โครงการเฝาระวังเพื่อเตือนภัยและปองกันศัตรูขาว
1. ความสอดคลองกับนโยบาย/มติ ค.ร.ม./ยุทธศาสตรกระทรวง/ยุทธศาสตรหนวยงาน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขาวไทย : สรางความเข็มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุนการคาขาว
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล
ชาวนาสวนใหญยังมีการจัดการศัตรูขาวไมถูกตอง จากการสํารวจขอมูลพบวาเหตุผลที่ชาวนา
ใชสารเคมีกําจัดแมลงฉีดพนเพื่อปองกันไมใหแมลงมารบกวนนาขาวของตนเองโดยไมทราบวาเปนการทําลาย
ระบบนิเวศในนาขาวจนเปนสาเหตุของการระบาดของศัตรูขาว ปญหาดานสุขภาพ และปญหาการเพิ่มตนทุนการ
ผลิตใหสูงขึ้นโดยไมจําเปน กรมการขาวมีภารกิจในการถายทอดความรูในการบริหารจัดการศัตรูขาว
อยางถูกวิธีและประหยัดใหกับชาวนา เพื่อใหชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองไดในเรื่องการดูแลและจัดการศัตรูขาวใน
ไรนาของตนเองอยางเปนระบบ และสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นมาผลิตสารชีวภาพสําหรับปองกัน
กําจัดศัตรูขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อบริหารจัดการศัตรูขาวใน
ชุมชนของตนเอง เรียนรูและฝกปฏิบัติการจําแนกแมลงดีแมลงรายในแปลงนา การสํารวจติดตามสถานการณศัตรู
ขาว การผลิ ตสารปองกันกําจั ดศัตรูขาวจากสมุนไพรในทองถิ่น การปลูกพืชมี ดอกเสริ มบริ เวณคันนาเพื่ อเพิ่ ม
จํานวนแมลงที่มีประโยชนในการควบคุมศัตรูขาวในนา ฯลฯ อันเปนการลดตนทุนการผลิตขาวที่สําคัญ รวมทั้งการ
ฝกอบรมอาสาสมัครชาวนาใหสามารถติดตามสถานการณศัตรูขาวและเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชนได อันเปนการ
สรางระบบเตือนภัยศัตรูขาวขึ้นในชุมชน ซึ่งจะทําใหชาวนาในชุมชนไดรับการแจงเตือนและสามารถปองกันกําจัด
ศัตรูขาวไดทันตอสถานการณ ซึ่งเปนการบริหารจัดการปญหาศัตรูขาวในชุมชนอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคของโครงการ
6.1 เพื่อติดตามสถานการณและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาว
6.2 เพื่อถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวอยางถูกตองใหเกษตรกรที่รวมโครงการ และ
สงเสริมใหชุมชนสรางระบบเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชนของตนเอง เพื่อสามารถปองกันกําจัดศัตรูขาวไดทันตอ
เหตุการณ
6.3 เพื่อสรางเครือขายการเฝาระวังสถานการณศัตรูขาว เพื่อสนับสนุนการพยากรณเตือนภัยศัตรูขาว
ของกรมการขาว
4. เปาหมายของโครงการ
7.1 ติดตามสถานการณและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาว จํานวน 40 จุด
7.2 ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวใหแกเกษตรกร จํานวน 2,400 ราย ใน 37
จังหวัด (40 จุด)
7.3 สงเสริมการสรางระบบเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชน จํานวน 40 หมูบาน
5. วิธกี ารดําเนินงาน
5.1 การติดตามสถานการณศัตรูขาวของศูนยแมขายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูขาว
1) ติดตามสถานการณโรคขาวจากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (ทุกวัน)
2) ติดตามปริมาณแมลงศัตรูขาวจากกับดักแสงไฟโดยการตรวจนับจํานวน (ทุกวัน)
3) สํารวจและติดตามสถาการณศัตรูขาวในแปลงนา (ทุก 7 วัน)
5.2 สงเสริมและพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูขาวชุมชน (การสรางและพัฒนาชาวนาอาสา)

1) จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการในชุมชน คัดเลือกพื้นที่ เกษตรกรผูเขารวมเวที จังหวัดละ
50 คน และคัดเลือกชาวนาอาสาจากผูเขารวมโครงการ (ควรเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง) จังหวัดละ 5 คน
2) จัดหาอุปกรณในการสํารวจแปลงนาของชาวนาอาสา ไดแก สวิง แวนขยาย ถุงพลาสติก
และแบบสํารวจศัตรูขาวของชาวนาอาสา (แบบฟอรม 5) หมูบานละ 5 ชุด
3) จัดทําแปลงเรียนรูการบริหารจัดการศัตรูขาวและการจัดระบบนิเวศเพื่อลดการระบาดของศัตรูขาว
(Ecological engineering) จังหวัดละ 1 แปลง ๆ ละ 5 ไร
4) ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวอยางถูกตอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ใหแกเกษตรกร จังหวัดละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ดังนี้
- การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูขาวและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาวในชุมชนของชาวนาอาสา
- การผลิตสารชีวภาพ สารสมุนไพร เพื่อลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาว
5) ฝกปฏิบัติการติดตามสถานการณศัตรูขาวของชาวนาอาสา
- ใหชาวนาอาสาลงสํารวจแปลงนา จังหวัดละ 10 ครั้ง (ฤดูนาป 5 ครั้ง และฤดูนาปรัง 5 ครั้ง)
จํานวน 2 แปลง คือ แปลงสงเสริมการจัดระบบนิเวศเพื่อลดการระบาดของศัตรูขาว (Ecological engineering)
และแปลงของเกษตรกรทั่วไปหรือของตนเอง และทดสอบการใชงานแอพลิเคชั่นการสํารวจติดตามสถานการณ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลจากภาพถายและการพยากรณการเคลื่อนยายประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
- ใหชาวนาอาสาวิเคราะหสถานการณของศัตรูขาวจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจแปลงนา
ทัง้ สองแปลง และดําเนินการเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชน
- ใหชาวนาอาสารายงานผลการสํารวจสถานการณของศัตรูขาวใหกับศูนยวิจัยขาวหรือ
ศูนยเมล็ดพันธุขาวที่รับผิดชอบ
- ศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวที่ดูแลรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานมายัง
กลุมปองกันกําจัดศัตรูขาวและภัยธรรมชาติ สํานักสงเสริมการผลิตขาว ผานระบบออนไลน หรือทางอีเมล
ppndag_brpe@rice.mail.go.th หรือทางโทรสาร 0 2561 3962
5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกองวิจัยและพัฒนาขาวและสํานักสงเสริมการ
ผลิตขาวรวมกันดําเนินการพัฒนาระบบการรายงานและบันทึกขอมูลการสํารวจสถานการณศัตรูขาวของ
เจาหนาที่และชาวนาอาสาเขาสู “ระบบพยากรณและเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรค
ไหม”เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพยากรณและเตือนภัยศัตรูขาวในภาพรวมของประเทศตอไป
5.4 บริการหนวยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพขาว
โดยศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวจัดหนวยเคลื่อนที่เร็วออกใหตรวจสุขภาพขาว ติดตาม
สถานการณศัตรูขาว และบริการถายทอดความรูดานการปองกันกําจัดศัตรูขาวในพื้นที่ จังหวัดละ 4 ครั้ง และ
จัดหาอุปกรณเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการออกหนวย จํานวน 1 ชุด
5.5 การสัมมนาชี้แจงโครงการ
ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 100 คน ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและ
วางแผนการปฏิบัติงานโครงการ รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจาก
การดําเนินงานโครงการที่ผานมา
5.6 การสัมมนาเครือขายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูขาว
กลุมเปาหมาย 100 คน ไดแก เจาหนาที่ของกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการพยากรณเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาวอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บูรณาการการทํางานและสรางความรวมมือของเครือขายการติดตามสถานการณศัตรู

ขาวระหวางกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตรในการเชื่อมโยงขอมูลรายงานสถานการณศัตรูขาว และ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานอารักขาขาวระหวางกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร
5.7 จัดทําคูมือ สื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยวิจัยขาว
ศูนยเมล็ดพันธุขาว และชาวอาสา และจัดทําเอกสารเผยแพรเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูขาวใหแก
เกษตรกร
6. สถานที่หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
ดําเนินการในพื้นที่ 37 จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก สํานักสงเสริมการผลิตขาว
- หนวยงานสนับสนุน กองวิจัยและพัฒนาขาวและกองเมล็ดพันธุขาว
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จํานวนจุดที่มีการติดตามสถานการณและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาว 40 จุด
2) จํานวนชาวนาไดรับการถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวอยางถูกตอง
จํานวน 2,400 ราย
3) หมูบานไดรับการสงเสริมใหมีระบบเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชน จํานวน 40 หมูบาน
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีการติดตามสถานการณและเตือนภัยการระบาดของศัตรูขาวอยางตอเนื่อง
1) หมูบานที่รวมโครงการมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในการสรางระบบเตือนภัย
ศัตรูขาวในชุมชนของตนเอง
2) ชาวนาที่รวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเรื่องการบริหารจัดการศัตรูขาว
ที่ถูกตอง สามารถจัดการศัตรูขาวในนาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ชาวนาไดรับความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวอยางถูกตอง
9.2 ชุมชนมีระบบเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชนของตนเอง ทําใหชาวนาสามารถปองกันกําจัด
ศัตรูขาวไดทันตอเหตุการณ
9.3 กรมการขาวมีเครือขายการเฝาระวังสถานการณศัตรูขาวเพื่อพยากรณเตือนภัยศัตรูขาว
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลการถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวอยางถูกตองและลดตนทุน
10.2 ประเมินผลการสงเสริมการสรางระบบเตือนภัยศัตรูขาวในชุมชน

11. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด
(ตัวคูณ)

การติดตามสถานการณศัตรูขาวของศูนยแมขายระบบเตือนภัยการ
40 จุด x
ระบาดศัตรูขาว
300,000 บ.
1.1 ติดตามสถานการณโรคขาวจากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (ทุกวัน)
1.2 ติดตามปริมาณแมลงศัตรูขาวจากกับดักแสงไฟโดยการตรวจนับ
จํานวน (ทุกวัน)
1.3 สํารวจและติดตามสถาการณศัตรูขาวในแปลงนา (ทุก 7 วัน)
สงเสริมและพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูขาวชุมชน (การสรางและ
40 จังหวัด x
พัฒนาชาวนาอาสา)
75,000 บ.
2.1 จัดเวทีชุมชน
2.2 จัดหาอุปกรณในการสํารวจศัตรูขาว
2.3 จัดทําแปลงเรียนรูการบริหารจัดการศัตรูขาว
2.4 ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาว
2.5 คาตอบแทนการปฏิบัติงานของชาวนาอาสา
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณและเตือนภัยการระบาดของ
ศัตรูขาว
สัมมนาชี้แจงโครงการ
100 คน x
7,000 บ.
สัมมนาเครือขายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูขาว
100 คน x

หนวยนับ

คาใชจายตอ เปาหมาย
หนวยนับ (บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

จุด

300,000

40

12,000,000 กวข./ศวข./
ศมข.

จังหวัด

75,000

40

3,000,000

สสข./ศวข./
ศมข.

ระบบ

800,000

1

800,000

คน

7,000

100

700,000

ศสส./ศวข./
ศมข.
สสข./กวข.

คน

7,000

100

700,000

สสข./กวข.

บริการหนวยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพขาว
6.1 จัดหาชุดอุปกรณเครื่องมือ
6.2 คาใชจายในการออกหนวยฯ
จัดทําคูมือ สื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
รวมทั้งสิ้น

7,000 บ.
40 หนวย x
20,000 บ.

40 ชุด x
50,000 บ.

หนวย

20,000

40

800,000

กวข./สสข./
ศวข./ศมข.

ชุด

50,000

40

2,000,000

สสข./กวข.

20,000,000

รายชื่อศูนยที่รับผิดชอบ โครงการเฝาระวังเพื่อเตือนภัยและปองกันศัตรูขาว ป 2560
ศูนย
1. ศวข.เชียงราย
2. ศวข.เชียงใหม
3. ศวข.สะเมิง

พื้นที่รับผิดชอบ
เชียงราย
เชียงใหม
นาน

4. ศวข.แมฮองสอน

แมฮองสอน

5. ศวข.แพร
6. ศวข.พิษณุโลก
7. ศวข.ชัยนาท
8. ศวข.ลพบุรี

แพรหรือนาน
พิจิตร
ชัยนาท
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยาหรือ
9. ศวข.พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
10. ศวข.ปทุมธานี
ปทุมธานี
11. ศวข.คลองหลวง
นนทบุรีหรือกรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทราหรือ
12. ศวข.ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
13. ศวข.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีหรือนครนายก
14. ศวข.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรหี รือกาญจนบุรี
สมุทรสาครหรือราชบุรี
15. ศวข.ราชบุรี
หรือประจวบคีรีขันธ
16. ศวข.หนองคาย
หนองคาย
17. ศวข.อุดรธานี
หนองบัวลําภู
18. ศวข.สกลนคร
สกลนคร
19. ศวข.ขอนแกน
มหาสารคราม
20. ศวข.ชุมแพ
ชัยภูมิ
21. ศวข.นครราชสีมา
บุรีรัมย
22. ศวข.สุรินทร
สุรินทร
23. ศวข.อุบลราชธานี
ยโสธรหรืออํานาจเจริญ
24. ศวข.กระบี่
กระบี่หรือพังงาหรือภูเก็ต
25. ศวข.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
26. ศวข.พัทลุง
พัทลุง
27. ศวข.ปตตานี
ปตตานีหรือนราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ
พะเยา
อุตรดิตถ
สุโขทัย
พิษณุโลกหรือ
4. ศมข.พิษณุโลก
เพชรบูรณ
5. ศมข.กําแพงเพชร กําแพงเพชร
6. ศมข.นครสววรค นครสวรรค
7. ศมข.ชัยนาท
อุทัยธานีหรือสิงหบุรี
8. ศมข.ลพบุรี
ลพบุรี
นครปฐมหรือเพชรบุรี
9. ศมข.ราชบุรี
หรือสมุทรสงคราม
10. ศมข.รอยเอ็ด รอยเอ็ด
ศูนย
1. ศมข.พะเยา
2. ศมข.แพร
3. ศมข.สุโขทัย

