
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร 
(คลินิกพืช) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
๑. ความเปนมา/พระราชดําร ิ

การใชเทคโนโลยีการเกษตร หรือ นวัตกรรมท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ีจะ
ชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจําเปนตองมีการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกร
เปาหมาย  ท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel) ตาง ๆ  ท่ี
สามารถใหบริการตรงความตองการ และทันตอเหตุการณ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถทํา
ใหการบริการทางวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึน ซ่ึงการดําเนินงานใน
รูปแบบนี้จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขา  ท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุดสรางแรงดึงดูดใจใหกับเกษตรกรสวน
ใหญในพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม ๆ  ไดเปนอยางดี 

ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐พรรษา ในป
พุทธศักราช ๒๕๔๕  กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี
กราบบังคมทูลถวาย แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ ทรงรับโครงการดังกลาวไวใน
พระราชานุเคราะห ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ
โครงการ 
 
๒. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังไดเขารวมโครงการ โดยการออกใหบริการคลินิกพืช มีการแจกเอกสาร
ทางวิชาการ และรับปรึกษาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรในดานการผลิตพืชใหคําแนะนําตางๆ เพ่ือให
เกษตรกรสามารถแกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางข้ันตอนการผลิตพืชได 

 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหงานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ ตลอดจนเพ่ือสราง
และพัฒ นาความรวม มือระหว างหน วยงานวิชาการ หน วยงานส งเสริมและศูนยบ ริการถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ดําเนินงานในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการ แตละสาขาท้ังดานพืช ปศุสัตว 
ประมง พัฒนาท่ีดิน และการบัญชี ฯลฯ ทําใหการบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสําเร็จ 
สามารถกระตุนใหเกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม ๆ 
 
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

๑. เพ่ือใหเกษตรกรไดรับการบริการทางดานพืชตามความตองการและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 ๒. เพ่ือถายทอดงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีทางดานพืชใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายได ปรับใช
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
  ๓. เพ่ือใหคําแนะนําและชวยแกไขปญหาทางดานพืชท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และทัน

ตอเหตุการณ 
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๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ตามแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของจังหวัดตรัง 
 ๔.๒พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ตามแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของจังหวัดตรัง 
 
๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๕.๑หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ :  
สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมสงเสริมการเกษตร 
 ๕.๒หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
  - สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 
   
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- กปร. 
ไมมี 

- มูลนิธิชัยพัฒนา 
ไมมี 

- อ่ืนๆ (ระบุ) 
ไมมี 

๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑กิจกรรม ศึกษา /ทดสอบ 

ไมมี 
๗.๒กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

๗.๒.๑แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
ไมมี 

๗.๒.๒การฝกอบรม 
ไมมี 

๗.๒.๓การเปนวิทยากร 
ไมมี 

๗.๒.๔การผลิตส่ือ / โสตทัศนูปกรณ 
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๗.๒.๕การจัดนิทรรศการ 
ไดดําเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี โดยการออกใหบริการและจัดบอรดทางวิชาการรวมกับโครงการ

จังหวัดเคลื่อนท่ีฯของจังหวัดตรัง ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือถายทอดความรูจากงานวิจัยสูเกษตรกรและให
คําแนะนําเพ่ือไปปรับใชในกระบวนการผลิตของเกษตรกร ใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลพืชผัก 
ไมผล ปาลมน้ํามัน การใชแหนแดงในนาขาว พรอมแจกเอกสาร คูมือ ใหแกเกษตรกรผูท่ีเขารับบริการ ตลอดจน
ติดตามผลการใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี 

จากการรวมโครงการ หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชนจังหวัดตรัง ตั้งแตเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีเกษตรกรเขารับบริการ จํานวน ๒๓๓ ราย  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง มีแผนรวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ตามแผนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ ของจังหวัดตรัง รวมท้ังสิ้น ๔ ครั้ง ดังตารางท่ี ๑
จากการรวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีเกษตรกร
เขารับบริการ จํานวน ๓๘๗ รายและมีการติดตามเกษตรกร จํานวน ๖๐ ราย 

ตารางท่ี ๑ การออกใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ  จังหวัดตรัง  (ต.ค. ๖๒ – ก.ย.๖๓) 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี เกษตรกร

ใชบริการ 

ติดตาม

ตอเนื่อง

(คลินิก 05) 

1 ๒๒ – ๒๓ ม.ค. ๖๓ โรงเรียนหาดทรายทอง ม.๔ ต.เกาะสุกร  

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

- - 

2 ๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๖๓ โรงเรียนบานควนเลียบ ม.๔ ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด 

จ.ตรัง 

๑๐๕ ๓๐ 

๓ – ๔ ๒๔ – ๒๕ ก.ค.๖๓ วัดสาลิการาม ม.๙ ต.โคกหลอ  อ.เมือง จ.ตรัง ๒๘๒ ๓๐ 

รวม ๓๘๗ ๖๐ 

 
 

ตารางท่ี ๒ การออกใหบริการโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหกับประชาชน
จังหวัดตรัง” 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป สถานที่ เกษตรกรใช

บริการ 

1 ๑๔ พ.ย.๖๒ โรงเรียนบานหนองบัวนอย ม.๖ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ๑๑๒ 

๒ ๑๙ ธ.ค.๖๒ โรงเรียนวัดควนสนีวล ม.๗ ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ๑๒๑ 

๓ ๒๘ ก.ค.๖๓ องคการบริหารสวนตําบลนาทามเหนือ ม.๑๓ ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ๘๙ 

๔ ๑๒ ส.ค.๖๓ โรงเรียนบานควนสวรรค ม.๘ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ๑๓๕ 
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๕ ๒๓ ก.ย.๖๓ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ๑๑๗ 

รวม ๕๗๔ 

 

ตารางสรุปผลการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร (คลินิกเกษตร ๐๕) 

 

ชนิดพืช ปญหาท่ีพบ วิธีการใหบริการ 
ปาลมน้ํามัน  การขาดธาตุโปแตสเซียม -แนะนําใหใสปุยโปแตสเซียมในแปลงปาลมน้ํามัน 

ลองกอง หนอนชอนเปลือกลองกอง -แนะนําใหใชไสเดือนฝอยในการฉีดพนกําจัดไสเดือน
ฝอย 
 

โรคราดํา -พนดวยกํามะถันผงหรือคอปเปอรออกซีคลอไรด เม่ือ
ผลโตพนดวยคารเบนดาซิม  

พริก 
 

โรคกุงแหงหรือแอนแทรค
โนส 

- ควรใชแคลเซ่ียมโบรอน ๒๐ % โดยชวงท่ีพริกออก
ดอก ใหฉีดพน ๗ วัน/ครั้ง และเม่ือพริกมีผล ใหฉีดพน 
๑๐ วัน /ครั้ง  
- ควบคุมโรคโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอัตรา ๑ 
กิโลกรัมตอน้ํา ๒๐ ลิตร โดยขยายในน้ําเพ่ือเอาสปอร
ออกจาก วัสดุ (ขาวฟาง ขาวโพด ) กรองเอาแตน้ํา 
และผสมสารจับใบฉีดพนทุกๆ 5 - 7 วันโดยฉีดพน 
ในชวงเย็น หรือใชเชื้อแบคทีเรียบีเอส (บาซิลลัส ซับทิ
ลิส) อัตราการใชตามฉลาก เม่ือเริ่มพบอาการของโรค
ใหฉีดพน บริเวณท่ีเกิดอาการของโรคท้ังนี้ควรผสม 
สารจบัใบ และฉีดพนในชวงเย็น  
- ใชยาปองกันกําจัดเชื้อราพนทุก ๑-๒ อาทิตยตอครั้ง 
ซ่ึงมียาท่ีใชได ผลดี เชน ไดโพลาแทน ๘๐% WP. ใน
อัตราสวนประมาณ ๓๐ กรัม ผสมน า ๒๐ ลิตร เบน
เลท อัตราสวนประมาณ ๖ กรัม ผสมน า ๒๐ ลิตร ไซ
เนป ๘๐% WP. อัตราสวนประมาณ ๖๐ กรัม ผสมน า 
๒๐ ลิตร ฉีดพนควรคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสาร
แมนโคเซบ  

ผักคะนา เชื้อราเขาทําลาย -กอนปลูกควรแชเมล็ดในน้ําอุน (อุณหภูมิ ๕๐ องศา
เซลเซียล)นาน ๒๐-๓๐ นาที 
-เม่ือพบการระบาดในแปลงควรพนดวยสารปองกัน
กําจัดโรคพืช 
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ถ่ัวฝกยาว ราสนิม -ไมปลูกพืชแนนจนเกินไป 
-ทําความสะอาดแปลงปลูก กําจัดเศษซากพืชท่ีเปนโรค 
-เม่ือพบการระบาด ใชกํามะถันผงละลายน้ํา อัตรา 
๓๐-๔๐กรัม/น้ํา๒๐ ลิตร พนสัปดาหละครั้ง 

ราแปง -แนะนําใหใชกํามะถันผงละลายน้ํา อัตรา ๓๐-๔๐ 
กรัม/น้ํา ๒๐ ลิตร พนสัปดาหละครั้ง 
-ใชคาราเทนหรือซาพรอน ฉีดพน ๕-๑๐ วันครั้ง 

หนอนเจาะฝกถ่ัว -แนะนําใหไถพรวนและตากดินกอนปลกู 
-ใชเบตาไซฟรูทริน ๒.๕ %EC  อัตรา ๓๐ มล./น้ํา ๒๐ 
ลิตร พนสารติดตอกัน ๒ ครั้ง หางกัน ๗ วัน 

มะเขือ หนอนเจาะผลมะเขือ -แนะนําใหเก็บยอดและผลท่ีถูกทําลายท้ิงนอกแปลง 
-ใหใชเบตาไซฟรูทริน ๒.๕%EC อัตรา ๘๐ กรัม/น้ํา๒๐
ลิคร 

ขาวโพด หนอนกระทูขาวโพดลายจุด -แนะนําใหใชสารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12%SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
- สารคลอแรนทรานิลิโพรล
(chlorantraniliprole)5.17%SCอัตรา 20 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร 
-ควรพนสารฆาแมลงในชวงเย็นซ่ึงเปนชวงเวลาท่ี
หนอนออกจากท่ีหลบซอน 
-เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส(Bt)สายพันธุไอซาไว
หรือสายพันธุเคอรสตาก้ี อัตรา 80m กรัมตอน้ํา20ลิตร 
พนทุก7วัน เม่ือพบการระบาด 
-ใชแมลงตัวห้ําในการทําลาย มวนพิฆาต และมวน
เพชณฆาต 

 
 
๗.๓กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 

  ไมมี 
๗.๔กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเมินผล 
มีการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ  และกรณีการใหบริการตอเนื่องดําเนินการ

โดยติดตอประสานงานกับผูใหญบานในพ้ืนท่ี เพ่ือเขาติดตาม เยี่ยมชม และประเมินผลการแกปญหาของเกษตรกร 
รวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ิมเติมจนกวาเกษตรจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดไมมี ไดทําการตรวจติดตามเกษตรกร
ท่ีมีปญหาโรคพืช จํานวน ๖๐ ราย 

๘.ผลสําเร็จ /ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังไดออกใหบริการคลินิกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีให

คําปรึกษา แนะนําการปลูกพืช การใหคําปรึกษาแกไขปญหาโรคพืช  
๙.ปญหา/อุปสรรค 
 - เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ทําใหการจัดงานคลินิกเกษตรเลื่อนไป
อยางไมมีกําหนด 
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การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร 
คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบานควนเลียบ 

หมูที่ ๔  ตําบลหนองชางแลน อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพกจิกรรม 
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การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร 
คร้ังที่ ๓ – ๔ เม่ือวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสาริการาม 

หมูที่ ๙  ตําบลโคกลอ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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คลินิกพืช 
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ติดตามคลินิก ๐๕ 
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