
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา  ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 3 จุด  

จุดที่ 1 วัดโคกกอ หมู่ที่ 6 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
ได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
มีเกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 130 ราย  

จุดที่ 2 ส านักสงฆ์ธารทิพย์วนาธรรม หมู่ที่ 2 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง ได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชม

นิทรรศการ จ านวน 150 ราย  
จุดที่ 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัด

สตูล ได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน มเีกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 150 ราย 

 

 
 

วั นที่  27 สิ งหาคม 2562 ศู นย์ ส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วม
จัดนิทรรศการ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
ในงานวันเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรัง 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยนางกุลฤดี 
พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
เปิดงาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมประมาณ 300 
ราย 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 8 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 

“โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” 

เปิดบ้ำนศูนย์ขยำยพนัธุ์พืช 



  

 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับนิทรรศการให้ความรู้
และการฝึกอาชีพแก่ ผู้ที่ สนใจ ภายในงานเกษตรภาคใต้ คร้ังที่  27 ณ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ในโซนส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

วันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ 
เร่ือง การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และน าเสนอ
องค์ความรู้ในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 
และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงานนี้มีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นาย
สุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และนาง
วัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ให้การ

ต้อนรับและน าเสนอข้อมูลการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์
ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ เร่ือง 
ผลิตขยายไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

 

 
 

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัดสงขลา จ านวน 40 ราย 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
"plant doctor" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

ประกอบด้วย เร่ือง อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัยอาการ
ผิดปกติของพืชเบ้ืองต้นและลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน การ
วินิจฉัยโรค แมลงศัตรูพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร 
The big 5 และการจัดการศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดย       
ชีววิธี การจัดท าปฏิทินการปลูกพืช โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับ
ฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจริง เมื่อทดสอบ
ความรู้ผู้เข้าอบรม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ 26.15 เปอร์เซ็นต์ หลังการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 78.00 เปอร์เซ็นต ์ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 51.85 เปอร์เซ็นต ์

 

ร่วมจัดนิทรรศกำรเร่ืองกำรป้องกันก ำจัดหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด  

ในงำนเกษตรภำคใต้ คร้ังท่ี 27  

 

กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ "plant doctor" 



 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลาถ่ายทอดความรู้ เร่ือง 
การผลิตขยายมวนตัวห้ าเพื่อควบคุมศัตรูพืช แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะโละการ์โป อ าเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 28 ราย และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบางทัน ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 20 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุมวนตัวห้ า จุดละ 1,500 ตัว และอุปกรณ์การผลิตขยาย 2 ชุด  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

ถ่ำยทอดควำมรู้ 


