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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย  : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย  : การอนุรักษ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์   

3. ชื่อการทดลอง  : การจัดท าฐานข้อมูลจุลินทรีย์ทางการเกษตรและการบริการ 

: Database of Agricultural Microbial and Information Access 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นางนุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
ผู้ร่วมงาน   : นางสาวอัครชาพรรณ กวางแก้ว  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    : นางสาวเสริมพร  กึ่งพุทธพงศ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  บทคัดย่อ : การจัดการฐานข้อมูลด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตร ให้เป็นระบบฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมรายชื่อจุลินทรีย์ การเก็บรักษา ลักษณะการด ารงชีวิต และการใช้
ประโยชน์  จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร โดยออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล  จัดท าเว็บไซต์  ติดตั้ง
ระบบบนโดเมน สร้างเว็บเพจและน าเข้าข้อมูล ทดสอบการใช้งาน และเปิดใช้งานจริง  จากผลการด าเนินงาน 
จัดท าเว็บไซต์ที่ติดตั้งบนระบบ Webhost บนโดเมนชื่อ microorganism.expertdoa.com ประกอบด้วยเว็บเพจ
ที่สามารถน าเสนอข้อมูลจุลินทรีย์ทีส่ าคัญ ข้อมูลนักวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงจุลินทรีย์ทางด้านโรค
พืชและการป้องกันก าจัดโรคได้ครบทุกมิติ  แบ่งออกเป็น หน้าหลักเพ่ือเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถ Link 
สู่ Social media ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมเส้นทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดท า QR-Code เพ่ือการเข้าถึง 
และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานได้ เช่น จุลินทรีย์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย  มีการติดตัง้
เครื่องมือ Google analytics ใช้วัดผลการใช้งานเว็บไซต์  โดยพบจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 10,000 ครัง้  
และมีการดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผ่านการสแกน QR-Code มากกว่า 2,000 ครั้ง   นอกจากนั้นมีการพัฒนา
เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในชื่อ 
www.thaiepn.com และสามารถขยายสู่การใช้งานอ่ืนๆ ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ABSTRACT   : Database Management of agricultural microbial is a database 
system on the website.  The objectives to collect of microorganisms groups, preservation, 
habitat and utilization from the Department of Agriculture.  Database designing on the domain 
named microorganism.expertdoa.com.  Database structure are create a website that is installed 
on the webhost system.  The consists of a web page that can present important microbial data,  
researcher information and utilization Including microorganisms in plant diseases control. 

http://www.thaiepn.com/


2 
 

Divided into the main page to access information on various activities that can be linked to the 
relevant social media in order to continuously increase the communication route as well as 
create a QR-Code for access. An users can download documents to use such as Thai 
entomopathogenic nematodes.   Google analytics tools are used to measure website usage. 
The number of visitors to the site is more than 10,000 times and the document has been 
downloaded via more than 2,000 QR-Code scans.  In addition, the development of in-depth 
data links to Thai entomopathogenic nematodes are more effective in the name 
www.thaiepn.com and can be extended to other applications In the future continuously. 
 
6. ค าน า   
 กรมวิชาการเกษตร  เป็นแหล่งเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีความหลากหลายของชนิดและ 
สายพันธุ์จ านวนมาก ซึ่งกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ตามภารกิจ
โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ จุลินทรีย์ดิน  จุลินทรีย์ย่อยสลาย  จลุินทรีย์ก าจัดศัตรูพืช  
จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช  จุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว  จุลินทรีย์ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม  และสายพันธุ์เห็ด  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ได้แก่ เอ็นไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ และแอนติซีรัมเพ่ือการตรวจสอบไวรัส-มายโค
พลาสมาสาเหตุโรคพืช  กรมวิชาการเกษตร จึงเป็นศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับจุลินทรีย์แต่ละชนิด
และสายพันธุ์ซึ่งนับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 
 ณ ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตรในทุกมิติของการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย มีบุคลากรเฉพาะสาขาวิชา  องค์ความรู้  เทคโนโลยี  กระบวนการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการจนถึง
ภาคสนาม และจุลินทรีย์บางชนิดสามารถถ่ายทอดสู่ภาคการเกษตรและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรม
วิชาการเกษตร จึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าในด้านจุลินทรีย์ตามบทบาทและภารกิจ    แต่อย่างไรก็ตาม ชนิด/สาย
พันธุ์จุลินทรีย์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร ถูกแยกเก็บรักษาในแต่ละหน่วยงานตาม
กระบวนการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์  โดยขีดวงจ ากัดเฉพาะนักวิจัยในหน่วยงาน  ไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร 
บุคคลภายนอกหรือผู้สนใจอื่นๆ ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงจุลินทรีย์ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้  หรือมีเพียงบางชนิด
เท่านั้นที่น าไปพัฒนาต่อยอด  เป็นผลให้งานด้านจุลินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรไม่เป็นที่รู้จัก และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ./BEDO)  ได้พยายามเข้ามามีบทบาทในเรื่องของจุลินทรีย์ทาง
การเกษตร ซึ่งให้ความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยตั้งแต่งานพ้ืนฐาน ประยุกต์ และพัฒนา โดยท างานแบบ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านการเก็บรักษา เทคโนโลยีการผลิต และการน าไปใช้ประโยชน ์ 
ตลอดจนเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ในข้อเท็จจริง สวทช. หรือ BEDO ยังมีองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
ในจุลินทรีย์บางชนิด/สายพันธุ์เท่านั้น   ส่วนใหญ่เป็นเพียงการเก็บรวบรวมและพยายามจัดการข้อมูลจุลินทรีย์บาง
กลุ่มให้เป็นระบบ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการทดสอบในสภาพไร่ และการผลิตขยายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ต้องการใช้     
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 กรมวิชาการเกษตร จึงควรให้ความส าคัญงานด้านจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตร
ของประเทศ เริ่มจากการจัดการข้อมูลด้านจุลินทรีย์ที่มีอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบที่
สามารถสืบค้นรายละเอียดของตัวเชื้อได้อย่างรวดเร็ว แหล่งจัดเก็บรักษา รวมทั้งรายชื่อนักวิจัยผู้รับผิดชอบในแต่
ละชนิด/สายพันธุ์จุลินทรีย์  เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย    โดยจัดตั้งให้เป็นศูนย์จุลินทรีย์ทางการเกษตร ที่สามารถบริการ
ข้อมูลพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไปสู่บุคคลหรือหน่วย งานอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้ ตลอดจนเป็นผู้น าในกลุ่มอาเซียนด้านจุลินทรีย์
และเทคโนโลยีการผลิตและใช้ ให้สามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยขยายผล และ/หรือน าจุลินทรีย์อีกหลากหลายชนิด
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ตามระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมรายชื่อจุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีการเก็บรักษาจากทุกหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร แบ่งเป็น
หมวดหมู่ตามลักษณะการด ารงชีวิต/การใช้ประโยชน์  และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการ
จุลินทรีย์แต่ละชนิด/สายพันธุ์ และฐานข้อมูลนักวิจัยด้านจุลินทรีย์  ให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    
7.  วิธีด าเนินการ 
1. การจัดการข้อมูลจุลินทรีย์ทางการเกษตรตามระบบฐานข้อมูล 

 1.1 สร้างแบบฟอร์มรายละเอียด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบ  กระบวนการจ าแนกชนิด รูปร่าง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  สถานภาพ  อายุการเก็บรักษา  องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่  การถ่ายทอด  การ
น าไปใช้ประโยชน์  สถานที่เก็บรักษา  ชื่อผู้รับผิดชอบ  หน่วยงาน และรายละเอียดอื่นๆ 

 1.2 ก าหนดกลุ่มจุลินทรีย์ตามการใช้ประโยชน์  ได้แก่  จุลินทรีย์ดิน   จุลินทรีย์ย่อยสลาย  จลุินทรีย์ก าจัด
ศัตรูพืช  จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช   จลุินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว  และจุลินทรีย์ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ  
พร้อมรายละเอียดของจุลินทรีย์  ชื่อผู้รับผิดชอบ และหน่วยงาน 
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1.3 การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ตามล าดับดังนี้ 
- รวบรวมข้อมูลและคัดกรองข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดท าเว็บไซต์ 
- ออกแบบเว็บไซต์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 
- จัดหาและเช่าเว็บโฮสและจดทะเบียนโดเมนและเช่าโดเมน 
- ติดตั้งระบบเว็บไซต์ 
- สร้างระบบเมนูและโครงสร้างเว็บไซต์ 
- สร้างหน้าเว็บเพจส าหรับแสดงเนื้อหา 
- น าเข้าข้อมูลเนื้อหาในหน้าต่างๆ 
- ทดสอบการใช้งาน 
- เปิดให้มีการใช้งานจริง 
- ติดตามผลดูแลประเมินการใช้งานและปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล 
 

2. การจัดท าโครงสร้างระบบเว็บไซต์และการออกแบบ  
 โครงสร้างโดยรวมของเว็บจุลินทรีย์ (Microorganism Website) มุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลด้าน
จุลินทรีย์ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร  ที่ท างานวิจัยด้านจุลินทรีย์ โดยมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้ 

2.1  โครงสร้างการท างานระบบ 

                           
ระบบได้ท าการติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Webhost สะดวกในการดูแล และจัดการ โดยไม่ต้องมีเครื่องแม่ข่าย
ไว้ที่หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่วาง ผู้ดูแล ค่าจัดการอ่ืนๆ และเข้าถึงได้สะดวกจาก Cloud โดยตรง  ช่วย
ลดปัญหาคอขวดในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 



6 
 

2.2 โครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์จุลินทรีย์  ประกอบด้วยโครงสร้างเมนูส าหรับน าทางผู้ใช้งานสู่เนื้อหาของ 
เว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์  และโครงสร้างหน้าเว็บเพจ (เนื้อหาในการน าเสนอ)   ประกอบด้วยเมนูหลักคือหน้า
หลัก ข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลเชื้อจุลินทรีย์ ข้อมูลนักวิจัย โรคผักและการป้องกันก าจัด และติดต่อเรา 
 ในหน้าหลักจะบอกถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญในการจัดท าเว็บไซต์กิจกรรม ซึ่งจะ Link ไปยัง 
Social media ที่น ามาช่วยในการน าเสนอเพ่ิมเติมคือวีดีโอสาธิต วิธีและกิจกรรมที่มีประโยชน์ส าหรับการน า
ความรู้ไปใช้ รวมถึง Facebook ที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สนใจและผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการจัดขึ้น 
 ข้อมูลจุลิทรีย์ในกลุ่มต่างๆ  รายชื่อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในกลุ่มนั้นๆ ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ  
แหล่งอาศัย-พ้ืนที่เก็บเก่ียว ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ชวีวิทยาจุลินทรีย์  ความส าคัญของจุลินทรีย์  การเก็บ
รักษา การน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ เอกสารเผยแพร่ การขยายผล  และชื่อนักวิจัยเจ้าของผลงาน 
 ส าหรับจุลินทรีย์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และน าไปผลิตเป็นชีวภัณฑ์พร้อมน าไปใช้ได้ โดยมีเอกสาร
เผยแพร่ประกอบ ได้แก ่ ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย จะมีระบบ QR Code ให้เกษตรกร Scan และเข้าถงึ
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีที่ต้องการ (นุชนารถ, 2558) 
 จัดท าข้อมูลนักวิจัยน าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมของนักวิจัย ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ใน
ภายหลัง 
 นอกเหนือจากข้อมูลจุลินทรีย์แล้ว ยังสามารถได้รู้จักกับข้อมูลเรื่อง โรคผักและการป้องกันก าจัด โรคที่
เกิดจากจุลินทรีย์ ลักษณะของโรค รวมถึงแนวทางในการป้องกันก าจัดโรคพืชนั้นๆ (กลุ่มวิจัยโรคพืช, 2554) 
 มีหน้าต่าง “ติดต่อเรา” ข้อมูลและรายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อรวมถึงแผนที่ Google Map ที่
สามารถน าทางผู้ติดต่อมายังหน่วยงานได้โดยสะดวก 
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 เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2558  สิน้สุดเดือนกันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กทม. 

 
8. ผลการด าเนินงาน 

จัดท าเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจหรือหน้าต่างที่สามารถน าเสนอข้อมูลจุลินทรีย์ทีส่ าคัญ ข้อมูลนักวิจัย และการ
น าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงจุลินทรีย์ทางด้านโรคพืชและการป้องกันก าจัดโรคได้ครบทุกมิติ  แบ่งออกเป็น หนา้หลัก
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถ Link สู่ Social media ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมเส้นทางการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

  
Link สู่ Social Media 

  
 
 

น าข้อมูลจุลินทรีย์ซึ่งได้รับจากนักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร   ที่มีงานวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ บรรจุลงในฐานข้อมูลจุลินทรีย์ไดเ้ป็นเว็บเพจที่แสดงข้อมูลจุลินทรีย์พร้อมรายละเอียดที่ส าคัญ  

 



8 
 

  

  
 

 

ภายในข้อมูลจุลินทรีย์กลุ่มใดที่มีเอกสารเผยแพร่ จะมีระบบ QR-Code เพ่ือการเข้าถึง และผู้ใช้สามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานได้ เช่น จุลินทรีย์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 
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ข้อมูลจุลินทรีย์  แบ่งออกเป็นกลุ่มตามการใช้ประโยชน์  ได้แก่  จุลินทรีย์ดิน   จลุินทรีย์ย่อยสลาย  
จุลินทรีย์ก าจัดศัตรูพืช  จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช   จุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว  และจุลินทรีย์ส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ  พร้อมรายละเอียดของจุลินทรีย์  ชื่อผู้รับผิดชอบ และหน่วยงาน 

 

1. เว็บเพจ แสดงข้อมูลเชื้อจุลินทรีย์ 

 

 

2. เว็บเพจ แสดงข้อมูลนักวิจัย 
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3. เว็บเพจ แสดงโรคผักและการป้องกันก าจัด 

  
  

 
 
4. เว็บเพจ ติดต่อเรา 
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มีการเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และมีผู้สนใจข้อมูลมากกว่า 10,000 ครั้ง  โดยเข้ามาศึกษาและดาวน์
โหลดเอกสารเผยแพร่ผ่านการ Scan QR-Code มากกว่า 2,000 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการให้ความสนใจได้อย่าง
ชัดเจนและวัดผลได้ จากการวัดผลการใช้งานตรงตามความเป็นจริงด้วยการติดตั้งเครื่องมือ Google analytics ที่
ให้มุมมองการวัดผลการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

รวมถึงให้ข้อมูลการใช้งานในหลายๆ มิติอย่างครบถ้วน  และให้ข้อมูลแสดงภาพรวมการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ทั้งหมด   
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ตลอดจนให้ข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่  
1. ให้ข้อมูลแสดงการเข้าใช้งานแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ 

 

 
 

2. ให้ขอ้มูลแสดงการเข้าใช้งานแบ่งตามต าแหน่งที่อยู่ของผู้เข้าใช้งาน ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ หรืออ่ืนๆ 
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3. ให้ข้อมูลแสดงการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop),  Mobile, Tablet 
 

 
 

ข้อมูลนี้เป็นตัวชี้วัดว่า  มีการเข้าใช้งานผ่านมือถือหรือ Smart phone ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพัฒนาต่อยอดสู่การเข้าถึงโดย Mobile Application ซึ่งจะท าให้มีช่องทางให้ผู้สนใจเข้าใช้ไดส้ะดวกและ
รวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
 

4. ให้ข้อมูลแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ว่ามีการเข้าใช้เว็บเพ็จหนึ่ง และไปใช้งานต่อท่ีเว็บเพจ
อ่ืนๆ เป็นล าดับ (User Flow) 

 

 
 
 
 

การพัฒนาต่อยอดด้านข้อมูล โดยได้มีการพัฒนาเพ่ิมเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทางด้านชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
โดยเฉพาะ  จากเดิมที่รวมอยู่กับเว็บจุลินทรีย์ ซ่ึงให้ความรู้เชิงลึกในเรื่องชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถขยายสู่การใช้งานอ่ืนๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อเนื่องภายใต้โครงการ
ขยายผลนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงครบวงจร) ในชื่อ www.thaiepn.com 

 

http://www.thaiepn.com/
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การจัดการฐานข้อมูลด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตร โดยน าข้อมูลจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร มา
ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล  จัดท าเว็บไซต์  ติดตั้งระบบบนโดเมน  สร้างเว็บเพจและน าเข้าข้อมูล ทดสอบ
การใช้งาน และเปิดใช้งานจริง  ในชื่อ microorganism.expertdoa.com ประกอบด้วยเว็บเพจที่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลจุลินทรีย์ทีส่ าคัญ ข้อมูลนักวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงจุลินทรีย์ทางด้านโรคพืชและการป้องกัน
ก าจัดโรคได้ครบทุกมิติ  สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  Link สู่ Social media ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานได้  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. ผู้สนใจ สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  และ
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในระบบอินเทอร์เน็ตทีเ่ผยแพร่ทางเว็บไซด์ 

2. นักวิจัย/เกษตรกร/ผู้สนใจ น าองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จาก
จุลินทรีย์ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ 
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