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ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วม
พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 89 รูป พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่ องในโอกาสวั นคล้ ายวั นพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ บริเวณ
สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ และหอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดศัตรูพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ แก่เกษตรกร
ทั่วไป หลักสูตรการผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดศัตรูพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมและฝึก
อาชีพทางการเกษตร ปี 2563 ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จานวน 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลโคกสะตอ อาเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเชิงเขา ตาบลปะลุกาสาเมาะ อาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ราย
รุ่นที่ 4 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลอ่างทอง อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐
ราย
รุ่นที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ราย
ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
เครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2563 หลักสูตรการวินิจฉัย
อาการผิดปกติของพืช ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จานวน 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเชิงเขา ตาบลปะลุกาสาเมาะ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย
รุ่นที่ ๒ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลสะเอะ อาเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย
รุ่นที่ ๓ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตาบลพะยอม อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย

ถ่ายทอดความรู้ตามภารกิจ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ตามภารกิจ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้ง ที่ 1 วัน ที่ 9 ธัน วาคม 2562 ศูน ย์ส่ งเสริม เทคโนโลยี การเกษตรด้า นอารั กขาพื ช
จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้แก่กลุ่มทา
นาอินทรีย์ตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4 มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียน
โรงเรี ยนวัด ตะโหมด เข้ าร่วม 40 ราย โดยมีกิจ กรรมหลัก คื อ การเรียนรู้การส ารวจติดตาม
สถานการณ์ศัตรูขา้ ว และการผลิตขยายเชือ้ ราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูขา้ ว
ครั้ง ที่ 2 วัน ที่ 20 ธั นวาคม 2562 ศู นย์ส่ งเสริม เทคโนโลยีก ารเกษตรด้า นอารักขาพื ช
จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้แก่กลุ่มทา
นาอินทรีย์ตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5 มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย โดยมี
กิจกรรมหลัก คือ การเรียนรู้การสารวจติดตามสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูข้าว กิจกรรมเสริม
คือ การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาป้องกันกาจัดโรคในนาข้าว
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อการป้องกันกาจั ดโรคในพืชสมุนไพร(ขมิ้น) แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร
บ้านถ้าทะลุ จานวน ๑๐ ราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรบ้านถ้าทะลุ ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล และสารวจแปลงปลูกขมิ้นอินทรีย์ของกลุ่มฯ จากการสารวจเบื้องต้น
พบว่า เกิดโรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย โดยได้แนะนาวิธกี ารตรวจสอบเชือ้ แบคทีเรียเบือ้ งต้น ให้แก่กลุม่
เกษตรกร พร้อมทั้งให้คาแนะนา ในการจัดการโรค และสนับสนุนเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส
จานวน ๕ ซอง
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางวัชลี โสพิน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดศัตรูพืช" แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชุน
นักเรียน และครูโรงเรียนเทศบาล 3 มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตัวอย่าง ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ สาธิตวิธีการผลิต และการใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
ออกหน่วยให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรด้ า นอารั ก ขาพื ช จั ง หวั ด สงขลา เข้ า ร่ ว มให้ บ ริ ก าร จั ด
นิทรรศการการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีและให้บริการการวินิจฉัยศัตรูพืช โดยให้คาปรึกษา แนะนา
เกี่ยวกับการป้องกัน กาจัดและ แก้ไขปัญหาศัตรูพืชแก่เกษตรกร และสนับสนุ นเชื้อราไตรโคเดอร์มา
สารสกัดสะเดา ภายใต้โครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้ารับบริการจานวน 90 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้า หมู่ที่ 4 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการ 120 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลตาบลชุมพล อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
มีผู้เข้ารับบริการ 150 ราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๖๓
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอด
ความรู้เกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๖๓ ณ หมู่ที่ 3 ตาบลลาน
ข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เรื่องโรคเหี่ยวขมิ้น และแมลงวันคล้ายมดศัตรูขมิ้น
เกษตรกรจานวน 20 คน และ เรื่อง “การป้องกันกาจัดศัตรูผัก” ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
ตาบลแหลมโตนด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม จานวน 20 ราย
ลงพื้นทีต่ รวจวินิจฉัยศัตรูพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพืน้ ที่ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน จังหวัด สตูล ลงสารวจแปลง
ปลูกกล้วยหอม อายุ 4 เดือน จานวน 6 ไร่ ของนายฉาเรน ปังแลมาเสน หมู่ที่ 2 ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งมีอาการผิดปกติคล้ายอาการโรคตายพราย แต่จากการลงสารวจ
พบว่าต้นกล้วยมีอาการผิดปกติจากการขาดน้า เนื่องจากฝนไม่ตกมาเป็นระยะเวลา ประมาณ 1
เดือน และไม่พบการแสดงอาการของโรคตายพราย แนะนาให้เกษตรกร รักษาความชื้น เช่น การ
คลุมดินบริเวณโคนต้น และรดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเมื่อมีความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ตายพราย
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารัก ขาพืช
จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ลงสารวจแปลงกล้วยหิน กล้วยน้าว้า และกล้วย
พันธุ์พื้นเมือง ในท้อ งที่ตาบลไม้แก่น จานวน 4 แปลง ซึ่งมีอาการผิดปกติ จากการลงสารวจ
เบื้ อ งต้ น พบว่ า เกิ ด จากโรคตายพราย โรคเหี่ ย ว และธาตุ อ าหารไม่ เหมาะสม โดยแนะน า
เกษตรกร ดังนี้
1.ทาลายต้นที่เป็นโรคด้วยสารไตรโคเพอร์บิวท๊อกซี่เอทิลเอสเตอร์
2.แปลงที่เป็นโรคเหี่ยวกล้วยใช้เชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (Bs) ทุก ๆ 30 วัน
3. แปลงที่เป็นโรคตายพรายใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาควบคุม
4. แนะนาการใส่ปุ๋ยบารุงต้นที่ไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนเชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส จานวน 20 ซอง และหัวเชือ้ ไตรโคเดอร์มา สาหรับโรคตายพราย จานวน
10 ขวด มอบให้สานักงานเกษตรอาเภอไม้แก่นดาเนินการแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่

