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บทนํา 

 
กรมวิชาการเกษตร ได้จดัตัง้เงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียม เม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๒๒ 

ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๒๒ โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติและตรวจสอบคณุภาพเชือ้
ไรโซเบียมท่ีผลติขึน้ เพ่ือจําหนา่ยให้แก่องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  กรมสง่เสริมการเกษตร ตามโครงการผลติ
และขยายพนัธุ์พืชภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกา และจําหน่ายให้กบัสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนั
อ่ืนๆตลอดจนบริษัท ห้างร้านของเอกชน เพ่ือนําไปจําหนา่ยให้กบัเกษตรกรใช้ เพ่ือเพิ่มผลผลติพืชตระกลูถัว่ 
เน่ืองจากไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียท่ีมีคณุสมบตัพิิเศษสามารถเข้าสร้างปมท่ีรากพืชตระกลูถัว่ และตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนท่ีถัว่นําไปใช้ในการเจริญเตบิโตและเพิ่มผลผลติได้ 
ดงันัน้เงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียมมีภารกิจดงันี ้ ๑) เพ่ือบริหารเงินทนุหมนุเวียนในการผลติปุ๋ ย
ชีวภาพไรโซเบียม ให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุ  ๒) เพ่ือผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีคณุภาพสงูให้กบัเกษตรกร  
โดยสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนในการผลติพืชตระกลูถัว่  

การดําเนินงานของเงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียมนีมี้ทนุเร่ิมต้น ๒.๒๕ ล้านบาท ได้
ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา ๓๕ ปี โดยยงัคงสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลเร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั  และเม่ือวนั
ศกุร์ท่ี ๑ สงิหาคม  ๒๕๕๗ พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิได้แถลงการณ์
ผา่นรายการคืนความสขุให้กบัคนในชาตใินสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการ
เกษตร โดยให้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบั การลดต้นทนุการผลติ เชน่ ปุ๋ ย เมลด็พนัธุ์ ปัจจยัการผลติ สง่เสริมการ
ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์มากขึน้ ได้กําหนดแล้วเร่ืองปุ๋ ยเป็นวาระแห่งชาตแิล้ว โดยเน้นการดําเนินงานดงันี ้

๑. เร่งรัดการดําเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามการขบัเคล่ือนนโยบายของหวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิ

๒. รายงานผลการดําเนินงานให้สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรทราบ ทกุวนัพฤหสับดีของทกุสปัดาห์ 
แล้วสําเนาให้สํานกังานแผนงานและโครงการพิเศษ สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-
mail: plan_follow@opsmoac.go.th ด้วย  

กรมวิชาการเกษตรได้ตอบสนองตอ่คําแถลงการณ์ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ในเร่ือง
การผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีดําเนินการในรูปเงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียมให้กบัเกษตรกร  เพ่ือ
ช่วยลดต้นทนุการผลติลดการใช้ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจน และสง่เสริมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ให้มากขึน้ ซึง้ปุ๋ ยชีวภาพไร
โซเบียมสามารถเพิ่มผลผลติและเพ่ิมคณุภาพของถัว่ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ   ได้แก่ ถัว่เหลือง  ถัว่เขียว 
ถัว่ลสิง  และถัว่อ่ืน ๆ เน่ืองจากไรโซเบียมสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีในไนโตรเจนได้ ๕๐-๑๐๐ เปอร์เซน็ต์
แล้วแตช่นิดของถัว่นัน้ๆในการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม โดยเงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียมนัน้  
เป็นการผลติในระดบัระดบัอตุสาหกรรม ซึง่ดําเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีพฒันาขึน้โดยกลุม่งานวจิยัจลุนิทรีย์ดิน 
กลุม่วิจยัปฐพีวิทยา สํานกัวิจยัพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  โดยจดัตัง้โรงงาน
ต้นแบบในการผลติภณัฑ์ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม โดยดําเนินงานตัง้แต ่  การคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีมีประสทิธิภาพสงู



กบัพืชตระกลูถัว่การเพิ่มผลผลติและลดต้นทนุการผลติ การผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมเช่นนีต้้องคํานงึถึง
คณุภาพ  ชนิดและปริมาณปริมาณของเชือ้ไรโซเบียมท่ีใช้ให้ตรงกบัชนิดของถัว่ท่ีปลกู  การใช้ปุ๋ ยชีวภาพไร
โซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพสงูสามารถ  สามารถลดและทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนลดต้นทนุการผลติและ
เพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกร ตลอดจนการมีผลท่ีดีตอ่สิง่แวดล้อมอีกด้วย  
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การวิเคราะห์ SWOT 
 
๑. การจัดให้มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของเงนิทุนฯ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียม (SWOT) โดย 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือระบถุงึจดุแข็ง   (Strength)    และจดุออ่น (Weakness)    และ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือท่ีจะระบถุงึปัจจยัโอกาส (Opportunity) และข้อจํากดัหรืออปุสรรค 
(Threats) ของเงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียม ดงันี ้
 
สภาวะแวดล้อมภายใน 
     S จุดแข็ง   
         ๑. มีระบบบริหารจดัการท่ีคลอ่งตวัสงูกวา่ระบบราชการ 
         ๒. เป็นผู้ นําในการวิจยัและพฒันาการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ  
         ๓. มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการวจิยัพฒันาและการผลติ  
         ๔. มีเคร่ืองมืออปุกรณ์พร้อมในการผลติระดบัอตุสาหกรรม 

 

    W จุดอ่อน 
         ๑. ขาดการประสานงานกบัหน่วยงานในการกระจายผลติภณัฑ์ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม 
         ๒. ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถด้านตลาด   
         ๓. ขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 
         ๔. ขาดผู้จดัการมาบริหารโครงการแบบมืออาชีพ 
         ๕. มีข้อจํากดัในการปรับเปล่ียนรูปแบบของผลติภณัฑ์ให้หลากหลาย   
 

    O  โอกาส 
         ๑. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัท่ี ๑๑  และนโยบายรัฐบาล สนบัสนนุให้มีการใช้ 
             ปุ๋ ยชีวภาพเพิ่มขึน้ เพ่ือทดแทนและลดการใช้ปุ๋ ยเคมี 
         ๒. มีศกัยภาพในการเพิ่มผลผลติให้กบัพืชตระกลูถัว่ท่ีปลกูในระบบเกษตรอินทรีย์ 
         ๓. เป็นผู้ นําด้านเทคโนโลยีการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโ.ซเบียมในระดบัอตุสาหกรรม 

-๓- 
         ๔. มีหนว่ยงานเครือขา่ยในระดบัท้องถ่ินท่ีสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง 
         ๕. มีศกัยภาพสงูในการใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมในการทดแทนและลดปุ๋ ยเคมีไนโตรเจน เพ่ือเพิ่ม    

   ลดผลติและ ลดต้นทนุการผลติพืชตระกลูถัว่ตา่ง ๆ 



  T  อุปสรรค  
         ๑. ขาดการประสานระหวา่งเกษตรกรและหนว่ยงานท่ีผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม 
         ๒. ระบบการตลาดของผู้ ค้าปุ๋ ยเอกชนเข้าถงึเกษตรกรได้ดีกวา่ 
         ๓. ขาดระบบการกระจ่ายปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมให้ถึงมือเกษตรกร         
 



-3- 
การระบุและจาํแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อม : 

ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียประกอบด้วย : 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ได้แก่  

๑) ลกูค้า/ผู้ใช้บริการ ได้แก่ เกษตรกร นกัวชิาการ/นกัวิจยั นกัศกึษา บริษัทเอกชนท่ีมีธุรกิจจําหน่าย
เมลด็พนัธุ์ โครงการหลวง ฯลฯ  

๒) พนกังาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกรมวชิาการเกษตร 
๓) ผู้ประสานงานของหน่วยงานราชการท่ีประสานงานโดยตรง/พนัธมิตร ได้แก่ กรมสง่เสริม

การเกษตร กรมพฒันาท่ีดนิ กรมสง่เสริมสหกรณ์ สํานกังานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
๔) ผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากการดําเนินงานของทนุหมนุเวียนอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรกรท่ีเคยอยูภ่ายใต้

การดําเนินงานของเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือผลติเมลด็พนัธุ์และขยายพนัธุ์พืชตระกลูถัว่ และเงินทนุหมนุ 
เวียนยางพาราท่ีใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกบัพืชตระกลูถัว่คลมุดนิในสวนยาง 
 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม ได้แก่ 
  ๑) สังคม  

๑.๑) การสร้างเครือขา่ยการรวมกลุม่ของเกษตรกร เป็นการสร้างวฒันธรรมใหมข่องสงัคม 
เช่น การรวมกลุม่กนัของ อบต. 

                   ๑.๒) สร้างเกษตรกรแกนนํา โดยมีการอภิปรายกลุม่โดยใช้เวทีชาวบ้าน 
๑.๓) เพิ่มการรวมกลุม่ สง่ผลถึงการมีอํานาจในการตอ่รองมากขึน้ 
๑.๔) นโยบายรัฐในการกระจายอํานาจลงสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินคือ อบต. 

  ๑.๕) ทศันคตขิองคนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนให้มาสนใจทางด้านเกษตรกรรมมากขึน้ 
            

  ๒) รัฐบาล  
                     ๒.๑) เงินทนุหมนุเวียนในการผลติเชือ้ไรโซเบียม ตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทย มีการสนบัสนนุ
ให้การใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพิ่มขึน้และทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี เพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทนุการผลติ เพิม่ผลผลติของพืช
ตระกลูถัว่ชนิดตา่งๆ 
 
                     ๒.๒) สร้างความมัน่คงด้านอาหาร โดยสง่เสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ    
ขยายกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการเกษตรทฤษฎีใหม ่ โครงการอาหารกลางวนั และธนาคารโค กระบือ 
ตามแนวพระราชดําริ และสนบัสนนุการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชมุชนเพ่ือลดการใช้ปุ๋ ยเคมี และเพิ่มประสทิธิภาพการผลติพืช โดยการวิจยัแลพฒันาสายพนัธุ์ไร
โซเบียม พฒันาเทคโนโลยีการผลติ และถ่ายทอดความรู้จากการวิจยัไปสูเ่กษตรกรเพ่ือให้ได้ใช้เทคโนโลยี



เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ ยความคณุสมบตัขิองดนิแตล่ะชนิด ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุการผลติ 
และพฒันาคณุภาพผลผลตินโยบายรัฐบาล 
            ๓) ประเทศ 

 ๓.๑) เทคโนโลยีการผลติและการสง่เสริมการใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมเป็นปุ๋ ยชีวภาพท่ีลํา้หน้า
กวา่ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย  

๓.๒) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของจลุนิทรีย์ดนิท่ีเป็นประโยชน์ในประเทศไทย ให้มี
ความหลากหลายและรักษาความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตสิงูกวา่ประเทศอ่ืนๆ 
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 ๓.๓) สามารถนําไปสนบัสนนุการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ให้มีประสทิธิภาพ

เพิ่มขึน้ 

 

  ๔)  ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดาํเนินงานของทุนหมุนเวียนอ่ืนๆ 
 ๔.๑) กองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร 
 ๔.๒) เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 
 

วิสัยทศัน์ : 
เป็นองค์กรนําในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม โดยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีศักยภาพใน

การผลิตและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและต้นทุน
การผลิตพชื 
 
พันธกิจ : 

๑. วิจยัและพฒันาการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมให้มีประสทิธิภาพสงู 
๒. ผู้ใช้สามารถเข้าถงึปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมในราคาท่ีเป็นธรรมตรงตามความต้องการ 
๓. สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ รับบริการในการลดการใช้ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนและต้นทนุการผลติ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือดําเนินการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพ 
๒. เพ่ือสร้างระบบการจดัการด้านการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ : 

๑. ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพ และคณุภาพสงูตรงตามชนิดของพืชตระกลูถัว่ อยา่งน้อยปี
ละ ๓๔ ตนั 



๒. พืน้ท่ีเป้าหมายของการใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับพืชตระกลูถัว่ไมน้่อยกวา่ ๑๗๐,๐๐๐ ไร่ 
 
ยุทธศาสตร์ : 

๑.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมดาํเนินการดงันี ้
๑.๑ วิจยัและพฒันาสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมี

ประสทิธิภาพ 
๑.๒ การสง่เสริมเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมใน

การผลติพืชให้กบัเกษตรกร 
๑.๓ การจดัทําฐานข้อมลู รวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ ดาํเนินการดงันี ้

๒.๑ เสริมสร้างนโยบายขบัเคลื่อนการตลาดปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพ 
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๒.๒ การสร้างเครือขา่ยการตลาดให้เช่ือมโยกบัผู้ผลติเมลด็พนัธุ์ ผลติภณัฑ์ และเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ดาํเนินการดงันี ้
๓.๑ การจดัให้มีกลไกระดบันโยบายในการบริหารจดัการและขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การพฒันา

อยา่งเป็นเอกภาพ   
๓.๒ บรูณาการและประสานการปฏิบตักิบัทกุภาคสว่นในทกุระดบั และตดิตามประเมินผลอยา่ง

เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
๓.๓ การพฒันาบคุลากร   

 
๔. ยุทธศาสตร์ภาครัฐ ดาํเนินการดงันี ้

๔.๑ ยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันาขีดความสามารถใน
การผลติและจดัการสนิค้าเกษตรและความมัน่คงอาหาร 

๔.๒ ยทุธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ยทุธศาสตร์ เกษตรกรได้พนัธุ์พืชและปัจจยัการผลติ
ท่ีดีท่ีมีคณุภาพตรงมาตรฐานการผลติ 

 
เป้าหมายหลัก :  

๑. เพ่ือวิจยัและพฒันาการผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพสงูให้กบัเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลติ และต้นทนุการผลติพืชตระกลูถัว่ชนิดตา่ง ๆและเป็นผลดีกบัสิง่แวดล้อม 



๒. เพ่ือจําหนา่ยปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมให้กบัเกษตรกรได้ใช้ตรงกบัชนิดของพืชตระกลูถัว่ ทนัเวลาใน
ราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
ผลผลิต (Output) 

ผลติปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสทิธิภาพสงู และตรงตามมาตรฐานได้จํานวนไมน้่อยกวา่ปีละ ๓๔ 
ตนั เพ่ือจําหนา่ยให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูพืชตระกลูถัว่ชนิดตา่ง ๆ 

 
ผลลัพธ์ (Outcome)   

ผลผลติของพืชตระกลูถัว่ท่ีใช้ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียมเพิ่มขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕ ของพืน้ท่ีปลกูถัว่ 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕8 


