
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรแกนน าและ
เครือข่าย ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ตรัง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช  การวินิจฉัยสาเหตุและ
วิธีการป้องกันก าจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการขาดธาตุอาหารของพืช อบรมจ านวน 7 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เกษตรกรเข้าอบรมท้ังส้ิน 
231 คน 

รายละเอียดการอบรมดังนี ้

วันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 4 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 41.58 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 
79.40 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.82 

วันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 5 ณ บ้านเขาไคร อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 36.25 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 76.11 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.86 

 วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 6 ณ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดย
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 36.76 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้
ร้อยละ 73.67 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.81 

วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 7 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนบ้านนายสี ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 
30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.11 หลังการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 70.42 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.31 

 

 

ปีที่ 11  ฉบับที่ 11  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561 

อบรมเกษตรกรแกนน ำ หลักสูตรกำรวินิจฉัยอำกำรผิดปกติของพืช 



 
 

วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 8 ณ ต าบลไม้แก่น อ าเภอ
ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 31.45 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 71 เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.55 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 9 ณ ต าบลวังมะปราง
เหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 27 ราย โดยก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 36.11 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 76.36 
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.25 

วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 10 ณ ต าบลกะลาเส 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 40.51 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 77.35 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.75 

 

 

 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการผลิตและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช โดยมีเป้าหมายคือ
เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา สตูล เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ความส าคัญ การผลิตและการใช้เช้ือรา       
บิวเวอเรียและเช้ือราเมตาไรเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรมจ านวน 8 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เกษตรกรเข้าอบรมท้ังส้ิน 261 คน 

รายละเอียดการอบรมดังนี ้

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 4 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน หมู่ท่ี 13 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 31 ราย 
โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 42.87 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 95.67 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.80 

 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 5 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 32 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 
44.28 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 96.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 52.47 

 

 

อบรมเกษตรกรท่ัวไป หลักสูตรกำรผลิตและกำรใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 

อบรมเกษตรกรแกนน ำ หลักสูตรกำรวินิจฉัยอำกำรผิดปกติของพืช (ต่อ) 



 
 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 
9 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 
95.62 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.87 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายรินท์      
ศรีพุฒ เกษตรอ าเภอท่าแพ ร่วมเปิดการฝึกอบรมและพบปะกับเกษตรท่ีเข้ารับการอบรม 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 7 ณ ศนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มี
เกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 33.45 หลัง
การฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 94.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.30 

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 8 ณ ห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลพังยาง หมู่ท่ี 1 ต าบลพังยาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร
เข้าร่วม 31 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 33.45 หลังการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 94.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.30 ใน
การนี้ได้รับเกียรติจากนายพินิจ เพชรชู นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง และนาย
สมจิต แดงเอียด เกษตรอ าเภอระโนด ร่วมพบปะกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 9 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ต าบลบ้านนายสี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 
95.25 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.50 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุริยันต์  
จันทศรี เกษตรอ าเภอบางกล่ า รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ ร่วมพบปะกับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 10 ณ อาคารท่ีท าการกลุ่ม
ออมทรัพย์บ้านนาปรัง หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร
เข้าร่วม 35 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 37.69 หลังการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 98.45 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.76 ใน
การนี้ได้รับเกียรติจากนางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอ าเภอนาทวี ร่วมพบปะกับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นท่ี 11 ณ ห้องประชุม ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา หมู่ท่ี 3 ต าบลบางกล่ า 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 37 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกร
มีความรู้ร้อยละ 40.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 98.50 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.75 

 

อบรมเกษตรกรท่ัวไป หลักสูตรกำรผลิตและกำรใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (ต่อ) 



 

 

  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นท่ีจัดท าแปลง
เรียนรู้การจัดการโรคเหี่ยวของกล้วย ของนายสะมะแอ เจ๊ะแระ ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พื้นท่ี 4.1 ไร่  ประกอบด้วยกล้วยน้ าว้า กล้วยไข่  กล้วยนางพญา และกล้วยหิน ประมาณ 60 กอ ซึ่งมีการระบาดของโรค
ตายพราย จ านวน 14 กอ และโรคเห่ียวกล้วย 1 กอ มีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้จ านวน 10 ราย ได้ช้ีแจงให้เกษตรกรทราบถึง
สาเหตุและแนวทางป้องกันก าจัด สาธิตการใช้สารก าจัดวัชพืชไตรโคลเพอร์บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์ ท าลายต้นท่ีแสดงอาการ
ของโรค ซึ่งจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ต้นกล้วยจะตาย ท้ังนี้ ได้มอบไม้แช่สารก าจัดวัชพืชให้ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 500 ไม้เพื่อด าเนินการท าลายต้นกล้วยท่ีแสดงอาการของโรคต่อไป ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการย่อยสลายต้นกล้วยที่
ตาย ในวั นท่ี 11 ธันวาคม 2561 

 

  

 

  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรค
พืช พร้อมท้ังให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ ส านักสงฆ์บ้านคลองยนต์ หมู่ท่ี 6 ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกร
เข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 124 คน โดยได้รับเกียรติจากนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

 

จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรจัดกำรโรคเหี่ยวของกล้วย 

 

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" จังหวัดสงขลำ  

 



 

  

 วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี       
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 95 คน  โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5จังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี
เปิด 

 

 

 

 

 วันท่ี 19-23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นท่ี 1 ภายใต้โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
อารักขาพืชจาก สสก. ศทอ. เจ้าหน้าท่ีจังหวัดและอ าเภอ จ านวน 135 คน โดยได้รับ
เกียรติจากนายชาตรี บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด  
 เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย 
 การจ าแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติท่ีส าคัญทางการเกษตร 
 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
 การจัดท าปฏิทินการปลูกพืช 
 การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร 
 การท า Insect Zoo 
 สารก าจัดศัตรูพืชและการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 โรคพืชและการวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น 
 การส ารวจและการรายงานแปลงพยากรณ์ 
 และการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 

อบรมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรกระบวนกำร ตำมแนวทำงโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1  

 



 

  
 วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งท่ี 1 ปี 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และให้แนวทางการด าเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยเน้นย้ าให้
ความส าคัญกับงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมุ่งเน้นให้
เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

 

 

 

 วันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรม
เจ้าหน้าท่ี เรื่อง การจัดการศัตรูผัก ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและวิทยากร รวมท้ังส้ิน 75 
คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าท่ีร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ การควบคุมโดยชีว
วิธี โรคผักและการป้องกันก าจัด การใช้บีทีควบคุมศัตรูพืช การใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช การจัดท าแปลงศึกษา
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวี และการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคผัก 

 

 

กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปี 2562  

 

กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เรื่อง กำรจัดกำรศัตรูผัก  

 



 

 

 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นท่ีส ารวจแปลง
แก้วมังกรของนางยุพา พัสระ ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา พบอาการล าต้นเน่ากระจายท่ัวแปลง 
เบ้ืองต้นแนะน าให้เกษตรกรตัดกิ่งท่ีเป็นโรคเผาท าลาย และสนับสนุนเช้ือแบคทีเรีย Bacillus subtilis จ านวน 50 กรัม เพื่อ
ใช้ในการป้องกันก าจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เรื่อง กำรจัดกำรศัตรูผัก  

 


