
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร 
(คลินิกพืช) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
๑. ความเป็นมา/พระราชด าริ 

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือ นวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
เกษตรที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดย
จ าเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการ
ความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมาย  ที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการ
โดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ  ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ การ
จัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละ
สาขา  ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน 
สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นการ
กระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ  ได้เป็นอย่างดี 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐
พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ 
ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิ ญพระ
นามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์โครงการ 

 
๒. การสนองพระราชด าริ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังได้เข้าร่วมโครงการ โดยการออกให้บริการคลินิกพืช มีการ 
แจกเอกสารทางวิชาการ และรับปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในด้านการผลิตพืชให้
ค าแนะน าต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิตพืช
ได ้
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไร่นา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ด าเนินงานในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการ แต่ละสาขา
ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และการบัญชี ฯลฯ ท าให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีบรรลุผลส าเร็จ สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 



 
 

  ๑. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการทางด้านพืชตามความต้องการและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  ๒. เพ่ือถ่ายทอดงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีทางด้านพืชให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายได้
 ปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
   ๓. เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านพืชที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้เกษตรกรได้อย่าง

รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
 
๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ตามแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดตรัง 
 ๔.๒พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)  

ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ตามแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดตรัง 
 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๕.๑หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ :  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๕.๒หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
  - ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 
   
๖. งบประมาณ 

 ๖.๑งบปกติกรมวชิาการเกษตร 
 งบปกติของหน่วยงานที่ได้รับจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- กปร. 
ไม่มี 

- มูลนิธิชัยพัฒนา 
ไม่มี 

- อ่ืนๆ (ระบุ) 
ไม่มี 

๗. ผลการด าเนินงาน 
๗.๑กิจกรรม ศึกษา /ทดสอบ 

ไม่มี 

๗.๒กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๗.๒.๑แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 

ไม่มี 



 
 

๗.๒.๒การฝึกอบรม 
ไม่มี 

๗.๒.๓การเป็นวิทยากร 
ไม่มี 

๗.๒.๔การผลิตสื่อ / โสตทัศนูปกรณ์ 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
๗.๒.๕การจัดนิทรรศการ 

ได้ด าเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยการออกให้บริการและจัดบอร์ดทางวิชาการร่วมกับ 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯของจังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่
เกษตรกรและให้ค าแนะน าเพ่ือไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารา 
ที่เป็นพืชสร้างรายได้หลักให้เกษตรกรในพื้นที่ เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่แนะน าพันธุ์ยาง การใส่ปุ๋ย 
ดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรค และอาการผิดปกติของยางพารา และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและ



 
 

การปฏิบัติดูแลพืชผัก ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน พร้อมแจกเอกสาร คู่มือ แผ่น VCD ให้แก่เกษตรกรผู้ที่เข้ารับ
บริการ ตลอดจนติดตามผลการให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 

จากการร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯของจังหวัดตรัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙จนถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน ๓๘๔ ราย และมีการติดตามให้บริการต่อเนื่อง
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร จ านวน ๖๐ ราย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามแผน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ของจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น ๗ 
ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน ๒๓๙ ราย ซึ่งในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๕๙- 
กันยายน ๒๕๖๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ได้ออกให้บริการวิชาการด้านพืช จ านวน ๑ ครั้ง 
ดังตารางที่ ๑ 

 

ตารางที่ ๑ การออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  จังหวัดตรัง  (ต.ค.๕๙-ก.ค.๖๐) 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เกษตรกร
ใช้บริการ 

ติดตาม
ต่อเนื่อง

(คลินิก 05) 

1 ๒๒ ธ.ค.๕๙ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร(ศพก.) 
๖๑/๑ ม.๖ ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

- - 

2 ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร(ศพก.) 
๕ ม.๕ ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - 

๓ ๓-๔ พ.ค.๖๐ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร(ศพก.)
๑๙๒ ม.๔ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

- - 

๔ ๒๖-๒๗ ส.ค.๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหมอ ม.๑ ต.นาวงอ.ห้วยยอด จ.ตรัง 384 ๖๐ 

รวม ๓๘๔ ๖๐ 

 
 

ตารางท่ี ๒ การออกให้บริการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 

จังหวัดตรัง” 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี สถานที่ เกษตรกรใช้
บริการ 

1 ๑๕ ธ.ค.๕๙ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ม.๔ ต าบลเกาะเปียะ  
อ าเภอย่านตาขาว จงัหวัดตรัง 

๑๕ 

2 ๒๓ มี.ค.๖๐ บริเวณสามแยกชายหาดปากเมง ม.4 ต าบลไม้ฝาด  ๑๕ 



 
 

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

๓ ๒๐ เม.ย.๖๐ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ม.6  
ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

๓๔ 

๔ ๒๕ พ.ค.๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร ม.๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
 จังหวัดตรัง 

๑๙ 

๕ ๒๒ มิ.ย.๖๐ โรงเรียนวังวิเศษ ม.๔ ต าบลวังวเิศษ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ๑๐ 

๖ ๒๐ ก.ค.๖๐ โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย ม.๓ ต าบลคลองปาง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ๑๐ 

๗ ๒๔ ก.ย.๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน ม.๑ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  ๑๓๖ 

รวม ๒๓๙ 

 

ตารางสรุปผลการติดตามให้บริการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

ชนิดพืช ปัญหาที่พบ วิธีการให้บริการ 
ปาล์มน้ ามัน  โรคทะลายเน่า - แนะน าให้เกษตรกรส ารวจแปลงเมื่อมะทะลายเน่าให้

ตัดออกแล้วน าไปเผาท าลายนอกแปลง 
- ตัดใบออกตามก าหนด เพ่ือให้แปลงโปร่งในหน้าฝน 
ตัดทะลายตามก าหนด 
 

 ปาล์มน้ ามันไม่ให้ผลผลิต  -แนะน าให้เกษตรกรใส่แม่ปุ๋ย ก่อนใส่ปุ๋ยควรก าจัด
วัชพืชและใส่ปุ๋ยขณะดินมีความชื้นเพียงพอ  

 
ลองกอง หนอนชอนเปลือก - ให้ใช้ไส้เดือนฝอยในการฉีดพ่น อัตรา ๔๐ ล้านตัวต่อ

น้ า ๑ ปี๊บพ่นตามส่วนของล าต้นและก่ิงใหญ่ที่ถูกหนอน
ท าลายในตอนเย็น 
-แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งภายในมรงพุ่มให้มีแสงที่
เหมาะสม 

โรคราด า -พ่นด้วยก ามะถันผงหรือคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ เมื่อ
ผลโตพ่นด้วยคาร์เบนดาซิม  

พริก โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรค
โนส 

- ควรใช้แคลเซี่ยมโบรอน ๒๐ % โดยช่วงที่พริกออก
ดอก ให้ฉีดพ่น ๗ วัน/ครั้ง และเมื่อพริกมีผล ให้ฉีดพ่น 
๑๐ วัน /ครั้ง  
- ควบคุมโรคโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าอัตรา ๑ 
กิโลกรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร โดยขยายในน้ าเพ่ือเอาสปอร์
ออกจาก วัสดุ (ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ) กรองเอาแต่น้ า 



 
 

และผสมสารจับใบฉีดพ่นทุกๆ 5 - 7 วันโดยฉีดพ่น 
ในช่วงเย็น หรือใช้เชื้อแบคทีเรียบีเอส (บาซิลลัส ซับทิ
ลิส) อัตราการใช้ตามฉลาก เมื่อเริ่มพบอาการของโรค
ให้ฉีดพ่น บริเวณท่ีเกิดอาการของโรคท้ังนี้ควรผสม 
สารจับใบ และฉีดพ่นในช่วงเย็น  
- ใช้ยาป้องกันก าจัดเชื้อราพ่นทุก ๑-๒ อาทิตย์ต่อครั้ง 
ซึ่งมยีาที่ใช้ได้ ผลดี เช่น ไดโพลาแทน ๘๐% WP. ใน
อัตราส่วนประมาณ ๓๐ กรัม ผสมน้ า ๒๐ ลิตร เบน
เลท อัตราส่วนประมาณ ๖ กรัม ผสมน้ า ๒๐ ลิตร ไซ
เนป ๘๐% WP. อัตราส่วนประมาณ ๖๐ กรัม ผสมน้ า 
๒๐ ลิตร ฉีดพ่นควรคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสาร
แมนโคเซบ  

ชนิดพืช ปัญหาที่พบ วิธีการให้บริการ 
พริก เพลี้ยไฟเข้าท าลาย -ใช้คาร์บาริลฉีดพ่น เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟระบาด พ่น

ทุกๆ ๗-๑๐วัน 
ฝรั่ง โรคแอนแทรคโนส -ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง และหลีกเลี่ยงการให้น้ ากับพุ่มต้น

จะช่วยลดการระบาดของเชื้อได้ 
-ฉีดพ่นด้วยแมนโคเซปสลับกับคาร์เบนดาซิม 

ผักคะน้า หนอนใยผัก -ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
-ใช้สปินโนแซด อัตรา ๒๐-๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ า๒๐ ลิตร 

ข้าวโพด โรคต้นเน่า -ให้เกษตรกรเผาท าลายเศษซากข้าวโพดหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 
-ไม่ควรปลูกข้าวโพดให้แน่นมากเพ่ือให้มีการระบาย
อากาศและความชื้นได้ดี 
-ใช้พันธุ์ต้านทานโรคต้นเน่า 

หนอนกัดกินใบและต้น -ใช้เชื้อไวรัสNPV อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร/น้ า๒๐ลิตร พ่น 
๓ ครั้ง ในช่วงเย็นห่างกัน ๗ วัน 
-ฉีดพ่นด้วย flufenoxuron(Cascade5%EC) ๓๐ 
มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่น๑-๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน 

 
๗.๓กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 

  ไม่มี 
 

๗.๔กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเมินผล 



 
 

 มีการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  และกรณีการให้บริการต่อเนื่อง
ด าเนินการโดยติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าติดตาม เยี่ยมชม และประเมินผลการ
แก้ปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมจนกว่าเกษตรจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่มี 

 
๘.ผลส าเร็จ /ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังได้ออกให้บริการคลินิกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าการปลูกพืช การให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาโรคพืช และมีเกษตรกรใช้บริการ คลินิกพืช 
จ านวน ๓๘๔ ราย และมีการติดตามให้บริการต่อเนื่องแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร จ านวน ๖๐ ราย 

 
๙.ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร  
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านหนองธง 

หมู่ที่ ๑ ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 

ภาพกจิกรรม 



 
 

 
 
 

 
 

คลินิกพืช 
 



 
 

    
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการบริการแบบต่อเนือ่ง (05) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 

 



 
 

  
 

โรคทะลายเน่าปาล์มน้ ามัน 

 

   
 

โรคแอนแทรคโนสฝรั่ง 
 

  
 

โรคต้นเน่าและหนอนเข้าท าลายข้าวโพด 


