ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2561

อบรมเกษตรกรแกนนำ หลักสูตรกำรวินิจฉัยอำกำรผิดปกติของพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ดาเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรแกนนาและ
เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ตรัง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัยสาเหตุและ
วิธีการป้องกันกาจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการขาดธาตุอาหารของพืช อบรมจานวน 7 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เกษตรกรเข้าอบรมทั้งสิ้น
231 คน
รายละเอียดการอบรมดังนี้
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ณ องค์การบริหารส่ วน
ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 41.58 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ
79.40 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.82
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 5 ณ บ้านเขาไคร อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 36.25 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 76.11 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.86
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดย
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 36.76 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้
ร้อยละ 73.67 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.81
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนบ้านนายสี ตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้ าร่ วม
30 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.11 หลังการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 70.42 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.31

อบรมเกษตรกรแกนนำ หลักสูตรกำรวินิจฉัยอำกำรผิดปกติของพืช (ต่อ)
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ณ ตาบลไม้แก่น อาเภอ
ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 31.45 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 71 เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.55
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 9 ณ ตาบลวังมะปราง
เหนือ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 27 ราย โดยก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 36.11 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 76.36
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.25
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 10 ณ ตาบลกะลาเส
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 40.51 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 77.35 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.75

อบรมเกษตรกรทั่วไป หลักสูตรกำรผลิตและกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ดาเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศั ตรูพืช โดยมีเป้าหมายคื อ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ความสาคัญ การผลิตและการใช้เชื้ อรา
บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรมจานวน 8 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เกษตรกรเข้าอบรมทั้งสิ้น 261 คน
รายละเอียดการอบรมดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์จัดการศั ตรู พื ช
ชุมชน หมู่ที่ 13 ตาบลท่าม่วง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 31 ราย
โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 42.87 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 95.67 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.80
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตาบลเกาะสะบ้ า อาเภอเทพา จังหวั ด
สงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 32 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ
44.28 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 96.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 52.47

อบรมเกษตรกรทั่วไป หลักสูตรกำรผลิตและกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (ต่อ)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่
9 ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้ าร่วม 35 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ
95.62 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้ นร้อยละ 63.87 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายริ นท์
ศรีพุฒ เกษตรอาเภอท่าแพ ร่วมเปิดการฝึกอบรมและพบปะกับเกษตรที่เข้ารับการอบรม
วั นที่ 6 พฤศจิ กายน 2561 จั ดฝึ กอบรม รุ่ นที่ 7 ณ ศนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่ งหว้ า จั งหวั ดสตู ล มี
เกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 33.45 หลัง
การฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 94.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.30
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนตาบลพังยาง หมู่ที่ 1 ตาบลพังยาง อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร
เข้ าร่ วม 31 ราย โดยก่ อนการฝึ กอบรมเกษตรกรมี ความรู้ ร้ อยละ 33.45 หลั งการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 94.75 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.30 ใน
การนี้ได้รับเกียรติจากนายพินิจ เพชรชู นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพังยาง และนาย
สมจิต แดงเอียด เกษตรอาเภอระโนด ร่วมพบปะกับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตาบลบ้านนายสี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย โดยก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 31.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ
95.25 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.50 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุริยันต์
จันทศรี เกษตรอาเภอบางกล่า รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอหาดใหญ่ ร่วมพบปะกับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 10 ณ อาคารที่ทาการกลุ่ม
ออมทรัพย์บ้านนาปรัง หมู่ที่ 1 ตาบลคลองกวาง อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร
เข้ าร่ วม 35 ราย โดยก่ อนการฝึ กอบรมเกษตรกรมี ความรู้ ร้ อยละ 37.69 หลั งการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 98.45 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.76 ใน
การนี้ ได้ รั บเกี ยรติ จากนางพรทิ พย์ ศรี สมโภชน์ เกษตรอ าเภอนาทวี ร่ วมพบปะกั บ
เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุ ม ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้ านอารั กขาพื ช จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 3 ตาบลบางกล่ า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 37 ราย โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกร
มีความรู้ร้อยละ 40.75 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 98.50 เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.75

จัดทำแปลงเรียนรู้กำรจัดกำรโรคเหี่ยวของกล้วย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จัดทาแปลง
เรียนรู้การจัดการโรคเหี่ยวของกล้วย ของนายสะมะแอ เจ๊ะแระ ณ หมู่ที่ 4 ตาบลลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พื้นที่ 4.1 ไร่ ประกอบด้วยกล้วยน้าว้า กล้วยไข่ กล้วยนางพญา และกล้วยหิน ประมาณ 60 กอ ซึ่งมีการระบาดของโรค
ตายพราย จานวน 14 กอ และโรคเหี่ยวกล้วย 1 กอ มีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้จานวน 10 ราย ได้ชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึง
สาเหตุและแนวทางป้องกันกาจัด สาธิตการใช้สารกาจัดวัชพืชไตรโคลเพอร์บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์ ทาลายต้นที่แสดงอาการ
ของโรค ซึ่งจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ต้นกล้วยจะตาย ทั้งนี้ ได้มอบไม้แช่ สารกาจัดวัชพืชให้สานักงานเกษตรจังหวัดปัต ตานี
จานวน 500 ไม้เพื่อดาเนินการทาลายต้นกล้วยที่แสดงอาการของโรคต่อไป ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการย่อยสลายต้นกล้วยที่
ตาย ในวั นที่ 11 ธันวาคม 2561

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" จังหวัดสงขลำ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยี การเกษตรด้ านอารั กขาพื ช จังหวัดสงขลา ออกหน่ วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและกาจัดโรค
พืช พร้อมทั้งให้คาแนะนาด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ สานักสงฆ์บ้านคลองยนต์ หมู่ที่ 6 ตาบลสานักแต้ว อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกร
เข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จานวน 124 คน โดยได้รับเกียรติจากนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 95 คน โดยมี น ายสุ พิ ท จิ ต รภั ก ดี ผู้ อ านวยการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
เปิด

อบรมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรกระบวนกำร ตำมแนวทำงโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศู นย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อาเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อารักขาพืชจาก สสก. ศทอ. เจ้าหน้าที่จังหวัดและอาเภอ จานวน 135 คน โดยได้รับ
เกียรติจากนายชาตรี บุญนาค ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด
เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย
การจาแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่สาคัญทางการเกษตร
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
การจัดทาปฏิทินการปลูกพืช
การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร
การทา Insect Zoo
สารกาจัดศัตรูพืชและการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย
โรคพืชและการวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น
การสารวจและการรายงานแปลงพยากรณ์
และการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร

กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปี 2562
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เปิ ดการสั มมนา และให้ แนวทางการด าเนินงานแก่ ผู้ เข้ าร่ วมสั มมนาในครั้ งนี้ โดยเน้นย้ าให้
ความสาคัญกับงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่ อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ต้ องสร้างงานให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มุ่งเน้ นให้
เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เรื่อง กำรจัดกำรศัตรูผัก
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรม
เจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดการศัตรูผัก ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและวิทยากร รวมทั้งสิ้น 75
คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ การควบคุมโดยชีว
วิธี โรคผักและการป้องกันกาจัด การใช้บีทีควบคุมศัตรูพืช การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช การจัดทาแปลงศึกษา
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคผัก

กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เรื่อง กำรจัดกำรศัตรูผัก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สารวจแปลง
แก้วมังกรของนางยุพา พัสระ ณ หมู่ที่ 1 ตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา พบอาการลาต้นเน่ากระจายทั่วแปลง
เบื้องต้นแนะนาให้เกษตรกรตัดกิ่งที่เป็นโรคเผาทาลาย และสนับสนุนเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis จานวน 50 กรัม เพื่อ
ใช้ในการป้องกันกาจัด

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
ก้าวทันสถานการณ์
ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ศทอ.สงขลา
70 หมูท
่ ี่ 3 ต่าบลบางกล่า่ อ่าเภอบางกล่า่ จังหวัดสงขลา 90110

