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แบบฟอรม 2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ  

 

  
1. อธิบายปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญท่ีนํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแกปญหา โดยให
เขียนประเด็นท่ีเปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเง่ือนไขของสถานการณ รวมท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบดวย)  
         ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานโดย
ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหเกิดปญหาสําคัญคือ ดินขาดความอุดมสมบรูณ ปริมาณอินทรียวัตถุและ
ปริมาณธาตุอาหารในดินอยูในระดับต่ํากวาความตองการของพืช สงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกร ประกอบ
กับเกษตรกรเนนการเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุยเคมี สารเคมีทางการเกษตร ละเลยการใชปุยอินทรียเพ่ิมอินทรียวัตถุใน
ดิน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการปรับปรุงสมบัติท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินใหเหมาะสมตอการผลิตพืช 
สงผลใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของพืชเศรษฐกิจตาง ๆ ลดลงและรายไดลดลง 
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากตองซ้ือปุยเคมี และฮอรโมนสังเคราะหมาใชในการเพาะปลูกพืช 
เพ่ือใหไดผลผลิตมากข้ึนทําใหมีการนําเขาปุยเคมี ประเทศขาดดุลการคา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดปญหาชุมชนเมือง อีกดวย 
         นอกจากนี้ปญหาดานวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซ่ึงพบวามีจํานวนมาก จากการประเมินในแตละปมี
วัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตรประเภท ฟางขาว เศษตนขาวโพด ตนขาวฟาง เศษพืชตระกูลถ่ัว รวมกันแลว
มีไมนอยกวา 36.43 ลานตันตอป วัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 
กากออย แกลบ ซังขาวโพด ข้ีเลื่อย เศษเหลือท้ิงจากโรงงานแปงมัน มีปริมาณรวมกัน 23.89 ลานตันตอป 
(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2551) เศษผัก ผลไม เศษปลาท่ีเหลือท้ิงจากตลาดสด ปริมาณผลผลิตท่ีลนตลาด ขยะสด
จากครัวเรือน และจากชุมชน ถาไมมีการจัดการวัสดุเหลือใชเหลานี้จะกลายเปนขยะ สงกลิ่นเหม็น เปนแหลง
เพาะเชื้อโรค ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม หรือการจัดการวัสดุเหลือใชไมเหมาะสม เชน การนํามาเผา 
กอใหเกิดมลภาวะตางๆ เชน ปญหาหมอกควัน เกิดกาซเรือนกระจก ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลตอการผลิตทางการเกษตร 
         อยางไรก็ตามผลกระทบจากปญหาดังกลาวขางตนท่ีเกิดข้ึนไมเพียงแตเกิดกับตัวเกษตรกร ยังสงผลตอ
ผูบริโภค คือ ประชาชนบริโภคอาหารไมมีคุณภาพ สารเคมีสังเคราะหตกคางเขาสูรางกาย ผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ คือ วัสดุเหลือใชสามารถนํามาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาได เชน การนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง ผลิต
เปนวัสดุทดแทนไมหรือผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ การผลิตปุยหมัก การผลิตน้ําหมักชีวภาพ เปนตน ทายท่ีสุด
จากปญหาเรื่องดิน และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจะสงผลกระทบตอประเทศชาต ิ
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 
2. อธิบายแนวทางแกปญหาและประโยชนท่ีสําคัญท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
 ในระยะเริ่มแรก กรมพัฒนาท่ีดินไดผลิตผลิตภัณฑ พด. 1 ซ่ึงประกอบดวยเชื้อรา แอคติโนมัยซีส และ
แบคทีเรียท่ียอยสารประกอบเซลลูโลส เพ่ือเรงการยอยสลายวัสดุทําปุยหมักใหรวดเร็วข้ึน ตอมา พืชน้ํามัน 
เชน ถ่ัวเหลืองและปาลม ไดรับความนิยมในการเพาะปลูกจากเกษตรกรทําใหเกิดวัสดุเหลือใชจากการผลิต
น้ํามันถ่ัวเหลืองและน้ํามันปาลมเปนจํานวนมาก กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีการวิจัยตอยอดคัดแยกและคัดเลือก
จุลินทรียท่ีสามารถยอยไขมันจากวัสดุเหลือใชเหลานี้ พรอมกับพัฒนาจุลินทรียยอยสารประกอบเซลลูโลสท่ีมี
อยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนกระท่ังพัฒนาผลิตภัณฑจาก พด.1 เปน ซุปเปอร พด.1 ซ่ึงกลุมจุลินทรียท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือผลิตปุยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงข้ึน 

ปุยหมักท่ีไดจากการใชผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด.1 เปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการนําซากหรือ
เศษวัสดุเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผานกระบวนการยอยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรียจนเปลี่ยนภาพไป
จากเดิมเปนวัสดุท่ีมีลักษณะออนนุม เปอยยุย ไมแข็งกระดาง และมีสีน้ําตาลปนดํา มีประโยชนดังนี้ 

1. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดิน ทําใหดินรวนซุย การระบายอากาศ และการอุมน้ําของดินดีข้ึน 
2. เปนแหลงธาตุอาหารพืช ท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ 
3. ชวยดูดยึดและเปนแหลงเก็บธาตุอาหารในดินไมใหถูกชะลางสูญเสียไปไดงาย และปลดปลอย

ออกมาใหพืชใชประโยชนทีละนอยตลอดฤดูปลูก 
4. เพ่ิมความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน 
5. เปนแหลงอาหารของจุลินทรียดิน 

 

ชา 

ปญหา 

ปญหา 
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 สําหรับผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด.2 ในระยะแรก กรมพัฒนาท่ีดินไดพัฒนาผลิตภัณฑ พด. 2 ท่ี
ประกอบดวยจุลินทรีย 3 ชนิด ไดแก ยีสต แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และแบคทีเรียยอยโปรตีน ตอมาไดมี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด. 2  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑจุลินทรียสายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประกอบดวยจุลินทรีย 5 ชนิด ดังนี้ ยีสต แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียยอยสลายโปรตีน แบคทีเรีย
ยอยสลายไขมัน และแบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส เพ่ือใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
 น้ําหมักชีวภาพท่ีไดจากการใชผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด.2 มีฮอรโมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลาย
ชนิด เชน ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน มีกรดอินทรียหลายชนิด เชน กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน 
และกรดฮิวมิก มีวิตามินบี เชน วิตามินบีสองและไนอะซีน สารเหลานี้เปนสารท่ีชวยกระตุนในการเจริญเติบโต
ของพืช 
    การถายทอดเทคโนโลยี 
 กรมพัฒนาท่ีดินมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักโดยใชผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด. 1 และ การ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑ ซุปเปอร พด. 2  สูเกษตรกรและผูสนใจอยางตอเนื่อง การจัดโครงการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย มีจํานวนกลุมเกษตรกรในระบบท้ังหมด 53,727 
กลุม จํานวนเกษตรกรท้ังหมดในระบบ 2,551,071 คน จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมดในระบบ 52,467,373.10 ไร 
นอกจากนี้ยังมีโครงการหมอดินอาสาโดยการใหเกษตรกรหรือประชาชนในทองถิ่นที่มีความสนใจในการมี
สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน และสมัครใจอาสาท่ีจะเขามาเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ใน
ลักษณะของ “อาสาสมัครเกษตรดานการพัฒนาท่ีดิน” ท่ีเรียกวา“หมอดินอาสา” โดยภายหลังจากท่ีไดรับ
การอบรมความรูดานการพัฒนาท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดินแลว หมอดินอาสาเหลานี้จะทําหนาท่ีประสานงาน
ดานการพัฒนาท่ีดินระหวางประชาชน เกษตรกร และเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการรับและแจง
ขาวสารดานการพัฒนาท่ีดิน และดําเนินการรวมกับเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินในการสาธิต สงเสริมและ
เผยแพรประชาสัมพันธงานดานการพัฒนาท่ีดินโดยไดดําเนินการนํารองมาตั้งแตป พ.ศ. 2538  เม่ือมี
เกษตรกรสนใจขอรบับริการมากข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาในรูปแบบการดําเนินงานเปนเครือขายในระดับ
ตางๆ เชื่อมโยงกัน คือ “หมอดินอาสาประจําหมูบาน หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจํา
อําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด” ตามลําดับ เพ่ือใหการดําเนินการดานการพัฒนาท่ีดินในลักษณะ
ของการพ่ึงพาตนเองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจุบันมีหมอดินอาสาทุกประเภทกระจายอยูตามภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศมากกวา 78,000 คน 
 
3. กลยุทธท่ีนํามาใชใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
(สรุปวัตถุประสงคหลักและกลยุทธท่ีใชวามีวิธีการอยางไร ใครเปนผูดําเนินการ) 

3.1 วัตถุประสงค 
การปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียท่ีมาจากการนําผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพในการยอย

สลายวัสดุเหลือใชทางเกษตรและอุตสาหกรรมทางเกษตรท่ีมีความหลากหลาย ผลิตเปนปุยอินทรียเหมาะแก
การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ฟนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอมของดินในประเทศไทยท่ีมีความอุดม
สมบูรณต่ํา เกิดความสมดุลของนิเวศวิทยาดินในพ้ืนท่ีเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.2 กลยุทธ 
ปจจุบันวัสดุเหลือใชในการผลิตปุยอินทรียนั้นมีความหลากหลาย และปริมาณมากในแตละปซ่ึงมา

จากการปลูกพืชของเกษตรกรนั่นเอง ดังนั้น การพัฒนาจุลินทรียในการยอยสลายไขมันและโปรตีน ซ่ึงจากเดิม
ยอยสลายเซลลูโลส และลกินิน ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินไดพัฒนาผลิตเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย ท้ังนี้เพ่ือใหจุลินทรียมี
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ประสิทธิภาพการยอยสลายดวยระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เหมาะแกการนําไปปรับปรุงบํารุงดินใหทันฤดูกาลปลูกพืช
ของเกษตรกร ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชท่ีมาจากการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การ
จัดการใหเหมาะสมในการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินและยั่งยืนในพ้ืนท่ีทางการเกษตรจึงมีความสําคัญ อีกท้ัง 
สรางภูมิปญญา และสรางเครือขายเกษตรอินทรียลดการใชปุยเคมี และรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความอยูดินกินดีและม่ันคงทางดานเศรษฐกิจในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
  
4. ระบุผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ 
(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเ ก่ียวของอ่ืนๆ ท้ัง ขาราชการ 
หนวยงานของรัฐ สถาบนั ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการยอยสลายวัสดุเหลือใชในการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ
สารเรง พด. จากกรมพัฒนาท่ีดิน สงเสริมทางเลือกใหกับเกษตรกรสรางองคความรู และในการลดตนทุนการผลิต 
เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร อีกท้ัง ผลิตเปนปุยอินทรียเชิงพาณิชย สรางรายไดใหแกครอบครัว ผูประกอบการ
ซ่ึงลดการใชปุยเคมีท่ีมีราคาแพง ลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ ลดการเผาตอซัง และลดปริมาณขยะท่ี
มีปริมาณมากมาใชใหเกิดประโยชน รักษาสภาพแวดลอม ลดปญหาภาวะโลกรอน ซ่ึงการจัดการวัสดุเหลือใช
ในรูปแบบบูรณการ ภายใตความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร
มีความม่ันคงทางอาหารและมีความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได อีกท้ังสรางความ
อุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผูไดรับ
ประโยชน) 

กรมพัฒนาท่ีดินไดสงเสริมใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. เปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
โดยสารเรงซุปเปอร พด.1 ใชในการผลิตปุยหมักใหมีระยะเวลาเร็วข้ึนและไดปุยหมักท่ีมีคุณภาพ สารเรง
ซุปเปอร พด.2 ใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ชวยใหการหมักสั้นลงและใชวัสดุในการหมักไดหลากหลายข้ึน ผู
ไดรับประโยชน โดยตรง คือ เกษตรกร โดยเกษตรกรหลักท่ีเปนเครือขายของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดแก หมอดิน
อาสา กลุมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย 
ประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริมการใชผลิตภัณฑจุลินทรีย สารเรงซุปเปอร พด.1 และซุปเปอร พด.2 มีดังนี้ 

1) เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน การใชผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด.1 และซุปเปอร พด.2 ในการปุย
หมัก และน้ําหมักชีวภาพ เปนปจจัยการผลิตท่ีชวยในการปรับปรุงสมบัติของดินทางดานกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ โดยเฉพาะองคประกอบของปุยหมักซ่ึงมีอินทรียวัตถุจะชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน ทําใหดินรวน
ซุย ระบายน้ําระบายอากาศไดดี เปนแหลงธาตุอาหารของพืช รวมท้ังมีจุลินทรียท่ีจะชวยในการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในดินและเปนประโยชนตอพืช 

2) ผลผลิตเพ่ิมข้ึน การใชปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 และน้ําหมักชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอร 
พด.2 เปนท้ังแหลงอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารและฮอรโมนพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิต เชน การใช
ปุยหมักในการปลูกขาวพันธุ กข.7 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 560 กิโลกรัม/ไร เปน 700 กิโลกรัม/ไร หรือคิดเปน 25 
เปอรเซ็นต หรือจาการเก็บขอมูลจากกลุมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย การใชผลิตภัณฑจุลินทรียของกรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 28 
เปอรเซ็นต 
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3) การลดการใชปุยเคมี การใชปุยหมักผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด.1 สามารถลดการใชปุยเคมีได 50 
เปอรเซ็นต เชน  จากผลการวิจัยใชปุยหมักผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด.1 ในการปลูกคะนา จังหวัดราชบุรี   

4) การลดตนทุนการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการสํารวจและเก็บขอมูลการใช
ผลิตภัณฑจุลินทรีย สามารถลดตนการผลิตจากาการใชปุยเคมี ได 150 บาท/ไร รายไดเพ่ิมข้ึน 40 เปอรซ 
หรือ ผลการวิจัยการปลูกขาวพันธุ กข.7 รายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 2,856 บาท/ไร เปน 3,416 บาท/ไร หรือคิด
เปน 19 เปอรเซ็นต หรือจาการสํารวจและเก็บขอมูลลุมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดใช
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย การปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง 
และยางพารา การใชผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. สามารถลดตนทุนเฉลี่ย 33.6 เปอรเซ็นต 

5) เกษตรกรและพ้ืนท่ีการเกษตรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี การสงเสริมใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑ 
จุลินทรีย พด. เพ่ือลดการใชปุยเคมี ตั้งแตป 2551-2553 เกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมี มีจํานวน 
3,226,129 คน พ้ืนท่ี 17,183,888 ไร 

6) การยอมรับในผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสงเสริมสูเกษตรกร จากการเก็บขอมูล
พบวา เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด.1 และสารเรงซุปเปอร พด.2 ในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.75 ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดสงเสริม  

7) การจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารเรงซุปเปอร พด.1 และสารเรงซุปเปอร พด.2 ซ่ึงเปน
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 

เร็ว 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 
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6. อธิบายข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 
6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาโครงการจนถึงข้ันวางแผน) 
    1. ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา 
           1) ภาครัฐรูถึงปญหา และความตองการของเกษตรกร ดานวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีมากถึง 35 
ลานตันตอป หรือเฉลี่ย 300 กิโลกรัมตอไร และวัสดุเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร มีประโยชนในการ
ปรับปรุงดินดานอินทรียวัตถุ เพ่ือลดการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 

2) สืบคนเอกสารขอมูลเพ่ือกําหนดชนิดจุลินทรียท่ีเหมาะสมตอการแกปญหา เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพ 

3) จัดทําชุดโครงการวิจัย ไดแก ชุดโครงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด.1 เปนกลุม
จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายวัสดุเหลือใชท่ีมีองคประกอบของไขมันท่ียอยสลายยาก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก ประกอบดวย 6 โครงการวิจัย และชุดโครงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรง
ซุปเปอร พด.2 เปนกลุมจุลินทรียยอยสลายวัสดุเหลือใชจากพืชและสัตวในสภาพท่ีมีและไมมีออกซิเจน ผลิต
น้ําหมักชีวภาพ ประกอบดวย 5 โครงการวิจัย 

4. เสนอของบประมาณดําเนินงาน 
5. วางแผนการดําเนินงานและกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานท่ีชัดเจน 

6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
    1. การวิจัยและพัฒนาสารเรงซุปเปอร พด. 

1) แยก คัดเลือก ศึกษาการอยูรวมกัน ทดสอบประสิทธิภาพ ศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการยอย
สลายในหองปฏิบัติการ 

2) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรีย ไดแก การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณเชื้อ ชนิด และคัดเลือก
วัสดุรองรับ 

3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหมักวัสดุระหวางผลิตภัณฑจุลินทรียสารเรง พด. และ
ผลิตภัณฑจุลินทรียสารเรงซุปเปอร พด. ในภาคสนาม 

4) ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑท่ีผานกระบวนการหมักตอการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชในโรงเรือน
กระจก และภาคสนาม 
    2. การผลิตผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. 

1) เลี้ยงเพ่ิมปริมาณหัวเชื้อ ตามระยะเวลา และชนิดของอาหารของจุลินทรียแตละชนิด 
2) หัวเชื้อท่ีขยายผสมคลุกเคลาวัสดุรองรับ ตากผึ่งแหงลดความชื้น ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต บรรจุซอง 

ระบุวันหมดอายุ 1 ป 
    3. การถายทอดเทคโนโลยี 

1) การจัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
2) นักวิชาการเกษตรสวนภูมิภาค จัดอบรมใหความรูแกหมอดินอาสาประจําจังหวัด หมอดินอาสา

ประจําอําเภอ หมอดินอาสาประจําตําบล และหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
3) ศูนยเรียนรู กลุมเรียนรู และจุดเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ เอกสารความรู 

ผลิตภัณฑซุปเปอร พด. ตางๆ ตลอดจนองคความรู ใหบริการความรูแกชุมชุน รวมถึงประสารความรวมมือกับ
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นักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสา ผูนําชุมชน และประชาชน โดยการ 
(1) การจัดกิจกรรมรณรงคในเรื่องการใชผลิตภัณฑ พด. ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี เชน การผลิต

ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1  การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2  การงดเผาตอซังดวย
น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2  เปนตน 

(2) การจัดบอรดความรู 
(3) การใหบริการขอมูลขาวสาร เชน เอกสารเผยแพร คูมือ แผนผับ แผน CD ขอมูลผานทาง

เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน สื่อวิทย ุโทรทัศน สิ่งพิมพ เปนตน 
(4) การใหคําปรึกษา เรื่องการใชผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑสารเรง พด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน การ

ใชประโยชนทางการเกษตร การผลิตทางการเกษตร ลดและงดใชปุยเคมีและสารเคมี 
(5) การจัดอบรม การใชประโยชนผลิตภัณฑสารเรง พด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(6) การเยี่ยมบานหมอดินอาสา กลุมเกษตรกร เดือนละ 1 ครั้ง 
(7) ประสานงานการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 

    4. บริการผลิตภัณฑสูเกษตรกรและประชาชน 
1) จุดบริการเบ็ดเสร็จในสวนกลาง ตั้งท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพมหานคร 
2) สํานักพัฒนาท่ีดินเขตท่ัวประเทศ ท้ังหมด 12 เขต 
3) สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด ท้ัง 77 จังหวัด 
4) ศูนยเรียนรู กลุมเรียนรู และจุดเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
5) หมอดินอาสาประจําหมูบาน 
 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
1. ดานการวิจัยและพัฒนาสารเรงซุปเปอร พด.  

ชวงแรกของการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาจุลินทรียสารเรงซุปเปอร พด. 1  และ ซุปเปอร พด.2  พบ
ปญหาเครื่องมือชํารุดทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน จึงมีแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการสง
เครื่องมือซอม และขอความรวมมือผูวิจัยใหมีการตรวจสอบเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 2. ดานการผลิตผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. 

เครื่องคลุกเชื้อไมเพียงพอตอการผลิต และสถานท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตผลิตภัณฑ สารเรง พด. 
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีความชื้นสูงตองใชระยะเวลานานกวาปกติในการผึ่งเชื้อ โรงผึ่งเชื้อจึงไม
เพียงพอตอการผลิตครั้งใหม จึงซ้ือเครื่องคลุกเชื้อเพ่ิม และสรางโรงผึ่งเชื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอการผลิต
ผลิตภัณฑจุลินทรียสารเรงซุปเปอร พด. ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาเปนโรงงานตนแบบในการผลิต
ผลิตภัณฑจุลินทรียในอนาคต นอกจากนี้กรมพัฒนาท่ีดินจัดใหมีจัดจางขยายเชื้อเพ่ิมเติมท้ังในสวนกลาง และ
เขตพัฒนาท่ีดินท้ัง 12 เขต ท่ัวประเทศ 
 3. ดานการถายทอดเทคโนโลยีในระยะแรก 

1) เกษตรกร หรือประชาชนท่ีสนใจ ไดรับรูขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. ไม
ท่ัวถึง กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดการดําเนินการเผยแพรการประชาสัมพันธผานสื่อเพ่ิมมากข้ึน ไดแก โปสเตอร
ประชาสัมพันธ CD แผนพับ หนังสือพิมพ วิทยุชมชน รายการโทรทัศน และเว็บไซตของกรมพัฒนาท่ีดิน 

2) เกษตรกร หรือประชาชนท่ีสนใจ ยังขาดความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชท่ีถูกตองและประโยชน
ของผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. 1 และซุปเปอร พด.2  กรมพัฒนาท่ีดินจัดใหเปดหลักสูตรการฝกอบรม 
และสาธิตการใชผลิตภัณฑสารเรง พด. สําหรับผลิตปุยหมัก โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.1  และน้ําหมักชีวภาพ 
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โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.2  ท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมท้ังมีหมอดินอาสาแตละจังหวัด และ
นักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีอยูประจําเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินในจังหวัดตางๆ พรอมท่ีจะใหความรูและ
ขอมูลแกเกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการทํางานของจุลินทรียในสารเรง ข้ันตอน
การผลิต วิธีการใช และประโยชนปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาตอยอดโดยการนํา
ผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรีย พด. ไปใชในการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ่ือใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหเกิด
ความอุดมสมบูรณ 

3) ขาดการยอมรับและความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดิน มีการ
จัดต้ังจุดเรียนรูพัฒนาท่ีดินประจําตําบล โดยมีหมอดินอาสาประจําตําบลดูแลรับผิดชอบ มีการจัดทําแปลง
สาธิตดานการพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร จัดต้ังศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินของสถานี
พัฒนาท่ีดิน และศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหมด 2400 แหงท่ัวประเทศ ได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณดูแลรับผิดชอบ และดําเนินการตอยอดทุกป เพ่ือเปนสถานท่ีรองรับการศึกษาดู
งานและฝกอบรมเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ มีแปลงสาธิต และฐานเรียนรูงานดานพัฒนาท่ีดิน 
เชน ฐานเรียนรูเรื่องปุยหมัก ฐานเรียนรูเรื่องน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

4. ดานบริการผลิตภัณฑสูเกษตรกรและประชาชน 
 การแจกจายสารเรงซุปเปอร พด. ไมท่ัวถึงสูเกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจ กรมพัฒนาท่ีดินจึง
ไดมีการบริการผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. เพ่ิมเติมในจุด/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินท่ัวประเทศ นอกจาก
การบริการสารเรงซุปเปอร พด. ในสวนกลาง และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดตางๆ 
 
8. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 
(ระบุทรัพยากรท้ังดานการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ตนทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจาย
ทรัพยากร)  

1. ดานการเงิน กรมพัฒนาที่ดินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สารเรงซุปเปอร พด.1  และสารเรงซุปเปอร พด.2  จนไดผลิตภัณฑสารเรง และจัดสรรงบประมาณในการผลิต
ผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. ดังกลาวประมาณ 5,440,000 ซองตอป ซ่ึงสามารถชวยลดปริมาณขยะจาก
วัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรมเกษตรได 1.68 ลานตันตอป โดยเปลี่ยนใหเปน
ปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ นํามาใชปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน สงเสริมการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตพืช นอกจากนี้กรมพัฒนาท่ีดินไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอยอดจุด/ศูนยเรียนรูการ
พัฒนาท่ีดิน อยางตอเนื่องทุกป เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวประเทศ 

2. ดานเทคนิค 
1) การวิจัยและพัฒนาสารเรงซุปเปอร พด. 

ใชเทคนิคและวิธีการวิจัยท่ีถูกตองเหมาะสมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร 
พด.1  และสารเรงซุปเปอร พด.2  โดยเริ่มจากการคัดแยก คัดเลือกจุลินทรีย การทดสอบประสิทธิภาพ จนได
ผลิตภัณฑสารเรง โดยอาศัยเครื่องมือ และอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย และประยุกตใชไดเหมาะสม 
ตลอดจนใชวิธีการวิจัยท่ีถูกตองสําหรับการทดลองภาคสนามเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ กอนถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกร 
  2) การผลิตผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด. 
   ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการขยายเชื้อและผลิตเปนผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีเปนระบบ และมี
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพไดทุกข้ันตอนการผลิต 
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    3) การถายทอดเทคโนโลยี 
  ใชสื่อตางๆ ในการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก คอมพิวเตอร โปสเตอรประชาสัมพันธ CD แผน
พับ และเว็บไซตของกรมพัฒนาท่ีดิน ตลอดจนใชวัสดุเหลือท้ิงจากภาคเกษตร ครัวเรือน อุตสาหกรรมเกษตร 
และอุปกรณท่ีจําเปนในการสาธิตเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริง และสามารถนําไปปรับปรุงบํารุงดิน และเพ่ิม
การเจริญเติบโตของพืชดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

3. ดานทรัพยากรบุคคล เริ่มจากผูนําองคกร ผูบริหารของกรมพัฒนาท่ีดินไดอนุมัติงบประมาณในการ
วิจัยและพัฒนาสารเรงซุปเปอร พด. 1  และซุปเปอร พด.2  ผูบริหารโครงการติดตามควบคุมการดําเนินการ
วิจัย นักวิจัยผูมีความรูทางดานจุลชีววิทยา การเกษตร ท้ังทางดานปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร จุลินทรียดิน 
ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีวางไวจนสําเร็จ และสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ
สารเรงซุปเปอร พด. นักวิชาการสวนกลางถายทอดเทคโนโลยีสูนักวิชาการสวนภูมิภาค และนักวิชาการสวน
ภูมิภาคถายทอดเทคโนโลยีสูหมอดิน เกษตรกร และผูสนใจ 
 
9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนๆ 
(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดความยั่งยืน ตัวอยางเชน ในแงของดานการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม สถาบันและกฎระเบียบ เปนตน และอธิบายวาหากโครงการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลองแบบ
หรือเผยแพรสูการบริการสาธารณะท้ังระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลไดอยางไร) 

จากแนวทางการจัดการแกไขปญหาท่ีผานมา เห็นไดวาเปนการจัดการท่ีเหมาะสม และมีความยั่งยืนอยู
ในขบวนการจัดการเอง กลาวคือ เม่ือมีการทําการเกษตร ทําใหดินขาดความอุดมสมบรูณ ปริมาณอินทรียวัตถุ
ตํ่า ตองแกไขโดยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุลงไปในดิน จึงมีการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาทํา
ปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบรูณมากข้ึน และมีศักยภาพใน
การผลิตพืชเพ่ิมข้ึน เม่ือผลผลิตพืชมีมากข้ึนทําใหมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในไรนามีเพียงพอสําหรับการ
หมุนเวียนกลับมาใชใหมได ซ่ึงจะเห็นวาเกิดเปนวงจร โดยมีสารเรงจุลินทรียซุปเปอร พด.1  และซุปเปอร พด.2  
เปนตัวขับเคลื่อนการแกไขปญหาดิน และการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร จากความยั่งยืนของการ
จัดการดินท่ีกลาวมาทําใหเกษตรกรท่ีไดปฏิบัติเกิดการยอมรับ และมีการขยายแนวคิดนี้ออกไป ประกอบกับมี
การสงเสริมผานกลุมเครือขายใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมอดินอาสา และมี
การอบรมการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพใหกับประชาชนท่ัวไป 

 
10. บทเรียนท่ีไดรับ คืออะไร 
(อธิบายถึงองคประกอบหลักท่ีทําใหประสบความสําเร็จ) 

บทเรียนจากการพัฒนานวัตกรรมสารเรงซุปเปอร พด.1 และสารเรงซุปเปอร พด 2 เพ่ือการทําปุยหมัก
และน้ําหมักชีวภาพ สิ่งสําคัญคือการใชเชื้อจุลินทรียท่ีสามารถยอยสลายวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหได
ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจากเริ่มแรกท่ีกรมพัฒนาท่ีดินใชจุลินทรียเพียง  2-3  ชนิดในการยอยสลายวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรท่ีมีมากมายหลายชนิด จึงตองมีการผสมผสานเชื้อจุลินทรียหลายชนิดท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการยอยสลายวัสดุเหลือใชทางเกษตรท่ีแตกตางกัน ใหนํามาใชรวมกันได ซ่ึงมีผลทําใหประสิทธิภาพในการ
ยอยสลายเร็วกลายเปนปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพท่ีมีคุณภาพเร็วข้ึน รวมท้ังเทคนิคท่ีใชทดสอบคุณสมบัติ 
ประสิทธิภาพ และการเก็บรักษาจุลินทรียใหคงคุณภาพ และการผลิตสารเรงตองทันสมัยและใชเวลาไมนาน 
ซ่ึงจะทําใหนวัตกรรมสารเรงซุปเปอร พด.1  และสารเรงซุปเปอร พด.2  มีคุณภาพสูงท่ีสามารถทําใหเกษตรกร
ยอมรับและนํานวัตกรรมไปใช เนื่องจากเกษตรกรจะไมยอมรับนวัตกรรมแมวาจะมีนักวิชาการจากกรมพัฒนา
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ท่ีดินไปเผยแพรและสาธิตการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.1  และสารเรงซุปเปอร 
พด.2  จนกวาจะไดทดลองปฏิบัติและนําไปใชดวยตนเองจนเห็นวาไดประโยชนและประสบผลสําเร็จจริง หาก
เกษตรกรยอมรับแลวจะสามารถชวยเผยแพรองคความรูของนวัตกรรมใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ไดอีก จึง
นับเปนการชวยประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูของนวัตกรรมใหมีเกษตรกรนําไปปฏิบัติเพ่ิมข้ึนไดอีก
ทางหนึง่ 
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ผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร พด.1 และสารเรงซุปเปอร พด.2 

ผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 

ผลิตปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 

  

 


