
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร   ดาน

อารักขาพืช จังหวัดสงขลา รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปน    

พระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ               

พระบรมราชิน ีณ บริเวณส่ีแยกพระพุทธ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

และรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระนางเจาสุทิดา    

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยนายวีรนันทน เพ็งจันทน ผูวาราชการ

จังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมเปรม 100 ป 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ในภาคคํ่า รวมพิธีอัญเชิญพานพุมถวายราชสักการะและจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ     

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา              

3 มิถุนายน 2562 โดยนายวีรนันทน เพ็งจันทน ผูวาราชการจังหวัด

สงขลา เปนประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมเปรม 100 ป โรงเรียน                     

มหาวชิราวธุ อาํเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

ปที่ 12  ฉบบัที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2562 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 



 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเรื่องโรคของ

ยางพาราและการใชสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ในงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร 

เพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2562 จํานวน 6 คร้ัง เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 750 ราย รายละเอียดดังน้ี 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใชสาร

ชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร หมูที่ 1 ตําบลบอน้ํารอน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เกษตรกรเขารวมชม

นิทรรศการ จํานวน 100 ราย ในการนี้ ได รับเกียรติจากนายพรชัย สุขโสม         

นายอําเภอกันตัง เปนประธานเปดงานและเย่ียมชมสถานีการเรียนรูในงาน 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใชสาร

ชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (เครือขายปาลมนํ้ามัน) หมูที่ 3 ตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว 

จังหวัดตรัง  เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 รวมเปนวิทยากร สถานีเรียนรูท่ี 2 การปองกัน

กําจัดศัตรูขาว ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาว )               

บานทาดาน หมูท่ี 2 ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เกษตรกรเขาเรียนรู

จํานวน 150 ราย 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใชสาร

ชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก .) หมูท่ี 6 ตําบลหนองตรุด อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เกษตรกร

เขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใชสาร

ชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร หมูท่ี 2 ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  เกษตรกรเขารวม

ชมนิทรรศการ จํานวน 200 ราย ในการนี้ไดรับเกียรติจากนายเศวต เพชรนุย 

นายอําเภอโคกโพธ์ิ เปนประธานเปดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรูในงาน 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใชสาร

ชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร หมูท่ี 4 ตําบลบาหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง เกษตรกรเขารวมชม

นิทรรศการ จํานวน 100 ราย ในการน้ีไดรับเกียรติจากนายจักรทอง จรัญรักษ        

ปลัดอาวุโสอําเภอหาดสําราญ เปนประธานเปดงานและเย่ียมชมสถานีการเรียนรูในงาน 

 

งานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมตนฤดกูาลผลิตใหม ป 2562 



 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืชจังหวัดสงขลา รวมรับการฝกอบรมหลักสตูร “ อบรมวิทยากร

(ครู ข) บรรยายเพ่ือเผยแพรความรูเร่ือง การใชวัตถุอันตราย พาราควอต 

ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ณ หองประชุม ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 8 สงขลา มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน  40 คน ในการนี้

ไดรับเกียรติจาก ดร. จิรา สุวรรณประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 เปนประธานในพิธีเปด 

 

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เปนวิทยากร เร่ือง การวินิจฉัยโรคและ

แมลงศัตรูขาว ใหกับกลุมเกษตรกร ตาํบลกําแพง อาํเภอละงู จังหวัดสตูล 

ตามโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ป 2562 กิจกรรม อบรม

ถายทอดความรู ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ศาลา

เอนกประสงค ตําบลกําแพง อําเภอละง ูจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย และ

สํานักงานเกษตรอําเภอควนเนียง ลงพื้นที่เก็บผลผลิตในแปลงทดสอบการ

ใชเชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทูหอมเปรียบเทียบกับผลผลิตจาก

แปลงวิธีของเกษตรกร จํานวน 5 ตารางเมตร พบวา ผลผลิตจากแปลง

ทดสอบการใชเชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทูหอมหนัก 25.3 

กิโลกรัม สวนแปลงวิธีของเกษตรกรหนัก 19.3 กิโลกรัม เมื่อสอบถาม

ความความพึงพอใจของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการ

ใชเช้ือไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทูหอม หลังจากการทดสอบยังมี

ความประสงคจะรับเชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทูหอมไปใชในแปลง 

 

การวินิจฉัยโรคและแมลงศตัรขูาว โครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ป 2562 

อบรมวิทยากร(ครู ข) บรรยายเพื่อเผยแพรความรูเร่ือง การใชวัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส 

การวินิจฉัยโรคและแมลงศตัรขูาว โครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ป 2562 



 

 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โดยนายปญญา ยวงเกตุ 

นายชางเคร่ืองกลชํานาญงาน และนางสาวบุษยา ปลองออน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติ นายรุงโรจน และสุบ 

ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสงขลา ผูแทนเกษตรจังหวัดสงขลา ผูแทนอําเภอระโนดและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ

ลงพ้ืนท่ีบานใหม หมูท่ี 7 ตําบลบานใหม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สํารวจแปลงปลูกพริก จํานวน 3 แปลง 

แปลงที่ 1 นางพรรณี ม่ิงแกว พ้ืนท่ีปลูก 3 ไร พริกอายุประมาณ 3 เดือน พบการทําลายของไรขาว เบ้ืองตนแนะนํา

ใหใชสารอะมีทราซ (Amitraz)  สลับกับสารโอไมด (Omite) และสํารวจการระบาดของศัตรูพืช พรอมท้ังสนับสนุนเชื้อราไตร

โครเดอรมา ชวยในการปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา 

 แปลงท่ี 2 นายประทีป เพชรคง พ้ืนท่ีปลูก 3 ไร พริกอายุประมาณ 3 เดือน พบการทําลายของเพล้ียไฟและเพล้ีย

ออน และมีอาการเหี่ยวท่ีมีสาเหตุมาจากเชื้อรา เบื้องตนแนะนําใหใชสารฟโพรนิล (Fipronil) สลับกับสารอิมิดาคลอพริด 

(Imidaclopid) ในการกําจัดแมลงศัตรูพืช และสํารวจการระบาด สวนตนท่ีแสดงอาการเหี่ยว แนะนําใหถอนทําลาย และโรย

ปูนขาวบริเวณหลุม พรอมท้ังสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอรมาในการปองกัน 

 แปลงท่ี 3 นายจาย มิ่งแกว พ้ืนที่ปลูก 3 ไร พริกอายุประมาณ 4 เดือน พบการทําลายของไรขาวและเพล้ียไฟ 

รวมทั้งอาการเห่ียวที่เกิดจากเชื้อรา เบ้ืองตนแนะนําใหใชสารอะมีทราซ (Amitraz)  สลับกับอิมิดาคลอพริด (Imidaclopid) 

สวนตนที่แสดงอาการเห่ียว แนะนําใหถอนทําลาย และโรยปูนขาวบริเวณหลุม พรอมท้ังสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ

ปองกัน 

ท้ังนี้ทางศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ไดจัดเชื้อราไตรโคเดอรมา ใหเกษตรกรเพ่ือ

นําไปผสมนํ้า (1 ถุง ตอ 50 ลิตร) ฉีดรดตนพริกที่ยังไมตาย เพ่ือเปนการปองไมใหเกิดอาการดังกลาว รวมท้ังใหคําแนะนําแก

เกษตรกร หากพบวามีการระบาดของศัตรูพืช สามารถแจงขอมูลไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ ซ่ึงเปนหนวยงานในพ้ืนที่และ

สามารถประสานกับเจาหนาท่ีของศูนยได ซ่ึงหลังจากนี้เจาหนาที่ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัด

สงขลา จะลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

รวมกับศูนยดํารงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและเรงแกปญหาพริกหอมเหลอืง  


