
 

จัดนิทรรศการและใหค้วามรู้ เร่ืองการจัดการโรคแมลงศัตรูพชืโดยชีววิธี 

       วั นที่  13  กุมภา พั นธ์  25 63  ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม เ ท ค โ น โล ยี ก า ร เ กษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการ พร้อมทั้ง
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และสารสกัดสะเดา ในโครงการ
จังหวัดสงขลาเคลื่อนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  
ณ วัดเขาแก้ว ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยง
เกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน 
130 ราย  
        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี 2563 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เกษตรกร เข้าร่วม 120 ราย 

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการ เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 
โดยชีววิธี พืชปาล์มน้ ามัน ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม ่
(Field day) ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล เกษตรกรเข้า ร่วม 
100 ราย 
 
  

กรมส่งเสริมการเกษตร 

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในการน้ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมรับเสด็จ 

 

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี



วิทยากร หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการด าเนินการคลินิกพืช รุ่นที่ ๒  
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 

        วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการด าเนินการคลินิกพืช 
รุ่นที่ 2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์  
รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
อารักขาพืชระดับอ าเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร ศรีสะ เกษ 
อุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.ขอนแก่น-
ศทอ.นครราชสีมา) จ านวน 93 คน คณะวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช (จังหวัดสงขลา-ขอนแก่น-นครราชสีมา) และกองส่งเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ย จ านวน 12 คน  เน้ือหาประกอบด้วย 1.การวินิจฉัยอาการผิดปกติ
ของพืช 2.การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 3.การจัดการศัตรูพืชตามวิธีการ 
Green&Yellow list  4.แนวทางการด าเนินงานคลินิกพืช  
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชให้มี
ความรู้เก่ียวกับการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช ตลอดจนแนวทางการให้บริการคลินิก
พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ร้อยละ 
82.09 

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูไม้ผลและการ
ป้องกันก าจัด แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานไม้ผลอัตลักษณ์พื้นที่
ภาคใต้ 14 จังหวัด จ านวน 139 คน ตามโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านไมผ้ลอัตลักษณ์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
กระบี่ 

วิทยากร เร่ืองการจัดการโรคและแมลงศัตรูไม้ผล การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้  

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง  

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง โรงเรียน
เกษตรกรผัก เรื่องการผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูพืช 
พร้อมฝึกปฏิบัติ เกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต าบลบ้าน
ขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการประเมินความรู้เกษตรกร ร้อยละ 91.66 



ถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กิจกรรม
โครงการปลูกผักริมรั้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักริมรั้วปลอดสารพิษไว้
บริโภค ส่งเสริม การท าการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ สวนพอเพียงคลองช้าง หมู่ 9 ต. บางเหรียง อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 40 ราย  
      เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในพื้นที่พบปัญหาแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ย
ต่างๆ ไรศัตรูพืช แมลงวันผลไม้ เป็นต้น และได้ให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดโดยการใช้
เชื้อราบิวเวอเรีย 

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรกลุ่มท านาอินทรีย์  ต าบลตะโหมด อ าเภอ 
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่องการจัดท าปฏิทินปลูกข้าวนาอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติการท า
ปฏิทินปลูกข้าวเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 20 คน 

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มท านาอินทรีย์ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

      วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ โรงแรม เมาท์เทนบีช พัทยา  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
ก าจัดแมลงแบบเกษตรกรท าใช้เอง รุ่นที่ 6  ณ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถจะน าเทคโนโลยีการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
ก าจัดแมลงศัตรูพืชมาเพิ่มศักยภาพการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป 

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ประกอบด้วย 
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพ 
ไมโคไรซ่า ณ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดย
มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ 
เข้าร่วมจ านวน 30 คน 



     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และส านักงานเรือนรับรองที่ประทับ
คลองหอยโข่ง ติดตามและควบคุมสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวและพืชอื่น ๆ 
รอบเรือนรับรอง ระหว่างวันที่  ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ 2563 พบการท าลาย
ของแมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง และด้วงแรดมะพร้าว ด าเนินการควบคุมโดย
ใช้เชื้อราบิวเวอเรียฉีดพ่น พร้อมทั้งวางกับดักฟีโรโมนก าจัดด้วงแรด 
นอกจากน้ีได้ใส่ปุ๋ยโบรอนทางดิน เน่ืองจากต้นพืชแสดงอาการขาดธาตุ
โบรอน 
 

วางแผนจัดการศัตรูมะพร้าวบริเวณรอบเรือนที่ประทับ อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

      วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอธารโต  
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลแปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
ของนายสุชาติ หงส์แก้ว ณ หมู่ที่ 2 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา  
ท าการตรวจนับจ านวนต้น ระบุพิกัดแปลง และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ
การจัดการแปลง เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดท าแปลงต่อไป 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลแปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

         ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  ๑ ๑ –๑ ๔  กุ ม ภ า พั น ธ์  ๒ ๕ ๖ ๓  ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรคพืช
แมลงศัตรูพืชและอาการผิดปกติจากการขาดธาตุอาหารในแปลงผักของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และ
ความก้าวหน้าโรงเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต 

 ติดตามสถานการณ์โรคพืชแมลงศัตรูพืชโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค ์
ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  

         วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรคพืชแมลงศัตรูพืช และ
โรงเรือนเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต) 
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ต าบลควนกาหลง  
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

       ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
 ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรคพืชแมลงศัตรูพืช อาการ
ผิดปกติของพืช  และให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในแปลงผักของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

 ติดตามสถานการณ์โรคพืชแมลงศัตรูพืชของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน  
ต าบลปาดังเบซาร ์อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 



ส ารวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 

         วันที่  7 กุมภาพันธ์  2563 ศูนย์ส่ งเสริม ทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจศัตรูพืช ในแปลงต้นแบบติดตาม
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ซ่ึงเป็นแปลงของ นายเรียง ทองเภา ม. 4  
ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา พบว่า หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดลดลง และ
เพลี้ยจ๊ักจ่ันสีขาวกระจายทั่วแปลง นอกจากน้ียังพบศัตรูธรรมชาติมากขึ้น เช่น 
ต๊ักแตนหนวดยาว ด้วงเต่าตัวห้ า ด้วงก้นกระดก แมงมุม และมวนเขียวดูดไข่
มากขึ้น ในคร้ังน้ีได้แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจศัตรูพืช แนะน าให้รู้จักกลุ่มไข่
ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ส าหรับเพลี้ยจักจ่ันสีขาวมีศัตรูธรรมชาติควบคุมได้ 

        วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่ง เสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงต้นแบบ
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา  แนะน าเกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงข้าวโพด ถ้าพบหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดให้จับท าลาย และหากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเพิ่มจ านวน
มากขึ้นให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 
         วันที่  21 กุมภาพันธ์  2563 ศูนย์ส่ งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงต้นแบบ
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา  พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีการระบาดลดลงจากสัปดาห์ที่
แล้ว มีต้นข้าวโพดหักสาเหตุเกิดจากลมแรง และพบเชื้อแบคทีเรียเข้าท าลาย
บริเวณแผลที่หักมีอาการเน่าและส่งกลิ่นเหม็น โดยแนะน าให้เกษตรกรน าต้น
ข้าวโพดที่หักออกนอกแปลง 
           วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงต้นแบบ
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดน้อย และพบหนอนเจาะ
ล าต้น เพลี้ยอ่อนเล็กน้อย และอาการขาดธาตุเหล็ก แนะน าให้เกษตรกรหม่ัน
ส ารวจ และควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และหนอนเจาะล าต้น และ
ปรับ pH ดินให้เหมาะสมส าหรับฤดูกาลผลิตถัดไป 
 


