
 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   จังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
๑. ความเป็นมา/ พระราชด าริ 

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่
จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจ าเป็นต้องมีการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร
เป้าหมาย ที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่างๆ ที่
สามารถให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ท าให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น ซึ่งการด าเนินงาน
ในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดย
อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจให้กับเกษตรกร
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ  ๕๐  พรรษา 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อน ที่กราบบังคมทูลถวาย แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการ
ดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตรา
สัญลักษณ์โครงการ 

๒. การสนองพระราชด าริ/ การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบและเข้าร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรด้านพืช รวมทั้งแจก 

จ่ายเอกสารค าแนะน า พันธุ์พืช สารสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง และสารจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช แก่เกษตรกร 
ผู้ที่เข้ารับบริการฯ และมีการติดตามผลให้ค าปรึกษาแนะน า  ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เกษตรกร  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

- เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไร่นา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ที่มีศักยภาพการผลิต ช่วยสนบัสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

- เพ่ือสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนราธิวาสตามแผนจังหวัดเคลื่อนที่  และในโอกาสวันส าคัญ 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนราธิวาสตามแผนจังหวัดเคลื่อนที่  และในโอกาสวันส าคัญ 
 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 



 

 

๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 - ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  กรมส่งเสริมการเกษตร  

๕.๒ หน่วยงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปีงบประมาณ ๒๕60  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ๗.๑.๑ การเป็นวิทยากร 

ได้ด าเนินงานโครงการฯ    โดยการเข้าร่วมออกให้บริการฯ และจัดนิทรรศการ ร่วมกับโครงการ 
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ของจังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ ๒๕61 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60 – พฤษภาคม ๒๕
61  จ านวน 4 ครั้ง มีเกษตรกรที่เข้ารับบริการ จ านวน 425 ราย ได้ให้บริการฯ โดยการให้ค าแนะน า วิเคราะห์
วินิจฉัยโรค แมลงและสัตว์ศัตรูพืช  และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งแจกจ่ายเอกสารค าแนะน า พันธุ์พืช สารสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง
แก่เกษตรกรผู้ที่เข้ารับบริการฯ และมีการติดตามผลให้ค าปรึกษาแนะน า  ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
เกษตรกร 

ตารางท่ี ๑ ผลการออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ ๒๕61 
ครั้งที ่ วัน   เดือน   ปี สถานที่ให้บริการ 

๑. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

 19 ธันวาคม  ๒๕61 
 
25 ธันวาคม  2561 
 
7 กุมภาพันธ์  ๒๕61 
 
21 กุมภาพันธ์ 2561 

ศูนย์การเรียนรู้ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  
จ านวน 114 ราย 
โรงเรียนตาดีกานูซีอาร์ ม.8 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
จ านวน 33 ราย 
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
จ านวน 108 ราย 
โรงเรียนวัดร่อน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
จ านวน 170 ราย 

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนา 
อาชีพของตนเองให้ดีขึ้น 
 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีความรู้
และทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และพืชอ่ืนๆ ที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ 



 

 

๙. ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 

- ยานพาหนะท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ปฐพีวิทยา 

๑๐. ภาพกิจกรรม 
 

         

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


