โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉพาะที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่สวนผัก
ไม้ดอก ประมาณ ๑๔๙ ล้านไร่ มีพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีแต่สถิติการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
ทางการเกษตรกับมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนาเข้าปุ๋ย
และสารเคมีกับผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่ สาคัญและมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก ๔ อันดับแรก คือ ข้าว
ยางพารา มันสาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า พืชส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อไร่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดย
ข้าวมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ในปี ๒๕๕๕ มีการนาเข้าสารเคมีทางการเกษตร ๑๓๔,๓๗๗ ตัน มีมูลค่า
๑๙,๓๕๗ ล้านบาท เป็นสารกาจัดวัชพืชมากที่สุด มีผลทาให้อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอย่างมาก
เกษตรกรเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกินความพอดี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๖)
ข้อมูลสานักควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๔ จากการตรวจเลือดเกษตรกร
๕๓๓,๕๒๔ คน ใน ๗๔ จังหวัด พบว่า อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยร้อยละ ๓๒ และสรุปรายงานการเฝ้าระวัง
โรคจากสานักระบาดวิทยา มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๔
เฉลี่ยปีละ ๑,๘๔๐ ราย และ ปี ๒๕๕๔ มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชจากการทางานและ
สิ่งแวดล้อม (ไม่รวมสาเหตุการฆ่าตัวตาย) จานวน ๒,๐๔๖ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพทา
เกษตรกรรมร้อยละ ๔๑.๐๖ ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตรนอกจากเป็นต้นทุนทางการเกษตรแล้วยังมีต้นทุน
ด้านสาธารณสุขที่ตามมา ภายหลังรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสูญเสียภาษีที่ควรจะได้รับจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสารเคมี
เกษตรนี้อีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารเป็นอันดับต้นของโลกอาจไม่
ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร แต่มีความเสี่ยงกับความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงของภาค
การเกษตรอันเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร รวมกับปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นภาพเชิงลบของภาคการเกษตรที่เป็น
ปัจจัยทาให้เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร
และประชาชนชาวไทยผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในชีวิตประจาวัน และยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สู่มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรควรจัดทาโครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และใช้อย่างปลอดภัยเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้
เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร
๒.๓ เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนชาวไทยผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในชีวิตประจาวัน
๒.๔ ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เมื่อดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

๒
๓. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด
๔. เป้าหมาย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. เกษตรกรร่วมปฏิญาณตน “ลด ละ ใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย” รวม ๙,๙๙๙ ราย
ทั่วประเทศ จานวน ๓๕๐ ศจช.
๒. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม
จานวน ๙,๙๙๙ ราย
๓. ในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๘๗ ศจช. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๒๒๐ ศจช.
๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
๒. เกษตรกรร้อยละ ๒๐ ผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๓๕๐ ศจช.
๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๒. เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต
๕. ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
ปีที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ปีที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ปีที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนบริหารศัตรูพืช สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๙ เขต
ศูนย์บริหารศัตรูพืช ๙ แห่ง
สานักงานเกษตรจังหวัด ๗๗ จังหวัด
๗. แนวทางการดาเนินโครงการ
๗.๑ ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดย ศจช. มีอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมเป็นสมาชิก
๗.๒ แผนการดาเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ ระยะ
ระยะที่ ๑ สร้างจิตสานึก เพิ่มพูนขวัญและกาลังใจภายใต้คาปฏิญาณ “ผลิตพืชปลอดภัย
ลด ละ ใช้สารเคมี” โดยการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง ปลอดภัย
และเหมาะสม รวมทั้งการลด ละ การใช้สารเคมีโดยการใช้วิธีทางเขตกรรมและชีวภัณฑ์ทดแทน ระยะเวลา
ดาเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระยะที่ ๒ ให้ความรู้แบบพิสจู น์ทราบด้วยตัวเกษตรกรและสนับสนุนการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีควบคู่กับการสนับสนุนให้เกษตรกร จดบันทึกการปฏิบัติแบบง่ายๆ เพื่อการ
ประเมินผลการลด ละ การใช้สารเคมี ระยะเวลาดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘

๓
ระยะที่ ๓ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย และติดตาม ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต
ของเกษตรกร ระยะเวลาดาเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๙
๘. กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้
๘.๑ กิจกรรมสร้างจิตสานึก เพิ่มพูนขวัญและกาลังใจภายใต้คาปฏิญาณ “ผลิตพืชปลอดภัย ลด ละ
ใช้สารเคมี” ในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
พระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา โดยการจัดงานให้สัตย์ปฏิญาณ “ ผลิตพืชปลอดภัย ลด ละ ใช้สารเคมี”
๑) พื้นที่และกาหนดการ
๑.๑) จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๒) จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๓) จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๔) จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒) กิจกรรมในวันงาน
๑.๑) การปฏิญาณตนเป็นเกษตรกรที่ดี โดยจัดให้มีการปฏิญาณตนให้คามั่นสัญญาและพิธี
รับธงเกษตรกรที่ดี “ลด ละ ใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีทปี่ ลอดภัย” โดยประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานประมาณ แห่งละ ๓๐๐ คน
๑.๒) การให้ความรู้ ด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง โดยเน้นเฉพาะในพืชหลักที่
สาคัญในพื้นที่ เมื่อเกษตรกรเจ้าหน้าที่จะแบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบโต้ตอบสองทาง
จานวน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มศัตรูพืชที่สาคัญในพื้นที่ กลุ่มการป้องกันกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่ด้วยวิธีผสมผสาน
กลุ่มชีวภัณฑ์ที่ทดแทนการใช้สารเคมี และวิธีกลุ่มการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
๑.๓) การสนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์สาหรับควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
ได้แก่ เชื้อราไตโครเดอร์มา สาหรับควบคุมโรคพืชหลายชนิด และเชื้อราบิวเวอร์เรีย สาหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิด
ต่างๆ เกษตรกรที่จะได้รับการสนับสนุนชีวภัณฑ์ต้องผ่านการรับความรู้จากสถานีต่างๆ ครบทั้ง 4 สถานี
๘.๒ กิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง
ตลอดฤดูการผลิตของเกษตรกร เน้นให้เกษตรกรเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง พิสูจน์ทราบให้เห็นจริงถึงพิษ
ภัยของสารเคมี การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีและหากจาเป็นต้องใช้สารเคมี ก็ต้องใช้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
๘.๓ กิจกรรมจดบันทึกการทาความดี โดยการลด ละ การใช้สารเคมี จัดให้มีการกระตุ้นการจด
บันทึกแบบง่ายๆ ให้เป็นไปตามคาสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้
๘.๔ กิจกรรมการผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในพื้นที่ โดยสอนให้เกษตรกรมีความรู้จนสามารถ
ผลิตชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนหัวเชื้อและพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ
๘.๕ กิจกรรมตรวจสุขภาพของเกษตรกร ร่ว มกับหน่ว ยงานด้านสาธารณสุข ตั้งหน่ว ยตรวจ
สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง
๘.๖ กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย เป็น
การยกระดับ มาตรฐานสิ นค้าไทยให้ สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เมื่อดาเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
๘.๗ กิจกรรมสร้างความเข้าใจชี้แจงโครงการ และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความเข้าใจ
และชี้แจงโครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารและ
รายงาน

๔
๙. วิธีการดาเนินงานและงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙,๘๒๑,๕๐๐ บาท
ประกอบด้วย
๙.๑ กิจกรรมสร้างจิตสานึก เพิ่มพูนขวัญและกาลังใจ จานวน ๔ จุด โดยสานักงานเกษตร
จังหวัดและศูนย์บริหารศัตรูพืชที่ รับผิดชอบจัดงานให้สัตย์ปฏิญาณ “ ผลิตพืชปลอดภัย ลด ละ ใช้สารเคมี
โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การปฏิญาณตนเป็นเกษตรกรที่ดี การให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชอย่าง
ถูกต้องโดยการจัดเป็นสถานีให้ความรู้แก่เกษตรกร และการสนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์สาหรับควบคุมศัตรูพืช
ทดแทนการใช้สารเคมีให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน
งบประมาณดาเนินงานจุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรและผู้ร่วมงาน ๓๕๐ คน เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ๓๐๐ ราย ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเวที ๔๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ๔ สถานี เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์บริหารศัตรูพืช เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔ จุด เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ กิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรสมาชิก ศจช. โดยสานักงานเกษตรจังหวัด
ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอคัดเลือก ศจช. จากโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชปี
2557 เพื่อดาเนินงานจัดการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เน้นให้เกษตรกรเรียนรู้
ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง พิสูจน์ทราบให้เห็นจริงถึงพิษภัยของสารเคมี การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
และหากจาเป็นต้องใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก ศจช. ไม่
น้อยกว่า ๓ ครั้ง
งบประมาณดาเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ความรู้สมาชิก ศจช. ๓๕๐ ศจช.
จานวน ๙,๙๙๙ รายๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๙๙๙,๗๐๐ บาท
๙.๓ กิจกรรมจดบันทึกการทาความดี โดยสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดทาสมุดบันทึก
ความดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเข้าร่วมโครงการ กระตุ้นการจดบันทึกแบบ
ง่ายๆ ให้เป็นไปตามคาสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๗)
งบประมาณดาเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสมุดบันทึกความดี ๙,๙๙๙ เล่มๆละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน ๙๙,๙๙๐ บาท
๙.๔ กิจกรรมการผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในพื้นที่รณรงค์ เน้นหนัก ๘๗ ศจช. โดย
สานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอร่วมกันคัดเลือก ศจช.จานวน ๘๗ ศจช. จาก ๓๕๐ ศจช.
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อดาเนินการทากิจกรรมลด ละ การใช้สารเคมี แบบเน้นหนัก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้จนสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ (หลัก) ให้
ศูนย์บริหารศัตรูพืช เพื่อนาไปผลิตขยายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ขยาย) ให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จานวน ๘๗
ศจช.ๆ ละ ๑๐๐ ขวด ทั้งนีส้ านักงานเกษตรจังหวัดประสานศูนย์บริหารศัตรูพืชเพื่อขอรับการสนับสนุน
หัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

๕
งบประมาณดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑) ค่าวัสดุผลิตขยายชีวภัณฑ์สนับสนุน ศจช. ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จานวน ๘๗ ศจช. เป็นเงิน
๘๗๐,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายในการผลิตหัวเชื้อ (หลัก) ให้แก่ศูนย์บริหารศัตรูพืช จานวน ๙ ศูนย์ รวม
๘๗๐ หลอด ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท
๓) ค่าใช้จ่ายในการผลิตหัวเชื้อ (ขยาย) ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจานวน ๘๗ ศจช.
ศจช.ละ ๑๐๐ ขวด รวม ๘,๗๐๐ ขวด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๙๑๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์บริหารศัตรูพืช
1) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชัยนาท
จานวน 1,000 ขวด
2) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี
จานวน
900 ขวด
3) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี
จานวน 1,000 ขวด
4) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ขอนแก่น
จานวน 1,300 ขวด
5) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.นครราชสีมา
จานวน 1,000 ขวด
6) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สงขลา
จานวน
800 ขวด
7) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุราษฎร์ธานี
จานวน
800 ขวด
8) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.เชียงใหม่
จานวน
900 ขวด
9) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.พิษณุโลก
จานวน 1,000 ขวด
ทั้งนี้ขอให้ศูนย์บริหารศัตรูพืชประสานกับส่วนบริหารศัตรูพืช สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อขอรับ
หัวเชื้อ (หลัก) และประสานกับสานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทาแผนการจัดส่งหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ให้ ศจช. ต่อไป
๙.๕ กิจกรรมตรวจสุขภาพของเกษตรกร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ตั้งหน่วยตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง
ของเกษตรกรที่อาจเกิดอันตรายจากสะสมของสารเคมีในร่างการ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังดาเนินการ
โครงการ
งบประมาณดาเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยและให้บริการตรวจสารพิษตกค้าง
ในเลือดของเกษตรกร ศจช. ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๖ กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดจ้างผลิตชุด
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารพิศตกค้างเพื่อสนับสนุนให้สานักงานเกษตรจังหวัดนาไปตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ๓๕๐ ศจช. ๆ ละ ๒๐ ตัวอย่าง รวม ๗,๐๐๐ ตัวอย่าง
ค่าใช้จ่าย
งบประมาณดาเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง จานวน ๗,๐๐๐ ตัวอย่างๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท
๙.๗ กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ชี้แจงโครงการ และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงโครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารและรายงาน
ประกอบด้วย

๖

๑) สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดการสัมมนาให้ความรู้และชี้แจงโครงการ
๒) สานักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมประธานและกรรมการ ศจช. ที่เข้าร่วมโครงการ ๓๕๐
ศจช. อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ การวางแผนการดาเนินงานให้สมาชิกปรับแนวคิด และเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลด ละ การใช้สารเคมี และหากต้องมีการใช้สารเคมี ต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๓) สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานส่งสานักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และสานักพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรทาการสรุปและจัดทา
รายงานรวมของโครงการ
งบประมาณดาเนินงาน
๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาให้ความรู้และชี้แจงโครงการ จานวน ๑๐๐ คนต่อครั้ง จานวน
๒ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายในการประชุมของประธานและกรรมการ ศจช. ระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ๆ ละ
๒ ครั้ง และติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารรายงาน เป็นเงิน ๒๐,๘๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๒๙๗,๘๑๐ บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. มีเกษตรกรร่วมปฏิญาณตน “ลด ละ ใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย” รวม ๙,๙๙๙ ราย
ทัว่ ประเทศ จานวน ๓๕๐ ศจช. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระ
ชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา
๒. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม
จานวน ๙,๙๙๙ ราย
๓. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๘๗ ศจช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๔. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดในพื้นทีร่ ณรงค์เน้นหนัก ๘๗ ศจช.ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาเนินการในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๒๒๐ ศจช.
๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
๒. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
๓. เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต
ของเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาเนินการในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก ๓๕๐ ศจช.
๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๒. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต
ของเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์
๑๑. ผู้ประสานงานโครงการ
๑) นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
๒) นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ส่วนบริหารศัตรูพืช สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔

๗

คำปฏิญำณ “ผลิตพืชปลอดภัย ลด ละ ใช้สารเคมี”
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า(ประธาน) ...................................... ตาแหน่ง .......................................พร้อม
เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช จังหวัด ........... ข้าราชการ ................ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้
ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งมวล ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่า
ละอองธุ ลี พ ระบาทได้ อุทิ ศ พระวรกาย พระปั ญญา และพระราชทรั พ ย์ ปฏิบั ติ บาเพ็ญ พระราชกรณี ย กิ จ
นานัปการ เพื่ออานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ ยากไร้
ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้ านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบาเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
กล่าวคาปฏิญาณเป็นเกษตรกรที่ดีภายใต้คาปฏิญาณตนเป็นเกษตรกรที่ดี “ลด ละใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดี
ที่ปลอดภัย” ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และ
ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
ในโอกาสอั น เป็ น มิ่ ง มหามงคลเฉลิ ม พระชนพรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๖ นี้ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต นาเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ถวายพระพร
ชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเกษตรกรที่ดี ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า/………………………………………………../ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า / จะประพฤติปฏิบัติ
ตน / เป็นเกษตรกรที่ดี / มีความซื่อสัตย์สุจริต/ จะแก้ไขปัญหาของศัตรูพืชด้วยวิชาการที่ถูกต้อง/ ลด ละการใช้
สารเคมี/ ผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย / เพื่อความสุขภาพของปวงข้าเจ้าและผู้บริโภคทั้งปวง /เพื่อความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพการเกษตรบนผืนแผ่นดินไทย/ และศักดิ์ศรีของเกษตรกรไทย ตามแนวทางในพระบรม
ราโชวาท / ตลอดไป /ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

