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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

 
1. ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะ
ช่วยเพ่ิมผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจ าเป็นต้องมีการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร
เป้าหมายที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel)  ต่างๆ ที่
สามารถให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ท าให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นซึ่งการด าเนินงานใน
รูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯ ลฯ โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่าง
ดีแก้ไขปัญหาด้านบัญชีแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และ
ชุมชน 
 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารทรงมี
พระชนมายุครบ 50  พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอพระราชานุญา ต
จัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ
พระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ 
 
2. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการก าหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ โดยให้ทุกจังหวัดจัดงาน ปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และให้มีการติดตามการ
ให้บริการต่อเนื่อง (Follow up) กับเกษตรกรที่ได้เข้ารับบริการจากคลินิกต่างๆ เน้นเกษตรกรรายที่มีปัญหา
ชัดเจน และส าคัญ 
 
3.วัตถุประสงค ์

 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

 1. เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ ์
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2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน 

3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนา และงานบริการวิชาการ จัดการไร่นา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิต ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริการงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ผลิตของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล ในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
4.  พื้นที่เป้าหมาย 
 4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 จังหวัดพัทลุง (อ.ศรีนครินทร์, อ.ป่าพะยอม, อ.ตะโหมด และ อ.กงหรา) 
 4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 จังหวัดพัทลุง (อ.ศรีนครินทร์, อ.ป่าพะยอม, อ.ตะโหมด และ อ.กงหรา) 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 5.2.1 หน่วยงานหลัก : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

5.2.2 หน่วยงานร่วมด าเนินการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 
6.  งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ    50,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
ตามแผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยออกให้บริการวิชาการด้านพืชและร่วมจัด
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นิทรรศการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับบริการ
ในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร 02) จ านวน 234 ราย และได้มีการติดตามให้บริการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
เกษตรกร (คลินิกเกษตร 05) จ านวน 65 ราย (ตารางที่ 1 ) โดยการให้ค าแนะน า วิเคราะห์ 
วินิจฉัยโรคแมลง และศัตรูพืช และให้ความรู้เกีย่วกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักพืชไร่ ไม้
ผล และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งแจกเอกสารค าแนะน า เมล็ดพันธุ์พืช และต้นพันธุ์พืช แก่เกษตรกรผู้ที่เข้ามา
รับบริการส าหรับเกษตรที่มีปัญหาต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามในพ้ืนที่ โดยแนะน า
ให้ปฏิบุติตามค าแนะน าเพ่ือป้องกันโรคและแมลงในพืชนั้นๆ (ตารางที่ 2) ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนที่เกษตรกร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดพัทลุง (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ 
เกษตรกร 

เข้ารับบริการ 
(คลินิก 02) 

ติดตาม 
ต่อเนื่อง 

(คลินิก 05) 
1 15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง 

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
69 16 

2 16 มีนาคม 2559 ศาลาประชาคมต าบลป่าพะยอม อ.
ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

50 16 

3 3 พฤษภาคม 2559 เทศบาลต าบลแม่ขรี ต.แม่ขรี  
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

65 17 

4 2 - 3 สิงหาคม 2559 เทศบาลต าบลชะรัด ต.ชะรัด  
อ.กงหรา จ.พัทลุง 

50 16 

                                               รวม 234 65 
 
ตารางท่ี 2 ปัญหาและค าแนะน าในการติดตามให้บริการในพื้นที่เกษตรกร 
 

ชนิดพืช ปัญหา 
จ านวน 
(ราย) 

ค าแนะน า / แนวทางแก้ปัญหา 

พริก โรคแอนแทรคโนล 17 1. ปลูกพืชหมุนเวียนทุก 2 - 3 ปี 
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2. กรณีที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอง ต้องเลือกเก็บ
เมล็ดพันธุ์จากต้นท่ีไม่เป็นโรค 
3. ก่อนหว่านคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกัน
ก าจัดเชื้อรา เช่น เบนโนมิล แมนโคเซบ  
เป็นต้น  
4. พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
เบนโนมิล คาเบนดาซิม เป็นต้น 

 เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วน
ของพืช เช่น ยอด ใบอ่อน และตา
ดอกอ่อนท าให้ใบหยิก 

9      หมั่นดูเพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟ 10 ตัว 
ขึ้นไป ให้เ พ่ิมความชื้นโดยการให้น้ าหาก
ระบาด รุนแรง ฉีดพ่นด้วย สารก าจัดแมลง 
เช่น คาร์บาริล อิมิดารคลอพริด  
เป็นต้น 

มะเขือ หนอนเจาะผลมะเขือ 3 1. หมั่นตรวจแปลง เก็บยอดและผลที่ถูก
ท าลายทิ้ง 
2. ถ้าพบยอดเหี่ยว 3 - 5% หรือผลอ่อนถูก
ท าลาย 5 - 10% ให้ใช้เมตาไซฟลูทริน ( โฟ-
ลิเทค 025 อีซี 2.5% EC ) อัตรา 80 กรัม/
น้ า 20 ลิตร หรือ ซีตาไซเพอร์เมทริน ( ฟิว-
เรีย 18% EC ) อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร 
หรือ คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC ) อัตรา 
30 และ 50 มล./น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ 

 มะเขือโคนเน่า 2 1. เก็บส่วนที่ถูกท าลายไปเผา ปลูกพืชใน
พ้ืนที่ที่ระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง ใช้โพรโทโอ
ฟอส หรือ อิมิดาโคลพริด ฉีดพ่น ซ้ า 2 ครั้ง 
ตามฉลากระบุ 

มะนาว หนอนชอนใบส้มท าลายใบและ
ยอดอ่อน 
 
 
 
 
 
หนอนกัดกินใบ 

2 
 
 
 
 
 
 
1 

ในระยะแตกใบอ่อนถ้าพบการท าลายของ
หนอนชอนใบส้มลงท าลายเกิน 50% ของ
ยอดที่ส ารวจท าการพ่นสารฆ่าแมลง อิมิดา-  
โคลพริด (คอนพิดอร์ 100 เอสแอล 8 มล./
น้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น หรือ Petroleum 
Sprayoil (SK99 Enspray 83.9 % EC ) 
อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
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ทุเรียน หนอนเจาะผลทุเรียน 1 1. หมั่นตรวจตามผลทุเรียนเมื่อพบรอย
ท าลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดเขี่ยหนอน
ออกมาท าลาย 
2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วง ควรเก็บไปท าลาย
เผาหรือฝัง 
3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไป
โดยเฉพาะผลที่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือ
กิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพ่ือป้องกันตัวเต็มวัย
วางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย 
4. ควรห่อผลด้วยถุงไนล่อน หรือถุงพลาสติก
สีขาวขุ่นเจาะรูบริเวณขอบล่าง โดยเริ่มห่อผล
ทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์  
5 .  ส า รฆ่ า แมลงที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เมื่ อ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ คื อ  Lambdacyhalothrin      
( Karate 5% EC ) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ 
Chlorpyrifos ( Lorsban 40% EC ) อัตรา 
20 มิลลิลิตร หรือ  Carbosulfan ( Posse 
20% EC ) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 
ลิตร   

ลองกอง โรคราด า 2 1. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพ่ือลดความชื้น และ
การสะสมของเชื้อภายในทรงพุ่ม 
2. ป้องกันมด 
3. ฉีดพ่นน้ าเปล่าล้างน้ าหวานที่ผล 
4. ฉีดพ่นด้วย สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา
เช่น เบนโนมิล 

 หนอนชอนเปลือกลองกอง 4      หากพบมีการท าลาย 20 - 30%  ของต้น
ขึ้นไปฉีดพ่นด้วยไส้เดือนฝอย ใช้ 2 ล้านตัว/
ลิตร อัตรา 2-3 ลิตร/ต้น ( 1 ไร่ = 25 ต้น 60 
- 150 ลิตร /ไร่ ) พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 

ข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด 1 สังเกตเห็นในช่วงออกใหม ซึ่งจะพบว่า หนอน
จะอาศัยอยู่ในฝักที่บริเวณปลายฝัก ให้ใช้มือ
บีบบริเวณปลายฝักท าลายหนอน ไม่แนะน า
ให้ใช้สารฆ่าแมลงเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ



6 

 

ผู้บริโภค  
กล้วย โรคตายพราย 2 1. พ้ืนที่ที่ปลูกอย่าให้มีน้ าขัง 

2. ตัดท าลายต้นที่เป็นโรคด้วยการเผาทิ้ง 
3. ใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุฟอสเฟต และโปรแตส -
เซี่ยมสูง ไม่ควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนมากเกินไป 
4. ตัดเลือกหน่อกล้วยจากแหล่งที่เป็นโรค 

มังคุด เพลี้ยไฟท าลายใบอ่อนและผล
อ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติดูแลรักษา 
    (การใส่ปุ๋ย) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

     ควรพ่นสารฆ่าแมลง 3 ครั้ง คือ ระยะ
ก่อนดอกบาน 7 วัน ขณะดอกบานและหลัง
ดอกบาน แล้ว 7 วัน สารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ
ได้แก่ อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 100     เอ
สแอล 10 มล./น้ า 20 ลิตร ,ฟิโปรนิล (แอส
เซ็นด์ 5 % SC อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร , 
ไซเพอร์เมทริน ) (พาร์ซอน 6.25 % ) อัตรา 
40 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลง
ชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะ
ท าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานต่อ 
     11 – 12 สัปดาห์ หลังการเก็บเกี่ยวพ่น
ด้วยปุ๋ยเคมีทางใบ สูตร 15-30-15 หรือ 20-
20-20 อัตรา 60 กรัม ร่วมกับกรดฮิวมัด 
อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม 
     14 – 16 สัปดาห์ หลังเก็บเกี่ยว หว่าน
ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ให้ทั่ว
ทรงพุ่ม อัตราเป็นกิโลกรัม / ต้นเท่ากับ 1/3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
     สัปดาห์ที่ 8 หลังออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
13-13-21 หรือ 12-12-17-2 อัตรา เป็น
กิ โ ล ก รั ม  1  ต้ น  เ ท่ า กั บ  1 / 3  ข อ ง
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม โดยการหว่านใต้ทรง
พุ่มบริเวณท่ีน้ าซึมถึง 

ปาล์มน้ ามัน การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน 1      แนะน าให้ใส่ปุ๋ย สูตร 21-0-0 ,         0-
0-60 และ 0-3-0 แมกนีเซียม และโบรอน 
การใส่ปุ๋ย ต้องก าจัดวิชพืชก่อน และใส่ปุ๋ย



7 

 

เมื่อมีความชื้นควรแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ ง/ปี 
ในช่วงฤดูฝน 60 %  และส่วนที่เหลือ 40 % .
ใส่ช่วงปลายฝน ปุ๋ยฟอสเฟตและแมกนีเซียม
ใส่ครั้งเดียวในช่วงต้นฤดูฝน วิธีการใส่ปุ๋ย ควร
หว่านให้ทั่วและสม่ าเสมอภายในบริเวณทรง
พุ่ม  

ถั่วลิสง โรคโคนเน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสี้ยนดินท าลายเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลรักษา 
  (การใส่ปุ๋ย) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บต้องท า
ความสะอาดเมล็ดก่อน เมล็ดมีความชื้นไม่
เกินร้อยละ 8 – 10 สถานที่เก็บไม่อับชื้น ไม่
ควรเก็บเมล็ดเกิน 6 เดือน  
2. เก็บถั่วลิสงเมื่ออายุเหมาะสมไม่ทิ้งให้แก่
จัดเกินไป 
3. คลุกเมล็ดถั่วลิสงก่อนปลูกด้วยสารป้องกัน
ก าจั ดโรคพืช  เช่น  ไ อโพรไดโอน 50% 
ดับบลิวพี อัตรา 3 - 5 กรัม/เมล็ด            1 
กิโลกรัม หรือ คาร์เบนดาซิม 50 % ดับบลิว
พี อัตรา 5 กรัม/เมล็ด 1 กิโลกรัม  
4. ไม่ควรหยอดเมล็ดเกิน 3-5 นิ้ว และต้องให้
น้ าทันที 
     ใช้ คิวนาลฟอส (เคลาลักซ์ 5 จี) อัตรา 4 
กก./ไร่ โรยพร้อมกับปุ๋ยข้างแถวถั่ว ห่างจาก
โคนต้น 10 ซม. หลังดายหญ้า ครั้งที่ 2 หรือ
เมื่ออายุถั่ว 30 – 35 วัน แล้วกลบโคน หรือ 
คลอร์ไพริฟอส (ไพรีเน็กซ์ 5จี ) อัตรา 4 กก./
ไร่ ใส่ 2 ครั้ง โรยพร้อมปลูก และระยะถั่ว
แทงเข็มโดยโรยห่างโคนต้นประมาณ 10 ซม.
แล้วกลบโคน 
     ใช้ปุ๋ย เคมีสูตร 12 -24 -12 อัตรา 25 
กิโลกรัม /ไร่ หรือสูตร  16-16-8 อัตรา 35 
กิโลกรัม/ไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรย
ข้างแถวแล้วพรวนดินกลบหลังถั่วลิสงงอก
ประมาณ 10 – 15 วัน โรยยิปซัมบนต้นถั่ว
ลิ ส ง ในช่ ว งออกดอก อัตรา  50 – 100 
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กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือลดเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ควร
พรวนดิน พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออก
ดอกและก่อนแทงเข็ม หรือช่วงอายุ 30 – 40 
วันหลังงอก ไม่ควรพูนดินกลบกิ่งแรก เพราะ
จะท าให้การออกดอกและติดฝักลดลง 

 
7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
  - 
 7.2.2 การฝึกอบรม 
  - 
 7.2.3 การเป็นวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก 69 ราย เข้ารับบริการเกี่ยวกับโรคและแมลง พริก ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง ลองกอง 
พืชผักสวนครัว และรับเอกสารแนะน า 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมต าบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  มี
เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก 50 ราย เข้ารับบริการเกี่ยวกับโรคและแมลง มะนาว มังคุด ลองกอง พืชผักสวน
ครัว และรับเอกสารแนะน า 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลต าบลแม่ขรี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มี
เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก 65 ราย เข้ารับบริการเกี่ยวกับโรคและแมลง มะนาว พริกไทย ขมิ้น ปาล์มน้ ามัน 
ถั่วฝักยาวลองกอง พืชผักสวนครัว และรับเอกสารแนะน า 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลต าบลชะรัด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง มี
เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก 50 ราย เข้ารับบริการเกี่ยวกับโรคและแมลง มะนาว พริก ถั่วลิสง มังคุด มะเขือ 
พืชผักสวนครัว และรับเอกสารแนะน า 
 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
   - 
 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน 
   ติดตามต่อเนื่องคลินิกเกษตรเคลื่อน 05 จ านวน 65 ราย 
8. ผลส าเร็จ/ผลส าฤทธิ์ของโครงการ 
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 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนา
อาชีพของตัวเองให้ดีขึ้น 
 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีความรู้
และทักษะ ในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา พืชผักไม้ผล พืชไร่ และพืชอ่ืนๆ 
 
 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค 
 - เกษตรกรที่มารับการบริการส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างพืชมาด้วย ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร 
 
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ  
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ภาพกิจกรรมการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 02 
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ภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่อเนื่องคลินิก 05 


