
 
 

  



 
 

 



 
 

ค าน า 

 

  เอกสารประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดส าหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทภารกิจ ด้านการส่งเสริมอาชีพเล่มนี้ได้จัดท าขึ้น โดยน า
แนวคิดในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางที่ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทุกวัย ได้ลดการใช้สารเคมีในการจัดการศัตรูพืช เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคภัยอันเกิดจากการใช้สารเคมี และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเกษตรกรผู้ใช้
โดยตรงหรือผู้บริโภคท่ีซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
ชุมชนมิให้เสื่อมโทรมไปกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร ตลอดจนเป็นการลดการพ่ึงพาสารเคมี เป็นการลด
รายจ่ายแก่เกษตรกร และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  เอกสารเล่มนี้ เป็นผลส าเร็จ และเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้ร่วมงานและ
องค์กร เครือข่าย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจนประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง หากแม้นมีคุณงามความดีบ้าง ขอ
ยกคุณความดีทั้งหมดนี้ แก่ทุกคน ทุกฝ่าย ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในต าบลสันกลาง โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ในขณะพื้นที่การ
เพาะปลูกยังคงมีอยู่เท่าเดิม ในปี ๒๕๕๔ พบว่า มีมูลค่าการน าเข้าเป็นจ านวนมากกว่า ๒๒,๐๓๔ ล้านบาท 
(คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค, มูลนิธชิีววิถี, ออนไลน์) ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า
เกษตรกรของไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่สูงขึ้น แม้ว่าสารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชน์ต่อ
การควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีความเป็นพิษในตัวสารเคมีเองอยู่ด้วย 
ประกอบการใช้สารเคมีท่ีไม่ถูกต้องของตัวเกษตรกร และการใช้ที่มากเกินความจ าเป็น รวมทั้งการใช้โดยปราศจาก
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมอย่างเข้มงวด จึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเกษตรกรและ
ผู้บริโภค เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 ส าหรับประเทศไทยสถิติจากปี ๒๕๕๓ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรเฉพาะที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น ที่สวนผัก และไม้ดอกประมาณ ๑๔๓ ไร่ และมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี แต่สถิติการใช้
ปุ๋ยแลสารเคมีทางการเกษตรกลับมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก โดยจากข้อมูลในปี ๒๕๔๙ พบว่าประเทศไทยมีการ
น าเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร ๓.๖ ล้านตัน เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ มีการก าหนดเป้าหมายที่จะลดการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรให้ไม่เกินปีละ ๓.๕ ล้านตัน 
แต่กลับพบว่าในปีแรกของแผนพัฒนาฯ มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเป็น ๔.๕ ล้านตัน และเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ในปี 
๒๕๕๔ มีการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรรวม ๖.๓ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๙๓,๘๔๔ ล้านบาท (ศูนย์
สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีเกษตรกับผลผลิตต่อไร่ของพืชที่ส าคัญ     
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์  

สถานการณ์และความส าคัญ 



 
 

ในส่วนของภาพรวมแนวโน้มการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตร พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น
มา ประเทศไทยมีแนวโน้มการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามภาพที่ ๒ 

 

ภาพที่ ๒ แสดงปริมาณการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘ – กันยายน ๒๕๕๕ 
ที่มา : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, ๒๕๕๖, ออนไลน์ 

 จากสถิติการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าการน าเข้า
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งแล้ว ยัง
สะท้อนภาพให้เห็นถึงปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของคนไทยในแต่ละปีว่ามีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ท าให้อุตสาหกรรมเคมีการเกษตรเติบโตอย่างมาก เกษตรกรสามารถเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกิน
ความพอดี 

 จากข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นที่สูงมากสะท้อน
ถึงผลกระทบที่เกิดกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภค โดยปัจจุบันพบว่า ปัญหาสุขภาพท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง
กับการใช้สารเคมีทางการเกษตรกลายเป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากในประเทศไทย ซึ่งส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าสถิติสัดส่วนของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากเกษตรกรทั่วประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๔๐ มีจ านวนมากถึง ร้อยละ ๑๖.๓๕ 
หรือ ๘๙,๙๒๖ คน จากจ านวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด ๕๖๓,๓๕๓ คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๕๐ 
ผลการตรวจพบว่า มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ ๓๙ (ส านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน มูลนิธิชีววิถี, ออนไลน์) (รูปภาพที่ ๓) 

 และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๕ มีรายงายผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ทั้งสิ้น 
๑๗,๓๔๐ ราย มีรายงานเฉลี่ยปีละ ๑,๗๓๔ ราย อัตราการป่วย ๒.๓๕ ต่อประชากรแสนคน (รูปภาพที่ ๔) 
นอกจากนั้น พบการรายงานสูงสุดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเกษตรกร
เริ่มมีการเพาะปลูกและมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น (รูปภาพที่ ๕) 



 
 

รูปภาพที่ ๓ ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ที่มา : ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข, ออนไลน์ 

  

รูปภาพที่ ๔ อัตราป่วยจากการได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ – ๒๐๑๒ 
ที่มา : แสงโสม ศิริพานิช. สถานการณ์และผลต่อสุขภาพจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. ๒๕๕๖.รายงาน
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์ ๒๕๕๖,   

  

รูปภาพที่ ๕ จ านวนผู้ป่วยจากการได้รับพิษจากสารเคมีฯ จ าแนกรายเดือนตั้งแต่ ปี ค.ศ.๒๐๐๘ – ๒๐๑๒ 



 
 

 สอดคล้องกับข้อมูลการตรวจหาปริมาณสารเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดในพ้ืนที่ต าบล
สันกลางในปี พ.ศ.๒๕๕๒ และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีอัตราและแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการตรวจแบ่งได้เป็น ๔ ระดับ 
คือ 

๑. ปกติ  แสดงถึงไม่มีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 
๒. ปลอดภัย  แสดงถึงมีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชในระดับต่ า 
๓. มีความเสี่ยง แสดงถึงมีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 
๔. ไม่ปลอดภัย แสดงถึงการมีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชสูง 

 จากการตรวจหาระดับโคลีนเอสเตอเรส ทั้งหมดในปี ๒๕๕๒ ทั้งหมด ๑,๗๙๘ คน สามารถแปรผล
การตรวจโดยพบระดับไม่ปลอดภัยจ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ ระดับมีความเสี่ยง จ านวน ๒๐๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๑.๒๓ ระดับปลอดภัย จ านวน ๙๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔ และผลการตรวจระดับปกติ ๖๔๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๐  
 และในปี ๒๕๕๖ มีการตรวจหาสารเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือด ทั้งหมด ๑,๔๐๑ คน 
สามารถแปรผลการตรวจโดยพบระดับไม่ปลอดภัยจ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ ระดับมีความเสี่ยง 
จ านวน ๓๑๔คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๑ ระดับปลอดภัย จ านวน ๕๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๔ และผลการ
ตรวจระดับปกติ ๕๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๓ 

รูปภาพที่ ๖ แสดงการเปรียบเทียบ ร้อยละระดับการตรวจหาปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือด แยก
ตามระดับความเสี่ยง ของปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๖ ในประชากรกลุ่มตัวอย่างใน ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 
 

 
 
 จากข้อมูลร้อยละประชากรกลุ่มตัวอย่างความเสี่ยงในระดับปกติค่อนข้างคงท่ี ถึงแม้ว่าระดับไม่
ปลอดภัยจะมีอัตราที่ลดลง แต่ในระดับปลอดภัยกลับมีอัตราที่ลดลง และที่ส าคัญในระดับมีความเสี่ยงมีอัตรา
แนวโน้มที่สูงเพ่ิมขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนในต าบลสันกลาง มีความเสี่ยงในการรับพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
สูงขึ้น  

36.10 

50.44 

11.23 

2.22 

36.33 36.33 

22.41 

1.21 

ปกติ ปลอดภยั มีความเสี่ยง ไมป่ลอดภยั 

ร้อยละกลุ่มประชากรแยกตามระดับความเสี่ยง ปี 2552 กับปี 2556 

พ.ศ.2552  พ.ศ.2556 



 
 

 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าภัย
จากสารเคมีดังกล่าวก าลังคุกคามสุขภาพโดยรวมของคนไทยทั้งประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างจริงจัง  โดยต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ที่จะท าให้ระบบเกษตรค านึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย 

 ผลกระทบที่ส าคัญอีกประการของสารเคมีเกษตร คือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีดพ่นลงสู่พื้นและบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศท าให้มี
การสะสมอยู่ในในพ้ืนดินและน้ า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในธรรมชาติ ในที่สุดจะส่งผลท าให้เกิด
การสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท าให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ 

 นอกจากนี้ยังท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์ในการช่วยท าลายแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน หรือ
แมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง เป็นต้น การใช้สารเคมีทางการเกษตรยังเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ช่วย
ย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุในดินท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ท าให้ดินโปร่งร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี สอดคล้องกับ
ค าบอกเล่าของเกษตรกรที่ว่า เมื่อมีการฉีดพ่นยาแลนเนท (เมโทมิล) และฟอสดริ้น (เมวินฟอส) ในแปลงผักเม่ือมี
นกบินเข้ามาในแปลงผักนกจะตาย ปลาตามทุ่งนาตาย (ทิพวรรณ ประดภามณฑล และคณะ, ๒๕๔๗ อ้างถึงใน 
วิทญา ตันอารีย์ ๒๕๕๔, ออนไลน์) 

         

 แนวโน้มการน าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาใช้ยังคงมีมากอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสารเคมีดังกล่าว
จะมีหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการแสดงถึงความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และทุกคนมี
โอกาสเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสทั้งทางตรง หรือกลุ่มผู้บริโภคพืชผักที่มีสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผัก
จ านวนมาก การแก้ไขปัญหาและการควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือคุ้มครองทั้งเกษตรกรและ
ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ และการเฝ้าระวังการได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช เป็นสิ่งส าคัญที่ควรด าเนินการต่อเนื่อง การรณรงค์ให้ใช้สารอ่ืนทดแทน เช่นสารชีวภาพต่างๆ การส่งเสริม
การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการให้ความรู้ต่อประชาชนทุกวัย ให้ตระหนักในพิษภัยจากสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  

 
  



 
 

 

 สถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงผล 
กระทบที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากปัญหาด้าน
สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ที่มีอัตราการป่วยเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนข้างต้น นอกจากนั้นทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ต้องสูญเสียงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการ
ระบาดของศัตรูพืช โดยมีข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณย้อยหลังในด้านนี้สูงมาก เช่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นจ านวน 
๑86,640 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน  256,750 บาท ตามล าดับ  

 ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนทีก่ารท าการเกษตรของต าบลสันกลาง โดยเฉพาะการท านา 
ซึ่งในเขตพ้ืนที่ต าบลสันกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีระบบส่งน้ าชลประทานที่ดี เกษตรกรสามารถท านาได้ปีละ
สองครั้ง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดในนาข้าวสามารถเกิดข้ึนได้ทุกรอบของการท านา ดังแผนภาพที่ ๑ 

ข้อมูลพ้ืนที่การเกษตรต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

หมู่ ชื่อบ้าน 
พื้นทีท่ั้งหมด ขาวนาปี ล าไย แก้วมังกร สับปะรด ข้าวโพด หมาย

เหตุ ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย 
1 ป่าเหียง   775    103  346 34 131 13 4.00 2 244 48 50 6   
2 แม่คาวหลวง 1,315    160  794 79 384 38 99 35 18 5 20 3   
3 ถ้ า   1,053    124  410 38 175 16 113 35 35 7 320 28   
4 ป่าข่า   1,705    121  1534 102 160 15 7 3 4 1 0 0   
5 ป่าต้าก     619      55  562 50 57 5 0 0 0 0 0 0   
6 แม่คาวโตน     533     53  493 48 40 5 0 0 0 0 0 0   
7 สันผักฮี ้   1,324   128  1265 120 54 6 5 2 0 0 0 0   
8 ทาทรายมูล   1,538    112  1485 102 39 3 14 7 0 0 0 0   
9 หัวฝาย   1,482    186  984 97 198 19 189 49 11 2 100 19   

10 ผาจ้อ  1,173    131  776 72 231 23 21 10 37 8 108 18   
11 ป่าเปา     939    111  621 61 177 17 141 33 0 0 0 0   
12 ใหม่พัฒนา  1,157    126  217 21 158 15 0 0 262 40 520 50   
13 ร่องลกึ     847     49  829 47 18 2 0 0 0 0 0 0   
14 ป่าข่าดอนชัย   1,596   144  1386 110 168 16 42 18 0 0 0 0   
15 แม่คาวดวงด ี     774      94  463 46 235 23 42 18 4 1 30 6   
16 สันโค้ง    631      62  573 57 58 5 0 0 0 0 0 0   
17 แม่คาวโตนพัฒนา   184      17  75 7 109 10 0 0 0 0 0 0   
18 เวียงสา    596      72  20 2 166 16 139 27 11 2 260 25   

   รวม 13,813  1,619  8405 864 2558 247 816 239 626 114 1408 155   

 
ที่มา : นายเอ็ม เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   

 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และยังเป็นการปกป้อง
เกษตรกรในการลดการใช้สารเคมี ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเกษตรกร ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ  ลดต้นทุนในการผลิต เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรอีกทางหนึ่ง เบื้องต้นก็ได้รวบรวม
ข้อมูลทางด้านการเบิกจ่าย ประกอบกับข้อมูลของเกษตรกรที่มาข้ึนทะเบียนท านา น าเสนอ เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้

แนวคิดหลกั/ลักษณะความโดดเด่น 



 
 

รับทราบข้อมูล และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข โดยได้มุ่งเน้นให้เกิด การท างานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน
ต้องให้ความร่วมมือ คือ ได้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับประโยชน์ 

ในระยะแรกของการด าเนินงานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ได้
ด าเนินการในศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันกลาง 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช โดยใช้เชื้อราในการก าจัดศัตรูพืช ๒ ชนิดด้วยกัน 
คือ 

 ๑. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Trichoderma sp. )  เป็นเชื้อราศัตรูของเชื้อราโรคพืช โดยเชื้อราไตรโค
เดอร์มาจะไปลดกิจกรรมการด าเนินชีวิตของเชื้อราโรคพืช เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโต การท าลายโดยตรง โดย
การกินเชื้อราโรคพืชเป็นอาหาร การแก่งแย่งที่อยู่อาศัย และสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต และ การ
สร้างสารปฏิชีวนะท่ีเป็นอันตรายต่อเชื้อโรคชนิดอ่ืน นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้าง
ภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตดีขึ้น ท าให้รากยาวและแข็งแรง และเม่ืออยู่ในดินจะสร้าง
สารที่ไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหินและดินให้ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช และยังสามารถใช้ในการ
ป้องกันก าจัดเชื้อราโรคพืชในส่วนต่างๆของพืชที่อยู่เหนือดินได้ดีเช่นกัน เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคแอนแทรกโนสใน
พริก เป็นต้น 

๒. เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เป็นจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถ
ท าลายแมลงได้หลายชนิด ซ่ึงได้แก่แมลงจ าพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่าสามารถก าจัดปลวก และมดคันไฟได้ ท าให้มดและปลวกตายยกรังได้ กลไกการเข้าท าลายแมลงของ
เชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพัทธ์ 
50 % ขึ้นไป) จะงอกเส้นใยแทงผ่านผิวหนังเข้าไปในล าตัวแมลง แล้วขยายจ านวนเจริญอยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อ
ของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และวัยของแมลง 
โดยทั่วไปประมาณ 3 – 14 วัน เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถน ามาใช้ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว 
หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ท าลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม 
เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อย
ได้แก่ แมลงค่อมทอง เป็นต้น 

ด้านบทบาทและภารกิจ ในศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน มีดังนี้ 
1.  ส ารวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืชในพ้ืนที่ 
2.  รายงานการระบาดของศัตรูพืช 
3.  เรียนรู้ชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติและเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืช 
4.  เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช 
5.  ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร 
6.  ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชใช้ควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางจึงได้ส่งเสริมลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยได้พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ให้มีความรู้และทักษะใน
การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราทั้งสองชนิด และปรับปรุงอาคารสถานที่ใน
การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง โดยได้มีการพัฒนาความรู้ การฝึกทดลอง การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์บริหารศัตรูพืชมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็น ส าหรับการถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสันกลาง ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานภายใต้โครงการของสถานีเกษตรวิถี



 
 

พอเพียง ต้องอาศัยการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม บูรณาการด าเนินงานทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายภายในพ้ืนที่ และ
เครือข่ายนอกพ้ืนที่ มีทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 

๑. ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน 
๒. ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพาน 
๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพาน  
๖. ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย 
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เป็นเครือข่าย 
๘. สถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบลสันกลาง 
๙. ผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่/ท้องถิ่น (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต.) 
๑๐. โรงเรียนผู้สูงอายุ 
๑๑. สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 
๑๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ 
๑๓. กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสันกลาง 

จากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็น
ต้นมา ท าให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเจ้าหน้าที่ไป
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่เป็นประจ า และมีเกษตรกรจ านวนมากที่ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติ 
ไปใช้ในการจัดการศัตรูพืชในแปลงเกษตรของตนเอง ซึ่งจากผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้น าไปใช้และเห็นผลดี จึงมีผู้สนใจ
อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนางานด้าน
นี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้จากผลการด าเนินงานในด้านงบประมาณเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
จากศัตรูพืชก็ลดลงตามล าดับ ดังจะเห็นจากการใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ด้านการ
ช่วยเหลือด้านภัยศัตรูพืชในปีงบประมาณ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณเพียง ๔๗,๒๒๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ถึง 
๒๐๙,๕๓๐ บาท หรือลดลงรอ้ยละ ๘๑.๖๑ จากการใช้จ่ายงบประมาณด้านภัยศัตรูพืชของปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

จากจุดเริ่มต้นของการบริหารงานด้านส่งเสริมการลดใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ของศูนย์บริหาร
ศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง ซึ่งเป็นศูนย์บริหารศัตรูพืชแห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย ที่มีการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 
เป็นศูนย์บริหารศัตรูพืชดีเด่น ในปี พ.ศ.๒๕๕7 และได้รับรางวัลที่ ๓ จากการประกวดศูนย์บริหารศัตรูพืชระดับ
เขต๖ ภาคเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ผลการการด าเนินงานในระยะหลายปีที่ผ่านมาจนประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ศูนย์บริหารศัตรูพืช
ชุมชนต าบลสันกลาง จึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่มีผู้สนใจเข้ามา
เยี่ยมชนและศึกษาดูงาน ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งมีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพานและต่างอ าเภอก็ได้เชิญ บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช ไปให้
ความรู้แก่หน่วยงาน เป็นวิทยากรแก่กลุ่มเกษตรกรต่างพ้ืนที่ และเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน จึงเกิดแนวคิดในการ
บริหารจัดการศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ โดยได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับแนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Managment)  โดยเรียกชื่อว่า “สถานีเกษตรวิถีพอเพียง” องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ดัง
แผนภาพที่ ๒  



 
 

แผนภาพที่ ๒ กรอบแนวคิดในการจัดตั้งสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

 นอกจากนั้นยังได้ก าหนดบทบาทและภารกิจเพ่ิมเติมใหม่จาก ๖ ข้อเดิม ให้ครอบคลุมกับการด าเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตรของสถานีเกษตรวิถีพอเพียงในพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ทั้งผู้ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ ประมง และปศุสัตว์ 
๒. ขยายเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทุกวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยท างาน และ

ผู้สูงอายุ  
๓. จัดตั้งสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘ หมู่บ้านในต าบลสันกลาง 
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส าหรับขยายศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชใช้ควบคุมศัตรูพืช

แก่สถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย 
๕. พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และพืชผักปลอดสารพิษเต็มรูปแบบ แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๖. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สถานีเกษตรวิถีพอเพียงสถานีย่อย ให้สามารถขับเคลื่อน

และบริหารงานด้วยตนเองได้ 

กรอบแนวคิด “สถานีเกษตรวิถีพอเพียง” 

 



 
 

 
 การด าเนินการตามโครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 

  ส่วนที่  ๑  การพัฒนาบุคลากร และสถานที่  
การพัฒนาบุคลากร  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง

กับ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  และตามศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัด เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบงานเกษตรของ องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางให้มีความรู้  และได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรทั้งในต าบล  และระดับอ าเภอ ส่วนการพัฒนาสถานที่  เริ่มการได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์  ได้แก่  ตู้ปลอดเชื้อ  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้ปรับปรุงเป็นห้องผลิตเชื้อ
รา  จ านวน ๒ ห้องต่างหากแยกกัน  จัดซื้อหม้อนึ่งแรงดันสูงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  และเวลาการผลิตลง  
ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ห้เหมาะสม ปัจจุบันนอกจากจะมีการปรับปรุงสถานีศูนย์องค์การบริหารส่วนต าบลสัน
กลางแล้ว ยังได้ขยายสถานีย่อยกระจายออกไปตามพ้ืนที่อีก ๘ สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสันกลาง ๑๘ หมู่บ้าน 
โดยได้จ าลองการบริหารงานของสถานีศูนย์ มาย่อขนาดตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งจะมีระบบการบริหารงานภายในสถานี 
สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องเก็บวัสดุ และเชื้อรา อุปกรณ์ในการขยายเชื้อราและวัตถุดิบต่างๆ รวมทั้งมีแผนงานการ
ด าเนินงานของแต่ละสถานีด้วยและในอนาคตจะขยายให้ครบเป็น ๑ หมู่บ้าน ๑ สถานีเกษตร เพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร และควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  ๒  การจัดการอบรมให้ความรู้  และการผลิตเชื้อรา 
การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรพร้อมกับการผลิตเชื้อราไว้ใช้ในแต่แลครั้ง  องค์การบริหารส่วน

ต าบล         สันกลางจัดอบรมขึ้นเป็น  ๒  ช่วง  คือ  ช่วงก่อนฤดูท านา  คือช่วงเตรียมพันธุ์ข้าว  จะจัดอบรม
หลักสูตรการผลิตหัวเชื้อ  และวิธีการขยายเชื้อรา ได้แก่  เชื้อไตรโคเดอรม์า เพ่ือให้เกษตรกรน าไปแช่เมล็ดพันธ์
ข้าว สร้างภูมิคุ้มกันให้เมล็ดจากโรครากเน่าได้  เมื่อท าการอบรมเสร็จ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะมอบเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาให้เกษตรกรน าไปแจกจ่ายกันในกลุ่ม และช่วงที่  ๒  จัดอบรม  และผลิตหัวเชื้อ  และการขยาย
เชื้อในช่วงตันข้าวจะแตกกอเพ่ือเตรียมพร้อมการระบาดของแมลง  ไม่ว่าจะเป็นหนอนกอ  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
หากเกษตรกรตรวจพบแมลงที่เป็นศัตรูพืช         ก็จะให้ด าเนินการน าเชื้อบิวเวอร์เรียฉีดพ่นไปตามทุ่งนาอันจะ
เป็นการก าจัดแมลง  เพราะเชื้อราบิวเวอร์เรีย จะเกาะติดแมลงท าให้แมลงป่วยตายในที่สุด ซึ่งปัจจุบันการผลิตเชื้อ
ราจะเน้นการผลิตในหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้อง
ประชาชน เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

ส่วนที่  ๓  การประชาสัมพันธ์  ติดตาม  ข่าวสาร 
ในส่วนการประชาสัมพันธ์  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางมีการจัดประชุมประจ าเดือนทุก

เดือน  มีการแจ้งผ่านทางผู้น าหมู่บ้านให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ให้เกิดความตระหนักถึงผลดีผลเสียของการใช้
สารเคมี และผลดีของการใช้เชื้อรา  มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทุกเดือน
ร่วมกับอาสาเกษตรกรแตล่ะหมู่บ้าน  มีการออกไปเยี่ยมจุดสาธิตแปลงนาสาธิตในการเฝ้าระวังแมลง  ตามรอบการ
ปลูกข้าว ๒ ถึง ๓ ครั้ง มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนบ่อน้ าพุเย็น  ต าบลสันกลาง  ซึ่งจัดโดย
ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  ในรายการ  อบต.สัมพันธ์  ในวันเสาร์ อาทิตย์  
และทุกเช้าก่อน ๗ โมงเช้า  

ความต่อเนื่องในการด าเนินงานและการพัฒนาสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 
 



 
 

ด้านการบริหารงบประมาณของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง มีดังนี้ 

1. งบประมาณของ  อบต.สันกลาง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  จ านวน     ๗๒,๘๕๙ บาท 
      ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  จ านวน     ๙๑,๐๘๒ บาท 
      ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  จ านวน     ๕๗,๕๙๐ บาท 

        2. งบประมาณของหน่วยงานอื่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  จ านวน     ๑๒,๐๐๐  บาท 
  (ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดซื้ออุปกรณ์  ตู้ปลอดเชื้อ  และหม้อนึ่ง) 
               3. ประชาชนสมทบวัสดุ  ส าหรับการผลิต  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  และอาหารกลางวัน 
 
 แหล่งทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

        ๑. ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การที่เกษตรกรได้น าเชื้อบิวเวอร์เรียไปปักไว้ตามทุ่งนาโดยท าท่ี
ก าบังแสดงแดดไว้  แล้วปล่อยให้ลมพัดเอาละอองเชื้อราปลิวไปตามกระแสลม  เพ่ือให้แมลงได้รับเชื้อรา  เป็นการ
ประหยัดค่าแรง  สร้างความสะดวกสบายในการใช้  ซึ่งเกิดจากแนวคิดของเกษตรกรเอง 
        ๒. ทุนทางสังคม  ได้แก่  การที่เกษตรกรยินยอมใช้พื้นที่ของตนเองเป็นจุดเรียนรู้เพ่ือประโยชน์แก่
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่ 

การด าเนินโครงการสถานีเกษตร  วิถีพอเพียง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  จากการ
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๕๓  มาถึงปัจจุบัน  และยังจะด าเนินการต่อไป  โดยได้รับการยกย่องจากองค์กร
ภาครัฐ เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน กลุ่มเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาอบรม 
และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร การออกร้านเสนอผลิตภัณฑ์ จากการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้รับเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่
ดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  จ านวน  ๒๘๖,๓๔๓  บาท  ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่  นร  ๐๑๐๗/๑๒๙๒  ลงวนัที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ประโยชน์ประการหนึ่งในการด าเนินการตามโครงการสถานีเกษตร   วิถีพอเพียง  เป็นการน าเอา
ความรู้ และวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องเกษตรกร  อันจะสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลางประหยัดงบประมาณ  และน างบประมาณที่จะสูญเสียด้านการช่วยเหลือภัยจากศัตรูพืช
กลับไปพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านอื่นตามความต้องการของประชาชน  ตามหลักความคุ้มค่า    เป็นการลดรายจ่าย
จากการซื้อสารเคมี  การท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน  ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี และรักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนมิให้เสื่อมโทรมกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  



 
 

 

 

 
 

 สถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ได้ก าหนดเป้าประสงค์ตามล าดับเพ่ือให้
สังคมเกษตรกรรมในพ้ืนที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรและผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารเคมี ลด
ปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสารเคมี และรักษาสภาพรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนมิให้เสื่อมโทรม คืนธรรมชาติ
ให้กับคนในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่การลดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช โดยหันมาใช้วิธีก าจัดแบบธรรมชาติ 
เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี การพัฒนารูปแบบของการเกษตรแบบเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม
การผลิตและบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่มีสารเคมีตกค้าง พัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ให้เกษตรกรและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สู่ประชาชนทุกวัยได้แก่ วัยเด็ก วัยท างานและวัย
สูงอายุ รวมทั้งเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการพัฒนาด้านการเกษตรมาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมและ วิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

 การบริหารงานภายในสถานีเกษตรวิถีพอเพียงนั้น อาศัยการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของทุกภาค
ส่วน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จะเป็นหน่วยงานหลักด้านงบประมาณและงานธุรการ โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเกษตรกรภายในต าบลและนอกต าบล หน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา โดยร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบคณะท างาน อันประกอบด้วย 

๑. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จ านวน   4  คน 
๒. ตัวแทนจากส านักงานเกษตรอ าเภอพาน  จ านวน   ๑  คน 
๓. ตัวแทนกลุ่มเกษตร/อาสาสมัครเกษตรกร  จ านวน   4  คน 
๔. ตัวแทนผู้น าฝ่ายปกครอง    จ านวน   3  คน 

ประชาชน 

สถานีเกษตร
วิถีพอเพียง 

สว่นราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

อบต.       
สนักลาง 

สถาบนั 

การศกึษา 

ลดการใช้สารเคมี

ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

พฒันาเกษตรเคม ี

ไปสูเ่กษตรอินทรีย์ 

เช่ือมโยงองค์ความรู้

กบัวฒันธรรมท้องถ่ิน 

สร้างองค์ความรู้

เผยแพร่แก่คนทกุวยั 

การขับเคลื่อนและด าเนินงานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง
พอเพียง 



 
 

๕. ตัวแทนจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา  จ านวน   3  คน 
๖. ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน   2  คน 
๗. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน   2  คน 
๘. ตัวแทนจากกลุ่มผู้สูงอายุ    จ านวน   ๑  คน 
๙. ตัวแทนจากสถานีวิทยุชมชน   จ านวน   ๑  คน 
นอกจากนั้นในการขับเคลื่อนสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ในระดับของสถานีย่อย ซึ่งจะมีคณะท างาน

ระดับหมู่บ้านของแต่ละสถานี (ซึ่งอาจมีหมู่บ้านหรือหลายหมู่บ้านในสถานีเดียว) ประกอบด้วย  
๑. ผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่/ท้องถิ่น  จ านวน   ๕  คน 
๒. อาสาสมัครเกษตรกรในหมู่บ้าน  จ านวน  ๕ คน 
๓. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง เป็นเลขานุการ 
ดังนั้นการบริหารงานในระดับสถานีย่อยทุกสถานี จะมีคณะท างานรวมทั้งสิ้น ๑๙๘ คน 
 
ขั้นตอนในการด าเนินงานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 
๑. ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน และข้อมูลด้านการใช้สารเคมีของ

เกษตรกรและปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร  
๒. น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัญหา แก่ที่ประชุมประจ าเดือนระดับต าบล คัดเลือกผู้แทน 

และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานตามความเหมาะสม 
๔. คณะท างานจัดท าแผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
๕. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ที่ประชุมประจ าเดือนระดับ

ต าบล และทางสถานีวิทยุชนบ่อน้ าพุเย็น 
๖. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๗. จัดเวทีประเมินผล สรุปบทเรียน และน าปัญหาที่ได้จากการด าเนินงานมาปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 งบประมาณที่ใช้จ่ายของสถานีเกษตรวิถีพอเพียงตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมผลิตหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย  จ านวน        ๑๘,๒๘๐   บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมผลิตหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา จ านวน          3,780  บาท 
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุผลิตหัวเชื้อ     จ านวน        ๔๙,๖๑๙  บาท 
๔. ค่าจัดซื้อกระสอบใส่ปุ๋ยหมัก    จ านวน          1,200  บาท 

รวม       จ านวน        ๗๒,๘๕๙ บาท 
 



 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมผลิตหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย  จ านวน        ๑๔,๖๔๐   บาท 
๒. ค่าวิทยากรโครงการผลิตหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย   จ านวน       36,000   บาท 
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุผลิตหัวเชื้อ     จ านวน       ๔๐,๔๔๒   บาท 

 รวม       จ านวน       ๙๑,๐๘๒  บาท 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมผลิตหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย  จ านวน        ๒๔,๐๐๐   บาท 
๒. ค่าวิทยากรโครงการผลิตหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย   จ านวน         ๔,000   บาท 
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุผลิตหัวเชื้อ     จ านวน       ๒๙,๕๙๐   บาท 

 รวม       จ านวน       ๕๗,๕๙๐  บาท 

 
  

 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  

ด้านความส าเร็จเชิงปริมาณ 

 ด้านความส าเร็จเชิงปริมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัครเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการจ านวน รวม ๑๘๐ คน มีภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกต าบลมากกว่า ๑๐ แห่ง มีการจัดตั้ง
สถานเกษตรวิถีพอเพียง รวม ๙ แห่ง มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรกรเฉลี่ย ๑๕ ครั้งต่อปี ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายนอก มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบสถานีเกษตรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีการส ารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชทุก
สัปดาห์ในช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ ในรายการ อบต.สันกลางสัมพันธ์ ของวิทยุชุมชนบ่อน้ าพุเย็น FM ๙๖.๕ เมกะเฮิร์ท  

 นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางยังสามารถประหยัดงบประมาณด้านการแจกจ่าย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ดังนี้  
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ข้อมูลงบประมาณช่วยเหลือสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พ.ศ.2552-2557 

ปี พ.ศ. งบประมาณ(บาท) 



 
 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่า แนวโน้มในการใช้จ่ายด้านการช่วยเหลือสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีอัตราการใช้
จ่ายน้อยลง ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญได้แก่ความรุนแรงของการระบาดของศัตรูพืชในแต่ละปี 

ด้านความส าเร็จเชิงคุณภาพ 

  จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การท าการเกษตรในแต่ละหมู่บ้าน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนที่ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านของต าบลสันกลางนั้น มีพฤติกรรมท า
การเกษตร คือใช้สารเคมลีดลง แตกต่างกันไปตามประเภทการท าการเกษตร     หากแต่มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งให้
ความ ส าคัญกับการปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ขี้หมู ขี้วัว ในการท านา  ปลูกผัก และปลูก
พืชไร่   ขณะที่ก็มีเกษตรกรบางครอบครัวที่ท าการเกษตรโดยผสมผสานระหว่างการใช้ชีวภาพและสารเคมีอย่าง
เห็นได้ชัดมากกว่าการปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการน าสารตั้งต้นหรือ สาร พด. ที่ได้รับ
แจกจากกรมพัฒนาที่ดิน หรือซื้อหัวเชื้อและปุ๋ยชีวภาพจากตัวแทนจ าหน่ายสารชีวภาพมาท าน้ าหมักชีวภาพใช้ใน
การท านา และเพาะปลูกผักตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมดิน การเตรียมพันธ์พืช การเพาะปลูก และการบ ารุงรักษา     

  จากเหตุผลข้างต้น ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง  ๑๘ หมู่บ้าน ไม่คัดค้านกับการท าการเกษตรด้วยชีวภาพ 
และแสดงความเห็นด้วยว่าควรมีการส่งเสริมการท าการเกษตรด้วยชีวภาพ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการลดการใช้สารเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 
และสารก าจดัแมลงศัตรูพืชบางชนิดลงไป  

  จากการด าเนินงานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง จะมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาที่ดิน ผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่ และ
กลุ่มเกษตรกร มีการท าโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนแนวคิดการท าการเกษตรผสมผสาน และการท า
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ต าบลสันกลาง เช่น อบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโคเดอร์มา
การอบรมการท าปุ๋ยหมัก และสารหมักชีวภาพแก่เกษตรกรที่สนใจ  การปลูกผักปลอดสารพิษ และการรณรงค์การ
บริโภคผักปลอดสารพิษ การเปิดพื้นท่ีตลาดชุมชนต าบลสันกลางเพ่ือให้ประชาชนได้จ าหน่ายพืชผักพ้ืนบ้าน การจัด
ให้มีหมอดินประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสภาพดินและการแจกสาร พด. 
แก่ผู้สนใจในหมู่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้ามาร่วมโครงการจ านวนมาก 

  นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสันกลาง ในการด าเนิน
โครงการสันกลางสะอาด ซึ่งมีเป้าหมายโครงการคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน การ
ด าเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น และใน
ระดับเยาวชนก็ได้มีการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่ ซึ่งได้ด าเนิน 
การต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส่วนในระดับวัยผู้สูงอายุก็ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในเนื้อหาวิชาเกษตร ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 

 

  



 
 

ความยุ่งยากหรือข้อจ ากดัและความท้าทายของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง   

 

  สาเหตุของการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก เกษตรกรยังไม่มั่นใจในการท า
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีที่ครบทุกขั้นตอนการเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะมองว่าการใช้ปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพเห็นผล
ช้า ไม่ทันใจ ไม่ทันกับโรค  แมลงศัตรูพืช  ไม่ทันกับการใช้หนี้สิน  ได้ผลผลิตน้อยกว่ามากในช่วงแรก ปัญหาที่กล่าว
มา ท าให้เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นในคุณสมบัติของปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี
กับยาฆ่าแมลงศัตรูพืชที่ท าจากสารเคมี  

  อีกประการหนึ่งร้านค้าท่ีจ าหน่ายสารเคมีมีกลยุทธ์หลักในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อขายสารเคมี  
เช่น การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ริมถนน การประสานงานกับแกนน าผู้ใหญ่บ้านเพ่ือจัดประชุมเกษตรกร โดยมี
ตัวแทนมาแนะน าสินค้าสารเคมีตัวใหม่ พร้อมกับการแจกสินค้าตัวอย่างเพ่ือการทดลองใช้ฟรี การเลี้ยงอาหาร การ
จับฉลากหรือคูปองชิงโชค เพ่ือกระตุ้นความสนใจและท าให้เกษตรกรมาเข้าร่วมประชุมมากข้ึน การวิ่งรถเพ่ือ
ประกาศเชิญชวนเกษตรกรไปร่วมประชุมที่ร้านค้าโดยตรงโดยมีการสร้างแรงจูงใจ การซักถามจากเกษตรกรผู้ใช้ว่า
สารเคมีของบริษัทใดท่ีมีคุณภาพและใช้ได้ผลดี  การมีผู้รู้ประจ าร้านเป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา และประสิทธิภาพ
ของสารเคมีเช่นเดียวกับร้านขายยาส าหรับคน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาแก่เกษตรกรเมื่อพบกับโรค หรือแมลง
ศัตรูพืชใหม่ๆ  การโฆษณาออกอากาศทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ การจัดท าแปลงสาธิตโดย
เชิญชวนให้เกษตรกรที่มีแปลงที่ดินติดถนนใหญ่น าสารเคมีตัวใหม่ไปทดลองใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียวผลผลิต และเมื่อประสบความส าเร็จจะมีการปักป้ายประชาสัมพันธ์ว่าใช้สารเคมีชื่อ
อะไร ของบริษัทใด พร้อมทั้งชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  การติดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในบริเวณร้าน การให้
เกษตรกรเชื่อสินค้าสารเคมีมาใช้ก่อน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงน าไปให้ โดยคิดราคาสูงขึ้นหรือมีค่าดอกเบี้ย  
ขณะที่บางร้านกร็ับซื้อสินค้าการเกษตรจากเกษตรกร และให้เกษตรกรเชื่อสินค้าสารเคมีมาใช้ก่อนโดยคิดราคา
สูงขึ้น และมีการหักเงินเมื่อน าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไปขาย 

 สิ่งที่ท้าท้ายในการด าเนินโครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ซึ่งมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้ว การด าเนินโครงการเชิงรุกจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่ีน้องเกษตรกร ให้มี
การทดลองใช้ ให้เห็นผลจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดถึงการให้ความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี จึง
ต้องอาศัยการขับเคลื่อนโครงการแบบองค์รวม โดยมีการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ว่าการเกษตรปลอดสารเคมีจะเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ส าหรับทุกคนใน
สังคม ทั้งตัวเกษตรกรผู้ท าการเกษตร ผู้บริโภคผลผลิตการเกษตร และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเป้าหมาย
ของโครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ดังนั้นการเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้นจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักของโครงการ
แต่การเปลี่ยนความคิด และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและพัฒนาสารชีวภาพให้เป็น
ที่ยอมรับของเกษตรกร มีระบบการเตือนภัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ความรู้ในเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนา
เกษตรกร จึงเป็นเป้าหมายหลักของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 



 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่เป็นปัจจัยสนบัสนุนต่อความยั่งยืน 
ของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันกลาง 

รางวัลและเกียรติบัตรการยกย่องของโครงการที่ไดร้ับ 

  

 

  ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อ
ความส าเร็จและความยั่งยืนของโครงการนั้น แยกเป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้ 

  ผลกระทบทางตรง  
(๑) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสารชีวภาพมีราคาถูกเม่ือเทียบกับสารเคมี 
(๒) ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคมีอัตราลดลง จากโรคภัยที่เกิดสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช 
(๓) ลดการสูญเสียงบประมาณในการช่วยเหลือด้านภัยจากศัตรูพืช ท าให้มีงบประมาณในด้าน

การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีเพ่ิมมากข้ึน  
(๔) นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้า 
(๕) การขยายสถานีเกษตรในระดับพื้นท่ีหมู่บ้าน จะท าให้ก าลังการผลิตสารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช

สามารถใช้ควบคุมในพ้ืนที่ของต าบลสันกลางทั้งหมดได้ ซึ่งในแต่ละสถานีจะผลิตสารชีวภาพที่พร้อมใช้เฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ไร่ ต่อ ๑ สถานี เมื่อรวมทั้งหมด ๙ สถานี จะมีก าลังการผลิตส ารองพร้อมใช้ ๙,๐๐๐ ไร่ ซึ่งสามารถ
ควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนที่เกษตรได้ทั้งหมดในต าบลสันกลาง (ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี พ.ศ.๒๕๕๗) 

    ผลกระทบทางอ้อม 

(๑) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ ส่งผลให้คุณภาพดิน น้ า และอากาศ 
มีคุณภาพดี   

(๒) มีการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการในหลายระดับ ทั้งเชิงพ้ืนที่ และระดับองค์กร 
ท าให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชน 

(๓) มีการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงการ กับกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบ
องค์รวม 

 

 

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นต้นมาท าให้ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการจัดการศัตรูพืชของจังหวัด
เชียงราย และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแก่ หน่วยงานและเกษตรกรที่สนใจ จนได้รับรางวัลดังนี้ 

(๑) รางวัลที่ ๑ ของการประกวดศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

(๒) รางวัลที่ ๓ ของประกวดศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ระดับเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 
 

 

 

ผนวก 
  



 
 

โครงสร้างคณะท างาน “สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง” 
   

   

 
     

        นายณรงค์  ติ๊บแปง 
            นายก อบต.สันกลาง 

   

 

 
      
       นายสมเกยีรติ ค าแสนยศ        นายศรีวรรณ วงค์จินา        นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร         นายเอ็ม  เรือนแกว้         ดร.สุรชัย อ านวยพรเลิศ 
            ปลัด อบต.สันกลาง             ก านันต าบลสันกลาง        ประธานสภา อบต.สันกลาง     เกษตรต าบลสันกลาง       ตัวแทนสถาบันการศึกษา  

 
 

 

  

             นายดุสิต  มาเขียว          นางสุดจินดา จินะธรรม           นายวิเชียร ค าตุ้ย               นายธวัท  ธรรมสทิธิ์            นายพิรุณ เกษม 
            ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๒            ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๕             ผอ.โรงเรียนป่าต้าก           ผอ.โรงเรียนสันกลางวิทยา      ผอ.รพ.สต.สันกลาง 
 

 
 

 

 
นางปราณี หอมสร้อม             นายค า  ค าแก้ว              นายอเนก  เขียวชุม่             นางละมัย  จันทะรัง          นางอารยา ธรรมสาร 
ผอ.รพ.สต.แม่คาวหลวง    ประธาน อสม.โซนตะวันตก   ประธาน อสม.โซนตะวันออก    ประธานผู้สูงอายุต าบล         วิทยุชุมชนบ่อน้ าพุเย็น       

 

 

 

             
            นายปิง  ขัดบุญเรือง            นายเกษม  นอ้ยเรือน           นายอานนท์ โอตะแปง          นายจ ารัส  ปินตา           นายสงกรานต์ แก้วก้อ 
              ตัวแทนเกษตรกร                ตวัแทนเกษตรกร                ตวัแทนเกษตรกร            วิทยากรประจ าสถานี        รองปลัด อบต.สันกลาง  



 
 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแก่เกษตรกร 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปล่อยคาราวานปุ๋ยชีวภาพสู่ อบต.สันกลาง 

 

   ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์บริหารศัตรูพืช โดยศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ให้ค าแนะน า 



 
 

 

 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหัวเชื้อบิวเวอร์เรียและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ในการขยายเชื้อราฯ 

 



 
 

   เริ่มมีการรณรงค์เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา 

 

 การฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครศัตรูพืชระดับหมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน 

 

   การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง ปี ๒๕๕๔ 



 
 

 

   การฝึกปฏิบัติในการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง ปี ๒๕๕๔ 

 

 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการอบรม “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว ลดการใช้สารเคมี”  



 
 

 

วิทยาการประจ าศูนย์บริหารศัตรูพืช ให้ความรู้ในด้านการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 

 

    การอบรมและฝึกปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนที่ ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง 



 
 

 

 

  



 
 

   คณะดูงานจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง 

 

          คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง 

 

  



 
 

คณะดูงานจากศูนย์บริหารศัตรูพืชอ าเภอป่าแดด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนต าบลสันกลาง 

 

กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน ในหลักสูตรวิชา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสันกลางวิทยา 

 



 
 

            คณะจากอ าเภอดอยหลวง ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง 

 

 

 

 



 
 

คณะของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาตรวจแนะน าการบริหารศูนย์ศัตรูพืชชุมชนต าบลสัน
กลาง 

 

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการผลิตเชื้อราฯ แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 

 

 



 
 

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการผลิตเชื้อราฯ แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทานตะวัน 

 

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการผลิตเชื้อราฯ แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง 

 



 
 

           ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการใช้เชื้อราฯ แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการผลิตเชื้อราฯ แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม 

 

 



 
 

การให้บุคลากรประจ าศูนย์บริหารศัตรูพืช ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะที่
จ าเป็น อบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

กิจกรรมการออกนิทรรศการ การให้ความรู้ด้านการใช้เชื้อราฯ ในการก าจัดศัตรูพืช  



 
 

 

 

 

 

การจัดท าแปลงสาธิตติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 



 
 

 

การส ารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชทุก ๗ วัน 

 

  



 
 

 อาสาสมัครศัตรูพืชออกส ารวจศัตรูพืช  

  

บัตรประจ าตัวอาสาสมัครศัตรูพืช 

  



 
 

 การประสานกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการขอรับ
หัวเชื้อราบริสุทธิ์ เพ่ือน ามาขยายในสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 

 

  



 
 

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้จัดท ากิจกรรมเชิงรุก ภายใต้ชื่อสถานีเกษตรวิถีพอเพียง โดยออกพ้ืนที่อบรมให้แก่
เกษตรกรในหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 



 
 

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้เพ่ิมก าลังการผลิตเชื้อราก าจัดศัตรูพืช โดยจัดตั้งสถานีย่อยออกไปอีก ๘ สถานี รวมกับ
สถานีศูนย์ฯ เป็น ๙ สถานี กระจายออกไปในพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน โดยสนับสนุนตู้นึ่งเชื้อรา ตู้เขี่ยเชื้อรา 
หัวเชื้อ และวัตถุดิบ รวมทั้งทีมวิทยากรที่ออกให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 
 

กิจกรรมการออกเปิดสถานีย่อยและการอบรมตัวแทนเกษตรกรของแต่ละสถานี เพื่อสร้างทักษะและ
ความช านาญแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 

  

 

 

  



 
 

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย 

 

 

 

 



 
 

ได้รับการตอบรับจากประชาชนจ านวนมากที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

  



 
 

การเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เข้ากับชุมชนและการศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย 

 

 

 

  



 
 

  การเชื่อมโยงโครงการกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ซึ่งสอดแทรกความรู้ด้านการลดการใช้สารเคมี และ
การรณรงค์การบริโภคผักพ้ืนบ้าน และพืชผักปลอดสารพิษ 

 

  



 
 

 การเชื่อมโยงโครงการกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อันเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมดั้งเดิม เพ่ือคืนวิถีชีวิตที่ดี
งามสู่ชุมชน โดยเห็นได้จากการแสดงประเพณใีนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดหัวฝาย 

 

 

 

  



 
 

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง website องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 

 

 

 

 

  



 
 

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง facebook องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 

 

 

 

  



 
 

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง วิทยุชุมชนบ่อน้ าพุเย็น ๙๖.๕ เม็กกะเฮิร์ซ 

 

 

 

  



 
 

รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 

 

รางวัลที่ ๓ การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 

  



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ประจ าปี 255๘ 

***************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  ได้จัดตั้งสถานีเกษตรวิถีพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์
เพ่ือให้สังคมเกษตรกรรมในพ้ืนที่ต าบลสันกลางมีความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรและผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี ลดปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสารเคมี และรักษาสภาพรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
มิให้เสื่อมโทรม จึงแต่งตั้งคณะท างานของสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๑. นายณรงค์ ติ๊บแปง         นายก อบต.สันกลาง     เป็น      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายศรีวรรณ วงค์จินา     ก านันต าบลสันกลาง  เป็น     คณะท างาน 
๓. นายสมเกียรติ ค าแสนยศ ปลัด อบต.สันกลาง  เป็น     คณะท างาน 
๔. นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร   ประธานสภา อบต.สันกลาง เป็น     คณะท างาน   
๕. ดร.สุรชัย อ านวยพรเลิศ   ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ เป็น     คณะท างาน 
๖. นายเอ็ม เรือนแก้ว         นักวิชาการเกษตรช านาญการ เป็น     คณะท างาน 
๗. นางสุดจินดา จินะธรรม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕  เป็น     คณะท างาน 
๘. นายดุสิต  มาเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒  เป็น     คณะท างาน 
๙. นายธวัท  ธรรมสิทธิ์       ผู้อ านวยการ ร.ร.สันกลางวิทยา เป็น     คณะท างาน 
๑๐. นายวิเชียร ค าตุ้ย ผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านป่าต้าก เป็น     คณะท างาน 
๑๑. นายพิรุณ เกษม           ผู้อ านวยการ รพสต.สันกลาง เป็น     คณะท างาน 
๑๒. นางปราณี หอมสร้อย    ผู้อ านวยการ รพสต.แม่คาวหลวง เป็น     คณะท างาน 
๑๓. นายค า  ค าแก้ว           ประธาน อสม. โซนตะวันตก เป็น     คณะท างาน 
๑๔. นายอเนก เขียวชุ่ม        ประธาน อสม. โซนตะวันออก เป็น     คณะท างาน 
๑๕. นางละมัย จันทะรัง ประธานผู้สูงอายุต าบลสันกลาง เป็น     คณะท างาน 
๑๖. นางอารยา ธรรมสาร     หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนน้ าพุเย็น    เป็น     คณะท างาน 
๑๗. นายปิง ขัดบุญเรือง       ตัวแทนเกษตรกร   เป็น     คณะท างาน 
๑๘. นายเกษม น้อยเรือน      ตัวแทนเกษตรกร   เป็น     คณะท างาน 
๑๙. นายอานนท์ โอตะแปง    ตัวแทนเกษตรกร   เป็น     คณะท างาน 
๒๐. นายจ ารัส  ปินตา วิทยากรประจ าสถานีเกษตร เป็น     คณะท างาน 
๒๑. นายสงกรานต์ แก้วก้อ    รองปลัด อบต.สันกลาง  เป็น      เลขานุการ 



 
 

 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  ส ารวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืชในพ้ืนที่ 
2.  รายงานการระบาดของศัตรูพืช 
3.  เรียนรู้ชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติและเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืช 
4.  เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช 
5.  ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร 
6.  ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชใช้ควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี 

 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ทั้งผู้ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ ประมง และปศุสัตว์ 
๘. ขยายเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทุกวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยท างาน และ 

ผู้สูงอายุ  
๙. จัดตั้งสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘ หมู่บ้านในต าบลสันกลาง 
๑๐. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส าหรับขยายศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชใช้ควบคุมศัตรูพืช

แก่สถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย 
๑๑. พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และพืชผักปลอดสารพิษเต็มรูปแบบ แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๑๒. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สถานีเกษตรวิถีพอเพียงสถานีย่อย ให้สามารถ

ขับเคลื่อนและบริหารงานด้วยตนเองได้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือนมกราคม   พ.ศ.  255๘ 
 

 

               (นายณรงค์  ติ๊บแปง) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 

  



 
 

 

 

 


