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      จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท า
วิจัยอย่างไร น าไปสู่เชิงพาณิชย์ นั้น 
      ผู้ถ่ายทอดความรู้  คือ รองศาสตราจารย์  ดร.สนอง      
เอกสิทธิ์ ได้อธิบายและแนะน าวิธีการท าวิจัยอย่างไร เพ่ือ
น าไปสู่เชิงพาณิชย์ มีดังต่อไปนี้ คือ 
      การท าวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ - ผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้กว่างถึง
การท าวิจัยในเชิงพาณิชย์ทีเน้นเรื่องของการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า หรือสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ในภาคการเกษตร น ามา
ยกระดับเพ่ือให้สามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ที่เราก าลังจะกลายเป็นประชาคม
อาเซียน ที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่มากกว่า 600 ล้านคน จาก 10 
ประเทศ และเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมให้กับประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้น ในครั้งนี้ผู้
ถ่ายทอดความรู้ ได้น ากรณีการแปลงสินค้าเกษตรธรรมดาๆ ให้
กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ คือ ‘ข้าวตอกซับน้ ามัน’ เพ่ิมมูลค่า
ข้าวไทย-ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยมีความถามอยู่ในใจของผู้
ถ่ายทอดความรู้ว่า ท าไมป๊อปคอร์นที่เป็นผลผลิตจากข้าวโพด
จึงกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม และมีมูลค่าการตลาด
มหาศาล เมื่อหันกลับมามองข้าวตอกของไทย ที่ดูๆ แล้ว ก็ไม่
แตกต่างจากป๊อปคอร์น แต่กลับไม่เป็นสินค้าระดับนานาชาติ 
ทั้งๆที่คนไทยรู้จักข้าวตอกมากกว่า 100 ปี เราท าอย่างไรให้
ข้าวตอกไทยมีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่” นี่คือ ข้อสังเกตที่เป็น
ปัญหาคาใจจนน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ในเชิง
พาณิชย์ ของผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ใ นครั้ งนี้  โ ดยท่ าน เป็ น
นักวิทยาศาสตร์แถวหน้าของเมืองไทย รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ 
อาจารย์ประจ า หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “คนไทยคุ้นเคย
ข้าวตอกกันดี ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในงานพิธีมงคล เพ่ือสื่อความ
หมายถึงการแตกหน่อออกผล ความเจริญงอกงาม และ
ส่วนประกอบในกระยาสารท ขนมไทยที่คุ้นเคยกันมานาน แต่
มันก็เป็นผลผลิตที่ท ากินท าใช้กันแค่ภายในประเทศ มันยังไม่
สามารถออกไปตีตลาดโลกได้อย่างป๊อปคอร์น จึงกลายเป็นแรง
บันดาลใจในการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวไทย 
จากการน าข้าวตอกที่คั่วจากข้าวเปลือก มาวิเคราะห์พบว่า 

     การท าวิจัยอยา่งไร น าไปสู่เชิงพาณิชย์ 
สรุปได้ดงันี้ 
               ผู้ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้  คื อ  ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ได้อธิบายและ
แนะน าวิธีการท าวิจัยอย่างไร เพื่อน าไปสู่ เชิ ง
พาณิชย์ มีดังต่อไปนี้ คือ 
      การท าวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ - ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ได้กว่างถึงการท าวิจัยในเชิงพาณิชย์ทีเน้นเรื่องของ
การเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่
ในภาคการเกษตร น ามายกระดับเพื่อให้สามารถ
แข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ในทุกระดับ โดยเฉพาะใน
กลุ่มอาเซียน ที่เราก าลังจะกลายเป็นประชาคม
อาเซียน ที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่มากกว่า 600 ล้านคน 
จาก 10 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สามารถ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้กับประเทศ
ไทยได้เพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้น ากรณี
การแปลงสินค้าเกษตรธรรมดาๆ ให้กลายเป็น
นวัตกรรมใหม่ คือ ‘ข้าวตอกซับน้ ามัน’ เพิ่มมูลค่า
ข้าวไทย-ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยมีความถามอยู่ใน
ใจของผู้ถ่ายทอดความรู้ว่า ท าไมป๊อปคอร์นที่เป็น
ผลผลิตจากข้าวโพดจึงกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความ
นิยม และมีมูลค่าการตลาดมหาศาล เมื่อหันกลับมา
มองข้าวตอกของไทย ที่ดูๆ แล้ว ก็ไม่แตกต่างจากป๊
อปคอร์น แต่กลับไม่เป็นสินค้าระดับนานาชาติ ทั้งๆ
ที่คนไทยรู้จักข้าวตอกมากกว่า 100 ปี เราท า
อย่างไรให้ข้าวตอกไทยมีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่” นี่
คือ ข้อสังเกตที่เป็นปัญหาคาใจจนน าไปสู่การวิจัย
และพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ของผู้
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ใ น ค รั้ ง นี้  โ ด ย ท่ า น เ ป็ น
นักวิทยาศาสตร์แถวหนา้ของเมืองไทย รศ.ดร.สนอง 
เอกสิทธิ์ อาจารย์ประจ า หน่วยปฏิบัติการวิจัย
อุปกรณ์รับรู้  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “คนไทยคุ้นเคยข้าวตอก
กันดี ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในงานพิธีมงคล เพื่อสื่อ
ความหมายถึงการแตกหนอ่ออกผล ความเจริญงอก
งาม และส่วนประกอบในกระยาสารท ขนมไทยที่
คุ้นเคยกันมานาน แต่มันก็เป็นผลผลิตที่ท ากินท าใช้
กันแค่ภายในประเทศ มันยังไม่สามารถออกไปตี
ตลาดโลกได้อย่างป๊อปคอร์น จึงกลายเป็นแรง
บันดาลใจในการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข้าวไทย จากการน าข้าวตอกที่คั่วจากข้าวเปลือก 
มาวิเคราะห์พบว่า โครงสร้างข้าวตอกมีความคล้าย
ฟองน้ า ที่มีรูพรุนขนาด 80-100 ไมโครเมตร 
ต่อเนื่องกันทั้งเม็ดข้าวตอก มีสมบัติในการดูดซับได้
ดี” ในขณะเดียวกัน รศ.ดร.สนอง ก็พบว่า ในการ
ท าอาหารไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน หรือร้านอาหาร 
มักจะมีการใช้กระดาษซับน้ ามันกับอาหารประเภท
ทอดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกระดาษซับน้ ามันก็มีราคา
สูง และน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ได้เพียงครั้งหรือ



   
โครงสร้างข้าวตอกมีความคล้ายฟองน้ า ที่มีรูพรุนขนาด 80-
100 ไมโครเมตร ต่อเนื่องกันทั้งเม็ดข้าวตอก มีสมบัติในการดูด
ซับได้ดี” ในขณะเดียวกัน รศ.ดร.สนอง ก็พบว่า ในการ
ท าอาหารไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน หรือร้านอาหาร มักจะมีการใช้
กระดาษซับน้ ามันกับอาหารประเภททอดเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
กระดาษซับน้ ามันก็มีราคาสูง และน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ได้
เพียงครั้งหรือสองครั้งก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ ด้วยสมบัติการดูด
ซับน้ ามันของข้าวตอก น่าจะใช้ทดแทนกระดาษซับน้ ามันได้ดี 
       ในการศึกษาเบื้องต้น พบว่าข้าวตอกสามารถดูดซับน้ ามัน
ได้ดี และใช้ได้หลายครั้งกว่าที่ข้าวตอกจะอ่ิมตัวด้วยน้ ามันจาก
อาหารทอด และเมื่อข้าวตอกซับน้ ามันเต็มที่แล้วในการก าจัด
ท าลายก็สามารถท าได้ง่าย ด้วยการน าไปเป็นอาหารสัตว์ได้
ทันที ท าให้ไม่มีของเหลือทิ้ง  (เป็นการจัดการนวัตกรรมที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เหลือทิ้งในทุกขั้นตอน ) ไม่สร้าง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับกระดาษซับน้ ามันที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แม้จะผลิตจากกระดาษมีความปลอดภัยและสัมผัส
อาหารได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการผลิตต้องมีการใช้
สารเคมี เมื่อใช้เสร็จแล้วกลายเป็นขยะที่ต้องก าจัดไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ เหมือนกับข้าวตอกซับน้ ามัน ขณะนี้ผู้
ถ่ายทอดความรู้ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในรูปของหมอน
ซับน้ ามันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ในขั้นต่อไปจะได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกซับน้ ามันในรูปแบบแผ่นพร้อมใช้งาน หรือ
รูปลักษณ์อ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือสามารถที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
ต่อไป ไม่เพียงแต่ข้าวตอกซับน้ ามันอาหารเท่านั้น รศ.ดร.สนอง 
ยังมองประโยชน์ไปถึงการใช้ข้าวตอกเป็นวัสดุดูดซับน้ ามันและ
สารเคมี เช่น น้ ามันปนเปื้อนในแหล่งน้ า สารเคมีปนเปื้อนในน้ า 
น้ ามันที่หกบนพ้ืนถนน น้ ามันบนอุปกรณ์ช่าง การก าจัดคราบ
น้ ามัน ในโรงงานอุตสาหกรรม และอู่ซ่อมรถ เมื่อใช้ข้าวตอกไป
ซับน้ ามันหรือสารเคมีปนเปื้อนแล้ว วิธีก าจัดคือ การน าไปเผา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร ไม่สร้าง
มลพิษและสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเนื่องหลังการใช้ประโยชน์ อีกหนึ่ง
ผลงานจาก “ข้าวตอกซับน้ ามัน” ที่รศ.ดร.สนอง เตรียมน า
เผยแพร่สู่ตลาด คือการน าไปใช้เป็นวัสดุดูดซับและปลดปล่อย
กลิ่นน้ าหอมระเหย ในวงการสปา หรืออโรมาเธอราปี ที่จะ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยขั้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอีก
มาก แต่สามารถน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดนวัตกรรมนี้ได้ 

สรุป การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรส่งผลดีต่อการ
ใช้สินค้าเกษตรในประเทศไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นใน
เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

สองครั้งก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ ด้วยสมบัติการดูดซับ
น้ ามันของข้าวตอก น่าจะใช้ทดแทนกระดาษซับ
น้ ามันได้ดี 
       ในการศึกษาเบื้องต้น พบว่าข้าวตอกสามารถ
ดูดซับน้ ามันได้ดี และใช้ได้หลายครั้งกว่าที่ข้าวตอก
จะอิ่มตัวด้วยน้ ามันจากอาหารทอด และเมื่อ
ข้าวตอกซับน้ ามันเต็มที่แล้วในการก าจัดท าลายก็
สามารถท าได้ง่าย ด้วยการน าไปเป็นอาหารสัตว์ได้
ทันที ท าให้ไม่มีของเหลือทิ้ง  (เป็นการจัดการ
นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เหลือทิ้งใน
ทุกขั้นตอน) ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบ
กับกระดาษซับน้ ามันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แม้จะ
ผลิตจากกระดาษมีความปลอดภัยและสัมผัสอาหาร
ได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการผลิตต้องมีการ
ใช้สารเคมี เมื่อใช้เสร็จแล้วกลายเป็นขยะที่ต้อง
ก าจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ เหมือนกับ
ข้าวตอกซับน้ ามัน ขณะนี้ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้
น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในรูปของหมอนซับ
น้ ามันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ในขั้นต่อไปจะได้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตอกซับน้ ามันในรูปแบบ
แผ่นพร้อมใช้งาน หรือรูปลักษณ์อื่นๆ ต่อไป เพื่อ
สามารถที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป ไม่เพียงแต่
ข้าวตอกซับน้ ามันอาหารเท่านั้น รศ.ดร.สนอง ยัง
มองประโยชน์ไปถึงการใช้ข้าวตอกเป็นวัสดุดูดซับ
น้ ามันและสารเคมี เช่น น้ ามันปนเป้ือนในแหล่งน้ า 
สารเคมีปนเป้ือนในน้ า น้ ามันที่หกบนพื้นถนน 
น้ ามันบนอุปกรณ์ช่าง การก าจัดคราบน้ ามัน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และอู่ซ่อมรถ เมื่อใช้ข้าวตอก
ไปซับน้ ามันหรือสารเคมีปนเป้ือนแล้ว วิธีก าจัดคือ 
การน าไปเผาใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นการใช้ประโยชน์
อย่างครบวงจร ไม่สร้างมลพิษและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่อเนื่องหลังการใช้ประโยชน์ อีกหนึ่งผลงานจาก 
“ข้าวตอกซับน้ ามัน” ที่รศ.ดร.สนอง เตรียมน า
เผยแพร่สู่ตลาด คือการน าไปใช้เป็นวัสดุดูดซับและ
ปลดปล่อยกลิ่นน้ าหอมระเหย ในวงการสปา หรืออ
โรมาเธอราปี ที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน โดยขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่
กล่าวมาจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกมาก แต่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดนวัตกรรมนี้ได้ 
      สรุป การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร
ส่งผลดีต่อการใช้สินค้าเกษตรในประเทศไทยเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์ต่อไปใน
อนาคต 

 


