
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อน าไปช่วยเหลือเกษตรกร
ฟื้นฟูไม้ผลและพืชสวนอื่นๆ ท่ีประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นท่ีภาคใต้ โดยมีเป้าหมายในการผลิตและส่งมอบเช้ือรา             
ไตรโคเดอร์มา จ านวน 27,500 กิโลกรัม และได้ส่งมอบแล้วในเดือนมกราคม 2562 จ านวนท้ังส้ิน 9,000 กิโลกรัม ซึ่งจะส่งมอบ
ครบตามเป้าหมายภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมติดตามการด าเนินการ 
และให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช    
จังหวัดสงขลา ในการเร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อน าไปช่วยเหลือเกษตรกร
ฟืน้ฟูสวนไม้ผลและพืชสวนอื่น  ๆที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" ใน
พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตจ านวนทั้งส้ิน 27,500 กิโลกรัม  

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา
สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร ตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร(พืชสวน) โดยใช้ 
เช้ือราไตรโคเดอร์มา แก่สมาชิกแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยามที่ได้รับผลกระทบจากพายุ       
โซนร้อนปาบึก ณ แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ (ส้มโอทับทิมสยาม) หมู่ที่ 
16 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 
200 คน โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผอ.สสก.5 สงขลา เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผอ.กอป. 
นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นางวัชลี โสพิน ผอ.ศทอ.สงขลา นายชัยพร นุภักดิ์ ผอ.ศทอ.สุราษฏร์ธานี 
และเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในงานดังกล่าว 

 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 1  ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 

โครงกำรฟื้นฟูพื้นท่ีกำรเกษตร(พืชสวน) โดยใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยจำกพำยุปำบึก 



วันที่  21 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน    
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  8             
จัดกิจกรรมมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 100 กิโลกรัม แก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร เกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 
50 คน ณ ตลาดพรีเมียมร าแดง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
จากพายุโซนร้อนปาบึก ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจากศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ส าหรับขนย้ายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 

วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
จากพายุโซนร้อนปาบึก ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจากศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ส าหรับขนย้ายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 

 

 
 

วันที่ 7-11มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็น
หมอพืชและการด าเนินงานคลินิกพืช รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบุญสยาม อ าเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศทอ.สงขลา, ศทอ.
สุราษฏร์ธานี, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชจากส านักงานเกษตรอ าเภอและ
ส านักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด คือ จังหวัดกระบ่ี ชุมพร ตรัง 
และนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
อารักขาพืชให้มีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช ตลอดจนแนวทาง
การให้บริการคลินิกเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยนายทวีพงษ์ สุวรรณโร ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

 

 

 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำท่ีอำรักขำพืชหลักสูตรกำรเป็นหมอพืชและกำรด ำเนินงำนคลินิกพืช 



 
 

วันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของกล้วยหิน แปลงของนายนิแม นิเลาะ พื้นที่ 3 ไร่ 
จ านวน 400 ต้น ณ หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยกระทิง  อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา การวินิจฉัยพบ
อาการผิดปกติของกล้วย สาเหตุเกิดจากโรคเห่ียวแบคทีเรีย โรคตายพราย และด้วงเจาะล าต้น 
เบ้ืองต้นแนะน าให้เกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้ 

1.ท าความสะอาดแปลง เพื่อลดการปริมาณของด้วงเจาะล าต้น และหมั่นส ารวจบ่อยๆ 
2.ต้นที่แสดงอาการโรคเห่ียวแบคทีเรีย ให้ฆ่าต้นด้วยสารก าจัดวัชพืช (ไตรโคลเพอร์ 

บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์)  และด าเนินขั้นตอนต่อไป ตามแนวทางการจัดการโรคเห่ียวกล้วย 
3.ต้นที่แสดงอาการโรคตายพราย แนะน าให้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในการป้องกัน

ก าจัด 
4.ต้นที่ไม่แสดงอาการ ให้ใช้เช้ือแบคทีเรียบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธ์ุ BS-DOA 24 รด

ทุกเดือนติดต่อกันจนให้ผลผลิต 

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา ลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้การจัดการโรคเห่ียวกล้วยหินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนต้นพันธ์ุปลอดเช้ือและมีการป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร      
ณ ต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา ผลจากการติดตามไม่พบการระบาดของโรค
เห่ียวกล้วยในพื้นที่ปลูกใหม่ 

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการโรคเห่ียวของกล้วย ซึ่งมีแนวทางการจัดการ ดังนี้  

1. ท าลายต้นที่แสดงอาการด้วยสารก าจัดวัชพืช (ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอส
เทอร์) 

2. สับต้น ใช้ พด.1 รด และโรยปูนขาวบริเวณกอง 
3. รมดินด้วยยูเรียและปูนขาวบริเวณหลุมปลูก 
4. ใช้ต้นพันธ์ุปลอดโรค และใช้เช้ือแบคทีเรีย BS DOA 24 ในการป้องกันก าจัด   

เดือนละ 1 คร้ัง โดยคร้ังนี้ได้แจกไม้เสียบลูกชิ้นที่แช่ด้วยสารก าจัดวัชพืช (ไตรโคลเพอร์       
บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์) พร้อมทั้งสาธิตวิธีการท าลายต้นที่แสดงอาการด้วยสารก าจัดวัชพืช 
(ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่ เอทิล เอสเทอร์) ในแปลงของนายอาฮามะ ดาละ ณ หมู่ที่  7           
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ติดตำมกำรจัดกำรโรคเห่ียวของกล้วย 



วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการโรคเห่ียวของกล้วย ของนายยุสุก หมาดรา     
ณ หมู่ที่ 11 และ 12 ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พื้นที่รวม 98 ไร่ 
พบว่าต้นกล้วยมีการฟื้นฟู และเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
ฉีดพ่นลงดินเพื่อป้องกันก าจัด จ านวน 4 คร้ัง 

วันที่ 21 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้การจัดการโรคเห่ียวกล้วยหินในพื้นที่ปลูก
ใหม่ของนางจินตนา สีเฉลิม เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนต้นพันธ์ุปลอดเช้ือและมีการ
ป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ณ ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

 

 

 
 

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการ
ด าเนินการจัดการโรคเห่ียวกล้วยหิน ณ บ้านปูลาตะเยาะฆอ หมู่ที่ 5 ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และติดตาม
การผลิตขยายแตนเบียนบราคอนให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านกระจูด ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง
สนับสนุนแตนเบียนบราคอนพ่อแม่พันธ์ุ จ านวน 5,000 ตัว และไข่ผีเส้ือข้าวสาร (ไข่ฟักเป็นตัวหนอนอายุ 15 วัน)       
จ านวน 25 กล่อง 

 

 

 

 

 

 

ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกำรโรคกล้วย และกำรผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน 

 



 

 

 

  วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัด
นิทรรศการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุน
เช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 40 กก. และสารสกัดสะเดา จ านวน 40 ขวด ตามโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่       
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบลก าแพง  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้ารับ
บริการจ านวน 120 ราย 

   

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการ
ความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 
คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน      
จังหวัดตรัง ณ วัดโรงเรียนบ้านคลองลุ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้ารับบริการและ
เยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 125 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ 

 

โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 



 วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนที่  คร้ังที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต าบลต านาน                 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 300 ราย โดยได้รับเกียรติ
จากนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอ าเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ 

 

 วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนที่ คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดสงขลา ณ วัดโรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) หมู่ที่ 2 ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร         
จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 200 ราย โดยได้ รับเกียรติจาก                 
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

 

 

 

 



  
 

  วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
แปลงใหญ่ผักพื้นบ้าน หลักสูตรการจัดการศัตรูผักพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 
โรคและแมลงศัตรูผักและการจัดการโดยวิธีผสมผสาน การผลิตขยายและการใช้ชีว
ภัณฑ์ในการป้องกันก าจัด  ณ มัสยิดบ้านคู หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 34 คน 

 

 

  

  วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการ
จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และศึกษาดูงานเร่ืองการผลิตสารชีวภัณฑ์และ
การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ แก่กลุ่มเกษตรกรจากอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
จ านวน 15 ราย ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม
ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 
ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
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