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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจาํปงีบประมาณ 2559 
กรมพัฒนาทีด่ินกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการศึกษาดูงานวิชาการในตา่งประเทศ  

ครั้งที่ 1   
เรื่อง“ความรว่มมือระหว่างประเทศด้านการใช้เทคโนโลยีการปรบัปรุงบาํรุงดนิเพื่อเพิ่มผลผลิตพชื” 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน 
 สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ข่าวสาร และ
เทคโนโลยีภายใต้บริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นเหตุให้ระบบบริหารงานขององค์การ
ภาครัฐจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการใหม่ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาการ
ดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐและ                 
การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสัมพันธ์
ด้านการเกษตรกับองค์การระหว่างประเทศหลากหลายองค์การ อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-
แม่นํ้าโขง (ACMECS) เป็นต้น  
 ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพความม่ันคงของสิทธิประโยชน์ด้านการเกษตรของชาติ                 
การประสานความร่วมมือดังกล่าว จะประสบผลสําเร็จดีได้น้ันย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ 
และข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในองค์การน้ันๆ เป็นสําคัญ  

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสําคัญและเข้าไปร่วมมือทางด้านวิชาการ และการประสานงานต่างๆ         
เพ่ือนํามาซึ่งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจึงเป็นสิ่งจําเป็น                
และมีความสําคัญอย่างย่ิง ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ บทบาท และ               
การดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินจึงจัดให้มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ
นักวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินได้เพ่ิมพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันเป็นประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 รวม 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 น้ี เป็นการบรรยายเร่ือง “ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตพืช” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 กรมพัฒนา
ที่ดิน และได้มีการถ่ายทอดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้บุคลากร
กรกรมพัฒนาที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย ในกิจกรรมครั้งที่ 1 น้ี ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน คือ      
1) นางนงคราญ มณีวรรณ ผชช. ด้านปรับปรุงดินเปร้ียว 2) นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์                   
ผชช. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3) นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน                   
4) นางนพมณี สุวรรณัง  นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ร่วมบรรยายใน
หัวข้อต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
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กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กับความร่วมมือ 4 สถาบันทางวิชาการในต่างประเทศ 
 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ต้องการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จึงได้ทําความร่วมมือ
กับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ไทย- จีน ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ไต้หวัน ความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝร่ังเศส (IRD) และความร่วมมือกับ
ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 
 

 
 

โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน 
เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน          
กรมพัฒนาที่ดิน กับสถาบัน Institute of Microbiology, 
Hebei Academy of Sciences ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินในระดับโลก  

 

 
ปี พ.ศ.  2556  2557  มีนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินไป
ศึกษาดูงานวิชาการเร่ือง The Mechanism of Biofertilizer 
and Biocontrol via Molecular and HPLC Technique to 
increase Crop Production. เป็นการศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ โดยแต่ละปีจะมีนักวิชาการของทั้ง 2 ประเทศ เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานวิชาการระหว่างกัน ปีละประมาณ        
5-6 คน ซึ่งนักวิชาการจากประเทศไทยได้ไปศึกษาดูงานวิชาการ
และนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีสถาบันวิจัยด้านจุลชีววิทยา               
ณ มณฑลเหอเป่ย  เมืองฉือเจียจวง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนและเข้าเย่ียมชมโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพขนาดใหญ่ เป็นโรงงานท่ีผลิตทั้งจุลินทรีย์ลักษณะแบบผง แบบนํ้า และ
แบบเม็ด ทําให้สะดวกต่อการนําไปใช้กับพืชที่แตกต่างกัน จากการศึกษาดูงานวิชาการและเย่ียมชมโรงงานฯ 
ทําให้เกิดแนวคิดในการนําความรู้ที่ได้มาพัฒนากับผลิตภัณฑ์ของกรมฯ โดยนําความรู้ และเทคโนโลยีของจีน
มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น  มีการอยู่รอด
ได้นานข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สู่เกษตรกรต่อไป 

บรรยายโดย นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง 
ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
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 ปี พ.ศ.2558 - 2559 ยังคงดําเนินการ
ความร่วมมือกับ Instituteof Microbiology, Hebei 
Academy of Sciences แต่ครั้งน้ีได้รับทุนวิจัยจาก
สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.) (Sino-Thai Scientificand Technical 
Cooperation) เพ่ือวิจัยเรือ่ง Research and 
Development of Biofertilizer andBiocontrol to 
increase Cash Crop Production  
 เป็นการทําวิจัยเรื่องเช้ือควบคุมสาเหตุ โรคพืช 
ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ พด.3 ในปัจจุบัน โครงการครั้งน้ีได้ส่งนักวิชาการของไทยไป
ประชุมนําเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยปุ๋ยชีวภาพและศึกษาดูงานวิชาการ
เก่ียวกับจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช และการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช ณ 
สถาบันวิจัยด้านจุลชีววิทยา มณฑลเหอเป่ย เมืองฉือเจียจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : การศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพของบริษัทเอกชน 

ภาพ : การแลกเปล่ียนประสบการณ์งานวิจัยระหว่างกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย  
และสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งมณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – ไต้หวัน 
 ปี พ.ศ. 2559 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการ และประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเช้ือราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอไรซา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการเดินทางไปดูศึกษาดูงาน
วิชาการด้านการวิจัยเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ณ 
Kaohsiung District Agricultural Research and 
Extension Station ณ เมือง Pingtungประเทศไต้หวัน และ
เย่ียมชมห้องปฏิบัติการเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และสาธิตการร่อนแยกสปอร์ของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซาจากดิน และการทดสอบเช้ือไมคอร์ไรซากับพืชในสภาพโรงเรือนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นทําให้เพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรในด้านการวิจัย พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ไมคอร์ไรซา และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็น
ประโยชน์ และองค์ความรู้ใหม่ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในการขับเคลื่อนเกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์ ลดสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : เยี่ยมชมบริษัท Advanced Green Biotechnology Inc.  
ซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สําหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
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ความรว่มมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) 
 1. ปี 2557 ดําเนินการจัดต้ังห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ 
ด้านชีวโมเลกุล (LDD-LIMI LUSES Platform of Microbiology) 
และมีการติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  
เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านชีวโมเลกุล และความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ทําให้การประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํามากขึ้น และได้มีการจัด 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ 
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE, 
Characterization of the physiological profiles of  
the soil microbial community (Microresp TM training,)  
Biofertilizer training course และ Collective training on soil  
biodiversity survey) 
 2. นางสาวมนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา โดยได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันวิจัย IRD และอยู่ภายใต้การ
ดูแลของ Dr. Alain Brauman 
 3. ปี 2558 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา (Quality management of Microbiological Laboratory Training) 
 4. นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
ทุนการศึกษาจากสถาบันวิจัย IRD รวมทั้งนักวิจัยและนักเทคนิคจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ  LMI-
LUSES มีการศึกษาวิจัยโครงการวิจัย โดยได้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและด้านชีวโมเลกุล (LDD- 
LMI LUSES Platform of Microbiology) 
 

ความรว่มมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Development Bank) 
 1. จัดทําโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Workshop on 
Biofertilizer for Sustainable 
Agriculture Development in 
Greater Mekong Subregion (GMS) 
ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 
2557 ทั้งน้ีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นเกษตรกรและ
ข้าราชการจากภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขงthe 
Greater MaekonSub-region(GMS) 
โดยมีกลุ่มประเทศ 
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ในลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศเป็นสมาชิกประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม พม่า จีน (มณฑลยู
นานและกวางซี) และไทยประเทศละ5 คนรวมทั้งสิ้น 30 คน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เก่ียวกับการการใช้ปุ๋ยชีวภาพในระบบเกษตรย่ังยืน และสาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ และสร้างเครือข่ายข้าราชการและเกษตรกรในระดับภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศในกลุ่ม GMS เหล่าน้ีนํา
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับกลับไปพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศตนเอง ในการส่งเสริมทางด้าน
การเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหาร โดยไม่เพียงแต่ส่งเสริมการผลิต
ยังส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการตลาด และส่งเสริมการทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการจัดการชีวมวลต่างๆ สู่ระบบเกษตรย่ังยืน มีความปลอดภัยทางด้านอาหารสู่
ครัวโลกและมี รวมทั้งการทําเกษตรแบบใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
 2. จัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Training of Master Trainers and Farmer 
Leaders for Climate Friendly Agriculture (CFA) ขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 มีนาคม 2558 จากประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง Implementing the Greater Maekong Sub-region (GMS) ประกอบด้วย ประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม พม่า จีน (มณฑลยูนานและกวางซี) และไทยประเทศละ 10 คนรวมท้ังสิ้น 60 คนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการและผู้นําเกษตรกรของแต่ละประเทศในการเป็นวิทยากร 
เพ่ือนําไปขยายผล อบรมถ่ายทอดการทําการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการและเกษตรกรใน
แต่ละประเทศ โดยวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมนานาชาติดังกล่าว 10 คน จะต้องอบรมขยายเครือข่ายในแต่ละ
ประเทศให้กับเกษตรกรจํานวน 2,500 คน และสามารถผลิตปุ๋ยหมักปริมาณ 25,000 ตัน ซึ่งโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวมีเน้ือหาเน้นในการส่งเสริมการเกษตรลดใช้สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงของ
อาหาร 
 

การศึกษาดูงานท่ีสถาบันวิจัยด้านจุลชีววิทยา ณ มณฑลเหอเป่ย เมืองฉือเจียจวง ประเทศจีน 

 
การทํางานความร่วมมือกับต่างประเทศของผู้เช่ียวชาญ ฉวีวรรณ เหลือง
วุฒิวิโรจน์  เป็นการทํางานภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
The microbiology institute of Hebei and Hebei Academy of 
Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องThe Mechanism of 
Biofertilizerand Biocontrol via Molecular and HPLC Technique to 
Increase Crop Production เป็นการเดินทางไป คณะเดินทางไปศึกษา
ดูงานในคร้ังน้ันประกอบด้วย นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ (อดีตรองปลัด 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน) นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะน้ันดํารงตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ ดิน )  นางสาวสุภาพร จันรุ่ ง เรือง (ผู้ อํานวยการกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) และนายอาทิตย์ ศุขเกษม (ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน) สถาบันน้ีเป็น
หน่วยงานของรัฐบาลจีนที่ทํางานศึกษาวิจัยเฉพาะด้านจุลินทรีย์ และได้เข้าเย่ียมชมสถาบัน ซึ่งภายในอาคารมี
ห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆ จํานวนมากตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

บรรยายโดย นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
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Mini Spray Dryer 

ถังบรรจุขนาด 2,000 ลิตร 
มีความสูงเท่ากับอาคาร 2 ชั้น 

การทํางานของท่อแต่ละสีด้วยระบบ 
Automatic 

เหมาะสําหรับใช้ในการวิจัย เช่น Mini Spray Dryer ได้เย่ียมชมการศึกษาจุลินทรีย์ที่สร้างสารเสริมการ
เจริญเติบโต โดยวัดความยาวของรากพืชที่ถูกกระตุ้นด้วยจุลินทรีย์สายพันธ์ุต่าง ๆ  

จากน้ันพาคณะไปชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่เป็นโรงงานต้นแบบ
ของมหาวิทยาลัยจะเห็นถังหมักใช้เลี้ยงเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่
มากสามารถบรรจุได้ถึง 2,000 ลิตร ของเราจะมีขนาดบรรจุเพียง 50 
ลิตรเท่าน้ัน  ถังหมักขนาดใหญ่น้ีมีความสูงเท่ากับอาคาร 2 ช้ัน ข้างบนช้ัน 2 

จะมีท่อและวาล์วมากมายการทํางานเป็นแบบ
ระบบ Automatic มีการติดต้ังระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ในภาพจะเห็นท่อต่าง ๆ เป็น
จํานวนมากท่อแต่ละสีจะบอกการทํางานแต่ละ
อย่าง อาทิ ท่อสีเหลืองเป็นท่อส่งอาหารเข้ามา 
ท่อสีฟ้าเป็นท่อให้อากาศเน่ืองจากจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจน ท่อสีเขียวเป็นท่อนํา
นํ้าดีเข้ามา ท่อสีดําเป็นท่อระบายนํ้าเสียทิ้งออกไป ท่อสีเงินจะเป็นวาล์วไอนํ้าเพ่ือ
นําไอนํ้ามาน่ึงฆ่าเช้ืออาหาร การทํางานจะสื่อโดยท่อสีต่าง ๆ จากน้ันเมื่อเดินลงมา
ช้ันล่างจะเห็นตัวถังบรรจุที่มีขนาดใหญ่มาก (ดังภาพขวามือ) ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพของ

สถาบันน้ีเรียกว่า “Jiwei” มีผลิตภัณฑ์อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่
ตรึงไนโตรเจนในข้าวสาลี (Biological nitrogen fixation fertilizer of 

wheat) 2) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ละลาย
ฟอสฟอรัส (Biological phosphorus 
fertilizer) 3) ผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์อยู่
ร ว ม ๆ กั น ห ล า ย ช นิ ด ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
(Compound bacterial inoculum) และ 
4)  ผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์ที่สามารถละลาย
โปแตสเซียม   และซิลิ เกท  (Biological 
potassium fertilizer and silicate 
dissolving bacteria) ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวที่ 4 
น้ี เราให้ความสนใจมากเน่ืองจากผลิตภัณฑ์
น้ีจะคล้ายกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 แต่เรายัง
ไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถละลายซิลิเกท จุลินทรีย์ละลาย ซิลิเกทที่จีนคัดเลือก

ได้คือ B.mucilaginosus, B.edaphicus. ที่จีนให้ความ
สนใจในจุลินทรีย์ตัวน้ีเน่ืองจากองค์ประกอบของเปลือก
โลก  มีปริมาณแร่ธาตุมากมาย ถ้ารู้จักนําเอามาใช้ก็จะ
เป็นแหล่งของปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และซิลิเกท
แบคทีเรียก็มีประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิตพืช เช่น   
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ช่วยให้โพแทสเซียมและแร่ธาตุอ่ืน ๆ อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ยับย้ัง
และควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช ช่วยทําให้พืชต้านทานโรค และช่วยเพ่ิมผลผลิตพืช นอกจากน้ันยังมีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในรูปแบบที่แตกต่างกันในการนําไปใช้เช่น แบบเป็นนํ้าใช้กับพืชหัว หรือพืชที่ปลูกโดยท่อน
พันธ์ุแบบ ชนิดผงและแบบเป็นเม็ดใช้โรยตามแถวพืชที่ปลูก ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบบลักษณะผงเพียงอย่าง
เดียวซึ่งจะมี การพัฒนาเป็นรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 

โรงงานผลติปุย๋ชีวภาพของเอกชน “Juwei” 
             ได้ต้นแบบและวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากการวิจัยและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถาบัน The microbiology institute of 
Hebei and Hebei Academy of Sciences รวมถึงจุลินทรีย์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในผลิตก็ได้รับจากสถาบันแห่งน้ีด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี
หลากหลายรูปแบบเช่นกัน ทั้งแบบเม็ด แบบน้ํา และแบบผง จะเห็น
ว่างานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศจีนไม่ได้อยู่แต่ในสถาบัน
เท่าน้ัน แต่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชน และไปถึงภาค
เกษตรกร หลังจากนั้นพาไปชมแปลงที่ส่งเสริมเกษตรกร เป็นแปลง

ทดลองที่มีขนาดใหญ่มาก เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพ่ือให้เกษตรกร
ยอมรับในผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 

โรงงานผลติปุย๋อินทรีย์บรษิทั “Kang D” 
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศจีนจะได้รับ
ความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายทั้ ง ในส่ วนของภาค รัฐ 
ภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศ วัตถุดิบที่
ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ มูลไก่ 30% มูลวัว 20% วัสดุเศษ
พืช (ตอซังข้าวสาลี ข้าวโพด) 30% วัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานผลิตผงชูรส 20% โดยใช้รถคันใหญ่มาก (ได้รับการ
สนับสนุนมาจากประเทศแคนาดา) ว่ิงคร่อมไปบนกองปุ๋ย
หมักที่มีลักษณะยาว เพ่ือพลิกกลับกองปุ๋ยและมีการคลุม
พลาสติกไปพร้อมกันเน่ืองจากประเทศจีนเป็นเมืองหนาวการ
คลุมกองปุ๋ยเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักให้มีความร้อนทําให้กระบวนการย่อยสลายเกิดเร็วขึ้น การผลิตปุ๋ยหมักจะทํา
ข้างนอกและส่งเข้ามาภายในอาคารด้วยสายพานลําเลียงจํานวนมากจะนําเข้าสู่กระบวนการป้ันเม็ด จานป้ันเม็ดปุ๋ยมีขนาด
ใหญ่สามารถผลิตได้ 8 ตันต่อช่ัวโมง และไปสู่ขบวนการบรรจุภัณฑ์ 
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มหาวิทยาลัยปงิตุง (National Pingtung University of Science and Technology) ณ ประเทศไตห้วัน 

 ความร่วมมือกับต่างประเทศอีกโครงการหนึ่งคือ การ
ประชุม หารือ และศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช              
ณ ประเทศไต้หวัน มีอดีตอธิบดีเกรียงศักด์ิ หงษ์โต เป็นหัวหน้า
คณะ  โดยได้ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ มหาวิทยาลัยปิงตุง 
(National Pingtung University of Science and 
Technology)ชุดดินของประเทศไต้หวันมีน้อยกว่าประเทศไทย
ม า ก  แ ต่ มี
งานวิจัยมากมาย

ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า มีการติดต้ังระบบการเก็บตะกอนเพ่ือ
ศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน มีการวิจัยใช้แบซิลลัส และ
ไตรโคเดอร์มาควบคุมเช้ือโรคพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการ
ใช้สารเคมีกําจัดเช้ือราศัตรูพืชงานวิจัยที่เราให้ความสนใจเป็น
เรื่องของการวิจัยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืช ของ

สถาบันวิจัยการเกษตร (Taiwan Agricultural Research Institute) 
การศึกษาจุลินทรีย์หลายชนิดในการยับย้ังโรคพืช โดยเฉพาะการใช้แอคติ
โนมัยซีส (Streptomyces sp)ที่สร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ที่
น่าสนใจมากคือการวิจัยผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคพืชของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เน่ืองจากในอนาคตจะเกิดภาวะโลก
ร้อน อีกหรือไม่ จึงมีการศึกษาว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ยังคงมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือโรคพืชอีกหรือไม่ และที่สถาบันน้ียังมี
งานวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ เช่น หัวเช้ือไรโซเบียม แต่ที่เราให้ความ

สนใจคือผลิตภัณฑ์เช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาพบว่า การใส่เช้ือ Glomusclarum ส่งเสริมให้แคนตาลูปออก
ดอกเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ หลังเก็บเก่ียวผลแล้วส่งเสริมแตกตาใหม่ 70% ช่วยลดต้นทุนการซื้อต้นกล้าทําให้ไม้
ดอกออกดอกเร็ว จํานวนดอกมากขึ้น ดอกใหญ่และยืดอายุการปักแจกันด้วย  
 

บริษัท Advance Green Biotechnology Inc.  ณ ประเทศไต้หวัน 

หลังจากน้ันได้พาไปเย่ียมชมบริษัท Advance Green Biotechnology Inc.  
มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ผลิตภัณฑ์เช้ือราไมคอร์ไรซา (รูปแบบ
เม็ด) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กําจัดแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อย
อินทรีย์สาร เป็นต้น และไปชมโรงเรือนกระจกเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน มีการออกแบบห้องเป็นแบบแนวโค้ง พ้ืนข้างล่างมีการ
ออกแบบเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นหินและแร่ชนิดต่างๆ  มีพ้ืนที่แสดง
เอกสารวิชาการ แสดงชุดดิน และบอร์ดให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
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โรงงานผลติปุย๋อินทรีย์ Ah-Hou-Chern  ณ เมืองปงิตงุ  ประเทศไตห้วัน 

 นอกเหนือจากความร่วมมือกับต่างประเทศที่ผ่าน
มาแล้ ว ก็ ยั งมี เ รื่ อ ง  การพัฒนาด้านการผลิต ปุ๋ย อินทรี ย์ 
(Development of organic fertilizer production) ภายใต้
โครงการศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการ

เกษตรกรรม  ในการ
เพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชย์
ใ น เ ข ต ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น 
เดินทางไปกับสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ณ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ Ah-
Hou-Chern ต้ังอยู่ที่เมืองปิงตุง  ประเทศไต้หวัน เป็นโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในโรงงานมีการถ่ายเทของอากาศและแสง
เป็นอย่างดี มีผนังคอนกรีตใช้ก้ันแบ่งเก็บวัตถุดิบสําหรับการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แต่ละชนิด เช่น มูลสัตว์ ขี้
เลื่อยหลังการเพาะเห็ด และกาก
อ้อย นํามาเก็บภายในอาคาร
อาคารผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่
จําหน่ายมี 2 แบบ ชนิดผงถุงสี
เหลืองมีอินทรีย์วัตถุประมาณ 

35 %  ชนิดเม็ดถุงสีขาว มี
อินทรียวัตถุตํ่ากว่า แต่จะมี
ธาตุอาหารสูงกว่า ทุกอย่าง
ผ ลิ ต โ ด ย เ ค ร่ื อ ง จั ก ร 

กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดรวมทั้งเคร่ืองจักรกลจะถูกติดต้ังอยู่ 
ภายในตัวอาคาร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในช่วงฤดูฝน และปัญหาการ
ปล่อยนํ้าเสีย วิธีการหมักจะใช้กระบวนการย่อยสลายแบบให้อากาศ 
จึงมีการติดต้ังอุปกรณ์การพลิกกลับกองปุ๋ยภายในซองคอนกรีต
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่บรรจุวัสดุที่จะทําปุ๋ยหมักในซองเพ่ือลดกลิ่นเหม็น 

ประยุกต์ติดต้ังเคร่ืองพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก 
เข้ากับรถแทรกเตอร์ 

กองวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

ซองคอนกรีตหมักปุ๋ยและเคร่ืองพลิกกลับ 
กองปุ๋ยอินทรีย์ของโรงปุ๋ยอินทรีย์ไทจุง 
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และปัญหามลพิษทางอากาศสถานที่ ดูงานอีกแห่งหน่ึงได้แก่
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ Tianjung ต้ังอยู่ที่เมืองไทจุง ประเทศ
ไต้หวัน เป็นชุมชนท่ีมีการเลี้ยงโคนมจํานวนมากประมาณ 150 ตัว
ต่อครัวเรือน มีการจัดต้ังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในชุมชน โดยมี
รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงงาน 50% เพ่ือนํา
มูลโคนมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์ และยังมีวัตถุดิบ
อ่ืนๆ ได้แก่ ขี้เลื่อยหลังเพาะเห็ด ขุยมะพร้าว เปลือกมันและวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานผลิตแป้งมัน และรําข้าว วิธีการกลับกองปุ๋ย
อินทรีย์ของประเทศไต้หวันมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยปิงตุง มีการประยุกต์ติดต้ังเครื่องพลิกกลับกอง

ปุ๋ยหมักเข้ากับรถแทรคเตอร์ (ดังรูปซ้ายมือ) ไต้หวันเป็นประเทศหน่ึงที่มีนวัตกรรมด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย
เหมาะสมกับการทําการเกษตร เช่น เครื่องจักรสําหรับใส่ปุ๋ยหมัก (ดังรูปขวามือ) สามารถใส่ปุ๋ยและกลบโดยไม่
ต้องใช้แรงงานคน และยังมีเครื่องจักรสําหรับปลูกพืช เคร่ืองฉีดพ่นสารไล่แมลง เป็นต้น   
 

ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร เกี่ยวกบัการวิจัย ระบบการผลติ การรบัรอง มาตรฐาน และ
การตลาด ณ สหภาพยุโรป เดนมาร์ค เบลเยียม เยอรมนโีดยมี 

ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรเก่ียวกับการวิจัย ระบบ
การผลิต การรับรอง มาตรฐาน และการตลาด ณ สหภาพยุโรป 
เดนมาร์ค เบลเยียม เยอรมนีโดยมี อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน    
นายบัณฑิต ตันศิริ อดีตผู้ อํานวยการสถานีพัฒนาที่ ดินเขต 5             
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ และนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข อดีต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นดํารงตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ ดิน ร่วมเป็น                
คณะเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
ยุโรป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยรัฐบาลจะให้เงิน
สนับสนุนในช่วงแรกท่ีมีการปรับเปลี่ยน เน่ืองจากผลผลิตจะลดลง
และยั งไม่ ไ ด้ เ ป็นเกษตรอินทรี ย์100% เกษตรกรที่ มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์จะมีกฎระเบียบควบคุมอย่าง
เคร่งครัด ต้องมีการทํารายงานขั้นตอนการจัดการภายในฟาร์มตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด รัฐบาลมีการติดตามประเมินผลหากไม่ปฏิบัติ
ตามมีข้อร้องเรียน หรือกิจกรรมใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รัฐบาลก็จะตัดเงินสนับสนุนในแต่ละกิจกรรมเป็นรายๆ ไป วิธีการ
บริหารจัดการฟาร์มมีขั้นตอนหลักๆ คือต้องมีการวางแผนระบบ
การปลูกพืช ต้องเป็นระบบปลูกพืชแซม หรือปลูกพืชหมุนเวียน 
เน่ืองจากช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคและแมลงได้ ต้องมีการเลือกชนิด
พืชที่ปลูกให้เหมาะสม ไถกลบเศษตอซังพืชไร่ ปลูกพืชตระกูลถั่ว
คลุมดิน เป็นต้น  มีการจัดแบ่งพ้ืนที่การปลูกพืชออกเป็นสัดส่วน 
การปรับปรุงบํารุงดินเน้นรูปแบบการเกษตร พืช-สัตว์ ใช้มูลสัตว์  
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จากฟาร์มตัวเองมีการจัดการสิ่งขับถ่ายในคอกเลี้ยงสัตว์ ฟางที่ใช้รองพ้ืนคอก
และมูลสัตว์หมักเป็นปุ๋ย มีการเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ปลูกไม้ผล (แอปเป้ิล) เพ่ือช่วย
กําจัดวัชพืช พรวนดิน และได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน ในด้านการตลาดมี
การจําหน่ายพืชผักและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยมีร้านเล็ก ๆ ต้ังอยู่หน้าฟาร์ม 
เพ่ือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เองในฟาร์ม เช่น เน้ือวัว เน้ือสุกร มันฝรั่ง หอม 
กระเทียม และมีการรวบรวมสินค้าจากแหล่งอ่ืน: นํ้าผลไม้ น้ําผึ้ง กาแฟ แยม 
ไวน์ (ข้าวจากประเทศไทยไปวางจําหน่ายด้วย) สําหรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีกฎหมายสหภาพยุโรป (EU) ควบคุม  ประเทศเบลเยียมมี
หน่วยงาน  Blink ตรวจรับรองมาตรฐานใช้สัญลักษณ์ Biogarantie และตรวจ
รับรองผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศยุโรปอ่ืนๆ เช่น Soil Association (สหราช
อาณาจักร) AB (ฝรั่งเศส) Bio Suisse (สวิสเซอร์แลนด์) Bioland (เยอรมนี) มี
การสุ่มตรวจปีละคร้ังและไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สุ่มตรวจวิเคราะห์สารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช และโลหะหนัก หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในขั้นแรกจะให้ข้อเสนอแนะ ออกคําสั่งให้ปรับปรุง                 
การเตือน ออกกฎข้อบังคับ เข้มงวดในการตรวจสอบ จนถึงถูกถอนใบอนุญาต 5 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครใหม่  
 

ประสบการณ์จากการรว่มมือกับสถาบันวิจัยเพือ่พัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส  
(Institute of Research for Development : IRD) 

 

ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน –สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่ง
ประเทศฝรั่งเศส (Institute of Research for Development : 
IRD)เป็นความร่วมมือทางด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ทางดิน 
สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) เป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลฝร่ังเศสทําหน้าที่วิจัยเรื่องต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน อุทก
ธรณีวิทยา จุลชีววิทยาการแพทย์ สิ่งแวดล้อม อวกาศ และสังคมศาสตร์ 
 
 

 
 

 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส(IRD) มีโครงสร้างองค์กร
ลักษณะเดียวกับกรมพัฒนาที่ดินโดยมีหน่วยงานต่างๆ ต้ังอยู่ทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานในภาคพ้ืนของ IRD ที่เข้ามา
ทําความร่วมมือกับกรมพัฒนาท่ีดินเป็นกลุ่มในหน่วยงานซึ่งอยู่ทาง
ตอนเหนือ (กลุ่ม IEES) และตอนใต้(กลุ่ม ECO&SOL) ของประเทศ
ฝรั่งเศส มีกรอบความร่วมมือด้านงานวิจัยที่ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน
แยกส่วนกันชัดเจนระหว่างทั้ง 2 หน่วย โดยกลุ่ม IEES ศึกษาวิจัยด้าน
การอนุรักษ์ดินและนํ้า การสํารวจดินโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ ฯลฯ ส่วน
กลุ่ม ECO&SOL ศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศน์ดิน การจัดการดิน สมดุล
นํ้าของดินในระบบการเกษตร ฯลฯ 

บรรยายโดยนางนพมณี  สุวรรณัง 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 



13 
 ปี ค.ศ. 1995-2001 กรมพัฒนาที่ดิน- สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝร่ังเศส (Institute of 
Research for Development : IRD)ทําความร่วมมือด้านการเกษตร และด้านวิทยาศาสตร์ทางดินโดยได้มี
การทําความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งน้ี ในยุคน้ัน มีการศึกษา
วิจัยเรื่อง Alleviation of  Infertility of Upland Acid Soils in Southeast Asiaเพ่ือศึกษาและแก้ไขปัญหา
ดินกรด ณ. จังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากมีปัญหาด้านดินกรด การทํางานวิจัยในยุคน้ันทําให้กรมพัฒนาท่ีดิน
ทราบแนวทางการแก้ปัญหาพ้ืนที่ดินกรดโดยใช้ปูนและยิปซัม  รวมทั้งการใช้เทคนิคการทํา slot เพ่ือแก้ไขช้ัน
ดาน  ทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตและช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืช  
 ปี ค.ศ.2001 - 2007ศึกษาวิจัยเรื่อง Improving the management of salt -affected soils in 
rainfed areas in Northeast Thailand  .ในพ้ืนที่ จ. ขอนแก่น เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบ
ปัญหาด้านดินเค็ม  โดยทําการศึกษากลไกการเคลื่อนที่ของน้ําใต้ดินที่พัดพาความเค็มขึ้นมาอยู่ช้ันดินบน 
รวมท้ังศึกษาผลของกระบวนการการแก้ไขของเกษตรกรที่มีการใส่อินทรียวัตถุในพ้ืนที่ดินเค็ม ผลการศึกษา
พบว่าหากช้ันดินลึกลงไปเป็นช้ันดาน ก็จะไม่ปรากฎคราบเกลือขึ้นมาบนช้ันดินบนได้เน่ืองจากช้ันดินดานปิดก้ัน
ไว้ รวมทั้งได้มีการทดสอบผลการศึกษาในเบ้ืองต้นโดยการใช้พลาสติกมาปูเพ่ือกันไม่ให้นํ้าเค็มขึ้นมา  ซึ่งพบว่า
เป็นไปตามที่ได้มีการรายงานไว้ 

ปี ค.ศ.2007 - 2013 ศึกษาวิจัยเรื่อง Impact 
Assessment of Planting Rubber-Trees on 
Sandy Soils in  Northeast Thailandการปลูก
ยางพาราในดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ ปี ค.ศ.2013 - 2016 ศึกษาวิจัยเรื่อง 
Towards an Improvement of Soil and 
Water Quality in the Context of Land Use 
and Climate Changes in Thailand เป็นการ
ศึกษาวิจัยต่อเน่ืองจากการปลูกยางพารา โดยมีการ
ขยายความร่วมมือด้านความหลากหลายของ

จุลินทรีย์ดิน และระบบนิเวศน์ดิน ซึ่งผลการศึกษาได้มี
การจัดทํารายงานและได้มีการถ่ายทอดทาง website 
การเผยแพร่นําเสนอผลงานผ่านการประชุมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  การทํางานความร่วมมือกับ IRD 
เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม ตั ว กั น ข อ ง

นั ก วิ ท ย า ศ า สต ร์ จ า ก หลากหลายสาขาวิชา เช่น นักธรณีฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์
ทางดิน นักอุทกวิทยา นักจุลชีววิทยานักชีวเคมี เพ่ือให้งานวิจัยมีความกว้างขวางมากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังได้มีความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งเป็น
การวิจัยด้านการจัดการดินด้วยมูลไส้เดือนดิน โดยทําการวิจัยในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัด
ราชบุรี เน่ืองจากมีการใช้กันแพร่หลายในหมู่เกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าว  และรายงานว่ามูลไส้เดือนดินทําให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น และนําไปใช้บําบัดนํ้าเสียในบ่อกุ้งและทําความร่วมมือกับ สพข. 5 จ. ขอนแก่น 
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การร่วมหารือด้านการจัดการฐานข้อมูลดิน และ 
การทําแผนท่ีดินที่เมือง Renes ประเทศฝร่ังเศส   

การดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้แถบพืช 

ระบบนํ้าเสียโดยใช้ไส้เดือนดินที่เมือง Quimper  
ประเทศฝร่ังเศส 

สพข. 11 จ. สุราษฏร์ธานี สพข.  12 จ. พัทลุง เพ่ือศึกษาผลของ
การปลูกยางพาราที่มี ต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน นํ้า             
ซึ่งภายใต้การทํางานร่วมกับ IRD น้ัน พบว่า มีการศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นขั้นตอน  โดยเร่ิมขั้นตอนแรก จากการเตรียมห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือในสนาม เช่นการพัฒนาห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ สนับสนุน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขั้นตอนที่ 2จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่นักวิจัย เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้มาทํางานขั้นตอนที่ 3
เริ่มทํางานวิจัยโครงการต่าง ๆ โดยศึกษาร่วมกันและนําไปเผยแพร่
องค์ความรู้ ตัวอย่างของโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับ IRD ได้แก่ 
การศึกษาการอนุรักษ์และนํ้าในพ้ืนที่ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายใต้การ
ดูแลของโครงการหลวง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแปลงศึกษาในระยะยาว
ได้ การศึกษาวิจัยเร่ืองของไบโอชาร์ ซึ่งศึกษาที่พ้ืนที่ในสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 5  จ. 
ขอนแก่น เพ่ือวิจัยด้าน

กลไกการปรับปรุงดินด้วยไบโอชาร์ ตลอดจนสมบัติของไบโอชาร์ที่ใช้ 
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือนดินเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
แต่ละงานโครงการความร่วมมือ ได้มีการเผยแพร่โดยจัดทํา
โปสเตอร์แสดงนิทรรศการงานวิชาการ และเผยแพร่ผ่านการประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ตัวอย่างของการศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศฝร่ังเศส           
ปี ค.ศ.2014 ภายใต้กรอบความร่วมมือกับ IRD ซึ่งนําคณะโดย 
อดีตอธิบดีอภิชาต จงสกุล ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับการทําโครงการวิจัยที่มีดําริจะมีความร่วมมือกันในประเทศไทย  
3 โครงการ ได้แก่ การจัดการดินด้วยมูลไส้เดือนดินการจัดการ 
ฐานข้อมูลดิน (Soil database management) และการจัดทํา 
แผนที่ดินด้วยเทคนิค digital soil mapping  และการจัดการ 
อนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า (Watershed management) 
โดยการดูงานดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือตามมาหลังการดูงาน 
ในปีดังกล่าว และเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดความร่วมมือกับสถาบัน 
 INRA ในประเทศฝร่ังเศส 
 ข้อคิดจากการได้มีโอกาสไปดูงานน้ัน วิทยากรได้แนะนําว่า  
การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศทุกครั้ง ผู้ไปควรต้อง 
เตรียมตัวด้านการเผยแพรผ่ลงานวิจัยซึ่งได้มกีารจัดทําความ  
ร่วมมือร่วมกัน ข้อเสนอที่มปีระสงคใ์นการทํางานวิจัยร่วม 
ในอนาคตที่ต้องการการสนับสนุนความร่วมมอืรวมทั้งกรอบ 
งานวิจัยที่อยากไปดูงานในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ 
งานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน 

water water 
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 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ หากนักวิชาการรุ่นใหม่อยากจะมีโอกาสในการเข้าทํางานกับ
องค์กรต่างประเทศ สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ที่กรมฯ มอบหมายในแต่ละโครงการ หรืออาจ
เขียนงานวิจัยผ่าน วช.  อาจเตรียมตัวเองโดยเขียนโครงการวิจัยรอไว้ เพ่ือนําเสนอเครือข่ายองค์กรที่ทํางานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการความร่วมมือกับหลายประเทศ  อาทิ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถศึกษาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

การใชป้ระโยชน์จากถ่านชีวมวล หรือถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) ในการปรบัปรุงบาํรุงดนิ 
  

 การ เดิ นทาง ไปศึ กษาดู ง าน เกี่ ย วกั บการ ใช้               
ถ่านชีวมวลร่วมกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช
เศรษฐกิจ  ที่ประเทศญี่ ปุ่น  เมื่อวันที่  25-31 พฤษภาคม 
2557  พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง  ผู้อํานวยการ            
กองเทคโนโลยีชีวภาพ  นายโสฬส แซ่ลิ้ม รักษาการผู้เช่ียวชาญ
ด้านปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และนางนวลจันทร์ ชะบา 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สังกัดกองเทคโนโลยีชีวภาพ  

 ขณะนั้นสารปรับปรุงดินตัวใหม่ คือไบโอชาร์ กําลังมาแรง และนักวิชาการหลายๆท่านกําลังให้ความสนใจที่จะ
นํามาศึกษาทดลอง  เมื่อมีโอกาสไปดูงานด้านน้ี ก็อยากมาเล่าสู่กันฟัง 
 พวกเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยคิวชู โดย  Dr.Shinoki  Yoshinoki อาจารย์
มหาวิทยาลัยคิวชู  เป็นผู้บรรยายให้ฟังว่า  ถ่านชีวมวล หรือไบโอชาร์เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนสูง ผลิตจากมวล
ชีวภาพ ผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจนท่ีอุณหภูมิต้ังแต่ 300 องศาเซลเซียสขึ้น
ไป ซึ่งเป็นกระบวนการเผา แบบ ไพโรไลซิส   การเผาแบบ น้ีจะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ ด้วย เช่น ของเหลว คือ 
นํ้าส้มควันไม้ และ แก๊ซ   และคุณสมบัติของถ่านชีวภาพที่ได้ ขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา เช่นการเผาที่
อุณหภูมิสูง จาก 500-800 องศาเซลเซียส ทําให้ pH   total carbon และ surface area  ของถ่านชีวภาพ 
เพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ดูจากตาราง) เป็นสมบัติของถ่านชีวภาพจากกากอ้อยในการเผาที่อุณหภูมิต่างกัน 

 
 

บรรยายโดยนางนงคราญ  มณีวรรณ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

Carbonization temp. CEC(pH7)*2 T-C T-N Particle Density BET surface area*3

（℃) cmolc kg
-1 % % g cm

-3
m

2
 g

-1

400℃ 5.0 12.2 72.1 0.4 1.50 10.8

500℃ 6.5 26.6 78.4 0.4 No data 91.5

600℃ 7.7 10.4 84.2 0.2 1.56 179

700℃ 8.7 3.9 81.5 0.2 No data 233

800℃ 9.8 4.4 85.2 0.2 1.86 126

*1 charcoal：solution＝1g:25mL

*2 Shollenbergar method

*3 N2 adsorption method

pH*1
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เตาที่ใช้ในการเผาแบบไพโรไลซิส จําแนกตามการให้ความร้อนได้ 3 แบบ คือ Internal heated 

rotary kiln เป็นเตาเผาที่ให้ความร้อนจากภายในเคร่ืองแบบหมุน External heated rotary kiln เป็นเตาเผา
ที่ให้ความร้อนจากภายนอกเคร่ืองแบบหมุน และเตาแบบ External heated screw kiln kiln เป็นเตาเผาที่ให้
ความร้อนจากภายนอกเคร่ืองแบบสครูเป็นตัวส่งความร้อน   

 

 

สําหรับปริมาณธาตุอาหารในถ่านชีวภาพก็ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เผา  เน่ืองจากถ่านชีวภาพ              
มีรูพรุนมาก ทําให้ความสามารถในการดูดซับนํ้าสูง เช่นแกลบเผาธรรมดา มีปริมาณนํ้าที่ดูดซับนํ้าได้ร้อยละ 
5.1 ในขณะที่ เผาเป็นถ่านชีวภาพ มีปริมาณนํ้าที่ดูดซบันํ้าได้สูงถึงร้อยละ 79.1 (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยคิวชู) 

ดังน้ันคุณสมบัติของถ่านชีวภาพ ที่เด่นชัด คือ การดูดซับความช้ืนในดิน (วัดค่า water holding 
capacity) และช่วยในการระบายนํ้า (วิเคราะห์ Hydraulic conductivity) จึงใช้ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ของดิน   
 การที่มีรูพรุนมาก การใช้ถ่านชีวภาพจึงใช้ในการดูดซับแอมโมเนีย เพ่ือลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนจาก
ดิน และปริมาณธาตุอาหารท่ีมีในถ่านชีวภาพชนิดต่างๆ  จึงใช้ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน  

นอกจากน้ัน ถ่านชีวภาพที่มีรูพรุนเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย จําพวกบาซิลัส  
เพ่ิมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน จึงใช้ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน  

 
 

 

 

 

                  

(Courtesy to Prof. Hideharu Yoshizawa, Meisei Univ., Japan)  

       จากการที่ถ่านชีวภาพ มีความเสถียร ย่อยสลายยาก การใช้ถ่านชีวภาพช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก CO2 และ CH4 ในดินนา  

เตาอีวาเตะ Portable iron Char making pan 

ตัวอย่างเตาเผาแบบต่างๆ ที่มีใช้ในญี่ปุ่น
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ได้มีการนําถ่านชีวภาพไปปรับปรุงบํารุงดินบริเวณท่ีปลูกต้นสนที่มีสภาพเส่ือมโทรมใกล้ตาย โดยขุด

ร่องระหว่างต้นขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ใส่ถ่านชีวภาพให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร 
แล้วกลบด้วยดิน พบว่า ในระยะเวลา 4 ปี ต้นสนที่มีลักษณะใกล้จะตายสามารถเจริญเติบโตดี  ทั้งน้ี น่าจะเป็น
เพราะว่าถ่านชีวภาพช่วยปรับกายภาพดินให้ดีขึ้น ดูดซับนํ้าให้พืชดูดใช้ได้ และมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชดูดใช้ได้ 

 
  

 

 

หลังจากน้ัน ได้ไปศึกษาดูงานทดลองของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  ได้ทําการทดลองใน
กระถางในโรงเรือน  โดยใช้ถ่านชีวมวลที่ทําจากแกลบ ผสมดินในอัตรา 0  2  และ 4  เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก  
ปลูกข้าว แล้วเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมบัติของดิน : total N  total P  pH และ EC วัดก๊าซ CO2 และ CH4  
โดยใช้ Chamber ครอบต้นข้าวและเก็บก๊าซ เพ่ือนําไปวิเคราะห์โดยใช้ GC   และศึกษาการดูดซับ          ไน
เตรทในดินในสภาพน้ําขัง มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และในสารละลายดิน (leachate) 
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ไปดูงานการผลิตถ่านชีวภาพ ในโรงงาน ที่เมือง Yame  บริษัท Tachibana Bamboo co.th 

 เมืองน้ีมีการปลูกไผ่จํานวนมากเกษตรกรตัดหน่อขาย สําหรับต้น
ไผ่ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ซึ่งเน้ือไม้จะเหนียวสามารถที่จะเผาที่อุณหภูมิสูง
ได้ เกษตรกรจะตัด และนํามาขายให้โรงงานเพ่ือผลิตถ่านชีวภาพ วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพของโรงงานน้ี คือ ไม้ไผ่ โดยได้จากการรับซื้อ
จากเกษตรกรในพ้ืนที่และนําเข้าจากจีนด้วย  โรงงานน้ีได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ คือ งบประมาณการสร้างโรงงาน จากรัฐบาลกลาง ส่วน
ท้องถิ่น และงบประมาณของบริษัท  และต้องรักษามาตรฐานของถ่าน
ชีวภาพที่ผลิต โดยวัตถุดิบต้องมีสมบัติที่คงที่ การใช้เตาเผาที่มีมาตรฐาน 
มีทักษะและความรู้ในการผลิต โดยมีการทดสอบเบ้ืองต้นของถ่านชีวภาพ 
จากการวัดค่าการนําไฟฟ้า หรือ electrical conductivity และควรมี 
area index ประมาณ 300 m2/กรัม 
 ขั้นตอนการผลิต เริ่มต้นจากนําไม้ไผ่ตากแดดประมาณ 6 เดือน 
แล้วตัดให้เป็นช้ินเล็ก ใส่ลงในช่องใส่วัตถุดิบ หรือ hopper ผ่านเตาเผา 
อุณหภูมิสูงสุด 800 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ช่ัวโมง รดด้วยนํ้าเพ่ือลด
อุณหภูมิ  แล้วส่งผ่านตะแกรงร่อนแยกขนาด ให้ได้ 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยถ่านชีวภาพที่ ได้คิดเป็น 20 
เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบ 
          ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ ถ่านชีวภาพขนาดต่างๆ นํ้าส้มควันไม้  สําหรับ
ถ่านชีวภาพที่ได้ ขนาดเล็กสุด (เบอร์ 1) ส่งโรงงานทําเคร่ืองสําอาง ถ่าน
ชีวภาพที่ได้ ขนาดกลาง (เบอร์ 2)  ใช้ทําวัสดุดูดความช้ืน ดูดกลิ่น ใน
ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า และรองเท้า  และถ่านชีวภาพที่ได้ ขนาดใหญ่ (เบอร์ 3)  
จําหน่ายเป็นวัสดุปรับปรุงดิน 

 

  

การศึกษาดูงานผลิตถ่านชีวภาพแบบชาวบ้านทําเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ทํางานเพ่ือสังคม หรือ 
Nonprofit organization (NPO) โดยรวมกลุ่มของเกษตรกรและผู้สนใจในพ้ืนที่ 
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การผลิตถ่านชีวภาพโดยใช้การเผาในกระทะ (Pan) วัตถุดิบที่ใช้ คือ ไม้ไผ่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีไม้ไผ่

ขึ้นตามธรรมชาติ  เกษตรกรวางแผนการตัดเป็นแถบหมุนเวียน สลับไปเรื่อยๆ ทําให้มีไม้ไผ่ใช้ได้ตลอด  ตัดเป็น
ท่อน ตากแห้ง ผ่าครึ่ง นําไปเผาในกระทะ  เมื่อไฟลุกจนหมดท่วมกระทะ ไม่มีควัน ก็ใช้นํ้าดับ ได้ถ่าน นําไปบด 
และบรรจุถุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ถ่านชีวมวลปรับปรุงดินปลูกกะเทียม และมันฝรั่ง  โดยใช้ถ่านที่เผาจากกระทะ บดละเอียด 
คลุกเคล้ากับดินในแปลงปลูก อัตรา 4 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก ใช้อย่างเดียวและใช้ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก 
เปรียบเทียบกันระหว่างใส่ทุกปี ใส ่2 ปี  และ 3  ปี ครัง้ ทดสอบการดูดซับความช้ืนของถ่านชีวภาพ โดยจะให้
นํ้าทุกๆ 5 วันและสังเกตความช้ืนดิน  ผลที่ได้ เขาบอกว่าแปลงที่ใส่ทุกปี  พืชทีป่ลูกเจริญเติบโตดีกว่า ให้
ผลผลิตขนาดใหญ่กว่า  จากสภาพดินที่เห็น เน้ือดินเป็นทรายและขาดน้ํา  การใส่ถ่านชีวมวลปรับปรุงดิน จึง
ได้ผลดี เพราะช่วยดูดซับนํ้าและธาตุอาหาร  ทําให้ดินมีความช้ืนนานกว่า  มีธาตุอาหารมากกว่า พืชที่ปลูกจึง
เจริญเติบโตดีกว่าแปลงที่ไม่ใสถ่่านชีวมวล เป็นผลของการใช้ถ่านชีวมวลปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดิน เคม ี
และชีวภาพของดิน 
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ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการศกึษาดูงานดา้นถ่านชีวมวล(ไบโอชาร์)ร่วมกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาแนวทางการวิจัยถ่านชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน
และงานด้านจุลินทรีย์  
 2. นําองค์ความรู้ ข้อมูลจากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาพัฒนางานวิจัย ของ
กรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งพัฒนาเป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินต่อไป เช่นการสร้างเตาเผาแบบไพ
โรไลซิส  และใช้วัตถุดิบที่มีมากในประเทศไทย ได้แก่ แกลบสด เผา ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตของดิน 
 3. เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการศึกษา วิจัย เรื่องถ่านชีวภาพ เพ่ือการปรับปรุง
บํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งการใช้ถ่านชีวภาพลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

4.เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยของทั้งสองประเทศ ซึง่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักวิจัยทั้งทางด้าน
ประสบการณ์การทํางานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
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ตัวอย่างการนาํความรูเ้กี่ยวกบัถ่านชีวมวล (ถ่านชีวภาพ /ไบโอชาร์)  มาทําการศกึษาวิจัย 

1. พัฒนาแนวทางการวิจัยไบโอชาร์ด้านจุลินทรีย์   ศึกษาการใช้ไบโอชาร์เป็น carrier  ของจุลินทรีย์  
เพ่ิมปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน  และการใช้ไบโอชาร์มาพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ทําการศึกษาการใช้ประโยชน์ไบโอชาร์ในการปรับปรุงดินปัญหาต่างๆ เพ่ือผลิตพืชเศรษฐกิจ โดย
พิจารณา สมบัติของไบโอชาร์ที่มีผลต่อการปรับปรุงบํารุงดิน เช่น การช่วยดูดซับความช้ืนในดิน ดูดซับธาตุ
อาหาร ลดการสูญเสียธาตุอาหาร ช่วยทําให้ดินระบายนํ้าได้ดีขึ้น  ซึ่งได้มีโครงการวิจัยการใช้ไบโอชาร์อัตรา
ต่างๆ ปรับปรุงดินที่เป็นแปลงปลูกผักต่อเน่ือง  แปลงปลูกผักที่เน้ือดินเสื่อมสภาพ  และในดินเปร้ียวจัดที่เน้ือ
ดินเหนียวจัด     ศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอน การปรับปรุงสภาพกายภาพและเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน    

3. ศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมวลชีวภาพและสังคมของจุลินทรีย์ดินใน  
พ้ืนที่ปลูกผักระบบปลอดสารพิษ และระบบผักอินทรีย์  จากการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ดิน ได้แก่ แบคทีเรีย 
รา และ แอคติโนมัยซิส  ระยะต้ังแต่ตัวอย่างดินก่อนปลูก ตัวอย่างดินระหว่างปลูกวันที่ 0 15 30 45 และ 
60 วัน และการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ของจุลินทรีย์ พบว่า ในปีแรกปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิด และ
กิจกรรมเอนไซม์ใกล้เคียงกัน แต่จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีแนวโน้มเพ่ิมปริมาณมากข้ึน และมีกิจกรรมเอนไซม์
เพ่ิมมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพ่ิมขึ้น  

การศึกษาทดลองต่างๆ ยังไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากเพ่ิงดําเนินการเป็นปีที่ 2  คาด
ว่า ในปีหน้า จะสามารถสรุปผลได้ว่า ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวมวล  มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหน 

ข้อแนะนาํสูน่กัวิชาการ 

 1. โอกาสในการไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักวิชาการในประเทศต่างๆ                 
น้ัน มีตลอดเวลา ถึงแม้ไม่มีโอกาสร่วมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณีงานไม่เก่ียวข้องกัน แต่ ถ้า
นักวิชาการให้ความสนใจ ดูจาก เว็บไซท์ การประชุมนานาชาติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานที่เราปฏิบัติ ก็สามารถ
เสนอขอทุนได้  แล้วจะได้โอกาสไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักวิชาการจากนานาประเทศ              
ทั่วโลก 
 2.  นักวิชาการ ควรค้นคว้าข้อมูลทําการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็น
เร่งด่วนด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมสามารถขอทุนวิจัยจาก สวก. หรือสภาวิจัย  และนําเสนอผลงานในการ
ประชุมที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 3.  นักวิชาการต้องมีใจรักในงานที่ทํา  ทํางานด้วยความต้ังใจ  สร้างเครือข่ายในการทํางาน  จะได้   
ผลงานที่ดี มีคุณภาพ และต้องนําเสนอผลงาน ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในความรู้ความสามารถ โอกาสในการ
ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ตปท. ก็จะมีมากขึ้น 


