbicide to control water  
hyacinth in Thailand หรือ เคพีเอส ชีวภัณฑ์
ก�าจัดวชัพชืแบบเลอืกท�าลายเพือ่ควบคมุผกัตบชวา  
ทีม่าของช่ือ KPS คอื KU Product for Sustainable 
การใช้เชื้อราก�าจัดผักตบชวา ผลงานชีวภัณฑ์ก�าจัด
ผักตบชวาเป็นชีววิธีทางธรรมชาติ โดยใช้สิ่งมีชีวิต
ควบคุมสิ่งมีชีวิต ซ่ึงเป็นแนวทางการควบคุมการ
ระบาดได้อย่างยัง่ยนื คว้ารางวลัระดับนานาชาต ิจาก  
3 เวทใีหญ่ ในปี 2564 ตอกย�า้ถงึมาตรฐานงานวิจยัไทย 
สูง่านวจิยัโลก ได้แก่ รางวลัเหรยีญทอง จากงานประกวด 
นวตักรรม “Seoul International Invention Fair 
2021” (SIIF 2021) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวนัที ่1 - 4 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบออนไลน์  
รางวัลเหรียญเงิน จากงานประกวดนวัตกรรม 
Kaohsiung International Invention & Design 
Expo (KIDE)  ณ เมอืงเกาสง ประเทศไต้หวนั 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�านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ท�าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ประสานงานและเสนอชื่อหลักของประเทศไทย 
ทั้งนี้ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม และ อ.ดร.อาร์ม  
อันอาตม์งาม จะเข้ารับรางวัลทั้ง 3 ท่ีส�านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ อย่างเป็นทางการในต้นปี พ.ศ. 2565 
 ผักตบชวาเป็นวัชพืชน�้าที่เป็นปัญหาส�าคัญของ 
ประเทศไทยและทัว่โลก แนวทางการก�าจดัผกัตบชวา 
โดยทั่วไปคือการใช้วิธีกล การใช้สารเคมี และการใช ้
ชีววิธี โดยแมลงหรือเชื้อสาเหตุโรคพืช เช้ือรา 
Paramyrothecium  สายพันธุ ์448 (TBRC10637) 
เป็นเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ผักตบชวา ท�าให้เกิด
อาการใบไหม้ เป็นสีน�้าตาล คณะวิจัยจึงได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของเชื้อราชนิดนี้ในการควบคุมการ
แพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา โดยการส�ารวจและ
เกบ็ตัวอย่างผกัตบชวาทีม่อีาการใบไหม้จากแหล่งน�า้ 
ในจงัหวดัต่างๆ และน�ามาแยกเชือ้ราและจ�าแนกชนิด
ของเชื้อรา การทดสอบประสิทธิภาพทั้งในระดับ 
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รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม 

ผลงานชีวภัณฑ์ก�าจัดผักตบชวา KPS: Selectivebio-herbicide to 

control water hyacinth ได้มาตรฐานระดับโลก คว้ารางวัลเหรียญทอง เงิน ทองแดง

จาก 3 เวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ


