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โครงการฝึกอบรมที2่
การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี
Non - chemical Pest Management in Marigold
บทนา
การปลูกดาวเรืองมีแมลงศัตรูสาคัญหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผัก และหนอน
หลอดหอมตลอดฤดูปลูก ทาให้เกิดความเสียหายสูงต่อผลผลิตถึงร้อยละ 60 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้
สารเคมีฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดหนอนกินดอกดาวเรือง ทั้งยังพบปัญหาของเชื้อโรคที่อยู่ในดินที่ต้องย้ายไป
ปลูกพื้นที่อื่นเสมอจึงนับเป็นข้อจากัดของการปลูกดาวเรือง บางพื้นที่พบการระบาดของโรคเหี่ยวเขียวและโรค
คอหักสูงกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูก เนื่องจากดาวเรืองสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งดอกสด รวมทั้งการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชาจากดอกดาวเรือง เครื่องสาอาง สีย้อมผ้า อาหารสัตว์จากดอกดาวเรือง เป็น
ต้น จึงต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีพิษตกค้าง โดยต้องคานึงถึงผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการ กลับมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ทดแทน มุ่งเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้ค่อยปรับคืนสู่สมดุลธรรมชาติต่อไป
ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้วิจัย
กับเกษตรกร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญและการใช้ศัตรูธรรมชาติในแปลงดาวเรืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ตระหนักถึงการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคและลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สารเคมี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบชนิดและความสาคัญของแมลงศัตรูและโรคในแปลงปลูกดาวเรือง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบบทบาทและความสาคัญของศัตรูธรรมชาติในแปลงดาวเรือง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและมีส่วนร่วมในแนวทางการควบคุมแมลงศัตรูดาวเรืองโดยชีววิธี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดอกดาวเรืองและลดการใช้สารฆ่าแมลง ในการปลูกดอกดาวเรือง
วิธีการดาเนินงาน
1 ขั้นตอนการดาเนินการฝึกอบรม
1.1 การสารวจพื้นที่เป้าหมาย แหล่งปลูกที่มีปัญหาโรคและแมลงศัตรูดาวเรือง
1.2 การติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้อบรม ติดต่อกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรที่มี
ความสนใจในด้านการจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี พร้อมทั้งมีการชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมที่จะ
เป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ในการผลิตดาวเรือง และทาการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่และจานวนผู้เข้าร่วม
อบรม ทั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน แต่ละรุ่นใช้เวลาอบรม 1 วัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 รุ่น และ
เกษตรกร 1 รุ่น
1.3 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนเพชฌฆาตและไส้เดือนฝอยที่ทาให้เกิดโรคกับแมลง วางแผนการ
ผลิตและเลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนเพชฌฆาตและมวนพิฆาต, จิ้งหรีดและตัวหนอนเพื่อให้เป็นอาหารมวนตัวห้า,
ไส้เดือนฝอยที่เป็นตัวอย่างทาให้เกิดโรคกับแมลง ให้ได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการและเพียงพอสาหรับการ
ฝึกอบรมและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ในแปลง
1.4 การเตรียมเอกสาร ทาการเตรียมเนื้อหา ข้อมูลเพื่อจัดทาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทั้งภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติ ที่จะแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
1.5 การเตรียมแปลงสาธิต ปลูกดาวเรืองเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการจาแนกชนิดศัตรูและศัตรู
ธรรมชาติตลอดจนการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการแมลงศัตรูพืช การปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติและการ
พ่นไส้เดือนฝอยในแปลง จัดเตรียมข้อมูลการจัดการ ต้นทุน กาไรและการคัดเกรดของการปลูกดาวเรืองที่ได้จา
การวิจัยตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 – ปัจจุบัน เป็นการเปรียบเทียบกรรมวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีการใช้สารฆ่า
แมลงควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองและกรรมวิธีปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติ
1.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี การฝึกอบรมให้รู้จักชนิด และ
ศัตรูดาวเรืองที่สาคัญ การประเมินความเสียหายและการจัดการโรคและแมลงศัตรูดาวเรือง การเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติและไส้เดือนฝอยที่ทาให้เกิดโรคกับแมลง โดยการฝึกอบรมจะมีภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติการ ดังนี้
2.รายละเอียดการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมีภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 ภาคบรรยาย
2.1. เรื่องแมลงศัตรูและโรคดาวเรือง และแนวทางการป้องกันกาจัด ชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงห้า
แมลงเบียน และการเพาะเลี้ยง การนาไปใช้ประโยชน์ของไส้เดือนฝอย และการเพาะเลี้ยง
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2.2 ภาคปฏิบัติการ
2.2.1. โดยแบ่งกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรออกเป็น 5 กลุ่ม โดยทีมวิทยากร ดังนี้ 1. แมลง
ศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด 2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง 3. การหา
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของดอกดาวเรือง และการคัดเกรดดอก 4. ไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง 5. การ
ตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเขียว และเชื้อราขาว และกลุ่มเกษตรกรออกเป็นแบ่งกลุ่ม 5กลุ่มโดยทีมวิทยากร ดังนี้
1. แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด 2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ ยง 3.
แมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ และการเพาะเลี้ยง 4. การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช5. การ
ใช้เชื้อราควบคุมแมลง
2.2.2. สาธิตวิธีการสารวจแมลงและการประเมินความเสียหาย, การปล่อยมวนเพชฌฆาตและวิธีการ
นาไส้เดือนฝอยที่ทาให้เกิดโรคกับแมลงไปใช้ประโยชน์ในแปลงดาวเรืองสาธิต
2.2.3 การวิเคราะห์ประเมินผล ทาการประเมินจากแบบสอบถามจะแจกให้กับผู้เข้าฝึกอบรม
สัมภาษณ์เกษตรกรที่นาเทคนิคไปใช้ประโยชน์ และมีการร่วมอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการฝึกอบบรม ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
2.3 กาหนดการฝึกอบรม มีดังนี้
รุ่นที่ 1
8.00-8.30 น.
8.30-9.00 น.

9.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.15 น.
12.15-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.45 น.
15.45-16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม
โดย รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บรรยายเรื่องแมลงศัตรูและโรคดาวเรือง และแนวทางการป้องกันกาจัด
โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่องชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงห้า แมลงเบียน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง เชื้อรา
ควบคุมแมลงและการเพาะเลี้ยง
โดย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 5 กลุ่มโดยทีมวิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากร ดังนี้
1. แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด
2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง
3.
การหาเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของดอกดาวเรือง และการคัดเกรดดอก
4. ไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง
5. การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเขียว และเชื้อราขาว

พักรับประทานอาหารว่าง
สาธิตวิธีการสารวจแมลงและการปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงดาวเรือง
โดย ดร.อุบล ตังควานิช และทีมวิทยากร
ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม โดย
ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
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16.00-16.30 น.

ดร.อุบล ตังควานิช
ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ประเมินผลการฝึกอบรม
แจกประกาศนียบัตร และพิธปี ิดการฝึกอบรม

รุ่นที่ 2
8.00-8.30 น.
8.30-9.00 น.

9.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.15 น.
12.15-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.45 น.
15.45-16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม
โดย รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บรรยายเรื่องแมลงศัตรูและโรคดาวเรือง และแนวทางการป้องกันกาจัด
โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่องชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงห้า แมลงเบียน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและ
การเพาะเลี้ยง
โดย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 5 กลุ่มโดยทีมวิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากร ดังนี้
1. แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด
2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง
3. แมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่
แมลงหางหนีบ และการเพาะเลี้ยง
4. การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช
5. การใช้เชื้อราควบคุมแมลง

พักรับประทานอาหารว่าง
สาธิตวิธีการสารวจแมลงและการปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงดาวเรือง
โดย ดร.อุบล ตังควานิช และทีมวิทยากร
ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม โดย
ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
ดร.อุบล ตังควานิช
ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ประเมินผลการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

3. ผู้เข้าอบรม:
รุ่นที่ 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจานวน 50 คน จานวน 50 คน เพศชาย 17 คน เพศหญิง33
รุ่นที่ 2 กลุ่มเกษตรจังหวัดขอนแก่น จานวน 69 คน เพศชาย 20 คน เพศหญิง 49 คน
4. ช่วงเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน
5. สถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้องแตงกวา อาคารพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลการดาเนินงาน
1.จานวนผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 36-55 ปี (ตารางที่ 2)
รุ่นที่ 2 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 56-65 ปี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 1
สานักงานเกษตร
ขอนแก่น
-ชุมแพ
-พระยืน
-เมือง
-ชนบท
-ภูเวียง
-บ้านฝาง
-เปือยน้อย
-กระนวน
-โนนศิลา
-หนองสองห้อง
-แวงใหญ่
-พล
-แวงน้อย
-บ้านไผ่
-น้าพอง
บุรีรัมย์
อุดรธานี
มหาสาคาม
ชัยภูมิ
-ภูผาม่าน
นครราชสีมา
สกลนคร

จานวน
(คน)

เพศ
ชาย

หญิง

2
1
9
2
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
5
2
2
4
4
1
1

1
1
2
0
1
1
1
1
3
1
0
1
0
0
1
3
1
1
3
2
1
0

1
0
7
2
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1
2
0
1
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ตารางที่ 2 ช่วงอายุของผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรื่องการควบคุมศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี
อายุ
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
จานวน
%
จานวน
%
25- 35
20
40
7
10.14
36-45
12
24
12
17.39
46-55
12
24
20
28.97
56-65
6
12
22
31.88
65ปีขึ้นไป
0
0
8
11.59
ตารางที่ 3 เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดต่างๆ
เกษตรกร
ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลดอนช้าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลหนองแวง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลกุดปลาดุก อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

จานวน(คน)
17
13
13
5
14
2
5

เพศ
ชาย
5
3
3
2
4
2
1

หญิง
12
10
13
3
10
0
4

2.สรุปแบบสอบถามจากการฝึกอบรม
โดยกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าร่วม จานวน 50 คน ได้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่วนมากมีความรู้ในเรื่องแมลงสัตรูดาวเรืองและไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง
การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเขียวและเชื้อราขาวระดับดีมาก ถึง 58% มีความรู้ในเรื่องการปล่อยมวนในแปลง
ในระดับดีถึง 66 % ส่วนความคิดเห็นทั่วไป ส่วนมากแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดี (ตารางที่ 4 )
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมจานวน 69 คนได้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มเกษตรกรส่วนมากมีความรู้ใน
เนื้อหาส่วนภาคบรรยายเรื่องไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงระดับดีมากถึง 66.67 % ภาคปฏิบัติ เกษตรกรมีความ
เข้าใจเรื่องการใช้ไส้เดือนฝอย และการเพาะเลี้ยง และการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวและเชื้อราขาวระดับดีมากถึง
65.22% และเข้าใจการปล่อยมวนลงในแปลงระดับดีมากถึง 63.77% ส่วนความคิดเห็นทั่วไป ส่วนมากแต่ละ
หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นที่ 1
หัวข้อประเมิน
ดีมาก
คน %
1. สถานที่มีความเหมาะสม
17 34
2. เนื้อหา
2.1 แมลงศัตรูดาวเรือง(หนอน)
29 58
2.2 การเพาะเลี้ยงมวน
21 42
2.3 แมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่ 21 42
แมลงหางหนีบ และการเพาะเลี้ยง
2.4 ไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง 29 58
การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเขียว
และเชื้อราขาว
3. การฝึกอบรมเหมาะสมกับเวลา
17 34
4. การปล่อยมวนในแปลง
17 34
5. ได้รับความรู้เพิ่มเติม
25 50

ความคิดเห็น
ดี
ปานกลาง
น้อย
คน % คน % คน %
33 66 - - -

ปรับปรุง
คน %
-

21
29
29

42
58
58

-

-

-

-

21

42

-

-

-

-

33
33
25

66
66
50

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นที่ 2
หัวข้อประเมิน
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
คน % คน % คน % คน % คน %
1. สถานที่มีความเหมาะสม
45 65.22 20 28.99 1 1.45 1 1.45 0
0
2. เนื้อหา(บรรยาย)
0
2.1 แมลงศัตรูและโรคดาวเรือง
43 62.32 24 34.78 2 2.90 0 0
0
0
และแนวทางป้องกันกาจัด
2.2 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของ 37 53.62 29 42.03 2 2.90 1 1.45 0
0
แมลงห้า
2.3 ชีววิทยาและนิเวศของแมลง 37 53.62 29 42.03 2 2.90 1 1.45 0
0
เบียน
2.4 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
46 66.67 22 31.88 0 0 1 1.45 0
0
3.เนื้อหา(ภาคปฏิบัติ)
3.1 แมลงศัตรูดาวเรือง (หนอน) 44 63.77 22 31.88 3 4.35 0 0
0
0
3.2 การเพาะเลี้ยงมวน
40 57.97 24 34.78 5 7.25 0 0
0
0
3.3 แตนเบียนไข่ แมลงหาง
40 57.97 23 33.33 6 8.70 0 0
0
0
หนีบ และการเพาะเลี้ยง
3.4 การใช้ไส้เดือนฝอยและการ 45 65.22 21 30.43 2 2.90 1 1.45 0
0
เพาะเลี้ยง และการเพาะเลี้ยงเชื้อรา
เขียวและเชื้อราขาว
4. การฝึกอบรมเหมาะสมกับเวลา
38 55.07 25 36.23 4 5.80 2 2.90 0
0
5. การปล่อยมวนในแปลง
44 63.77 25 36.23 0 0 0 0
0
0
6.ได้รับความรู้เพิ่มเติม
53 76.81 16 23.19 0 0 0 0
0
0
3. ภาพกิจกรรม
3.1 ลงทะเบียน
กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น. บรรยากาศการ
ลงทะเบียน ดังภาพที1่

ภาพที่1 กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

126

3.2พิธีเปิดการฝึกอบรม
โดย รศ
.ดร. นุชรีย์ ศิริ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพที่2)

ภาพที่ 2 กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
3.3ภาคบรรยาย
เรื่องแมลงศัตรูและโรคดาวเรือง และแนวทางการป้องกันกาจัด โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
ชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงห้า แมลงเบียน และการเพาะเลี้ยง การนาไปใช้ประโยชน์ของไส้เดือนฝอย และ
การเพาะเลี้ยง โดย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์(ภาพที่ 3)

ข.
ก.
ภาพที่ 3 ภาคบรรยาย ก. เรื่องแมลงศัตรูและโรคดาวเรือง และแนวทางการป้องกันกาจัด โดย ผศ.ดร.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ข. ชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงห้า แมลงเบียน และการเพาะเลี้ยง การ
นาไปใช้ประโยชน์ของไส้เดือนฝอย และการเพาะเลี้ยง โดย ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
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3.4ภาคปฏิบัติการ
โดยแบ่งกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรออกเป็น 5 กลุ่ม โดยทีมวิทยากร ดังนี้ 1. แมลงศัตรู
ดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด 2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง 3. การหา
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของดอกดาวเรือง และการคัดเกรดดอก 4. ไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง 5. การ
ตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเขียว และเชื้อราขาว (ภาพที่ 4)

ข

ก

ค

ง

จ
ภาพที่ 4 ภาคปฏิบัติ ก. กลุ่ม 1. แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด ข.กลุ่ม2. มวน
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เพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง ค. กลุ่ม3. การหาเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของดอกดาวเรือง
และการคัดเกรดดอก ง. กลุ่ม4. ไส้เดือนฝอยและการเพาะเลี้ยง จ.กลุ่ม5. การตรวจสอบคุณภาพเชื้อ
ราเขียว และเชื้อราขาว
กลุ่มเกษตรกรออกเป็นแบ่งกลุ่ม 5กลุ่มโดยทีมวิทยากร ดังนี้ 1. แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด
และแมลงปากดูด 2. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ ยง 3. แมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่ แมลง
หางหนีบ และการเพาะเลี้ยง 4. การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช5. การใช้เชื้อราควบคุมแมลง(ภาพที่ 5)

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

ภาพที่ 5 ภาคปฏิบัติ ก. กลุ่ม1 แมลงศัตรูดาวเรือง: แมลงปากกัด และแมลงปากดูด ข. กลุ่ม2มวนเพชฌฆาต
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มวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยง ค. กลุ่ม3 แมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ และการ
เพาะเลี้ยง ง.กลุ่ม4 การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช จ. กลุ่ม5 การใช้เชื้อราควบคุมแมลง
จากนั้นสาธิตวิธีการสารวจแมลงและการประเมินความเสียหาย, การปล่อยมวนเพชฌฆาตและวิธีการ
นาไส้เดือนฝอยที่ทาให้เกิดโรคกับแมลงไปใช้ประโยชน์ในแปลงดาวเรืองสาธิต โดย ดร.อุบล ตังควานิช และทีม
วิทยากร(ภาพที่ 6)

ก.

ข.

ภาพที่ 6 สาธิตวิธีการสารวจแมลงและการประเมินความเสียหาย ก. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ข. กลุ่ม
เกษตรกร
3.5 ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม ถ่ายรูปร่วมกัน (ภาพทึ่7)

ก.

ข.

ภาพที่7 ปิดการฝึกอบรม ก. กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ข. กลุ่มเกษตรกร
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