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หลกัการและเหตุผล
• การระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น



ปัญหาทีค้่นพบ
• เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร ขาดความรู้ความเช่ียวชาญในงานอารักขาพืช
ไม่สามารถวินิจฉยัศตัรูพืชได้อยา่งถกูต้อง



วตัถุประสงค์

• 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ใน
การผลิตสื่อด้านอารักขาพืช 

• 2. เพื่อให้ได้สื่อความรู้ด้านอารักขาพืชน าไป
เผยแพรไ่ด้



1.
• เจ้าหน้าที่อารักขาพชืสามารถเตือนการระบาดศัตรูพืชได้อย่าง

ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ป้องกันการ
ระบาดของศัตรูพืชในวงกว้าง 

2.

• สื่อความรู้ด้านอารักขาพืชที่เจ้าหน้าที่ผลิตขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยใน
การพัฒนาความรู้ และเป็นแนวทางในการท างานด้านอารักขาพืช
ส าหรับเจ้าหน้าที่รุ่นต่อๆไป และเกษตรกร ให้สามารถเป็นตัวอย่าง
และปรับใช้ในการท างาน

3.
• มีการเผยแพร่ผลงานด้านการอารักขาพืชของกรมส่งเสริม

การเกษตรให้เป็นท่ีประจักษ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ประเด็นที่จะด าเนินการเพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้เจ้าหนา้ที่
อารักขาพืช โดยการปรึกษาพูดคุยกับทีมงานอาวุโส 

ผู้ที่มีความรู้ในการจัดท าสื่อวิดทิัศน ์สื่อความรู้ด้านการ
อารักขาพืช การจัดท าข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตสือ่เผยแพร่ทีม่ีคุณภาพเพือ่
ใช้ในงานอารักขาพืชเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

รับสมัครผู้สนใจจะพัฒนาตนเองเข้าร่วมการฝกึอบรม 20 คน 
จาก 8 จังหวัด

ก าหนด
เป้าหมาย

หาแนวร่วม
ด าเนินการ

จัดท า
โครงการ

รับสมัคร
ผู้สนใจ

การด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหา  



ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อเผยแพร่ที่มี
คุณภาพเพื่อใช้ในงานอารักขาพืช



ฝึกปฏิบัติการเขียน
บทความและสคลิป
วีดีโอในงานอารักขาพืช 
โดยกลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

สิ่งที่ต้องค าถึง และ
แหล่งข้อมูล เพื่อให้การเตือน

การระบาดมีประสิทธิภาพ 
พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว 
โดย กองส่งเสริมการอารักขา

พืชและจัดการดินปุ๋ย

การจัดองค์ประกอบภาพ 
การตัดต่อวิดีโอด้วยตัดต่อ
ภาพบนมือถือ การ 
Upload วิดีโอ เผยแพร่
บน Youtube
โดย สสก. 7 นม.

บทความวิชาการ
ในงานด้านอารักขาพืช 
โดย กลุ่มเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมการเกษตร

ความรู้
โปรแกรมการตัด
ต่อวีดีโอเบ้ืองต้น 

เทคนิคการ
เขียนข่าวเตือน
การระบาด
ศัตรูพืช  

เทคนิคการเขียน
สคลิปวีดีโอในงาน
อารักขาพืช 

เทคนิคการ
เขียนบทความ
ทางวิชาการ

เนื้อหาวิชา



มอบหมายภารกิจ ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งผลงานการ
จัดท าสื่อความรู้ด้านอารักขาพืช 

1. เป็นผลการจัดท าสื่อวีดีทัศน์ความรู้ด้านการอารักขาพืช หรือผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานอารักขาพืช ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดขึ้น
หรือการประชาสัมพันธ์โครงการ 

2. ความยาวของวีดีทัศน์ ไม่ต่ ากว่า 2 นาที 

3. บทท้ายให้ใส่รายละเอียดการจัดท า เช่น ชื่อผู้จัดท า หน่วยงาน สถานที่
ถ่ายท า ชื่อเกษตรกร / ชื่อศูนย์ฯ /ชื่อกลุ่ม  ปีที่จัดท า เป็นต้น



6. ผลที่เกดิขึน้

6.1 ผลงานการผลติสื่อด้านอารักขาพืช

ผู้ศกึษาได้ท าแบบสอบถามและขอความร่วมมือให้ผู้ผา่นการฝึกอบรม
หลกัสตูร การผลติสื่อเผยแพร่ท่ีมีคณุภาพเพื่อใช้ในงานอารักขาพืช ระหวา่ง
วนัท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมุส านกังานเกษตรจงัหวดั
อบุลราชธานี จ านวน 20 คน จดัท าผลงานสื่อด้านอารักขาพืช  ได้ผลงาน
ดงันี ้



ที่ ชนิด/ชื่อเรื่องสื่อ จ านวน ช่องทางในการเผยแพร่
1. ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

1.1 โรคไหม้ข้าว
1.2 โรคขอบใบแห้ง 
1.3 โรคโคนเน่าหัวเน่า มันส าปะหลัง
1.4 แมลงบั่วในนาข้าว
1.5 ไรแดง
1.6 ด้วงด า
1.7 เพลี้ยไฟ
1.8 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
1.9 หนอนกอข้าว
1.10 หนอนกระทู้กล้า 
1.12 โรคแคงเกอร์มะนาว

รวม

11 ข่าว
3 ข่าว
3 ข่าว
1 ข่าว
4 ข่าว
4 ข่าว
5 ข่าว
6 ข่าว
1 ข่าว
2 ข่าว
1 ข่าว

41 ข่าว

- ยูทูป
- ไลน์กลุ่ม ของจังหวัด 
และเขต 
- เฟสบุ๊คส านักงานเกษตร
อ าเภอ
- หนังสือราชการ
- หอกระจายข่าว
- รายการวิทยุชุมชน
- สถานีวิทยุ
- ปิดประกาศ
- เวทีประชุมเกษตรกร



ที่ ชนิด/ชื่อเรื่องสื่อ จ านวน ช่องทางในการเผยแพร่
2 วีดทิัศน์ เรื่อง

2.1 การเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว
2.2 การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลัง
2.3 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
2.4 มาเพิ่มมูลค่าฟางข้าวกันเถอะ
2.5 มาผลิตสารไล่ ก าจัด แมลง ด้วยตนเอง
2.6 การควบคุมและป้องกันโรคไหม้ข้าว
2.7 การท ากับดักแมลงวันผลไม้
2.8 ติดตามโครงการป้องกันก าจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสาน
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ
2.9 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

7 เรื่อง
4 เรื่อง
5 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

1 เรื่อง
1 เรื่อง

- ยูทูป
- ไลน์
- เฟสบุคส านักงานเกษตร
อ าเภอ



ที่ ชนิด/ชื่อเรื่องสื่อ จ านวน ช่องทางในการเผยแพร่
2 วีดิทัศน์ เรื่อง

2.10 เรียนรู้ป้องกันการจัดการโรคไหม้ข้าว จังหวัด
สุรินทร์
2.11 หยุดใช้สารเคมี ท าเชื้อราเขียวใช้แทน ดีๆๆ
2.12 การควบคุมโรคไหม้ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์
2.13 โรคไหม้ข้าวอ าเภอม่วงสามสิบ
2.14 สถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอ าเภอม่วง
สามสิบ
2.15 เกษตรศรีเมืองใหม่-การขยายเชื้อราไตร
โคเดอรม์า
2.16 การท ากับดักแมลงวันผลไม้จากขวดพลาสติก
2.17 การหมัก 16 ธาตุ
2.18 เกษตรศรีเมืองใหม-่สาธิตการขยายเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย (เชื้อราท าลายแมลง)

รวม

1 เรื่อง

1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

31 เรื่อง

- ยูทูป
- ไลน์
- เฟสบุคส านักงานเกษตร
อ าเภอ



มากกวา่แรงจูงใจจากเงินรางวลั





การจดัฝึกอบรมเพ่ิมเติม
จังหวัดชัยภูมิจะด าเนินการจัดฝึกอบรมโดยให้เจ้าหน้าที่อารกัขาพชืจาก

ทุกอ าเภอเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะใช้งบประมาณของจังหวัดชยัภูมิ โดยขอ
ความร่วมมือให้ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที ่7 จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 35 คน ซึ่งจังหวัดชัยภูมิก าหนดให้การเขียนข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชเป็นตัวชี้วัดของทุกอ าเภอ



ผลที่เกิดขึ้นต่องาน

• เจ้าหน้าท่ีเข้าใจหลกัการเขียนขา่วเตือน
การระบาดศตัรูพืชมากขึน้ อนัจะสง่ผลดี
ตอ่การเตือนการระบาดในพืน้ท่ี ซึง่จะเป็น
การปอ้งกนัและเฝา้ระวงัไม่ให้มีการ
ระบาดในวงกว้างได้ 

• ได้แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดั
ฝึกอบรมในครัง้ตอ่ไป 

• ได้วีดีทศัน์องค์ความรู้ท่ีจะน าไปใช้
ถ่ายทอดให้กบัเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืชเป็น
แนวทางในการท างานอารักขาพืชในพืน้ท่ี

ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร

• สสก 7 นม. มีสื่อความรู้ด้าน
อารักขาพืชที่เจ้าหน้าที่ผลิตขึ้น 
ให้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
พัฒนาความรู้ และเป็นแนวทาง
ในการท างานด้านอารักขาพชื
ส าหรับเจ้าหน้าที่รุ่นต่อๆไป และ
เกษตรกร ให้สามารถเป็น
ตัวอย่างและปรับใช้ในการท างาน

• มีการเผยแพร่ผลงานด้านการ
อารักขาพืชของกรมส่งเสริม
การเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์

สรุป


