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โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประจําปงบประมาณ 2563 
 

1. ความเปนมา/พระราชดําริ 
 การใชเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ีจะ
ชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจําเปนตองมีการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกร
เปาหมายท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel)  ตางๆ ท่ี
สามารถใหบริการตรงความตองการและทันตอเหตุการณการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
ทําใหการบริการทางวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึนซ่ึงการดําเนินงานใน
รูปแบบนี้จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขาท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุด สรางแรงดึงดูดใจจากเกษตรกร
สวนใหญในพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยาง
ดีแกไขปญหาดานบัญชีแกเกษตรกรอยางรวดเร็ว อีกท้ังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และ
ชุมชน 
 เนื่องในวโรกาสอันเปนม่ิงมหามงคลท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารทรงมี
พระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดขอพระราชานุญาต
จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีกราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดงักลาวไวในพระราชานุเคราะห และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ
พระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ 
 
2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการกําหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะห โดยใหทุกจังหวัดจัดงาน ปละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และใหมีการติดตามการ
ใหบริการตอเนื่อง (Follow up) กับเกษตรกรท่ีไดเขารับบริการจากคลินิกตางๆ เนนเกษตรกรรายท่ีมีปญหา
ชัดเจนและสําคัญ 
 
3.วัตถุประสงค 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

 1. เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกปญหาดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 

2. เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแกปญหารวมกัน 

3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
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1. เพ่ือใหงานวิจัยพัฒนา และงานบริการวิชาการ จัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ีมีศักยภาพการผลิต ชวยสนับสนุนกระบวนการบริการงานเทคโนโลยีท่ีมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ผลิตของเกษตรกร ชวยแกไขปญหา อุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 2. เพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยบริการ 
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบล ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร และการแกไขปญหารวมกัน 
 
4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
  จังหวัดพัทลุง (อ.ศรีนครินทร, อ.กงหรา, อ.ปาพะยอม และ อ.เขาชัยสน)    
 4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
  จังหวัดพัทลุง (อ.ศรีนครินทร, อ.กงหรา, อ.ปาพะยอม และ อ.เขาชัยสน)    
 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
  5.1.1 กรมสงเสริมการเกษตร 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  5.2.1 หนวยงานหลัก : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 

5.2.2 หนวยงานรวมดําเนินการ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 
6.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ป 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการดําเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- 

7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  - 
 7.2.2 การฝกอบรม 
  - 
 7.2.3 การเปนวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 

- การจัดนิทรรศการภายใตโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ไดกําหนด
แผนการดําเนินงานภายในจังหวัดพัทลุง โดยมีการจัดนิทรรศการจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้  
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ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณเทศบาลตําบลชุมพล อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31  กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาวงก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 

 
 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
   - 
 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน   
   ติดตามใหบริการไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีเขารับบริการจากคลินิกพืช ครั้งท่ี 1-4 จํานวน 
60 ราย 
   
8. ผลสําเร็จ/ผลสําฤทธิ์ของโครงการ 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง รวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ตามแผน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยออกใหบริการวิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563 ซ่ึงมีเกษตรกรเขารับบริการในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร 02) จํานวน 222 ราย 
และไดมีการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร 05) จํานวน 60 ราย (ตารางท่ี 1)  

การออกใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ เปนการถายทอดขอมูลดานการเกษตรใหกับ
เกษตรกร ผานการจัดนิทรรศการ และการแจกเอกสารทางวิชาการรวมดวย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองให
เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ไดแจกจายเมล็ดพันธุพืช เชน 
ขาวโพดหวาน  ถ่ัวเขียว  และพันธุแหนแดง ใหกับเกษตรกรท่ีสนใจและเกษตรกรท่ีเขารวมงาน ในขณะเดียวกัน
ก็ไดมีการรับบริการปรึกษาดานพืช รวมท้ังการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร ซ่ึงเปนการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือใหคําแนะนํา วิเคราะห วินิจฉัยโรคแมลง และศัตรูพืช และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติ
ดูแลรักษาพืชผัก พืชไร  ไมผล และพืชอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2) ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร เพ่ือ
นํามาใชเปนแนวทางพัฒนาการผลิตพืชของเกษตรกรตอไป 
 

ตารางท่ี 1 การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ จังหวัดพัทลุง (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป สถานท่ีดําเนินการ เกษตรกรเขารับบริการ 
(คลินิก 02) 

ติดตามตอเนื่อง 
(คลินิก 05) 

1 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตําบลชุมพล อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง 60 15 
2 15 กรกฎาคม 2563 ศาลาประชาคม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 60 15 
3 31 กรกฎาคม 2563 องคการบริหารสวนตําบลควนขนุน ศาลา

ประชาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
40 15 

4 19 สิงหาคม 2563 วัดเขาวงก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 62 15 
รวม 222 60 

 
 
ตารางท่ี 2 ปญหาและคําแนะนําในการติดตามใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิก 05) 
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ลําดับ ชนิดพืช ปญหา คําแนะนํา/แนวทางแกปญหา 

1 พริก โรคแอนแทรคโนส - ใชชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอโซเลท 20W16 ในการปองกันโรคแอน
แทรคโนสในพริก วิธีการใช คือ ใชชีวภัณฑ BS อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร ฉีดพนพริกเม่ือเริ่มออกดอก หลังจากนั้นฉีดพนอีกทุกๆ 5 วัน 
ติดตอกันจํานวน 4-5 ครั้ง 

  
ใบหยกิพริก - เม่ือพบเพลี้ยและไรขาวระบาด ควรฉีดพนดวยสารสกัดน้ํามัน

ธรรมชาติ อัตรา 15-30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร โดยฉีดพนพริกทุก 7-10 วัน 
หรือฉีดพนดวยอะบาเม็กติน อัตรา 15-20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

2 มะเขือ หนอนเจาะผลมะเขือ - หม่ันตรวจแปลงปลูกอยูสมํ่าเสมอ หากพบหนอนเขาทําลายใหเก็บ
ยอดและผลมะเขือท่ีถูกทําลายท้ิงนอกแปลงปลูก 

   
- ใชชีวภัณฑไสเดือนฝอยสายพันธุไทยฉีดพน อัตรา 4 ถุงตอน้ํา 20 
ลิตร ฉีดพนใหชุมบริเวณตน (ไมสามารถใชไดในระยะท่ีหนอนยังไมเขา
ทําลายภายในผลของมะเขือ) 

3 พืชผัก หนอนทําลายใบ - ใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทยฉีดพน อัตรา 4 ถุงตอน้ํา 20 ลิตร ตั้งแต
เริ่มตนเตรียมแปลงปลูก โดยการฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทยลงไป
ในดิน และฉีดพนตอเนื่องเม่ือมีการระบาดของหนอนท่ีทําลายใบ 
(เพ่ือใหการฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทยใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ควรพนชวงเย็นเพ่ือหลีกเลี่ยงแสงแดด และพนใหถูกตัวแมลงใหมาก
ท่ีสุด) 

4 ถ่ัวลิสง โคนเนาและตนเหี่ยว - หลีกเลี่ยงการใชเมล็ดพันธุท่ีอายุการเก็บรักษานานเกินกวา 6 เดือน 
ใชเปนพันธุสําหรับปลูก    
- ควรเก็บเมล็ดพันธุตามอายุของพันธุ    
- คลุกเมล็ดกอนปลูกดวยสารคารเบนดาซิม อัตรา 5 กรัมตอเมล็ด 1 
กิโลกรัม 

5 ขาวโพด   หนอนกระทูขาวโพด   
  ลายจุด 

- หม่ันตรวจแปลงปลูกอยูเสมอ หากเจอกลุมไขหรือตัวหนอนใหทําลาย
ท้ิง 

   
- ใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทยฉีดพน อัตรา 4 ถุงตอน้ํา 20 ลิตร ตั้งแต
เริ่มตนเตรียมแปลงปลูก โดยการฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทยลงไป
ในดิน และฉีดพนตอเนื่องเม่ือมีการระบาดของหนอน (เพ่ือใหการฉีด
พนไสเดือนฝอยสายพันธุไทยใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ควรพนชวงเย็น
เพ่ือหลีกเลี่ยงแสงแดด และพนใหถูกตัวแมลงใหมากท่ีสุด) 

   
- ฉีดพนดวยสารชีวภัณฑบีที สายพันธุไอซาไว หรือเคอรสตารก้ี อัตรา 
80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยฉีดพนทุก 4-7 วัน 

6 ตะไคร หนอนเขาทําลายตน - ดูแลรักษาแปลงปลูกใหสะอาด 
   

- ใชสารชีวภัณฑเมตาไรเซียม อัตรา 1 ถุงตอน้ํา 20 ลิตร 
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7 ปาลมน้ํามัน    ดวงแรดและหนอน 
   ทราย 

- แนะนําใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันทํากองลอดวงแรด เพ่ือให
สามารถใชชีวภัณฑเมตาไรเซียมเพ่ือทําลายดวงแรดในระยะหนอนได 
ซ่ึงอัตราการใชเมตาไรเซียม คือ หัวเชื้อเมตาไรเซียม 2 ถุงตอ 1 กอง 

 
9. ปญหา/อุปสรรค 
 - การดําเนินงานไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
 
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

 

  
 

  
 

ภาพท่ี 1  การถายทอดเทคโนโลยีและออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
           ณ ศาลาประชาคม  อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
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ภาพท่ี 2  การถายทอดเทคโนโลยีและออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31  กรกฎาคม 2563 
              ณ ศาลาประชาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
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ภาพท่ี 3  การถายทอดเทคโนโลยีและออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 
                ณ วัดเขาวงก  อ.กรงหรา จ.พัทลุง 
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ภาพท่ี 4  การติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร 05) ในพ้ืนท่ีอําเภอศรีนครินทร  
               อําเภอกงหรา อําเภอปาพะยอม และอําเภอเขาชัยสน 


