โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
ของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองหมู
...................................
1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการผลิตสารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองหมู
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ตั้งแต่
ปี 2547 เป็นต้นมา และมีแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายดังกล่าว
ตําบลหนองหมู เป็นตําบลหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรมีการ
เพาะปลูกพืชแบบไม่หมุนเวียน เป็นผลให้มกี ารระบาดของแมลงศัตรูพืช และจําเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเสือ่ มโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ในทางกลับกันแมลงศัตรูพืชกับมีการระบาดรุนแรงมากขึ้น
ตําบลหนองหมู ได้มองเห็นแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรได้ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบชีววิธีทดแทน การใช้
สารเคมีเพียงอย่างเดียว โดยใช้สารชีวินทรีย์และศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช ซึง่ จะผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาด สภาพแวดล้อมดีขึ้น ผูผ้ ลิตและผู้บริโภคสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถกู ต้องและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
2. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงขบวนการผลิตสารชีวินทรีย์ (เชื้อราบิวเวอเรีย) และนําไปใช้ทดแทนสารเคมี
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุลมากขึ้น
4. ผลผลิตของเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ
5. ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร
6. เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตสารชีวินทรีย์ (เชื้อราบิวเวอเรียมีเงินทุนในการผลิตสารชีวินทรีย์ อย่างต่อเนื่อง)
4. เป้าหมาย
1. จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 1 กลุ่ม ในตําบลหนองหมู
2. ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย จําหน่ายในราคาถูกให้เกษตรกรผู้สนใจ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
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6. วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน
3. มอบอุปกรณ์การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย
4. เกษตรกรผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้และจําหน่าย
7. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมู
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองหมู
2. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมู
3. สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง
9. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
1. วัสดุในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 3,000 ถุง
รายการ
1. เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด
2. ถุงพลาสติกก้นจีบทนความร้อน
3. คอขวดพลาสติก
4. ตู้เขี่ยเชื้อพร้อมหลอดUV และนิออน
5. สําลี (บรรจุ 400 กรัม)
6. ตะเกียงแอลกอฮอล์
7. เข็มเขี่ยเชื้อ
8. เมทิลแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์
9. หม้อนึ่งความดัน (60 กก.)
10. ชั้นวางเชื้อ (1 ชุด มี 4 ชั้น)
11. ชุดเตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส
12. กะละมังพลาสติกมีหูขนาดใหญ่
13. ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม
14. มือเสือ
15. มุ้งตาข่ายไนล่อน

ราคาต่อหน่วย
กิโลกรัมละ 8 บาท
กิโลกรัมละ 100 บาท
400 บาท/1,000 อัน
ตู้ละ 6,500 บาท
ม้วนละ 90 บาท
ใบละ 50 บาท
อันละ 50 บาท
ขวดละ 100 บาท
40,000 บาท/หม้อ
3,000 บาท/ชุด
3,000 บาท/ชุด
450 บาท/ใบ
100 บาท/ใบ
150 บาท/อัน
450 บาท/ม้วน

จํานวนวัสดุ
ในการผลิตขยาย
2,000 กก.
40 กก.
3,000 อัน
1 ตู้
60 ม้วน
2 ใบ
2 อัน
10 ขวด
1 หม้อ
2 ชุด
1 ชุด
4 ใบ
4 ใบ
1 อัน
1 ม้วน

เป็นเงิน
(บาท)
16,000
4,000
1,200
6,500
5,400
100
100
1,000
40,000
6,000
3,000
1,800
400
150
450
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รายการ
16. ฟ๊อกกี้
17. ชันกันมด
18. ผ้าปิดจมูก
19. ถ้วยรองขาตู้

ราคาต่อหน่วย
90 บาท/อัน
50 บาท/ 1 กก.
60 บาท/โหล
50 บาท/ชุด

2. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 70 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จํานวน 50 คน
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
4. ค่าป้ายผ้าชื่อโครงการฝึกอบรม จํานวน 1 ผืน
5. เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 50 ชุดๆ ละ 40 บาท
6. อื่นๆ
(ทุกรายการสามารถปรับใช้ในรายการอื่นได้)
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 99,000 บาท

จํานวนวัสดุ
ในการผลิตขยาย
1 อัน
1 กก.
1 โหล
2 ชุด
รวม

เป็นเงิน
(บาท)
90
150
60
100
86,500

เป็นเงิน 3,500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
เป็นเงิน 600 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
เป็นเงิน 300 บาท

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมี
2. ผลผลิตของเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษตรงตามความต้องการของตลาด
3. เกษตรกรสามารถผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุลมากขึ้น
5. มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียอย่างต่อเนื่อง
6. ปัญหาในการระบาดของศัตรูพืชลดลง
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
นายวิสูตร สว่างอุระ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โทร 089-9011955

