
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร จังหวัดสงขลา 

รายงานรอบ ๑๒ เดอืน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๑. ความเปนมา / พระราชดําร ิ

การใชเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ีจะ

ชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจําเปนตองมีการสรางความ

เชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกรเปาหมาย 

ท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel)  ตางๆ ท่ีสามารถ

ใหบริการตรงความตองการ และทันตอเหตุการณ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําใหการ

บริการทางวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึน ซ่ึงการดําเนินงานในรูปแบบนี้

จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขา ท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือ

อุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุดสรางแรงดึงดูดใจใหกับเกษตรกรสวนใหญใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยางดี 

 ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ  ๕๐  พรรษา ในป

พุทธศักราช  ๒๕๔๕  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี

กราบบังคมทูลถวายแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการดังกลาวไวใน

พระราชานุเคราะห ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณ

โครงการ 

๒. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

หนวยงานกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบและเขารวมออกใหบริการคลินิกเกษตรดานพืช รวมท้ังแจกจาย

เอกสารคําแนะนํา พันธุพืช สารสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และสารจุลินทรียปองกันโรคพืช แกเกษตรกรผูท่ีเขา

รับบริการฯ และมีการติดตามผล ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร  

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

       - เพ่ือใหงานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี

เปาหมายท่ีมีศักยภาพการผลิต ชวยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีท่ีมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกร ชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

       - เพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร และการแกไขปญหารวมกัน 
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 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

       เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็ว 

และทันตอเหตุการณ 

 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

      ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนจังหวัด  

 

 ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

       ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนจังหวัด  

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 

๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

       - สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมสงเสริมการเกษตร  

๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)  

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

๖. งบประมาณ 

 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๒  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท   

๗. ผลการดําเนินงาน 

 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา รวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ตามแผน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ ของจังหวัดสงขลา รวมท้ังสิ้น  ๕  ครั้ง 

โดยรวมออกใหบริการวิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงมี

เกษตรกรเขารับบริการในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร ๐๒) จํานวน ๓๘๐ ราย ดังแสดงในตารางท่ี ๑ โดยการให

คําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช  และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา

พืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกเอกสารคําแนะนํา เมล็ดพันธุพืช และตนพันธุพืช แก

เกษตรกรผูท่ีมาเขารับบริการ   

 

โดยเกษตรกรท่ีมาขอคําปรึกษาคลินิกพืช จํานวน ๓๘๐  ราย แบงตามชนิดพืชท่ีเกษตรกรประสบ
ปญหาดังนี้ 

- พริก   จํานวน  ๕๔    ราย   
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- พืชตระกูลแตง  จํานวน  ๔๐ ราย   
- พืชตระกูลมะเขือ  จํานวน  ๓๗    ราย   
- พืชตระกูลถ่ัว จํานวน  ๗๕ ราย  
- พืชตระกูลผัก จํานวน ๔๗    ราย 
- ยางพารา  จํานวน ๑๒๗ ราย  

 
 

 
จากนั้นไดมีการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร(คลินิกเกษตร๐๕) จํานวน ๗๐ 

ราย โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช  และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการ

ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกเอกสารคําแนะนํา เมล็ดพันธุพืช และตน

พันธุพืช แกเกษตรกรผูท่ีมาเขารับบริการ  สําหรับเกษตรกรท่ีมีปญหาตองแกไขอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีไดเขาไป

ติดตามในพ้ืนท่ี โดยแนะนําใหปฏิบัติตามคําแนะนํา เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงในพืชนั้น ๆ (ตารางท่ี ๒)  

ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยพัฒนาตอไป  

 

 

ตารางท่ี ๑  การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ  จังหวัดสงขลา  (ต.ต ๖๑ – มี.ค.  ๖๒) 

ครั้งท่ี วัน   เดือน   ป สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวนเกษตรกร 

ท่ีเขารับบริการ 

(ราย) 

๑. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วัดบานวังพา หมูท่ี ๙ ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๑๕๓ 

๒. ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ สํานักสงฆบานคลองยนต หมูท่ี ๖ ต.สํานักแตว อ.สะเดา จ.สงขลา ๑๑๔ 

๓. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รร.เกาะแตวพิทยาสรรค หมูท่ี ๔ ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา ๑๑๓ 

รวมเกษตรกรเขารับบริการท้ังสิ้น ๓๘๐ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒  ติดตามและประเมินปญหา การใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

ชนิดพืช ปญหาท่ีพบ จํานวน (ราย) คําแนะนํา/แนวทางการแกปญหา 
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พริก 

 
 
 
 
โรคแอนแทรคโนส 
 
 

๒๗ 

๑. ปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๒-๓ ป 
๒. กรณีท่ีเก็บเมล็ดพันธุเอง ตองเลือกเก็บเมล็ดจากตน
ท่ีไมเปนโรค 
๓. กอนหวานคลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา 
เชนเบนโนมิล แมนโคเซบ เปนตน 
๔. พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน เบนโนมิลคาร
เบนดาซิม เปนตน  
๕. แนะนําใชชีวภัณฑกรมวิชาการเกษตร Bacillus 
subtilis ๒๐ W ๑๖ ฉีดพนทุก ๗ วันจนถึงเก็บเก่ียว 

เพล้ียไฟ 
 ดูดกินน้ําเลี้ยงจาก
สวนของพืชเชนยอด 
ใบออน และตาดอก
ออนทําใหใบหงิก 

๕ 

หม่ันตรวจดูตัวเพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟ ๑๐ ตัวข้ึนไป 
ใหเพ่ิมความชื้นโดยการใหน้ําหากระบาดรุนแรง ฉีดพน
ดวยสารกําจัดแมลง เชน คารบาริล อิมิดาคลอพริด 
เปนตน 

เพลี้ยออน 
ดูดกินน้ําเลี้ยงท่ีใบ
ออน ยอดออน ชอ
ดอกพริก 

๕ 

หม่ันตรวจดูใตใบ หรือยอดออน หากพบการระบาด    
ควรฉีดพนดวยสารคารโบซัลแฟน อิมิตาโคลพริด เปน
ตน 

 ไรขาว 
ดูดกินน้ําเลี้ยงใน
สวนออนๆของพริก 
ทําใหตนพริกหงิกงอ 

๓ 

หม่ันตรวจดูการระบาด หากพบไรขาวบนยอดออนพริก
เพียงเล็กนอย ใหฉีดพนดวยสารสกัดสมุนไพร เชน สาร
สกัดจากสะเดา แตถาพบ ๕-๑๐ ตัว ใหฉีดพนดวย
สารเคมีอามิทราซ หรือไมแทค 

 แมลงวันทองพริก 
ทําลายผลพริก 
ทําใหผลเนา รวง
หลน 

๒ 

ใชเหยื่อลอแมลงวันผลไม โดยใชโปรตีนไฮโดรไลเซท  
๒๐๐ มล. ผสมกับ malathion ๗๐ มล. /น้ํา ๒๐ ลิตร 
พนเปนจุด หรือบนใบพืช ๗ วัน/ครั้ง 

ตระกูลแตง 
โรคราน้ําคาง ๖ 

สารเคมีท่ีใชฉีดพนไดผลดีแคปแทน อัตราผสมใช 1 
กรัม ผสมน้ํา 500 ซีซี. (หรือครึ่งลิตร) หรือ 35-40 กรัม 
ผสมน้ํา 20 ลิตร (1 ปบ) 

 

ตารางท่ี ๒  ติดตามและประเมินปญหา การใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

ชนิดพืช ปญหาท่ีพบ จํานวน (ราย) คําแนะนํา/แนวทางการแกปญหา 

ถ่ัวฝกยาว โรคราน้ําคาง ๕ 

๑. ใชเมล็ดพันธุปราศจากเชื้อ หรือแชเมล็ดในน้ําอุน
อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาที กอน
ปลูก หรือคลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เมทา
แลกซิล หรือเมทาแลกซิล + แมนโคแซบ 
๒. จัดระยะปลูกใหเหมาะสม ไมปลูกพืชแนนจนเกินไป 
เพ่ือใหมีการระบายอากาศในแปลง 



5 
 

๓. เม่ือพบอาการของโรคในแปลง ควรฉีดพนดวยสาร
ปองกันกําจัดโรคพืช เชน เมทาแลกซิล แมนโคแซบ 
คลอโรทาโรนิล 

โรคราแปง ๒ 
๑. ไมควรเก็บเมล็ดพันธุจากตนเปนโรคไปทําพันธุ 
๒. แปลงท่ีมีประวัติการระบาดของโรคนี้ ควรพนสารป
องกันจําพวกกํามะถันผงละลายนํ้า หรือคาราเทน  

พืชตระกูลผัก 

โรคโคนเนาคอดิน
ของคะนา 

 
 
 
 

๕ 

๑. หวานเมล็ดผักอยาใหแนนทึบเกินไป 
๒. ใชยาปองกันกําจัดเชื้อราละลายนํ้าในอัตราความเข
มขนนอยๆ รดลงไปบนผิวดินใหท่ัวสัก1-2 ครั้ง ถาไดยา
เทอราคลอซ่ึงเปนยาปองกันกําจัดเชื้อราในดินโดยตรง
จะได ผลดียิ่งข้ึน แต โดยท่ัวไปใช ไซเนบ มาเนบ ละ
ลายนํ้ารดก็ไดผลบาง 
๓. ทําทางระบายนํ้าใหดี อยาใหมีนํ้าขังแฉะในแปลงกล
า หรือยกรองนูนสูงเพ่ือใหนํ้าระบายไดเร็วดวย 

โรครานํ้าคาง 

 
 

๓ 

๑. ใหฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด เชน ไซเนบ มาเนบ     
ไดโฟลาแทน เบนเลท หรือ เบนโมบิล ดาโนบิล แค
ปเทน หรือ ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีสารทองแดงเปนองคประกอบ
สารประกอบทองแดงไมควรใชในระยะท่ียังเปนตนกลา
เพราะเปนพิษตอตนกลา 

โรคแผลวงกลม
สีนํ้าตาลไหมของ
คะนา 

 
 

๓ 

๑. หวานเมล็ดผักอยาใหแนนทึบเกินไป 
๒. แนะนําใชชีวภัณฑกรมวิชาการเกษตร Bacillus 
subtilis ๒๐W ๓๓ ฉีดพนระยะกลา ๗ วันและฉีด
ตอเนื่องทุก ๗ วันจนถึงเก็บเก่ียว 

มะมวง หนอนเจาะตน ๔ ใหทําการตัดแตงก่ิงท่ีเสียท้ิงเม่ือพบวาแหง สวนอ่ืนๆให
หม่ันตรวจดู หากพบรอยเจาะ ใชสารฆาแมลงหยอดรู 

 

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช  และพัฒนาอาชีพ

ของตนเองใหดีข้ึน 

 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง  มีความรูและ

ทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก และไมผล ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

๙. ปญหา / อุปสรรค 

- เกษตรกรท่ีมารับบริการสวนใหญไมไดเตรียมตัวอยางพืชมาดวย ทําใหขอมูลท่ีไดรับไมชัดเจนเทาท่ีควร 

- การเขาระบบลงคลินิก ๐๕ มีความลาชาอยางมาก ดังแสดงในภาพท่ี ๒ จึงทําใหไมสามารถเขาประเมิน

ติดตามแปลงเกษตรอยางตอเนื่องได  



6 
 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑  ภาพกิจกรรม การใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ จังหวัดสงขลา (คลินิก ๐๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒  ลกัษณะอาการโรคและแมลงศัตรูพืชเขาทําลาย จากการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร คลินิก (๐๕ )  

 


