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       วิสัยทัศน์ 

     “ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช อย่างมีประสิทธิภาพ”  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืช 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืช 
   

       ภารกิจ 

     1. ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสม
กับพื้นที ่
     2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
     3. ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช 
     4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาดและให้ค าแนะน าการ
จัดการศัตรูพืช 
     5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
  

 

 

 

 

พื้นที่รับผิดชอบ 
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นายบรรจวบ  ปกิจเฟ่ืองฟู 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
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จ้างเหมาบริการ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

ฝ่ายผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 
ฝ่ายส่งเสริม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นายนายสมบตัิ ทนงจติรไพศาล                       
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นางบรรจง บุญมาทรัพย์ไพศาล                         
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นายมานะ เหลืองทองวฒันา            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นายวรัญญู พิสฐศาสน ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิตัิการ 

นายภาณุ  ภาณุเวช            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

นางสาวสิริวิมล  แก้วเขียว               
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

นางสาวสาลนิี  สวนแก้ว                               
เจ้าพนักงานธุรการช านาญ

งาน 

 

นางสาวจฑุาทิพย์ เกิดศรี                           
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตัิงาน 

นางสาวกญัญาวีร์ นาคอิ่ม                          
เจ้าพนักงานธุรการ 

โครงสร้างหน่วยงาน 

นางสุวิมล บญุญโร 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นางสาวสิริกมล มนญูผล 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นางประทุมวรรณ์ ทนงจติรไพศาล 
พนักงานบริการทั่วไป 

นางกนกพิชญ์ แสงตะวัน 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นายสถติ แช่มอบุล 
พนักงานขับรถยนต ์

นายสมชาย วิมลเศรษฐ 
พนักงานขับรถยนต ์

นายส าเริง หงษ์ก าเนิด 
คนงานเกษตร 

นางนาติยา ชื่นจิตร์ 
คนงานเกษตร 

นายอภิสิทธิ์ คงชุม่ 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นายวันชาติ เทศย้ิม 
พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

นายอดิเรก วงษ์เขียว 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 



 
 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท 5 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏบิตัิงานโครงการตามตัวชี้วัด 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  
        ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร  ซึ่งประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
        1. การวิจัย ศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
        2. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะช า แปลงทดสอบและอื่นๆ 
        3. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
        4. การพัฒนาเกษตรกร 
        5. การให้บริการเคล่ือนท่ี 
        6. การผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1  การวิจัย ศกึษา ทดสอบทางด้านวิชาการสง่เสรมิการเกษตร 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม 2563 
สถานที่ด าเนินการ จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย  จ านวน 1 เรื่อง  

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
 
            ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพเช้ือราบิวเวอเรียกับแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยมีการด าเนินงานดังนี้  
ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย 

ช่วงเวลา ขั้นตอน เป้าหมาย 
ม.ีค.63 จัดท าโครงร่างงานวิจัย ส่งโครงร่างงานวิจัย (16 ม.ีค. 63) 

Laboratory tests 
เม.ย.63 ทดสอบการมีชีวิตรอดของใบมันฯ เพ่ือใช้ใบมันฯท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
เม.ย.63 ฉีดพ่นเชื้อราบนตัวอย่างแมลงใน

ห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและอัตราในการใช้เชื้อราควบคุมแมลง 

พ.ค.63 แยกเชื้อบริสุทธ์ิจากตัวอย่างแมลง เพ่ือเพ่ิมปริมาณเชื้อรา 
พ.ค.63 ผลิตเชื้อราพร้อมใช ้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

Field Experiment 
ม.ิย.63 ผลิตมุ้งผ้าใยแก้ว เพ่ือใช้ปลูกมันส าปะหลังในมุ้งกลางแจ้งเลียนแบบสภาพ

ธรรมชาติ 
ม.ิย.-ก.ค.63 ปลูกมันส าปะหลัง เพ่ือใช้เลี้ยงแมลงหว่ีขาวยาสูบ 
ส.ค.-ก.ย.63 เก็บแมลงจากธรรมชาติมาเลี้ยง เพ่ือเพ่ิมปริมาณแมลงเพ่ือใช้ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา 
ต.ค.-พ.ย. 63 จัดท ารายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเตรียมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ธ.ค. 63 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน  

เพ่ือส่งรายงานการศึกษาวิจัย (ว-3) 

ตารางที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
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ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงานวิจัย 
1 การทดสอบการมีชีวิตรอดของใบ

มันฯ 
ใช้ส าลีชุบน้ าพันรอบก้านใบพร้อมวางใต้ใบมันฯ จึงจะยืดอายุของใบมันฯ ให้ใช้ศึกษาวิจัย
ได้ (ประมาณ 30 วัน) 

2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและอัตราใน
การใช้เชื้อราฯควบคุมแมลงฯ 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ านวนแมลงฯที่ถูกเชื้อราฯท าลายพบว่า อัตราการใช้เชื้อราฯที่
แตกต่างกัน สามารถควบคุมแมลงฯโดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05) 

3 การแยกเชื้อบริสุทธ์ิจากตัวอย่าง
แมลงฯ 

สามารถผลิตเป็นเชื้อราฯพร้อมใช้และเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานสารชีวภัณฑ์ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ 

4 การผลิตมุ้งผ้าใยแก้วและการปลูก
มันฯ 

ผลิตมุ้งผ้าใยแก้วได้จ านวน 12 มุ้ง โดยแต่ละมุ้งปลูกมันฯจ านวน 20 กระถางแล้ว 

5 การเก็บแมลงฯจากธรรมชาติมา
เลี้ยง 

เก็บแมลงฯจากธรรมชาติมาเลี้ยงในมุ้ง แต่เลี้ยงเพ่ิมปริมาณไม่ได้ เน่ืองจากสถานการณ์พายุ
และร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทย ท าให้มีฝนตกหนัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผลการด าเนินการทดสอบการมีชีวิตรอดของใบมันส าปะหลัง ต่ออายุขัยของ 
แมลงหวี่ขาวยาสูบในห้องปฏิบัติการ วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ ใช้ส าลีชุบน้ าพันท่ีก้านใบมันส าปะหลัง ร่วมกับใช้ส าลี 
ชุบน้ าวางรองรับใบของมันส าปะหลัง จะสามารถใช้ด าเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นาน 1 เดือน 

ในส่วนของการศึกษาอัตราการใช้เช้ือราบิวเวอเรียในห้องปฏิบัติการ พบว่า อัตราการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย  
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบในมันส าปะหลังของจังหวัดชัยนาทเฉล่ียแตกต่างกัน (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ส่วนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้เช้ือราบิวเวอเรียควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ ระหว่างหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตร กับหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีคัดแยกจากแมลงหวี่ขาวยาสูบในห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ พบว่า ในขณะท่ี
ด าเนินการศึกษาวิจัย เกิดปัญหาการเล้ียงแมลงหวี่ขาวยาสูบจากสถานการณ์พายุและมรสุมพัดผ่านประเทศไทย  
ท าให้ไม่สามารถเล้ียงแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบในมัน
ส าปะหลังของหัวเช้ือราบิวเวอเรียแต่ละชนิดได้ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พนัธุ์ โรงเรือนเพาะช า แปลงทดสอบ   
                 และอ่ืนๆ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
สถานที่ด าเนินการ       ศทอ.ชัยนาท 
เป้าหมาย                  พัฒนาจุดเรียนรู้ จ านวน 5 จุด 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน                                                                                                                               
           จากงบประมาณท่ีได้รับมาในรอบแรก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
ด าเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้ภายใน ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร ในเขตรับผิดชอบและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถเข้ามาศึกษา ดูงาน รวมทั้งรับค าปรึกษาปัญหา
ศัตรูพืช ตรวจวินิจฉัย และรับศัตรูธรรมชาติไปใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ี  โดยด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เพื่อ
ควบคุมศัตรูพืชให้เหมาะสมกับถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 5 จุดเรียนรู้ ได้แก่ 
            1)  จุดเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
            2)  จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้แมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืช 
            3) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้แตนเบียนทริโคแกรมมาควบคุมศัตรูพืช 
            4) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 
            5) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้พืชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช 
            งบประมาณในรอบท่ี 2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินการ 5 
กิจกรรมดังนี้             
            1) ปรับปรุงจุดบริการประชาชน       
            2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้  
            3) ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ 
            4) ปรับปรุงสถานท่ี  
            5) ปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์และวัสดุถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน  
1) จุดเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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          2)  จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้แมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืช 

            

 

 

 

 
2) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้แตนเบียนทริโคแกรมมาควบคุมศัตรูพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            5) จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้พืชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกร  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)    ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
สถานที่ด าเนินการ        9  จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  
เป้าหมาย                   1. เกษตรกรท่ัวไป จ านวน  200 ราย 
                 2. เกษตรกรแกนน าและเครือข่าย จ านวน  150 ราย 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ด าเนินการอบรม และวิทยากร รวมทั้งหมด 431 ราย จากเกษตรกรเป้าหมายจ านวน 350 ราย 
ประกอบด้วย 
           1. เกษตรกรทั่วไป ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน” 
ฝึกอบรมในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท จ านวน 9 จังหวัด 
จ านวน 9 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวม 9 วัน รวม 235 ราย จากเป้าหมายจ านวน 200 ราย เพิ่มขึ้น 35 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 117.5 ของจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ัวไปท่ีเข้ารับการอบรมฯ 

คร้ังที่ วันที่ สถานที่ เป้า ผล 
1 12 ธ.ค. 62 ศจช.แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 20 30 
2 13 ธ.ค. 62 ศจช.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 20 
3 17 ธ.ค. 62 วัดไพร่ฟ้า ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 20 30 
4 18 ธ.ค. 62 ศจช.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 20 24 
5 19 ธ.ค. 62 ศบกต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 20 25 
6 20 ธ.ค. 62 อบต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี 25 27 
7 24 ธ.ค. 62 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก(ศพก.เครือข่าย) ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง 25 25 
8 25 ธ.ค. 62 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 25 29 
9 26 ธ.ค. 62 ศพก.บ้านทับใต้ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 25 25 

รวม 9 คร้ัง 200 235 
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        2. เกษตรกรแกนน ำและเครือข่ำย ท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ” ฝึกอบรมในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชยันำท 
จ ำนวน 9 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอ่ำงทอง) จ ำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวมเป็นเกษตรกรจ ำนวน 191 รำย  จำก
เป้ำหมำยจ ำนวน 150 รำย เพิ่มขึ้น 41 รำย คิดเป็นร้อยละ 127.33 ของจ ำนวนเกษตรกรเป้ำหมำย 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนเกษตรกรแกนน ำและเครือข่ำยท่ีเข้ำรับกำรอบรมฯ 

คร้ังที่ วันที่ สถานที่ เป้า ผล 
1 7 - 8 ม.ค. 63 ศจช.แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 9 15 
2 9 - 10 ม.ค. 63 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 23 32 
3 14 - 15 ม.ค. 63 สนง.กษจ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 27 27 
4 16 - 17 ม.ค. 63 ศจช.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 33 42 
5 21 - 22 ม.ค. 63 ศจช.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 15 23 
6 23 - 24 ม.ค. 63 สนง.กษจ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 13 13 
7 30 - 31 ม.ค. 63 ศพก.บ้านทับใต้ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17 23 
8 4 - 5 ก.พ. 63 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 13 16 

รวม 8 คร้ัง 150 191 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่  4 การให้บริการเคลื่อนที่ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท  
เป้าหมาย            8 ครั้ง 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
 

            ศูนย์ฯ ออกให้บริการเคล่ือนท่ี จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

คร้ังท่ี วันที่ สถานที ่ จ านวนเกษตรกรที่ใช้บริการ (ราย) 

1 วันท่ี 22 ม.ค. 63 อบต.กะบกเต้ีย อ.เนินขาม 300 ราย 

2 วันท่ี 19 ก.พ. 63 วัดสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา 300 ราย 

รวม 600 ราย 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่  5 การผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพนัธ์ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ      ศทอ.ชัยนาท 
เป้าหมาย                 ผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 เรื่อง 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน   
           การผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ด าเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้             
           1. วีดีทัศน์เรื่องการผลิตสารสกัดสะเดาจากแอลกอฮอล์ 1 เรื่อง  
           2. แผ่นพับแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา 1 เรื่อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์เร่ืองการผลิตสารสกัดสะเดาจากแอลกอฮอล ์

 

         
แผ่นพับแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า  
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
กิจกรรมส่งเสริมการอารกัขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย ลดความเส่ียงการระบาดศัตรูพืช โดยการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
- พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  อ ำเภอสรรคบุรี และ อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย 2 ชนิดพืช 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
 1. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  (2  แปลง)  ในเขต ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

แปลงท่ี 1 แปลงต้นแบบฯ   
  พันธุ์ซีพี 789 วันท่ีปลูก 6 ก.พ.63  พื้นท่ีปลูก  14 ไร่  พื้นท่ีส ารวจ  4 ไร่ 

แปลงท่ี 2 แปลงวิธีของเกษตรกร 
  พันธุ์ ซีพี 303   วันท่ีปลูก 27 ม.ค.63 พื้นท่ีปลูก  33 ไร่    พื้นท่ีส ารวจ  4 ไร่ 

ด าเนินการ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 โดยส ารวจแปลง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส ารวจรวม 11 ครั้ง      
แปลงท่ี 1 แปลงต้นแบบฯ พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เฉล่ีย ร้อยละ 15.25 ได้ปล่อยแมลงหางหนีบ

ในแปลง 1 ครั้ง จ านวน 14,000 ตัว ศัตรูธรรมชาติท่ีพบมาก ได้แก่ ด้วงก้นกระดก ด้วงคล้ายมด และแมงมุม 
เกษตรกร พ่นสารเคมี 2 ครั้ง และตัดต้นสดขายเมื่อข้าวโพดมีอายุ 64 วัน เนื่องจากข้าวโพดมีความงอกต่ า ขาด
แคลนน้ า ท าให้กำรเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ คาดว่าผลผลิตจะไม่คุ้มทุน 
          แปลงท่ี 2 แปลงวิธีของเกษตรกร เจ้าของแปลงพ่นสารเคมีฆ่าแมลง ทุก 7-9 วัน(พ่นตามตารางท่ีก าหนด) 
จากการส ารวจ พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เฉล่ีย ร้อยละ 13.73 ศัตรูธรรมชาติท่ีพบมาก ได้แก่ ด้วงคล้ายมด 
ด้วงก้นกระดก ด้วงเต่า และแมงมุม 

จากการส ารวจ พบว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ท้ัง 2 แปลงใกล้เคียงกัน ซึ่งแปลงท่ี 1 (แปลงต้นแบบฯ) 
ข้าวโพดมีความงอกต่ า ดินไม่สมบูรณ์ ต้นข้าวโพดมีระยะห่างกนัมาก จ านวนต้นต่อพื้นท่ีมีน้อย ท าให้ศัตรูพืชเข้า
ท าลายน้อย ส่วนในแปลงท่ี 2 (วิธีของเกษตรกร) เจ้าของแปลงพ่นสารเคมีก าจัดแมลงทุก 7-9 วัน ท าให้มีปริมาณ
ศัตรูพืชน้อย  
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          2. ข้าว ( 2 แปลง) ในเขต ต ำบลท่ำชัย อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 
แปลงท่ี 1 แปลงต้นแบบฯ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 วันท่ีปลูก 30 มิถุนายน 2563  พื้นท่ีแปลง 1.5  ไร ่
แปลงท่ี 2 แปลงวิธีของเกษตรกร ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 วันท่ีปลูก 30 มิถุนายน 2563  พื้นท่ีแปลง 3  ไร่ 
ด าเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยส ารวจแปลง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส ารวจรวม 9 ครั้ง 

ผลการส ารวจ 
แปลงท่ี 1  แปลงต้นแบบฯ พบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลเฉล่ีย ร้อยละ 3.56 เพล้ียจักจ่ันสีเขียวเฉล่ีย ร้อยละ 

1.33 โรคไหม้ เฉล่ีย ร้อยละ 18.22 และโรคใบขีดสีน้ าตาล เฉล่ีย ร้อยละ 3.11 ส่วนศัตรูธรรมชาติพบแมลงปอ
เข็ม แมงมุม ด้วงเต่า ด้วงดิน มวนจิงโจ้น้ า  
          แปลงท่ี 2 แปลงวิธีของเกษตรกร พบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลเฉล่ีย ร้อยละ 3.67 เพล้ียจักจ่ันสีเขียว เฉล่ีย 
ร้อยละ 2.0 โรคไหม้ เฉล่ีย ร้อยละ 24.78 โรคใบขีดสีน้ าตาล เฉล่ียร้อยละ 3.33 โรคใบจุดสีน้ าตาล เฉล่ียร้อยละ 
1.89 ส่วนศัตรูธรรมชาติพบแมลงปอเข็ม มวนจิงโจ้น้ า แมงมุม ด้วงเต่า ด้วงดิน  

การจัดการศัตรูพืช - ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มา 2 ครั้ง  จ านวน 3 กก.  
  - สารสกัดสะเดา 3 ครั้ง จ านวน 6 ขวด  
  - เช้ือ บีเอส 1 ครั้ง จ านวน 6 กิโลกรัม 

 เนื่องจาก ท้ัง 2 แปลง เป็นของเกษตรกรคนเดียวกัน การจัดการศัตรูพืชในแปลงจึงใช้เหมือนกันท้ัง 2 
แปลง ซึ่งนอกจากนี้ เจ้าของแปลงยังมีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลง ฮอร์โมนบ ารุงต้น สารชีวภัณฑ์ควบคุมเช้ือรา
เพิ่มเติมจากค าแนะน าของศูนย์ฯอีกด้วย  
 
  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพื้นท่ีผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ) 
1. สนับสนุนและให้บริการการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีผลิตสินค้าเกษตร 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
เป้าหมาย  

- ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 200 ขวด 
 - ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 4,200 กก. 
 - ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช(แมลงหางหนีบ) 100,000 ตัว 
 - ผลิตสารสกัดธรรมชาติ (สะเดา)  300 ลิตร 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
- ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 243 ขวด 

 - ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 4,200 กก. 
 - ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช(แมลงหางหนีบ) 102,000 ตัว 
 - ผลิตสารสกัดธรรมชาติ (สะเดา)  300 ลิตร 
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2. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันส าปะหลัง อ้อย)  
 2.1 ป้องกนัการระบาดของศตัรมูนัส าปะหลังแบบครอบคลมุพืน้ที่ 52 จุด 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ         จังหวัดชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี 
เป้าหมาย                     แปลงมันส าปะหลังตามพิกัดท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด จ านวน  52 จุด 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ผลิตศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียน
Anagyruslopeziและแมลงช้างปีกใส ควบคุมเพล้ียแป้งแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะของโรคใบด่างมันส าปะหลังโดย
ปล่อยแบบครอบคลุมพื้นท่ี ตามพิกัดท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 52 จุด ปล่อยจุดละ 
200 ตัว โดยปล่อย 2 ครั้งในช่วงต้นฤดูและกลางฤดูการผลิตมันส าปะหลัง ดังนี้ 
 จังหวัดชัยนาท 8 จุด ใน 2 อ าเภอ (อ.วัดสิงห์ และ อ.หันคา) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi และแมลง
ช้างปีกใส เป้าหมายรวมชนิดละ 3,200 ตัว น าไปปล่อย จ านวน 3,600 ตัว 

จังหวัดลพบุรี 41 จุด ใน 8 อ าเภอ (อ.โคกเจริญ โคกส าโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม ล าสนธิ สระ
โบสถ์ หนองม่วง) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi และแมลงช้างปีกใส รวมชนิดละ 16,400 ตัว 

จังหวัดสระบุรี 3 จุด ใน 2 อ าเภอ (อ.แก่งคอย และ อ.พระพุทธบาท) ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi 
และแมลงช้างปีกใส รวมชนิดละ 1,200 ตัว 

รวมจ านวนศัตรูธรรมชาติท่ีปล่อยเพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ีใน 3 
จังหวัด ดังนี้ 

แตนเบียน Anagyrus lopezi จ านวน 21,200 ตัว 
แมลงช้างปีกใส    จ านวน 21,200 ตัว 
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2.2 จัดท าแปลงศึกษาการจัดการศัตรูอ้อย (จักจั่น)  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) พฤษภาคม– กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ        จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี 
เป้าหมาย                    แปลงอ้อย จ านวน 8 แปลง 
 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. ศูนย์ฯ คัดเลือกแปลงอ้อยในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของจักจ่ันอ้อย ใน 2 จังหวัดท่ีก าหนด ดังนี้ 
  ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง   จ านวน 4 แปลง  
  ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  จ านวน 2 แปลง 

ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  จ านวน 2  แปลง 
2. วางแผนการส ารวจศัตรูอ้อยในพื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ สุ่มส ารวจศัตรูพืช (จักจ่ัน) และศัตรูธรรมชาติ น า

ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีจัดการดังนี้ 
1)  ติดกับดักกาวเหนียว ในแปลงท่ีมีการพบตัวเต็มวัยจักจ่ันอ้อยโดยใช้แผ่นสีเหลือง  

ขนาดแผ่น 9x14 นิ้วอัตรา 30 แผ่น/ไร่ ความสูง ระดับยอดอ้อย 
2) ปล่อยแมลงหางหนีบ ในแปลงท่ีพบไข่จักจ่ันอ้อยจ านวนมาก และแปลงท่ีมีหนอนกอเข้าท าลาย 
3) ตัดใบเพื่อก าจัดไข่ ในแปลงท่ีพบไข่จักจ่ันอ้อยจ านวนมาก 

ผลการด าเนินงาน 
1. แปลงศึกษาการจัดการศัตรูอ้อยในจังหวัดอ่างทอง 

 
แปลงท่ี พันธุ ์ พท.(ไร่) ตอ อายุ ** 

1 KPK 98-51 7 ตอ 3 - ไม่เผา 4 เดือน 
2 ขอนแก่น 3 6 ไร่ 3 งาน ตอ 4 - เผา 4 เดือน 
3 ขอนแก่น 3 7 ปลูกใหม่ 3 เดือน 
4 ขอนแก่น 3 8 ปลูกใหม่ 3 เดือน 

** อายุ  ณ ช่วงเริ่มเก็บข้อมูล 
 
  ส ารวจแปลง เก็บข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ โดยส ารวจ 10 จุด ๆ ละ 10 ต้น รวม 100 ต้น
ส ารวจรวม 6 ครั้ง ทุก 2-3 สัปดาห์ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2563 ผลการส ารวจดังนี้ 

ค่าเฉล่ียจากการส ารวจ 6 ครั้ง 
แปลงท่ี จ านวนใบท่ีพบไข่ (ใบ) ตัวอ่อน (ตัว) ตัวเต็มวัย (ตัว) 

1 21.8 4.5 2.5 
2 9.2 33.2 1.7 
3 1.0 6.2 0.2 
4 0.8 0 0 
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1) การติดกับดักกาวเหนียว 1 แปลง จ านวน 60 แผ่น ในพื้นท่ีส ารวจ 2 ไร่ติดไว้ 1 วัน แล้วเก็บข้อมูล โดย
ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 1 ครั้ง พบจักจ่ันอ้อยติดกับดัก รวม 75 ตัว และด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง 
พบจักจ่ันอ้อยติดกับดัก รวม 14 ตัว 

2) ปล่อยแมลงหางหนีบ ในแปลงท่ีพบไข่จักจ่ันอ้อยจ านวนมาก พื้นท่ี 7 ไร่ ปล่อยแมลงหางหนีบจ านวน 
32,000 ตัว และแปลงท่ีพบหนอนกอเข้าท าลาย พื้นท่ี 8 ไร่ ปล่อยแมลงหางหนีบ จ านวน 16,000 ตัว 

3) การตัดใบเพื่อก าจัดไข่ ในแปลงท่ีพบไข่จักจ่ันอ้อยจ านวนมากโดยตัดใบ 2 ครั้ง จ านวนใบท่ีพบไข่ดังนี ้
  

คร้ังที่ Block 1 (ใบ) Block 2 (ใบ) 

1 (6 ส.ค.) 233 89 

2 (2 ก.ย.) 27 16 

รวม  260 105 

ท าลายไขไ่ด้(ฟอง) ** 7,800 3,150 

** หมายเหตุ พื้นท่ี block  40 ตร.เมตร จ านวนไข่/ใบ เฉล่ีย 30 ฟอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. แปลงศึกษาการจัดการศัตรูอ้อยในจังหวัดสิงห์บุรี 
 

แปลงท่ี พันธุ ์ พท.(ไร่) ตอ อายุ ** หมายเหตุ 
1 ขอนแก่น 3 9 ตอ 4 - ไม่เผา 4 เดือน ต.โพทะเล 
2 ขอนแก่น 3 6 ตอ 6 - เผา 4 เดือน ต.โพทะเล 
3 ขอนแก่น 3 15 ปลูกใหม่ 4 เดือน ต.หนองกระทุ่ม 
4 ขอนแก่น 3 12 ตอ 4 - เผา 3 เดือน ต.หนองกระทุ่ม 

** อายุ  ณ ช่วงเริ่มเก็บข้อมูล 
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ส ารวจแปลง เก็บข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติต่างๆ โดยส ารวจ 10 จุด ๆ ละ 10 ต้น รวม 100 ต้นส ารวจรวม 
4 ครั้ง ทุก 2-3 สัปดาห์ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2563 ผลการส ารวจดังนี้ 

ค่าเฉล่ียจากการส ารวจ 4 ครั้ง  

แปลงท่ี จ านวนใบท่ีพบไข่ (ใบ) ตัวอ่อน (ตัว) ตัวเต็มวัย (ตัว) 

1 0.5 0 0 

2 0 0.25 0.5 

3 2.75 0 0.5 

4 2.5 5.5 2.25 

1) ปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงท่ีพบไข่จักจ่ันอ้อยพื้นท่ี 15 ไร่ ปล่อยแมลงหางหนีบจ านวน 30,000 ตัว  
2) การติดกับดักกาวเหนียว 1 แปลง จ านวน 60 แผ่น ในพื้นท่ีส ารวจ 2 ไร่ ติดไว้ 1 วัน แล้วเก็บข้อมูล 

โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง พบจักจ่ันอ้อยติดกับดัก เพียง 2 ตัว  
 
 
 
 
 
 

 
การทดสอบในห้องปฏบิัติการ 

  1. ใช้เช้ือจุลินทรีย์ ฉีดพ่นตัวอ่อนจักจ่ันอ้อย ดังนี้  
B1-เช้ือราบิวเวอเรีย  อัตรา 1 กก./น้ า 20 ลิตร 
B2-เช้ือราบิวเวอเรีย  อัตรา 2 กก./น้ า 20 ลิตร 
M1-เช้ือราเมตาไรเซียม อัตรา 1 กก./น้ า 20 ลิตร 
M2-เช้ือราเมตาไรเซียม อัตรา 2 กก./น้ า 20 ลิตร 
C - น้ าเปล่า (control) 

ตรวจสอบผลหลังจากพ่นเช้ือ 7 วัน 
   ผลการฉีดพ่นเช้ือจุลินทรีย์ 

ชุดที่ %ตาย  หมายเหตุ 

B1 82.9 ไม่พบสปอร์ของเช้ือท่ีผิว 

B2 70.3   

M1 97.1  

M2 91.9   

C 88.6   
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2. ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยดังนี้  
   N1 - อัตรา 15 ล้านตัว / น้ า 1.5 ลิตร 

N2 – อัตรา เข้มข้น 30 ล้านตัว / น้ า 1.5 ลิตร 
C  – น้ าเปล่า  

ตรวจสอบผลหลังจากราดไส้เดือนฝอย 3 วัน  
 

ผลการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
 

ชุดที่ %ตาย หมายเหตุ 

N1 44.4  พบไส้เดือนฝอยในตัว 

N2 62.5  พบไส้เดือนฝอยในตัว 

C 37.5  - 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรม สนบัสนนุการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศตัรพูืชใน                                         
          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)            
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)      มกราคม – มิถุนายน 2563      
สถานที่ด าเนินการ          จังหวัดชัยนาท สระบุรี และ กรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย                     8 ครั้ง 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
  1. สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 
ซึ่งศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน พร้อมท้ังสนับสนุนศัตรู
ธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร จ านวน 8 ครั้งตามเป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงานสนับสนนุการจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูารผลติใหม่ (Field Day) 
โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร ปี 2563 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที่ เรื่อง 
จ านวน 

เกษตรกร 
1 17 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสระบุรี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 
250 

2 10 มีนาคม 2563 แปลงใหญ่พืชผัก                
(ศูนย์เครือข่าย ศพก.) หมู่ 2                
ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา          
จ.ชัยนาท 

การจัดการศัตรูพืชและการผลิต             
สารชีวภัณฑ ์

100 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรม พัฒนาศกัยภาพการด าเนนิงานศนูย์จดัการศตัรพูืชชุมชน 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)      ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563      
สถานที่ด าเนินการ          พื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง    
                         พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย                     เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด   

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
 1. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  

ศูนย์ฯ ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
เป้าหมาย 2,340 ขวด   

สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ  

1. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 869 ขวด 869 ขวด 
2. หัวเช้ือราบิวเวอเรีย 710 ขวด 710 ขวด 
3. หัวเช้ือราเมตาไรเซียม 761 ขวด 761 ขวด 

            
           2. สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเพื่อป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พื้นท่ี 
1,500 ไร ่

   2.1) การจัดการศัตรูข้าวพื้นท่ี 1,500 ไร่  

สนับสนนุ เป้าหมาย ด าเนินการ  

1. สารสกัดสะเดา  500 ลิตร 500 ลิตร 

2.  bs     12  กิโลกรัม   12  กิโลกรัม 

 

  2.2) การจัดการศัตรูมันส าปะหลังพื้นท่ี 300 ไร่  

สนับสนนุ เป้าหมาย ด าเนินการ  

 

 

1. แตนเบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลัง    2,000 ตัว 2,500 ตัว 
2. แมลงช้างปีกใส 
 

   3,400 ตัว 3,400 ตัว 
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2.3) การจัดการศัตรูอ้อยและพืชไร่อื่นๆ พื้นท่ี 300 ไร่  
สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ 

 
 

1. แตนเบียนทริโคแกรมมา  2,600 แผ่น 2,600 แผ่น 

2. แมลงหางหนีบ 130,000 ตัว 130,000 ตัว 

3. สารสกัดสะเดา     200 ลิตร     200 ลิตร 

2.4) การจัดการศัตรูผักพื้นท่ี 300 ไร่  
สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ  

1. ผลิตหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา    30 ขวด   30 ขวด 
2ผลิตหัวเช้ือราบิวเวอเรีย    30 ขวด   35 ขวด 
3. เช้ือ Bt    12 กิโลกรัม   12 กิโลกรัม 
4. สารสกัดสะเดา    350 ลิตร 421 ลิตร 
5. มวนตัวห้ า   4,000 ตัว  4,000 ตัว 

2.5) การจัดการศัตรูไม้ผลพื้นท่ี 200 ไร่  
สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ  

 
 
 
 
 

1. ผลิตหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา       80 ขวด     99 ขวด 

2. หัวเช้ือราบิวเวอเรีย       80 ขวด      80 ขวด 

3. สารสกัดสะเดา    100 ลิตร    100 ลิตร 

2.6) การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์มพื้นท่ี 300 ไร่  
สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ  

 
 
 
 
 

1. แตนเบียนบราคอน 100,000 ตัว 110,200 ตัว 
2. แตนเบียนทริโคแกรมมา  2,000 แผ่น    2,000 แผ่น 
3. หัวเช้ือราเมตาไรเซียม        30 ขวด           45 ขวด 
4. แมลงหางหนีบ 255, 000 ตัว 255, 000 ตัว 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกัน และก าจัด
ศัตรูพืชในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าท าลายของโรคและแมลงต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ได้รับการค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพ สารชีวภัณฑ์ท่ีเกษตรกรผลิตใช้เอง 

      3. ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและคุณภาพสารชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนและคุณภาพสารชีวภัณฑ์ท่ี ศจช.ผลิตเช้ือพร้อมใช้ ในพื้นท่ี 8 จังหวัดรับผิดชอบ 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ เข้าถึงเกษตรกรได้รับรู้ความต้องการและปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ีจริงและได้
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
กิจกรรม สนบัสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)    ไตรมาสท่ี 1 ช่วงเดือนตุลาคม     -  ธันวาคม   2562      
                               ไตรมาสท่ี ๒ ช่วงเดือนมกราคม   -  มีนาคม    2563      
                               ไตรมาสท่ี 3 ช่วงเดือนเมษายน   -  มิถุนายน   2563      
                               ไตรมาสท่ี 4 ช่วงเดือนกรกฎาคม -  กันยายน   2563 
สถานที่ด าเนินการ         9 จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี  สระบุรี   
                               พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร              
เป้าหมาย                   ไตรมาสละ 1 ครั้ง  จ านวนรวม  4  ครั้ง 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป็นการให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานบูรณาการการท างานระหว่าง
นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ า ฯลฯ ด าเนินการในเชิงรุกเข้าถึงในระดับ
ต าบลให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรทุกด้านอย่างรวดเร็วท่ัวถึงในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน                  
9 จังหวัด  
           ศูนย์ฯ ออกหน่วยให้บริการสนับสนุน ปรึกษา และวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสร้างความเสียหายให้กับ
พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกร ในจังหวัดต่างๆ ด าเนินการได้จ านวน 15 ครั้ง มีเกษตรเข้ารับบริการท้ังส้ิน                           
877 ราย รายละเอียดดังนี้  

                                         ไตรมาส 1  
ล าดับ วันที่ สถานที่ ผู้เข้ารบับรกิาร 

1 4 ธันวาคม 2562 ศขช. ม.11 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 50 ราย 
2 24 ธันวาคม 2562 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา 50 ราย 
3 15 มกราคม 2563  ศพก. ม.7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 54 ราย 
4 21 มกราคม 2563 รร.วัดวังหมัน ม.4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 50 ราย 

                                       
                                       ไตรมาส 2 

 

ล าดับ วันที่ สถานที่ ผู้เข้ารบับรกิาร 
1 23 มกราคม 2563 เทศบาล ต.ร ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 50 ราย 
2 19 กุมภาพันธ์ 2563 วัดโภคาภิวัฒน์ ม.5 ต.บางน้ าเช่ียว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 51 ราย 
3   5 มีนาคม 2563 รร.คลองปักหลัก แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กทม 52 ราย 
4 16 กรกฎาคม 2563 วัดเข่ือนพลเทพ ม.4 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 50 ราย 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (ต่อ) 
                 ไตรมาส 3 

 

ล าดับ วันที่ สถานที่ ผู้เข้ารบับรกิาร 

1 17 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์เกษตรสรรพยา ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 53 ราย 

2 23 กรกฎาคม 2563 วัดบ้านชุ้ง ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 73 ราย 

    

ไตรมาส 4 
 

ล าดับ วันที่ สถานที่ ผู้เข้ารบับรกิาร 

1 22 กรกฎาคม 2563 มัสยิด(บ้านเกาะ) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 87 ราย 

2 22 กรกฎาคม 2563 อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 60 ราย 

3 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาล ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 73 ราย 

4 30 กรกฎาคม 2563 จ.สระบุร ี 50 ราย 

5 5 สิงหาคม 2563 เทศบาล ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 74 ราย 

 
 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ พืช/ผลผลิตของเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาศัตรูพืช  
 

 
 

 

 

ชัยนาท อ่างทองสิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กทม สระบุรี
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ส่วนที่ 3 งานที่ได้รบัมอบหมาย 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (เบิกแทนกรมการข้าว) 
กิจกรรม การสง่เสริมการบรหิารจดัการศตัรูข้าว 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2563 

สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง   
                              พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี และสระบุรี 
เป้าหมาย                  กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด จ านวน 90 กลุ่ม ได้แก่  

         1. กรุงเทพมหานคร  จ านวน    2   กลุ่ม     2. ชัยนาท                จ านวน  12   กลุ่ม 
         3. สิงห์บุรี     จ านวน    2   กลุ่ม    4. พระนครศรีอยุธยา    จ านวน    4   กลุ่ม         
         5. ปทุมธานี            จ านวน  13   กลุ่ม    6. นนทบุรี          จ านวน    8   กลุ่ม                           
         7. ลพบุรี                จ านวน  31   กลุ่ม    8. สระบุรี          จ านวน  18   กลุ่ม 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมการใช้เช้ือจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูข้าว(ผลิตหัวเช้ือขยาย) 

-  ผลิตขยายหัว เ ช้ือ จุ ลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้ าว  3 ชนิด ไ ด้แก่                           
ไตรโคเดอร์มา บิว เวอเรีย  และเมตาไร เซียมและสนับสนุน                        
กลุ่มเกษตรกรจ านวน 2,700 ขวด 

2.ติดตามให้ค าแนะน า 
 

- ติดตามให้ค าแนะน าเรื่องการผลิตขยายและการใช้เช้ือจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูข้าว จ านวน 8 จังหวัด 

 
    
 

 

 

ภาพถ่าย การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขยายควบคุมศัตรูข้าว 

 

 

 
 
 
    

ภาพถ่าย การติดตามให้ค าแนะน า 
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ส่วนที่ 4 งานพฒันาองคก์ร 
 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรูค้วามเข้าใจภายในองคก์ร 
กิจกรรมย่อย            การประชุมส านักงานประจ าเดือน 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ      ศทอ.ชัยนาท 
เป้าหมาย                 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
               ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ได้มีการประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ 
ทุกระดับเป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนการประชุมท่ีก าหนดไว้จ านวน 12 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกิจ หากมี 
ข้อราชการท่ีส าคัญต้องหารือและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน               
ใช้ก ากับทิศทางการท างานร่วมกัน  

คร้ังที่ ประจ าเดือน วันที่ 
1 ตุลาคม        2562 1   ตุลาคม        2562 
2 พฤศจิกายน  2562 5   พฤศจิกายน  2562 
3 ธันวาคม      2562 3   ธันวาคม      2562 
4 มกราคม      2563 6   มกราคม      2563 
5 กุมภาพันธ์    2563 7   กุมภาพันธ์    2563 
6 มีนาคม        2563 4   มีนาคม        2563 
7 เมษายน       2563 1   เมษายน       2563 
8 พฤษภาคม    2563 7   พฤษภาคม    2563 
9 มิถุนายน      2563 8   มิถุนายน      2563 

10 กรกฎาคม    2563 3   กรกฎาคม    2563 
11 สิงหาคม      2563 1   สิงหาคม      2563 
12 กันยายน      2563  1   กันยายน      2563 
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กิจกรรมที่ 2 การพฒันาสถานที ่
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   
สถานที่ด าเนินการ      ศทอ.ชัยนาท 
เป้าหมาย                 ปรับปรุงส านักงานให้มีความสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการให้กับประชาชน   
                             และจัดกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กร 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ฯ ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
           - กิจกรรม 5 ส./ Big cleaning day 
           - กิจกรรมการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 

วันที่ กิจกรรม ภาพประกอบ 
30 ตุลาคม 2562 ด าเนินงานพัฒนาตกแต่งสถานท่ี 

และปรับปรุงป้ายทางเข้าท่ีท าการส านักงาน 
 
 
 
 

4 พฤศจิกายน 2562  โครงการวันรักต้นไม้ประจ าชาติ ปี 2562 โดย
ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
รดน้ า และปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ 

 

8 พฤศจิกายน 2562 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง และตกแต่ง
ห้องปฏิบัติการ 
ผลิตขยายเช้ือจุลินทรีย์ 

 
 
 
 

1 เมษายน 2563 ท าความสะอาดบริเวณด้านหลังอาคารเพาะเล้ียง 
แมลงศัตรูธรรมชาติ ตามหลัก 5 ส. 

 
 
 
 

8 มิถุนายน 2563 ปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ  
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 
100 ล้านต้น 

 
 
 

17 กรกฎาคม 2563 ด าเนินงานปรับปรุงพฒันาตกแต่งสถานท่ี อาคาร
ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูธรรมชาติเตรียม
ความพร้อมสนับสนุนบริการเกษตรกร 
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กิจกรรมที่ 3 การร่วมกิจกรรมในวาระส าคญั 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ 
14 ตุลาคม 2562 ประเพณีตักบาตรเทโว ประจ าปี 2562                            
18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ณ วัดวิหารทอง ต.เท่ียงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
23 ตุลาคม 2562 พิธีในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมจิตอาสา 
25 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
28 พฤศจิกายน 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
17 มกราคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
20 มกราคม 2563 จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
6 เมษายน 2563 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

และวันท่ีร าลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจ าปี 2563 
9 มิถุนายน 2563 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันอานันทมหิดล  
11 กรกฎาคม 2563 จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
28 กันยายน 2563 วันพระราชทาน  ธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 
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กิจกรรมที่ 4 งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ      ศทอ.ชัยนาท 
เป้าหมาย                 จัดท าชุดข้อมูลกิจกรรมและเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจ     
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ได้มีการจัดท าข่าวเผยแพร่และ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่างๆ ใน facebook / website ของศูนย์ฯ และรายงานในระบบรายงานข่าว
ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน   เรื่อง  

เดือน จ านวนข่าวประชาสัมพันธ ์(ข่าว) 
ตุลาคม         2562 16 
พฤศจิกายน   2562 18 
ธันวาคม       2562 25 
มกราคม       2563 28 
กุมภาพันธ์     2563 21 
มีนาคม         2563 18 
เมษายน        2563 19 
พฤษภาคม     2563 16 
มิถุนายน       2563 27 
กรกฎาคม     2563 35 
สิงหาคม       2563 37 
กันยายน       2563 21 

รวม 281 
 
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมและนโยบายต่างๆ ของศูนย์ฯ 
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