
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร        ด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ส านักงาน
เกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่อ าเภอสิเการ่วมกันส ารวจพื้นที่แปลง
มะพร้าวแกงและมะพร้าวน้ าหอมอายุ 2 ปี จ านวน 5 ไร่ ของนายเสถียร  
ทิพย์ทอง ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบการท าลายของแมลง
ด าหนามมะพร้าว 100% จึงได้ให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดดังนี้  

1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล 
1.1) ตัดยอดที่ถูกท าลายมาเผาเพื่อลดปริมาณไข่ ตัวอ่อน และตัว

เต็มวัย  
1.2) ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต (ทางใบ) ของมะพร้าว  

2. วิธีชีววิธี  
2.1) โดยการปลดปล่อยแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าว ในอัตรา 

5 มัมมี่/ไร่ ทุกเดือน  
2.2) ใช้เช้ือราเมตาไรเซียมฉีดพ่นบริเวณยอดที่ถูกท าลาย 2.3) 

อนุรักษ์แมลงหางหนีบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

3. กรณีที่เกิดการระบาดรุนแรงและไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอื่นๆ 
โดยการใส่ลูกเหม็นบริเวณยอดเพื่อขับไล่ตัวเต็มวัยที่จะมาวางไข่ 

 

 

 

 

 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนมีนำคม 2562 

ติดตำมกำรผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน และลงพื้นท่ีติดตำมสถำนกำรณ์แมลงด ำหนำมมะพร้ำว 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่
ส ารวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนเนียง 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
ของนางน้อย บุญทอง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบการระบาด
ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ส ารวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หมู่ที่ 
11 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในแปลงข้าวโพดหวาน 13 ไร่ 
และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงประมาณ 1 งาน พบว่า บางส่วนมีหนอนกระทู้ ผัก     
เข้าท าลาย และบางส่วนพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าท าลาย   

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 ณ หมู่ที่ 11 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่  จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ จุดที่ 3 หมู่ที่ 12 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ผลส ารวจพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบว่า 
ต้นข้าวโพดมีความเสียหายเล็กน้อย  

ศูนย์ฯ  ได้ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการปฏิบัติเพื่อควบคุมหนอนในแปลง
ข้าวโพดแนะน าให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 
- สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร        
- สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร                                                                                              
- สารฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร   
- สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
โดยฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน    2 - 4 คร้ัง และต้องสลับกลุ่ม
สารทุก 30 วัน 

 

 

 

 

 

ติดตำมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
นายปัญญา ยวงเกตุ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน และนางสาวอัญพิชญ์  
โชติชุติพันธ์ุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ถ่ายทอดความรู้
เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 4 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 80 คน ดังนี้ 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 20 
ราย ภายใต้โครงการลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2562 
ตามแผนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 ณ       
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน ล่องลม-เสาธง หมู่ 2 ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 20 
ราย ภายใต้โครงการลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2562 
ตามแผนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 ณ   
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง  หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
เกษตรกร จ านวน 20 คน เร่ืองการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย โรคข้าวและการ
ป้องกันก าจัด พร้อมทั้งสนับสนุนเช้ือราบิวเวอร์เรียชนิดสดพร้อมใช้ จ านวน 
10 กิโลกรัม สารสกัดสะเดา จ านวน 20 ขวด 

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี ๒๕๖๒ แก่เกษตรกร 
จ านวน ๒๐ ราย เร่ือง การผลิตขยายและการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย และการ
จัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน พร้อมทั้งสนับสนุน หัวเช้ือราบิวเวอเรีย 
จ านวน ๒๐ ขวด เช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน ๑๕ กิโลกรัม และสารสกัด
สะเดา จ านวน ๒๐ ขวด ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลคลองแดน หมู่ ๕ ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 



 

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และส านักงานเกษตร        
อ าเภอระโนด ลงพื้นที่ส ารวจและวินิจฉัยศัตรูข้าว ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา พบว่า มีเพล้ียกระโดดหลังขาวระบาดในข้าวหอมมะลิ กข. 15   
เบ้ืองต้นได้ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการควบคุมเพล้ียกระโดดหลังขาว  

กรณีพบตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จ านวนมากกว่า 10 ตัว
ต่อต้นให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลง บูโพรเฟซิน  (แอปพลอด 10% ดับบลิวพี) อัตรา 25 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ (ทรีบอน 10% อีซี) อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ (แอปพลอด/มิพซิน 
5%/20% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

กรณีพบตัวเต็มวัย จ านวนมากกว่า 1 ตัวต่อ 1 ต้น ให้ใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ 
(ทรีบอน 10% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 
(พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไอโซโพรคาร์บ (มิพซิน 
50% ดับบลิวพี) อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟีโนบูคาร์บ (บีพีเอ็มซี 
50% อีซี) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 

 

 

 
 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์การระบาดของถั่วฝักยาวและมะเขือ พบว่า แปลง
ถั่วฝักยาวมีการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วลดลง แต่มีเพล้ียอ่อนมากขึ้น แต่ยังไม่
ระบาด แนะน าให้เกษตรกรควบคุมก่อนระบาด ส่วนแปลงมะเขือพบแมลงหว่ีขาว
เพิ่มขึ้น พบหนอนเจาะผล และโรคดอกเน่า จึงให้เกษตรกรหมั่นส ารวจร่วมกับ       
การเก็บผลที่โดนท าลายออกจากแปลง พร้อมทั้งปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อ
ควบคุมหนอนเจาะผล 

 

 

 

ลงพื้นท่ีส ำรวจและวินิจฉัยศัตรูข้ำว 

ส ำรวจสถำนกำรณ์กำรระบำดศัตรูของถ่ัวฝักยำวและมะเขือ 



 

 

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรัง และกลุ่มอารักขาพืช ส านักงาน
เกษตรจังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งมอบต้นพันธ์ุกล้วยหินปลอดโรค ชีวภัณฑ์ 
บีเอสและไตรโคเดอร์มา แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเห่ียวของกล้วย 
ณ แปลงสาธิตการป้องกันโรคเห่ียวของกล้วย บ้านปูลาตะเยาะฆอ หมู่ที่ 5 
ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน  
18 ราย และโครงการฟาร์มชุมชนลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายอ านวย    
ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการส่งมอบต้นพันธ์ุ จ านวน  
500 ต้น เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดพร้อมใช้ จ านวน 40 กิโลกรัม เช้ือบีเอส 
สายพันธ์ุ BS-DOA 24 จ านวน 10 กิโลกรัม พร้อมทั้งสาธิตการปลูกต้นพันธ์ุ
และการใช้ชีวภัณฑ์ดังกล่าวด้วย 

 

 

  
 

  วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา โดยนางสุลีวรรณ ตั้นซู่ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ในหัวข้อ 
“หลักการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน (IPM) และความรู้เร่ืองการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูข้าวที่ปลอดภัย (Safe Used)” ณ โรงแรมล าป ารีสอร์ท 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล รัตนะ ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดมีเกษตรกรเข้ารับการ
อบรมจ านวน 76 ราย 

 

 

 

 

โครงกำรส่งมอบต้นพันธ์ุกล้วยหินปลอดโรค ชีวภัณฑ์บีเอส และไตรโคเดอร์มำ 

ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) ปี 2562 



 

  

 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกร
และแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช      
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จ านวน 3 คร้ัง 
เกษตรกรเข้ารับบริการรวมทั้งส้ิน 594 คน รายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและ
แจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหาร
จัดการศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ณ โรงเรียนวัดตะโหมด ต าบล
ตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชม
นิทรรศการ จ านวน 224 ราย 

  

 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่ เกษตรกร
และแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและ
การบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคล่ือนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ วัดป่าสัก หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและ
เยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 125 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายวีรนันทน์ 
เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

 

 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ออกหน่วยให้บริการความรู้
แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจาก
สะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ใน
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และโครงการเทศบาลสัญจร ของดีต าบลโคกหล่อ ณ วัดสาริการาม 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้า
รับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 245 ราย โดยได้รับ
เกียรติจากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน 

 

 

โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 



 
 
 
 

 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรประจ า
ฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ ปี 2562 จ านวน 2 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 200 คน รายละเอียด ดังนี้ 

 วันที่  26 มีนาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการและเป็น
วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้
ความรู้เร่ืองการใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร       
เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์ เครือข่าย) หมู่ที่  7     
ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  เกษตรกร  
เข้าร่วมงาน จ านวน 100 ราย 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร
ประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายและถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองศัตรูมะพร้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field 
Day) และบริการการเกษตร เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ     
บ้านกระจูด ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง
สนับสนุนแตนเบียนบราคอน จ านวน 10 ,000 ตัว และไข่ผีเส้ือ
ข้าวสาร (ไข่ฟักเป็นตัวหนอนอายุ 15 วัน) จ านวน 20 กล่อง     
แก่กลุ่มเกษตรกรส าหรับการน าไปเพาะเล้ียง 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 
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งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำรกำรเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ปี 2562 

 


