
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมงานกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องในพิธีกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด
สงขลา 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตร 
และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดชัยมงคล พระอาราม
หลวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิม
พระปรมาภิไธย และนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในภาค
บ่ายร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราสถลมาศ โดยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ร่วมกับ
ข้าราชการ จิตรอาสา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ณ ส่ีแยกพระพุทธศรี
สงขลานครินทร์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จ
ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระชัย
มงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจีกรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุล
ต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
ร่วมกับข้าราชการ จิตรอาสา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ณ บริเวณส่ี
แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

 

ปีที่ 12  ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562 

ร่วมงำนกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องในพิธีกับพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ของจังหวัดสงขลำ 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัด
นิทรรศการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มา 270 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรีย  
บาซิลัส ซับทีลิส (BS) 12.5 กิโลกรัม และสารสกัดสะเดา  250 ขวด ตามโครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จ านวน 5 คร้ัง เกษตรกรเข้ารับบริการจ านวน 955 ราย รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสนับสนุนเช้ือรา   
ไตรโคเดอร์มา 50 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรียแบซิลัส ซับทีลิส (BS) 2.5 กิโลกรัม         
และสารสกัดสะเดา  50 ขวด ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขตที่ 2  หมู่ที่ 7 ต าบลโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเข้ารับบริการ
จ านวน 150 ราย 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสนับสนุนเช้ือรา  
ไตรโคเดอร์มา 30 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรียแบซิลัส ซับทีลิส (BS) 2.5 กิโลกรัม และสาร
สกัดสะเดา 40 ขวด ณ วัดพังตรี หมู่ 7 ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
เกษตรกรเข้ารับบริการจ านวน 150 รายโดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ จริตงาม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด 

วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมสนับสนุนเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา 70 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรียแบซิลัส ซับทีลิส (BS) 2.5 กิโลกรัม และสาร
สกัดสะเดา 50 ขวด ณ โรงเรียนบ้านลิพัง ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
เกษตรกรเข้ารับบริการจ านวน 205 ราย  โดยได้รับเกียรติจากนางณิทฐา แสวงทอง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสนับสนุนเช้ือราไตร
โคเดอร์มา จ านวน 50 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรียแบซิลัส ซับทีลิส (BS) 2.5 กิโลกรัม 
สารสกัดสะเดา 50 ขวด ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ต าบลเกตรี 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้ารับบริการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ    
จ านวน 200 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล        
เป็นประธานในพิธี  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสนับสนุนเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา จ านวน 50 กิโลกรัม เช้ือแบคทีเรียแบซิลัส ซับทีลิส (BS) 2.5 กิโลกรัม 
สารสกัดสะเดา 50 ขวด ณ ตลาดน้ าบ้านปากพล ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้ารับบริการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 250 ราย    
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  

 

โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ร่วมจัด
นิทรรศการและให้ความรู้เร่ืองโรคของยางพาราและการใช้สารชีวินทรีย์ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จ านวน 5 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วม
ชมนิทรรศการ จ านวน 600 ราย รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เร่ืองโรคของ
ยาพาราและการใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง  เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จ านวน 180 ราย ในการนี้ได้รับ
เกียรติจากนายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
งานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ในงาน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวภาพและให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอ าเภอบางกล่ า หมู่ที่ 10 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
เกษตรกรเข้าร่วม 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรัตน์ ลายจันทร์ 
นายอ าเภอบางกล่ า เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ในงาน 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวภาพและให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายสีนอง    
อ าภัยฤทธ์ิ หมู่ 7 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงเกษตรกรเข้า
ร่วมงาน จ านวน 120 ราย 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธีและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในฐานการเรียนรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่  6 ต าบล
คลองหร่ัง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 100 คน ในการนี้
ได้รับเกียรติจากนายปัญญา จินดาวงศ์ นายอ าเภอนาหม่อม เป็นประธานเปิดงาน
และเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ในงาน 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ เร่ืองการ
ใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จ านวน 100 ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก    
นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอ าเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานและ
เยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ในงาน 

 

งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำรกำรเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ปี 2562 



 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัด
นิทรรศการและให้ความรู้แก่เกษตรกร เร่ืองการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ใน
โครงการเสวนาสร้างการรับรู้ เร่ืองเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Mobile Unit) เพื่อขับเคล่ือนวาระพัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์  วิถียั่ งยืน         
จ านวน 10 คร้ัง เกษตรกรเข้าร่วม 1,200 คน รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลควนขนุน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ต าบล    
ควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน     
120 คน  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอตะโหมด ต าบล     
แม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอบางแก้ว หมู่ที่ 6 
ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน     
120 คน  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโหนดหมู่     
หมู่ที่ 9 ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงาน
จ านวน 120 คน  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดควนแสวง หมู่ที่ 7 ต าบลโคกทราย 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน  

วันที่  17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.หลัก) หมู่ที่  6 ต าบลอ่างทอง           
อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน  

วันที่  21 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย นางเกษร ทองค า)               
หมู่ที่ 13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงาน
จ านวน 120 คน 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อ าเภอศรีบรรพต ต าบล
เขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 120 คน 

 

 

โครงกำรเสวนำสร้ำงกำรรับรู้ เร่ืองเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ (Mobile Unit) 



 
 

วันที่  2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร             
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หัวข้อ การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูมะม่วง ตามโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร          
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวัดขนุน อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการอบรม จ านวน 40 ราย 

 

วันที่  3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร             
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์
มาและการน าไปใช้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามโครงการ         
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน                 ณ 
สหกรณ์การเกษตรระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการอบรม 
จ านวน 15 คน 

 

วันที่  3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร             
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ หัวข้อการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ตามแผนการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ประจ าปี 2562             
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรือนรับรองที่ประทับอ าเภอคลองหอยโข่ง จ านวน 16 ราย    
ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานเรือนรับรองที่ประทับ อ าเภอคลองหอยโข่ง       
จังหวัดสงขลา 

 

วันที่  7 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร              
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์
มาและการน าไปใช้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในโครงการ            
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการอบรม จ านวน 15 คน 

 

 

 

วิทยำกรและถ่ำยทอดควำมรู้ 



 
 

วันที่  13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร          
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อการผลิตขยายเช้ือรา         
ไตรโคเดอร์มาและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ประจ าปี 2562 แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเรือนรับรองที่ประทับ           
อ าเภอคลองหอยโข่ง จ านวน 22 ราย ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานเรือนรับรอง
ที่ประทับอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 

วันที่  30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร           
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อการผลิตขยายมวนตัวห้ า  
และแมลงหางหนีบ แก่เจ้าหน้าที่เกษตร และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี จ านวน 18 ราย ณ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนต าบลต าบลโคกโพธ์ิ พร้อมทั้งสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุมวนตัวห้ า 
จ านวน 3,000 ตัว แมลงหางหนีบ จ านวน 500 ตัว  และอุปกรณ์การผลิตขยาย 
4 ชุด (กล่องเล้ียง พู่กัน ปากคีบ) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

วิทยำกรและถ่ำยทอดควำมรู้ (ต่อ) 


