
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดสงขลา เขารวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ประจําปพุทธศักราช 2562 

ประกอบดวย 

1. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ณ บริเวณพระ

พุทธสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของ

แผนดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเปรม 100 

ป โรงเรียนมหาวชิราวธุ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

 

 

ศูนยสงเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  รวมจัดนิทรรศการและใหความรู และเปนวิทยากร

ประจําจุดเรียนรู เร่ืองการใชสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ในงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ

การเกษตร เพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2562 จํานวน 7 คร้ัง เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 700 ราย  

วันท่ี 2 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและเปนวิทยากรประจําจุด

เรียนรู ใหความรูเร่ืองการใชสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศูนยเครือขาย) หมูท่ี 6 ตําบล

บานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 

100 ราย ในการนี้ไดรับเกียรติจากนายอํานวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปตตานี 

เปนประธานเปดงานและเย่ียมชมสถานีการเรียนรูในงาน 

ปที่ 12  ฉบบัที่ 7 ประจําเดือนกรกฏาคม 2562 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

งานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมตนฤดกูาลผลิตใหม ป 2562 



วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและเปนวิทยากรประจําจุด

เรียนรู ใหความรูเร่ืองการใชสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ตลาดนํ้า

รมเย็น หมูที ่7 ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเขารวมชม

นิทรรศการ จาํนวน 100 ราย  

วันท่ี 9 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใช

สารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร หมูที่ 2 ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เกษตรกรเขา

รวมจํานวน 100 ราย ในการนี้ไดรับเกียรติจากนายยงยุทธ  ถนอมศรีมงคล 

นายอําเภอทาแพ เปนประธานเปดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรยีนรู 

วันท่ี 11 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใช

สารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร หมูที่ 3 ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เกษตรกรเขา

รวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย ในการนี้ไดรับเกียรติจากนายวงศกร         

นุนชูคันธ รองผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานเปดงานและเย่ียมชมสถานีการ

เรียนรูภายในงาน 

วันท่ี 12 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใช

สารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร เครือขายบานทุงรวงทอง หมูที่ 1 ตําบลทามะเด่ือ อําเภอ      

บางแกว จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย 

วันท่ี 24 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใช

สารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ที่ทําการแปลงใหญทุเรียน (ศูนย

เครือขาย ศพก.อําเภอควนกาหลง) ตําบลวังเขาไคร อําเภอควนกาหลง จังหวัด

สตูล เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย ในการน้ีไดรับเกียรติจาก     

นายวงศกร นุนชูคันธ รองผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานเปดงานและเยี่ยม

ชมสถานีการเรียนรูภายในงาน 

วันท่ี 25 กรกฏาคม 2562 รวมจัดนิทรรศการและใหความรูเร่ืองการใช

สารชีวินทรียในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (จําปะดะ) หมูท่ี 2 ตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน     

จังหวัดสตูล เกษตรกรเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 100 ราย ในการนี้ไดรับ

เกียรติจากนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอําเภอควนโดน เปนประธานเปดงาน  

และเย่ียมชมสถานีการเรียนรูในงาน 

 

 



 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดสงขลา เปนวิทยากร เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

โดยวิธีผสมผสาน ใหกับกลุมเกษตรกร ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

ตามโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ป 2562 กิจกรรมอบรม

ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เปนวิทยากร เร่ือง การผลิตขยายเชื้อรา    

บิวเวอเรีย และการผลิตขยายไส เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ ใหกับกลุม

เกษตรกรสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวน 15 คน ณ ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชมุชน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เปนวิทยากรถายทอดความรูการผลิตขยาย

มวนตัวห้ํา และแตนเบียนบราคอน ใหกับสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

ตําบลเกาะแตว ณ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา เกษตรกรเขารวม 15 ราย 

 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถายทอดความรูแกเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ของเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาส ณ อาคารฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร "หอมกล่ินลองกอง"   

เร่ืองมาตราการจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด, โรคเห่ียวกลวย และการปองกัน

กําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุด ผู เขารวมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   

จํานวน 110 คน 

 

 

 

 

วิทยากรอบรมใหความรูแกเกษตรกร 



 

 

วันท่ี 18 กรกฏาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหนวยใหบริการ

ความรูแกเกษตรกรและแจกจายเชื้อราไตรโคเดอรมาและสารสกัดจากสะเดาแกเกษตรกร เพื่อใชในการปองกันและกําจัดโรค

พืช พรอมท้ังใหคําแนะนําดานการปองกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี "หนวยบําบัดทุกข    

บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบานสะกอม หมูท่ี 2 ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

เกษตรกรเขารับบริการและเย่ียมชมนิทรรศการ จํานวน 125 ราย โดยไดรับเกียรติจากนายไพโรจน จริตงาม รองผูวาราชการ

จังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดงาน 

 

 

 

 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถายทอดความรูในหัวขอ 

การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพารา แกเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เขารวมโครงการสรางความเขมแข็ง

ใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจํานวน 60 คน ณ หองประชุมศูนย

สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ซ่ึงการถายทอดความรูในคร้ังน้ีประกอบดวยการบรรยายและฝก

ปฏิบัติการผลติขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราเมตาไรเซียม 

 

 

 

 

โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี "หนวยบําบดัทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน" จังหวดัสงขลา 

เกษตรกรเขาศึกษาดงูาน 



 

 

วันที่ 25-26 และ 30-31 กรกฎาคม 2562 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

รวมกับสาํนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี  5 จังหวดัสงขลา เย่ียมชมและตัดสินการประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

และศูนยจัดการดินปุยชุมชนดีเดนระดับเขต ไดแก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี, ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชนอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอสุคิริน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา,  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอปาพะยอม   

จังหวัดพัทลงุ,  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และศูนยจดัการดินปุยชุมชนอําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

เยี่ยมชมและตัดสนิการประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนยจัดการดนิปุยชุมชนดีเดนระดับเขต  

สงเสริมการเกษตรอยางสรางสรรค 
กาวทันสถานการณ 
ปฏิบัติงานดวยความภาคภูมิ 

ทีมขาวประชาสมัพันธ ศทอ.สงขลา 

70 หมูที ่3 ตําบลบางกลํ่า อําเภอบางกลํ่า จังหวดัสงขลา 90110 


