
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 หลักสูตร พื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา 

1. หลักสูตรการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรแกนน าและเครือข่าย เนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัยสาเหตุและวิธีการป้องกันก าจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการขาดธาตุอาหาร
ของพืช อบรมจ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เกษตรกรเข้าอบรมทั้งส้ิน 90 คน 

2. หลักสูตรการผลิตและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหา
การฝึกอบรมประกอบด้วย ความส าคัญ การผลิตและการใช้เช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราเมตาไรเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม
จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เกษตรกรเข้าอบรมทั้งส้ิน 98 คน 

รายละเอียดการอบรมดังนี้ 
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 42.67 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 82.00 
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.33 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกร
มีความรู้ร้อยละ 33.39 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ80.48 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 48.44 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ
80.00 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.56 

 
 

 
    

ปีที่ 11  ฉบับที่ 10  ประจ ำเดือนตุลำคม 2561 

อบรมเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562 



 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อย
ละ 62.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 93.49 เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.74 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางวินา ปุย เกษตรอ าเภอศรีสาคร 
ร่วมเปิดการฝึกอบรมและพบปะกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่ 2 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มี
เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 42.49 
หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 92.89 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50.40 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจ านงค์ ทันสุรีย์ เกษตรอ าเภอสุไหงปาดี ร่วม
เปิดการฝึกอบรมและพบปะกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ต า บลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 39.35 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 92.85 เกษตรกร
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.50 

 

 

 

  วันที่  10 ตุลาคม 2561 นางวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกันส ารวจโรคกล้วยและ
อาการผิดปกติในพื้นที่ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน  2 แปลง พื้นที่ 17 ไร่ 
และต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แปลง พื้นที่ 15 ไร่ 
จ านวนทั้งส้ิน 3 แปลง พื้นที่รวม 32 ไร่ พบกล้วยแสดงอาการโรคตายพราย 
จ านวน 1 แปลง พื้นที่ต าบลทุ่งนุ้ย ประมาณ 10 % ของพื้นที่ และด้วงเจาะ

ล าต้นท าลาย ประมาณ 50% ของพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ ของแปลงในต าบลวังประจัน ได้ให้ค าแนะน า
และสนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มา 12 กิโลกรัมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และร่วมกันวางแผนด าเนินการ
ก าจัดโรคตายพรายและด้วงเจาะล าต้น โดยให้เกษตรกรตัดท าลายต้นเป็นโรคและใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง 

ส ำรวจโรคกล้วยและอำกำรผิดปกติ 

 

อบรมเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562 (ต่อ) 

 



  

 

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเดา ร่วมกันส ารวจพื้นที่จัดท าแปลงเรียนรู้
โรคกล้วย ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จ านวน 2 แปลงๆ ละ 2 ไร่ 
แปลงที่ 1 เจ้าของแปลงคือนางจินตนา ศรีเฉลิม เป็นแปลงปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียน 
ชมพู่ น้อยหน่า และแบ่งพื้นที่ปลูกกล้วย จ านวน 60 กอ ซึ่งจะใช้ส าหรับจัดท า
แปลงเรียนรู้โรคเห่ียวกล้วย ส่วนแปลงที่  2 เป็นของคุณจุฬารัตน์ ศิริพัฒน์ เป็น
แปลงกล้วยหินที่พบการระบาดโรคเห่ียวกล้วย จ านวน 40 กอ ได้ท าการท าลายต้น
กล้วยด้วยสารไตรโคเพอร์ บิวท๊อกซี่เอทิลเอสเตอร์เพิ่มอีกคร้ัง เนื่องจากสภาพ  ฝน
ตกชุก และน้ าป่าไหลหลากเข้าแปลง ท าให้ต้นกล้วยไม่ตายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
หากต้นกล้วยตายแล้วจะได้ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้โรคเห่ียวกล้วยตามขั้นตอน
การด าเนินการต่อไป 

 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าแมงลัก ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตรวจสอบ
แปลงกล้วยน้ าว้า ของนายปณต หล าจะนะ อาการที่พบคือ ใบกล้วยหักพับ กาบใบ
ล่อน ใบสีเขียวเข้ม ยอดใบไม่คล่ี สาเหตุจากการได้รับธาตุอาหารไนโตรเจนมากเกิน 
และการขาดธาตุฟอสฟอรัส และโบรอน ทั้งนี้ได้แนะน าการจัดการเบ้ืองต้นให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตรเสริมธาตุอาหารตัวที่ขาด เสริมด้วยการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า
และจัดการจัดการต้นที่พบอาการผิดปกติ การดูแลรักษาและท าความสะอาดอุปกรณ์ 
และในแปลงมะละกอพบอาการใบจุดสีน้ าตาลจากเช้ือราระบาดทั้งแปลง เบ้ืองต้น
แนะน าให้เกษตรกรใช้สารเคมีกลุ่ม เบโนมิล ฉีดพ่น และตัดหญ้า แต่งทางใบให้โปร่ง 
เก็บเศษใบพืชที่พบโรคไปก าจัดนอกแปลง และตรวจอาการพริกไทยใบเหลือง แนะน า
ให้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันรักษาโรคจากเช้ือรา 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจโรคกล้วยและอำกำรผิดปกติ (ต่อ) 

 



 

  

 วันที่ 11ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการ ศัตรูพืช ในโครงการจังหวัด
เคล่ือนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียน บ้านวังพาหมู่ที่ 9 ต าบล
ทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 100 คน  

 

 

 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้แทนส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในภาคค่ าเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมเปรม 
100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายวรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น
ประธานในพิธี 

 

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" จังหวัดสงขลำ  

 

ร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคมพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 



 

  
 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้แทนส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

   

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

ร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม เน่ืองในวันปิยมหำรำช 


