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ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๐  
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โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

         ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานวันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานครอบคลุม
พื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกร หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคคลทั่วไป และให้ความส าคัญในการป้องกันก าจัด
หนอนหัวด าได้อย่างยั่งยืน ตัดวงจรหนอนหัวด าไม่ให้ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ได้ให้
ความส าคัญในการป้องกันและก าจัดหนอนหัวด าศัตรูร้ายของมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่ และ
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้ การสาธิต
วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสาน การปล่อยแตนเบียน บรา

คอน  จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นางสาวนิพวรรณ หมีทอง และนางสาวบุสยา ปล้องอ่อน ร่วมเป็นวิทยาการประจ าฐานการเรียนรู้ เรื่อง 
การควบคุมหนอนหัวด าโดยชีววิธี และวงจรชีวิตของหนอนหัวด า พร้อมทั้งสนับสนุนแตนเบียนบราคอน จ านวน 7,000 ตัว ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 2 
ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วม 120 ราย 
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นางวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่องหนอนหัวด าและการควบคุมโดยชีววิธี ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในอ าเภอจะนะ อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอเทพา เข้าร่วมจ านวน 
๑๒๐ ราย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคคลทั่วไป และให้ความส าคัญ
ในการป้องกันก าจัดหนอนหัวด าได้อย่างยั่งยืน ตัดวงจรหนอนหัวด าไม่ให้ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและก าจัด
หนอนหัวด าศัตรูร้ายของมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้ 
การสาธิตวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวด า)ด้วยวิธีผสมผสาน การปล่อยแตนเบียนบราคอน และมอบแตนเบียนบราคอนให้
ตัวแทนเกษตรกร จ านวน ๑๕,๐๐๐ ตัว 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ร่วมเป็นวิทยาการประจ าฐานการเรียนรู้ เรื่องการควบคุมหนอนหัวด าโดยชีววิธี และสนับสนุนแตนเบียน      
บราคอน จ านวน ๗,๐๐๐ ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วม ๓๕๐ ราย ณ ชุมชนบางตาหยาด ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ร่วมเป็นวิทยาการ
ประจ าฐานการเรียนรู้ เรื่องการควบคุมหนอนหัวด าโดยชีววิธี และสนับสนุนแตนเบียนบราคอน จ านวน ๗,๐๐๐ ตัว โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๖๐ ราย 
ณ บ้านบากันโต๊ะทิด ม.7 ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอด้านอารักขาพืช 



         วันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ จ านวน ๔๐ ราย ณ ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอด้านอารักขาพืชของส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา หลักสูตร 
การจัดการศัตรูมะพร้าว จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การป้องกัน
ก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) โดยวิธีผสมผสานแบบ
ครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ๒) ศัตรูมะพร้าว

และการจัดการโดยวิธีผสมผสาน ๓) หนอนหัวด ามะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว และ
การควบคุมโดยชีววิธี ๔) ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน จากการทดสอบก่อนและหลังอบรม 
พบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ก่อนการอบรม ๓๘% และมีความรู้หลังอบรม ๘๙% 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2560 
          ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2560 ในเดือนพฤษภาคม 2560  
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ณ อ าเภอ  ระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย 
  

กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ใหแ้กเ่กษตรกรผูน้ า 
         วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา บรรยายให้ความรู้ด้านการผลิต
และการใช้เชื้อราบิวเวอเรยีและเชื้อราเมตาไรเซียม แก่เกษตรกรสมาชิก ศพก. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้น า 
โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ยางพารา) หมู่ที่ ๓ ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน ๖๐ ราย  

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบรกิารการเกษตร เพื่อเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ 
        ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา เ ข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๕ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จุดที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) หมู่ที่ ๕ ต าบลธารโต 
อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน ๒๒๓ ราย จุดที่ ๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ยางพารา) หมู่ที่ ๑ ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ๒๐๐ ราย 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ยางพารา) หมู่ที่ ๕ ต าบลเกาะสะบ้า 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน ๓๐๐ ราย  
ครั้งที่ ๓ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จุดที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) หมู่ที่ 7 ต าบล
ทุ่งหวัง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 ราย จุดที่ ๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) หมู่ที่ 4 ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 ราย 
ครั้งที่ ๔ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) หมู่ที่ 3 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 ราย 
ครั้งที่ ๕ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนาหม่อม (ยางพารา) หมู่ที่ 1 
ต าบลพิจิตร อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 ราย 

โครงการส่งเสริมและผลติพืชปลอดภัยในพืน้ที่แปลงใหญ่ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 



      วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่แปลงใหญ่ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม
อบรมจ านวน ๒๕ คน 

แปลงเรียนรูก้ารจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน 
       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จัดท าแปลงเรียนรู้ 
 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืช กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา กลุ่มอารักขาพืช ส านักงาน
เกษตรจังหวัดยะลา และส านักงานเกษตรอ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ร่วมกันชี้แจง ให้ความรู้แก่เกษตรกรป้องกันและก าจัดโรค
เหี่ยวกล้วยหินโดยวิธีผสมผสาน 
วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 
ร่วมกับนางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ ๕ จังหวัด
สงขลา จัดท าแปลงเรียนรู้การควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหิน ณ หมู่ที่ ๕ ต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในพื้นที่ ๒ ไร่ 
ทดสอบวิธีการควบคุมโรคด้วย ๔ วิธี ได้แก่ ๑) ท าลายต้นที่เป็นโรคทุกต้นร่วมกับการใส่ปูนขาว รมดินด้วยปุ๋ยยูเรียผสมปูนขาว และ
ปลูกใหม่ ๒) ท าเหมือนวิธี ๑) แต่ใส่กรดซิลิกอน เม่ือปลูกใหม่  ๓) ท าลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคและบ ารุงตน้ที่ยังไม่แสดงอาการของโรค
ร่วมกับการใส่ปูนขาว ๔) ท าเหมือนวิธี ๓) ร่วมกับการใส่กรดซิลิกอน ผลการทดสอบคาดว่าจะทราบผลในอีก ๑ ปี ข้างหน้า 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มใหป้ระชาชน” จังหวัดสงขลา 
     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่
เกษตรกรและแจกจ่ายเชื้อราบิวเวอเรียแกเ่กษตรกร เพื่อให้ในการป้องกันและก าจัดแมลงศตัรพูชื ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 1 ต าบลสะพานไม้แก่น 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 200 คน 

 


