
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรด าเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร หมอพืช (plant doctor) ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรประจ าปี 2562 จัดโดย ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  5 จั งหวัดสงขลา ณ ศูนย์ ส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ต าบลบางกล่ า อ าเภอ      
บางกล่ า จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัตการ เข้าร่วม
จ านวน 20 ราย  

เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช, การวินิจฉัย
อาการผิดปกติของพืชเบ้ืองต้นและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน, การวินิจฉัยโรค แมลง
ศัตรูพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร, The big 5 และการจัดการศัตรูพืช 
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี, การจัดท าปฏิทินการปลูกพืช โดยผู้รับการฝึกอบรม
ได้รับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจริง ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 59.43% หลังการฝึกอบรมมีความรู้ 87.07% มีความรู้เพิ่มขึ้น 
27.64% 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน 2562 

อบรมเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร หลักสูตร หมอพืช (plant doctor) 



 
 

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร
ประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เร่ืองการใช้
สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองช้าง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 9 
ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเข้าร่วมงาน 
จ านวน 100 ราย โดยได้ รับเกียรติจากนายด ารงศักดิ์  แก้วดวง 
นายอ าเภอควนเนียง ให้เกียรติเป็นประธานเปดดงาน 

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร
ประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เร่ือง        
โรคของยาพาราและการใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช    
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร        
เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหน าคอก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 250 ราย โดยได้รับเกียรติ
จากนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปดดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day)  

 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา นายปัญญา ยวงเกตุ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน และนางสาว
อัญพิชญ์  โชติชุติพันธ์ุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 40 
คน ดังนี้ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 
๒๕๖๒ จ านวน ๒๐ ราย เร่ือง การจัดการศัตรูผัก ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ ๑ ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 
๒๕๖๒ จ านวน ๒๐ ราย เร่ือง การจัดการศัตรูผัก ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ ๕ ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

วันที่  10 เมษายน 2561 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร             
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมเพื่อขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน
เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คน โดยทางศูนย์ฯจะร่วมจัดนิทรรศการ สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 
การให้ค าปรึกษาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ในการออกหน่วยเคล่ือนที่ 
Mobile Unit จ านวน 11 อ าเภอ ตามแผนการออกหน่วยของจังหวัดพัทลุง 

 

 

 

กำรประชุมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง 

 

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 



 
 

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแปลงติดตาม
สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ณ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา พบว่า ถั่วฝักยาวยังพบการระบาดของเพล้ียไฟ การระบาด
ของหนอนเจาะฝักถั่วลดลง พบโรคราสนิม และใบจุด ส่วนแปลงมะเขือพบ
แมลงหว่ีขาว หนอนเจาะผล และโรคยอดและดอกเน่าระบาดลดลง 

วันที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลง
พยากรณ์การระบาดศัตรูถั่วฝักยาว (แปลงใหม่) และมะเขือ พบว่า 
ถั่วฝักยาวมีการระบาดของโรคใบด่างไวรัส เพล้ียไฟและหนอนเจาะดอก 
พบหนอนกระทู้ผักเล็กน้อย จึงสนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรีย และมวนพิฆาต 
ส่วนแปลงมะเขือพบการระบาดของแมลงหว่ีขาวในระดับปานกลาง       
พบหนอนเจาะผลท าลายผลผลิตเล็กน้อย ได้สนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรีย 
เพื่อใช้ควบคุมแมลงดังกล่าว 

 

 

 

 

 

  วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักพืช จังหวัดสงขลา จัดท าแปลงศึกษาทดสอบการใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวี
และเช้ือราไตรโคเดอร์มาควบคุมศัตรูหอมแบ่ง ณ หมู่ 8 ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ส าหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูก 
หอมแบ่ง การสุ่มหน่วยทดลอง และใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาผสมน้ ารด
ตามหน่วยทดลองที่ได้ก าหนดไว้ 

 การทดสอบประกอบด้วย 2 Treatment 
Treatment 1 Farmer Practice 
Treatment 2 Tricoderma + NPV 

 

 

จัดท ำแปลงศึกษำทดสอบกำรใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวี และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำควบคุมศัตรูหอมแบ่ง  

 

ส ำรวจสถำนกำรณ์กำรระบำดศัตรูพืช 



  
 

  วันที่  22 เมษายน 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร             
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่าย
เช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช     
ในโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คร้ังที่ 2 และงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านผังปาล์ม 6  หมู่ที่ 5 ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้ารับบริการและ เยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน
ทั้งส้ิน 245 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ      
จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปดดงาน 

 

 

 

 

 

  

 วันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วย
ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัด
เคล่ือนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ วัดเชิงแสกลาง หมู่ที่  3          
ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 125 ราย 
โดยได้รับเกียรติจากนายศักระ กปดลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปดดงาน 

 

 

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" จังหวัดสงขลำ 

 

โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

 



  
 

 
 

 วันที่  26 เมษายน 2562 ศูนย์ส่ง เสริมเทคโนโลยีการเกษตร     
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เร่ือง 
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการผลิตพืชปลอดภัย          
แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลวังใหญ่      
ตามโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรม
พัฒนาศูนย์ เ รียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์          
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านคลองยอ ต าบลวังใหญ่ 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 40 คน 

 วันที่  30 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร     
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา (ปัญญา ยวงเกตุ) ถ่ายทอดความรู้
เกษตรกร โครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร 
เกษตรกร จ านวน 40 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเกาะแต้ว 
เร่ืองการป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว และการจัดการศัตรูพืชผัก 

 
 
 
 

 
  
วันที่ 10 เมษายน 2562 เกษตรกรจากอ าเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง จ านวน 9 ราย ศึกษาดูงาน เร่ืองการจัดการศัตรูพืชโดยชีว
วิธีและการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการก าจัดศัตรูพืช ณ ห้อง
ประชุมและอาคารผลิตขยาย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำและมูลค่ำทำงกำรเกษตร กิจกรรมพัฒนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กำรศึกษำดูงำน 

 



 
 

  
 วันที่  2 เมษายน 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร       
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีเปดด
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์
และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ 
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย 
วันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ส านึกรักและ
หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของชาติ
มากยิ่งขึ้น 
 

 วันที่  6 เมษายน 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร       
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มเคร่ืองราชสักการะ ในงาน
รัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก       
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา 
ต ารวจ ทหารและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมงาน 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 
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