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แบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบ้ืองตน 

 

 
แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     ….....………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

   เปนผลงานท่ีมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 

  เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป  

  เปนผลงานท่ีมีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการ 

  ยอมรับจากสาธารณะ 

  เปนผลงานมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ

  ประชาชน  

   เปนผลงานสรางสรรคข้ึนใหมท่ีไมเคยมีในเมืองไทยมากอน 

  

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
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แบบฟอรมท่ี 3    

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :     ……………………………………...……………………………………………………………………………… 

ช่ือผลงาน  :     ….....……………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือหนวยงาน :     ……………………………………………………………………………….....…………………………………. 

สรุปผลงานโดยยอ :  

1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

การทําการเกษตรแบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงมีการใชปจจัยการผลิตอยางเขมขนและไมถูกวิธีท้ัง

ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลใหการตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอมท้ังในดิน พืช และน้ํา ขอมูล

จากป 2554 พบวาประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเปนอันดับท่ี 5 ของโลก มีปริมาณ 

137,594 ตัน คิดเปนมูลคา 16,816 ลานบาท นอกจากจะเสียเงินตราออกนอกประเทศแลว การใชในปริมาณ

มากและไมถูกวิธี ทําใหมีการตกคางของสารเคมีในผลผลิตพืช จากขอมูลของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข ป 2555 พบวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีตกคางในผักสด ผลไม อยูในชวง 15.4-87.5 

เปอรเซ็นต กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพตอเกษตรกรและผูบริโภคท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผลจากการ

ตรวจเลือดของเกษตรกรจํานวน 244,822 ราย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 2555 พบ

เกษตรกรท่ีมีผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัยจํานวน 75,749 ราย คิดเปน 30.94 เปอรเซ็นตนอกจากนี้

ยังมีการตกคางในสิ่งแวดลอมทําใหสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตหลายชนิด รวมท้ังกระทบตอโซอาหาร จึง

กอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชอยางรุนแรง ทําใหแมลงและโรคพืชเกิดการดื้อยา เกษตรกรเสียคาใชจายใน

การซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

1) ความหลากหลายของจุลินทรียดิน ประเทศไทยตั้งอยูในสภาพภูมิประเทศเขตรอนชื้น มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะจุลินทรียมีท้ังความหลากหลาย กลุม สกุล ชนิด และสายพันธุ หากมีการ
ศึกษาวิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรียท่ีเปนประโยชน และทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือใชในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช จะสามารถลดหรือทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชวยลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมท้ัง เปนการเพ่ิมมูลคาจากสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใกลตัว กอใหเกิดการเพ่ิมมูลคามหาศาล 

ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 
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2) การใชประโยชนจุลินทรียในการควบคุมศัตรูพืช จากการคนควาขอมูลงานวิจัยการใช
ประโยชนจุลินทรียทางการเกษตรท้ังในและตางประเทศ มีการใชจุลินทรียปฏิปกษ ในการควบคุมเชื้อสาเหตุ
โรครากเนาโคนเนาของพืชเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพในการเขาทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยตรง และสรางสาร
ปฏิชีวนะเพ่ือควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชไดท้ังในพ้ืนท่ีดอนและท่ีลุมมีน้ําขัง และมีการใชจุลินทรียสกัดสารออก
ฤทธิ์จากสมุนไพรเพ่ือใชควบคุมแมลงศัตรูพืช จากจุดเดนดังกลาวของจุลินทรียจึงมีแนวคิดในการนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือใชประโยชนในการควบคุมศัตรูพืช 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 สําหรับควบคุมโรคแมลง
ศัตรูพืช มีการควบคุมกระบวนการผลิต ชนิด และปริมาณเชื้อใหตรงตามมาตรฐานการผลิตท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
กําหนด และผานการตรวจสอบท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรองแลวไมมีอันตรายตอมนุษยและสัตว 

4) การถายทอดเทคโนโลยีการใชผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สูกลุม
เครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมอดินอาสา และประชาชนท่ัวไป 

1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 
1) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช จุลินทรียท่ีผานการคัดเลือกแลวนํามา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 เพ่ือปองกันและควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ประกอบดวย เชื้อรา
ไตรโคเดอรมา และแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส สามารถใชไดท้ังพ้ืนท่ีลุมท่ีดอน และผลิตภัณฑจุลินทรีย
ซุปเปอร พด. 7 เปนจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดยกระบวนการหมักพืช
สมุนไพรสําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช (เพลี้ยและหนอน) ไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ไมเปนพิษตกคาง
ในสิ่งแวดลอมท้ังดิน น้ํา หรือในผลผลิตพืช และชวยเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืช สัตว และ
จุลินทรีย โดยในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียท่ีมีการใชผลิตภัณฑจุลินทรียและสารอินทรีย พบวามีปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ท่ีเปนประโยชนทางการเกษตรพันลานเซลลตอกรัมดินแหง มากกวาในพ้ืนท่ีท่ีใชสารเคมีทางการเกษตร โดยมี
ปริมาณเชื้อรอยลานเซลลตอกรัมดินแหง 

2) การถายทอดเทคโนโลยี โดยการอบรมใหความรู และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตและ
การใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ใหกับเจาหนาท่ีในระดับสวนกลางและภูมิภาค 
กลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมอดินอาสา และประชาชนท่ัวไป ซ่ึง
สามารถลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได 33.37 เปอรเซ็นต 

3) บริการผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 โดยการสงเสริมพรอมแจกจาย
ใหกับกลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย และหมอดินอาสาผานสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 12 เขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด รวมท้ังจุดบริการเบ็ดเสร็จ และสวนกลางท่ีกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน หมายเลขโทรศัพท 1760 

4) การติดตามประเมินผลผานแบบสอบถามและสัมภาษณ เพ่ือเปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการใชผลิตภัณฑ
เพ่ือนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็น มาวิจัยและพัฒนาจุลินทรียใหตรงความตองการของผูรับบริการตอไป 
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 
1) ดานสิ่งแวดลอม การใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 สําหรับ

ควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร มีความปลอดภัยท้ังเกษตรกร ผูบริโภค และ
สิ่งแวดลอม 

2) พ้ืนท่ีสงเสริมการใชสารอินทรียลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน ป 2558 พบวาสามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีใชสารอินทรีย ลดการใชสารเคมีได 1,011,845 ไร เกินเปาหมายท่ีตั้งไว 6,845 ไร จํานวน
เกษตรกร 100,512 ราย 

3) ป 2558 พบวา เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการสามารถลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 35.85 
เปอรเซ็นต 

4) การยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพ ป 2558 พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากการใชสารเคมี สงเสริมให
เกษตรกรมีความสนใจในการทําเกษตรอินทรียมากข้ึน สงเสริมใหกลุมเกษตรอินทรียมีความเขมแข็งข้ึน พ่ึงพา
ตัวเองไดอยางยั่งยืน เกิดการจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรีย และมีการสรางเครือขายเพ่ิมข้ึน ตัวอยางผลสําเร็จของ
การดําเนินการสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 
7 สูเกษตรกร ไดแก กลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีบานแหลมดิน ตําบลสวนแตง อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

1.5 จดุเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 
1) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทาง

การเกษตร และพัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช เพ่ือลด/ทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
นําสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใกลตัวท่ีมีขนาดเล็กมากท่ีเรามองขามไป พัฒนาเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑจุลินทรียควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพืช กอใหเกิดการเพ่ิมมูลคามหาศาล 

2) ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการวิจัยเชิง
ลึก ในหองปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ มีการวิจัยอัตราและวิธีการใชท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑจุลินทรีย
ซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 รวมท้ังบุคลากรมีความรู ความชํานาญในการวิจัย 

3) ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ท่ีใชในการควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืช มีประสิทธิภาพสูง สามารถนําไปใชไดงาย สะดวก และปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

4) การถายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัย นักวิชาการสวนกลางสูเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 12 
เขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด และเจาหนาท่ีสวนภูมิภาคถายทอดเทคโนโลยีสูหมอดินอาสาจํานวน 
81,500 ราย เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

5) การสนับสนุนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ใชเปนปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร จํานวน 2.7 ลานซองตอป ควบคุมโรครากเนาโคน
เนาในพ้ืนท่ี 1.28 ลานไร สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชในพ้ืนท่ี 3.54 ลานไร เพ่ือขับเคลื่อนลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
จากการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) ในระหวางป พ.ศ. 2473-2503 ซ่ึงเปนระบบท่ี

เนน เทคโนโลยีการผลิตท่ีสามารถทําใหพืชและสัตวมีผลผลิตสูงโดยมีการใชสารเคมีเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ
และการใชเครื่องจักรกลการเกษตรซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ เชนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ตลอดจนปญหาสุขภาพและระบบนิเวศวิทยาของโลก โดยประเทศไทยมีแนวทางการวาง
นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1-7 (ป พ.ศ. 2504 – ป พ.ศ. 
2539) ซ่ึงเปนนโยบายดานการเกษตรแผนใหมเนนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวและเพ่ิมผลผลิตเปนหลัก จึงมีการใช
ปจจัยการผลิตท้ังปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง การใชปจจัยการ
ผลิตดังกลาวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสูงสุดจึงมีการใชในปริมาณมากและไมถูกวิธีทําใหตกคางในดินและแหลงน้ํา สงผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิตในดิน ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของดินลดลงกระทบตอหวงโซอาหาร และสมดุล
ของระบบนิเวศในดินจึงกอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชอยางรุนแรง แมลงศัตรูธรรมชาติลดลงทําใหแมลง
ศัตรูพืชและโรคพืชเกิดการดื้อยาเกษตรกรเสียคาใชจายในการซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากข้ึน 

ประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีในป 2554 มากเปนอันดับ 5 ของโลก จากการรายงานของ
ธนาคารโลก มีปริมาณคิดเปน 137,594 ตัน คิดเปนมูลคา 16,816 ลานบาท ซ่ึงขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
เกษตรกรใชสารเคมีในปริมาณมาก ทําใหมีการตกคางของสารเคมีในผลผลิตพืช จะสงผลตอท้ังเกษตรกรและ
ผูบริโภค โดยจะสงผลตอสุขภาพท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง สารเคมีหลายชนิดมีผลตอระบบประสาท ระบบ
พันธุกรรม และกอใหเกิดมะเร็ง จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) พบวาเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเกษตรกรท่ัวประเทศ
ในป 2540 มีจํานวนมากถึงรอยละ 16.35 หรือ 89,926 คน จากจํานวนเกษตรกรท่ีตรวจเลือด 563,353 คน 
และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในป 2554-2556 ผลการตรวจพบวา มีเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงและไมปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 30 นอกจากนี้จากขอมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 
2546-2555 พบวามีผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยปละ 1,734 ราย สําหรับผลการตรวจป 
2555 ทําการตรวจเกษตรกรไปท้ังสิ้น 244,822 ราย พบเกษตรกรท่ีมีผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย
จํานวน 75,749 ราย คิดเปน 30.94 เปอรเซ็นต ขณะท่ีป 2556 ตรวจเกษตรกรไปท้ังสิ้น 314,805 ราย พบผล
ตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัยจํานวน 96,227 ราย คิดเปน 30.54 เปอรเซ็นตและผลจากการตกคางของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผลผลิตไดเพ่ิมความเสี่ยงตอผูบริโภคจากการตรวจสอบผักสดในกรุงเทพและปริมณฑล
จํานวน 359 ตัวอยาง มีอัตราการพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรายแรงตกคางในผักท่ีมีเครื่องหมายปลอดสารพิษ 
และผักท่ีไมมีเครื่องหมายรอยละ 51.8 และ 63.7 ตามลําดับ จากขอมูลของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข ป 2555 พบวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางท่ีพบมากคือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต และ
คารบาเมต ซ่ึงเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรปถึงรอยละ 40 ไดแก คารโบฟูรานเมทโทมิลอีพีเอ็น และไดโคร-โต
ฟอส 

จากปญหาดังกลาวภาครัฐจึงมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร การจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2555-2564) และมีนโยบายสงเสริมการทําเกษตรเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย ประกอบกับผูบริโภคเริ่มให
ความใสใจในการบริโภคอาหารปลอดภัย รวมท้ังเกษตรกรคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตเพ่ือความปลอดภัยตอ
สุขภาพ โดยกรมพัฒนาท่ีดินซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับ
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การปลูกพืช ใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนจึงมีการวิจัยนวัตกรรมจุลินทรียโดยริเริ่มการศึกษา วิจัย    
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซ่ึงเนนการใชปจจัยการผลิตภายในประเทศ ลดการนําเขาจากตางประเทศ อาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือ
ลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากสารเคมีใหเหลือนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 
2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  

จากการท่ีภาครัฐไดตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบหลายดานดังกลาว รวมถึงการพ่ึงพิงการนําเขา
สารเคมี รัฐบาลจึงมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ โดยกําหนดให
เกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ และมีเปาหมายสําคัญประการหนึ่งคือการเปนครัวของโลก การผลิตอาหารท่ี
ปลอดภัย และการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทําเกษตรอินทรียจะชวยสงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
ตอผูบริโภค รวมท้ังเปนการเพ่ิมมูลคาการสงออกอาหารปลอดภัย ชวยประหยัดคาใชจายในการนําเขาปุยเคมี 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฟนฟูระบบนิเวศ กรมพัฒนาท่ีดินซ่ึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การวิจัยเพ่ือการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา การแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในการทําเกษตร การควบคุมการใช
ท่ีดินบริเวณท่ีมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
และใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนไดตอบสนองตอนโยบายและแผนยุทธศาสตรของภาครัฐ โดยกําหนด
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัยสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรผลิตและใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ 
และสารสกัดอินทรีย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

กรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยดําเนินการวิจัยคิดคนนวัตกรรมผลิตภัณฑจุลินทรีย 
พด. 3 เพ่ือการควบคุมโรครากเนาและโคนเนาในพืช และผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 7 เพ่ือผลิตน้ําหมักชีวภาพ
ในการไลแมลงศัตรูพืช ในชวงแรกป พ.ศ. 2546-2549 พบวาผลิตภัณฑจุลินทรียดังกลาว มีขอจํากัดในการใช
ไมสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จากผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรดังกลาวดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดินจึงไดวิจัยและพัฒนาคัดเลือกจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนนํามา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ซ่ึงมีการคัดเลือกจุลินทรียตามธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพ และผสมผสานการใชจุลินทรียหลายชนิดท่ีสามารถทํางานรวมกัน ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชสามารถใชประโยชนไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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การศึกษาชนิดของพืชสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอการนํามาทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือสกัดสารออกฤทธิ์
ในการควบคุมแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยและหนอนโดยใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 7 ซ่ึงเกษตรกรสามารถ
ผลิตข้ึนใชไดเองในพ้ืนท่ีจากพืชสมุนไพรท่ีมีอยูหลากหลายและปลูกไดงายในทองถ่ินมาใชประโยชน ทดแทน
การใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช ซ่ึงในแตละปมีปริมาณการนําเขาหลายพันตัน และสูญเสียเงินตราออกนอก
ประเทศหลายพันลานบาท ชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายได เกษตรกรและผูบริโภค
ปลอดภัยจากสารพิษทําใหมีสุขภาพดี รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ท้ังสิ่งมีชีวิตในดิน ตัวห้ํา ตัวเบียน ท้ังยังเปน
ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย และชวยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตร
อินทรีย 
 
3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

ปจจุบันโลกมีแนวโนมในการใหความสําคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย (food safety) รวมท้ัง
ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากประชาคมโลกหันมาใสใจสุขภาพอนามัย และตองการลดปญหา
สิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด เนื่องจากปญหาการตกคางของสารพิษในอาหาร รวมท้ังสภาพแวดลอมของโลกใน
ปจจุบันเสื่อมโทรมลงอยูในข้ันวิกฤติ ประชาคมโลกท่ีตองการปลูกพืชเพ่ือใหไดผลผลิตควบคูไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน อันประกอบดวยสิ่งมีชีวิตในดิน แรธาตุอาหาร และสารตางๆ ภายในดินใหมีความอุดมสมบูรณ 
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศในดิน และหวงโซอาหาร ภาครัฐของประเทศไทยจึงไดตอบรับแนวคิดดังกลาว
ของประชาคมโลก เพ่ือใหระบบการเกษตรของประเทศไทยท่ีเปนรากฐานท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศใน
ดินมากข้ึน ตัวอยางเชน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เปนตน ซ่ึงระบบการเกษตร
ดังกลาวเปนระบบท่ีไมใช หรือลดใชสารเคมี หรือใชเทาท่ีจําเปน ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยูในสภาพภูมิ
ประเทศเขตรอนชื้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ท้ังสัตว พืช โดยเฉพาะจุลินทรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาท่ีอาศัยอยูในดินซ่ึงมีความหลากหลายท้ังกลุม สกุล ชนิด และสายพันธุ มีท้ังท่ี
เปนประโยชนและเปนโทษ หากมีการศึกษาวิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรียท่ีเปนประโยชน และทดสอบ
ประสิทธิภาพจุลินทรียแตละชนิดท่ีมีจุดเดนแตกตางกัน มาใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียควบคุม
ศัตรูพืช จะสามารถหรือทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พืช และ
มนุษย เปนการเพ่ิมมูลคาจากสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใกลตัว กอใหเกิดการเพ่ิมมูลคามหาศาล 

ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดินจึงมีแนวความคิดนําจุลินทรียตามธรรมชาติมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
จุลินทรียสงเสริมสูเกษตรกรนําไปใชประโยชน  ซ่ึงไดริเริ่มการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือการควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธีกลาวคือ จุลินทรีย พด. 3 เปนผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือควบคุมสาเหตุโรครากเนาและโคนเนาเฉพาะใน
พ้ืนท่ีดอน และพัฒนาเปนจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถใชไดท้ังในสภาพพ้ืนท่ีดอนและ
พ้ืนท่ีลุม โดยเปนการผสมผสานการใชจุลินทรีย 2 ชนิด ท่ีสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ประกอบดวยเชื้อ
ราไตรโคเดอรมา และแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเขาทําลายเชื้อราสาเหตุโรคราก
เนาและโคนเนาของพืช เนื่องจากมีคุณสมบัติเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว สามารถแกงแยงแขงขันอาหารและท่ี
อยูอาศัยไดดีกวาเชื้อราสาเหตุโรคพืช สรางสารปฏิชีวนะ และเขาทําลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดโดยตรง จึง
สามารถใชในการปองกันและควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแก โรครากเนา
และโคนเนาในไมผล และไมยืนตน เชน สม ยางพารา โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อราสาเหตุโรครากเนาและโคนเนา
ในทุเรียน โรคเนาคอดิน และลําตนเนาของพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ขาวโพด พืชเสนใย และพืช
ตระกูลถ่ัว โรคเนาและเหี่ยวของพืชผักและไมดอกไมประดับ เชน พริก มะเขือเทศ กะหล่ําปลี เบญจมาศ และ
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มะลิ และการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคถอดฝกดาบจากเชื้อราในนาขาว และผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 7 เพ่ือการ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร พัฒนาเปนจุลินทรียซุปเปอร พด. 7 เพ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจาก
พืชสมุนไพรเปนการผสมผสานการใชจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงท้ังแบคทีเรียไดแก แบคทีเรียผลิตกรดอะซี
ติคใชเปนตัวทําละลายในการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกปองกันการ
ปนเปอนจากจุลินทรียภายนอกและยับยั้งจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการบูดเนา และยีสตหลายชนิด ผลิตแอลกอฮอล
เพ่ือสกัดสารออกฤทธิ์ในการไลแมลงศัตรูพืชจากชนิดของพืชสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอการควบคุมโดยเฉพาะ
เพลี้ยและหนอน เชน พืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมเพลี้ยแปงและเพลี้ยออน ไดแก ยาสูบ ดีปลี หางไหล 
กลอย และพริก พืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมหนอนกระทูผักและหนอนใยผัก ไดแก วานน้ํา สะเดา มัน
แกว หนอนตายหยาก และขม้ินชัน โดยสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืน และไมเปนพิษตกคางในสิ่งแวดลอมท้ังดินและน้ําหรือในผลผลิตพืช ทําใหเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคมี
ความปลอดภัยมากข้ึน สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชนดีข้ึน ผลเลือดของคนดีข้ึน ชนิดปริมาณสิ่งมีชีวิต
เพ่ิมข้ึน ตัวห้ําตัวเบียนเพ่ิมข้ึน ชวยอนุรักษแมลงชวยผสมเกสร เชน ผีเสื้อ และผึ้ง นอกจากนี้ยังชวยอนุรักษ
ไสเดือนดิน ซ่ึงเปนสัตวท่ีชวยยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุในดินทําใหดินอุดมสมบูรณดินโปรงรวนซุยอากาศ
ถายเทไดดี เพ่ิมคุณภาพใหกับดินและเชื้อจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทางการเกษตร มีปริมาณมากกวาในพ้ืนท่ีท่ีมี
การใชสารเคมีทางการเกษตร 10 เทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 
 

4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
4.1 วัตถุประสงคหลัก  
การใชจุลินทรียและสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
4.2 กลยุทธ  
 1) คัดเลือกจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ โดยดึงจุดเดนดานความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายของชนิดจุลินทรียและพืชสมุนไพรมาใชประโยชนทางการเกษตร โดยการ
คัดเลือกจุลินทรียตามธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพในการเปนจุลินทรียปฏิปกษควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และ
จุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดยกระบวนการหมักพืชสมุนไพร รวมท้ัง
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คัดเลือกพืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืช มาใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน รักษา
สมดุลของระบบนิเวศ ผลิตพืชปลอดภัย 

 2) พัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุ
โรคพืช และผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 7 ท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดย
กระบวนการหมักพืชสมุนไพร มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมการใชใหกับ
เกษตรกร 

 3) จัดทําองคความรู อบรม เผยแพร ประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ ถายทอดเทคโนโลยีสู
เจาหนาท่ีในระดับสวนกลางและภูมิภาค กลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย หมอดินอาสา และประชาชนท่ัวไป 

 4) สนับสนุนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ใชเปนปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการลดใชสารเคมีทางการเกษตร 

 5) ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร 
พด. 7 และการยอมรับของเกษตรกร พรอมขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรบัปรุงกระบวนการใหบริการตอไป 

4.3 แผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธไปใช 
 1) จัดทําโครงการและเสนอของบประมาณ กําหนดระยะเวลาเพ่ือดําเนินการวิจัยใหได

จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ และวิจัย พัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
 2) สํารวจความตองการของผูรับบริการในพ้ืนท่ีจากสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 12 เขต และ

สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด พรอมจัดทําแผนการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 

 3) จัดทําหลักสูตรการอบรม เผยแพรองคความรู และประชาสัมพันธ ใหแกเจาหนาท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน กลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมอดินอาสา และ
ประชาชนท่ัวไป 

 4) แจกจายผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ใหแกกลุมเครือขายใช
สารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมอดินอาสา และประชาชนท่ัวไป 

 5) จัดทําแบบสอบถามและลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือเก็บขอมูลประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจของเกษตรกร ปญหา และขอเสนอแนะ 

4.4 ผูดําเนินการ 
กรมพัฒนาท่ีดินเปนแหลงทุนสนับสนุนโครงการ นักวิชาการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเปน

ผูดําเนินการการคัดเลือกจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สกัดสารออกฤทธิ์โดยกระบวนการหมักพืชสมุนไพร รวมท้ังคัดเลือกพืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช (เพลี้ยและหนอน) ทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย และคัดเลือกจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงมา
ผลิตเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย 2 ชนิด คือ จุลินทรียซุปเปอร พด. 3 จุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเนาโคน
เนา และจุลินทรียซุปเปอร พด. 7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีโดยนักวิชาการ
สวนกลางสูเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 12 เขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด และเจาหนาท่ีสวน
ภูมิภาคถายทอดเทคโนโลยีสูหมอดินอาสาจํานวน 81,500 ราย เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป พรอมแจกจาย
ผลิตภัณฑเอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธ 
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5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 
5.1 ดานการเงิน กรมพัฒนาท่ีดินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 จนไดเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย และจัดสรรงบประมาณ
ในการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. ดังกลาวประมาณ 2.7 ลานซองตอป ซ่ึงสามารถชวยลดปริมาณ
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได 35.85 เปอรเซ็นต สามารถใชควบคุมโรครากเนาโคนเนาในพ้ืนท่ี 1.28 ลานไร 
และควบคุมแมลงศัตรูพืชในพ้ืนท่ี 3.54 ลานไร เพ่ือขับเคลื่อนการลดใชสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้กรม
พัฒนาท่ีดินไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอยอดจุด/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินอยางตอเนื่องทุกป 
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวประเทศ 

5.2 ดานเทคนิค 
 1) การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
 ใชเทคนิคการวิจัย อุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการวิจัย

เชิงลึก ถึงกิจกรรมเอนไซม ศึกษากลไกการทํางานของจุลินทรีย โดยกระบวนการทางชีวเคมีและชีวโมเลกุล 
และสารท่ีจุลินทรียสังเคราะหข้ึนในหองปฏิบัติการ ศึกษาประสิทธิภาพ วิธีการใช และอัตราการใชท่ีเหมาะสม
ในสภาพโรงเรือนกระจก และภาคสนาม 

 2) การผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
 2.1) มีการเก็บรักษาหัวเชื้อบริสุทธิ์ เพ่ือใชเปนตนตอเชื้อทุกครั้ง และใชอุปกรณ เครื่องมือ

วิทยาศาสตรท่ีทันสมัยในการขยายเชื้อ 
  2.2) มีการศึกษาสูตรอาหาร ปจจัยสภาพแวดลอม ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และวิธีการเลี้ยง
เพ่ิมปริมาณเชื้อสูงสุด เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีมีคุณภาพ 
  2.3) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 
และซุปเปอร พด. 7 มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ และมีการสุมตัวอยางตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ัน 

 3) ถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริม และการใหบริการ 
  ใชสื่อตางๆ ในการถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริม และการใหบริการ ไดแก โปสเตอร
ประชาสัมพันธ CD แผนพับ Facebook เว็บไซตของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และเว็บไซตกรมพัฒนา
ท่ีดิน และแจกจายผลิตภัณฑจุลินทรียใหแกกลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย หมอดินอาสา และประชาชนท่ัวไป และอุปกรณท่ีจําเปนใหแกกลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใช
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ท่ีมีความเขมแข็ง จํานวน 17,000 กลุม 

5.3 ดานทรัพยากรบุคคล  เริ่มจากผูนําองคกรผูบริหารของกรมพัฒนาท่ีดินไดอนุมัติงบประมาณ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ผูบริหารโครงการติดตาม
ควบคุมการดําเนินการวิจัยนักวิจัยผูมีความรูทางดานจุลชีววิทยา ดานการเกษตร ท้ังทางดานปฐพีวิทยา พืช
สวน พืชไร จุลินทรียดิน กีฏวิทยา โรคพืช ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีวางไว
จนสําเร็จ และสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. นักวิชาการสวนกลางถายทอดเทคโนโลยีสู
เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 12 เขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด และเจาหนาท่ีสวนภูมิภาคถายทอด
เทคโนโลยีสูหมอดินอาสาจํานวน 81,500 ราย เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 
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6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  
1) สืบคนเอกสารขอมูลจากงานวิจัยเพ่ือกําหนดชนิดจุลินทรียท่ีเหมาะสมตอการแกปญหา และ

สืบคนเอกสารขอมูลพืชสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธิ์ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช  
2) กําหนดชนิดของจุลินทรีย ข้ันตอน และกระบวนการคัดเลือก การทดสอบประสิทธิภาพ

จุลินทรีย เพ่ือใหไดจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสภาพปญหาในพ้ืนท่ี พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
จุลินทรียซุปเปอร พด. 3 ในกลุมของเชื้อราไตรโคเดอรมา และแบคทีเรียในกลุมบาซิลัส ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีมี
กลไกในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเนาโคนเนาของพืช
เศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพในการเขาทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยตรง และสรางสารปฏิชีวนะเพ่ือควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคพืชไดท้ังในพ้ืนท่ีดอนและท่ีลุมมีน้ําขัง สําหรับชนิดจุลินทรียท่ีจะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย
ซุปเปอร พด. 7 ในการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร ไดแก ยีสต ทําหนาท่ีผลิตแอลกอฮอลใชเปนตัวทํา
ละลายสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติคใชเปนตัวทําละลายในการสกัดน้ํามันหอม
ระเหยจากพืชสมุนไพร และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกปองกันการปนเปอนจากจุลินทรียภายนอกและยับยั้ง
จุลินทรียท่ีทําใหเกิดการบูดเนา 

 
6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
1) การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
 1.1) แยก คัดเลือกจุลินทรีย ทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และ

จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดยกระบวนการหมักพืชสมุนไพร ทดสอบประสิทธิภาพของ
จุลินทรีย   

 1.2) ศึกษาการอยูรวมกันของจุลินทรียท่ีคัดเลือกท่ีจะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑแตละชนิดวา
สามารถอยูรวมกันไดโดยไมเปนปฏิปกษตอกัน 

 1.3) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรีย ไดแก การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณเชื้อ ชนิดและ
คัดเลือกวัสดุรองรับ และการอยูรอดของเชื้อ 

 1.4) ศึกษาวิธีการใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด.3 และซุปเปอร พด. 7 ทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมโรครากเนาโคนเนาโดยใชจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และควบคุมแมลงโดยใชผลิตภัณฑ
จุลินทรียซุปเปอร พด. 7 ในโรงเรือนกระจก และภาคสนามเพ่ือนําไปใชในการควบคุมศัตรูพืชไดอยาง
เหมาะสม 

2) การผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 
 2.1) เลี้ยงเพ่ิมปริมาณหัวเชื้อ ตามระยะเวลาและชนิดของอาหารของจุลินทรียแตละชนิด 
 2.2) หัวเชื้อท่ีขยายผสมคลุกเคลาวัสดุรองรับ ตากผึ่งลมใหแหงลดความชื้นไมเกิน 10 

เปอรเซ็นต บรรจุซอง ระบุวันหมดอายุ 1 ป 
3) การถายทอดเทคโนโลยี 
 3.1) การจัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
 3.2) นักวิชาการเกษตรสวนภูมิภาค จัดอบรมใหความรูแก หมอดินอาสาประจําจังหวัด หมอ

ดินอาสาประจําอําเภอ หมอดินอาสาประจําตําบล และหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
 3.3) ศูนยเรียนรู กลุมเรียนรู และจุดเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร

ความรู ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 ตลอดจนองคความรู ใหบริการความรูแกชุม
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ชุน รวมถึงประสานความรวมมือกับนักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสา ผูนําชุมชน และ
ประชาชนโดยผานกิจกรรมดังนี้ 

  (1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร เชน การขยายเชื้อจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 การผลิตสารควบคุมเมลงศัตรูพืชโดยใชจุลินทรีย
ซุปเปอร พด. 7 เปนตน และสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกําจัดแมลงศัตรูพืช 

  (2) การใหบริการขอมูลขาวสาร เชน เอกสารเผยแพร คูมือ แผนผับ CD ขอมูลผานทาง
เว็บไซตกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน สื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ เปนตน 

  (3) การใหคําปรึกษา เรื่องการใชผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน การใชประโยชนทางการเกษตร การผลิตทางการเกษตร ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

  (4) การจัดอบรม การใชประโยชนผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  (5) ประสานงานการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 
4) บริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ขอมูลวิชาการ สูเกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจ 
 4.1) จุดบริการเบ็ดเสร็จในสวนกลาง และ call center 1760 ท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ 
 4.2) สํานักพัฒนาท่ีดินเขตท่ัวประเทศ ท้ังหมด 12 เขต 
 4.3) สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด ท้ัง 77 จังหวัด 
 4.4) ศูนยเรียนรู กลุมเรียนรู และจุดเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน  
 4.5) หมอดินอาสาประจําหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
 
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
 1) ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 2) ติดตาม และประเมินผลการใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 

ของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
 

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑจุลินทรีย เดิมกรมพัฒนาท่ีดินมีผลิตภัณฑจุลินทรียในการ

ควบคุมศัตรูพืช ไดแก ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 3 ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 7 
สําหรับผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช ซ่ึงจุลินทรียในผลิตภัณฑดังกลาว ไมชวยเสริมฤทธิ์ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ 
ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 3 ประกอบดวย จุลินทรีย 2 กลุม ไดแก ไตรโครเดอรมา ท่ีมีความสามารถปองกัน 
หรือยังยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช แตบาซิลัส เปนจุลินทรียท่ีมีความสามารถแปรสภาพแรธาตุในดิน ให
เปนประโยชนตอพืชได โดยจุลินทรียท้ัง 2 กลุม ดังกลาวมีคุณสมบัติแตกตางกัน อาจทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานท่ีโดดเดนขอแตละกลุมดอยลงได รวมท้ังยังมีขอจํากัดในการนําไปใชในพ้ืนท่ีการเกษตรตางๆ เชน ในท่ี
ลุมสภาพน้ําขัง สําหรับผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 7 มีจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติในการหมักและยอยสลายพืช
สมุนไพรชนิดตางๆ เพ่ือผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช ประกอบดวย ยีสต  แบคทีเรียผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ซ่ึงปริมาณผลิตภัณฑตางๆ ท่ีจุลินทรียสรางข้ึนจะมีผลตอปริมาณสารออกฤทธิ์ท่ี
สกัดไดจากพืชสมุนไพร แตจุลินทรียดังกลาว ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ประกอบกับการติดตามและ
ประเมินผลการใชของเกษตรกร พบวา ประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืชยังไมดีเทาท่ีควร จึงแกปญหาดังกลาว
โดยการคัดเลือกจุลินทรียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตรงวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ และพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
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8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
8.1 ดานสิ่งแวดลอมการใชจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 จุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และสาร

ควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีผลิตจากจุลินทรียซุปเปอร พด. 7 เปนปจจัยผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรผูผลิตและ
ผูบริโภคมีความปลอดภัยมากข้ึน สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชนดีข้ึน ผลเลือดของคนดีข้ึน ชนิด ปริมาณ
สิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึน ตัวห้ําตัวเบียนเพ่ิมข้ึน 

8.2 พ้ืนท่ีการเกษตรใชสารอินทรียเพ่ิมข้ึน ลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน จากการ
ประเมินผลโครงการ การใชเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดินป 2558 จากพ้ืนท่ีเกษตรใชสารเคมี 
เปาหมายท่ีต้ังไว 1,005,000 ไร ปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี 1,011,845 ไร จํานวน
เกษตรกรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีเปาหมายท่ีตั้งไว 100,500 ราย เพ่ิมข้ึนจากเปาหมายท่ีตั้งไว 
100,512 ราย ลดตนทุนการผลิตได 33.37 เปอรเซ็นต 

8.3  ปริมาณการใชสารเคมีกําจัด ศัตรู พืชลดลง จากการประเมินผลโครงการการใช
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2558 พบวาสามารถลดใชสารเคมีทางการเกษตรได 35.85 
เปอรเซ็นต 

8.4  การยอมรับการใชเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากการใชสารเคมี 
สงเสริมใหเกษตรกรมีความสนใจในการทําเกษตรอินทรียมากข้ึน สงเสริมใหกลุมเกษตรอินทรียมีความเขมแข็ง
ข้ึน พ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน เกิดการจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรีย และมีการสรางเครือขายเพ่ิมข้ึน 
 
9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือใชในการควบคุมศัตรูพืชโดยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู
ในประเทศ นั่นคือ ความหลากหลายของจุลินทรียในดิน และพืชพรรณ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ท่ีมี
องคประกอบของสารออกฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมเกิดมลพิษจากสารเคมี
ท่ีจะสงผลกระทบตอมนุษย และระบบนิเวศ วิธีการจัดการนี้สอดคลองกับหลักการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ซ่ึง
เปนระบบเกษตรท่ีมีความสัมพันธและเก้ือกูลกับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของแตละภูมินิเวศ มีการผลิต
ท่ีหลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงและการพ่ึงพาปจจัยภายนอกอันจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในท่ีสุด ชวยลด
ตนทุนการผลิต นอกจากนี้กรมพัฒนาท่ีดิน ไดถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีการขยายเชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช โดยนําวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน ไดแก เศษพืชตางๆ ท่ีเปนวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร มาผลิตเปน
ปุยหมักเพ่ือใชเปนวัสดุในการขยายเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช รวมท้ังเกษตรกรสามารถปลูกพืชสมุนไพรใน
ทองถ่ินแลวนํามาผลิตเปนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีสกัดสารท่ีมีคุณสมบัติในการ
ควบคุมแมลงจากพืชสมุนไพร วิธีการนี้เปนการพ่ึงพาตนเอง อาศัยปจจัยภายในชุมชน สังคมของตนเอง โดย
อาศัยปจจัยภายนอกเทาท่ีจําเปนเกิดการหมุนเวียนนําวัสดุธรรมชาติมาใชประโยชนกอใหเกิดรายไดทาง
เศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศเพ่ือใหคงอยูไดอยางยาวนานกอใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนิน
ชีวิต 

ตัวอยางผลสําเร็จของการดําเนินการสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนผลิตภัณฑ
จุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 สูเกษตรกรไดแก กลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีบาน
แหลมดิน หมูท่ี 5 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยเกษตรกรมีการใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร 
พด. 3 ผสมในปุยอินทรียรวมกับการใชน้ําหมักชีวภาพ และใชสารปองกันแมลงศัตรูพืชจากผลิตภัณฑจุลินทรีย
ซุปเปอร พด. 7 ท่ีผลิตจากพืชสมุนไพร หนอนตายหยาก หางไหลแดง และบอระเพ็ด ในพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
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ปาลมน้ํามัน และทุเรียน เกษตรกรสามารถลดการใชปุยเคมีสารเคมีและลดตนทุนการผลิตได 40 เปอรเซ็นต 
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณน้ํายางเพ่ิมข้ึน 20 เปอรเซ็นต ปาลมน้ํามันมีผลผลิตสูงสุด 13.5 ตันตอไร ชวย
แกปญหาโรคของทุเรียนท้ังตนโตท่ีใหผลผลิตแลว และทุเรียนอายุ 4 ป ในการควบคุมโรครากเนาโคนเนา ท่ีมี
อาการเปลือกตนเนา และลําตนเปนแผล เม่ือใชผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 เปนระยะเวลา 1 ป 
สามารถควบคุมโรคได 100 เปอรเซ็นต และเม่ือมีการใชอยางตอเนื่องทําใหตนทุเรียนไมเกิดโรคดังกลาว ใน
ทุเรียนอายุ 4 ป มีการแตกใบออนเร็วและมีขนาดใหญข้ึน 
 
10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

บทเรียนจากการดําเนินการวิจัยพัฒนา และสงเสริมการใชผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือควบคุมศัตรูพืช
สูเกษตรกรนั้นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

10.1 การใชประโยชนจุลินทรียทางการเกษตร จุลินทรียซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองไมเห็น
ดวยตาเปลา ท่ีมีอยูตามธรรมชาติในดินซ่ึงถูกมองขามไป มาคัดเลือก และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือ
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหสามารถลดการใชสารเคมีการเกษตร ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจมหาศาล อีกท้ังไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชเปนปจจัยการผลิตในระบบการเกษตรยั่งยืน
และเกษตรอินทรีย 

10.2 การทํางานเปนทีม มีการพัฒนาผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3 และซุปเปอร พด. 7 
จากสภาพปญหาในพ้ืนท่ีเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ โดยทีมเศรษฐกรสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 12 
เขต และทีมเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด รวบรวมสภาพปญหาในพ้ืนท่ี ขอจํากัดการใช และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจุลินทรีย ทีมนักวิชาการของกองเทคโนโลยีชีวภาพจะทําการวิจัย คิดคน นวัตกรรม
ผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพในการแกปญหาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทีมเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดทําหนาท่ีถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูหมอดินอาสาและเกษตรกร  
จึงทําใหนวัตกรรมการบริการดังกลาวประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ไดรับการยอมรับจากเกษตรกรมากกวา 80 
เปอรเซ็นต ทําใหเกษตรกรมีความประสงคขอรับผลิตภัณฑดังกลาวในแตละปจํานวนมากข้ึน 
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