
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ผลิต
เช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อน าไปช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูไม้ผลและพืชสวนอื่นๆ ที่
ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีเป้าหมายในการผลิต
และส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 27,500 กิโลกรัม ซึ่งได้ส่งมอบแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจาก     
ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรัง ส าหรับขนย้ายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 

 

 

 
 

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โดยนายปัญญา 
ยวงเกตุ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี  2562 กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปัตตานี กรมการข้าว 
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 648 คน  

 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 

โครงกำรฟื้นฟูพื้นท่ีกำรเกษตร(พืชสวน) โดยใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยจำกพำยุปำบึก 

ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว กิจกรรมฟื้นฟูนำร้ำง 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา        
นายปัญญา ยวงเกตุ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน และนางสาวอัญพิชญ์  
โชติชุติพันธ์ุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ถ่ายทอดความรู้
เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 4 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 240 คน ดังนี้ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (ข้าว) โดยวิธีผสมผสาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านบนลาน ต าบล    
แหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 60 คน 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง 
กิจกรรมลดการใช้สารเคมี ณ หมู่ที่ 1 ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง เกษตรกร เข้าร่วมจ านวน 20 คน 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2562  บูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิตขยายเช้ือรา       
ไตรโคเดอร์มาเพื่อก าจัดโรคพืช ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต าบล    
คลองแดน อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา จ านวน 53 ราย  

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเร่ือง      
การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านขาว 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร จ านวน 107 คน พร้อมทั้งได้
สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้จ านวน 100 กิโลกรัม และหัวเช้ือ 
เช้ือราบิวเวอเรีย จ านวน 110 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 



 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ส ารวจแปลงกล้วยของนางสุจาริน รัตนพันธ์   
ณ หมู่ที่  6 ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามที่ได้มีการ
ออกอากาศในรายการข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 มีการรายงานว่าพบการระบาดของโรคเห่ียวกล้วยที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย
มากกว่า 50 ไร่ ผลการส ารวจที่ดังกล่าว พบว่า แปลงกล้วยน้ าว้า อายุ 3 ปี พื้นที่ 
25 ไร่ ที่ปลูกแซมสวนยาง แสดงอาการโรคเห่ียวกล้วยที่เกิดจากเช้ือรา (โรคตาย
พราย) และเกษตรกรได้ท าลายต้นและไถกลบแล้ว ส่วนกล้วยน้ าว้าอีก 25 ไร่     
ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ยังไม่แสดงอาการของโรค เบ้ืองต้นแนะน าให้เกษตรกรใช้เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหว่านบริเวณกอ ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ กล้วยชนิด
อื่น  ๆไม่พบการแสดงอาการของโรค 

 

 

 

 
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ติดตามการผลิตขยาย
แตนเบียนบราคอนให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านกระจูด ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งสนับสนุน          
แตนเบียนบราคอนพ่อแม่พันธ์ุ จ านวน 10,000 ตัว และไข่ผีเส้ือข้าวสาร (ไข่ฟักเป็นตัวหนอนอายุ 40 วัน) จ านวน 5 กล่อง 
พร้อมทั้งลงพื้นที่ส ารวจสถานการณ์หนอนหัวด ามะพร้าว พบการระบาดเพิ่มบริเวณริมหาดกระจูด จ านวน 20 ไร่ เนื่องจาก
เป็นแปลงมะพร้าวที่เจ้าของไม่อยู่ในพื้นที่ เบ้ืองต้นได้ปลดปล่อยแตนเบียนบราคอน จ านวน 5,000 ตัว ในพื้นที่ และแนะน า
ให้เกษตรกรปล่อยอย่างต่อเนื่องทุก 14 วัน เพื่อลดพื้นที่การระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตำมกำรจัดกำรโรคเห่ียวของกล้วย 

ติดตำมกำรผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน และลงพื้นท่ีติดตำมสถำนกำรณ์หนอนหัวด ำมะพร้ำว 



 

 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรจังหวัดสงขลา 
ลงพื้นที่ส ารวจศัตรูถั่วฝักยาว และมะเขือเปราะ ในพื้นที่ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบศัตรูถั่วฝักยาวที่ส าคัญในระยะนี้คือเพล้ีย
ไฟ ซึ่งจะเข้าท าลายดอกในอัตราสูง ไม่น้อยกว่า 90% และศัตรูมะเขือเปราะ 
คือ โรคดอกเน่า ได้แนะน าการป้องกันก าจัดเพล้ียไฟในถั่วฝักยาว เนื่องจาก
เพล้ียไฟเข้าท าลายภายในดอกทั้งดอกใกล้บานและยังตูมอยู่  ดังนั้น
จ า เ ป็นต้ อ ง ใ ช้สา รก า จั ดแมลง ศัต รูพื ชชนิ ดดู ดซึ ม  เ ช่น  Fipronil, 
Imidacloprid เป็นต้น สลับกัน เพื่อก าจัดเพล้ียไฟภายในดอกก่อนแล้วจึงใช้
วิธีการให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ จากด้านบนเพื่อควบคุมเพล้ียไฟ  ส าหรับการ
ป้องกันและก าจัดโรคดอกเน่าในมะเขือนั้นให้เน้นการปลูกพืชให้แข็งแรง   
โดยการหว่านปูนขาวในขั้นตอนการเตรียมดินในพื้นที่ดินเปร้ียว และใช้
แคลเซียมซัลเฟตในพื้นที่ดินเค็ม 

 

 

  
 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการ
อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อปลูก
จิตส านึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วยข้าราชการในจังหวัดสงขลา จ านวนกว่า 700 คน โดยมีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เร่ือง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตส านึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีส านึกรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพ้ืนที่ส ำรวจกำรระบำดของศัตรูถั่วฝักยำวและมะเขือเปรำะ 

เข้ำร่วมกำรอบรมเรื่องสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย 



 

  

  วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ 
โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงาน งานประชาสัมพันธ์จาก
ส านัก/กองส่วนกลาง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ส านักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 180 คน โดยได้รับเกียรติจากนายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมและมอบแนวทางการขับเคล่ือนงาน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสานยุคดิจิตัล เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้เป๊ะ ปัง การส่ือสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในส่ือสังคมออนไลน์ 
แนวทางการผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ การบริหารประเด็นข่าวและการช้ีแจงข่าวเชิงลบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วม
ประชุม เร่ือง แนวทางในการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับสารพาราควอต ไกลโฟเซต และ

คลอร์ไพริฟอส ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า กองวัตถุอันตราย         
กรมวิชาการเกษตร ยังไม่ยกเลิกการใช้ แต่จ ากัดการใช้ ต้อง
ช่วยกันขับเคล่ือนให้ส าเร็จภายใน ๒ ปี หลังจากนั้นจึงจะยกเลิก 
โดยไม่รับขึ้นทะเบียนใหม่ แต่ของที่น าเข้ามายังไม่มีอ านาจทันที 
หากมีผู้ได้รับผลกระทบสารเคมี ดังกล่าว ให้แพทย์รับรอง ใบ
บันทึกแจ้งความ กระทรวงถึงจะมีสิทธ์ิยกเลิกได้ ในขณะเดียวกัน
ต้องหาสารทดแทน หรือ วิธีการจัดการควบคู่ไปกับการลด ละ 
เลิก สารเคมีทั้ง ๓ ชนิด ปี ๖๓ เพิม่งานเกษตรอินทรีย์           และ
เกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร 
 
 
 

กำรฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรผลิตสื่อ และประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

ร่วมประชุมแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับสำรเคมี 



 
 

 
 

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและ
แจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร    
เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้าน    
การป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ ไตรมาส 2 และโครงการจังหวัดเคล่ือนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียน     
สมเด็จเจ้าพะโคะ หมู่ที่ 7 ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 136 ราย โดย
ได้รับเกียรติจากนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
 
 

 
 
 

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ร่วมจัด
นิทรรศการและเป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เร่ืองการใช้สารชีวินทรีย์ใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ ามัน) หมู่ที่ 3 ต าบลขอนคลาน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน 

 
 
 
 
 
 

โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมำส 2 จังหวัดสงขลำ 

 

งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำรกำรเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ปี 2562 



 
 
  

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองแนวทางการป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
และผู้เช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร,  
สสก.5 สงขลา , ศทอ.สงขลา , ศสพ.ยะลา , เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม
การเกษตรจากกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏยะลา, และประธานแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วม
สัมมนาจ านวน 30 คน  ประเด็นการสัมมนาประกอบด้วย 
สถานการณ์การระบาดและข้อมูลเชิงวิชาการของหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน แนวทางการป้องกันก าจัดตามวงจรชีวิต แนวทางการป้องกัน
ก าจัดตามความเหมาะสมของพื้นที่ และแนวทางการศึกษาทดสอบ
และส่งเสริมการป้องกันก าจัดในพื้นที่แปลงทุเรียนของเกษตรกร 
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