Published: 18 Jul 2013 at 00.00

Capital Rice joins anti-bug fight
Newspaper section: Business

Capital Rice, Thailand's leading organic rice producer and distributor, has teamed
with the National Innovation Agency (NIA) and Siam Waterflame Co in adopting a
system in which nitrogen is used to eradicate weevils in grain.

Science and Technology Minister Peeraphan Palusuk (centre) join rice executives in
testing the technology to use nitrogen to kill rice weevils. SOMCHAI POOMLARD

The system will replace the existing method in which carbon dioxide is used in the
vacuum packing process.
The new method is considered safe for consumers and will keep organic rice free
from any chemicals.
"Using nitrogen will significantly help to reduce time and expense in eradicating the
insects," said deputy managing director Wanlop Pichpongsa.
Insects such as weevils multiply rapidly, especially on chemical-free rice. Lengthy
storage will see the insects breed. If rice is stored for about three months, the
average number of weevils is 23 per kilogramme but would likely be significantly
higher if rice is kept longer.

For regular rice, methyl bromide gas is applied to fumigate the grain when
stockpiled. This gas is the most inexpensive, costing only 2-5 baht a tonne and
effective in killing the insects, even their eggs and cocoons.
However, Thailand will ban the gas in 2015, joining 177 other countries, in order to
reduce ozone layer depletion. Some developed countries stopped using methyl
bromide in 2005.
Samrit Jeang, the managing director of Siam Waterflame, said many rice firms back
then turned to phosphine, which was also cheap at 12 baht a tonne of rice and could
get rid of weevils after 5-7 days of fumigation.
For organic rice, carbon dioxide is pumped into containers to weaken and kill the
insects. The method costs about 110 baht/tonne and takes as long as 15 days to kill
weevils.
With the new method, oxygen levels in a container will be reduced to 0.5% with
nitrogen taking up the rest. Normal air consists of 21% oxygen, 78% nitrogen and
1% of other gases.
"The insects and eggs are eradicated within a week," Mr Samrit said.
It is also a cheap process, as the cost of the gas is about 10 baht per tonne of rice.
The system has been tested over the past two years and monitored by the
Agriculture Department.
The NIA has also provided financial backing for the new system as part of its
attempts to promote innovation in rice cultivation and the production and export of
organic rice.
Thailand produced about 69,000 tonnes of organic rice last year, of which 6,000
tonnes were exported for 243 million baht.
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Ministry eyes nitrogen as fumigant
JUTARAT THIPNUMPA

THE SCIENCE and Technology Ministry is now promoting the use of
nitrogen as a fumigant for stockpiled rice, describing it as a safe, quick
and low-cost option.
"It's going to be a new alternative for entrepreneurs, especially those in the organicrice sector," Science and Technology Minister Peerapan Palusuk said yesterday.
Wanlop Pichpongsa, deputy managing director at Capital Rice Co, said that Thailand
exports more than Bt243 million worth of organic rice every year.
Capital Rice is working with Siam Water Flame Co and the Department of Agriculture
in a Bt24-million project to develop a nitrogen-based system for the eradication of
weevils and red-flour beetles in stored rice.

Peerapan recently visited Capital Rice's facility in Samut Prakan to see how the
nitrogen-based system worked. "The rice weevils and red flour beetles cannot
survive when the storage room's atmosphere has 99.5 per cent nitrogen," he
explained.
Meanwhile, concerns have been growing about the safety of packaged rice. Recent
tests show that packaged rice sold under certain brands have a high level of methyl
bromide, a chemical used to eradicate insects. The authorities are planning to ban
this chemical in the near future. Phosphine is another chemical widely used for the
purpose.
In the organic-rice sector, carbon dioxide is used in controlled-atmosphere storage
to kill insects instead of chemicals.
Samrit Sae Jiang, president of Siam Water Flame, said nitrogen worked faster and
was cheaper and safer in comparison to carbon dioxide.
"Nitrogen costs just Bt10 per tonne, while carbon dioxide costs Bt110 per tonne," he
said, adding that the nitrogen-based pest-control system was also used in other
countries such as the Netherlands.
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ทางเลือกกาจ ัด "มอด" ในข้าว อ ัดไนโตรเจนให้ขาดใจตาย

ั
นายสมฤทธิ
์ แซ่เจียง จาก สยามวอเตอร์เฟรม ผูพ
้ ัฒนาระบบกาจ ัดมอดด้วย
ไนโตรเจน

เผยนว ัตกรรมกาจ ัดมอดและด้วงงวงข้าวด้วยก๊าซไนโตรเจน ไม่มส
ี ารเคมีตกค้าง
้ ล ักการทาให้ขาดออกซเิ จนจนตาย ได้แนวคดจากเนเธอร์แลนด์ทใี่ ชค
้ วบคุมการ
ใชห
้ ดแทนเทคนิครม
หายใจของผลไม้เพือ
่ ยืดอายุ เหมาะแก่การผลิตข้าวอินทรียเ์ พือ
่ ใชท
คาร์บอนไดออกไซด์ทม
ี่ รี าคาแพง
ั หล่อโลหการ ผู ้อานวยการสานั กนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เผยนวัตกรรม
นายศุภชย
้ กการทาให ้ภายในบริเวณเก็บข ้าวมี
กาจัดมอดและด ้วงงวงข ้าวด ้วยก๊าซไนโตรเจน ซงึ่ ใชหลั
ออกซเิ จนตาด
่่ ้วยการอัดก๊าซไนโตรเจนซงึ่ เป็ นก๊าซเฉื่อยทีม
่ อ
ี ยูม
่ ากในอากาศทั่วไป เพือ
่ ให ้มอด
และด ้วงงวงข ้าวขาดอากาศหายใจ
ในอากาศทั่วไปมีไนโตรเตนประมาณ 77% และออกซเิ จน 21% ซงึ่ ระบบกาจัดมอดนีใ้ ช ้
ั ออกซเิ จน และปล่อยก๊าซทีเ่ หลือ
วิธด
ี ด
ู อากาศภายในห ้องเก็บข ้าวสารออกมาผ่านเครือ
่ งดูดซบ
่
ึ
้
่
ั
กลับเข ้าไป ซงเป็ นขึน
้ ตอนทีใ่ ชเวลาประมาณ 6-8 ชวโมง เพือ
่ ให ้เหลือออกซเิ จนตา่ กว่า 0.5%

ื้ มอดและด ้วงตัวเต็มวัยจะตายภายใน 1-2 วัน แล ้วตัวอ่อน
และมีไนโตรเจนในระบบ 99.5% ซอ
้ ดคือใชเวลา
้
และไข่จะตายตาม สว่ นในระยะดักแด ้จะตายชาสุ
7 วัน
ทัง้ นี้ สนช.ได ้ให ้การสนับสนุน บริษัท สยาม วอเตอร์เฟลม จากัด พัฒนาระบบดังกล่าวเมือ
่
3 ปี ทแ
ี่ ล ้วผ่านโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็ นทุน และโครงการนวัตกรรมดี ไม่มด
ี อกเบีย
้ เป็ นเงิน
1.13 ล ้านบาท โดยมีการพัฒนาระบบ 2 ชว่ ง คือ ชว่ งพัฒนาเครือ
่ งต ้นแบบผลิตก๊าซไนโตรเจน
ิ ธิภาพเป็ นทีน
้
ซงึ่ ได ้ประสท
่ ่าพอใจ จึงพัฒนาเป็ นเครือ
่ งผลิตก๊าซไนโตรเจนเพือ
่ ใชในระบบจริ
ง
่
ึ
ซงทางบริษัทได ้ลงทุนประมาณ 26 ล ้านบาท และมีการทดสอบระบบที่ บริษัท นครหลวงค ้าข ้าว
จากัด
ั ฤทธิ์ แซเ่ จียง กรรมการบริษัท สยามวอเตอร์เฟลม จากัด กล่าวว่าทางบริษัทมี
นายสม
ประสบการณ์ในการผลิตเครือ
่ งสร ้างก๊าซออกซเิ จน และการสร ้างระบบควบคุมอุณหภูมใิ น
โรงเรือนเลีย
้ งไก่ระบบปิ ด จึงพัฒนะระบบกาจัดมอดและด ้วงด ้วยก๊าซไนโตรเจนได ้ไม่ยาก และ
สว่ นหนึง่ ได ้แนวคิดจากระบบควบคุมการหายใจในผลไม ้ด ้วยไนโตรเจนของเนเธอร์แลนด์เพือ
่ ยืด
อายุผลผลิต
ในระบบยืดอายุผลไม ้ของเนเธอร์แลนด์จะทาให ้ออกซเิ จนในระบบเก็บลดลง และมี
้
ไนโตรเจนเพิม
่ ขึน
้ ทาให ้ผลไม ้หายใจชาลง
ยืดอายุการเก็บได ้มากขึน
้ สว่ นระบบกาจัดมอดและ
ด ้วงนาหลักการเดียวกันมาใช ้ แต่ลดระดับออกซเิ จนให ้ตา่ ลงจนไม่เหลือสาหรับหายใจ
้ ใ่ นปั จจุบันคือ การใชสารเมทิ
้
สาหรับระบบกาจัดมอดและด ้วงงวงข ้าวทีใ่ ชอยู
ลโบรไมด์ ซงึ่
้
ประเทศพัฒนาแล ้วได ้เลิกใชตั้ ง้ แต่ปี 2548 สว่ นไทยจะเลิกใชในปี
2558 โดยวิธน
ี ก
ี้ าจัดได ้ใน
้
้
เวลา 1 วันและมีต ้นทุนสารเคมีเพียงตันละ 2-5 บาท การใชฟอสฟี
นใชเวลาก
าจัด 5-7 วัน มี
้
้
ต ้นทุนสารเคมีตันละ 12 บาท และการใชก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใชเวลากาจัด 15 วัน มี
ต ้นทุนค่าก๊าซตันละ 110 บาท
ด ้านนายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท นครหลวงค ้าข ้าว จากัด กล่าวว่า
ทางบริษัทผลิตข ้าวอินทรียส
์ ง่ ออกเป็ นเวลากว่า 20 ปี ซงึ่ ในการผลิตต ้นน้ าตัง้ แต่การเพาะปลูก
่
้
้
ของชาวนาจนถึงการสงออกไม่สามารถใชสารเคมี
สงั เคราะห์ได ้ ทีผ
่ า่ นมาทางบริษัทใชการรม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทย
ี่ อมรับได ้ในวงการข ้าวอินทรียร์ ะดับโลก แต่เป็ นวิธท
ี ม
ี่ รี าคาแพง
้
้
และใชเวลานาน
แต่ในการทดสอบรมก๊าซไนโตรเจนพบว่าใชเวลาลดลงครึ
ง่ หนึง่ และถูกกว่า
เกิน 10 เท่า
ั ฤทธิย
อย่างไรก็ด ี นายสม
์ อมรับว่าระบบกาจัดมอดและด ้วงงวงข ้าวด ้วยก๊าซไนโตรเจนนีม
้ ี
ต ้นทุนทีส
่ งู มากสาหรับการจากัดในข ้าวทั่วไป แต่เป็ นทางเลือกสาหรับข ้าวอินทรียท
์ ไี่ ม่สามารถ
้
ใชสารเคมี
ได ้ โดยนอกจากการจาหน่ายระบบแก่ผู ้สนใจแล ้ว ทางบริษัทยังมีแนวคิดในการให ้
่
เชาระบบหรือรับจ ้างกาจัดมอดและด ้วงงวงข ้าวด ้วย
สาหรับต่างประเทศทีม
่ รี ะบบจากัดมอดและด ้วงงวงข ้าวในข ้าวด ้วยก๊าซไนโตรเจนมีการ
พัฒนาแล ้วในเนเธอแลนด์ ซงึ่ มีการสง่ ออกเทคโนโลยีแก่ประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงดูไบ
อินเดียและปากีสถาน แต่ราคาเทคโนโลยีของเนเธอร์แลนด์สงู กว่าเทคโนโลยีทบ
ี่ ริษัท สยามวอ
เตอร์เฟลม พัฒนาขึน
้ มาถึง 4 เท่า

ั หล่อโลหการ (ที่ 2 ขวา) พร้อมด้วยนายพีรพ ันธ์ พาลุสข
นายศุภชย
ุ ร ัฐมนตรีวา่ การ
ั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที2
่ ซา้ ย) นายสมฤทธิ
์ แซ่เจียง (ซา้ ย) และนายว ัลลภ พิชญ์พงศา
่ มวลชนพิสจ
(ขวา) นาสือ
ู น์การกาจ ัดมอดด้วยไนโตรเจน

เครือ
่ งผลิตก๊าซไนโตรเจนสาหร ับรมข้าวเพือ
่ ให้มอดและด้วงงวงข้าวขาดอากาศ
หายใจ

้ งโดยกรมวิชาการเกษตร เพือ
ข้าวทีผ
่ า
่ นการรมก๊าซไนโตรเจน ซึง่ เติมมอดทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย
่ ทดสอบ
การทางานของระบบกาจ ัดด้วยไนโตรเจน พบว่ามอดตายหล ังรมไนโตรเจน 7 ว ัน
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สนช.โชว์นว ัตกรรมรมข้าวแบบใหม่ปลอดภ ัย 100%

้
กระทรวงวิทย์ฯโชว์นวัตกรรมรมข ้าวแบบใหม่ใชไนโตรเจนแทนสารเคมี
เบือ
้ งต ้นนาร่องใช ้
กับข ้าวอินทรียข
์ องนครหลวงค ้าข ้าว เผยมอดและด ้วงงวงข ้าวตาย ภายใน 5-7 วัน ถูกกว่าและ
เร็วกว่าการรมด ้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วันนี(้ 17 กค.) ทีบ
่ ริษัทนครหลวงค ้าข ้าว จ.สมุทรปราการ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ดตัว ” ระบบกาจัดมอด
และด ้วงงวงข ้าวโดยใชก๊้ าซไนโตรเจน ” โดยมีนายพีระพันธุ์ พาลุสข
ุ รัฐมนตรีวา่ การ
้ งที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็ นประธานในการแถลงข่าวและนาชมระบบต ้นแบบทีท
่ ดลองใชจริ
บริษัทนครหลวงค ้าข ้าว จากัด
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ขณะนีม
้ ก
ี ระแสข่าวเรือ
่ งสารเคมีปนเปื้ อนในข ้าว สร ้างปั ญหาด ้านความ
ื่ มั่นและสง่ ผลกระทบต่อการสง่ ออกของไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงนาความรู ้ทาง
เชอ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข ้ามาพัฒนาระบบการจัดเก็บข ้าวให ้คงคุณภาพทีด
่ ไี ด ้
ยาวนานขึน
้ โดย สนช.ได ้สนับสนุนเงินงบประมาณกับบริษัท สยามวอเตอร์เฟรม จากัด รวม
1.13 ล ้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 26.5 ล ้านบาท ในการพัฒนา”ระบบกาจัดมอดและด ้วง
งวงข ้าวโดยใชก๊้ าซไนโตรเจน” เพือ
่ เป็ นทางเลือกใหม่ให ้กับผู ้ประกอบการธุรกิจข ้าว โดยเฉพาะ
กลุม
่ ตลาดข ้าวอินทรียท
์ ม
ี่ แ
ี นวโน ้มความต ้องการเพิม
่ สูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ทัง้ ในยุโรปและ
อเมริกา
ั
ด ้านนายศุภชย
หล่อโลหการ ผู ้อานวยการสนช. กล่าวว่า ระบบดังกล่าวมีการพัฒนา
ตัวเครือ
่ งมาแล ้ว 2 ปี ซงึ่ ได ้ผลดี จึงมีการขยายกาลังผลิต โดยมีบริษัท นครหลวงค ้าข ้าว เป็ น
้
ิ ธิภาพของ
ผู ้นาร่องทดสอบการใชงานจริ
ง และกรมวิชาการเกษตรเป็ นผู ้ร่วมวิเคราะห์ประสท
ระบบ ทัง้ นีก
้ ารใชก๊้ าซไนโตรเจน ในการรมข ้าวถือว่ามีความปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ 100
้ นทางเลือกทดแทนเมทิลโบรไมด์ รวมถึงระบบฟอสฟี ดทีโ่ รงสน
ี ย
้
% สามารถใชเป็
ิ มใชใน
ปั จจุบัน

ั ฤทธิ์ แซเ่ จียง กรรมการบริษัทสยามวอเตอร์เฟรม จากัด ผู ้พัฒนาระบบ กล่าวว่า ที่
ด ้านนายสม
้
ผ่านมาการกาจัดมอดและด ้วงในข ้าว มี 3 วิธ ี คือ การใชสารเคมี
เมธิลโบรไมด์ ทีก
่ าลังจะห ้ามใช ้
้
ภายในปี 2558 การรมควันด ้วยก๊าซฟอสฟี น ซงึ่ กาลังเป็ นทีน
่ ย
ิ ม เพราะต ้นทุนตา่ และใชเวลา
้ ใ่ น
เร็วกว่าเดิม และการเพิม
่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซงึ่ เกษตรอินทรียใ์ ชอยู
ปั จจุบัน แต่มรี าคาค่อนข ้างสูง และเป็ นพิษต่อสงิ่ แวดล ้อม ระบบการกาจัดมอดและด ้วงโดย
ใชก๊้ าซไนโตรเจน จะเป็ นทางเลือกใหม่ ทีส
่ ามารถกาจัดได ้ทัง้ ไข่และตัวเต็มวัยได ้ภายใน 7
้ บอนไดออกไซด์ทต
้
วัน เร็วกว่าการใชคาร์
ี่ ้องใชเวลา14-15
วัน แถมถูกกว่าเกือบ 10 เท่า
้
ทัง้ นีร้ ะบบดังกล่าว พัฒนาขึน
้ ภายใต ้แนวคิดว่าสงิ่ มีชวี ต
ิ ต ้องใชออกซ
เิ จนในการหายใจ จึง
้
ออกแบบระบบให ้เป็ นห ้องปิ ด มีปริมาณก๊าซออกซเิ จนตา่ กว่า 0.5 % โดยใชเทคโนโลยี
ดด
ู
ั
ิ
อากาศภายในห ้องมาผ่านระบบดูดซบก๊าซออกซเจนออกไป เหลือเพียงก๊าซไนโตรเจน
99.5 % สง่ ผลให ้มอดและด ้วง ตัวเต็มวัยตายภายใน 1-2 วัน สว่ นระยะดักแด ้ จะตายภายใน 7
วัน เทคโนโลยีดังกล่าวปั จจุบันเริม
่ ได ้รับความนิยมในฝั่ งประเทศยุโรป และตะวันออกกลาง โดย
ใชกั้ บการสง่ ออกผลไม ้.
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บ.นครหลวงค้าข้าวเปิ ดต ัวระบบกาจ ัดมอด-ด้วงงวงข้าว โดยใช ้
ก๊าซไนโตรเจน
ื่ ข่าวรายงานว่า นายพีรพันธุ์ พาลุสข
ผู ้สอ
ุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
ั หล่อโลหการ ผู ้อานวยการสานั กงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี นายศุภชย
ั ฤทธิ์ แซเ่ จียว กรรมการบริษัท สยาม
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) นายสม
มอเตอร์เฟลม จากัด และนายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท
นครหลวงค ้าข ้าว จากัด ร่วมกันเปิ ดตัวระบบกาจัดมอดและด ้วงงวงข ้าว โดยใช ้
ก๊าซไนโตรเจน ซงึ่ เป็ นระบบกาจัดมอดและด ้วงข ้าววิธใี หม่ ทีส
่ ามารถกาจัดได ้ทัง้
้
ไข่และตัวเต็มวัยภายใน7 วัน มีความปลอดภัยสูง ต ้นทุนตา่ ไม่ใชสารเคมี
ไม่ม ี
สารตกค ้างในสงิ่ แวดล ้อม ทีบ
่ ริษัท นครหลวงค ้าข ้าว จากัด ถนนปู่ เจ ้าสมิงพราย
จังหวัดสมุทรปราการ เมือ
่ วันที่ 17 กรกฎาคม

