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 ในปัจจบุนัสงัคมก�าลงัก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัท�าให้เกษตรกรไทย ต้อง
มีองค์ความรู ้ด ้านการท�าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยการน�า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิต และ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงต้องปรับตัวไปสู ่การเป็นผู ้ประกอบการ 
ด้านการเกษตร ทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในระบบตลาดเพือ่สามารถผลติสนิค้า
ออกมาได้ตามที่ตลาดต้องการ

 
 ท่ีผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่การ

เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยการ ส่งเสรมิองค์ความรูภ้ายใต้แนวคดิศาสตร์
พระราชาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีจ่�าเป็นต่อการยกระดบั
คณุภาพชีวิตของพีน้่องเกษตรกร ทัง้ในด้านการบรหิารจดัการ การยกระดับ
มาตรฐานสนิค้าเกษตรด้วยการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนและทรัพยากรที่จ�าเป็น สามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที ่
เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา: ค�าปราศรัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
         เนื่องในวันเกษตรกร ประจ�าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพ: ส�านักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

 “

”
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Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นโครงการที่ริเริ่มจากค�า
ปรารภของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ 
อยุธยา คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในโอกาสน�าเสนอผลสมัฤทธิข์อง โครงการ
พัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัย ๘ จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก  
ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยท่านนายกรฐัมนตรไีด้ปรารภถงึการขยายขอบเขตการด�าเนนิงานเป็นล้านไร่ทัว่ประเทศ เพือ่
ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรกรรมยั่งยืน ๕ ล้านไร่ การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ตลอดจนน�าไป
สู่การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การกระจายรายได้ และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ความเป็นมา กรอบแนวคิด
และปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
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เป็นโครงการที่ริเริ่มจากค�าปรารภของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อคณบดี 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ปรารภ
ถึงการขยายขอบเขตการด�าเนินงานเป็นล้านไร่ทั่วประเทศ

“

”
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 จากด�าริและค�าปรารภของท่านนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้เกิดการประชุมปรึกษาหารือร่วม 
อย่างต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จึงน�ามาซ่ึงการน�าเสนอโครงการ Green 
Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน

โดยมกีรอบแนวคดิทีส่�าคญัคอื การบรูณาการความร่วมมอืด้านเกษตรและอาหารปลอดภยั
เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลโดยใช้พื้นท่ีทหารเป็นฐาน โดยพื้นที่ต้นแบบของโครงการนี้ 
จะเริม่ด�าเนนิการในพ้ืนท่ีของมณฑลทหารบกที ่๑๗ จงัหวดักาญจนบรีุ ซ่ึงน�าโดย พล.ต.วส ุเจียมสขุ 
ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่๑๗ ก่อนการขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ท่ัวประเทศในอนาคต เน่ืองจาก
มีจุดเด่นหลายประการซึ่งจะน�าไปสู่ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการ ได้แก่
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๑) พืน้ทีท่หารเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถจ�ากดัขอบเขตการดแูลได้ง่าย รวมท้ังห่างไกลหรือไม่ถกู
ล้อมรอบด้วยแปลงเกษตรท่ีใช้สารเคมี ท�าให้การผลิตเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ สามารถ
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยง่าย ซึ่งในช่วงแรกสามารถมุ่งเป้าการพัฒนาในลักษณะเกษตร
ปลอดภัยก่อน เนื่องจากเกษตรปลอดภัยสามารถเปิดกว้างและให้โอกาสเกษตรกรที่มีความมุ่งม่ัน
ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรใช้สารเคมีไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เพื่อการ
ผลิตผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถได้รับการรับรองคุณภาพผลผลิตเพื่อให้
สามารถจ�าหน่ายและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวไปได้ก่อน หลังจากนั้น ค่อยขยายผลไปสู่เกษตร
อินทรีย์ หรือเกษตรยั่งยืนตามมาตรฐานการรับรองต่างๆ ได้ในอนาคต
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๒) การเปิดพื้นที่ทหารเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ในการผลิตเกษตร
ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ จะสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการ สร้างความเข้มแข็ง 
แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการไม่มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินท�ากิน ซึ่งจะท�าให้นโยบายการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓) หน่วยงานทหารมีศักยภาพเชิงพื้นที ่ทั้งเรื่องของความพร้อมของก�าลังพล อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ท่ีจะช่วยท�าให้การพัฒนาพื้นที่และแหล่งน�้า (ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ)  
เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว
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๔) สามารถขยายผลการเป็นพ้ืนทีศึ่กษา
เ รียนรู ้  และแหล ่งดูงานด ้านวิถี เกษตร
ป ลอดภัยแบบครบวงจร  ซึ่งต ่อยอดจาก
โครงการเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
ของทางมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ที่มีอยู่เดิม ให้แก่
หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงประชาชน และ
เกษตรกรผู ้สนใจได้น�าไปปรับใช้เพื่อร่วมกัน
ขยายผลทั่วทั้งประเทศ
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 โดยการด�าเนินงานในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จะเป็นการบูรณาการร่วมกับ 
หลายภาคส่วน ซึ่งในเบื้องต้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• หน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจจากส่วนกลางและส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส�านกังานเกษตรจงัหวดักาญจนบรุ ีกระทรวงสาธารณสขุ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) องค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และ 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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• ภาควิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และเครือข่ายสถาบัน
ทั้งภายในและภายนอก

• ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อสีท์ เวสท์ ซดี จ�ากดั บริษัท พเีค ดบับลวิ จ�ากดั บรษิทั ประชารฐั 
รักสามัคคีประเทศไทย จ�ากัด และบริษัท Green Innovative Biotechnology

• เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการผลิตเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยแบบครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ในพื้นที่ที่หน่วยทหารดูแลรับผิดชอบ
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 การบูรณาการของหลายภาคส่วน จะร่วมด�าเนินการ
จนครบวงจรตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

 การพัฒนาแปลงเกษตร วัตถุดิบ และ
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ในเบ้ืองต้น  
มีหน่วยงานต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเข้ามาร่วม
บูรณาการและมีบทบาท ดังนี้

ต้นทาง
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(ก) ให้การสนับสนุนปัจจัยเตรียมแปลงน�าร่อง 
และผู้เชี่ยวชาญในการท�าแปลงน�าร่อง  
(ข) ให้การสนับสนุนความรู้ วิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อให้โครงการด�าเนินไปอย่างยั่งยืน
(ค) รวบรวมเกษตรกร หรือเครือข่ายเกษตรกร 
เข้าร่วมพัฒนาโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส�านกังานเกษตรจงัหวดักาญจนบรุี 
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“การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายอาจส�าเร็จได้ยาก หากขาดการ 
เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ซ่ึงการขับเคลื่อนในพื้นท่ีให้เกิด
ประสทิธภิาพนัน้ ต้องด�าเนนิการในระดบัจงัหวดั ผ่านการสัง่การโดยผูว่้าราชการจงัหวดัในการประสาน
เชื่อมโยงบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ทีก่�าหนดเป้าหมายเพิม่พืน้ที่
เกษตรกรรมยั่งยืน ๕ ล้านไร่”

ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: ข่าวเศรษฐกิจ ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
ภาพ: www.artbangkok.com/?p=22655
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“โครงการ Green Army, Green Farmer เพ่ือประเทศชาติและประชาชน ของมหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๑๗ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเกี่ยวกับ
การเกษตรปลอดภยัเป็นอย่างยิง่ จงัหวดักาญจนบรีุทุกภาคส่วนยนิดใีห้ความร่วมมอืในทกุรปูแบบ”

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์          
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
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มณฑลทหารบกที่ ๑๗ 
 
(ก) ให้การสนับสนุนพื้นที่ด�าเนินโครงการตามความเหมาะสม
(ข) ให้การสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้การสนับสนุนแรงงาน เครื่องจักรกล สิ่งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะใช้ในการด�าเนินโครงการ
      ตามความเหมาะสม  
(ง) ให้การสนับสนุนปัจจัยอื่นๆ หากได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม และไม่กระทบต่อ
      การปฏิบัติราชการทหาร

พล.ต.วสุ เจียมสุข
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗
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นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

“เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาช่วยดูแลและสนับสนุนด้านสารชีวภาพ โดยมุ่งให้ความรู้
และสอนให้ผู้ดูแลแปลงสามารถผลิตสารชีวภาพ เพื่อใช้ในการก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วย
ตนเอง ซึง่เป็นกลไกสนบัสนนุให้ผลผลติปลอดจากสารเคมอีย่างแท้จริง โดยโครงการน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึง
ของศนูย์การเรยีนรู ้ทีจ่ะถ่ายทอดการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ไปยงัทหารภายในมณฑลทหารบกที ่๑๗ 
และประชาชนผูส้นใจ เป็นการขยายผลการท�าเกษตรปลอดภยัไปยงัครัวเรือนภายนอก อนัจะน�าไปสู่
ความมั่นคงทางอาหารของพี่น้องประชาชน”
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ก) สนับสนุน รวบรวม เกษตรกร หรือเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมพัฒนาโครงการ
(ข) สนับสนุนความรู้ วิชาการ การฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชาวบ้าน
(ค) ให้การปรึกษาด้านการเงินการลงทุน

บริษัท Green Innovative Biotechnology 

สนับสนุนสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชและปุ๋ย

นายเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์
ผู้อ�านวยการ ศูนย์บ่มเพาะ

และพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด 
 
(ก) ให้การสนับสนุนปัจจัยเตรียมแปลงน�าร่อง และผู้เชี่ยวชาญในการท�าแปลงน�าร่อง  
(ข) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ส�าหรับแปลงน�าร่อง

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล
ผู้จัดการทั่วไป

ษริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ประเทศไทย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง
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 การตรวจวิเคราะห์รับรองผลผลิตที่มี
คุณภาพตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงผลผลิต 
ที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกบรรจุ หรือ
การแปรรูป รวมถึงเทคโนโลยีส่งเสริม 
การผลิตที่ เหมาะสมและการเชื่อมโยง
ข้อมูลเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ  
ที่คาดว่าจะเข ้ามาร่วมบูรณาการและ 
มีบทบาท ได้แก่

กลางทาง
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
  
(ก) ให้การสนับสนุนปัจจัยการเตรียมแปลงน�าร่อง  
(ข) ก�ากับดูแลการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางของ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  
๘ จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
(ค) พฒันาคณุภาพ ความปลอดภยัของผลผลติ โดยมกีารตรวจรบัรองผลผลติ เชือ่มต่อและสนบัสนนุ
โครงการตั้งแต่ระดับการพัฒนาแปลงเกษตร (ต้นทาง) ถึงระดับตลาด (ปลายทาง) รวมไปถึงการ 
บูรณาการไปสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค
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ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

“โครงการน้ี จะเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อันจะน�าไปสู ่
ผลการด�าเนินการที่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกษตรกร และผู้บริโภคในระดับ
ประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือในการ 
ด�าเนินการงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการต่อไป”
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
  
(ก) สนับสนุนระบบ Smart Farm (Traceability)  
(ข) สนับสนุนอุปกรณ์ Smart Farm (Sensor/Control)  
(ค) สนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดและการขายออนไลน์แบบครบวงจร (e-Market Place)
(ง) สนับสนุนการเชื่อมต่อ IoT (Internet of Things) ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย LoRa

บริษัท พีเค ดับบลิว จ�ากัด

(ก) สนับสนุนเทคโนโลยี Smart Farm 
      (Sensor & Control)
(ข) ให้ค�าปรึกษา แนะน�าในส่วนปัจจัยการผลิต 
      และการดูแลสิ่งแวดล้อม

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)  

ดร.ประเสริฐ ป่ินงาม
กรรมการผูจ้ดัการ
บรษิทั พีเค ดับบลวิ จ�ากดั
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เกษตรกร
ระบบการจัดการฟาร์ม (FarmSmart)

ออกแบบให้เก็บข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการตามสอบสินค้า
เกษตร ตั้งแต่ต้นก�าเนิดของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ปลูก 
ให้ปุ๋ย ยา และสารเคมี เป็นการบริหารจัดการและประมวลผล
ข ้อมูล ในระดับฟาร ์ม  อีกทั้ งยังรองรับกับมาตรฐาน 
EUREPGAP, GAP และ SQF อีกด้วย

โรงงานแปรรูป
ระบบบรหิารคณุภาพ (QualitySmart)

ระบบการบริหารการผลิต (ProductionSmartTM)
ออกแบบให้สามารถเก็บข้อมูลตลอดสาย การผลิต เริ่มตั้งแต่น�าวัตถุดิบ (Materials) เข้าสู่
กระบวนการผลิต ไปจนถึงสินค้าส�าเร็จ (Finished Products) และยังมีการเก็บข้อมูลจุดวิกฤติ 
ท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Critical Control Points : CCPs) อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น  
ยังสนับสนุนการท�างานด้วยระบบบาร์โค้ด (EAN International, GTIN) และรองรับการท�างาน
แบบกลุ่ม (Batch Systems) ซึ่งเป็นไปตามข้อมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) และ COOL (Country of Origin Labeling)

ออกแบบให้ตรงตามความต้องการส�าหรับผู ้ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspector)  
ในทุกกระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการบริหารจัดการ และ
ประมวลข้อมลูผลการตรวจสอบคณุภาพ จากห้องปฏิบัติการ (Labs) ท่ีได้มาตรฐานสากลท้ังจาก
ภายนอก หรือของผู้ประกอบการเอง ในขั้นตอนต่างๆ

ร้านค้าปลีก
ระบบตามสอบสินค้า (TraceltSmart)

เป็นหวัใจหลกั ของระบบตามสอบสนิค้าเกษตร โดยการน�าขอ้มลูของแต่ละขัน้ตอน 
มาเลือกตรวจสอบ โดยสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบบที่กล่าวมาตั้งแต่ฟาร์ม 
โรงเพาะช�า จนถึง โรงงานคัดบรรจุ รวมถึงการขนส่งเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ของกระบวนการตามสอบสินค้าเกษตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การขนส่งสินค้า
ระบบบริหารการขนส่ง (FreightSmart)

ออกแบบให้ผู ้ใช้งานสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การส่งสินค้า 
(Shipment Information) ข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าได้
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เกษตรกร
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 การส่งเสริมการตลาดและการส่งมอบผลผลิตเกษตรปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคในกลุ่ม
ต่างๆ อาท ิผูป่้วยในโรงพยาบาล นกัเรยีน ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไป ผ่านระบบโลจสิติกส์
ไปสู่โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดประชารัฐ และโมเดิร์นเทรด โดยภายใต้โครงการ 
จะมีการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตดิตามประมวลผล ควบคูก่บัการใช้ข้อมลูทาง
สขุภาพในการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละรปูแบบการผลติเกษตรทีป่ลอดภัยต่อผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภค อนัจะน�าไปสูแ่นวทางการด�าเนนิการทีม่คีวามย่ังยืนในระยะยาว ซึง่หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะเข้ามาร่วมบูรณาการและมีบทบาท ได้แก่

 

ปลายทาง

กระทรวงสาธารณสุข 
ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลในสังกัด สธ. 
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

สนับสนุนผลผลิตปลอดภัยสู่โรงพยาบาล
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ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

“นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่งการบรโิภคผกัและผลไม้ปลอดภยั เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคให้ได้รับประทานอาหารทีป่ลอดภยั
จากสารพิษและสารปนเปื้อน โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้เกษตรกร

 ซึ่งทางโรงพยาบาลจะจัดหาผักและผลไม้ปลอดสารพิษน�ามาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและญาติ  
มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ รวมทั้งการจัด
พื้นที่จ�าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษท่ีได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยใน 
โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนซื้อหาได้สะดวก และสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป”
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ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข

“การผลักดันผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เร่ิมต้นจากการให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขซือ้ผกัปลอดสารพษิจากประชาชน โดยก�าหนดความต้องการล่วงหน้า เพือ่ให้ประชาชน
สามารถวางแผนการปลูกแล้วน�ามาขายให้โรงพยาบาลตามราคาที่ตกลงกัน โดยการท�างานเรื่องนี้
ต้องบรูณาการ ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นหวัเรอืใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงต้นน�า้ในการดแูล
เรื่องปลอดสารพิษ กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดราคา และกระทรวงสาธารณสุขเป็นปลายน�้า ส่วน
ประชาชนก็ได้ประโยชน์”

ที่มา: Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

สนับสนุนผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่ตลาด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

“องค์การตลาด ถือเป็นปลายทางของห่วงโซ่คุณค่าของโครงการ ที่จะสนับสนุนผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยสู่ตลาดตามช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ท�าให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี และการพัฒนาเกษตรปลอดภัยมีความยั่งยืนต่อไป”

นางทิวาพร ศรีวรกุล
ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาญจนบุรี

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
รองประธานกรรมการองค์การตลาด
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 มณฑลทหารบกที ่๑๗ ได้ด�าเนนิการโครงการเกษตรพอเพยีง และศนูย์การเรียนรู้ภายใต้การน�า 
๕ พระราชปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้แก่ น�้า ป่า ขาดทุนคือก�าไร เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

การบูรณาการเกษตรปลอดภัยเข้ากับศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ระดับประเทศ

น�า ๕ พระราชปรัชญา
ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
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 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการ
ยกย่องและเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้แก่หน่วย
ทหาร องค์กร และ หน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ประชาชนผู้สนใจจ�านวนมากมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยรากฐานความส�าเร็จเดิมจะเป็นปัจจัย
ท่ีส�าคัญทีท่�าให้การต่อยอดไปสูโ่ครงการ Green 
Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและ
ประชาชน ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
พร้อมที่จะเป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ในระดับ
ประเทศต่อไป

น�า ๕ พระราชปรัชญา
ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

“

”
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แปลงน�าร่อง Green Army, Green Farmer
เพื่อประเทศชาติและประชาชน
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แผนที่แสดงโครงการภายในศูนย์การเรียนรู้
Green Army, Green Farmer เพือ่ประเทศชาตแิละประชาชน
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๑. โครงการปลูกดีปลี 
๒. โครงการปลูกฟักข้าว 
๓. โครงการเลี้ยงปลาดุก 
๔. โครงการเลี้ยงไส้เดือน 
๕. โครงการเลี้ยงไก่ออร์แกนิค 
๖. โครงการถุงด�าสร้างรายได้ 
๗. โครงการเลี้ยงหมูหลุม 
๘. โครงการน�า้ยาอเนกประสงค์ 
๙. โครงการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา 
๑๐. โครงการเลี้ยงปลาสวาย
๑๑. โครงการ Green Army,
       Green Farmer
          เพือ่ประเทศชาตแิละประชาชน
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สถานการณ์การปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย 

จากกระบวนการเร่งผลติผลผลติทางการเกษตรตัง้แต่อดตีทีผ่่านมา ส่งผลท�าให้เกษตรกรจ�าเป็น
ต้องมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหา
การปนเปื้อนของสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและรวมไปถึงในสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 จากข้อมูลการส�ารวจสถานการณ์ปริมาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ที่จ�าหน่าย
ในภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ รวมถงึตลาดระดบัต่างๆ ในหลายจงัหวดั โดยอาศยัการตรวจวเิคราะห์
โดยเทคนิคที่มีความไวและความจ�าเพาะสูง ได้แก่ GC-MS/MS หรือ LC-MS/MS โดยคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล รวมไปถงึหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
และเครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมกี�าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN) บ่งชีส้อดคล้องกนัว่า มผีลติผลทางการเกษตร
หลายชนิดที่พบมีสารตกค้างในสัดส่วนท่ีสูง และมีค่าอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานความปลอดภัย  
(ดังแสดงตามภาพ หน้า ๓๗) ซึ่งนับเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยอาศัย
การยกระดับมาตรฐานโดยการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซ่ึงเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา
และการตรวจวิเคราะห์รับรองผลผลิต
เกษตรและอาหารปลอดภัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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สัมฤทธิผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเกษตร
และอาหารปลอดภัยที่ผ่านมา

 ในช่วงระยะแรกของการด�าเนินการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.วีระพงศ์ 
ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ (ในขณะน้ัน) ได้ด�าเนินการ
โครงการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการตรวจประเมินสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
มาตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสนองพระราชด�ารอิงค์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตร
ในประเทศไทย ซึ่งทางคณะฯ ได้มีโอกาสทูลเกล้าถวายรายงานสัมฤทธิผล 
การด�าเนินการที่ผ่านมา



39เพื่อประเทศชาติและประชาชน

   ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคนคิการแพทย์ ภายใต้การสนบัสนุนเชิงนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ (นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร) ประธานคณะทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ (นพ.เสร ีตูจิ้นดา) ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม (นายอดศิกัดิ ์เทพอาสน์) และอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (นพ.อุดม คชินทร) ได้ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรและส่วนราชการ 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม เช่น ส�านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 
และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในการขับเคลื่อน โครงการนครปฐม: โมเดลต้นแบบจังหวัดเกษตร
และอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพดีส�าหรับประชาชน

ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และส่งต่อผักและผลไม้ปลอดภัยสู่โรง
พยาบาลศนูย์นครปฐม และโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุรวมทัง้หมด ๙ แห่ง ซึง่เป็นการ
น�าร่องในการขยายผลเชิงนโยบายไปสู่พ้ืนท่ีอื่นๆ ภายใต้นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 และส่งผลต่อมาท�าให้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวทิยาลยัมหดิล โดยการสนบัสนนุของ ศ.นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ในการส่งเสริมให้
คณะเทคนคิการแพทย์ได้ขยายผลการพฒันาโมเดลเกษตรและอาหารปลอดภัยในพืน้ท่ีกลุม่จังหวัด
ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่ Food Innopolis และ
รองรับทิศทาง Thailand ๔.๐ ต่อไป
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แนวคิดการตรวจรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย

 ผลผลิตเกษตรปลอดภัย หมายถึง ผัก-ผลไม้ที่มีปริมาณสารตกค้างหรือการปนเปื้อนจาก 
สารก�าจัดศัตรูพืช เชื้อก่อโรค โลหะหนัก และสารอื่นๆ ในปริมาณที่ต�า่กว่ามาตรฐานความปลอดภัย
ที่ก�าหนดส�าหรับผู้บริโภค หรือกล่าวได้ว่า เป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การผลิตผัก-ผลไม้ปลอดภัย มีความเป็นไปได้สูงและเหมาะสมส�าหรับประเทศไทย โดยหาก
เปรียบเทียบกับผลผลิตเกษตรปลอดสารหรือไร้สารพิษ รวมถึงผลผลิตออร์แกนิกส์ ซึ่งจากข้อมูล 
ทางวชิาการหลายแหล่ง บ่งช้ีว่ายงัคงพบการปนเป้ือนสารตกค้างยาฆ่าแมลงอนัเป็นผลมาจากปัจจยั
การผลิต อาทิ สารตกค้างในดินที่มีอยู่เดิม สารตกค้างในน�้าที่ใช้ในการเพาะปลูกที่มาจากแม่น�้า
ล�าคลองสาธารณะ รวมถึงละอองยาฆ่าแมลงท่ีปลิวมาในอากาศจากแปลงเกษตรเคมีรอบข้างได้ 
ซึ่งท�าให้เป็นการยากที่จะควบคุมการปนเปื้อนให้เป็นศูนย์ ตามความคาดหวังและความเข้าใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นจริง
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 ดงัน้ัน การส่งเสรมิการผลติผกั-ผลไม้ปลอดภยั ทีม่กีารควบคมุคณุภาพโดยการสุม่ตรวจผลผลติ
ตัง้แต่แปลงปลกู จนถึงการสุม่ตรวจผลผลติทีถ่กูเกบ็เกีย่ว คดัแยก และบรรจุ ท�าให้สามารถควบคมุ 
ตรวจติดตาม และรับรองผลว่าปลอดภัยตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงมือผู้บริโภคได้ จะเป็นแนวทางการ
ท�าเกษตรแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพส�าหรับเกษตรกรและผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างแท้จริง

ผลผลิตเกษตรปลอดภัย หมายถึง 
ผัก-ผลไม้ที่มีปริมาณสารตกค้างหรือการปนเปื้อนจากสารก�าจัดศัตรูพืช 

เชื้อก่อโรค โลหะหนัก และสารอื่นๆ ในปริมาณที่ต�่ากว่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัยที่ก�าหนดส�าหรับผู้บริโภค

“

”



44 GREEN ARMY, GREEN FARMER

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
๐ ๒๔๔๑ ๔๓๗๑-๕ ต่อ ๒๒๐๒
www.mt.mahidol.ac.th

ได้รับการสนับสนุนและขยายผลจากโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย : 
การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัย

จากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ 
ถนนบรมราชชนนี 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
ถนนเพชรเกษม 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓  
ถนนแสงชูโต 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๗  
ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๙ 
ถนนศรีสวัสดิ์  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๖  
ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๗ 
มีระยะทางโดยประมาณ ๑๒๕ กิโลเมตร

โครงการ GREEN ARMY, GREEN FARMER 
เพื่อประเทศชาติ และประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย

แยกแก่งเสี้ยน

โรงพยาบาล
ค่ายสุรสีห์

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ศูนย์การเรียนรู้
มณฑลทหารบกที่ ๑๗

มณฑลทหารบกที่ ๑๗แยกลาดหญ้า

พระปฐมเจดย์ี


