
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร จังหวัดสงขลา 

รายงานรอบ ๑๒ เดอืน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
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 



 

 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 ๒๕๖๓  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท   

๗. ผลการดําเนินงาน 

 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

      ดังนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เริ่มดําเนินการรวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนท่ีฯ ตามแผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ ของจังหวัดสงขลา 

รวมท้ังสิ้น  ๔  ครั้ง โดยรวมออกใหบริการวิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซ่ึงมีเกษตรกรเขารับบริการในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร ๐๒) จํานวน ๗๙๒  ราย ดังแสดงใน

ตารางท่ี ๑ และ ๒ โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช  และใหความรูเก่ียวกับการ

ปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกเอกสารคําแนะนํา เมล็ดพันธุ

พืช และตนพันธุพืช แกเกษตรกรผูท่ีมาเขารับบริการ  โดยเกษตรกรท่ีมาขอคําปรึกษาคลินิกพืช จํานวน ๗๙๒ ราย 

แบงตามชนิดพืชท่ีเกษตรกรประสบปญหาดังนี้ 
- พริก   จํานวน  ๖๖    ราย   
- พืชตระกูลแตง  จํานวน  ๔๐ ราย   
- พืชตระกูลมะเขือ  จํานวน  ๓๗    ราย   



 

- พืชตระกูลถ่ัว จํานวน  ๑๗๕ ราย  
- พืชตระกูลผัก จํานวน ๑๔๗    ราย 
- ยางพารา  จํานวน ๓๒๗ ราย  

 
จากนั้นไดมีการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร(คลินิกเกษตร๐๕) จํานวน  

๗๐ ราย โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช  และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและ

การปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกเอกสารคําแนะนํา เมล็ดพันธุพืช และ

ตนพันธุพืช แกเกษตรกรผูท่ีมาเขารับบริการ  สําหรับเกษตรกรท่ีมีปญหาตองแกไขอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีไดเขา

ไปติดตามในพ้ืนท่ี โดยแนะนําใหปฏิบัติตามคําแนะนํา เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงในพืชนั้น ๆ (ตารางท่ี ๓)  

ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยพัฒนาตอไป  

ตารางท่ี ๒  การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ  จังหวัดสงขลา  (กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๓) 

ครั้งท่ี วัน   เดือน   ป สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวนเกษตรกร 

ท่ีเขารับบริการ 

(ราย) 

๑. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สํานักสงฆสุทธิวงศอุดมสุข หมูท่ี 2 ตําบลพะตง อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

๑๖๘ 

๒ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักสงฆบานทัพหลวง หมูท่ี 1 ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา ๒๖๘ 

๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ วัดดีหลวง หมูท่ี 2 ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 

๒๐๗ 

๔ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วัดเขาแกว หมูท่ี 6 ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ๑๔๙ 

รวมเกษตรกรเขารับบริการท้ังส้ิน ๗๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี ๓  ติดตามและประเมินปญหา การใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

 

ชนิดพืช ปญหา สาเหตุ คําแนะนํา/แนวทางการแกปญหา 
จํานวน 
(ราย) 

 
 
 

พริก 

ผลเนาดอกรวง แมลงวันผลไมทําลายพริก 

ใชเยื่อลอแมลงวันผลไมโดยใชโปรตีน
ไฮโดรไลเซท 200มล. ผสมกับ 
malathion 70 มล./นํ้า 20 ลิตร พน
เปนจุด หรือบนใบพืช 7 วัน/ครั้ง 

13 

 

บนผลเกิดจุดแผลชํ้า
กลม เน้ือเยื่อยบุตัวลง 
และแผลแหงสีนํ้าตาล
ดํา  

โรคแอนแทรคโนส 

ใชชีวภัณฑ Bacillus subtillisสายพันธุ 
20W16ในอัตราสวน 50 กรัม / นํ้า 20 
ลิตร รดใหท่ัวแปลงหลังจากปลูกพืช 
เพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรค 

18 

ขาวโพด 
หนอนกัดกินใบและ

เจาะลําตน 
หนอนกระทู 

ใช Bacillus thuringiensisในอัตราสวน 
80-100 มล./นํ้า 20 ลิตร พนทุก 5-7 
วัน ถาพบหนอนระบาดรุนแรง ควรใช
อัตราสูงและพนถ่ีข้ึน 

 
 

13 

มะเขือ 

ใบลางเหี่ยวและลูลง 
ใบแกท่ีอยูลางๆมี
อาการเหลืองและใบท่ี
เหี่ยวดานบนจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลือง 

เช้ือแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum 

ใชชีวภัณฑ Bacillus subtillisสายพันธุ 
Doa24 ในอัตราสวน 50 กรัม / นํ้า 20 
ลิตร รดใหท่ัวแปลงหลังจากปลูกพืช 
เพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคเหีย่ว 

 
 
5 

ผักคะนา 

 
 
 

แมลงกัดกินใบ 

 
 
 
หนอนใยผัก,หนอนกระทูผัก 

 
 
ใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย ฉีดพนให
ท่ัวแปลง ในอัตรา 5 ถุงเล็ก/นํ้า 20 ลิตร 
พนทุกๆ 7 วัน 

 
 
5 

ผักกวางตุง 
 

   
9 

มะพราว 

ดวงแรดมะพราวไปกัด
เจาะทางโคนใบ
มะพราว ทําใหทางใบ
หัก และยังกัดเจาะ
ทําลายยอดออน ทําให
ทางใบท่ีเกิดใหมไม
สมบูรณ มรีอยขาด
แหวงเปนริ้วๆ คลาย
รูปสามเหลี่ยม 

ดวงแรดมะพราว 

ใชราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมดวงแรด
มะพราว โดยการทํากองลอท่ีขนาด 
 2 x 2 x 0.5 เมตร แลวใสเช้ือราใน
อัตรา 400 กรัมตอกองลอ รดนํ้าและหา
วัสดุคลุมกองลอ เชน ทางมะพราว หรือ
เศษใบไมเพ่ือเพ่ิมความช้ืนในกองลอ 

 
 
 
 
2 

แตงโม 
กัดกินใบและทําลาย
ยอดแตง 

ดวงเตาแตง 

1.ใชนํ้าสมควันไมผสมนํ้า ฉีดพนทุกๆ  
3-7 วัน 
2.ใชเช้ือรา บิวเวอรเรีย กําจัดตัวแมลง
ดวงเตาแตง 

 
5 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑  ภาพกิจกรรม การ

ใหบริการคลินิกเกษตร

เคลื่อนท่ีฯ จังหวัด

สงขลา (คลินิก ๐๒) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒  ลักษณะอาการโรคและแมลงศัตรูพืชเขาทําลาย จากการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร คลินิก (๐๕ )  

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช  และพัฒนาอาชีพ

ของตนเองใหดีข้ึน 

 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง  มีความรูและ

ทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก และไมผล ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี 



 

๙. ปญหา / อุปสรรค 

- เกษตรกรท่ีมารับบริการสวนใหญไมไดเตรียมตัวอยางพืชมาดวย ทําใหขอมูลท่ีไดรับไมชัดเจนเทาท่ีควร 

- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙  ซ่ึงทาง

กระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอพ.ศ. ๒๕๕๘          

ทางหนวยงานหลัก ซ่ึงอยูภายใตสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธาน พิจารณา

แลวเห็นวาเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงขอเลื่อนการออก         

โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี ฯ ออกไปกอนโดยไมมีกําหนด ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ท่ีสข ๐๐๑๘ฬ๑/ว๒๐๙๕     

ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ภาพท่ี ๓) จึงทําใหการเขาพ้ืนท่ีคลินิก ๐๕ ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังท้ังใน

ตัวผูปฏิบัติและความปลอดภัยของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพท่ี ๓  หนังสือขอสั่งการ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙   

 


