
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน
เปิดอาคาร "เกษตรสิริสุข" ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถวายรายงาน การสร้างอาคารถวายในวาระกรมส่งเสริม
การเกษตรครบรอบ 50 ปี ในการนี้ นางวัชลี  โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์ฯ ร่วมรับเสด็จด้วย 

ส าหรับอาคารเกษตรสิริสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานช่ืออาคารนี้ ว่า เกษตรสิริสุข หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อม
ทั้งพระราชทานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "สธ." ประดับที่ป้ายช่ืออาคาร และพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อ
ประดับภายในอาคาร และเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ให้กับนักเรียน และจัดการผลผลิตทางการเกษตรของ
โรงเรียน รวมทั้งครู นักเรียน มีสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปถนอมอาหาร และเป็น
สถานที่แสดงประวัติของโรงเรียนและข้อมูลวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการด าเนินการโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันด้วย 

 

ปีที่ 11  ฉบับที่ 9  ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นประธำนเปิดอำคำร "เกษตรสิริสุข" 



 

 

วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 นางวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้า
ร่วมงาน“เกษตรสร้างชาติ วาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ณ สวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละ
สหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงาน    โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานเกษตรสร้างชาติมีการจัดเเสดง  เเละจัดจ าหน่าย
สินค้าเด่นเกษตรสร้างชาติ ที่รวบรวมพืชผลทางการเกษตร เเละผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ ผักสด ผลไม้ปลอดภัย ยา สมุนไพร เเละเวชส าอาง เส้ือผ้าเคร่ือง
เเต่งกาย เเละทริปท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพวันเดียวท าได้
จริงกว่า 50 หลักสูตร กิจกรรมเพื่อรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน
ช่ือดังที่มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าชมงาน 

 

 

 

 

  วันที่  4  กั นยายน  2561 นาง วัช ลี  โสพิ น  ผู้ อ านวยการ ศูนย์ ส่ ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดการศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการควบคุมโรคเห่ียวในกล้วยหินและการใช้สารชีวภัณฑ์
ควบคุมโรคเห่ียวในกล้วยหิน ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประธานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน  

        เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1) การสังเกตอาการและการวินิจฉัยโรคเห่ียวจาก
แบคทีเรียในกล้วยหิน 2) การสังเกตอาการและการวินิจฉัยโรคตายพรายในกล้วย 3) 
การควบคุมโรคเห่ียวและโรคตายพราย 4) การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเห่ียวในกล้วย
หิน และ 5) พิจารณาแนวทางการจัดการโรคเห่ียวในพื้นที่ โดยให้ทุกอ าเภอส ารวจ    
พื้นที่ปลูก พื้นที่เกิดโรค และความต้องการร่วมโครงการของเกษตรกร 

 

กำรควบคุมโรคเหี่ยวในกล้วยหินและกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวในกล้วยหิน 

งำน“เกษตรสร้ำงชำติ วำระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร” 



  

 

 

 วันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักสูตร “การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย” เกษตรกรเข้า
รับการอบรมจาก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพยอม 
จังหวัดพัทลุง เกษตรกร จ านวน 60 คน 

 

 วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองโรคและแมลงศัตรูส้มโอ ในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรต าบลแม่ทอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตร การขยายพันธ์ุและการดูแลส้มโอ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ านวน 19 คน ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา  

 

 

  

 วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจสถานการณ์การระบาดของ
ศัตรูหอม ในแปลงเรียนรู้การใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้
หอม ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
พบกลุ่มไข่หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้หอมวัย 1 ท าลาย
ต้นหอมเล็กน้อย 

 วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ส ารวจศัตรูพืชในแปลงกล้วย หมู่ที่ 9 ต าบล
ควนโส(กล้วยหอมทอง)  และหมู่ที่ 2 ต าบลควนโส (กล้วยน้ าว้า) จากการ
ส ารวจแปลงกล้วยน้ าว้าพบมีการติดโรคซิกกาโตกาในระยะออกเครือท าให้
ต้นโทรมติดหวีน้อย เนื่องจากการขาดธาตุอาหารหลายชนิด(ดินลูกรังถม) 
แปลงกล้วยหอมต้นโทรมทั้งแปลงเนื่องจากอายุกอมากไม่ได้มีการปลูกใหม่
โคนต้นลอยอยู่บนพื้นรากน้อย 

 

กิจกรรมแปลงศึกษำทดสอบ 

วิทยำกรอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร 



 

 

 

  วันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งแจกเช้ือราไตรโคเดอร์มา
และสารสกัดจากสะเดา ในงานโครงการ อบต.สัญจร ประจ าปีงบประมาณ 2561    
จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง ณ อาคารตลาดนัดท่าชะมวง 2 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับ
บริการจ านวน 120 คน 

 วันที่ 13 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและ
แจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการป้องกันและการ
บริหารจัดการศัตรูพืช  ในโครงการจังหวัดเคล่ือนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านโคกตก หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยม
ชมนิทรรศการ จ านวน 124 คน 

 

 

 

 

 

   

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

ออกหน่วยให้บริกำรเคลื่อนที่ 


