
 



ค ำน ำ 
            
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ใน
ภูมิภาคปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท มีภารกิจ
ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุม
ศัตรูพืช ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาดและให้ค าแนะน าการจัดการ
ศัตรูพืช รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นท่ีท้ังหมด 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี 
           สรุปผลการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานท่ีได้รับมอบหมาย และกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการอารักขาพืชของผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 
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พื้นที่รับผิดชอบ 

       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด  ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
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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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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ข้าราชการ  จ านวน 8 อัตรา 
    1. นายสุทธิพงษ์             จ่างทอง                     ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  
    2. นายมานะ                 เหลืองทองวัฒนา            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    3. นายภาณุ                  ภาณุเวช                  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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    5. นางสาวปิยะพร           คงพัวะ                        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    6. นางสาวฉัตรนัททรี       กันทะลา                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    7. นางสาวสาลินี             สวนแก้ว         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
    8. นางสาวจุฑาทิพย์         เกิดศรี                        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      พนักงานราชการ  จ านวน 2 อัตรา 
    1. นางสิริวิมล                ภูนุช                         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
    2. นางสาวกัญญาวีร์         นาคอิ่ม                       เจ้าพนักงานธุรการ 

      คนงานจ้างเหมาบริการ จ านวน ๑0 อัตรา 
    1. นายสถิต                   แช่มอุบล                  พนักงานขับรถยนต์   
    2. นายพงศธร                ศรีแช่ม                  พนักงานขับรถยนต์ 
    3. นายวันชาติ                เทศยิ้ม                       พนักงานรักษาความปลอดภัย                   
    4. นายอดิเรก                 วงษ์เขียว                  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
    5. นางสุวิมล          บุญญโร                       พนักงานห้องปฏิบัติการ       
    6. นางกนกพิชญ์             แสงตะวัน         พนักงานห้องปฏิบัติการ   
    7. นางจิรพรรณ              สุขจาด                        พนักงานห้องปฏิบัติการ 
    8. นางคุณาภรณ์             มีโสภณ         คนงานเกษตร   

     9. นายส าเริง        หงษ์ก าเนิด         คนงานเกษตร 
            10. นางปทุมวรรณ์            ทนงจิตรไพศาล              พนักงานบริการท่ัวไป 
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จ้างเหมาบริการ 

นางสาวฉัตรนัททรี   กันทะลา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิตัิการ 

นางสาวปิยะพร  คงพัวะ                                            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิตัิการ 

นายมานะ เหลืองทองวฒันา            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นายวรัญญู พิสฐศาสน ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิตัิการ 

นายภาณุ  ภาณุเวช            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

นางสาวสิริวิมล  แก้วเขียว               
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

นางสาวสาลนิี  สวนแก้ว                               
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

นางสาวจฑุาทิพย์ เกิดศรี                           
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นางสาวกญัญาวีร์ นาคอิ่ม                          
เจ้าพนักงานธุรการ 

โครงสร้างหน่วยงาน 

นางสุวิมล บญุญโร 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นางจิรพรรณ   สุขจาด
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นางประทุมวรรณ์ ทนงจติรไพศาล 
พนักงานบริการทั่วไป 

นางกนกพิชญ์ แสงตะวัน 
พนักงานหอ้งปฏบิตัิการ 

นายสถติ แช่มอบุล 
พนักงานขับรถยนต ์

นายพงศธร   ศรีแช่ม 
พนักงานขับรถยนต ์

นายส าเริง หงษ์ก าเนิด 
คนงานเกษตร 

นางคุณาภรณ์  มีโสภณ 
คนงานเกษตร 

นายวันชาติ เทศย้ิม 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

นายอดิเรก วงษ์เขียว 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

นายสุทธิพงษ์   จ่างทอง     
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายการ ได้รบั ใช้แล้ว  คงเหลือ คิดเปน็ % 
  1. ด าเนนิงาน 4,130,571.00 4,114,187.07       16,383.93  99.60 
     1.1 งบบุคลากร 476,640.00 476,640.00                   -    100.00 
     1.2 งบบรหิารจัดการ 1,396,831.00 1,394,546.72 2,284.28 99.84 
     1.3 งบโครงการ  2,257,100.00   2,243,000.35        14,099.65  99.38 
  2. งบลงทนุ    707,300.00     707,300.00                    -    100.00 

     1.1 ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุขนาดกลาง     157,500.00  
    

157,500.00  
                  -    100.00 

     1.2 ก่อสร้างถนน     393,000.00  
    

393,000.00  
                  -    100.00 

     1.3 เครื่องถ่ายเอกสาร     105,000.00  
    

105,000.00  
                  -    100.00 

     1.4 เครื่องปรับอากาศ       51,800.00        51,800.00                    -    100.00 

     รวม  4,837,871.00 4,821,487.07      16,383.93  99.66 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ                  
ชีวภัณฑ์อย่างง่าย 

      61,000.00  61,000.00  0.00 100.00 
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ผลการปฏิบัติงานโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีทางการเกษตร  
        ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร  ซึ่งประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
        1. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะช า แปลงทดสอบและอื่นๆ 
        2. การพัฒนาเกษตรกร 
        3. การให้บริการเคล่ือนท่ี 
        4. การผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์         
        5. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
        6. การศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นท่ี 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่ 1  :  การพฒันาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแมพ่นัธุ์ โรงเรือนเพาะช า  
                    แปลงทดสอบและอ่ืนๆ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   เมษายน 2564– กันยายน 2564  
สถานที่ด าเนินการ       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                  พัฒนาจุดเรียนรู้ จ านวน 4 จุด 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน                                                                                                                               
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้ภายใน              
ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ในเขต
รับผิดชอบและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป สามารถเข้ามาศึกษา ดูงาน รวมทั้งรับค าปรึกษาปัญหาศัตรูพืช ตรวจวินิจฉัย และรับ
ศัตรูธรรมชาติไปใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ี  โดยด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เพื่อควบคุมศัตรูพืชให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 4 จุดเรียนรู้ ได้แก่ 
            1. จุดเรียนรู้แมลงเบียน 
            2. จุดเรียนรู้แมลงห้ า 
            3. จุดเรียนรู้สารสกัดพืชสมุนไพร 
            4. จุดเรียนรู้การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่ 2 :   การพัฒนาเกษตรกร  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)    ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ        จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 9 จังหวัด  
เป้าหมาย                   1. เกษตรกรท่ัวไป จ านวน  450 ราย 
                 2. เกษตรกรแกนน าและเครือข่าย จ านวน  20 ราย 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           1. เกษตรกรทั่วไป ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการศัตรูพืชเบื้องต้นโดยวิธีผสมผสาน” 
ท าการจัดฝึกอบรมในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท จ านวน 9 
จังหวัด จ านวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวม 10 วัน รวม 467 ราย จากเป้าหมายจ านวน 450 ราย เพิ่มขึน้ 17 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 103.78 ของจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ัวไปท่ีเข้ารับการอบรมฯ 

คร้ังที่ วันที่ สถานที ่ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1 17 ธ.ค. 63 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 45 45 
2 18 ธ.ค. 63 อบต.สะแกราบ ม.9 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 45 46 
3 23 ธ.ค. 63 วัดล าตะเคียน ต.ล าตะเคียน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 45 47 
4 24 ธ.ค. 63 ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 45 45 
5 11 ก.พ. 64 แปลงใหญ่ข้าวบางไก่เถ่ือน หมู่ท่ี 3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 45 46 
6 24 ก.พ. 64 ศาลาหมู่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 45 45 
7 25 ก.พ. 64 รร.สุเหร่าคลองสิบ หมู่ท่ี 8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 45 58 
8   2 มี.ค. 64 ศพก.อ าเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 45 45 
9   3 มี.ค. 64 ศจช.ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 45 45 

10   5 มี.ค. 64 ศพก.ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 45 45 
รวม 10 คร้ัง 450 467 
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        2. เกษตรกรแกนน าและเครือข่าย ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หมอพืชเบื้องต้นและการบริการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท โดยเป็นเกษตรกรจากอ าเภอ วัดสิงห์ อ าเภอหันคา อ าเภอหนองมะโมงและอ าเภอ
เนินขาม (อ าเภอละ 5 คน) รวมเกษตรกรทั้งหมด จ านวน  20 ราย ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเกษตรกรแกนน าและเครือข่ายท่ีเข้ารับการอบรมฯ 

คร้ังที่ วันที่ สถานที่ เป้าหมาย ผลงาน 
1 23 - 24 มี.ค. 64 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  

จังหวัดชัยนาท 
20 20 

รวม 1 คร้ัง 20 20 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่ 3   :   การให้บริการเคลื่อนที่ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท  
เป้าหมาย            3 ครั้ง 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  

 

            เป้าหมาย 3 ครั้ง ด าเนินการท้ังส้ินจ านวน 9 ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 532 ราย ดังนี้ 

คร้ังที่ วันที่ สถานที ่ จ านวนเกษตรกรที่ใช้บริการ 
(ราย) 

1 22 ธ.ค.63 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง                100 
2 29 ธ.ค.63 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท   20 
3 18 ก.พ.64 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท  26 
4 24 มี.ค.64 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท                100 
5 26 มี.ค.64 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 26 
6 30 มี.ค.64 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท                100 
7 9 เม.ย.64 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท                 100 
8 8 มิ.ย.64 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  30 
9 15 มิ.ย.64 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท  30 

รวม     532 ราย 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่  4 :  การผลติสื่อถ่ายทอดความรูท้างวิชาการและประชาสัมพนัธ์ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                 ผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 เรื่อง 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน   
           ผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้             
           1. วีดีทัศน์เรื่อง มวนพิฆาต แมลงตัวห้ าก าจัดหนอนศัตรูพืช 
            
 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่  5 : การบรหิารจัดการและติดตามประเมนิผล 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   สิงหาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                 10 ราย 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน   
           ด าเนินการติดตามและเก็บข้อมูลในการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว            
บางไก่เถื่อน หมู่ ท่ี 3 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป โดยสุ่มสัมภาษณ์รวมทั้งส้ินจ านวน 11 ราย 
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โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพทางการเกษตร : 
กิจกรรมที่  6 : การศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน   
           ด าเนินการศึกษาทดสอบจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่เร่ือง อัตราการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ควบคุม
แมลงหวี่ขาวยาสูบในมันส าปะหลังท่ีมีประสิทธิภาพของจังหวัดชัยนาท ปี 2564 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานได้ ดังน้ี  
                การศึกษาวิจัยเรื่อง อัตราการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบใน                
มันส าปะหลังท่ีมีประสิทธิภาพของจังหวัดชัยนาท ปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และศึกษาอัตราการใช้                 
เช้ือราบิวเวอเรียควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ รวมท้ังเพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เช้ือราบิวเวอเรียควบคุม               
แมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีจ านวน 2 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการศึกษาวิจัยในห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory tests) ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือราบิวเวอเรีย                  
กับกระบวนการศึกษาวิจัยในสภาพธรรมชาติ (Field Experiment) ด าเนินการวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ 
(RCBD) จ านวน 2 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า (Replication) สุ่มตัวอย่างมันส าปะหลังในแปลงขนาด กว้าง x ยาวเท่ากับ                   
3 เมตร x 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมโดยให้มีต้นตัวอย่างจ านวน 12 ต้นต่อหน่วยทดลองหรือ Block แล้วก าหนด               
สิ่งทดลองจ านวน 3 Treatment ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด รวบรวมข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานของเช้ือราบิวเวอเรีย 
ข้อมูลร้อยละการตายของแมลงหวี่ขาวยาสูบหลังฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอเรีย จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลองตามแผน             
การทดลอง RCBD จากน้ันวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ One-Way ANOVA แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย
วิธี DNMRT ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ด าเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564  
               ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอเรียโดยใช้อัตราท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อจ านวนการตายของ          
แมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยอัตราการใช้เช้ือราบิวเวอเรียชนิด                  
พร้อมใช้ในปริมาณท่ีมากกว่า (ต่อปริมาณน้ าท่ีเท่ากัน) สามารถท าลายแมลงหวี่ขาวยาสูบได้มากกว่าอัตราการใช้เช้ือรา               
บิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ในปริมาณท่ีน้อยกว่า ส่วนการศึกษาผลของการใช้เช้ือราบิวเวอเรียควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ                 
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีได้จากกรมส่งเสริมการเกษตร กับหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีแยกจาก
แมลงหวี่ขาวยาสูบ พบว่า หัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีแตกต่างกัน สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีแยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ า ตาลของกรมส่งเสริม
การเกษตร สามารถท าลายแมลงหวี่ขาวยาสูบได้มากกว่าหัวเช้ือราบิวเวอเรียท่ีแยกจากแมลงหวี่ขาวยาสูบ เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบในอัตราที่เท่ากัน 
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2. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตาม  
2. ผลิตสารสกัดธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่โดยวิธีผสมผสาน 

           4.  ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี 
            
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตาม  
กิจกรรมย่อย ลดความเส่ียงการระบาดศัตรูพืช  
                 - พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตาม จ านวน 2 แปลง 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ) กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ  อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย  จ านวน 2 แปลง 2 ชนิดพืช (ข้าวและผัก) 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

พืชชนิดที่ 1 ข้าว  
1. พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายพืช 2 ชนิด ด าเนินการได้ 2 ชนิด ในพื้นท่ีอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีรายละเอียดดังนี้                                
แปลงต้นแบบ เกษตรกรช่ือนายนิคม ชูเมือง ท่ีอยู่เลขท่ี 349/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท โทร. 089 – 7942289 ปลูกข้าวพันธุ์ กข 81 พื้นท่ี 6 ไร่ 2 งาน ปลูกวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 
เก็บเกี่ยววัน ท่ี  21 สิงหาคม 2564 (อายุ  105 วัน ) แปลงต้ังอยู่ ในพื้น ท่ี  ต.โพนางด าตก อ .สรรพยา                   
จ.ชัยนาท โดยก่อนท่ีเกษตรกรจะปลูกข้าว ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อน าไปปล่อยพร้อมกับ                
ระบบน้ าในแปลงและเพื่อใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ ด าเนินการส ารวจแปลงสัปดาห์ละครั้ง (ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 
2564 ถึงวัน ท่ี 13 กรกฎาคม 2564 รวมจ านวน 6 ครั้ง) เพื่อให้ทราบสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช                       
และสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เช้ือจุลินทรีย์ สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรใช้ในแปลง                 
ตามความเหมาะสม ผลการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช มีรายละเอียดดังนี้ 

 - สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะกล้า พบโรคไหม้ ร้อยละ 14, โรคใบจุดสีน้ าตาล ร้อยละ 
10 และพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ร้อยละ 4 เพล้ียจักจ่ันสีเขียว ร้อยละ 9 พบแมลงศัตรูธรรมชาติ ร้อยละ 50 โดย
พบแมงมุม แมลงปอเข็ม และแมลงวันตาโต และได้สนับสนุนเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (เช้ือ bacillus 
turingiensis, เช้ือราบิวเวอเรีย, เช้ือราเมตาไรเซียมและเช้ือราไตรโคเดอร์มา) 

- สัปดาห์ท่ี 2 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ได้แก่ โรคไหม้               
โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบขีดสีน้ าตาล ในปริมาณท่ีลดลงเพียงร้อยละ 7 เพล้ียจักจ่ันสีเขียวร้อยละ 2 พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติร้อยละ 20 โดยพบแมงมุม แมลงปอเข็ม ด้วงเต่าตัวห้ าและมวนจิงโจ้น้ าเล็ก ท้ังนี้ ได้สนับสนุนเช้ือจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูพืช (เช้ือราบิวเวอเรีย, เช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดสะเดา) 

- สัปดาห์ท่ี 3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 3 ประเภท
ผีเส้ือร้อยละ 5 และพบแมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 40 ท้ังนี้ ได้สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช (เช้ือราบิวเวอเรีย) 
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- สัปดาห์ท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 12 
ประเภทผีเส้ือร้อยละ 3 พบโรคพืชปริมาณน้อย และพบแมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 41 

- สัปดาห์ท่ี 5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ข้าวระยะต้ังท้อง พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 10 
ประเภทผีเส้ือร้อยละ 2 โรคพืชร้อยละ 10 และพบแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ พบการเข้าท าลายของ
เช้ือราเมตาไรเซียมในแมลงศัตรูพืชร้อยละ 10 

- สัปดาห์ท่ี 6 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ข้าวระยะต้ังท้อง พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 16 
โรคพืชปริมาณน้อย และพบแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

 ผลผลิตรวม 5,300 กก. ผลผลิตเฉล่ีย 815.385 กก./ไร่ พิกัด (Geographic) : lat = 15.081006,                         
lon = 100.270876 

ต้นทุนการผลิต 
รายการ

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าเตรียมดิน (ท้ังหมด) 1,200 
2 ค่าน้ ามัน (จ านวนครั้ง x จ านวนเงิน)    450 
3 ค่าหว่าน + ค่าเมล็ดพันธุ์ (ท้ังหมด) 2,175 
4 ค่าจ้างฉีดพ่น (จ านวนครั้ง x จ านวนเงิน) ใช้โดรน    350 
5 ค่าใส่ปุ๋ย / ปุ๋ย (ท้ังหมด) 2,300 
6 ค่าสารก าจัดศัตรูพืช (ท้ังหมด) 1,100 
7 ค่าสารก าจัดวัชพืช (ท้ังหมด) 1,880 
8 ค่าเข็น / ค่าเกี่ยว (ท้ังหมด) 3,230 

ต้นทุนรวมทั้งหมด         12,685 
รายได้ท้ังหมด (จ านวนเงินท่ีขายข้าวได้)         40,280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เกษตรกรมีก าไรท้ังส้ิน 40,280 – 12,685 = 27,595 บาท คิดเป็นจ านวน 4,245.385 บาทต่อไร ่
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2. แปลงเปรียบเทียบ เกษตรกร ช่ือนายนเร หอมเนียม ท่ีอยู่เลขท่ี 349 หมู่ ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. 081 – 9474992 ปลูกข้าวพันธุ์ หอมมะลิเวียดนาม พื้นท่ี 31 ไร่ ปลูกวันท่ี 
24 เมษายน 2564 เก็บเกี่ยววันท่ี 6 สิงหาคม 2564 (อายุ 104 วัน) แปลงต้ังอยู่ในพื้นท่ี ต.โพนางด าตก                   
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยให้เกษตรกรปลูกข้าวตามวิธีการและแนวทางการด าเนินงานของเกษตรกรเองท้ังหมด                
โดยศูนย์ฯ ก าหนดการติดตามสถานการณ์ในวันเดียวกันกับแปลงข้าวต้นแบบฯ ดังนี้ 

  - สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะกล้า พบโรคใบจุดสีน้ าตาล ร้อยละ 25 โรคใบขีด                 
สีน้ าตาล ร้อยละ 25 และพบเพล้ียจักจ่ันปีกลายหยัก ร้อยละ 2 เพล้ียจักจ่ันสีเขียว ร้อยละ 8 และยังพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ ร้อยละ 70 ได้แก่ แมงมุม แมลงปอเข็ม แมลงปอบ้านและด้วงเต่าตัวห้ า 

  - สัปดาห์ท่ี 2 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบโรคท่ีเกิดจากเช้ือรามากกว่าสัปดาห์ท่ี 1 ได้แก่ 
โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบขีดสีน้ าตาล ร้อยละ 40 จึงให้ค าแนะน าในการควบคุมการระบาดของโรค ส่วนแมลง
ศัตรูพืชท่ีพบ ได้แก่ เพล้ียจักจ่ันปีกลายหยักร้อยละ 2 เพล้ียจักจ่ันสีเขียวร้อยละ 4 แมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 20 โดยพบ
แมงมุมแมลงปอเข็ม และด้วงก้นกระดก 

  - สัปดาห์ท่ี 3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 6 ประเภท
ผีเส้ือร้อยละ 2 และโรคพืชร้อยละ 8 พบแมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 30 ท้ังนี้ในภาพรวมปริมาณศัตรูพืชมีจ านวนลดลง 

 - สัปดาห์ท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ข้าวระยะแตกกอ พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 18 
ประเภทผีเส้ือร้อยละ 4 แมลงบั่วร้อยละ 3 พบโรคพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในปริมาณน้อย 

 - สัปดาห์ท่ี 5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ข้าวระยะต้ังท้อง พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 22 
ประเภทผีเส้ือร้อยละ 5 โรคพืชปริมาณน้อย และพบแมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 36 ท้ังนี้ เกษตรกรใช้สารเคมี
ควบคุมแมลงศัตรูพืชก่อนส ารวจประมาณ 5 วัน 

- สัปดาห์ท่ี 6 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ข้าวระยะต้ังท้อง พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียรวมร้อยละ 36 
ประเภทผีเส้ือร้อยละ 8 โรคพืชปริมาณน้อย และพบแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

ผลผลิตรวม 25,000 กก. ผลผลิตเฉล่ีย 806.452 กก./ไร่ พิกัด (Geographic) : lat 15.081006,                    
lon = 100.270876 

  
ต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เกษตรกรมีก าไรท้ังส้ิน 216,625 – 120,360 = 96,265 บาท คิดเป็นจ านวน 3,105.323 บาทต่อไร่     
 

รายการที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าเตรียมดิน (ท้ังหมด) 10,900 
2 ค่าน้ ามัน (จ านวนครั้ง x จ านวนเงิน) 28,700 
3 ค่าหว่าน + ค่าเมล็ดพันธุ์ (ท้ังหมด) 7,700 
4 ค่าจ้างฉีดพ่น (จ านวนครั้ง x จ านวนเงิน) ใช้โดรน 10,000 
5 ค่าใส่ปุ๋ย / ปุ๋ย (ท้ังหมด) 20,460 
6 ค่าสารก าจัดศัตรูพืช (ท้ังหมด) 13,050 
7 ค่าสารก าจัดวัชพืช (ท้ังหมด) 10,000 
8 ค่าเข็น / ค่าเกี่ยว (ท้ังหมด) 19,550 

ต้นทุนรวมทั้งหมด 120,360 
รายได้ท้ังหมด (จ านวนเงินท่ีขายข้าวได้) 216,625 
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3) สรุปผลการด าเนินงาน แปลงต้นแบบข้าวมีรายได้มากกว่าแปลงเปรียบเทียบข้าวเป็นเงินจ านวน 

4,245.385 – 3,105.323 = 1,140.062 บาทต่อไร่ 
 
พืชชนิดที่ 2 ผัก 
1) แปลงต้นแบบ  ปลูกผักกรีนโอ็ค ในมุ้ งขนาดพื้น ท่ี 0 .25 ไร่ ปลูกวัน ท่ี 4 มิถุนายน 2564                 

เก็บเกี่ยววันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 (อายุ 36 วัน) แปลงต้ังอยู่ในพื้นท่ี ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท                 
โดยก่อนท่ีเกษตรกรจะปลูกผัก ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้กับแปลงผักและแช่เมล็ดพันธุ์ 
ด าเนินการส ารวจแปลงสัปดาห์ละครั้ง (ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 รวมจ านวน 
6 ครั้ง) เพื่อให้ทราบสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช แล้วสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เช้ือจุลินทรีย์                
สารสกัดสะเดา เพื่อให้ เกษตรกรใช้ในแปลงตามความเหมาะสม ผลการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช                        
มีรายละเอียดดังนี้ 

- สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 แปลงผักกรีนโอ็ค ไม่พบการท าลายของแมลงศัตรูพืช แต่พบโรคใบจุด 
ร้อยละ 3 จึงแนะน าให้เกษตรกรฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชและส ารวจแปลงเป็นประจ าสม่ าเสมอ               
เพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งหาทางและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ได้สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช      
(เช้ือ bacillus turingiensis, bacillus subtilis, เช้ือราไตรโคเดอร์มา และสารสกัดสะเดา) 

- สัปดาห์ท่ี 2 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 แปลงผักกรีนโอ็ค ไม่พบโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายในแปลง 
ท้ังนี้ เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการแปลงโดยวิธี ผสมผสาน ได้แก่ เช้ือบี ที เช้ือราบิวเวอเรียและ                          
เช้ือราไตรโคเดอร์มาท่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯในการบริหารจัดการแปลง 

- สัปดาห์ท่ี 3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ไม่พบการท าลายของศัตรูพืช เกษตรกรมีการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ท้ังนี้ได้ให้ค าแนะน าพร้อมสนับสนุนเช้ือจุลินทรีย์และสารสกัดสะเดาเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืช 

- สัปดาห์ท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้รับข้อมูลว่า พื้นท่ีบริเวณแปลงผัก มีความเส่ียงต่อโรคติดต่อซึ่ง
เกิดจากไวรัสโคโรนา จึงมิได้ด าเนินการส ารวจแปลง 

- สัปดาห์ท่ี 5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 พบหนอนกระทู้ผัก ร้อยละ 3 เกษตรกรมีการเก็บหนอนออกจาก
แปลงในเวลาเย็น 

- สัปดาห์ท่ี 6 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว 
          ผลผลิตท้ังแปลงรวม 160 กก. พิกัด (Geographic) : lat = 15.083578, lon = 100.283875 
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ต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกษตรกรมีก าไรท้ังส้ิน 14,400 – 1,000 = 13,400 บาท 

 
2. แปลงเปรียบเทียบ ปลูกผักผักเร้ดโอ็ค ในมุ้งขนาด 0.25 ไร่ ) ปลูกวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เก็บเกี่ยว

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 (อายุ 37 วัน) ผลผลิตท้ังแปลงรวม 155 กก. แปลงต้ังอยู่ในพื้นท่ี ต.โพนางด าตก                 
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยให้เกษตรกรปลูกผักตามวิธีการและแนวทางการด าเนินงานของเกษตรกรเองท้ังหมด โดย
ศูนย์ฯก าหนดการติดตามสถานการณ์ในวันเดียวกันกับแปลงผักต้นแบบฯ ดังนี้ 

- สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 แปลงนี้ เดิมปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ก้านขาว ส ารวจพบแมลงศัตรูพืช 
ได้แก่หนอนกระทู้ผัก ร้อยละ 40 ด้วงหมัดผักสีน้ าเงิน ร้อยละ 60 ท้ังนี้ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับเกษตรกร
เจ้าของแปลงและสรุปว่าจะด าเนินการปลูกใหม่ พร้อมวางแผนบริหารจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก 

- สัปดาห์ท่ี 2 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 แปลงผักเร้ดโอ็ค พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 20 และ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติร้อยละ 20 

- สัปดาห์ท่ี 3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 30 และพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติร้อยละ 10 

- สัปดาห์ท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้รับข้อมูลว่า พื้นท่ีบริเวณแปลงผัก มีความเส่ียงต่อโรคติดต่อซึ่ง
เกิดจากไวรัสโคโรนา จึงมิได้ด าเนินการส ารวจแปลง 

- สัปดาห์ท่ี 5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียร้อยละ 6 และพบหนอนกระทู้ผักร้อยละ 6 
- สัปดาห์ท่ี 6 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 พบแมลงศัตรูพืชประเภทเพล้ียและหนอน รวมร้อยละ 10 โดย

เกษตรกรวางแผนจะเก็บผลผลิตภายในสัปดาห์นี้ 
ผลผลิตรวมท้ังแปลงรวม 155 กก. พิกัด (Geographic) : lat = 15.083526, lon = 100.283907 
 
 

รายการที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าวัสดุปลูกต่อเมล็ดพันธุ์ 200 
2 ค่าปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยเคมี 300 
3 ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ (สารเคมี) 500 

ต้นทุนรวมทั้งหมด              1,000 
รายได้ท้ังหมด (จ านวนเงินท่ีขายผักได้)            14,400 
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ต้นทุนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรมีก าไรท้ังส้ิน 13,950 – 1,300 = 12,650 บาท 
เกษตรกรเจ้าของแปลงผัก ช่ือนายนิคม ชูเมือง ท่ีอยู่ เลขท่ี 349/1 หมู่ ท่ี  2 ต าบลโพนาง ด าตก                    

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. 089 – 7942289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** สรุปผลการด าเนินงาน แปลงต้นแบบผักมีรายได้มากกว่าแปลงเปรียบเทียบผักเป็นเงินจ านวน 750 บาท 

 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
กิจกรรมที่  2   :  ผลิตสารสกัดธรรมชาติ  
                    ผลิตสารสกัดสะเดา จ านวน 300 ลิตร สนับสนุน 9 จังหวัด ดังนี้ 
จังหวัด ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุร ี พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กทม รวม 

จ านวน 
(ลิตร) 

40 
ลิตร 

30
ลิตร 

30 
ลิตร 

40
ลิตร 

40
ลิตร 

30                        
ลิตร 

30            
ลิตร 

30   
ลิตร 

30 
ลิตร 

300
ลิตร 

 
 

รายการที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าวัสดุปลูกต่อเมล็ดพันธุ์  200 
2 ค่าปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยเคมี  300 
3 ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ (สารเคมี)   800 

ต้นทุนรวมทั้งหมด                    1,300 
รายได้ท้ังหมด (จ านวนเงินท่ีขายผักได้)                  13,950 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
กิจกรรมที่ 3   ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่โดยวิธีผสมผสาน (มันส าปะหลัง อ้อย)  
                   - ควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง 52 จุด 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)     กรกฎาคม 2564- สิงหาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ         จังหวัดชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี 
เป้าหมาย                    แปลงมันส าปะหลังตามพิกัดท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด จ านวน  52 จุด 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ผลิตศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนเพล้ียแป้ง
มันส าปะหลังสีชมพู และแมลงช้างปีกใส ควบคุมเพล้ียแป้งมันส าปะหลังโดยปล่อยแบบครอบคลุมพื้นท่ี ตามพิกัดท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 52 จุด ปล่อยจุดละ 200 ตัว โดยปล่อย 2 ครั้งในช่วงต้นฤดู
และกลางฤดูการผลิตมันส าปะหลัง ดังนี้ 
 จังหวัดชัยนาท 8 จุด ใน 2 อ าเภอ (อ.วัดสิงห์ และ อ.หันคา) ปล่อยแตนเบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
และแมลงช้างปีกใส น าไปปล่อยชนิดละ 3,200 ตัว รวมจ านวน 6,400 ตัว 

จังหวัดลพบุรี 41 จุด ใน 8 อ าเภอ (อ.โคกเจริญ โคกส าโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม ล าสนธิ                   
สระโบสถ์ หนองม่วง) ปล่อยแตนเบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพู และแมลงช้างปีกใส น าไปปล่อยชนิดละ 
16,400 รวม 32,800 ตัว 

จังหวัดสระบุรี 3 จุด ใน 2 อ าเภอ (อ.แก่งคอย และ อ.พระพุทธบาท) ปล่อยแตนเบียนเพล้ียแป้ง                          
มันส าปะหลังสีชมพู และแมลงช้างปีกใส น าไปปล่อยชนิดละ  1,200 ตัว รวม 2,400 ตัว 

รวมจ านวนศัตรูธรรมชาติท่ีปล่อยเพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ีใน 3 
จังหวัด ดังนี้ 

แตนเบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพ ู จ านวน 20,800 ตัว 
แมลงช้างปีกใส               จ านวน 20,800 ตัว 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
กิจกรรมที่ 4 : ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี 
กิจกรรมย่อย    1. ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 
                    2. ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชพร้อมใช้ 
                    3. ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)     กรกฎาคม 2564- สิงหาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ         ในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน 9 จังหวัด 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน 
                   1. ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช จ านวน 4,700 ขวด สนับสนุน 9 จังหวัด ๆ ละ 500 ขวด 
รวมเป็น 4,500 ขวด คงไว้ที่ ศทอ.ชัยนาท  200 ขวด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 

                 

                  

 

                   2. ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชพร้อมใช้ จ านวน 3,000 กิโลกรัม สนับสนุน 9 จังหวัด ๆ ละ 
300 กิโลกรัม รวมเป็น 2,700 กิโลกรัม คงไว้ที่ ศทอ.ชัยนาท  300 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 

 

 

 

                  3. ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ จ านวน 200,000 ตัว ควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ี โดยด าเนินการผลิต
ขยายศัตรูธรรมชาติจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
                      1. แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา จ านวน 1500 แผ่น 
                      2. แมลงหางหนีบ จ านวน 158,500 ตัว 
                      3. แตนเบียนบราคอน 40,000 ตัว                     

 

 

 
 
 
 
 

สนับสนุน ด าเนนิการ 
หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 1,831  ขวด 
หัวเช้ือราเมตาไรเซียม 1,474  ขวด 
หัวเช้ือราบิวเวอเรีย 1,418  ขวด 

รวม                4,723  ขวด 

สนับสนุน ด าเนนิการ 
เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้    1,475   กิโลกรัม 
เช้ือราเมตาไรเซียมพร้อมใช้    1,005   กิโลกรัม 
เช้ือราบิวเวอเรียพร้อมใช้      642   กิโลกรัม 

รวม   3,122   กิโลกรัม 

สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนนิการ 
แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา          1,500  แผ่น             1,750 แผ่น 
แมลงหางหนีบ      158,500  ตัว         165,000 ตัว 
แตนเบียนบราคอน        40,000  ตัว           41,200 ตัว 
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3. โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
กิจกรรม : สนบัสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที่  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)    ไตรมาสท่ี 1 ช่วงเดือนตุลาคม     -  ธันวาคม   2563      
                               ไตรมาสท่ี ๒ ช่วงเดือนมกราคม   -  มีนาคม    2564      
                               ไตรมาสท่ี 3 ช่วงเดือนเมษายน   -  มิถุนายน   2564      
                               ไตรมาสท่ี 4 ช่วงเดือนกรกฎาคม -  กันยายน   2564 
สถานที่ด าเนินการ        จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน 9 จังหวัด 
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 ได้ด าเนินการออกให้บริการสนับสนุน ปรึกษาวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสร้างความเสียหาย
ให้กับพื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกร ในจังหวัดต่างๆตามโครงการ ด าเนินการได้จ านวน 7 ครั้ง มีเกษตรเข้ารับ
บริการท้ังส้ิน 630 ราย มีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ วันที่ สถานที่ ผู้เข้ารบับรกิาร (ราย) 
1 22 ธ.ค. 2563 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 57 ราย 
2 24 ธ.ค. 2563 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 40 ราย 
3 23 ก.พ. 2564  ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 60 ราย 
4 11 มี.ค. 2564 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 57 ราย 
5 24 มี.ค. 2564 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี          81 ราย 
6   2 ก.ย. 2564 ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี          65 ราย     
7   3 ก.ย. 2564 ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท         270 ราย     

รวม 
 

       630 ราย   
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4. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรม พัฒนาศกัยภาพการด าเนนิงานศนูย์จดัการศตัรพูืชชุมชน 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)      ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564      
สถานที่ด าเนินการ          จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน 9 จังหวัด  
เป้าหมาย                     เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด   

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

ศูนย์ฯ ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
เป้าหมาย 3,120 ขวด   

สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
1. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 1,259 ขวด 1,324 ขวด 
2. หัวเช้ือราบิวเวอเรีย 860 ขวด 867 ขวด 
3. หัวเช้ือราเมตาไรเซียม 1,001 ขวด 978 ขวด 

รวม  3,169 ขวด 
            
           2. สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเพื่อป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พื้นท่ี 
1,150 ไร ่

   2.1) การจัดการศัตรูข้าว พื้นท่ี 400 ไร่  

สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
1. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา (ขวด)  25 ขวด  32 ขวด 

2. หัวเช้ือราบิวเวอเรีย/ 
เมตาไรเซียม (ขวด) 

 170 ขวด    196  ขวด 

3. สารสกัดสะเดา 200 ลิตร 200 ลิตร 

 

  2.2) การจัดการศัตรูอ้อยและพืชไร่อื่นๆ พื้นท่ี 500 ไร่  
สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

1. แตนเบียนทริโคแกรมมา (แผ่น)  3,000 แผ่น 3,000 แผ่น 

2. แมลงหางหนีบ (ตัว)  300,000 ตัว 300,000 ตัว 
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2.3) การจัดการศัตรูผัก พื้นท่ี 50 ไร่  
สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

1. เช้ือราไตรโคเดอร์มา/ 
บิวเวอเรีย พร้อมใช้ (กก.) 

100 กก. 185.75 กก. 

2. สารสกัดสะเดา (ลิตร) 50 ลิตร 129 ลิตร 

3. มวนตัวห้ า  (ตัว)  10,000 ตัว          10,000 ตัว 

2.5) การจัดการศัตรูไม้ผล พื้นท่ี 50 ไร่  
สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

 
 

      

1. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา (ขวด)  25 ขวด 25 ขวด 

2. สารสกัดสะเดา (ลิตร)  50 ลิตร 50 ลิตร 

2.6) การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม พื้นท่ี 150 ไร่  
สนับสนนุ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 

1. แตนเบียนบราคอน (ตัว)  30,000 ตัว      82,400 ตัว 

2. แตนเบียนทริโคแกรมมา (แผ่น)  1,000 แผ่น        1,420 แผ่น 

3. แมลงหางหนีบ (ตัว)  200,000 ตัว    200,000 ตัว 

4.หัวเช้ือราเมตาไรเซียม  (ขวด)  30 ขวด            44 ขวด 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ  
1. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกัน และก าจัดศัตรูพืชในพื้นท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการเข้าท าลายของโรคและแมลงต่าง  ๆ 
2. การถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
3. การค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพ สารชีวภัณฑ์ท่ีเกษตรกรผลิตใช้เอง 
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งานที่ไดร้ับมอบหมาย 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (เบิกแทนกรมการข้าว) 
กิจกรรม การสง่เสริมการบรหิารจดัการศตัรูข้าว 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564 

สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน  9 จังหวัด  
เป้าหมาย                  กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด จ านวน 54 กลุ่ม ได้แก่  

         1. กรุงเทพมหานคร  จ านวน    2   กลุ่ม     2. ชัยนาท                จ านวน     8   กลุ่ม 
         3. สิงห์บุรี     จ านวน    2   กลุ่ม    4. พระนครศรีอยุธยา    จ านวน     4   กลุ่ม         
         5. ปทุมธานี            จ านวน    6   กลุ่ม    6. นนทบุรี          จ านวน     2   กลุ่ม                           
         7. ลพบุรี                จ านวน  20   กลุ่ม    8. สระบุรี          จ านวน   10   กลุ่ม 

กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
            1. ส่งเสริมการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าว(ผลิตหัวเช้ือขยาย)                                                                  
               ผลิตขยายหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม
และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจ านวน 1,080 ขวด 

สนับสนุน เป้าหมาย ด าเนินการ 
1. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา    508 ขวด        514 ขวด 
2. หัวเช้ือราบิวเวอเรีย    300 ขวด        312 ขวด 
3. หัวเช้ือราเมตาไรเซียม    272 ขวด        274 ขวด 

รวม 1,080 ขวด     1,100 ขวด 

        2. ติดตามให้ค าแนะน าเรื่องการผลิตขยายและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าว จ านวน 8 จังหวัด 
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โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 
ว/ด/ป (ทีด่ าเนนิการ)   เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
สถานทีด่ าเนนิการ       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย           พัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดสะเดา 
        ด าเนินการศึกษาทดสอบจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดสะเดา ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ได้ส่งเอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบแผ่นเอกสาร 
Infographic จ านวน 1  อหน้า และน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯแบบเรื่องเล่า ให้แก่ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ดังภาพ 
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กิจกรรมภายในองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรูค้วามเข้าใจภายในองคก์ร 
กิจกรรมย่อย            การประชุมส านักงานประจ าเดือน 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
               ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ได้มีการประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ 
ทุกระดับเป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนการประชุมท่ีก าหนดไว้จ านวน 12 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกิจ หากมี 
ข้อราชการท่ีส าคัญต้องหารือและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน  

คร้ังที่ ประจ าเดือน วันที่ 
1 ตุลาคม        2563      6   ตุลาคม        2563 
2 พฤศจิกายน  2563      5   พฤศจิกายน  2563 
3 ธันวาคม      2563   30   ธันวาคม      2563 
4 มกราคม      2564   29   มกราคม      2564 
5 กุมภาพันธ์    2564      1   มีนาคม        2564 
6 มีนาคม        2564      4   มีนาคม        2564 
7 เมษายน       2564    27   เมษายน       2564 
8 พฤษภาคม    2564    28   พฤษภาคม    2564 
9 มิถุนายน      2564      6   กรกฎาคม     2564 

10 กรกฎาคม    2564      4   สิงหาคม       2564 
11 สิงหาคม      2564    30   สิงหาคม       2564 
12 กันยายน      2564    29   กันยายน      2564 
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กิจกรรมภายในองค์กร 
กิจกรรมที่ 2 การพฒันาสถานที ่
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                 ปรับปรุงส านักงานให้มีความสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการให้กับประชาชน   
                             และจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ฯ ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
           - กิจกรรม 5 ส./ Big cleaning day 
           - กิจกรรมการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 

วันที่ กิจกรรม ภาพประกอบ 
12  ตุลาคม 2563 ท าความสะอาดตามโครงการ 5 ส.และร่วมกัน

บ ารุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย 
ก าจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ า
ต้นไม้ในพื้นท่ีท่ีได้ปลูกต้นไม้ในโครงการวัน
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

15  ตุลาคม 2563 ด าเนินกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
บริเวณข้างรั้วของ ศทอ.ชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 

7 พฤษภาคม 2564 ด าเนินการปลูกต้นไม้ภายใน ศทอ.ชัยนาท
และใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่ง
ไม้และรดน้ าต้นไม้ในพืน้ท่ีท่ีได้ปลูกต้นไม้ 
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กิจกรรมภายในองค์กร 
กิจกรรมที่ 3 การร่วมกิจกรรมในวาระส าคญั 
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ       จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
13 ต.ค. 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
21 ต.ค. 2563 กิจกรรมน้อมระลึกเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
23 ต.ค. 2563 - พิธีวางพวงมาลา  เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                   

รัชกาลท่ี  5  และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ                          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5 ธ.ค. 2563 - พิธีท าบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบ ารุงรักษาต้นไม้และปล่อยปลา และพิธีจุดเทียน                   
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ  เพื่อน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ                   
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ                       
5 ธันวาคม 2563 

17 ม.ค. 2564 - พิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสาพฒันา "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ประจ าปี 2564  
18 ม.ค. 2564 - พิธี"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจ าปี 2564 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
22 ก.พ. 2564 - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
26 ก.พ. 2564 - พิธีเวียนเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์                     

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
31 มี.ค. 2564 -พิธีถวายราชสักการะ เน่ืองใน"วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" 

งานวันข้าราชการ พลเรือน ประจ าปี 2564 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
25 เม.ย. 2564 - เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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กิจกรรมภายในองค์กร 
กิจกรรมที่ 4 งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  
ว/ด/ป (ที่ด าเนินการ)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
เป้าหมาย                 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศทอ.ชัยนาท และเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจ     
กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ได้มีการจัดท าข่าวกิจกรรมและ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่างๆ ใน facebook / website ของศูนย์ฯ และรายงานในระบบรายงานข่าว
ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร (http://reportnews.doae.go.th) จ านวน  264 เรื่อง  

เดือน จ านวนข่าวประชาสัมพันธ ์(ข่าว) 
ตุลาคม         2563 13 
พฤศจิกายน   2563 11 
ธันวาคม       2563 21 
มกราคม       2564 20 
กุมภาพันธ์     2564 28 
มีนาคม         2564 33 
เมษายน        2564 16 
พฤษภาคม     2564 16 
มิถุนายน       2564 33 
กรกฎาคม     2564 28 
สิงหาคม       2564 18 
กันยายน       2564 27 

รวม                            264 
 
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมและนโยบายต่างๆ ของศูนย์ฯ 
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