
 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีปริมาณมากระหว่างเพาะปลูกพืช
เพ่ือให้ผลิตผลมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาด แต่การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นเหตุให้
สารพิษตกค้างในผลิตผลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค การใช้ชีวภัณฑ์
เกษตรหรือสารปลอดภัย ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตามแผนงานวิจัยการผลิตอาหารปลอดภัยและการผลิต
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งแผนงานการป้องกัน การลด การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วย สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชหรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับพืช 7 ชนิด พบว่า (1) อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรแป้งถั่วเหลืองเหมาะ
ส าหรับเพิ่มปริมาณหัวเชื้อเพ่ือผลิตต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคผลเน่า Phytophthora ของเสาวรส โดย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท TChC2 และ YrIL1 เจริญเติบโตดีที่สุด 2.15 × 1011 และ 1.31 × 1010 cfu/ml 
เมื่ออายุ 3 วัน ในขณะที่วัสดุรองรับที่ถูกคัดเลือกคือ สูตรแป้งข้าวจ้าว เชื้อเจริญเติบโตดีที่สุด 1.82 × 108 และ 
3.70× 107 cfu/ml หลังเก็บรักษานาน 2 เดือน (2) สารสกัดหยาบจากใบสันโสก ความเข้มข้น 3% โดยใช้
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% เป็นตัวท าละลาย ก าจัดไรขาวที่ท าลายใบพริกดีที่สุดพบเปอร์เซ็นต์การตายมากกว่า 
95 เปอร์เซ็นต์ หลังฉีดพ่น 48 ชั่วโมง ระยะฉีดพ่นที่เหมาะสมคือ ทุก 7 วัน (3) สารสกัดจากกานพลู ยาสูบ
พันธุ์ เบอร์ เลย์  และสาร eugenol ให้ผลดีในการยับยั้ งรา Rhizoctonia แบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum และด้วงหมัดผักในห้องปฏิบัติการแต่ยังต้องปรับปรุงคุณสมบัติเพ่ือผลิตเป็นชีวภัณฑ์ส าหรับ
อบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (4) ได้แบคทีเรียปฏิปักษ์ 5 ไอโซเลท (K18, K27, S15, S16, S17) ยีสต์ 
3 ไอโซเลท (K1, N7, N23) และสารเคลือบ 3 ชนิด (2% ascorbic acid, 1% citric acid และ  
10% glycerol) ส าหรับพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลเพ่ือป้องกันก าจัดโรคผลเน่าของ 
สตรอเบอรี่ (5) ส่วนประกอบของชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่วแขกที่คัดเลือกได้คือ เชื้อรา
สาเหตุโรคแมลง (Metarhizium ไอโซเลท Mff และ Beuvaria ไอโซเลท Bff) สารจับใบจากส้มป่อยและ
มะค าดีควาย สารไล่แมลงจากน้ ามันหอมระเหยจากไพร ส้มโอ มะกรูด ยูคาลิปตัส ตระไคร้หอม การบูร และ
โหระพา (6) สารล่อแมลงที่ผลิตจากสารผสม 4 ชนิด [Cue-lure, Methyl eugenol, Hexanal,  
cis-6-Nonen-1-ol] สามารถดึงดูดแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae ได้สูงสุด 225 ตัว ระยะ 21 วัน 
ให้ผลไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์การค้าจากต่างประเทศ (7) เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท 17 และรา ไอโซเลท 24 
สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีโลหะหนักอาซินิคและแคดเมียม ขณะเดียวกันสามารถย่อยสลายสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชได้จึงถูกคัดเลือกมาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดินระยะต่อไป  

2. การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์เกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากการวิจัย  โดย
ด าเนินการร่วมกับเกษตรกร พบว่า ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคใบจุดตากบผักกาดฮ่องเต้และคอสสลัด ชีวภัณฑ์
ป้องกันโรคขอบใบไหม้กะหล่ าปลี ชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของโลหะอาซินิคในดิน เชื้อราสาเหตุโรคแมลง
ควบคุมจิ้งหรีดวงค์ Grylidae ชีวภัณฑ์ก าจัดหนอนด้วงแก้ว และกับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนหนอนใยผักมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีหรือชีวภัณฑ์การค้าชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกัน  

 
 

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืช 
เพ่ือลดสารเคมีบนพื้นที่สูง 



3. การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตสารชีวภาพ สารธรรมชาติ  หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับ
เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานหรือระดับชุมชน โดยการปรับปรุงวิธีการ
ผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว (Bacillus amyloliquefaciens) และหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจาก
เชื้อแบคทีเรีย Azospirillum sp., Beijerinckia sp. และเชื้อแอคติโนมัยซีส เพ่ือลดต้นทุนและระยะเวลา 
การผลิตของหัวเชื้อ พบว่า อาหารเหลวสูตรแป้งสาลี แป้งถั่วเหลือง เปลือกมันส าปะหลัง และกากน้ าตาลผสม
แร่ธาตุเหมาะส าหรับเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ข้างต้น ตามล าดับ โดยมีความเข้มข้น×1011 cfu/ml อายุ 7 วัน ส่วน
วัสดุรองรับต้นทุนต่ าและมีประสิทธิภาพสูง คือ สูตรแป้งข้าวโพด สูตรแป้งข้าวจ้าวผสมซูโครส ให้ปริมาณเชื้อที่
ความเข้มข้น×107 cfu/ml หลังเก็บรักษานาน 6 เดือน นอกจากนี้ยังได้ผลิตชีวภัณฑ์และกับดักฟีโรโมน  
รวม 6 ชนิด 979 กิโลกรัม 230 ลิตร 218 ชิ้น เพ่ือส่งมอบให้งานวิจัย 3 โครงการ งานส่งเสริมโครงการ 
ขยายผลโครงการหลวง 18 พ้ืนที่ด้วย 

ผลผลิตที่ส าคัญ 
1. ชีวภัณฑ์/ผลิภัณฑ์/ชีวภัณฑ์ต้นแบบส าหรับป้องกันก าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด 
2. องค์ประกอบ/สารตั้งต้นเพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบชีวภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ส าหรับป้องกันก าจัดศัตรูพืชหรือ

ปรับปรุงคุณภาพดิน 4 ชนิด 
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชจากผลงานวิจัยใน

แปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร 6 ชนิด 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.  ขยายผลงานวิจัย "การผลิตชีวภัณฑ์เกษตรแบบง่าย" ชนิดที่เกษตรกรกรสามารถผลิตใช้ได้เองสู่เกษตรกร/

ชุมชน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ส านักพัฒนา 
2. ส่งมอบองค์ความรู้จากผลงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์ชีวภาพส าหรับการเพาะปลูกพืช" จ านวน 14 ชนิด ให้กับ

มูลนิธิโครงการหลวง  
3. สนับสนุนการจัดตั้งโรงผลิตชีวภัณฑ์เกษตร มูลนิธิโครงการหลวง โดยศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลัก 

  
(ก) ขั้นการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือจุลนิทรีย ์ (ข) ลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ที่เจรญิบนจานอาหาร 

  

  
(ค) ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคพืช (ง) การทดสอบชีวภัณฑ์ในโรงเรือน 

ภาพการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชเพ่ือลดสารเคมี 



 


