
 
 

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดนราธิวาส 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

๑. ความเปนมา/ พระราชดําร ิ
การใชเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ี

จะชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจําเปนตองมีการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกร
เปาหมาย ท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel) ตางๆ ท่ี
สามารถใหบริการตรงความตองการ และทันตอเหตุการณ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
ทําใหการบริการทางวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึน ซ่ึงการดําเนินงาน
ในรูปแบบนี้จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขา ท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดย
อาศัยเครื่องมืออุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุดสรางแรงดึงดูดใจใหกับเกษตรกร
สวนใหญในพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยางดี 
  

๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
หนวยงานกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบและเขารวมออกใหบริการคลินิกเกษตรดานพืช รวมท้ังแจก 

จายเอกสารคําแนะนํา พันธุพืช สารสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และสารจุลินทรียปองกันโรคพืช แกเกษตรกร 
ผูท่ีเขารับบริการฯ และมีการติดตามผลใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

- เพ่ือใหงานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
ท่ีมีศักยภาพการผลิต ชวยสนบัสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีท่ีมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร ชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

- เพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร และการแกไขปญหารวมกัน 
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็ว และ
ทันตอเหตุการณ 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสตามแผนจังหวัดเคลื่อนท่ี  และในโอกาสวันสําคัญ 
 ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสตามแผนจังหวัดเคลื่อนท่ี  และในโอกาสวันสําคัญ 

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  กรมสงเสริมการเกษตร  
๕.๒ หนวยงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 



 
 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕62  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - งบพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี/การเปนวิทยากร (คลินิก 02) 

ไดดําเนินงานโครงการฯ โดยการเขารวมออกใหบริการฯ และจัดนิทรรศการ รวมกับโครงการ
คลินิกเกษตรฯ ตามไตรมาส ของกรมสงเสริมการเกษตร และโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ ของจังหวัดนราธิวาส 
ในปงบประมาณ ๒๕62 ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕61 – กรกฎาคม ๒๕62  จํานวน 13 ครั้ง มีเกษตรกรท่ีเขา
รับบริการฯ จํานวน 1,084 ราย ไดใหบริการฯ โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลงและสัตว
ศัตรูพืช  และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกจายเอกสารคําแนะนํา พันธุพืช สารชีวภัณฑในปองกันกําจัดศัตรูพืช แกเกษตรกรผูท่ี
เขารับบริการฯ  

ตารางท่ี ๑ ผลการออกใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ปงบประมาณ ๒๕62 
ครั้งท่ี วัน-เดือน-ป สถานท่ีใหบริการ จํานวนผูเขารับบริการ 

๑. 
 

21 พฤศจิกายน 2561 
 

โรงเรียนบานกาแร  
ม.2 ต.ลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

68 ราย 
 

2. 
 

12 ธันวาคม 2561 
 

โรงเรียนบานตะมะยูง  
ม.2 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

100 ราย 
 

3. 
 

15 มกราคม 2562 
 

ฟารมตัวอยางบานไอรปาโจ  
ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

115 ราย 
 

4. 
 

23 มกราคม 2562 
 

โรงเรียนตาดีกาบานชูโว  
ม.5 ต.บาเระใต อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

111 ราย 
 

5. 
 

13 กุมภาพันธ 2562 
 

โรงเรียนชมุชนสหพัฒนา  
ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  

86 ราย 
 

6. 
 

12 มีนาคม 2562 
(ตามไตรมาส 1-2) 

ศพก.ตําบลตันหยงลิมอ  
ม.3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

119 ราย 
 

7. 
 

13 มีนาคม 2562 
 

โรงเรียนบานตําเสาพัฒนา  
ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส 

66 ราย 
 

8. 
 

20 มีนาคม 2562 
 

อบต.ดุซงญอ  
ม.1 ต.ดุซงญอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

76 ราย 
 

9. 
 

17 เมษายน 2562 
 

อบต.ริโก  
ม.1 ต.ริโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

46 ราย 
 

10. 
 

24 เมษายน 2562 
 

โรงเรียนวัดโคกโก  
ม.4 ต.ลําภ ูอ.เมืองฯ จ.นราธวิาส 

41 ราย 
 

11. 
 

23 พฤษภาคม 2562 
(ตามไตรมาส 3) 

สวนสิรินธรเฉลิมชนม  
ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

112 ราย 
 



 
 
ครั้งท่ี วัน-เดือน-ป สถานท่ีใหบริการ จํานวนผูเขารับบริการ 
12. 12 มิถุนายน 2562 สวนสิรินธรเฉลิมชนม  

ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
67 ราย 

13. 31 กรกฎาคม 2562 
(ตามไตรมาส 4) 

วัดน้ําขาว 
ม.3 ต.กายูคละ อ.แวง จ.นราธิวาส 

77 ราย 

 

 ๗.2 การติดตามใหคําแนะนํา จัดเก็บขอมูล (คลินิก 05) 
  ไดดําเนินการติดตามผล ใหคําแนะนํา ตลอดจนจัดเก็บขอมูล (คลินิก 05) ในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
จํานวน 60 ราย แลวดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบ แตบันทึกลงในระบบไดเพียง 55 ราย โดยอีก 5 ราย 
อยูระหวางรอการบันทึกขอมูลในระบบ (คลินิก 01) จากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงสามารถสรุป
ปญหาเกษตรกรท่ีเขารับบริการ และการใหคําแนะนําแกเกษตรกร ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ปญหาและการใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ีติดตามผล (คลินิก 05) 
ชนิดพืช ปญหา คําแนะนํา/แนวทางแกปญหา 

พริก โรคแอนแทรคโนส - แนะนําการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  
พืชผัก การเขาทําลายของศัตรูพืช - แนะนําการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

- แนะนําการใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย  
ลองกอง หนอนชอนเปลือกลองกอง - แนะนําการตัดแตงก่ิง เพ่ือใหแสงแดดสองถึงท่ัว

ท้ังตน ลดการสะสมของศัตรูพืช และเชื้อโรค 
- แนะนําการใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย  

๘. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวนําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงและพัฒนา 
อาชีพของตนเองใหดีข้ึน 
 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง  มีความรู
และทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชอ่ืนๆ ท่ีมี
ศักยภาพในพ้ืนท่ี 

๙. ปญหา/ อุปสรรค 
- เกษตรกรไมอยูในพ้ืนท่ี ในชวงการติดตามผลการใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดเก็บขอมูล คลินิก 05 

๑๐. ภาพกิจกรรม 
 

   


