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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
1.1 รหสั 17-AG-40-GE-SON-A :  

ช่ือโครงการ 2nd International Conference on Biofertilizers and Biopesticides 
1.2 ระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 8-11 สงิหาคม 2560  
1.3 สถานท่ีจดั เมืองไทชงุ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวนั)  
1.4 ช่ือเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 

Dr. Muhammad Saeed 
Director, Agriculture Department 
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1.5 จ านวนและรายช่ือวิทยากรบรรยาย (เอกสารแนบ) 
1.6 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบ) 

 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
(ต้องมีความยาวเพียงพอกบัเนือ้หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะใจความส าคญัจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ผูส้นใจ โดยจะน าเสนอผ่านการจดัพิมพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรือเว็บไซต์ของสถาบนั การเผยแพร่นีจ้ะเผยแพร่เพียง
รายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม) 
 

2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ 
การประชมุทางด้าน ปุ๋ ยชีวภาพและชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช ครัง้นี ้เป็นการประชุมครัง้ที่ 2 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้น าจากภาคเอกชน ผู้ สนใจทั่วไป รวมทัง้จากองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ภาคส่วนของรัฐบาล ตลอดจนนกัวิจัย 
นกัวิชาการอาวโุส ผู้ประกอบการ และผู้ที่ให้ค าปรึกษา มาร่วมเสนอผลงานและร่วมอภิปรายถึงความก้าวหน้า
ของงานวิจัย  และประเด็นการวิจัยในอนาคต ของการใช้ปุ๋ ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชใน



การเกษตร เพื่อการปรับใช้ให้เกิดผลอยา่งยัง่ยืน เป็นการสง่เสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรอย่าง
ยัง่ยืน  
 

2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบช่ืุอวิทยากรบรรยาย) 
 
2.2.1 The Research and Development Trend of Biofertilizers (Dr. Shiuan-Yuh Chien, Researcher, 
Agricultural Chemistry Division, Taiwan Agricultural Research Institute, ROC) 
1. ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม มีประสิทธิภาพต่อการปลกูพืชพวกผกั (lupine), ถัว่ (alfalfa), ถัว่ลิสง (peanut), ปอ
เทือง (crotalaria), ถัว่เหลอืง (soybean), ถัว่แดง (red bean) และถัว่เขียว (mung bean) 
2. ปุ๋ ยชีวภาพแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Phosphate-solubilizing bacterial inoculants) ใช้ในระบบปลกูพืชไม้
ผล และพืชผกั 
3. ปุ๋ ยชีวภาพเชือ้ราไมโคไรช่า (Mycorrhizal inoculants) ใช้ในระบบปลกูพืชไม้ผล พืชผกั และกล้วยไม้ 
4. เชือ้แบคทีเรียประเภท endophytic bacteria ชนิดที่เป็นประโยชน์มีศกัยภาพในระบบการปลกูพืชเช่นกนั 
5. ปุ๋ ยหมกัที่เต็มไปด้วยจลุนิทรีย์ที่เป็นประโยชน์เหมาะน ามาใช้ในระบบการเพาะปลกูพืช 
6. . จลุนิทรีย์ที่เป็นประโยชน์สามารถน ามาผลติเป็นปุ๋ ยชีวภาพชนิดน า้เพื่อการเพาะปลกูพืช 
 
2.2.2 The Role of Industry in Conducting Research Development, and Commercialization of 
Biopesticides and Biofertilizers (Dr. Su-San Chang, Director General, Pingtung Agricultural 
Biotechnology Park, Council of Agriculture, Executive Yuan, ROC) 
1. ไม่มีการก าหนดขอบเขตในโลกนีส้ าหรับเร่ืองของจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
การเกษตรทัง้หมด ประเทศตา่ง ๆ ในโลกนีค้วรละทิง้ในเร่ืองการหวงแหนหรือปกปอ้งจลุนิทรีย์ แล้วหนัมาร่วมมือ
ประสานกนัในเร่ืองกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัเชือ้จลุนิทรีย์ในการเกษตร รวมถึงการจ าแนกเชือ้ การตรวจสอบ
ผลกระทบของจลุนิทรีย์ การประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของจุลินทรีย์ เพื่อสง่เสริมการใช้จุลินทรีย์
ที่เป็นมิตรตอ่ระบบนิเวศน์การเกษตร ให้กว้างขวางทัว่โลก อตุสาหกรรมด้านปุ๋ ยชีวภาพและ สารชีวภณัฑ์ก าจดั
ศตัรูพืชจะสามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรืองได้ หากเกษตรกรและผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยีนี  ้
2. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรมีผลกระทบต่อพืชในหลายแง่มุม มีทัง้ให้ประโยชน์และให้โทษ ในมุมมองของ
ภาคอตุสาหกรรม จะเป็นสิ่งที่ประเทศในโลกนีพ้อใจมาก หากสามารถพบจุลินทรีย์ที่มีกลไกหลายอย่างและให้
ประโชน์อยา่งหลากหลาย (เช่นสามารถน าจลุนิทรีย์ตวัเดียวหรือชนิดเดียว มาผลติเป็นผลติภณัฑ์ชีวภาพที่ให้ผล
ทัง้เป็น ปุ๋ ยชีวภาพและมีศกัยภาพเป็นสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืชด้วย) และสามารถน าผลิตภณัฑ์นีข้ยายผล
ออกไปให้กว้างขวาง จะเป็นการท าให้อตุสาหกรรมด้านนีเ้ติบโตและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  
 



2.2.3 Biopesticide Development and Registration for the Internationa Marketing (Ms. Sarah 
Anderson, Chair, Bio-pesticide sub-team in CropLife Asia, Singapore) 
1. เอกสารแนวทางการก ากบัดแูลใหม่ มีการพฒันาและปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลาทัว่โลกเนื่องจาก 
มีประสบการณ์เก่ียวกบั biopesticides ซึง่มีการวิวฒันาการไปตลอดเวลา 
2. ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการประสานข้อมลูทางภมูิศาสตร์กนัอยา่งตอ่เนื่อง 
3. ในกรอบการก ากบัดแูลเฉพาะด้านของ Biopesticide หน่วยงาน US EPA เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์
ด้านนีย้าวนานที่สดุสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้ 
4. เป็นโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ เดินตามได้ 
5. การทดสอบสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืข (Biopesticide) ต้องใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะ (ซึง่แตกตา่งจากสารเคมีที่ใช้
ทัว่ไป) และมีวิธีการยืดหยุน่ในการควบคมุเนื่องจากจลุนิทรีย์ก าเนิดตามธรรมชาติและมีลกัษณะที่ซบัซ้อน  
 
2.2.4 International Coorperative Scheme of Malaysian Agricultural Research and Development 
Institute for Biopesticide Research and Development (Dr. Mohamad Roff Mohd. Noor, Director, 
Malaysian Agricultural Research and Development Institute) 
1. MARDI ยินดีต้อนรับการท างานร่วมกนัระหวา่งประเทศ 
2. มีผลงานท่ีเป็นนวตักรรมจ านวนมากที่สร้างขึน้จากการท างานร่วมกนัระหวา่งประเทศ 
3. . MARDI มีการพฒันาอยา่งเข้มแข็งด้าน biopesticides เช่น ในการควบคมุโรค diebackของมะละกอโดยใช้ 
Induced Systemic Resistance และยินดีที่จะแบง่ปันความรู้และความเช่ียวชาญกบัหนว่ยงานวิจยันานาชาติ 
 
2.2.5 The Action Plan for Biofertilizers and Biopesticides International Development and Promotion 
(Dr. Shan-Da Liu, Chair Professor, Department of Biological Science & Technology, Meiho 
University,ROC) 
1. มีความต้องการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อร่วมกนัท างานทางด้าน Biofertilizers 
และ Biopesticides   
 
2.2.6 The Research and Development Trend of Biopesticides (Dr. Banpot Na Pompeth, National 
Biological Control Research Center Kasetsart University, Bangkok, Thailand) 
1. ข้อจ ากดัหลกัและอปุสรรคในการวิจยัและพฒันา biopesticides คือ 
     - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค 
     - ด้านเศรษฐกิจและสงัคมวิทยา 
     - การแขง่ขนักบัอตุสาหกรรมเคมีสงัเคราะห์ มาตรฐาน และสตูรส าเร็จของสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช 
     - ข้อมลูที่ต้องการและจ าเป็นส าหรับการข้อขึน้ทะเบียน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ 
2. การยอมรับจากเกษตรกรความต้องการของตลาด ฯลฯ 



 
2.2.7 Research and Development in Biofertilizers and Biopesticides: Case of India (Dr. Ashok Kumar 
Yadav, Advisor, Agricultural and Processed Food Export Development Authority Ministry of 
Commerce and Industry, India) 
1. งานวิจยัด้านนีใ้นอนาคตจะเน้นหาจลุนิทรีย์ที่มีข้อดีหลายอยา่ง ในสายพนัธุ์เดียว 
2. เน้นงานวิจยันวตักรรมที่ท าให้จลุนิทรีย์มีอายกุารเก็บรักษาที่ยาวนานขึน้ สามารถทนตอ่อณุหภมูิสงูได้ 
3. สารชีวภณัฑ์ก าจดัวชัพืช ทัง้ที่เป็นเชือ้จลุนิทรีย์ และเชือ้รา เป็นสิง่ที่มีความต้องการขึน้ใหมใ่นเอเชีย 
4. กรอบของกฎข้อบงัคบัส าหรับขึน้ทะเบียนสารชีวภณัฑ์มีการบิดเบือนอย่างมากเพราะใช้หลกัเกณฑ์ของการ
ขึน้ทะเบียนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช และหลายประเทศไม่มีข้อบงัคบัใด ๆ จึงมีความจ าเป็นในการประสานกนัใน
เร่ืองกฎข้อบงัคบั ที่จะยอมรับใช้ร่วมกนัได้ 
5. ส าหรับสายพนัธุ์  / สิ่งมีชีวิต ใด ถ้ามีการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในประเทศใดและได้รับการยอมรับแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องมีการทดลองซ า้ / การสร้างข้อมลู  
6. ประเทศ APO สามารถมีระบบเครือขา่ย (networking platform) เพื่อท างานในประเด็นเหลา่นีไ้ด้ 
 
2.2.8 FFTC’s Roles in Regional Agricultural Development: Focus on Biofertilizers and Biopesticides 
(Dr. Wan-Tien, Agricultural Specialist, Food & Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific 
Region, ROC) 
1. การแบง่ปันข้อมลูและเทคโนโลยี 
    - รวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีที่น่าเช่ือถือผ่านทางสถาบนัวิจัยของชาติ / สถาบนัวิจัยระหว่างประเทศ / 
รวมถึงของเกษตรกรและอตุสาหกรรม 
    - เผยแพร่ข้อมลูที่รวบรวมและ / หรือถ่ายโอนเทคโนโลยีผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ศิษย์เก่า สื่อ และสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
2. เครือขา่ย 
    - อ านวยความสะดวกในการร่วมมือระหวา่งประเทศในภมูิภาคด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
    - สร้างนวตักรรมผา่นความร่วมมือ 
   - ความพยายามมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนัในประชาคมระหว่างประเทศในการสง่เสริมการพฒันาการเกษตรใน
ภมูิภาคเอเชีย 
3. นโยบายทางการเกษตร 
- มีการแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบันโยบายทางการเกษตรในภมูิภาค 
- อ านวยความสะดวกด้านการเจรจาและการสือ่สารด้านนโยบายเกษตร 
 



2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศกึษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความคิดเห็น
หรือยกตวัอยา่งประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กร
หรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายช่ือประเทศ) 
 
2.3.1 รายงานกรณีศึกษาของประเทศไทย (Country Paper: Research on Biological Control of Major 
Rice Diseases and Biopesticide Regulatory Management in Thailand; (Rasamee Dhitikiattipong) 
กองวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว มีการศึกษาวิจยัทางด้านการควบคมุโรคที่ส าคญัของข้าวโดยชีววิธี หรือ
โดยการใช้จลุนิทรีย์ปฏิปักษ์ (โรคที่ส าคญัของข้าวได้แก่ โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้ โรคเมล็ดด่าง และโรคถอดฝัก
ดาบ) 
ผลการศกึษา มีดงันี ้
1. ผลการศกึษาการควบคมุโรคไหม้ของข้าว (Rice blast disease)ซึ่งมีสาเหตจุากเชือ้รา Pyricularia oryzae 

โดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่าเชือ้แบคทีเรียปฏิปักษ์ หมายเลข B - 125, B - 059 และ B - 097 แสดง
ประสทิธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเส้นใยเชือ้ราสาเหตโุรคในการทดสอบบนอาหารในจานเลีย้งเชือ้ใน
ห้องปฏิบัติการ และแสดงประสิทธิภาพในการควบคุมอาการของโรคไหม้บนใบข้าวได้อย่างดี จึงน า
แบคทีเรียปฏิปักษ์ทัง้ 3 ไอโซเลท มาพฒันาเป็นสตูรส าเร็จชนิดผง (talcum – based powder formulation) 
โดยพบว่ามีจ านวนประชากรของเชือ้ 1.28 x 1011, 3.08 x 1013 และ 1.0 x 1014 CFU/ml ตามล าดบั และ
พบวา่ความอยูร่อดหรือความมีชีวิตของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในผงเชือ้หลงัจากเก็บไว้ที่อณุหภมูิ 280 C นาน 7 
เดือน มีประชากรเป็น 8.5 x 1010, 1.3 x 108 และ 6.5 x 107 CFU/ml ตามล าดบั สว่นการเก็บไว้ที่อณุหภมูิ 
40 C นาน 7 เดือน พบวา่จ านวนประชาการของแบคทีเรียปฏิปักษ์ เป็น 8.15 x 1010, 2.85 x 1010 และ 1.05 
x 1010 CFU/ml ตามล าดบั น าผงเชือ้มาทดสอบประสทิธิภาพในการควบคมุโรคไหม้ของข้าวในสภาพแปลง
นา พบว่าแบคทีเรีย B – 097 และ B – 125 มีความสามารถควบคมุโรคเน่าข้อต่อใบ (collar rot) และโรค
เนา่คอรวง (neck blast) ได้ดีเมื่อใช้พน่ต้นข้าว 4 – 5 ครัง้ หรือใช้พ่น ร่วมกบัการคลกุเมล็ดพนัธุ์ข้าวด้วยผง
เชือ้ก่อนปลกู 
 

 



 
 

Fig. 1 In vitro test for antagonism between antagonistic bacteria and Pyricularia oryzae 
         showed the large mycelia growth- inhibition of P. oryzae 

 
Fig. 2 Detached leaf method test showed the effectiveness in controlling rice blast symptom 
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Fig. 3   Preparation chart of powder formulation of antagonistic bacteria 

 
 
 
 
 

 
 



               
 

Fig. 4 The characteristic of powder formulation of antagonistic bacteria (upper) and colony of antagonistic 
bacteria cell from bacterial powder formulation (B-125, lower, left and B-059, lower, right) grown on nutrient agar 
by serial dilution method  
 

1. ผลการศีกษาใช้แบคทเีรียปฏิปักษ์ในการควบคมุโรคเมลด็ดา่งของช้าว (Rice seed discoloration 
disease) โดยใช้แบคทเีรียปฏิปักษ์ 5 ไอโซเลทท่ีคดัเลอืกจากห้องปฏิบตัิการ มาผลติเป็นผงเชือ้และน าไป
ทดสอบประสทิธิภาพในการควบคมุโรคเมลด็ดา่งของข้าว ท่ีศนูย์วจิยัข้าวปทมุธานี ในฤดนูาปรัง และนาปี 
2547 วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized complete Block Design) มี 6 กรรมวิธี 4 ซ า้ โดยใช้
พนัธุ์ข้าวหอมคลองหลวง 1 ปลกูแบบนาหวา่น ในแปลงขนาด 4 x 4 เมตร เตรียมเซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ ให้มีความเข้มข้นของจ านวนประชากร 1 x109 CFU/ml ท าการพน่เซลล์แขวนลอยแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ 3 ครัง้ เมื่อต้นข้าวอยูใ่นระยะ ตัง้ท้อง (Booting stage), ออกดอก 5 % (5 % flowering) และออก
ดอก 100 % (100 % flowering) จากนัน้บนัทกึข้อมลูความรุนแรงของโรคเมลด็ดา่ง จ านวนผลผลติที่เก็บ
เก่ียวได้ และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ผลการวิเคราะห์พบวา่ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. No. 33 มี
ประสทิธิภาพสงูสดุในการควบคมุโรคเมลด็ดา่งของข้าว ทัง้ฤดนูาปรัง และนาปี และพบวา่ทกุกรรมวิธี มี
ความรุนแรงของโรคเมลด็ดา่งลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระหวา่ง 33.93 – 48.53 % เมื่อเปรียบเทียบ
กบักรรมวิธีเปรียบเทยีบ 

2. ผลการศกึษาการใช้ผงเชือ้แบคทเีรียปฏิปักษ์ในการควบคมุโรคถอดฝักดาบของข้าว (Rice bakanae 
disease)  ซึง่มีสาเหตจุากเชือ้รา Fusarium fujikuroi (F. moniliforme) โดยแยกเชือ้แบคทเีรียจากดินนา
ทางภาคเหนือของประเทศไทยและท าการคดัเลอืกได้แบคทีเรียปฏิปักษ์ หมายเลข BAK – 016, BAK – 
088, MAK -102, BAK – 117 และ BAK – 131 ทีมีศกัยภาพในการยบัยัง้การเจริญของเส้นใยเชือ้ราสาเหตุ
โรคในห้องปฏิบตัิการ และสามารถลดความรุนแรงของโรคถอดฝักดาบในเรือนทดลองอยา่งมีประสทิธิภาพ 
น ามาพฒันาผลติเป็นสตูรส าเร็จรูปผง (talcum – based powder formulation) และทดสอบประสทิธิภาพ
การควบคมุโรคถอดฝักดาบ โดยคลกุเมลด็พนัธุ์ข้าว กข6 ด้วยผงเชือ้แบคทีเรียปฏิปักษ์ แล้วน าไปปลกูใน
สภาพแปลงนาเกษตรกร ท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยเลอืกแปลงนาทีม่ปัีญหาการเกิดโรคถอดฝักดาบรุนแรงใน
ฤดทูี่แล้ว เพื่อให้เกิดการเช้าท าลายต้นข้าวโดยธรรมชาติ ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค และ



วิเคราะห์ผลทางสถิติ ผลการทดลอง พบวา่กรรมวิธีทีใ่ช้แบคทเีรีย BAK – 131 และ BAK – 088 เกิดโรค 8.9 
และ 9.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เปรียบเทียบกบักรรมวิธีทีใ่ช้สารปอ้งกนัก าจดัเชือ้รา carbendazim + 
mancozeb เกิดโรค 8.2 เปอร์เซน็ต์ และกรรมวิธีเปรียบเทียบ (control) เกิดโรค 10.9 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
แบคทีเรียไอโซเลท BAK – 102, BAK – 016 และ BAK – 117 เกิดโรค 12.6, 12.7 และ 12.9 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดบั 

3. ปัจจบุนัมีโรงงานน าร่องหนึง่แหง่ส าหรับการผลติผงจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ ตัง้อยูท่ี่สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์
ข้าวแหง่ประเทศไทย (TRSI) จงัหวดัสพุรรณบรีุ และคาดวา่จะสามารถผลติผงเชือ้แบคทเีรียปฏิปักษ์นีใ้ห้ได้
ปริมาณมากและขยายไปยงัเกษตรกรเพื่อใช้ในการควบคมุโรคที่ส าคญัของข้าวแทนการใช้สารปอ้งกนัก าจดั
โรคพืช หากประสบความส าเร็จเราสามารถลดการใช้สารเคมีซึง่จะท าให้ลดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมและ
ความเสีย่งตอ่สขุภาพของเกษตรกรซึง่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี และยงัลดการสญูเสยีงบประมาณใน
การน าเข้าสารเคมีจากตา่งประเทศ 
นอกจากนีไ้ด้จดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการเร่ือง "การผลติผงเชือ้แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคมุโรคเมล็ดดา่ง
ของข้าวโดยใช้เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวมวล"  ระหวา่งวนัท่ี 22-25 พ.ค. 2560 ที่สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ข้าว
แหง่ชาติ มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 26 คน เพื่อให้รับความรู้และประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีนีไ้ปใช้ใน
การศกึษาตอ่ในอนาคตตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

แนวโน้มการใช้สารชวีภณัฑ์ก าจัดศัตรูพืชต่อผลผลติทางการเกษตรในประเทศไทย 
 



สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (Biopesticide) ที่ใช้ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช แบง่เป็น 3 ชนดิ ได้ 
1. ตวัห า้ ตวัเบยีน (Predators, Parasite) 
2. จลุนิทรีย์ที่ใช้ปอ้งกนัก าจดัเชือ้รา: แบคทีเรียปฏิปักษ์ (Antagonistic bacteria), เชือ้ราปฏิปักษ์ (Antagonistic 

fungi), ยีสต์ปฏิปักษ์ (Antagonistic yeast) 
3. จลุนิทรีย์ที่ใช้ปอ้งกนัก าจดัแมลง: แบคทีเรียที่ท าให้แมลงเป็นโรคตาย (Entomopathogenic bacteria), เชือ้ราที่ท า

ให้แมลงเป็นโรคตาย (Entomopathogenic fungi), ไส้เดือนฝอยที่ท าให้แมลงเป็นโรคตาย  
(Entomopathogenic nematode) 
 

ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพืช (Biopesticide) 
 
ประโยชน์ 

- มีความเป็นพิษตอ่คนและสิง่แวดล้อมต ่า 
- สารชีวภณัฑ์บางชนดิเกษตรกรสามารถผลติเองได้  
- ใช้ในแปลงขนาดเลก็ได้ดี 
- ช่วยลดปัญหาสารเคมตีกค้างในผลติผลเกษตร อาหาร และสิง่แวดล้อม 
- ไมก่่อให้เกิดการดือ้ตอ่สารเคมีของศตัรูพืช เช่นโอกาสที่แมลงจะสร้างความต้านทานตอ่เชือ้จลุนิทรีย์มีน้อยมาก หรือเกิด

ขนัช้ามาก เมื่อเทยีบกบัท่ีเกิดกบัสารเคมกี าจดัแมลง 
 

ข้อจ ากัด 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื ทัง้เกษตรกร และตวัแทนจ าหนา่ย 
- ขาดแคลนผลติภณัฑ์ที่เป็น สารชีวภณัฑ์ เพื่อใช้แก้ปัญหาศตัรูพชืหลายชนิด 
- ผลติภณัฑ์เชือ้จลุนิทรีย์ มีความเฉพาะเจาะจงตอ่ศตัรูพืช 
- เชือ้จลุนิทรีย์ใช้เวลาในการท าให้ศตัรูพืช เช่นแมลง ตาย ไมร่วดเร็วเหมือนการใช้สานเคม ี
- มีความยุง่ยากในการน าเชือ้จลุนิทรีย์ไปใช้ในสภาพแปลง เช่นบางชนิดไมท่นตอ่แสงแดด ต้องน าไปฉีดพน่เวลาเย็น 
- ขาดบริษัท หรือธุรกิจเอกชนท่ีจะลงทนุ ในการผลติสารชีวภณัฑ์ ในอาเซยีน 

 
การขึน้ทะเบียนสารชีวภณัฑ์ (Registration of Biopesticides) 
 
 การขึน้ทะเบยีนสารชีวภณัฑ์ เป็นหน้าที่ของกลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย ส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สารชีวภณัฑ์ที่จะขอขนัทะเบียนมี 3 ชนดิ ได้แก่ สารชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช
ที่เป็นจลุนิทรีย์ (Microbial pesticide) สารสกดัจากพชื (Botanicals; plant, plant extract) และฟีโรโมน (Pheromone) 
 
 



เอกสารประกอบการขึน้ทะเบยีนสารชีวภณัฑ์: 
1. ค าขอขึน้ทะเบียน 
2. แผนการทดลองประสทิธิภาพ 
3. ข้อมลูพิษวิทยา 
4. ตวัอยา่งวิเคราะห์ 
5. เอกสารรับรองเชือ้ 
6. หลกัฐานการขึน้ทะเบยีน  / การอนญุาตในประเทศผู้ผลติ (กรณีน าเข้า) 

 
ข้อมูลที่ต้องการประกอบการขึน้ทะเบียนสารชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพืช 
(Data requirements for microbial pesticide registration) 

1. เอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (Microbial Pest Control Product: MPCP) ได้แก ่
- บริษัทผู้ผลติ ที่อยู ่
- ช่ือการค้า (Trade name) 
- ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) 
- สว่นประกอบ หรือชนิดของสตูรส าเร็จ (Composition / Formulation type) 
- หมวดหมูก่ารใช้ หรือประเภทของการใช้ (Use category) 
2. คณุสมบตัิทางฟิสกิส์และเคมี (Physical and chemical properties) 
- ส,ี กลิน่ (Color, odor) 
- การเปียกน า้ (Wetability), การคงตวัของฟอง (persistent foaming), การแขวนลอย (suspensibility), การทดสอบผา่น

ตะแกรงร่อนแบบแห้ง / เปียก (dry / wet sieve test), ขนาดของอนภุาค (partical size), ความสามารถในการไหล 
(flowability) 

3. ค าแนะน าในการใช้สารชีวภณัฑ์ 
- ศตัรูพืชและพืชทีต้่องการควบคมุ 
- อตัราการใช้ 
- วิธีการใช้ 
4. รายละเอียดของฉลาก (Label of the MPCP) 
- ภาชนะบรรจ ุ(Packaging) 
- การเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั (Label instructions regarding safe handling and storage) 
- วิธีการท าลาย (Procedures for destruction / disposal) 
5. วิธีวเิคราะห์ การผลติ การติดตามตรวจสอบหลงัการขึน้นทะเบียน (Method of analysis, manufacturing, quality 

control and post – registration) 
- วิธีการจ าแนกเชือ้จลุนิทรีย์ (Method to define content of microorganism) 



- ความคงทนในการเก็บรักษา และระยะเวลาในการวางจ าหนา่ย (Storage stability test and determination of shelf 
life) 

- กระบวนการผลติ (Production process) 
- เทคนิคทีใ่ช้ประกนัความสม า่เสมอของผลติภณัฑ์ (Describing technique used to ensure a uniform product) 
6. การศกึษาทางด้านพิษวิทยา (Toxicological studies) 
- Acute  oral / dermal / inhalation 
- การระคายเคืองผิวหนงัและตา (Skin / eye irritation) 
- ข้อมลูความปลอดภยัของสารปรุงแตง่ (Safety data sheet for each additive) 
- ผลตอ่สิง่มีชีวติที่ไมใ่ช่เปา้หมาย (Effects on non-target organism) 
7. Residues on food / rationale to waive residue studies 
8. ผลตอ่สิง่มีชีวติที่ไมใ่ช่เปาหมาย (Effects on non – target organism) 

 
ผลิตภณัฑ์ที่มีข้อมูลทางวิชาการว่าปลอดภยัต่อมนุษย์ สตัว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องส่งข้อมูลพิษวทิยา ได้แก ่

1. Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
2. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
3. Nuclear polyhedrosis virus 
4. Steinernema spp. (Neoaplectana spp.) 
5. Heterorhabditis spp. 
6. Sarcocystis singaporensis 

 
ชีวภณัฑ์ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนแล้ว  (Registered biopestices) ไดแ้ก่ 

1. Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
2. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
3. Bacillus subtilis 
4. Beauveria bassiana 
5. Metarhizium anisopliae 
6. Trichoderma harzianum 
 

           2.3.2 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Bangladesh (Dr. A K Fazlul Haque Bhuiyan) 
  1.  ปุ๋ ยชีวภาพ และ สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (Biofertilizers , Biopesticides; BB) มีประโยชน์ 
  2.  ภาคเอกชนมีการขยายตวัมาทางนี ้(BB)มากขึน้ 
  3.  รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการใช้ BB 
  4.  มีตลาดหรือความต้องการใช้ BB 



  5.  มีความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหารเพิม่ขึน้ 
  6.  ต้องการการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐบาลมากขึน้ 
  7.  ความร่วมมือระหวา่งประเทศเป็นสิง่จ าเป็น 
 
 
 
 
  2.3.3  สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Cambodia (Mr. Lay Rithy and Ms. Kin Sophy) 
   รัฐบาลประเทศกมัพชูา  โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควร: 

1. เร่งในเร่ืองกระบวนการขึน้ทะเบยีน BB โดยมี หรือ ไมม่ี ผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุ
ด้านชีวภาพ เพื่อให้ผลติภณัฑ์ทางด้านนี ้คือปุ๋ ยชีวภาพ และ สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (BB) มีใน
ท้องตลาดมากขึน้ ท าให้เกษตรกรเข้าถงึได้งา่ยขึน้ 

2. สง่เสริมให้เกษตรกรรับรู้หรือตระหนกัในผลกระทบจากการใช้สารเคมีอนัตรายในการเกษตร และการ
บริโภคผลติผลจากการผลติหรือปลกูโดยใช้สารเคมี 

3. สง่เสริมและสนบัสนนุผู้ที่มีบทบาทหลกัทางด้านนี ้เช่น บริษัท หนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล หรือสมาคม
เกษตรกร ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัก าจดัศตัรูพชืโดยชีววิธี 

นอกจากรัฐบาลแล้ว ภาคสว่นอื่นที่มีสว่นได้สว่นเสีย เช่น องค์กรทีไ่มใ่ช่รัฐบาล (NGO) องค์กรธุรกิจเอกชน  
และสมาคมเกษตรกรตา่ง ๆ ควรมีบทบาทส าคญัในการศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุการผลติ การค้า และการใช้ 
ปุ๋ ยชีวภาพ และสารชีวภณัฑ์ควบคมุศตัรูพชื (BB) ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
 
2.3.4  สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ China, Republic of (Dr. An-Long Chiou) 
มีรายงานวา่ในปี 2562 (2019) ยอดการขายสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (Biopesticides) จะมีสดัสว่นประมาณ 
8.24 % ของยอดขายสารก าจดัศตัรูพืชทัว่โลก  แสดงให้เห็นวา่การพฒันางานทางด้านชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช
สามารถท าตอ่เนื่องได้มแีนวโน้มไปทางบวก ในไต้หวนั การขายสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช มีสดัสว่นคิดเป็น 1 % 
ของยอดขายสารก าจดัศตัรูพืชทัง้หมด ในชว่งปี 2554 – 2558 ซึง่ยงัต ่ากวา่การประมาณการในตลาด
ตา่งประเทศ ชีใ้ห้เห็นวา่การพฒันาอตุสาหกรรมด้านชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชืในไต้หวนั สามารถเติบโตได้อีกใน
อนาคต ดงันัน้ต้องด าเนินการพฒันาและสง่เสริมการค้าผลติภณัฑ์ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื  เพื่อเร่งการวจิยัและ
เพิ่มปริมาณงานวิจยัทางด้าน ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (biopesticides) ในไต้หวนั ปัจจบุนัเราก าลงัปรับปรุง
วิธีการทดสอบความเป็นพิษของ biopesticides และการอดุหนนุงบประมาณให้ผลติภณัฑ์ biopesticides  ใน
อนาคตเราจะเพิ่มการใช้ biopesticides เข้าไปในหลกัการของ IPM (Integrated Pest Management) ส าหรับ
การปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชในการผลติทางการเกษตร ดงันัน้การปรับปรุงการขึน้ทะเบียน biopesticides อยา่ง
เฉพาะเจาะจง  และการพฒันาตลาดการค้าระหวา่งประเทศ ต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามหลกัการท่ีสง่เสริม
วิธีที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 



  "นโยบายเกษตรใหม"่ มีข้อสรุปหลกัคือ 1) การขึน้ทะเบยีน biopesticide ควรมีการทบทวนข้อมลูเป็นรายกรณี  
2) ควรมีหนว่ยงานเฉพาะกิจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาข้อก าหนดตา่ง ๆ ลว่งหน้ากอ่นการขึน้ทะเบยีน  
3) ก าหนดวธีิการมาตรฐานในเร่ือง การวิจยั การประดษิฐ์คดิค้น และการขึน้ทะเบยีน เพื่อยกระดบัการค้า
ทางด้าน biopesticides 
 
2.3.5 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ China, Republic of (Harn-ying Cheol, Yun-Ching Tsai, Chun-wei 
Kuo and Guo-Chi Lee) 
ในระหวา่งปี 2014 – 2017 สภาเกษตรของไต้หวนั (Council of Agriculture, Executive Yuan; COA, China 
Productivity Center) ได้เลอืกการผลติ ปุ๋ ยชีวภาพ และ ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (Biofertilizers and 
Biopesticides; BB) ซึง่เป็นอตุสาหกรรมที่มศีกัยภาพในการสง่เสริม ได้ด าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม โครงการมีระยะเวลา 
4 ปี ประสบผลส าเร็จอยา่งมาก รวมถกึารเร่งตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันาให้ไปสูก่ระบวนการค้าเชิงพาณิชย์ ลด
ระยะเวลาและอปุสรรคของขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน biopesticides เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ
พิษวิทยา จดัตัง้และสง่เสริมให้มกีารวจิยัเพื่อผลติชีวภณัฑ์ ผา่น UIRC (University-Industrial-Research 
Consortium) และเป็นเจ้าภาพจดัประชมุ 1st APO International Conference on Biofertilizers and 
Biopesticides  ปัจจบุนัมีสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (biopesticides) ทัง้หมด 48 ชนดิที่ได้ขึน้ทะเบียนแล้ว 
ได้แก่ Bacillus thuringiensis และ Bacillus subtilis ส าหรับปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) ที่ได้รับการขึน้ทะเบียน
แล้ว มีทัง้หมด 23 ชนดิ สว่นใหญ่เป็นปุ๋ ยชีวภาพเชือ้แบคทีเรียละลายฟอสเฟต 20 ผลติภณัฑ์ ที่เหลอืเป็นปุ๋ ย
ชีวภาพเชือ้แบคทเีรียละลาย โพแทสเซียม และปุ๋ ยชีวภาพเชือ้รา Arbuscular mycorrhizal   
 
2.3.6 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ India (Dr. Patil C. Rudragouda, Dr. Srinivasamurthy R, Dr. Rajen 
Baruah, and Mr. Mahesh K. Sharma) 
1. อินเดียเป็นประเทศผู้ผลติสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก รองจาก ประเทศสหรัฐ ญ่ีปุ่ น 
และจีน แตเ่ป็นประเทศที่ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชต ่าที่สดุในโลก โดยมีการใช้เพยีง 0.6 kg/ha 
2. ขนาดตลาดสารก าจดัศตัรูพชื ในปี 2015 (พ.ศ 2558) คิดเป็นมลูคา่ 23.92 ล้าน USD 
3. ก าลงัการผลติตอ่ปี: ปุ๋ ยเคมีสงัเคราะห์ 54 ล้านตนั, ปุ๋ ยชีวภาพ 50,000 ตนั, ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช 
(biopesticides) 700 เมตริกตนั 
4. ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) มีสว่นแบง่ตลาด เพยีง 4.2 % ของตลาดสารก าจดัศตัรูพชืทัง้หมด 

            5. มีบริษัท ผู้ผลติชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) มากกวา่ 150 บริษัท    
                      6. มีการขึน้ทะเบยีนชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) แล้ว 15 ชนิด จากสารก าจดัศตัรูพชืทัง้หมด       
                      227 ชนิด 
            7.  อินเดียตะวนัตกมีความต้องการชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides)สงูสดุ เช่น Maharashtra ตามด้วย 

อินเดียใต้ 



            8. ตลาดชีวภณัฑืก าจดัศตัรูพืช สว่นใหญ่เป็น เชือ้รา Trichoderma viride และ เชือ้แบคทีเรีย Pseudomonas 
        
                      2.3.7 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ IR Iran (Dr. Nasser Beikzadeh) 
            ประวตัิการศกึษาและวจิยัสมยัใหม ่และงานวิจยัทางด้านปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) ในประเทศอิหร่าน มมีา
น้อยกวา่ 50 ปี โครงการวจิยัด้านปุ๋ ยชีวภาพในอิหร่านเร่ิมขึน้ภายหลงัโครงการฝึกอบรม การผลติและใช้ปุ๋ ยชีวภาพในอิหร่าน
เพิ่งเร่ิมมาประมาณ 20 ปีที่ผา่นมา และได้ขยายไปทัว่ประเทศเมือ่เวลาผา่นไป ปุ๋ ยชีวภาพตวัแรกที่ใช้ในประเทศอิหร่าน คือ ปุ๋ ย
ชีวภาพไรเบียมที่ใช้เฉพาะกบัถัว่เหลอืง (soybean rhizobia inoculants) ปัจจบุนัมีปุ๋ ยชีวภาพไรเบยีม และปุ๋ ยชีวภาพอื่น 
มากกวา่ 15 ชนดิ ที่ผลติโดยบริษัทของประเทศอิหร่าน ความท้าทายที่ส าคญัที่สดุในเร่ืองเร่ืองปุ๋ ยชีวภาพ คือ การขาดความรู้ มี
งานวจิยัน้อยมาก คณุภาพปุ๋ ยต ่า ขาดเร่ืองมาตรฐานระดบัชาติ ละเลยในเร่ืองของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา และความไม่
ชดัเจนของบทบาทของรัฐบาล สว่นงานทางด้านชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) เป็นการควบคมุแมลงโดยวิธีชีวภาพ 
เร่ิมในปี 1931 (พ.ศ. 2474) มีการน าเข้า Rodolia cardinalis เพื่อควบคมุ Icerya purchase บนส้ม  ในปี 2016 (พ.ศ. 2559) 
รัฐบาลก าหนดการซือ้แมลงที่เป็นประโยชน์ในสดัสว่น 60 % และรัฐบาลชว่ยสมทบเงินให้ ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื 
(biopesticides)  50 % ของต้นทนุ ปัจจยัที่เป็นข้อจ ากดัในการเพิม่การใช้และการผลติชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชืในอิหร่าน คือ 
ชาดข้อมลูที่สมบรูณ์ของชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื เกษตรกรขาดการฝึกอบรมและความคุ้นเคยกบัการใช้ ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช 
ขาดข้อมลูเก่ียวกบัสารเคมตีกค้างในอาหาร ดิน และน า้ ขาดในเร่ืองของกฎข้อบงัคบัและขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนชีวภณัฑ์ก าจดั
ศตัรูพืช และข้อมลูพืน้ฐานด้านการตลาดไมเ่พียงพอ 
 
            2.3.8 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Malaysia (Mr. Erwan Shah Shari) 
           การใช้ปุ๋ ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชทีม่ากเกินไปและไมเ่หมาะสมมีผลเสยีตอ่สภาพดิน ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่
ผลผลติทางการเกษตรตอ่ไป เกิดสารเคมตีกค้างในผลติผลเกษตรและอาหาร เกิดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม ตลอดจนความยัง่ยืน
ในการเกษตรและสขุภาพของมนษุย์  ในประเทศมาเลเซียผลกระทบดงักลา่วจะเดน่ชดัมากขึน้ ในกรณีของการปลกูพชืระบบ 
monoculture เช่นการปลกูข้าว ซึง่มีการใสปุ่๋ ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชอยา่งหนกั การแก้ปัญหาเหลา่นีโ้ดยการใช้ BB 
(biofertilizers, biopesticides) เป็นความพยายามที่ส าคญัในปัจจบุนัเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ทีส่มบรูณ์ดีและและนา่ร่ืนรมย์ 
ในอตุสาหกรรมการเกษตร ข้อสรุปหลกัของบทความคือ 
1. การเป็นหนึง่ในศนูย์ความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ของโลก ประเทศมาเลเซียอยูใ่นต าแหนง่ที่เฉพาะสามารถ
พฒันาผลติภณัฑ์ปุ๋ ยชีวภาพและชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (BB)ได้อยา่งด ี
2. การร่วมกนัท างานและได้รับการสนบัสนนุในเร่ืองความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาจากหลายสถาบนัระหวา่งประเทศจะช่วย
ให้ประสบผลส าเร็จในการพฒันาและการใช้ปุ๋ ยชีวภาพและสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชืในการเกษตร 
3. สิง่จ าเป็นท่ีจะชว่ยให้ประสบความส าเร็จคือต้องมีความพยายามในการประสานงานควาใร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงานด้านวิจยั
และพฒันา 
 
            2.3.9 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Pakistan (Dr. Muhammad Shafique Khalid and Dr. Tariq Sulan) 



            กลุม่วิจยั และองค์กรตา่ง ๆ ในประเทศปากีสถาน ก าลงัวิจยั และพฒันางานทางด้าน BB (biofertilizers, 
biopesticides) ซึง่เป็นเร่ืองส าคญัที่จะชว่ยสง่เสริมการเกษตรแบบยัง่ยืนในปากีสถาน อยา่งไรก็ตามการน า BB มาใช้ยงัมี
ข้อจ ากดัและอปุสรรคหลายประการ มีข้อแนะน าในการสง่เสริมการผลติและการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) ดงันี ้

1. เปิดตวัโครงการสง่เสริมและฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลกูและบคุลากรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีปุ๋ ยชีวภาพ 

2. บญัญตัิกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อควบคมุและติดตามการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ คณุภาพ และผลกระทบที่เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพของมนษุย์และพืช 

3.  สนบัสนนุงบประมาณเพื่อสง่เสริมการผลติขนาดเลก็ในระดบัท้องถ่ินหรือชมุชน 
4.  สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมจลุนิทรีย์ในระดบัชาตเิพื่อการวิจยัในอนาคต  
5.  พฒันาปุ๋ ยชีวภาพโดยใช้สายพนัธุ์จลุนิทรีย์ทีม่ีประสทิธิภาพ มีความสามารถในการแขง่ขนั และทนตอ่

ความเครียดตา่ง ๆ 
ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) ในปากีสถานประกอบด้วย 

1. มีนโยบายและออกกฎหมายส าหรับองค์กร / บริษัท ระดบัชาติและนานาชาตใินการจดัตัง้ตลาด  
2. สร้างการรับรู้ / การฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมการยอมรับการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื 
3. มีนโยบายให้สิง่จงูใจเพื่อสนบัสนนุภาคเอกชนในการผลติสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืชเชิงพาณิชย์ และควร

ก าหนดให้มีการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืชเป็นสว่นหนึง่ของวธีิ IPM โดยเฉพาะส าหรับผกัและผลไม้ 
 
 2.3.10 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Philippines (Dr. Mannix S. Pedro and Ms. Irene Alcantara Papa) 

                     อตุสาหกรรมการผลติ BB คือปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (biopesticides) ใน
ฟิลปิปินส์มีการเติบโตขึน้อยา่งมากเนื่องจากความก้าวหน้าของหนว่ยงานราชการ สถาบนัวจิยัชัน้น า ภาคเอกชนและบริษัท
ผู้ประกอบการ มีการพฒันาสตูรส าเร็จรูปแบบตา่งๆของ BB และได้รับการสนบัสนนุเพื่อการวิจยัตอ่ยอด มีพระราชบญัญตัิ
เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2553  หรือพระราชบญัญตัิสาธารณะ 10068 ประกาศใช้เพื่อการพฒันาและการใช้  BB เพิ่มเติม 
                     The Fertilizer and Pesticide (FTA) เป็นหนว่ยงานภาครัฐที่ดแูลในเร่ืองการจดัหาปุ๋ ยและสารปอ้งกนัก าจดั
ศตัรูพืชให้เพียงพอกบัความต้องการในราคาที่เหมาะสม และดแูลในเร่ืองการผลติการตลาดให้ยตุิธรรมสมเหตสุมผล ดแูล
ปกปอ้งประชาชนจากความเสีย่งในการใช้สารก าจดัศตัรูพืช และการให้ความรู้แก่ภาคเกษตรกรรมในด้านตา่งๆ ตลอดจนเป็น
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการขึน้ทะเบียน ของปุ๋ ยชีวภาพ และสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื 
  ยทุธศาสตร์เพื่อสง่เสริมการพฒันาและการใช้ BB ในฟิลปิปินส์ โดยสง่เสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน, 
สง่เสริมสนบัสนนุให้มีความต้องการท่ีจะใช้ BB เพื่อขบัเคลือ่นการวิจยัและพฒันางานด้านนี ้มุง่เน้นการฝึกอบรม ให้ความรู้
เทคนิคตา่ง ๆ ทีใ่ช้ในระดบัแปลงเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผู้น าเกษตรกร ควรมีระบบท่ีเป็นแรงจงูใจให้มีการขึน้ทะเบียน และ
การรับรอง BB ที่ง่ายและราคาถกู มหาวิทยาลยัและ บริษัท เอกชนควรร่วมมือกนั เพื่อดงึดดูการลงทนุจากภาคเอกชนในการ
ผลติและการค้า และการให้สถาบนัการวจิยัได้รับประโยชน์ในการจดัตัง้สถานประกอบการซึง่จะท าหน้าที่เป็นโรงงานผลติสาร
ชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื 
 



  2.3.11 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Sri Lanka (Dr. P.I. Yapa, Ms. D.M.P.S. Dissanayake, Mr. G.I. 
Devaka, and Mr. E.S.K.M.P.C. Ekanayake) 
  ในรายงานฉบบันี ้เน้นในเร่ืองความเป็นไปได้ของโครงการของรัฐบาล และสถาบนั ที่เก่ียวกบัการท าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศ ขณะนีห้นว่ยงานทัง้ภาคเอกชน และรัฐบาลในประเทศศรีลงักา ก าลงัให้ความสนใจในเร่ืองเกษตรอินทรีย์
อยา่งมาก เนื่องจากประเทศประสบปัญหารุนแรงด้านสิง่แวดล้อม ซึง่น าไปสูปั่ญหาด้านสขุภาพ รวมทัง้ปัญหาต้นทนุการผลติ
ภาคการเกษตรเพิม่ขึน้ด้วย อยา่งไรก็ตามการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยืนเร่ิมต้นขึน้หลงัจากการหยดุอดุหนนุด้านการเกษตรที่เก่ียวข้องกบัสารเคมีการเกษตร ดงันัน้การก้าวกระโดดไปให้
ความส าคญักบัเกษตรอินทรีย์ระดบัชาต ิจึงเป็นเร่ืองยาก เนื่องจากยงัขาดการศกึษาเร่ืองกระบวนการและผลลพัธ์อยา่ง
เพียงพอ 
 
  2.3.12 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Thailand (Dr. Rasamee Dhitikiattipong, Mr. Pakpoom Darapong 
and  Mr. Wissarut Sukhaket) 
  กองวจิยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว ได้ศกึษาวจิยัทางด้านการควบคมุโรคที่ส าคญัของข้าวโดยชีววิธี หรือ
โดยการใช้จลุนิทรีย์ปฏิปักษ์ ปัจจบุนัมีโรงงานน าร่องหนึง่แหง่ส าหรับการผลติผงจากแบคทเีรียปฏิปักษ์ ตัง้อยูท่ี่สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์ข้าวแหง่ประเทศไทย (TRSI) จงัหวดัสพุรรณบรีุ และคาดวา่จะสามารถผลติผงเชือ้แบคทีเรียปฏิปักษ์นีใ้ห้ได้
ปริมาณมากและขยายไปยงัเกษตรกรเพื่อใช้ในการควบคมุโรคที่ส าคญัของข้าว การขึน้ทะเบียนสารชีวภณัฑ์ เป็นหน้าที่ของ
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย ส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สารชีวภณัฑ์
ที่จะขอขนัทะเบยีนมี 3 ชนดิ ได้แก่ สารชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่เป็นจลุนิทรีย์ (Microbial pesticide) สารสกดัจากพืช 
(Botanicals; plant, plant extract) และฟีโรโมน (Pheromone) ชีวภณัฑ์ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนแล้ว  (Registered 
biopestices) ไดแ้ก่  Bacillus thuringiensis subsp. aizawai;  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki;  Bacillus subtilis;  
Beauveria bassiana;  Metarhizium anisopliae; Trichoderma harzianum 
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ลดระเบียบการขึน้ทะเบยีนให้งายขึน้เพื่อลดต้นทนุการด าเนินงานและสนบัสนนุการค้าภายในประเทศ;  
2) ก าหนดระบบภาษีที่แตกตา่งกนัส าหรับสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช (biopesticides) และสารเคมีก าจดัศตัรูพืช เช่นการ
ก าหนดภาษีสิง่แวดล้อมในการผลติสารเคมกี าจดัศตัรูพืช;  3) รัฐบาลจ าเป็นต้องสง่เสริมเทคนิคและวิธีการใช้ เพื่อให้สารชีว
ภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (biopesticides) เป็นท่ีนา่สนใจส าหรับเกษตรกรและสนบัสนนุการน าสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช ไปเป็นวิธี
หนึง่ใน IPM (Integrated Pest Management); และ 4) เสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรในการผลติและใช้ สารชีวภณัฑ์ก าจดั
ศตัรูพืช (biopesticid) ด้วยตวัเอง ทัง้นีส้ถาบนัวิจยัและพฒันาเกษตรที่ราบสงูและศนูย์อารักขาพชืของมลูนิธิโครงการหลวงได้
สนบัสนนุการผลติและการใช้ผลติภณัฑ์ชีวภาพในระบบการผลติพืชในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 
   
  2.3.13 สรุป กรณีศึกษาจากประเทศ Vietnam (Dr. Nguyen Thu Ha and Ms. Nguyen Thu Van) 
  ในเดือน เมษายน 2560 (2017) รัฐบาลเวยีดนาม ก าหนดให้กรมอารักพืช กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท 
(Plant Protection Department, Ministry of Agriculture and Rural Development) เป็นผู้ก ากบั และดแูลในเร่ืองของปุ๋ ยทกุ
ชนิด รวมถึงปุ๋ ยชีวภาพ มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาใหมเ่ก่ียวกบัการจดัการปุ๋ ยและคาดวา่จะมีการเผยแพร่ในปีนี ้การผลติ



และการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) ยงัต า่มากเนื่องจาก: 1) ขาดงบประมาณส าหรับการวิจยัและพฒันา; 2) เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่ใช้ในการวิจยัและพฒันาล้าสมยัและไมเ่พียงพอ; 3) เกษตรกรไมใ่ห้ความสนใจในการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ เนื่องจากเห็นผล
ช้า อยา่งไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี ้บริษัท ในประเทศได้ให้ความสนใจในการลงทนุผลติ หรือการน าเข้าปุ๋ ยชีวภาพ ประกอบกบั
รัฐบาลมีนโยบายในการสง่เสริมการเกษตรทีใ่ช้เทคโนโลยีขัน้สงูและขยายการท าเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นโอกาสที่ดใีนการกระตุ้น
การวจิยัและพฒันาในเร่ืองปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื (biopesticid) ให้เข้มแข็งขนั โครงการ
พฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตรและในพืน้ท่ีชนบทได้เร่ิมด าเนินการ ในปีพ.ศ. 2549 - ปี พ.ศ. 2563 โดย
ด าเนินการอยา่งแพร่หลายในหลายจงัหวดั / เมือง ส าหรับการสง่เสริม BB ในเวียดนามมีข้อแนะน า คือ: 1) การระดมทนุและ
องค์กรที่มีประสทิธิภาพให้มากขึน้ส าหรับการวจิยัและพฒันาในเร่ืองปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพชื 
(biopesticid); 2) มีความร่วมมือมากขึน้ระหวา่งสถาบนัวิจยั บริษัท ปุ๋ ยและเกษตรกร; และ 3) รัฐบาลให้การสนบัสนนุโครงการ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึน้ 
 
 

 
2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแตล่ะแหง่ (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

1. ดูงานที่  Taichung Distric Agricultural Research and Extension Station of the COA, Decan 
Township, Changhua County 
มีการบรรยายถีงความก้าวหน้า และผลงานของสถาบนัในห้องประชุม มีการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ 
และแสดงนิทรรศการ รวมทัง้ไปดงูานทดลองในแปลง และเรือนทดลอง ในการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช 
 
 



 



 



2. ดูงาน: IPM Demonstration Field of the Jia-Non Enterprise Co.,Ltd., Sioushuei Township, 
Changhua County. 
 
 

 
- ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ไปดูแปลงสาธิต การใช้ IPM (Integrated Pest Management) ในแปลงปลกูมะเขือเทศ และ

แตงกวา โดยใช้สารชีวภณัฑ์ (biopesticide): Bacillus amyloliquefaciens PMB01 ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนในไต้หวนั เพื่อ
ควบคมุโรคเหี่ยว (Bacterial wilt) ที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum  และ โรคเหี่ยว (Fusarium wilt) 
ที่เกิดจากเชือ้รา Fusarium oxysporum   

- แปลงสาธิต มี 2 แปลง (2 การทดลอง) และ มี 2 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ใช้สารชีวภณัฑ์ (biopesticide): Bacillus 
amyloliquefaciens ความเข้มข้น 200x และกรรมวิธีเปรียบเทียบไมใ่ช้สารชีวภณัฑ์ดงักลา่ว 

- หลงัจากนัน้ 1 เดือน ประเมินผล พบวา่การใช้สารชีวภณัฑ์ช่วยให้เกิดการควบคมุโรคได้อยา่งยัง่ยืน 
 
  
 
 
 



 
 
 

2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) 
เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการประชมุ มี ค าแนะน าหลกั 5 ข้อ ดงันี ้
 
1. การวิจัย (Research) 

a. มีการพิสจูน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้จุลินทรีย์หลายชนิดร่วมกัน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
และแมลงสตัรูพืช เมื่อเทียบกบัการใช้จลุนิทรีย์ชนิดเดียว ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกนัท า
การวิจยัในเร่ืองนี ้เพื่อพฒันาตอ่ยอดเป็นผลติภณัฑ์เชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

b. ต้องมีการร่วมมือประสานกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อผลลพัธ์ที่เพิ่มพูนขึน้ และเป็นการลดหรือ
หลกีเลีย่งการสญูเสยีทรัพยากร เนื่องจากการท างานท่ีซ า้ซ้อน 

c. การมีสว่นร่วมของภาคอตุสาหกรรมเป็นสิง่ส าคญัตอ่การตอ่ยอดน าเทคโนโลยีไปสูก่ารค้า  ดงันัน้การมี
สว่นร่วมระหว่างภาคอตุสาหกรรมและนกัวิจัยอย่างยัง่ยืน จะน าไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีความ
เสถียรภาพและมีอายหุรือเก็บได้ยาวนานเป็นสิง่ส าคญั 

d. การเกษตรที่ทนัสมยัปราดเปร่ือง (smart agriculture) เป็นสิ่งส าคญัในการพฒันาการเกษตรอย่าง
ยัง่ยืน เพื่อเลีย้งประชากรราว 9.5 พนัล้านคน (billion) ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ดงันัน้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (smart technology) ต้องประสานร่วมกับเทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาให้เกิด
ค าแนะน าแบบเบ็ดเสร็จที่ฉลาดและมีประสทิธภาพ (effective smart packages) 

 
2. การพัฒนา (Devlopment) 

a. มีเทคโนโลยีใหม ่ๆ เกิดขึน้ท่ีเก่ียวกบัการผลติปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืช 
(biopesticides) เช่น ผลิตเป็นสตูรส าเร็จรูปของเหลวหรือรูปน า้, สตูรส าเร็จรูปเม็ดเจล, และการเก็บ
เชือ้จุลินทรีย์ในสภาพแห้ง ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องจัดตัง้องค์กรหรือสมาคมที่มีความร่วมมือกับ
ภาคอตุสาหกรรม เพื่อการพฒันาเทคโนโลยีด้านนีอ้ยา่งยัง่ยืนเหมาะสมและให้ผลดีตอ่เศรษฐกิจ  

b.  ประเทศสมาชิกได้พฒันาเทคโนโลยีด้านปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจัดศตัรูพืช 
(biopesticides) อยา่งมาก เพื่อรวบรวมข้อมลูเหลา่นีน้ าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการพฒันาต่อไป
ข้างหน้า จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันาการเก็บรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีทางด้าน
ปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจัดศตัรูพืช (biopesticides) ของประเทศสมาชิก
ทัง้หมด ใน APO ให้เป็นรูปแบบ e – document 
 

3. กรอบการก ากับดูแล (Regulatory Framework) 



a. การพัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizers) และสารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 
(biopesticides) ของประเทศสมาชิก ใน APO อยู่ในขัน้ตอนที่แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ มีควา
จ าเป็นต้องน ากฎระเบียบเหลา่นัน้มาประสานให้กลมกลนืกนั เพื่อจะได้ใช้กฎระเบียบนีร่้วมกนัในระดบั
ภมูิภาค เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์นี ้สามารถใช้เอกสารแนวทางของ OECD มาเป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

b. จ าเป็นต้องมีกลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้าน biopesticides  ซึง่สามารถพฒันากรอบแนวทางการก ากบัดแูลที่ใช้
ร่วมกันได้ส าหรับประเทศในเอเชียทัง้หมด  ซึ่ง APO สามารถอ านวยความสะดวกในการสร้างกลุ่ม
ดงักลา่ว 
 

4. เครือข่ายการท างาน (Networking) 
a. ในระหวา่งการประชมุ ICBB ครัง้ที่ 1 ได้มีการเสนอให้มีเวทีภายใต้ช่ือ ACOBB เพื่อรวบรวมข้อมลูงาน

ด้านวิจัย พฒันา และประเด็นกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศในเอเชีย เพิ่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยดีมีการเสนอให้สร้าง web platform ขึน้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญของประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงได้และ
ร่วมพฒันากรอบประเด็นตา่ง ๆ ที่เหมาะสมมีความเข้าใจตรงกนั ซึ่ง CoA ไต้หวนัสามารถเป็นผู้น าใน
เร่ืองนีไ้ด้ (web platform) และ APO สามารถช่วยในการเผยแพร่หรือกระจายข้อความ ข่าวสารเพื่อ
การพฒันาเครือขา่ยได้ 

b. ควรเตรียมฐานข้อมูลต่าง ๆ ใน web platform เช่น ประเด็นการวิจัยของสถาบนัวิจัยที่มีส่วนร่วม 
ประเด็นการพฒันาจากภาคอตุสาหกรรมที่มีสว่นร่วม และประเด็นด้านกฎระเบียบกบัหน่วยงานด้าน
กฎระเบียบและหน่วยงานสง่เสริมงานด้านนี ้ web platform ดงักลา่ว มีความจ าเป็น คือ 1) สามารถ
เจรจา on-line ได้ เพื่อขจดัข้อจ ากดัในด้านการสื่อสารข้ามพรหมแดน ในการรับทราบการเคลื่อนไหว
ของข้อมูลด้าน ความรู้, เทคโนโลยี, จุลินทรีย์, และผลิตภณัฑ์ชีวภณัฑ์ที่เป็นการค้า 2) พฒันาร่าง
แผนปฏิบตัิการ และเอกสารสถานะที่เหมาะสมเพื่อการก้าวไปข้างหน้า APO อาจขอให้ประเทศสมาชิก
เสนอช่ือเจ้าหน้าที่เป็นหลกัส าหรับการท างานร่วมกนั 

 
5. การติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด (Follow-up Face-to-Face Multicountry Activity) 

a. ประเทศเจ้าภาพเสนอวา่ต้องการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุด้านตา่ง ๆ ของ BB ถึง 2020 (พ.ศ. 2563) 
ผู้ เข้าประชุมยอมรับข้อเสนอของประเทศเจ้าภาพ และเสริมว่าความต่อเนื่องในการจัดโครงการ
ดงักลา่วเป็นสิง่ส าคญัในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการตามค าแนะน าและ
วิเคราะห์ กรณีศกึษาบนพืน้ฐานแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุ 

b. ผู้ เข้าร่วมประชุมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนรูปแบบของโปรแกรมการประชุมอาจรวมถึงการแสดง
นิทรรศการและโปสเตอร์ รวมถึงการแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีตา่ง ๆ ของ BB ผลภิณัฑ์   ของBB 
และการค้นพบใหม ่ๆ ตลอดจนประเด็นด้านการค้าของ BB 
 



ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ตอ่ตนเอง  

 ได้รับความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านปุ๋ ยชีวภาพ (Biofertilizers) และสารชีวภณัฑ์ก าจดั
ศตัรูพืช (Biopesticides) 

 ได้แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์งานวิจยักบันกัวิจยันานาชาติ 
3.2 ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั 

 น าความรู้ แนวคิด มาพฒันาตอ่ยอดงานวิจยัในหนว่ยงาน 

 ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่นกัวิจยัรุ่นน้อง 

 สร้างเครือขา่ยงานวิจยัระหวา่งหนว่ยงาน กบัสถาบนัตา่งชาติที่เข้าร่วมประชมุ 
 ประโยชน์ตอ่สายงานหรือวงการในหวัข้อนัน้ๆ 

3.3 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 

 รายการเข้าร่วมประชุมให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงาน ได้ทราบเนือ้หาโดนภาพรวม และสง่รูปที่
แสดงผลงาน ภาคโปสเตอร์จากสถาบนัท่ีได้ไปดงูานให้ศกึษาเนือ้หา และรูปแบบการเสนอผลงาน และ
นิทรรศการ 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ เป็นตน้ โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อม
ภาพประกอบ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมใหส่้วนวิเทศสมัพนัธ์) ยงัไม่มี 

 

 


