
 

 ลงพื้นทีต่รวจวินจิฉัยโรคและแมลงศตัรพูชื 

       วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ควนขนุน ลงส ารวจพื้นที่การระบาดโรคข้าวในพื้นที่หมู่ 1 ต าบลแหลมโตนด 
อ าเภอควนขนุน จ านวน 11 ไร่ เป็นข้าวพันธุ์เล็บนกด า  ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ยังไม่มี
การรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์เอง  
จากการสอบถามข้อมูลพบว่าในช่วงที่สภาพแห้งแล้งที่ผ่านมา เกษตรกรสูบ น้ า 
นอกพื้นที่เข้าแปลงนา และเมื่อฝนตกหนักช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นข้าว
แสดงอาการผิดปกติ รวงเหี่ยวแห้ง เฉา คล้ายอาการไหม้คอรวง แต่จากการลงส ารวจ
เบื้องต้นพบโรคกาบใบแห้ง ซึ่งเ กิดจากเชื้อรา โดยได้น าตัวอย่างมาเพาะ เชื้อ 
ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจนอีกครั้ง และได้แนะน าให้เกษตรกรงดใช้เมล็ด
พันธุ์จากแปลงดังกล่าว ปรับสภาพความเป็นกรดด่าง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาตลอด
ฤดูการปลูก 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

         วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ส ารวจวินิจฉัยศัตรูแตงโม ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล   
พบเพลี้ยอ่อนระบาดมาก และพบโรคราน้ าค้าง โรคแอนแทรคโนส และไวรัส 
บ้างเล็กน้อย แนะให้เกษตรกรก าจัดเพลี้ยอ่อนด้วยสารเคมีจนอยู่ในระดับไม่ระบาด
รุนแรงแล้วจึงใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมจ านวนเพลี้ยอ่อนต่อจากน้ัน เพื่อลด
การใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น ในส่วนของเชื้อราที่พบในแปลงไม่จ าเป็นต้องควบคุม
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดแล้ว แต่เพื่อการควบคุมให้ดีขึ้น 
แนะน าให้เกษตรกรเปลี่ยนเวลาการให้น้ าตอนเช้าแทนตอนเย็น  

        วันที่ 27 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล และส านักงานเกษตรอ าเภอมะนัง 
วินิจฉัยโรคปาล์มน้ ามัน ณ หมู่ 8 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูลพื้นที่ 
รวมประมาณ 100 ไร่ พบปาล์มน้ ามัน เป็นโรคล าต้นเน่าเมื่อเทียบจากเอกสารแล้ว
ลักษณะเหมือน Ganoderma boninense ที่เป็นสาเหตุส าคัญของโรคล าต้นเน่า 
ในปาล์มน้ ามัน ซึ่งวิธีการจัดการโรคน้ีจากเอกสารพบว่าการใช้วิธีการควบคุมโดยชีววิธี
เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หรือต้นอื่น ๆ โดยให้ค าแนะน าการ
ควบคุมโรคและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา  



          วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมให้บริการวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
และสารสกัดสะเดา ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 และหน่วยบริการเคลื่อนที่
โครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง“ 
ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เกษตรกร
เข้าร่วม จ านวน 150 ราย โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
เป็นประธานเปิดงาน 
 

 ออกหน่วยจัดนิทรรศการ บริการวิชาการ  การตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศตัรูพชื  

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  
จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการ เรื่อง การจัดการโรคและแมลง
ศัตรูพืชโดยชีววิธ ีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 
ต าบลกระแสสินธุ์อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเข้า ร่วม จ านวน  
120 ราย 

         วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการ เรื่องการจัดการศัตรูพืชปาล์ม
น้ ามันโดยชีววิธี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 100 ราย 
 
          วันที่ 19 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา  ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศัตรูยางพาราโดยชีววิธี ในงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี 2563 ณ บ้านล าลอง หมู่ 12 
ต าบลนาทวี  อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ ราย 

           วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมท าความสะอาด Big cleaning Day  ป้องกันไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ โควิด 19 บริเวณภายในและรอบ ๆ ตึกอาคารอ านวยการ และตึกอาคาร
ผลิตขยายชีวภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับเกษตรกรหรือผู้มาติดต่อกับทางราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน 
ภายในศูนย์ฯ    
 

 จัดกิจกรรมท าความสะอาด Big cleaning Day  ป้องกันไวรัสโคโรนา่ 2019 หรือ โควิด 19 



        วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช 
ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองบ่อ 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย  มมม        
         เน้ือหาของหลักสูตรประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัยสาเหตุ
และวิธีการป้องกันก าจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการขาดธาตุอาหารของพืช โดย
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 32.81 หลังการฝึกอบรมเกษตรกร 
มีความรู้ร้อยละ 78.33 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 45.82 

วิทยากรถ่ายทอดความรูเ้กษตรกร หลักสตูรการวินจิฉัยอาการผดิปกติของพืช  

วิทยากรฝึกอบรม หลักสตูรการเปน็หมอพืชและการด าเนนิการคลินกิพชื รุ่นที่ 4 

          วันที่  9 -13 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่ ง เสริม เทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการ
ด าเนินการคลินิกพืช รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ท  จังหวัดสุโขทัย 
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตร  เน้ือหาประกอบด้วยการวินิจฉัย จ าแนก ศัตรูพืชและอาการผิดปกติ
ของพืชการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีอย่าง ถูกต้อง  และ
ปลอดภัย การจัดการศัตรูพืชตามวิธีการ Green&Yellow list และแนวทางการ
ด าเนินงานคลินิกพืชผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับ
อ าเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา นครสวรรค์ และสุโขทัย และ 
ศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.เชียงใหม่ ศทอ.พิษณุโลก) 
จ านวน  62 คน คณะวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
(จังหวัดสงขลา-เชียงใหม่-พิษณุโลก) และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุ๋ย จ านวน 15 คน  ผลการประเมินความรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ร้อยละ 82.47 
 
 

         วันที่ 19 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิต
และการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับ
อ าเภอ จังหวัดชุมพร จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุม ส านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลการประเมินความรู้ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ร้อยละ 90.20 
 

ถ่ายทอดความรู้การผลติและการใช้ไส้เดอืนฝอยก าจัดแมลงศตัรพูชื 



        วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา สรุปผลการด าเนินการฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกร กลุ่มท านาอินทรีย์ 
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
หลังฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 80 

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
เรื่อง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และอาการผิดปกติจากการขาดธาตุ
อาหารเบื้องต้น ณ หมู่ 2 ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เกษตรกร
เป้าหมายจ านวน 20 คน 
 

ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรกลุ่มท านาอินทรยี์ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร โครงการพฒันาพืน้ที่ลุม่น้ าปากพนงั ปี 2563 

       วันที่  13 มีนาคม 2563 คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนวัดบางทิง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จ านวน 26 คน 
ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตขยายชีวภัณฑ์และการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ตาม
โครงการแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

คณะครแูละนกัเรยีน ศึกษาดงูานเรือ่งการผลิตขยายชีวภัณฑ์และการจัดการศตัรูพชืโดยชีววิธี  

แปลงเรียนรูก้ารปอ้งกนัก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทเุรียน 

       วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  
จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ส ารวจแปลงทุเรียนของนายเชื้อ บัวสาย หมู่ 10 ต าบลส านักแต้ว 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นแปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน 
          วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส จัดท าแปลงทดสอบวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคใบร่วงยางพารา ณ แปลงยางพารา นายบัณฑิตฐ์ เอียดเล็ก 
หมู่ 8 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 2 ไร่ โดยท าการ
ทดสอบ 3 กรรมวิธี  คื อ  1) การรดเชื้อ ไตรโคเดอร์ มาในกองใบยางพารา 
2) การหว่านเชื้อไตรโคเดอร์มาลงในแปลงยางพารา และ 3) การรดเชื้อไตรโคเดอร์มา
ลงในแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรในการจัดการ 
โรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ต่อไป 



         วันที่ 6 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงต้นแบบติดตามสถานการณ์ 
การระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา การส ารวจ
ข้าวโพดในระยะให้สะสมน้ าหนักเมล็ด พบว่า หนอนกระทู้ข้าวโพดลาย จุด 
มีการระบาดมากขึ้น พบหนอนเจาะฝัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย เริ่มเข้าท าลายฝัก 
ที่ก าลังสะสมน้ าหนักเมล็ด  แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจ และควบคุมหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด และหนอนเจาะฝัก  นอกจากน้ียังพบต้นข้าวโพดบางต้นขาดธาตุ
เหล็ก ได้แนะน าให้เกษตรกรหม่ันส ารวจ และใช้สารสกัดสะเดาฉีดพ่น  

         วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จัดท าแปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วย
กาสารชีวภัณฑ์ ของนายเชื้อ บัวสาย ณ หมู่ 10 ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โดยใช้สารชีวภัณฑ์  เชื้อราเมตาไรเซียม เชื้อราบิวเวอเรีย  และ 
สารสกัดสะเดา ท าการทดสอบในแปลงเรียนรู้ 

แปลงเรียนรูก้ารปอ้งกนัก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทเุรียน 

         วั นที่  31 มี นาคม  256 3 ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม เ ทค โ น โลยี ก า ร เ กษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ท าแปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียนด้วยสารชีวภัณฑ์ ของนายเชื้อ บัวสาย ณ หมู่ 10 ต าบลส านักแต้ว 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยท าการพ่นเชื้อราเมตาไรเซียมลงดิน และพ่นเชื้อรา
บิวเวอเรีย บริเวณผล ครั้งที่ 2  และจากส ารวจแปลงเบื้องต้น พบว่าต้นทุเรียน 
มีการแตกใบอ่อน ท าให้ทุเรียนผลอ่อนมีการร่วงหล่นเป็นจ านวนมาก แต่ไม่พบ 
การท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
 

ส ารวจการระบาดศตัรพูชืในแปลงตน้แบบระบบติดตามสถานการณก์ารระบาดศตัรูพชื 

         วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงต้นแบบติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการส ารวจ
ข้าวโพดในระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีการระบาดมาก
ขึ้น พบหนอนเจาะฝักข้าวโพด และหนอนเจาะสมอฝ้าย เข้าท าลายฝักที่ก าลังสะสม
น้ าหนักเมล็ด  แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจ และควบคุมการระบาดของหนอน
ดังกล่าว 

         วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในแปลงต้นแบบระบบติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช ณ หมู่ 4 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จากการ
ส ารวจแตงโม พบว่าช่วงน้ีมีการระบาดของเพลี้ยไฟ และหนอนแตง เบื้องต้น
เกษตรกรได้ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงไปแล้ว ท าให้เกิดความเสียหายไม่มาก 
 


