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ดร.วาชิต รัตนเพียร พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในยุคโควิด-19 

  

ปลดหน้ี 10 ลาน ดวยนวัตกรรมเลี้ยง"ปลาชอน" และไอเดียเพาะ"ไมดาง"แบบตรงปก ในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 64 

 

 การที่ประเทศไทยจะกาวพนกับดักความยากจน และกาวขึ้นเปนประเทศมีรายไดปานกลาง คือ การแกปญหาความ

ยากจนใหกับกลุ มเกษตรกร ที่ผานมา เกษตรกรจะประสบปญหาตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ การขาดองค

ความรู ทำใหผลผลิตออกมาไมไดเปนไปตามเปา หรือ ราคาตนทุนผลผลิตสูงเกินจริง ซึ่งงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสามารถเขาไปชวยแกปญหาตางๆ ใหกับเกษตรกรได วันนี้ มีตัวอยางความสำเร็จการนำงานวิจัยและนวัตกรรม

เขามาชวยปลดหนี้กวา 10 ลานบาทของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาชอน และการพัฒนาไมดางในแบบของนักวิจัยชวยสรางรายได

เครือขายผูปลูกไมดอกไมประดับ 

 เลี้ยงปลาชอนเปนหนี้กวา 10 ลาน คิดฆาตัวตาย 

 งานวิจัยนวัตกรรมชวยปลดหนี้ไดภายใน 2ป 

 เกษตรกร หมูบานหวยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง เปนหมูบานที่เลี้ยงปลาชอนกันเปนอาชีพหลัก 

และหลังจากตลาดปลาชอน ที่มาจากประเทศเพื่อนบาน อยางกัมพูชา เขามาตีตลาด สงผลใหราคาปลาชอนที่เคยราคาสูงถึง 

กิโลกรัมละ 120-130 บาท ราคาตกลงไปเหลือ กิโลกรัมละ 60-70 บาท ในขณะที่ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ก็ยังคงสูงอยูที่

กิโลกรัมละ 60-63 บาท เกษตรกรจึงประสบปญหาการขาดทุน และเกษตรกรรายหนึ่งที่มีบอเลี้ยงปลาชอนมากถึง 7 บอ บนพื้นที่

ประมาณ 15 ไร พอเจอปญหาราคาปลาตก เมื่อป 2561 เพียงแคปเดียว เกษตรกรรายนี้เปนหนี้กวา 10 ลานบาท เจาของบอ

หาทางออกไมได คิดจะฆาตัวตาย เพราะทนรับภาระหนี้ที่มีกวา 10 ลานบาทไมไหว สุดทายก็หนีไปบวช ท้ิงทุกอยางไวใหลูกดูแล

กิจการบอเลี้ยงปลาตอ 

 จนกระท่ัง ทาง รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองนนทบุรี ไดเขามาชวยเหลือผานการสนับสนุนดานงบการ

วิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วช. เมื่อป 2562 

หลังจากที่เกษตรกรประสบปญหาดังกลาวขางตน ทางอาจารยลงพื้นที ่เขาไปศึกษาการเลี้ยงปลาชอนรวมกับเกษตรกร และ

อาจารยไดนำความรูเขาไปถายทอดใหกับเกษตรกรในพื้นท่ี 

  

 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผูจั้ดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที 23   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน้า      มูลค่าข่าว  180,000.- 
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 เริ่มจากการแกปญหาการผลิต ทำอยางไรจึงจะทำใหตนทุนการผลิตสามารถลดลง ซึ่งการลดตนทุนการผลิต ของ

อาจารยทำออกมา 2 แนวทาง การลดตนทุนทางดานอาหาร โดยศกึษาวา ควรจะตองใหอาหารปลาอยางไร เชน การใหอาหารใน

แตละวันเหมาะกับวัย เหมาะกับชวงเวลาของการใหอาหารหรือไม หลังจากไดศึกษาจนไดสูตรข้ึนมา รูวาแตละวันเราตองใหอาหาร

เทาไหร ทำใหตนทุนคาอาหารลดลงไปกวา 30% ซึ่งเดิมตนทุนคาอาหารเลี้ยงปลาอยูที่ประมาณ 60% ของตนทุนทั้งหมด ถา

สามารถลดตนทุนคาอาหารได ชวยลดตนทุนการเลี้ยงปลาไดเยอะมาก 

 นอกจากนี้ ไดปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลาในรูปแบบการเล้ียงจากบอดิน มาเปนการเลี้ยงในกระชัง และติดตั้งเครื่องตีนํ้า

เพื่อชวยเพิ่มออกซิเจนในนํ้า ถาออกซิเจนในนํ้ามีปริมาณที่สูงกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ทำใหสภาพอากาศบริสุทธ์ิปลาก็จะกินอาหาร

ไดดี ซึ่งสังเกตไดจากถาผูเลี้ยงใหอาหารในชวงเวลาประมาณ 8-9 โมงเชา รอใหแดดออก ปริมาณออกซิเจนในนํ้าเพิ่มขึ้นปลาจะกิ

อาหารไดดี และไมมีอาหารเหลือทิ้งกนบอ แตเกษตรกรที่เลี้ยงทั่วไป มักใหอาหารปลาตอน 6 โมงเชา ซึ่งคาออกซิเจนในนํ้าตํ่ามา

ปลาไมกินอาหารทำใหนํ้าเนาเสีย ปลาก็จะไมโต และขอดีของการใสเครื่องตีนํ้า ยังทำใหนํ้าหมุนเวียนตลอดเวลา ปลาก็จะไดวายนํ้

กำลัง ซึ่งชวยใหปลาแข็งแรง มีกลามเนื้อ ไมมีไขมัน พอนำมาทำอาหารจะไดปลาที่รสชาติดี เนื้อแนน หวานตามธรรมชาติ ไขมัน

นอย 

 อาจารยเจษฎา กลาวถึง การปรับมาเลี้ยงปลาในกระชัง มีขอดีกวาการเลี้ยงปลาในบอดิน อีกหลายประการ เชน การ

เลี้ยงปลาในกระชัง แบบตีนํ้าเติมออกซิเจน ยังชวยแกปญหาอาการปลาแกมตอบ หรือปลาดาบได ซึ่งปลาชอนถามีอาการปลาแก

ตอบ หรือปลาดาบราคาขายปลาเหลือแคกิโลกรัมละ 30-40 บาทเทานั้น ผูบริโภคนิยมกินเนื้อตรงแกมปลาชอน และขอดีของการ

เลี้ยงอนุบาลปลาในกระชัง เดิมเพาะอนุบาลปลาในบอดิน ทำใหไดลูกปลาท่ีไมสมบูรณ และโอกาสการรอดของลูกปลาไดนอย แต

พอนำเทคโนโลยี บวกกับการเพาะในกระชัง ทำใหเกษตรกรไดลูกปลาที่สมบูรณ และไดจำนวนการรอดของลูกปลามากขึ้น ชวย

ลดตนทุนลูกปลาจากเดิมอยูที่ตัวละ 3 บาท เหลือตนทุนลูกปลาตัวละ 2 บาท ประหยัดไป 1 บาท ซึ่งแตละบอตองใชปลาหลัก

แสน หลักลานตัว ประหยัดตนทุนไปไดเปนหลักลานบาท 

 นอกจากนี้ การเลี้ยงปลาในกระชัง ยังชวยใหเกษตรกรประหยัดคาแรงงานในการจับปลา ซึ่งการจับปลาชอนตางจาก

การจับปลาทั่วไป โดยลูกคาจะเปนคนกำหนดวาเขาตองการปลาขนาดไหน เชน ลูกคาซื้อไปทำปลายาง ตองการปลาไซด ใหญ 2-

3 ตัวตอกิโลกรัม ลูกคาที่ตองการปลาชอนไปทำปลาเค็ม ตองการปลาขนาด 4-5 ตัวตอกิโลกรัม และลูกคาตองการปลาขนาด

ใหญมาก คือ 1 กิโลกรัมข้ึนไป ซึ่งตนทุนการลากปลาแตละครั้ง ไมต่ํากวา 10,000 บาท แตถาเลี้ยงปลาในกระชัง ตัดตนทุนตรงนั้น

ไปได โดยยกกระชังข้ึนมาและคัดเลือกปลาไดเลย 
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 อาจารยเจษฎา เลาวา หลังจากไดนำความรูเทคนิคตางๆ ไปถายทอดใหกับเกษตรกร ระยะเวลาผานไปประมาณ 2-3 

ป เกษตรกร ซึ่งมีปญหาหนี้สินจากการเลี้ยงปลาชอน ก็สามารถใชหนี้ไดหมด โดยเฉพาะเกษตรกรรายที่เปนหนี้ จำนวนกวา 10 

ลานบาท และคิดจะฆาตัวตาย วันนี้ ไดลูกชายมาสานตอทางอาจารยก็เขาไปชวยและทำงานรวมกัน วันนี้ ผานมากวา 2 ป 

นอกจากจะปลดหนี้กวา 10 ลานบาทไดแลว ยังไดรับผลิตลูกพันธุปลาทับทิม สงใหกับบริษัทแหงหนึ่งดวย และยังไดเปนวิทยากร 

ถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ ไดเลี้ยงปลาแบบลดตนทุน และไดผลผลิตที่ดี จากการนำแนวคิดเทคโนโลยีงานวิจัย

นวัตกรรมเขามาชวย  

 ทั้งนี้ การปลดหนี้ ของเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาชอน ที่หมูบานหวยคันแหลน จังหวัดอางทองในครั้งนี้ ไมไดแคการลด

ตนทุนในกระบวนการเลี้ยงเทานั้น สวนหนึ่ง ทางมทร.สุวรรณภูมิ ยังไดสง “อาจารยจันทรเพ็ญ บุตรใช” มาชวยดูแลดานการ

แปรรูปผลผลิตเพ่ิมมูลคาใหกับปลาชอน โดยทำปลาชอนรา คุกก้ีปลาชอน และปลาชอนเคม็ฯลฯ 

 

ไมดางเพาะเนื้อเยื่อแบบนกัวิจัย ไดตนพันธุตรงปกแนนอน 

 หลังจากที่กระแสไมดางมาแรง ทำใหหลายคนไดมีรายไดจากการจำหนายตนไมในชวงสถานการณโควิดที่บางคนก็ตอง

ตกงาน หรือ บางคนตองการหารายไดเสริม ในขณะท่ีบางคนก็กลายเปนเศรษฐีแบบไมรูตัวจากการโดดลงมาทำตนไมดางขาย ดวย

เหตุนี้ เอง ทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) จึงไดนำเรื่องของวิทยาศาสตรและวิจัย เขามา

ชวยเหลือกลุมผูเพาะเลี้ยงไมดาง โดยการตอยอดจากงานที่ วว.ดำเนินการในเรื่องของการเพาะขยายพันธุไมดอกไมประดับ ที่ทำ

มาอยางตอเนื่อง เพื่อชวยผูเพาะเลี้ยงไมดอก ไมประดับจะไดมีตนไมสายพันธุใหมออกสูตลาด 

 นายอนันต พิริยะภัทรกิจ นักวิจัย วว.กลาววา ทางวว. ไดทำการพัฒนาสายพันธุไมดางมากอนหนาที่จะมีกระแสของ

ไมดางในประเทศไทย แตหลังจากที่มีกระแสเรื่องของไมดาง ทาง วว. ไดดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดางสำเร็จหนึ่งสายพันธุ 

นั่นคือ สายพันธุตนไทรดาง ปจจุบันไดดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปใหกับกลุมผูเพาะเลี้ยงไมประดับไปแลวกลุม

เครือขายคลัสเตอรไปแลวกวา 40 แหง และผูที่ไดรับการถายทอดไดมีการนำออกมาจำหนายในทองตลาดบางแลว แตเนื่องจาก

ไทรดางยังไมไดอยูในกลุมนักเลนไมดางตองการมากนัก ทำใหราคาไมไดสูงมากเหมือนไมดางประเภทอื่นๆ ราคาเริ่มตนอยูที่หลัก

รอยไปจนถึงสูงสุดหลักพันบาท สูงสุดตอนนี้อยูที่ประมาณ ตนละ 5,000 บาท 

 นอกจากไมดางที่ทางวว.ทำวิจัยรวมกับ เครือขายไมดอกไมประดับแลว ที่ผานมา วว. ไดพัฒนาสายพันธุบอนสี ซึ่งทำ

รวมกับเครือขายในจังหวัดเลย แตการทำวิจัยบอนสีของเราเริ่มมากอนจะมีกระแสไมดาง ดังนั้น บอนสีที่เราพัฒนาจะเนนที่รูปของ

ใบ และสีของใบจะตองสวย ไมไดเนนสายพันธุที่เปนใบดาง อยางไรก็ดี ในสวนของไมดาง ทาง วว.อยูระหวางการดำเนินการวิจัย

ไมดางประเภทอ่ืนๆ เพื่อใหเครือขายคลสัเตอรไมดับไดนำไปใชประโยชนตอไป และเนื่องจากเปนงานวิจัย ขอดีคือ จะไดตนพันธุที่

เหมือนอยางที่ตองการ แตการทำวิจัยและพัฒนาสายพันธุตนไม ตองใขระยะเวลาอยางนอยตอง 6 เดือนขึ้นไปถึงจะไดตนพันธุ

อยางที่ตองการ 

 ดานดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

กลาววา ที่ผานมา วว.ไดทำงานวิจัยรวมกับเครือขายคลัสเตอรของไมดอกไมประดับ นอกจากงานวิจัยตนไมสายพันธุใหมแลว ยัง

ทำงานรวมกันในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดกระแสไมประดับในตลาด โดยเฉพาะในชวงคนทำงาน WFH ความ

ตองการไมประดับเพ่ิมมากข้ึน การทำประชาสัมพันธชวยกระตุนตลาดเกิดการซื้อขายไมประดับกันในวงกวาง เกิดการสรางอาชีพ 

สรางรายไดในชวงนั้นดวย 
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 ทั้งนี้ งานของ วว. ในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุไมดอกไมประดับ นอกจากจะทำงานรวมกับเกษตรกรผูปลูกไม

ดอกไมประดับเชิงพาณิชย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ไมประดับที่ทางวว.พัฒนา เชน เบญจมาศ ทำกวา 40 ชนิด 

เพื่อใหเกษตรกรนำไปใชประโยชนตอไป และ ในสวนของคลัสเตอรไมประดับ เราที่ทำงานรวมกับเครือขาย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มศว ทำวิจัยเกี่ยวกับไมฟอกอากาศ แมวาที่ผานมา การทำไมฟอกอากาศกันอยูแลว แตไมมีงานวิจัยรองรับ 

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับบริโภควาไมชนิดนั้นสามารถฟอกอากาศไดจริง ทาง วว. ไดรวมกับ มศว ทำวิจัยเกี่ยวกับไมฟอก

อากาศ คาดวาผลการวิจัยจะออกมาในเร็วๆน้ี 

 

 วช.ขนงานวิจัย พรอมใชประโยชน โชวงาน มหกรรมงานวิจัย ป 2564 

 ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ กลาววา สำนักงานการวิจยัแหงชาติ (วช.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรวจิัยและนวัตกรรม รวมกับเครอืขายระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัย ป 2564 ระหวาง

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด โดยการจัดงาน

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติในครั้งนี้ วัตถุประสงค เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ผูทรงเปน “พระบิดาแหงการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตองานวิจัย

ไทย โดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนนิมาเปนประธานในพิธีเปดงาน“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564 (Thailand Research 

Expo 2021)” โดยปนี้ จัดขึ้นเปนปที่ 16 มีหนวยงานเขารวมมากกวา 100 หนวยงาน ผลงานไมตํ่ากวา 500 ผลงาน 

 โดยภายในงาน ประกอบดวย นิทรรศการ อาทิ “นิทรรศการรางวัลแหงเกียรติยศ Platinum Award” และ 

“นิทรรศการชุมชนเขมแข็งในระบบวิจัยและนวัตกรรม” การประชุม/สัมมนาในหัวขอสำคัญของประเทศ สวนกิจกรรม Highlight 

Stage นำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐท่ีมีความพรอมใชประโยชน ทั้งในระดับชุมชน องคกร และพาณิชย และกิจกรรม 

Thailand Research Symposium 2021 นำเสนอผลงานวิจัยในสาขาตางๆ ของนักวิจัย กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสาย

อุดมศึกษา 2564 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และ กิจกรรม Research Clinic ใหคำปรึกษา 

สำหรับ MASCOT ในปนี้ “ทูตวิจัย” ประจำป 2564 “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ” ตัวแทนพลังคนรุนใหมท่ีมีความชางสังเกต เรียบ

งาย และสามารถเขาถึงงานวิจัยใกลตัวได นอกจากนี้ มีการจัดแสดงและจำหนายผลิตภัณฑจากรานคาภาครัฐ เอกชนและโครงการ

ในพระราชดำร ิ

 ผ ู  สนใจ  สามารถลงทะ เบ ียนเข  าร  วมงานได   ท ั ้ ง ร ูปแบบออนไลน   และ  Onsite ผ  านทาง 

www.researchexpo.nrct.go.th สวนรูปแบบ Onsite จำกัดเฉพาะผูลงทะเบียนลวงหนา โดยตองไดรับวัคซีนโควิด อยาง

นอย 2 เข็ม และผานการคัดกรองตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ติดตอเพิ่มเติมไดที่โทร.0-2579-1370 ตอ 515 , 

517,518,519 และ 524 

 


