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รายงานผลการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ในการขับเคลื่อนโครงการ
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่สาคัญของจังหวัดสตูล
กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ร ะบบส่ งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลักในการทางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเกษตร และพั ฒ นาเกษตรกรให้ ส ามารถประกอบอาชี พ
การเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา
มีการพัฒนาและปรับปรุง ระบบส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรตามการเปลี่ ยนแปลงของพื้น ที่ ข้อจากัดของทรัพยากรและกาลั งคน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส่ง เสริม
การเกษตรสามารถนาระบบส่งเสริมการเกษตรมาประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทางานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
จะทาให้เกิดความชัดเจนการทางานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานส่งเสริมการเกษตร งานนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และปัญหาเร่งด่วน
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อทาการเกษตร 595,042ไร่ ปัจจุบัน
การเกษตรจังหวัดสตูลประสบกับปัญหาด้านศัตรูพืชมากขึ้น โดยพบการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืชที่ทาให้
เกิดความเสียหาย คือ หนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุดพบการทาลายในข้าวโพด จานวน 14 ไร่ แมลงดาหนาม
พบการเข้าท าลายในมะพร้ าว จ านวน 137 ไร่ และหนอนหั ว ด าพบการเข้า ทาลายในมะพร้ าว จานวน
55.25 ไร่ เนื่องจากภาวะการเปลี่ย นแปลงของภูมิภาคและระบบนิเวศเกษตร ทาให้สถานการณ์ศัตรู พืช
ในจังหวัดสตูลมีความหลากหลายและเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กอร์ปกับนโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับ
การลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต เพื่อลดภาระต้นทุนการกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร ลดการระบาด ป้องกันความเสียหาย และควบคุมการระบาดของศัตรู พืช จาเป็นต้นมีการสร้าง
ความรู้ การติดตาม การควบคุมอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานการป้องกันกาจัดศัตรูพืชเกิดความสาเร็จ และเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร สานักงานเกษตร
จั ง หวั ด สตู ล ได้ น าระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร (T&V System) มาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
โดยใช้ ก ลไก 5 องค์ ป ระกอบของระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ แ ก่ การถ่ า ยทอดความรู้ การเยี่ ย มเยี ย น
การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน โดยมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. ประเด็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันกาจัด ศัตรูพืชที่สาคัญ
ให้แก่บุคลากรในสังกัดสานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตร จานวน 7 อาเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการ ผ่านเวที
ระบบส่งเสริมการเกษตร การประชุมและการฝึกอบรมเฉพาะกิจ ดังนี้
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1.1 ด้ า นแผนงานโครงการ โดยการถ่ า ยทอดนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและ
วางแผนการดาเนินงานโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
1.1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตรระดั บ อ าเภอ (DW) ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่
7 ธันวาคม 2561 ณ สตารินทร์รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสานักงาน
เกษตรจั งหวัดและส านั ก งานเกษตรอาเภอ รวม 65 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนิน งานโครงการของ
ส านั กงานเกษตรจั งหวัดสตูล ประกอบไปด้ว ย แผนงาน/โครงการ ของกลุ่ มส่ งเสริมและพัฒ นาการผลิ ต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และฝ่ายบริหารทั่วไป
ทาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป้าหมาย และวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงาน
โครงการ การแก้ไขปัญหาส่งเสริมการเกษตร และปัญหาของเกษตรกร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตรระดั บ อ าเภอ (DW) ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่
18 เมษายน 2562 ณ อุทยานแห่ งชาติห มู่เกาะเภตรา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ให้ กับเจ้าหน้าที่ส่ งเสริ ม
การเกษตรสานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอ รวม 40 คน โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คือ โรคและแมลงศัตรูพืชที่สาคัญในจังหวัดสตูล ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
รู้จักโรคและแมลงศัตรูพืชที่สาคัญในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล โรคแมลงที่กาลังระบาดในพื้นที่ดียิ่งขึ้น เช่น
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งเข้าทาลายในข้าวโพด แมลงดาหนาม หนอนหัวดา ด้วงแรดเข้าทาลายมะพร้าว
และโรครากขาวยางพารา พร้อมแนะนาวิธีและแนวทางป้องกันการระบาดและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดโรคและ
แมลงเข้าทาลายแล้ว
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1.1.2 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน (MM) ประชุมเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอแประจาเดือน
(DM) และประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจงประเด็นสาคัญและเป้าหมายในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตามการระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ ซึ่งบรรจุในวาระการประชุมเกษตรอาเภอทุกเดือน
กาหนดแผนและเป้าหมายในการดาเนินงาน สร้างการรับรู้และการปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงาน ให้กับเกษตรอาเภอ เพื่อถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ

1.2 ด้านวิชาการ โดยการเติมเต็มความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง
1.2.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จัดเวที
เสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน/การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
เรื่ อง การจั ดการศั ตรู พื ช ด้ ว ยวิ ธี ผ สมผสานตามแนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร และศู นย์ ส่ งเสริ ม เทคโนโลยี
การเกษตรด้ า นอารั ก ขาพื ช จั ง หวั ด สงขลา การพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร หลั ก สู ต ร
Plant Doctor ทาให้ เจ้ าหน้ า ที่ มีค วามรู้ ความเข้าใจในเรื่ อ งโรคและแมลงศั ตรู พืช สามารถเป็นวิท ยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ พร้อมเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
1.2.2 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช ระดับอาเภอ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขา
พืช สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบทะเบียนเกษตรกรกับระบบจากัดการใช้
สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) และแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการจากัด
การใช้เคมี 3 ชนิด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อสร้างความ
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เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการจากัดการใช้ 3 สาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

1.2.3 ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานอารั ก ขาพื ช ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สตู ล และ
สานักงานเกษตรอาเภอ รวม 8 คน โดยกรมวิชาการเกษตร หลักสูตร “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่อง การใช้
วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 62
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการใช้วัตถุอันตราย 3 สาร สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตร พร้อมเป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหาและให้คาแนะนาให้กับเกษตรกรที่ต้องการใช้ 3 สารอันตราย

2. ประเด็นการเยี่ยมเยียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่ม
และรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง มีการ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับ เกษตรกร รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานโครงการและแก้ไข
ปัญหา โดยได้ดาเนินการเยี่ยมเยียน ดังนี้
2.1 ชี้แจงประเด็นสาคัญและเป้าหมายในการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่สาคัญของ
จังหวัดสตูล ในเวทีประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ จังหวัดสตูล ให้กับคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รวม 14 ราย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ศพก.
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศพก.อาเภอละงู จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3
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เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศพก.เมืองสตูล จังหวัดสตูล และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ
ศพก.อาเภอควนโดน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ เช่น การ
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช การเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และมาตรการจากัดการใช้
สารเคมีอันตราย3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) คณะกรรมการฯ สามารถนาความรู้
ไปเผยแพร่และถ่ายทอดสู่เกษตรกรในชุมชนได้

2.2 จั ด งานวั น รณรงค์ ก ารใช้ ปุ๋ ย เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์จากหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อค้นหาอาการ
ขาดธาตุอาหารที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคของพืช พร้อมสาธิตการวิ เคราะห์ดินอย่างง่ายและให้คาแนะนาแก้ไข
ปัญหาอาการขาดธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี ทาให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดินและปุ๋ยมากขึ้น
เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องตรงตามค่าวิเคราะห์ ทาให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรค
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2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร ดาเนินการเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 และจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอละงู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อให้
เกษตรกรผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช และเกษตรกรผู้ผ่านการเรียนรู้และมี
ผลงานโดดเด่น สามารถเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลในด้านการอารักขาพืชให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมถึงเผยแพร่กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรให้เป็นที่
รู้จักของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปด้วย
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2.4 การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่
ของสานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรจังหวัด ดังนี้
- การให้คาแนะนาแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้น /เกิดการ
ระบาดจนผลผลิตได้รับความเสียหาย รวมถึงการป้องกันกาจัด เพื่อไม่ให้มีการเกิดขึ้นของโรคและแมลงต่อไป
ผลที่ได้รับคือ เกษตรกรให้ความสนใจและนาคาแนะนาไปใช้เพื่อป้องกันการลุกลามในกรณีที่เกิดการระบาด
แล้ว และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นของโรคและแมลง

ภาพ : การเยีย่ มเยียนและให้ คาแนะนาแก่เกษตรกรของเจ้ าหน้ าทีส่ านักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
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3. ประเด็นการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การดาเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืช ของจังหวัดสตูล มีการสนับสนุนเพื่อประสิทธิภาพการทางาน
ในพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และด้านวิชาการ ดังนี้
3.1 ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญกาลังใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ให้กับสานักงานเกษตรอาเภอๆละ 1 ชุด รวม 7 ชุด

3.1.2 สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม า เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม
และสารสกัดจากสะเดา ให้กับสานักงานเกษตร 7 อาเภอ เพื่อนาไปผลิตขยาย/ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตขยาย
สารชีวภัณฑ์ นาไปใช้ในการป้องกันควบคุมศัตรูพืช
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3.1.3 สนับสนุนเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชของสานักงานเกษตรอาเภอ

3.2 ด้านวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
สงขลา สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กลุ่ม/ฝ่ายของสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
3.2.1 สนับสนุนองค์ความรู้ เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช และวิธีการป้องกันกาจัด โดยการจัด
นิทรรศการในงานบริการต่างๆ เช่น
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (fieldday)

โครงการหน่วยเคลื่อนที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล
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3.2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการเตือนการระบาดของโรคและ
ศัตรูพืชที่สาคัญ ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปรับทราบ โดยจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
ของสานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอ สปอตวิทยุ website สานักงานเกษตรจังหวัดและ
อาเภอ และ application line : อารักขาพืชสตูล
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4. ประเด็นการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การนิเทศงาน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กระตุ้นเร่งรัด และติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ว่ามี
ความสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ให้สามารถแก้ไข ปัญหา อุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดสตูลได้ จัดทาเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสตูล ปี 2562 (จานวน 28 ตัวชี้วัด) เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานฯ ระดับอาเภอ
ในเวทีการติดตามนิเทศงานของสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ดังนั้นสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จึงกาหนด
การนิเทศงาน ประจาปี 2562 ดังนี้
อาเภอ เมืองสตูล
เดือน
วันที่
ตุลาคม 61
พฤศจิกายน 61
9
ธันวาคม 61
มกราคม 62
10
กุมภาพันธ์ 62
มีนาคม 62
13
เมษายน 62
พฤษภาคม 62
14
มิถุนายน 62
กรกฎาคม 62
12
สิงหาคม 62
กันยายน 62
12

ละงู
วันที่

ทุ่งหว้า
วันที่

ควนกาหลง
วันที่

ท่าแพ
วันที่

ควนโดน
วันที่

มะนัง
วันที่

6

6

8

7

8

7

11

11

9

8

9

8

14

14

12

15

12

15

15

15

17

16

17

16

9

9

11

10

11

10

13

13

11

10

11
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คณะนิเทศงาน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดสตูล เป็นหัวหน้าคณะนิเทศ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นคณะนิเทศ และ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นเลขานุการ
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชเป็นหนึ่งในประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัด
สตูล ปี 2562 ในการนิเทศงานของสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล นิเทศงานอาเภอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 7 อาเภอ อาเภอละ 6 ครั้ง ดาเนินการไปแล้ว 5 ครั้ง (ต.ค.61 – ส.ค.61) ครั้งสุดท้ายนิเทศงานในเดือน
กันยายน โดยการนิเทศงานทุกครั้งกาหนดประเด็นเรื่องศัตรูพืช คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และการติดตามการระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ เป็นประเด็นหลัก
ในการติดตาม เพื่อให้คณะนิเทศงานได้ติดตามผล/สนับสนุน/และแก้ไขปัญหาเรื่องศัตรูพืชในจังหวัดสตูล
สาเร็จตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ศัตรูที่ระบาดได้สาเร็จลุล่วง
ผลจากนิเทศงาน
- เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ มีความเข้าใจการดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับ การ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชของจังหวัดสตูล และดาเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จตามแผนงาน
- เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ มการเกษตรระดับ อาเภอปฏิบัติ งานเยี่ย มเยี ยนและแก้ ไ ขปั ญหาศัตรู พืช ให้ แ ก่
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้อง
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- สร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอจากการได้รับการสนับสนุน
และคาแนะนาจากคณะนิเทศ

5. ประเด็นการจัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การจัดการข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มอารักขาพืช และการติดตามการระบาดของศัตรูพืช
ที่สาคัญของจังหวัดสตูล ประกอบด้วย
5.1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้เน้นย้าสานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ ดาเนินการ
- รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะ 4 ชนิดที่พบ
การเข้าทาลายมากที่สุดในจังหวัดสตูล คือ หนอนหัวดา แมลงดาหนาม ด้วงแรด และหนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุด สานักงานเกษตรอาเภอรายงานข้อมูล แบบ file excel ให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบทุกวันจันทร์
ก่อนเวลา 16.30 น. และจังหวัดรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชจังหวัดสตูลให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบทุกวันพุธ ก่อน 12.00 น.

14

- รายงานข้อมูล แปลงติดตามสถานการณ์ศั ตรูพืช เป็นประจาทุกสั ปดาห์ โดยจังหวัดสตูล
มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จานวน 27 แปลง ทั้ง 7 อาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอรายงานข้อมูลแบบ
file excel ให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. และจังหวัดรายงานข้อมูล แปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันพุธ ก่อน 12.00 น.

การรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
ของทุกอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัดสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืชที่กาลัง
มีการระบาดและควบคุมการระบาดให้อยู่ในพื้นที่จากัด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการระบาดของ
ศัตรูพืชเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน/กาจัดการระบาดของศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร
5.2 กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
ศัตรูพชื ให้แก่สานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
(1) หากเกิดการระบาดของศัตรู พืช ในพื้นที่ ให้ ส านักงานเกษตรอาเภอดาเนินการลงพื้ น ที่
เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมให้คาแนะนาแก่เกษตรในเบื้องต้น เพื่อควบคุมสถานการณ์
การระบาดให้อยู่ในพื้นที่จากัด
(2) สานักงานเกษตรอาเภอรายงานข้อมูลการระบาดให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบทันที และ
รายงานข้อมูลแบบไฟล์ excel ให้สานักงานเกษตรจังหวัดทุกสัปดาห์
(3) สานักงานเกษตรอาเภอ/จังหวัดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลและให้คาแนะนาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
(4) ให้เจ้ า หน้า ที่ ส านักงานเกษตรอาเภอ/จั ง หวั ด เฝ้ า ระวั ง การระบาด และสร้า งการรับ รู้ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หากเกิดการระบาด เกษตรกรสามารถควบคุม/กาจัด ได้ทันท่วงทีและจากัดพื้นที่การระบาด
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6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการ
6.1 ปัญหาอุปสรรค
- ยังมีเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศัตรูพืชน้อย มักจะปล่อยให้เกิดความเสียหาย
ต่อพืชรุนแรง จึงจะแจ้งสถานการณ์การระบาดหรือการเกิดโรค/แมลงให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทาให้ความสาเร็จของ
โครงการฯ มีความล่าช้า
- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านศัตรูพืชมีไม่เพียงพอ ทาให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า
ในบางพื้นที่
- สารชี ว ภั ณ ฑ์ แ ละแมลงศั ต รู ธ รรมชาติ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาศั ต รู พื ช
มีไม่เพียงพอ
6.2 ข้อเสนอแนะ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกาจัด ศัตรูพืชแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้ อม ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องรู้ทัน
เรื่องศัตรูพืช
- สร้างการรับรู้เรื่องศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และ
การเยี่ยมเยียน
7. ปัจจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ
- ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
- ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนสิ่งทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ้องการในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อ ง เกษตรกรเกิดความรู้ความ
เข้าใจ และนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ ทาให้ การทางานแก้ไขปัญหาให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่
มีความทันท่วงที มีโอกาสและเวลาในการเยี่ยมเพียงพอ ทาให้เห็นผลการทางานเป็นรูปธรรม
- มีข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สถานการณ์การระบาดของศัตรู พืช
เพื่ออธิบายแนวโน้มเรื่องการระบาดของศัตรูพืช และการขอสนับสนุนสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

;
ผู้รายงานและรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ชื่อ นางสางสุชิรา บัวมาศ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงาน เกษตรจังหวัดสตูล
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