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คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรัง 
กลอยใจ คงเจี้ยง นฤมล สุขวิบูลย์ เรวดี ขุนไกร อัจจิมา จิรกวิน ณัฏฐา แสงแก้ว นฤพันธุ์ จันทร์พุ่ม 

สุรินทร์ ช านาญเหนาะ ญัตติพงษ์ เดชภักด ีสุคนธ์ วงศ์ชนะ 
 

บทคัดย่อ 
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรังเริ่มด าเนินการให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 
จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาและการพัฒนาฟ้ืนฟูการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
การเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2562 แบ่งช่วงเวลาการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ คือการเตรียมการก่อน
เปิดคลินิก การด าเนินระหว่างเปิดคลินิก การติดตามให้บริการต่อเนื่อง และการรวบรวมวิเคราะห์ผล ผลการ
ด าเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรัง พบว่า มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกพืช 
(คลินิก 02) จ านวน 1,713 ราย ชนิดพืชที่เกษตรเข้ารับบริการมากที่สุด คือปาล์มน้ ามันจ านวน 665 ราย ประเด็น
ปัญหาธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ย ส าหรับการให้บริการติดตามต่อเนื่องของคลินิกพืช (คลินิก 05) ซึ่งเป็นการติดตาม
ให้ค าแนะน าถึงแปลงปลูกพืช สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน 180 ราย จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับบริการ
ต่อเนื่องมากที่สุดตลอดระยะเวลา 3 ปี คือกลุ่มพืชผักจ านวน 93 ราย ประเด็นปัญหาที่ติดตามต่อเนื่องเรื่องโรค
และแมลง ปาล์มน้ ามันเข้ารับบริการติดตามต่อเนื่องน้อยที่สุดจ านวน 17 ราย ประกอบด้วยประเด็นปัญหาธาตุ
อาหารและการใช้ปุ๋ยจ านวน 1 ราย ประเด็นโรค แมลง และสัตว์ศัตรูจ านวน 16 ราย การให้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรัง สามารถช่วยบรรเทาปัญหา และช่วยลดต้นทุนการผลิตทางด้าน
การเกษตร ข้อมูลที่ได้น าไปใช้เป็นโจทย์พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ค าน า 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวโรการอันเป็นมิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี
พระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ราชานุญาต จัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ถวาย และพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาต อันเชิญ
พระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดปฐมฤกษ์โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนพุด จังหวัด
สระบุรี ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้บริการในลักษณะการบูรณาการ งาน
บริการวิชาการเกษตรทุกสาขามาจัดให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว โดยเปิดให้บริการตามแผนปกติ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ จะ
ก าหนดนโยบายและเปูาหมายการด าเนินการที่ชัดเจนแจ้งให้จังหวัดทราบในแต่ละปีงบประมาณ และการจัดคลินิก
เกษตรเคลื่อนทีใ่นพระบรมราชานุเคราะห์ ตามขบวนเสด็จฯ ณ สถานที่ต่าง ๆ 
 ทั้งนี้การด าเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการเกษตร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เปูาหมาย
อย่างมีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยี มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ใน
การรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม กิจการประกอบด้วยการให้บริการด้านคลินิกเต็ม
รูปแบบ ทั้งคลินิกพืช ปศุสัตว์ ดิน ประมง บัญชี ชลประทาน สหกรณ์ กฎหมาย (ส.ป.ก.) พร้อมกับให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร การแปรรูป การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกพืชผักปลอดจาก
สารพิษ โดยใช้แปลงเรียนรู้เป็นสื่อในการถ่ายทอดนอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการการเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดต่าง ๆ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ได้เข้าร่วมในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ในปีงบประมาณ 2551 โดยให้บริการในส่วนของกิจกรรมคลินิกพืชในพ้ืนที่เปูาหมายของโครงการในเขตพ้ืนที่ 10 
อ าเภอของจังหวัดตรัง ได้ให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาทางการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต 
การดูแลรักษาพืชและการปูองกันก าจัดศัตรูพืชจากปี พ.ศ.2551 – 2562 เป็นระยะเวลา 11 ปี เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังได้ให้บริการติดตามต่อเนื่องถึงแปลง
ปลูกพืชของเกษตรกรเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกในพ้ืนที่เปูาหมายที่มีปัญหา  
 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การเริ่มให้บริการ ถึงปัจจุบันได้น าไปสู่การประสานงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรังและต่างกระทรวงที่เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ในแต่ละครั้งให้
ส าเร็จลุล่วงตามแนวนโยบายหลัก เพ่ือการแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง
ให้สามารถด ารงชีพได้อย่างพอเพียง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 
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วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. แบบบันทึกต่าง ๆ 
2. หนังสือคู่มือและเอกสารแผ่นพับด้านวิชาการเกษตรส าหรับเจ้าหน้าที่ 
3. เอกสารวิชาการและเอกสารแผ่นพับส าหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกร 
4. ปัจจัยการผลิต ส าหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกร ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน 
วิธีการ 

1. การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ระดับจังหวัด 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เพ่ือรับทราบแผนการให้บริการ
วิชาการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดได้ก าหนดไว้ในปีนั้น ๆ 

2. ก่อนถึงก าหนดการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ในแต่ละครั้ง ได้เข้าร่วม
ประชุมย่อยระหว่างหน่วยงานที่ออกให้บริการกับตัวแทนเกษตรกรและหน่วยงานฝุายปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของพ้ืนที่ และแจ้งรายละเอียดหรือรูปแบบการให้บริการตลอดจนวิธีการจัดการ
ตัวอย่างในกรณีที่เกษตรกรต้องการขอรับบริการวิเคราะห์วินิจฉัยความผิดปกติของพืช เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนที่เก็บ
ตัวอย่างพืชที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 

3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ออกให้บริการวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยน าข้อมูล
ด้านการเกษตรที่ได้รับจากการประชุมในพื้นที่มาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมให้บริการ 

4. ด าเนินการออกให้บริการวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ (คลินิก02) ตามวันและ
เวลาที่ก าหนดไว้ โดยให้บริการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช การแจกเอกสารทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการผลิตพืช และให้ข้อมูลทางวิชาการอ่ืน ๆ ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรัง 

5. การติดตามให้บริการต่อเนื่อง ส าหรับเกษตรกรที่มีปัญหาและประสงค์ขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง ได้ท า
การบันทึกประเด็นปัญหาที่ต้องการขอรับบริการ รายชื่อและที่อยู่ของเกษตรกรพร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
เพ่ือให้บริการต่อเนื่องในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ยังแปลงเกษตรกร (คลินิกเกษตร 05) 

6. วางแผนการให้บริการโดยพิจารณาข้อมูลที่ได้เก็บบันทีกไว้ ท าการนัดหมายเกษตรกรและให้บริการ
เกษตรเคลื่อนที่ยังแปลงเกษตรกร (คลินิก 05) ท าการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา
ตามแต่ละกรณ ีโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแก่เกษตรกร 
สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่เกษตรกรในจังหวัดตรัง 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 
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ผลและวิจารณ์การทดลอง 
1. การให้บริการคลินิกพืชในสถานที่จัดคลินิก (แบบคลินิก 02) 
 การให้บริการวิชาการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ได้จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จ านวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดย
ใช้ค าแนะน าทางวิชาการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร (ตารางที่ 1) โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกพืช
จ านวนทั้งหมด 1,713 ราย เมื่อพิจารณาจ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกพืชแยกเป็นรายปี พบว่า  ปีที่มี
เกษตรกรเข้ารับบริการมากที่สุด คือปี 2561 จ านวน 675 ราย รองลงมาปี 2562 จ านวน 654 ราย ปีที่มีเกษตรกร
เข้ารับบริการน้อยที่สุด คือปี 2560 จ านวน 384 ราย (ภาพที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ในการให้บริการคลินิกพืชในพ้ืนที่จังหวัดตรังระหว่างปี 2560 – 2562 
 

พืช เอกสาร ที่มา 
ปาล์มน  ามัน การจัดการปุ๋ยปาล์มน้ ามัน 

โรคปาล์มน้ ามัน 
แนะน าหลักในการพิจรณาเลือกซ้ือพันธุ์
ปาล์ม 
ข้อควรพิจารณาในการเลือกต้นกล้า   
ปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี 
แนวทางปูองกันและก าจัดหนูสวนปาล์ม
น้ ามัน 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (2560) 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (2560) 
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (2560) 
 
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (2560) 
 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (2560) 

ปัจจัยการผลิต การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
ปลอดภัย 
ค าแนะน าในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี 
ค าแนะน าในการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ 
ค าแนะน าในการเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 

ข้าวโพด พันธุ์และการผลิตข้าวโพดฝักสด 
เฝูาระวังหนอนกระทู้ Fall armyworm 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2560)                    

ลองกอง โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพื่อควบคุมศัตรูพืช (หนอนชอน
เปลือกลองกองในพ้ืนที่จังหวัดตรัง) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2558)  

ผัก โรคผักและการปูองกันก าจัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
พริก ศัตรูพริกและการปูองกันก าจัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
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พืช เอกสาร ที่มา 
มะเขือ พืชตระกูลมะเขือ ศัตรูและการปูองกัน

ก าจัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 

แตง พืชตระกูลแตง ศัตรูและการปูองกันก าจัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 
ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว ศัตรูและการปูองกันก าจัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (2560) 

พืช เอกสาร ที่มา 

ชีวภัณฑ์ การใช้ราเขียวเมตาไรเซียม ควบคุมด้วง
แรดมะพร้าว  
แมลงหางหนีบขาวงแหวน 
แหนแดง 

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2560) 
 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2560) 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(2560)  

 
 

 
 
ภาพที่ 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกพืช (คลินิก 02) ปี 2560 – 2562 ในจังหวัดตรัง 
 

เมื่อพิจารณากลุ่มพืชและประเด็นปัญหาของการผลิตพืชที่เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกพืชในพ้ืนที่จังหวัด
ตรังระหว่างปี 2560-2562 มีจ านวนเกษตรกรเข้ารับบริการมากที่สุดตลอดระยะเวลา 3 ปี คือกลุ่มพืชปาล์มน้ ามัน
จ านวน 665 ราย รองลงมา คือพืชไร่จ านวน 546 ราย ชีวภัณฑ์จ านวน 313 ราย พืชผักจ านวน 136 ราย ไม้ผล
จ านวน 47 ราย ในขณะที่พระราชบัญญัติ ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรเข้ารับบริการน้อยที่สุดจ านวน  
6 ราย (ตารางท่ี 2)  
 ประเด็นปัญหาที่มีเกษตรกรมาขอรับบริการมากที่สุดในแต่ละกลุ่มพืชมีดังนี้ ปาล์มน้ ามันประเด็นปัญหา
ธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยจ านวน 259 ราย พระราชบัญญัติ ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ ประเด็นปัญหาการ
เลือกซื้อปัจจัยการการผลิตจ านวน 6 ราย ไม้ผลประเด็นปัญหาโรคและแมลงจ านวน 47 ราย พืชผักประเด็นปัญหา
โรคและแมลงจ านวน 136 ราย พืชไร่ประเด็นขอค าแนะน าการเพาะถั่วงอกจ านวน 192 ราย ชีวภัณฑ์ประเด็น
ปัญหาขอค าแนะน าวิธีการท าปุ๋ยหมักเติมอากาศจ านวน 146 ราย (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกพืช (คลินิก 02) แยกตามประเด็นปัญหาของการผลิตพืช ใน
จังหวัดตรังปี 2560 – 2562 

384 ราย 

 675 ราย   

 654 ราย 2560 

2561 

2562 
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พืช ปัญหา 
ปีด าเนินการ (ราย) 

2560 2561 2562 รวม 
1. ปาล์มน้ ามัน พันธุ์ 53 66 19 138 
 การปลูกและการดูแลรักษา 55 51 22 128 
 ธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ย 109 132 18 259 
 โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 82 56 2 140 
รวม  299 305 61 665 
2. พระราชบัญญัติ (ปุ๋ย  
วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ 

การเลือกซื้อปัจจัยการผลิต - - 6 6 

3. ไม้ผล โรคและแมลง 25 12 10 47 
4. พืชผัก โรคและแมลง 19 75 42 136 
5. พืชไร่ พันธุ์ - 66 110 176 
 การปลูกและการดูแลรักษา - 74 25 99 
 ธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ย - 45 11 56 
 โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 12 - 11 23 
 การเพาะถั่วงอก - - 192 192 
รวม  12 185 349 546 
6. ชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย - - 16 16 
 แหนแดง - - 145 145 
 ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 29 98 19 146 
 เชื้อราเมตาไรเซียม - - 6 6 
รวม  29 98 186 313 
 
2. การให้บริการติดตามคลินิกพืชต่อเนื่องในแปลงเกษตรกร (คลินิก 05) 
 การให้บริการติดตามคลินิกพืชต่อเนื่องในแปลงเกษตรกร (คลินิก 05) ในพ้ืนที่จังหวัดตรังระหว่างปี 2560-
2562 สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน 180 ราย โดยในแต่ละปีเกษตรกรได้รับบริการติดตามต่อเนื่องของ
คลินิกพืช (คลินิก 05) จ านวน 60 ราย (ภาพท่ี 2)  

 

60 ราย 

60 ราย 

60 ราย  2560 

2561 

2562 
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ภาพที่ 2  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการวิชาการติดตามต่อเนื่องของคลินิกพืช (คลินิก 05) ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง
ระหว่างปี 2560 – 2562  
 

เมื่อพิจารณากลุ่มพืชและประเด็นปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดตรังระหว่าง
ปี 2560-2562 มีจ านวนเกษตรกรเข้ารับบริการติดตามต่อเนื่องมากที่สุดตลอดระยะเวลา 3 ปี คือกลุ่มพืชผัก
จ านวน 93 ราย ไม้ผลจ านวน 47 ราย พืชไร่จ านวน 23 ราย ปาล์มน้ ามันเข้ารับบริการติดตามต่อเนื่องน้อยที่สุด
จ านวน 17 ราย (ตารางท่ี 3)  
 ประเด็นปัญหาที่ด าเนินการติดตามต่อเนื่องมากที่สุดในแต่ละกลุ่มพืช คือโรค แมลงและสัตว์ศัตรู พบว่า 
ปาล์มน้ ามันมีประเด็นปัญหาธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยจ านวน 1 ราย ประเด็นปัญหาโรค แมลง และสัตว์ศัตรู
จ านวน 16 ราย พืชไร่ประเด็นปัญหาโรค แมลง โรค แมลง และสัตว์ศัตรู จ านวน 23 ราย ไม้ผลประเด็นปัญหาโรค
และแมลงจ านวน 47 ราย พืชผักประเด็นปัญหาโรค แมลง และสัตว์ศัตรูจ านวน 93 ราย (ตารางท่ี 3)   
  
ตารางท่ี 3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการติดตามต่อเนื่องของคลินิกพืช (คลินิก 05) แยกตามประเด็นปัญหาของ
การผลิตพืช ในจังหวัดตรังปี 2560 – 2562 

พืช ปัญหา 
ปีท่ีด าเนินการ (ราย) 

2560 2561 2562 รวม 
1. ปาล์มน้ ามัน ธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ย 1 - - 1 
 โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 3 10 3 16 
รวม  4 10 3 17 
2. พืชไร่  โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 12 - 11 23 
3. ไม้ผล โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 25 12 10 47 
4. พืชผัก โรค แมลง และสัตว์ศัตรู 19 38 36 93 
รวม    60 60 60 180 

สรุปผลการด าเนินงานและค าแนะน า 
1. การด าเนินงานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของจังหวัดตรังในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกพืช (คลินิก 02) จ านวน 1,713 ราย การให้บริการติดตามต่อเนื่องของคลินิกพืช 
(คลินิก 05) จ านวน 180 ราย 
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกพืช (คลินิก 02) แยกตามรายกลุ่มพืช ปาล์มน้ ามันมีเกษตรกรเข้ารับ
บริการมากที่สุดจ านวน 665 ราย 
3. จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกพืช (คลินิก 02) แยกรายประเด็นปัญหาที่มีเกษตรกรเข้ารับบริการมาก
ที่สุด คือประเด็นปัญหาธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ ามันจ านวน 259 ราย 
4. จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับบริการติดตามต่อเนื่องของคลินิกพืช (คลินิก 05) แยกตามรายกลุ่มพืช กลุ่มพืชผัก 
มีเกษตรกรเข้ารับบริการมากที่สุดจ านวน 93 ราย และประเด็นปัญหาที่มีเกษตรกรเข้ารับบริการมากที่สุด คือโรค 
แมลง และสัตว์ศัตร ู
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ใช้ในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
2. จัดท าคู่มือการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ 
3. นักวิชาการสามารถน าข้อมูลที่ได้น ามาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ 
 นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ คือ การ
ช่วยลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรหรือประชาชนได้ โดยการลงพื้นที่จริงและมีปฏิสัมพันธ์แก่
เกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. 2560. แหนแดง [แผ่นพับ]. ตรัง: พี แอนด์ เค กราฟฟิกดีไซน์.  
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี. 2560. การจัดการปุ๋ยปาล์มน ้ามัน [แผ่นพับ]. ตรัง: พี แอนด์ เค กราฟฟิกดีไซน์. 
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