โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอจังหวัดชัยนาท
หลักการและเหตุผล
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา มีชื่อทางวิทยาสาสตร์ ว่า Citrus maxima Merr. Cv. KhaoTaeng Qua
มีชื่อสามัญว่า pummeloอยู่ในวงศ์ Rutaceacส้มโอขาวแตงกวาเป็นพืชประจาถิ่นของจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีรสขม
ติดลิ้น เนื้อกุ้งจะแห้ง มีขนาดใหญ่ แยกออกจากกันได้ง่าย ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 1,392
ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 4,645 กก./ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร,2556) ซึ่งเป็นส้มโอที่เหลือจากการเกิดอุทกภัยในปี 2554 ที่
ขนาดนั้นมีพื้นที่ปลู กส้มโอ 2,726 ไร่ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท,2553) ในฤดูกาลผลิตส้ มโอปี
2558/2559 เกิดภาวะภัยแล้งและมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชส้มโอเกษตรกรชาวสวนต้องพ่นสารเคมีกาจัดแมลง
อย่างต่อเนื่องและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น แต่การระบาดของแมลงศัตรูของส้มโอยังไม่ลดลง ทาให้ผลผลิตส้มโอไม่มี
คุณภาพ และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตส้มโอโดยการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร
2. เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตรงความต้องการของตลาด

สถานที่ดาเนินงาน
พื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อ.เมืองและ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.59)
คณะผู้ดาเนินงาน
1. คณะทางานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ
จังหวัดชัยนาท
2. กลุ่มวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
3. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. ดาเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความสาเร็จ (Milestone) ซึ่งกาหนด
ไว้ในรายละเอียดละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยเป็นการดาเนิน
โครงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐมีการปรึกษาหาหรือร่วมวางแผน/การปฏิบัติ การร่วมดาเนินกิจกรรม
โครงการฯ ให้ความร่วมมือการติดตามประเมินผลโครงการฯตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีบทบาท
ในการตัดสินใจในกิจกรรมจากการดาเนินการของภาครัฐ ตามเอกสารแผนงาน/แผนการปฏิบัติการโครงการฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดาเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการฯ
2. ร้อยละของการลดการใช้สารเคมีจากการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถดาเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการโครงการฯ
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถปฏิบัติการโครงการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ (ร้อยละ)
65
70
75
80
85






ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการลดการใช้สารเคมีจากการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากร้อยละของการลด
การใช้สารเคมีจากการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การลดการใช้สารเคมีจากการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร
(ร้อยละ)
5
10
15
20
25






ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
1. เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูส้มโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้แนวทางการผลิตส้มโอคุณภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอของจังหวัดชัยนาท และเกษตรกรทั่วไป
งบประมาณ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

1

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่องการลดการใช้สารเคมีใน
สวนส้มโอจังหวัดชัยนาท เป็นการดาเนินงานโครงการแบบบูรณาการที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และกลุ่ม
เกษตรกรเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น งานช่ว ยกัน คิด วิเคราะห์ ข้อ มูล ประเด็น ปั ญ หาต่างๆ และร่ว มหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการผลิตส้มโอของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นส้มโอประจาถิ่นของจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,726 ไร่ ได้
ผลผลิ ตรวมประมาณปี ละ 3,788 ตัน มีรายได้ให้ จังหวัด ปีล ะประมาณ 95 ล้ านบาท ถึงแม้จะมีมูล ค่าไม่
เทียบเท่ากับพืชเศรษฐกิจอื่นๆแต่ก็เป็นพืชท้องถิ่นที่มีความสาคัญกับชาวจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างยิ่ง ส้มโอเป็น
พืชที่มีอายุยืนนาน และสาคัญกับชาวจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างยิ่งส้มโอเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน และในรอบการ
ผลิตเกษตรกรต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีศัตรูทุกระยะของการผลิต เช่นระยะแตกยอดอ่อน
จะพบพวกแมลงเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ จนถึงติดดอกออกผลผลิต มีการระบาดทั้งโรค และแมลงตลอด ดังนั้น
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจึงต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณที่มากขึ้น
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้ จัดทาโครงการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น เพื่อหาแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรจาก
สวพ.5 สอพ. สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท และเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจังหวั ดชัยนาท คณะทางานได้มีการประชุม
วางแผนติดตาม และสรุป ผลการดาเนิ น งาน จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 -25 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2 และแปลงเกษตรกร หมู่ที่ 6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาการอานวยการ สวพ.5 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 และแปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตาบลศิลาดาน อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ผลการดาเนินงาน จากการประชุมคณะทางานได้ร่วมวางแผนการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ โดย
การปรับเปลี่ยนหัวฉีดพ่นสารเคมีและวิธีการพ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 6 ราย
ประกอบไปด้วยเกษตรกรจาก อาเภอเมือง จานวน 1 ราย และ อาเภอมโนรมย์ จานวน 5 ราย ซึ่งเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการของอาเภอเมืองมีการใช้สารเคมีในการพ่นแต่ละครั้งคิดเป็นมูลค่า 650 บาท/ไร่ หลังจากปรับ
หัวฉีดพ่ นให้เล็ กลงและเพิ่ มความเร็วลมของเครื่องพ่ นแอร์เชีย ไม่ต่ากว่า 100 nort ความเร็วของรถไม่เกิน
3 กม./ชม หลังการปรับเปลี่ยนพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีคิดเป็นมูลค่า 440 บาท/ไร่ ลดลง 32 เปอร์เซ็นต์
สาหรับเกษตรกรในพื้นที่อาเภอมโนรมย์ใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดลากสาย โดยใช้หัวฉีด
พ่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2-4 มม. มีค่าใช้จ่ายในการพ่นสารเคมีแต่ละครั้งเฉลี่ย 155 บาท/ไร่ หลังจากมี
การปรับหัวฉีดพ่นให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 มม. และใช้แรงดันไม่น้อยกว่า 20 บาร์ พบว่ าสามารถลด
ปริมาณการใช้สารเคมีเหลือเพียง 128 บาท/ไร่ ลดลง 17 เปอร์เซ็นต์
จากการส ารวจความพึ ง พอใจของเกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการพบว่ า ความพึ ง พอใจในด้ า น
กระบวนการในการให้บริการ เช่น ระบบขั้นตอนชัดเจน เกษตรกรมีความพอใจและพอใจมาก สาหรับความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น ความสามารถในการตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกร
อยู่ในระดับ พอใจและพอใจมาก สาหรับความพึงพอใจจากการลดการใช้สารเคมีนั้น ถ้าเป็นในเรื่องตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกรจะอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก แต่ถ้าในเรื่องคุณภาพผลผลิตและต้นทุน การ
ผลิตนั้น มีความพึงพอใจในระดับ พอใจและพอใจมาก แต่มีเกษตรกรบางรายมีความพึงพอใจในระดับ พอใจ
น้อยจนเกือบไม่พอใจ เนื่องจากในพื้น ที่มีการระบาดของโรคกรีนนิ่ง ทาให้ ต้นส้มโอทรุดโทรมประกอบกับ

3

กรอบแนวคิด
สารเคมีที่เกษตรกรใช้ในระบบการผลิตส้มโอนั้นเป็นการ เพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่มาทาลายส้มโอจะ
มีทั้งที่ป้องกันกาจัดโดยตรง และโดยทางอ้อมก็ตาม การจัดการต้นส้มโอที่เหมาะสมและมีการสารวจชนิดและ
ปริมาณศัตรูพืชตลอดจนการใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นที่ถูกต้อง เหมาะสมแล้วสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิต ได้และ
คุณภาพผลผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตส้มโอโดยการใช้เทคโนโลยีการพ่นสารของกรมวิชาการเกษตร
2. เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตรงความต้องการของตลาด
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการผลิตส้มโอ
2. แก้ปัญหาการผลิตส้มโอตรงกับความต้องการของเกษตรกร
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนสารเคมีลงได้และมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
วิธีการดาเนินโครงการ
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ จังหวัด
ชัยนาท ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ดังนี้
1. ประสานงานและแต่งตั้งคณะทางานหลังจากได้กาหนดประเด็นโครงการแล้วได้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมคณะทางานครั้งที่ 1/2558 เพื่อชี้แจงโครงการ และลงตรวจพื้นทีจ่ ริงของเกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
3. ติดตามแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเก็บข้อมูลการดาเนินงานของเกษตรกร และรับ
ฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะทางานครั้งที่ 2/2559 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและร่วมหาแนวทางแก้ไข
5. ประชุมคณะทางานครั้งที่ 3/2559 เพื่อเผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานให้เกษตรกรทั่วไปและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
6. สารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
ผลการดาเนินงาน
1. การประสานงานและแต่งตั้งคณะทางาน ได้ประสานงานแต่งตั้งคณะทางานโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในส้มโอจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้อานวยการสานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นที่ปรึกษาคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานคณะทางาน สาหรับคณะทางาน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสานักวิจัยและพัฒนาดารเกษตรเขตที่ 5 จานวน 6 คน จากสานักวิจัยพัฒนาการ
อารั กขาพื ช จ านวน 3 คนจากส านั กงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จานวน 2 คน และเกษตรกรผู้ป ลูกส้ มโอ
จังหวัดชัยนาท 1 คน
2. ประชุมคณะทางานครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 5 และแปลงปลู ก ส้ ม โอของเกษตรกรหมู่ ที่ 4
ต.ศิลาดาน จ.ชัยนาท มีผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งหมด 33 คน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงโครงการเพื่อให้
คณะท างานและเกษตรกรที่ ป ลู กส้ ม โอรั บ ทราบข้อมูล การผลิ ตส้ ม โอของจังหวัดชัยนาท พร้อ มทั้ งร่ว มกั น

4

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดกับต้นส้มโอตลอดจนการดูแลรักษา พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยการ
จัดทาแปลงต้นแบบในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีตามหลักวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สถานการณ์ทั่วไปของการปลูกส้มโอในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ส้มโอเป็นพืชประจาถิ่นของ
จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้าของอ.มโนรมย์ อ.เมือง อ.สรรคบุรี ในปี 2554 ก่อนการ
เกิดอุทุกภัย มีพื้นที่ป ลูกประมาณ 2,726 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 1,392 ไร่ ได้
ผลผลิ ต เฉลี่ ย 4,645 กก./ไร่ จากการเข้ าส ารวจพื้ น ที่ พ บว่า ผลส้ ม โอมี ก ารร่ว งหล่ น ก่อ นก าหนด ท าให้
เกษตรกรได้ผลผลิตตกต่าและไม่มีคุณภาพ และจากการเข้าแปลงเกษตรกรพบการทาลายของแมลงหวี่ในสวน
ส้มเป็นส่วนใหญ่ การเกิดปัญหาการระบาดโรคแมลงศัตรูส้มโอ จากการเข้าไปศึกษาข้อมูลในแปลงเกษตรกร
พบว่า ผลส้มโอของเกษตรกรบางแปลงร่วงก่อนกาหนด ซึ่งทาให้ไม่มีคุณภาพและเกิดความเสียหาย จากการ
ประเมินเบื้องต้นพบว่า ผลที่ร่วงขั้วผลจะออกสีเหลืองเข้ม ท่อน้า/ท่ออาหาร มีอยู่เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ขั้วผล
2.2 คณะทางานได้เข้าศึกษาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาการะบาดของโรคแมลงศัตรูส้มโอแปลง
นายภัทรพล คุ้มชนะ เลขที่ 6 ม. 8 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยคณะทางานได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
ดังนี้
คุณแสนชัย คาหล้า นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จาก สอพ. ได้ให้คาแนะนาในเรื่องของ
โรคพื ช โดยส่วนใหญ่ จะพบโรคกรีน นิ่ งในสวนส้มโอ หากให้ ต้นติดผลมากจะทาให้ การทาลายของโรคเพิ่ ม
ปริมาณสูงได้ ปัจจุบันมีการใช้สารเพนิซิลินฉีดเข้าต้น ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช้กับพืช อาจมีผล
ตกค้างได้
ในส่วนของเรื่องแมลงศัตรูพืช คุณบุษบง มนัสมั่นคง นักกีฏ ะวิทยาชานาญการพิเศษ
จาก สอพ. ได้ชี้แจงและให้คาแนะนาในเรื่องของเพลี้ยไฟและเพลี้ยจั้กจั่น เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่
มากเกินไปและใช้อัตราที่ต่ากว่าคาแนะนา จึงได้แนะนาให้เปลี่ยนกลุ่มสารเคมี
เรื่ องของการใช้ ส ารและเครื่องพ่ น สารเคมี คุ ณ พฤทธิช าติ บุ ญ วัฒ โท นั กกี ฏ ะวิท ยา
ชานาญการ จาก สอพ. ได้แนะนาเรื่องเทคนิคการพ่น การใช้ความเร็วลมและเวลาพ่นที่เหมาะสมของเครื่องพ่น
เครื่องพ่นแอร์เชียต้องใช้ความเร็วลมไม่ต่ากว่า 100 Nort ใช้เวลาพ่นไม่เกิน 3 กม./ชม. ส่วนการพ่นแบบลาก
สาย รูเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดไม่เกิน 2 มม. แรงดันไม่ต่ากว่า 20 บาร์ สาหรับฉีดพ่นแมลงโรคและไร เรื่อง
การผสมสารใช้ปริมาณสูงมากเกินไป แนะนาให้เปลี่ยนกลุ่มสารและสลับสาร รวมถึงการสวมใส่หน้ากาก ถุงมือ
และชุดป้องกันการพ่นสาร
2.3 คณะทางานได้เข้าศึกษาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาการะบาดของโรคแมลงศัตรูส้มโอแปลงนาย
ทานาย ฮวบสวรรค์ เลขที่ 72 ม.6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยร่วมกับ
เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จานวน 6 ราย ได้ร่วมสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. ผลร่วง มีอาการผลเหลืองในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณการร่วงของผลมีประมาณ 30 %
2. เพลี้ ย ไฟ/ไรแดง มี ก ารระบาดมากในช่ ว งเดื อ น พ.ย.-ม.ค. สารก าจั ด แมลงที่
เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ อะบาเม็กติน ฟิโฟนิล คลอไพรีฟอส คาร์โบซันแฟน ในการฉีดพ่น คุณละเอียด
ปั้ น สุ ข ได้ ให้ ค าแนะน าเรื่ อ งการปรั บ หั ว พ่ น ละอองฝอย และใช้ แ รงดั น ไม่ ต่ ากว่ า 20 บาร์ เพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ท ธิภ าพการพ่ น สารโดยการปรั บ หั ว พ่ น ให้ เป็ น ละอองฝอย เพื่ อ การลดใช้ ส ารเคมี และในวัน ที่ 25
มกราคม 2559 ได้เข้าประชุมกับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ได้คัดเลือกแปลง
ต้นแบบในการพ่นสารเคมี จานวน 5 ราย ดังนี้
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1. นายสุภาพ สุขสาราญ บ้านเลขที่ 45 ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2. นายต๋อย สุขสาราญ บ้านเลขที่ 99/1 ม.6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3. นายกุหลาบ เนียมดอกไม้ บ้านเลขที่ 103 ม.6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
4. นายพเยาว์ โกดูณ
บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
5. นางพยุง พุฒเท้า
บ้านเลขที่ 35 ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
และได้เก็บตัวอย่างผลส้มโอที่ร่วงก่อนกาหนด และใบที่แสดงอาการของโรคต่างๆ จัดส่งวิเคราะห์ที่ สอพ.
3. การติดตามแปลงและเก็บข้อมูล
จากการเข้าติดตามและเก็บข้อมูลการดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทั้ง 6 ราย
ประกอบด้วยเกษตรกรจาก อาเภอเมือง 1 ราย และจากอาเภอมโนรมย์ จานวน 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เกษตรกรพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
1. แปลงนายภัทรพล คุ้มชนะ เลขที่ 6 หมู่ 8 ตำบลหำดท่ำเสำ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 400 ต้น อำยุ 19 ปี
การใช้สารเคมีในแต่ละบ่อ
ใช้สไปร์ทอแรม 100 ซีซี + โอไมค์ 500 ซีซี + เอนโดซัลแฟน 1,000 ซีซี + น้ำตำลทำงด่วน 500 ซีซี/น้ำ
1,000 ลิตร
- ปริมำณกำรใช้ 3,000 ลิตร
-รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณ 4,400 บำท หรือคิดเป็น 440 บำท/ไร่ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรต้องใช้สำรเคมี
คิดเป็นค่ำใช้จ่ำย 6,500 บำท หรือคิดเป็น 650 บำท/ไร่ สำมำรถลดต้นทุนลงได้ 32 เปอร์เซ็นต์
ความถี่ในการพ่น
สังเกตโรคและแมลง 5-10 วัน หรือแล้วแต่จังหวะของใบและยอด และช่วงแมลงลงทำลำย
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแอร์เชีย
3.2 เกษตรกรพื้นที่ อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
1. แปลงนายสุภาพ สุขสาราญ เลขที่ 45 หมู่ 4 ตำบลศิลำดำน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 200 ต้น อำยุต้น 4 ปี
การใช้สารเคมี
สารกาจัดแมลง อะบำเม็กติน 300 ซีซี หรือ 200 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
คลอไพรีฟอส 300 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
สารกาจัดไร อะมีทำส 300 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
สารกาจัดเชื้อรา คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ 300 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
เพลี้ยไฟ
อิไทออน 300 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
อิมิดำคลอพริด 30 กรัม / น้ำ 200 ลิตร
ใช้ร่วมกับ สำรสะเดำ 2 ลิตร หรือ สำรสะเดำและน้ำส้มควันไม้อย่ำงละ 1 ลิตร
- กำรผสมสำรตำมลำดับใช้ ใช้สำรเคมีครั้งละชนิดเดียว ถ้ำเป็นชนิดผงจะใช้ผสมก่อนเติมน้ำ
- ปริมำณกำรใช้ 1,000 ลิตร หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้หัวฉีดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 มม.
สำมำรถลดปริมำณสำรเคมีลงเหลือ 800 ลิตร/10 ไร่ ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์
-รวมค่ำใช้จ่ำยก่อนเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 1,650 บำท หรือ 165 บำท/ไร่ และค่ำใช้จ่ำยหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำร 132บำท/ไร่ ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์
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ความถี่ในการพ่น
สังเกตโรคและแมลงไม่เกิน 10 วัน หรือแล้วแต่จังหวะของใบและยอด และช่วงแมลงลงทำลำย
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแบบลำกสำย รูเส้นผ่ำนศูนย์กลำงหัวฉีดกว้ำงประมำณ 1 มม.
2. แปลงนายต๋อย สุขสาราญ เลขที่ 99/1 หมู่ 6 ตำบลศิลำดำน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 9 ไร่ จำนวน 145 ต้น
การใช้สารเคมี
อะบำเม็กติน 150 ซีซี + คลอไพรีฟอส 150 ซีซี + สังกะสี 150 ซีซี
+ คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ 60 กรัม / น้ำ 200 ลิตร
- กำรผสมสำร ไม่มีลำดับกำรเลือกสำร ผสมรวมกันครั้งเดียว
- ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรใช้สำรเคมีในพื้นที่ 9 ไร่ ปริมำณกำรใช้ 1,200 ลิตร หลังจำกเข้ำร่วม
โครงกำรโดยกำรปรับเปลี่ยนหัวฉีดพ่นให้เล็กลงเหลือ 1 มม. พบว่ำพื้นที่ 9 ไร่ ใช้สำรเคมีที่ผสมแล้วประมำณ
1,000 ลิตร ลดลง 200 ลิตร สำมำรถนำไปใช้กับแปลงอื่นๆ ได้อีกหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรแล้วมีค่ำใช่จ่ำย
ประมำณ 1,162 บำท ซึ่งก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 1,400 บำท
ความถี่ในการพ่น
1-2 ครั้ง/เดือน
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแบบลำกสำย รูเส้นผ่ำนศูนย์กลำงหัวฉีดกว้ำงประมำณ 1 มม.
3. นางพยุง พุฒเห้า เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลำดำน อำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 200 ต้น
การใช้สารเคมี
อะบำเม็กติน 200 ซีซี + คำร์โบซัลแฟน 200 ซีซี + ฮอร์โมน 1,000 ซีซี + ยูนิไลท์ 50 กรัม
+ แคลซียม 200 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
ก่อนเข้ำร่ วมโครงมี ปริมำณกำรใช้ สำรเคมี 800 ลิ ตร หลั งเข้ ำร่วมโครงกำรมีปริมำณกำรใช้ สำรเคมี
700 ลิ ตร ซึ่ งก่ อนเข้ ำร่ วมโครงมี ค่ ำใช้ จ่ ำยประมำณ 950 บำท และหลั งเข้ ำร่ วมโครงกำรมี ค่ ำใช้ จ่ ำยปริ มำณ
700 บำท
- กำรผสมสำรเคมีตำมลำดับใช้
1) สำรจับใบ
2) ฮอร์โมน
3) ยูทีไลท์
4) แคลเซียม
5) คำร์โบซัลแฟน
6) อะบำเมกติน
ความถี่ในการพ่น
7-8 วัน / ครั้ง เว้น 10 วันฉีดพ่นครั้งที่ 2 (เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/เดือน)
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง
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4. นางพเยาว์ โกคูณ เลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลำดำน อำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 7 ไร่ จำนวน 200 ต้น
การใช้สารเคมี
อะบำเม็กติน 200 ซีซี + คำร์โบซัลแฟน 200 ซีซี + ฮอร์โมน 1,000 ซีซี + ยูนิไลท์ 50 กรัม
+ แคลซียม 200 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
- กำรผสมตำมลำดับใช้ 1) สำรจับใบ
2) ฮอร์โมน
3) ยูทีไลท์
4) แคลเซียม
5) คำร์โบซัลแฟน
6) อะบำเมกติน
- ก่อนเข้ำร่วมโครงมีปริมำณกำรใช้สำรเคมี 800 ลิตร หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีปริมำณกำรใช้สำรเคมี 650
ลิตรและก่อนเข้ำร่วมโครงมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 950 บำท และหลังเข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยปริมำณ 770 บำท
ความถี่ในการพ่น
7-8 วัน / ครั้ง เว้น 10 วันฉีดพ่นครั้งที่ 2 (เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/เดือน)
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง
5. นายกุหลาบ เนียมดอกไม้ เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ตำบลศิลำดำน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท พื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 160 ต้น
การใช้สารเคมี
อะบำเม็กติน 100 ซีซี + โอเมโทเอท 100 ซีซี + สำรจับใบ 10 ซีซี + ฮอร์โมน 1,000 ซีซี + ป้องกัน
เชื้อรำ 100 ซีซี + ผลไม้หวำน 100 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร
- กำรผสมตำมลำดับใช้ 1) สำรจับใบ
2) ฮอร์โมน
3) อะบำเมกติน
- ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีปริมำณกำรใช้สำรเคมี 200 ลิตร หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรมีปริมำณกำรใช้
สำรเคมี 160 ลิตร และก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 640 บำท หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำย
512 บำท
ความถี่ในการพ่น
7 วัน / ครั้ง
อุปกรณ์ในการพ่น
ใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง
ตารางค่าใช้จ่ายในการพ่นสารเคมีในแต่ละครั้งของเกษตรกร อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เกษตรกร
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ลดลง/เปอร์เซ็นต์
1. นายสุภาพ สุขสาราญ
165
132
20
2. นายต๋อย สุขสาราญ
156
130
17
3. นางพยุง พุฒเท้า
158
138
13
4. นายพเยาว์ โกดูณ
136
110
19
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5. นายกุหลาบ เนียมดอกไม้
160
128
20
เฉลี่ย
155
128
17
4. การประชุมคณะทางานครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการ
ติดตามงานและประเมิ น ประเด็น ปั ญ หาโรคแมลงที่ มีการระบาดในสวนส้ มโอ ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็ น
อุปสรรคต่อการลดต้นทุนการผลิต และคุณภาพผลผลิตของส้มโอ จากการตรวจเยี่ยมแปลงของคณะทางานพบ
ส้มโอบางส่วนแสดงอาการโรคกรีนนิ่งและเกษตรกรใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น ผลจากการเก็บตัวอย่างใบส้มโอจาก
แปลง นายทานาย ฮวบสวรรค์ เกษตรกรตาบลศิลาดาน อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตรวจวิเคราะห์พบเชื้อ
สาเหตุ โ รคกรี น นิ่ ง ทุ ก ตั ว อย่ า ง ดั ง นั้ น ในการประชุ ม จึ ง ได้ ว างแผนจั ด ที ม งานลงเก็ บ ตั ว อย่ า งใบส้ ม โอ
มีรายละเอียดดังนี้
ทีมที่ 1 ประกอบด้วย
1. นางอรัญญา ภู่วิไล
กลุ่มวิชาการ สวพ.5
2. นายชาญ จันทร์ทิม
กลุ่มวิชาการ สวพ.5
3. นางสาวชุลาวัน ศรีตะบุตร กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5
4. นายปรีชา โสวิลัย
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5
รับผิดชอบเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตร อาเภอเมือง ,อาเภอวัดสิงห์ จานวน 42 แปลง
ทีมที่ 2 ประกอบด้วย
1. นายละเอียด ปั้นสุข
กลุ่มวิชาการ สวพ.5
2. นางเอื้อมพร อุ่นแก้ว
กลุ่มวิชาการ สวพ.5
3. นายแสนชัย คาหล้า
สอพ.
รับผิดชอบเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตร อาเภอมโนรมย์ จานวน 41 แปลง
ทีมที่ 3 ประกอบด้วย
1. นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ กลุ่มวิชาการ สวพ.5
2. นางสาวจารุวรรณ ต้นเกียง กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5
3. นางสาวกาญจนา วาระวิชะนี สอพ.
4. นายเพทาย กาญจนเกษร
ศวพ.นครปฐม
รับผิดชอบเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตร อาเภอมโนรมย์
จานวน 47 แปลง
ทีมที่ 4 ประกอบด้วย
1. นางสาวสุนิศา ธุรกิจ
กลุ่มวิชาการ สวพ.5
2. นายมนต์ชัย คงสมโอษฐ์
สอพ.
3. นางสาวกุลธิดา ทองสิน
ศวพ.ราชบุรี
รับผิดชอบเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตร อาเภอมโนรมย์
จานวน 37 แปลง
ทีมที่ 5 ประกอบด้วย
1. นายประภาส ธรรมศักดิ์ชัย กลุ่มวิชาการ สวพ.5
2. นางจาปี ข่าต้น
ศวพ.กาญจนบุรี
3. นายสุชาติ ชูศรี
สอพ.
รับผิดชอบเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตร อาเภอสรรคบุรี
จานวน 46 แปลง
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5. การประชุมคณะทางาน ครั้ งที่ 3/2559 ในวัน ที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้ องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 1 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และแปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์
จ.ชั ย นาท การประชุ ม ครั้ ง นี้ เป็ น การประชาคมให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ พ่ น สารเคมี แ ละ
ประชาสัมพันธุ์ผลการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคกรีนนิ่งในส้มโอจากแปลงเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 70 คนโดยในภาคเช้าประชาคมที่อาคารอเนกประสงค์ 1 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
เกษตรกรเป้ าหมายจาก อาเภอเมือง ,อาเภอวัดสิ งห์ , อาเภอสรรคบุรี , อาเภอสรรพยา และอาเภอหั นคา
ภาคบ่ายประชาคมที่กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เกษตรกรเป้าหมายจากอาเภอ
มโนรมย์ มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
5.1 การใช้ เครื่ อ งพ่ น สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช ในแปลงส้ ม โอ พื้ น ที่ อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 ราย มีการปรับเปลี่ยนหัวฉีดพ่นสารเคมีจากเดิมหัวฉีดมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. ปรับเปลี่ยนเป็น 0.2 มม. และใช้แรงดันลมไม่น้อยกว่า 20 บาร์ โดยทุกรายใช้ปรับ
แรงดันสูงแบบลากสาย สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง 17 เปอร์เซ็นต์ แต่มี ข้อเสียคือ
ต้องใช้เวลาในการพ่นมากขึ้น
5.2 นายไมตรี พรหมมินทร์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคกรีนนิ่งและสาเหตุของการเกิดโรค
มีหัวข้อดังนี้
- ลักษณะของโรคกรีนนิ่ง
- ความแตกต่างของโรคกรีนนิ่งกับอาการขาดธาตุอาหาร
- การแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่ง
- ผลกระทบของโรคกรีนนิ่งที่มีต่อส้มโอ
- การใช้ยาหรือสารปฏิชีวนะในการควบคุมโรคกรีนนิ่ง
- สาเหตุของการเกิดโรค
5.3 จากการส ารวจการระบาดของโรคกรีน นิ่ง นายแสนชัย คาหล้ า นักวิช าการโรคพื ช
ปฏิบัติการ สอพ. รายงานผลการวิเคราะห์ใบส้มโอของเกษตรกร จ.ชัยนาท โดยเก็บใบจากสวนส้ม อ.เมือง
อ.วัดสิงห์ อ.สรรคบุรี อ.มโนรมย์ จานวน 182 ราย พบว่าเป็นโรคกรีนนิ่ง 97% อีก 3% ไม่พบโรค
5.4 มีการซักถามปัญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับโรคกรีนนิ่งซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกร
ในขณะนี้เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทเริ่มใช้สารปฏิชีวนะฉีดเข้าต้นส้มโอบ้างแล้วจึงเป็น
ประเด็นคาถามจากเกษตรกรอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ให้ข้อแนะนาว่าสาร
ปฏิชีวนะที่เกษตรกรใช้นั้น เป็นเพียงการยับยั้งความรุนแรงของโรคเท่านั้น
6. สารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ออกแบบสัมภาษณ์ สารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่ปลูกส้มโอ
และประสบการณ์ในการปลูกส้มโอ ส่วนที่ 2 เป็นความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ ประกอบไปด้วย
กระบวนการในการให้บริการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึง
พอใจจากโครงการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ 6 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก และไม่แสดงความคิดเห็น ผลการสารวจพบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มากที่สุด 42.86 เปอร์เซ็นต์ มี
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา 57.14 เปอร์เซ็นต์ และมัธยมศึกษา 42.86 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ปลูกส้มโอน้อย
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กว่า 5 ไร่ 57.14 เปอร์เซ็นต์ ที่มีมากกว่า 20 ไร่ มีเพียง 14.29 เปอร์เซ็นต์ ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอ
มากกว่า 20 ปี 71.43 เปอร์เซ็นต์ และ 11-20 ปี 28.57 เปอร์เซ็นต์
สาหรับความพึงพอใจต่อโครงการลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ ในเรื่องการให้ความรู้ และบริการที่
เป็นระบบขั้นตอนชัดเจน เกษตรกรพอใจในระดับมาก คิดเป็น 71.43 เปอร์เซ็นต์ และในระดับพอใจ 28.57
เปอร์เซ็นต์ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการให้ บ ริการ เกษตรกรพอใจในระดับ พอใจมาก คิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นต์ และระดับ พอใจ 14.29
เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกษตรกรพอใจในระดับ พอใจมากคิดเป็น
57.14 เปอร์เซ็นต์ และระดับพอใจ 42.86 เปอร์เซ็นต์ ความพึงพอใจจากโครงการลดการใช้สารเคมีในสวน
ส้มโอเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรพอใจในระดับ พอใจมากคิดเป็น 71.43
เปอร์เซ็นต์ และพอใจ 28.57 เปอร์เซ็นต์ ส้มโอมีความแข็งแรงเกษตรกรพอใจในระดับพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเกษตรกรพอใจในระดับพอใจคิดเป็น 71.43 เปอร์เซ็นต์ พอใจมากและพอใจน้อย
อยู่ในระดับ 14.29 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตลดลง เกษตรกรพอใจในระดับพอใจคิดเป็น 71.43
เปอร์เซ็นต์ และระดับพอใจน้อยคิดเป็น 28.57 เปอร์เซ็นต์ ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม เกษตรกร
พอใจในระดับพอใจคิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นต์ และระดับพอใจมาก 14.29 เปอร์เซ็นต์
7. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการลดการใช้สารเคมีใน
สวนส้มโอ จังหวัดชัยนาท โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ใน
การจัดการสวนส้มโอของ จังหวัดชัยนาท และได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจนสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงได้ 32 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีใช้เครื่องพ่นแบบแอร์เชียของเกษตรกรพื้นที่ อาเภอเมือง และ 17
เปอร์เซ็นต์ กรณีเกษตรกรใช้เครื่องพ่นแบบลากสายใช้ปั้มแรงดันของเหลวในพื้นที่ อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท
จากการสารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับ
พอใจมาก และระดับพอใจต่อโครงการ แต่มีเกษตรกรบางรายมีความพอใจในระดับพอใจน้อย อยู่จานวนหนึ่ง
ในเรื่ อ งปริ ม าณ และคุ ณ ภาพผลผลิ ต ส้ ม โอ และต้ น ทุ น ที่ ใช้ ในการผลิ ต ลดลง เนื่ อ งจากมี ก ารระบาดข อง
โรคกรีนนิ่งในส้มโอทาให้ผลส้มโอร่วงก่อนอายุเก็บเกี่ยว และเกษตรกรต้องพ่นปุ๋ยทางใบเพิ่มมากขึ้น ทาให้มี
ต้นทุนสูงตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดของ
เกษตรกรควรมีการดาเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. โรคกรีนนิ่งที่ระบาดในส้มโอของจังหวัดชัยนาท ขณะนี้มีเชื้อสาเหตุมาจากแบคทีเรีย โดยมีเพลี้ยไก่แจ้ส้ม
เป็นพาหะนาโรค โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะเข้าทาลายต่ออาหารของส้มโอ และยังไม่มีวิธีการรักษาได้จึงควรมี
การจัดทาโครงการ ส้มโอปลอดโรคกรีนนิ่งร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่

ภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินการ / โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ จังหวัดชัยนาท

จัดทำแผน/โครงกำร/กรอบแนวคิดที่ประชำชนมีส่วนร่วม

เข้ำศึกษำข้อมูล
และให้คำแนะนำกำรใช้สำรและเครื่องพ่นสำรเคมี

ศึกษำข้อมูลกำรระบำดของโรคแมลงศัตรูส้มโอ

แนะนำกำรใช้สำรเคมี และเทคนิคกำรพ่นสำร

เข้ำศึกษำข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหำโรคแมลงศัตรูส้มโอ

ตรวจติดตำมโครงกำร และร่วมรับฟังควำมคิดเห็น

ประชุมคณะทำงำน 1/2558

กำรจัดเวทีชำวบ้ำนระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำส้มโอผลร่วง

กำรจัดเวทีชำวบ้ำนระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำส้มโอผลร่วง

กำรจัดเวทีชำวบ้ำนระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำส้มโอผลร่วง

กำรจัดเวทีชำวบ้ำนระดมควำมคิดในกำรลดกำรใช้สำรเคมี

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 2/2559 และตรวจติดตำม

ตรวจติดตำม/เก็บข้อมูล ณ แปลงเกษตรกร

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 3/2559 และเผยแพร่สรุปผล

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 3/2559 และเผยแพร่สรุปผล

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 3/2559 และเผยแพร่สรุปผล

ประชุมคณะทำงำนครั้งที่ 3/2559 และเผยแพร่สรุปผล

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

เผยแพร่สรุปผลโครงกำรให้ประชำชนทรำบ

