
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร จังหวัดสงขลา 

รายงานรอบ ๑๒  เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๑. ความเป็นมา / พระราชด าริ 
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะ

ช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมาย 
ที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel)  ต่างๆ ที่สามารถ
ให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้การ
บริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบนี้
จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ  ๕๐  พรรษา ในปี
พุทธศักราช  ๒๕๔๕  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กราบบังคมทูลถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ใน
พระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
โครงการ 

๒. การสนองพระราชด าริ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบและเข้าร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรด้านพืช รวมทั้งแจกจ่าย

เอกสารค าแนะน า พันธุ์พืช สารสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง และสารจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช แก่เกษตรกรผู้ที่เข้า
รับบริการฯ และมีการติดตามผล ให้ค าปรึกษาแนะน า  ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเกษตรกร  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

       ๑. เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไร่นา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิต ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

       ๒. เพ่ือสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว 

และทันต่อเหตุการณ ์
 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

      ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลาตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนจังหวัด  

 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนจังหวัด  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

       - ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร  

๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)  
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท   

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามแผน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น  ๕  ครั้ง 
โดยร่วมออกให้บริการวิชาการด้านพืชและร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมี
เกษตรกรเข้ารับบริการและขอค าปรึกษาในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร ๐๒) จ านวน ๓๘๐  ราย แบ่งตามชนิดพืชที่
เกษตรกรประสบปัญหาดังนี้ 

- พริก   จ านวน  ๔๐   ราย   
- พืชตระกูลแตง  จ านวน ๕๔    ราย   
- พืชตระกูลมะเขือ  จ านวน  ๓๗    ราย   
- พืชตระกูลถั่ว จ านวน  ๔๗    ราย  
- พืชตระกูลผัก จ านวน ๗๕ ราย 
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- ยางพารา  จ านวน ๑๒๗ ราย  
จากนั้นได้มีการติดตามให้บริการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร (คลินิกเกษตร๐๕) จ านวน  

๗๐ ราย โดยการให้ค าแนะน า วิเคราะห์วินิจฉัยโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช  และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและ
การปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งแจกเอกสารค าแนะน า เมล็ดพันธุ์พืช และ
ต้นพันธุ์พืช แก่เกษตรกรผู้ที่มาเข้ารับบริการ  ส าหรับเกษตรกรที่มีปัญหาต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ไปติดตามในพ้ืนที่ โดยแนะน าให้ปฏิบัติตามค าแนะน า เพ่ือป้องกันก าจัดโรคและแมลงในพืชนั้น ๆ (ตารางที่ ๑)  
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีเกษตรกร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนาต่อไป  

 
 
 

ตารางที่ ๑  ติดตามและประเมินปัญหา การให้บริการในพื้นที่เกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

 

ชนิดพืช ปัญหาที่พบ ค าแนะน า/แนวทางการแก้ปัญหา 

พริก 

ใบหงิก ๑. เพ่ิมความชื้นในแปลงด้วยการให้น้ าในช่วงแล้วอย่างสม่ าเสมอ  
๒. ใช้สารสกัดฉีดพ่น ถ้าระบาดรุนแรงฉีดพ่นด้วยสารเคมีคาร์โบซัลเฟน,  
อิมิดาคลอพริด อย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆ ๗-๑๐ วัน   

ยืนต้นตาย ๑. คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น   แมนโคแซบ ก่อนหว่าน  
๒. ใช้สารจุลินทรีย์ Bacillus Subtilis หรือ ใช้สารเคมีเบนโนมิลฉีดพ่น 

 
โรคแอนแทรคโนส 

 
 

๑. ปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๒-๓ ปี 
๒. กรณีท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ต้องเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่ไม่เป็นโรค 
๓. ก่อนหว่านคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่นเบนโนมิล แมน
โคเซบ เป็นต้น 
๔. พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิลคาร์เบนดาซิม เป็นต้น  
๕. แนะน าใช้ชีวภัณฑ์กรมวิชาการเกษตร Bacillus subtilis ๒๐ W ๑๖ 
ฉีดพ่นทุก ๗ วันจนถึงเก็บเกี่ยว 

ตระกูลแตง 

โรคราน้ าค้าง 
สารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นได้ผลดี 
แคปแทน อัตราผสมใช้ ๑ กรัม ผสมน้ า ๕๐๐ ซีซี. (หรือครึ่งลิตร) หรือ 
๓๕-๔๐ กรัม ผสมน้ า ๒๐ ลิตร (๑ ปี๊บ) 

เพลี้ยไฟ 

๑. การป้องกัน และก าจัดใช้สารเคมีหลายชนิด เช่น แลนเนท เมทไธโอ
คาร์บ  
๒. อาจปลูกพืชเป็นกันชน เช่น ปลูกมะระจีนล้อมที่ไว้สัก ๒ ชั้น แล้ว
ภายในจึงปลูกแตงโม เพราะมะระ 
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ขึ้นค้างจะช่วยปะทะการแพร่ระบาดของเพลี้ยไฟให้ลดลงได้ และมะระท่ี
โดนเพลี้ยไฟเข้าท้าลายจะต้านทานได้ และเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 

ตารางท่ี ๑  (คลินิกเกษตร ๐๕) ต่อ 

 

ชนิดพืช ปัญหา ค าแนะน า/แนวทางการแก้ปัญหา 

มะเขือ 

 

 

 

 

โรคแอนแทรคโนส 
อาการแผลค่อนข้าง
กลมสีน้ าตาลยุบเป็น
แอ่งลงไปในเนื้อ 

๑. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรองว่าไม่มีเชื้อรา หากไม 
แน่ใจให้แช่น้ าอุ่น ๔๙ - ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ๓๐ นาที 
แล้วจุ่มในสารละลายของจุนสี ( CuSO๔ ) ก่อนปลูกเมื่อต้นกล้างอก 
และพบต้นที่เป็นโรค ฉีดพ่นด้วยสารเคมี ไธแรม  หรือแคปแทน 
อัตรา ๕๐-๖๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๆ ๕-๗ วัน และหลังย้ายต้น
กล้าลงแปลงปลูกใหญ่แล้ว หากพบว่ามีการระบาดของโรคให้ฉีดพ่น
ด้วยมาเนบ หรือแมนเซท ดี ทุก ๕-๗ วัน จนกว่าจะพ้นระยะการ
ระบาด 
๒. หลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือซ้ าลงในแปลง หรือดินปลูกที่เคยมีโรค
ระบาดอย่างน้อย ๓ ปี โดยน าพืชชนิดอื่นมาปลูกหมุนเวียน 
๓. เก็บท าลายซากพืชที่เป็นโรค และต้นมะเขือที่งอกหลังจากเก็บ
เกี่ยวแล้วให้หมด 

โรคโคนเน่าหรือโรค
เหี่ยวตาย (Wilt) 
 

๑. รักษาความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บเศษซากพืช 
ที่ค้างอยู่ในแปลงออกให้มากที่สุดเท่าที่จะ ท าได้ปรับปรุงดินด้วย 
ปุ๋ยคอก และปูนขาว เมื่อพบต้นที่เป็นโรคควรถอนทิ้ง และถ้าท าได้ให้
เผาท าลาย  
๒. พบโรคระบาดใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคพืช เช่น พีซีเอ็น บี 
ไวตาแวกซ์ เอทริไดอาโซล พีซี เอ็น บี ผสมเอทริไดอาโซล จะ
สามารถลดการระบาดของโรคได้ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

โรคราแป้งบนผิวใบมี
ลักษณะเป็นผงสีขาว 
ถ้าเป็นรุนแรงท าให้ใบ
แห้งตาย  

ตัดแต่งก่ิง ใบ ให้โปร่ง เก็บรวบรวมเศษซากพืชที่เป็นโรคเผาท าลาย
เพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค หรือใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชเบน
โนมิลผสมน้ าพ่นในระยะที่มีการระบาดของราอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี ๑  (คลินิกเกษตร ๐๕) ต่อ 

 

ชนิดพืช ปัญหา ค าแนะน า/แนวทางการแก้ปัญหา 

ถั่วฝักยาว 

โรคราน้ าค้าง 

๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ปราศจากเชื้อ หรือแช่เมล็ดในน้ าอุ่นอุณหภูมิ ๕๐ 
องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาที ก่อนปลูก หรือคลุกเมล็ดด้วยสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล หรือเมทาแลกซิล + แมนโคแซบ 
๒. จัดระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกพืชแน่นจนเกินไป 
เพ่ือให้มีการระบายอากาศในแปลง 
๓. เมื่อพบอาการของโรคในแปลง ควรฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัด
โรคพืช เช่น เมทาแลกซิล แมนโคแซบ 
คลอโรทาโรนิล 

โรคราแป้ง 
๑. ไมควรเก็บเมล็ดพันธุจากตนเปนโรคไปท าพันธุ 
๒. แปลงที่มีประวัติการระบาดของโรคนี้ ควรพนสารปองกันจ าพวก
ก ามะถันผงละลายน ้า หรือคาราเทน  

พืชตระกูลผัก โรคโคนเนาคอดินของ
คะนา 

๑. หวานเมล็ดผักอยาใหแนนทึบเกินไป 
๒. ใชยาปองกันก าจัดเชื้อราละลายน ้าในอัตราความเขมขนนอยๆ รด
ลงไปบนผิวดินใหทั่วสัก๑-๒ ครั้ง ถาไดยาเทอราคลอซึ่งเปนยาปอง
กันก าจัดเชื้อราในดินโดยตรงจะไดผลดียิ่งขึ้น แตโดยทั่วไปใชไซเนบ 
มาเนบ ละลายน ้ารดก็ไดผลบาง 
๓. ท าทางระบายน ้าใหดี อยาใหมีน ้าขังแฉะในแปลงกลา หรือยกรอง
นูนสูงเพ่ือใหน ้าระบายไดเร็วดวย 

 โรคราน า้คาง 

๑. ใหฉีดพนสารเคมีปองกันก าจัด เชน ไซเนบ มาเนบ     ไดโฟลา
แทน เบนเลท หรือ เบนโมบิล ดาโนบิล แคปเทน หรือ ชนิดอ่ืนๆ ที่มี
สารทองแดงเปนองคประกอบสารประกอบทองแดงไมควรใชใน
ระยะที่ยังเปนตนกลาเพราะเปนพิษตอตนกลา 

 โรคแผลวงกลมสีน ้า
ตาลไหมของคะนา 

๑. หวานเมล็ดผักอยาใหแนนทึบเกินไป 
๒. แนะน าใช้ชีวภัณฑ์กรมวิชาการเกษตร Bacillus subtilis ๒๐ W 
๓๓ ฉีดพ่นระยะกล้า ๗ วันและฉีดต่อเนื่องทุก ๗ วันจนถึงเก็บเก่ียว 
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ตารางท่ี ๑  (คลินิกเกษตร ๐๕) ต่อ 

 

ชนิดพืช ปัญหา ค าแนะน า/แนวทางการแก้ปัญหา 

ยางพารา 

อาการเปลือกแห้ง 
 

๑. ไม่ควรกรีดติดต่อกันหลายวันและดูแลรักษาต้นให้สมบูรณ์ 
๒. ให้ใส่ปุ๋ยบ ารุง และให้กรีดยางตามค าแนะน าของ  กรมวิชาการ

เกษตร 

โรคราก 

๑. ขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค และต้นที่ไม่เป็นโรค (กว้าง ๓๐ ซ.
ม. ลึก ๖๐ ซ.ม.)  
๒. ใช้สารเคมีไตรดีมอร์ฟ อัตรา ๑๐-๒๐ ซีซี/น้ า ๑-๒ ลิตร/ต้น หรือ
โพรพิโคนาโซล อัตรา ๓๐ ซีซี/น้ า ๓ ลิตร/ต้น โดยขุดดินรอบโคนต้น
กว้าง ๑๕-๒๐ ซ.ม.   เทสารเคมีลงไปในร่องรอบๆ โคนต้น   

โรคราแป้ง 

๑. ๑. แหล่งปลูกยางท่ีเป็นเขตระบาดของโรคไม่ควรปลูกยางพันธุ์
อ่อนแอ เช่น PB ๒๓๕  

๒. สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราฉีดพ่นในแปลงขยายพันธุ์ยางเพ่ือ
ป้องกันโรค  

     -   เบโนมิล  (Benomyl) 
     -   คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 
     -   ไตรดีมอร์ฟ (tridemorph) 
     -   คาร์เบนดาซิม  (carbendazim) 

ใบร่วงจากเชื้อรา 
Phytophthora 

๑. แหล่งปลูกยางท่ีเป็นเขตระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพันธุ์ยาง
อ่อนแอ เช่น RRIM๖๐๐ 

๒. ก าจัดวัชพืช และตัดแต่งก่ิงในสวนยางให้โปร่ง 
๓. แหล่งที่พบการระบาดของโรค ควรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อ

ราฉีดพ่นในแปลงขยายพันธุ์ยางเพ่ือป้องกันโรค  
      -  เมทาแลกซิล (metalaxyl) 
      -  ฟอสเอทธิลอลูมิเนียม (Fosetyl - aluminium) 

 

๘. ผลส าเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ๑. เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้  และพัฒนาอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 
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 ๒. เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีความรู้และ
ทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก และไม้ผล ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ 

๙. ปัญหา / อุปสรรค 
- เกษตรกรที่มารับบริการส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างพืชมาด้วย ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ จังหวัดสงขลา 


