
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่4 สิงหาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ประชุมคณะกรรมการ
ไมผ้ล 

1 ฟรุตบอร์ดสั่งวางแผนกระจายล าไยภาคเหนือ ส านกัข่าวไทย 

ส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นท่ี 

2 กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งมัน่พฒันาบุคลากร เพื่อผลกัดนังาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีหลกัสูตรพี่เล้ียง และหลกัสูตรจดัท าแผน
ผา่นระบบออนไลน์ ยคุ New Normal 

น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ 

ฟาร์มตวัอยา่ง 3 ยกระดบัฟาร์มตวัอยา่ง 17 จว. ช่วยชาวบา้นสร้างรายได ้ตา้นภยัโควดิ ไทยรัฐออนไลน์ 
4 ยกระดบัฟาร์มตวัอยา่ง 17 จว. ช่วยชาวบา้นสร้างรายได ้ตา้นภยั 

โควดิ-19 
นสพ.สยามรัฐ 

ไมผ้ล 5 กษ.ชวนคนไทยรีบทานผลไมใ้ตข้องดีมีนอ้ย นสพ.แนวหนา้ 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 6 ส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีใหม่ ส านกัข่าวไทย 
ประกนัรายได ้ 7 เผยประกนัรายไดม้นัฯ-ขา้วโพด ปี 2 เกษตรกรตอ้งข้ึนทะเบียนกบั

กรมส่งเสริมการเกษตร 
RYT 9 

8 ไฟเขียวประกนัรายไดม้นัฯ-ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ แนวหนา้ออนไลน์ 
ช่างเกษตร 9 เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ติวสอนจกัรกล หวงัช่วย ปชช. 

ในพื้นท่ี 
ไทยรัฐออนไลน์ 

10 สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 อพัเกรดสอนวธีิแกไ้ขเคร่ืองจกัรกล
เกษตร หวงัใหบ้ริการในพื้นท่ี 

คมชดัลึกออนไลน์ 

11 สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 อพัเกรดสอนวธีิแกไ้ขเคร่ืองจกัรกล
เกษตร หวงัใหบ้ริการในพื้นท่ี 

เพจกา้วไกล 

12 กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ 
ปี 2563 เพิ่มศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร 

เทคโนโลยชีาวบา้น 



 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไมผ้ล 13 เกษตรท ากิน ตอนทุเรียนพวงมณี อตัลกัษณ์ของดีเมืองยะรัง สถานีโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย 
เศรษฐกิจพอเพียง 14 เกษตรยะลา จดัฝึกอบรมครู-นกัเรียน สร้างประสบการณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านกัข่าวไทย  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

เพาะเห็ดตบัเต่า 15 ผูว้า่ฯ กรุงเก่าส่งเสริมชาวบา้นเพาะเห็ดตบัเต่าเพิ่มรายได ้ นสพ.เดลินิวส์ 
กลว้ยไม ้ 16 อลงัการกลว้ยไมก้วา่ 8.8 แสนดอก เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 

“สมเด็จพระพนัปีหลวง” 
นสพ.เดลินิวส์ 

17 สยามพารากอนแบงคอ็ก รอยลัออร์คิด เดอะ ไพรด ์ออฟ สยาม 2020 นสพ.สยามรัฐ 



 

ฟรุตบอร์ดสั่งวางแผนกระจายล าไยภาคเหนือ 

 

กรุงเทพฯ  29 ก.ค. –  รมว.เกษตรฯ ก าชบัติดตามสถานการณ์ล าไยภาคเหนืออยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากปีน้ีมีผลผลิตเพิ่มข้ึน สั่ง
วางแผนบริหารจดัการและกระจายผลผลิต โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมล าไยออกสู่ตลาดมากท่ีสุด 
  

นายเฉลิมชยั ศรีออ่อน รัฐมนตรีวา่การกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(ฟรุตบอร์ด) กล่าววา่ ฟรุตบอร์ดไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ จากท่ีคณะอนุกรรมการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลไมภ้าคเหนือรายงานวา่ ผลผลิตล าไยปี 2563 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากฤดูหนาวปี 2562 ช่วงท่ีล าไยติดดอกมี
ความหนาวเยน็พอเหมาะส่งผลใหล้ าไยปีน้ีติดผลมากกวา่ปีท่ีแลว้ 
 

ส าหรับแผนบริหารจดัการล าไยจงัหวดัก าหนดใหว้างแผนการบริหารจดัการผลไมแ้บบเบด็เสร็จผา่นกลไกของ
คณะกรรมการ เพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และตาก ตั้งแต่ระยะก่อนเก็บเก่ียวจนถึงหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต ไดแ้ก่ โครงการรณรงค์
การผลิตล าไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมส าคญั คือ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP พฒันาคุณภาพผลผลิตและ
การตลาด ถ่ายทอดความรู้การผลิตล าไยคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ จนถึงค าแนะน าการเตรียมตน้หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้
ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส่วนเชิงปริมาณล าไยภาคเหนือจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน ช่วงท่ี
ใหผ้ลผลิตมากคือเดือนสิงหาคม ซ่ึงทั้ง 8 จงัหวดัเตรียมการบริหารจดัล าไยในฤดูรวม 386,065 ตนัแลว้ ทั้งการประชุม
เช่ือมโยงตลาดล าไยล่วงหนา้ การสนบัสนุนใหมี้จุดรวบรวมและคดัคุณภาพล าไยและกระจายผลผลิต จดัเตรียมขอ้มูลความ
ตอ้งการรับซ้ือผลผลิตของผูป้ระกอบการล าไย โดยประสานความร่วมมือกบัพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมจงัหวดั 
 



นายเฉลิมชยั กล่าวต่อวา่ ผลผลิตส าหรับบริโภคสดภายในประเทศ 69,102 ตนั จะกระจายสู่ตลาดผา่นผูป้ระกอบการ 
วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจงัหวดัและท่องเท่ียวชุมชน รวมทั้งโมเดิร์นเทรด และตลาดออนไลน์ รวมถึง
การขนส่งทางไปรษณีย ์ส่วนท่ีส่งแปรรูป 269,021 ตนั ดว้ยการอบแหง้ทั้งเปลือก อบแหง้เน้ือสีท าน ้าล าไยสกดัเขม้ขน้ ล าไย
กระป๋อง ส่วนท่ีจะส่งออกในรูปแบบล าไยสดมี 47,942 ตนันั้น จากสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายท าใหก้ารขนส่งสินคา้
เกษตรไปจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่คล่องตวัข้ึน อีกทั้งจีนเปิดด่านศุลกากรใหม่อีก 2 ด่าน ดงันั้น หากด าเนินทุกมาตรการตามแผน
ท่ีวางไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงท่ีตอ้งเฝ้าระวงั คือ สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคมท่ีล าไยใหผ้ลมากท่ีสุด จะสามารถพยงุราคา
ล าไยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเกษตรกรพึงพอใจได.้-ส านกัข่าวไทย 
  







ยกระดบัฟาร์มตวัอยา่ง 17 จว. ช่วยชาวบา้นสร้างรายได ้ตา้นภยัโควดิ 

กรมส่งเสริมการเกษตร รับลูกศูนยอ์  านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน จดัโครงการฟาร์มตวัอยา่ง ตา้นภยัโควดิ
รวม 30 แห่ง ใน 17 จงัหวดั สนบัสนุนพนัธ์ุพืชและวสัดุการเกษตร พร้อมท ากิจกรรมการเกษตร สร้างรายไดใ้หช้าวบา้น
โดยรอบ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา COVID–19 ศูนยอ์  านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ไดจ้ดัท าโครงการฟาร์มตวัอยา่ง ตา้นภยัโควดิ-
19 ข้ึน เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาด กลบัถ่ินฐานภูมิล าเนา ตกงาน ขาดรายได ้โดยนอ้มน า
โครงการฟาร์มตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ในการช่วยเหลือ
ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดร่้วมด าเนินกิจกรรมโครงการฟาร์ม
ตวัอยา่งตา้นภยัโควดิ-19 ตั้งแต่ระยะท่ี 1 โดยมุ่งเนน้การช่วยเหลือเป็นลกัษณะการจา้งแรงงานใหป้ระชาชนมีรายไดค้วบคู่ไป
กบัการฝึกอบรมองคค์วามรู้ต่างๆ ทั้งดา้นพฒันาฝีมือแรงงาน และดา้นการเกษตร โดยใชแ้นวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ด าเนินการ
ในพื้นท่ีโครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชด าริ ใน 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าปาง สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย ์อุบลราชธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และพทัลุง รวม 30 ฟาร์ม 
แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 เตรียมพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการ ระยะเวลา 2 เดือน ระหวา่งพ.ค.-มิ.ย.63 โดยใชเ้คร่ืองจกัรหนกัเตรียมการ
ขดุ ป้ัน ตกแต่งพื้นท่ี จดัท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การเสริมสร้างพืชพนัธ์ุไมต่้างๆ การเตรียมดิน ลงกลา้พนัธ์ุ เนน้การจา้งแรงงาน
เร่งด่วน โดยกระทรวงแรงงาน ค่าจา้งแรงงาน 300 บาท/คน/วนั ควบคู่ไปกบัการฝึกอบรมอาชีพดา้นการเกษตร และดา้นอ่ืนๆ 
ซ่ึงการด าเนินการในระยะท่ี 1 กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุนพืชผกัสวนครัวให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 1,104 



คน คนละ 3 ตน้ มอบพร้อมถุงอนาคตฟาร์มตวัอยา่ง ในพิธีเปิดโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563 ณ โครงการฟาร์ม
ตวัอยา่งตามพระราชด าริ ทั้ง 30 ฟาร์ม รวมจ านวน 3,312 ตน้ ด าเนินการโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 17 จงัหวดั ร่วมกบั
ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชในพื้นท่ี พร้อมทั้งมอบหมายใหร่้วมจดัท าแผนการด าเนินงานของแต่ละฟาร์ม ตามความตอ้งการของ
ประชาชนดว้ย ระยะท่ี 2 การจ าหน่ายแบ่งปันและจดัตั้งกลุ่มวสิาหกิจเพื่อสังคม ระยะเวลา 2 เดือน ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม 2563 เม่ือไดผ้ลผลิต เผือ่แผ ่แบ่งปัน และแปรรูปจ าหน่าย การคดัเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นการด าเนิน
กิจกรรมภายในฟาร์ม ระยะท่ี 3 ขยายผลสร้างเครือข่ายพอเพียง ระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนกนัยายน 2563 เนน้การเปล่ียนถ่าย
กิจกรรมสู่ฟาร์มตวัอยา่ง โดยศูนยอ์  านวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – 4 ร่วมกบัผูจ้ดัการฟาร์มตวัอยา่งฯ และหน่วยงาน
ในพื้นท่ี ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบไดท้นัสถานการณ์ 
 ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบในการด าเนินการโครงการฯ น้ี 
ต่อเน่ืองจากกระทรวงแรงงาน โดยเร่ิมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 45 วนั ซ่ึงจะ
ดูแลกิจกรรมการเกษตรในพื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 จงัหวดั จ  านวน 30 ฟาร์ม พื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ มีการสนบัสนุน
พนัธ์ุพืชและวสัดุการเกษตร รวมทั้งองคค์วามรู้ตามหลกัวิชาการท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมภายใตโ้ครงการ จะเห็น
ไดว้า่จะช่วยใหป้ระชาชนบริเวณพื้นท่ีรอบโครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชด าริ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีแหล่งอาหารและมีรายไดจ้ากการจา้งเหมาแรงงานดูแลกิจกรรมการเกษตร มีแหล่งเรียนรู้งาน
ดา้นการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จนท าใหส้ามารถน าความรู้ไปปรับใชแ้ละพฒันาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายไดสู่้
ครัวเรือนต่อไป. 



 

กษ.ชวนคนไทยรีบทานผลไม้ใต้ของดีมีน้อย 

นางสาวเพญ็ระพี ทองอินทร์ ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมไมผ้ล ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ร่วมกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนก ากบัติดตาม
สถานการณ์การผลิต การตลาดผลไม ้พร้อมวางแผนรับมือและจดัการอยา่งเป็นระบบพบวา่สถานการณ์โดยรวมปีน้ี ผลไม้
ภาคใต ้4 ชนิด ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ปริมาณลดลงทุกชนิด เน่ืองจากสภาพอากาศเปล่ียน มีฝนตกช่วงท่ีผลไมก้ าลงัออก
ดอก ติดผล ท าใหผ้ลผลิตลดลง ทุเรียน ปริมาณผลผลิตรวม 522,101 ตนั ผลผลิตทุเรียนในฤดู 489,717 ตนั ผลผลิตเฉล่ียลดลง
จากปีท่ีผา่นมา 4.87% ช่วง Peak ระหวา่งวนัท่ี 21 - 31 กรกฎาคม 2563 ปริมาณ 149,243 ตนั คิดเป็น 28.59 สถานการณ์การ
เก็บเก่ียวด าเนินการแลว้ 159,612 ตนั คิดเป็น 32.59% เป็นเกรด A 60.41% มงัคุด ปริมาณผลผลิตรวม 125,038 ตนั ผลผลิต
มงัคุดในฤดู 116,891 ตนั ผลผลิตเฉล่ียลดลงจากปีท่ีผา่นมา 28.02% ช่วง Peak เดือนสิงหาคม เงาะ ปริมาณผลผลิตรวม 43,374 
ตนั ผลผลิตเงาะในฤดู 43,145 ตนั ผลผลิตเฉล่ียลดลงจากปีท่ีผา่นมา 36% ลองกอง ปริมาณผลผลิตรวม 37,314 ตนั ผลผลิต
ลองกองในฤดู 35,555 ตนั ผลผลิตเฉล่ียลดลงจากปีท่ีผา่นมา คิดเป็น 47.05% ช่วง Peak เดือนกนัยายน ปริมาณ 16,617 ตนั 
โดยในระหวา่งวนัท่ี 11 - 20 กนัยายน 2563 จะมีปริมาณถึง 15.25% ส าหรับแผนบริหารจดัการ แบ่งเป็นการจดัการเชิงคุณภาพ 
และการจดัการเชิงปริมาณ ซ่ึงการบริหารจดัการเชิงคุณภาพ 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต รักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาคุณภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ล ผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ GI ส่งเสริมการท าไมผ้ลอตัลกัษณ์ รวมถึงพฒันาสร้าง
ความเขม้แขง็ของเกษตรกร ใหเ้ป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ / สหกรณ์ ระยะท่ี 2 เก็บเก่ียวผลผลิต โดยเฉพาะการป้องปราม
ผลผลิตดอ้ยคุณภาพออกสู่ตลาด เช่ือมโยงการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิต เช่น ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพนัธ์เก็บเก่ียว
ผลผลิตในช่วงเวลาเหมาะสม การเช่ือมโยงการผลิต การตลาดและจดัจ าหน่าย ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย ช่วยเหลือการ
ขนส่ง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มตั้งจุดรวบรวม เพื่อจดัชั้นคุณภาพตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ระยะท่ี 3 หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตท่ี
ตกเกรด เนน้แปรรูปเพิ่มมูลค่าแช่แขง็ ทอด กวน รวมถึงใหค้  าแนะน าจดัการสวนหลงัการเก็บเก่ียวเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ฤดูกาลต่อไป 

ดา้นการบริหารจดัการเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม ้
และจดัท าขอ้มูลประมาณการผลผลิต และแผนบริหารจดัการผลผลิต ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต กระจายผลผลิตออกสู่ตลาด โดย
บริหารจดัการผลผลิตในฤดูกาลเป็นส าคญั เนน้ป้องปรามผลไมไ้ม่มีคุณภาพ ขอเชิญชวนคนไทยซ้ือผลไมไ้ทย ในแคมเปญ 
“ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” หรือสามารถเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพผา่นเกษตรกรท่ีจ าหน่ายผา่น
ช่องทางออนไลน์ สอบถามพูดคุยกบัเกษตรกรไดโ้ดยตรง ผา่น เวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

นอกจากน้ี ช่วงฤดูกาลผลไมภ้าคใต ้ขอชวนคนไทย เท่ียวสวนผลไมไ้ทย เช่น สวนสละลุงถนั จ.พทัลุง, สวนทวทีรัพย ์ 
จ.ชุมพร, บา้นในวงโฮมสเตย ์จ.ระนอง,ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ
ผลผลิตมงัคุด จ.นครศรีธรรมราช, วสิาหกิจชุมชนคลองแดนพฒันา จ.สงขลา, วสิาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย ์ 



จ.สุราษฎร์ธานี หรือ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ “ท่องเท่ียวเชิงเกษตร” ฟรี โดยผูใ้ชเ้ขา้ไปหาขอ้มูลแต่ละภาควา่มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใดบา้ง เม่ือเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกใจไดแ้ลว้ ก็กดเขา้ไปดูรายละเอียด โดยจะมีขอ้มูลสถานท่ีตั้งเบอร์
โทรศพัท ์จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ใหข้อ้มูลความเป็นมา กิจกรรมท่ีท าไดส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีบา้นพกั 
หอ้งน ้า ลานกางเตน็ท ์ท่ีจอดรถ 

  



 
ส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีใหม ่

 
กรุงเทพฯ  29 ก.ค. – กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงเกษตร เปิดแอปพลิเคชัน่แนะน าแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงเป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นการท าเกษตร และจ าหน่ายสินคา้เกษตรคุณภาพ โดยจดัรูปแบบการท่องเท่ียวแบบวถีิใหม่ป้องกนัโควดิ-19 
 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ไดจ้ดัท าแอปพลิเคชัน่ “ท่องเท่ียวเชิงเกษตร” ซ่ึง
รวบรวมปฏิทินการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยรวบรวมกิจกรรมท่ีน่าสนใจแต่ละเดือน โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปหาขอ้มูลของแต่ละ
ภาควา่มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใดบา้ง เม่ือเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวถูกใจแลว้สามารถกดเขา้ไปดูรายละเอียด โดยจะมี
ขอ้มูลสถานท่ีตั้ง เบอร์โทรศพัท ์จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ใหข้อ้มูลความเป็นมา กิจกรรมท่ีสามารถท าได ้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น มีบา้นพกั หอ้งน ้า ลานกางเตน็ท ์ท่ีจอดรถ เป็นตน้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการกระตุน้
เศรษฐกิจชวนคนไทยเท่ียวเมืองไทย ทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควดิ- 19  ใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
 ส าหรับผูช่ื้นชอบการบริโภคผลไม ้กรมส่งเสริมการเกษตรจดัท าโครงการ “ชวนคนไทย เท่ียวสวนผลไมไ้ทย” ซ่ึง

ช่วงน้ีเป็นฤดูผลไมข้องภาคใต ้สถานท่ีท่ีน่าสนใจ เช่น สวนสละลุงถนั จ.พทัลุง สวนทวทีรัพย ์จ.ชุมพร บา้นในวงโฮมสเตย ์จ. 

ระนอง ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผลผลิตมงัคุด จ.นครศรีธรรมราช 

วสิาหกิจชุมชนคลองแดนพฒันา จ. สงขลา วสิาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย ์จ. สุราษฎร์ธานี 

ส่วนแหล่งท่องเท่ียวแนะน าภาคต่าง ๆ ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกาะลดัอีแท่น อ.สามพราน จ. นครปฐม เท่ียว

สวนส้มโอคุณรัตนา ศูนยก์ารเรียนรู้ปลูกพืชระบบอินทรีย ์โดยเฉพาะขา้วไรซ์เบอร์ร่ี รวมทั้งเท่ียวชมวถีิชุมชน วสิาหกิจชุมชน

ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยนกัท่องเท่ียวจะไดน้ัง่รถอีแต๋นเก็บขา้วโพดสดจากไร่ 

ส่วนแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยโีซล่าเซลลม์าประยกุตใ์ชท้  าการเกษตร 

ใชพ้ื้นท่ีจ  ากดัท าสวนผกัคนเมือง หาวธีิลดตน้ทุน พร้อมใหส้ัมผสัธรรมชาติแบบใกลชิ้ด คือ เรส-คิว ฟาร์ม เขตคลองสาววา 



กรุงเทพฯ ผูช่ื้นชอบอาหารทะเลไปไดท่ี้วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจุด (บ่อหินฟาร์มสเตย)์ อ. สิเกา จ. ตรัง ชม

แหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศเช่น บ่อน ้าเคม็ร้อนกลางทะเล เรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง และเลือกซ้ือสินคา้แปรรูป

อาหารทะเล 

นายเขม้แขง็ กล่าวต่อวา่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรภาคเหนือท่ีแนะน า คือ บา้นนาตน้จัน่ อ.ศรีสัชนาลยั จ. สุโขทยั 

แวะทานขา้วเป๊ิบ อาหารพื้นเมืองช่ือ เรียนรู้ท าผา้หมกัโคลน ชมสาธิตการท าตุก๊ตาบาโหน มีจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นและทะเล

หมอกท่ีจุดชมวิวหว้ยตน้ไฮ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงกบในกระชงั (ท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นจ่ากอ้ง) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

จิบน ้าไผใ่นส่วนไผ ่นัง่รถไถเท่ียวชุมชน ส่วน จ.สระบุรี คือ วสิาหกิจชุมชนหนองยา่งเสือ อ.มวกเหล็ก มี 4 จุด คือ ฟาร์มสาย

ทอง ชิมมลัเบอร์ร่ี แวะสวนผกัครูสรรเสริญ แวะท าและชิมสลดัโรล ไร่องุ่นภูนวพนัธ์ ชมแปลงองุ่นปลอดสาร และสวนบ๊ิกเต้

ซ่ึงเป็นสวนเบญจมาศใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.วงัน ้าเขียว จ. 

นครราชสีมา สามารถพกัคา้งและร่วมกิจกรรม Cooking Class แวะชมพระอาทิตยต์กดินริมอ่างเก็บน ้า คา้งคืนท่ีโฮมสเตย์

หมู่บา้นไทยพฒันา เท่ียวชมสกดัน ้าหอมจากดอกกุหลาบ ส่วนเส้นทางเขาแผงมา้สามารถเท่ียวแบบไป-กลบั แวะสวนมลัเบอร่ี 

สวนองุ่น เก็บไข่เป็ดพนัธ์ุกากีแคมป์เบลล ์และเส้นทางวงัน ้าเขียว-อุดมทรัพย ์มีกิจกรรมเดินเล่นสะพานไมไ้ผก่ลางทุ่งดอกไม ้

สูดอากาศใหเ้ตม็ปอดโอบลอ้มธรรมชาติ พกัผอ่นท่ีโมสเตยใ์นสวนเกษตรริมอ่างเก็บน ้าหว้ยกระบอก ชมแปลงพุทรากางมุง้ 

ชมแปลงปลูกฟิกส์ และแวะเก็บองุ่นท่ีอุดมทรัพยว์ลิเลจฟาร์ม 

“ผูส้นใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ “ท่องเท่ียวเชิงเกษตร” ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด ์เพื่อเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

ใกลท่ี้ไหนเท่ียวท่ีนัน่ ในแอปพลิเคชัน่มีขอ้มูล เบอร์ติดต่อ และแผนท่ีเพื่อใหก้ าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวไดส้ะดวก โดยกรม

ส่งเสริมการเกษตรจดัใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวปฏิบติัตามหลกั social distancing เช่น การตรวจคดักรองนกัท่องเท่ียว สวมหนา้กาก

อนามยัทั้งผูใ้หบ้ริการและนกัท่องเท่ียว เวน้ระยะห่างระหวา่งนกัท่องเท่ียว พร้อมท าลา้งมือ และมีจุดแสกน QR code ผา่น

แอปพลิเคชัน่ ไทยชนะดว้ย” นายเขม้แขง็ กล่าว.-ส านกัข่าวไทย 

  



 

เผยประกนัรายได้มันฯ-ข้าวโพด ปี 2 เกษตรกรต้องขึน้ทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร 

 
เกษตรฯ เผยท่ีประชุม นบมส. และ นบขพ. เห็นชอบโครงการประกนัรายไดม้นัส าปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 

2563/64 ใชห้ลกัเกณฑเ์ดิม เคาะราคามนัส าปะหลงัท่ี กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตนัต่อครัวเรือน ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ กก.

ละ 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน เง่ือนไขข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการ

มนัส าปะหลงั (นบมส.) และคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(นบขพ.) ท่ีมีนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธาน ไดเ้ห็นชอบโครงการประกนัรายไดสิ้นคา้ 2 ชนิด คือ 

มนัส าปะหลงั ประกนัรายไดท่ี้หวัมนัส าปะหลงัสด เช้ือแป้ง 25% ในพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่ประเทศ ก าหนดราคาและปริมาณ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2563/64 ท่ีกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตนั 

 ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินส่วนต่างดงักล่าว ตอ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกมนัส าปะหลงักบักรมส่งเสริมการเกษตร 

หลงัจากปลูกมนัส าปะหลงัไปแลว้ 15 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 – 31 มี.ค.2564 เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัดว้ย

ตนเอง และกรรมสิทธ์ิเป็นของเกษตรกร แจง้ระยะเวลาเก็บเก่ียวกบักรมฯ นบัจากวนัท่ีเพาะปลูกไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน ก าหนด

เกณฑก์ลางอา้งอิงระหวา่งวนัท่ี 1 ธ.ค.2563 – 30 พ.ย.2564 ประกาศเกณฑก์ลางอา้งอิงทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ระยะเวลา 12 

เดือน ส าหรับการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและแจง้เพาะปลูก ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 ระบุ

วนัคาดวา่เก็บเก่ียวก่อนวนัท่ี 1 ธ.ค.2563 ส าหรับการประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงงวดสุดทา้ย ครอบคลุมเกษตรกรท่ีระบุ

วนัท่ีคาดวา่เก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 



 

นอกจากน้ี ยงัเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 มาตรการ ประกอบดว้ย 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 

2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมนัส าปะหลงัและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร 3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียในการเก็บ

สตอ็กมนัส าปะหลงั และ 4) บริหารจดัการการน าเขา้ส่งออก ขณะเดียวกนัยงัไดเ้ห็นชอบการขอขยายพื้นท่ีด าเนินโครงการ

ป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เน่ืองจากมีแนวโนม้การแพร่

ระบาดไปยงัหลายพื้นท่ี จากพื้นท่ีด าเนินโครงการ 11 จงัหวดั ปัจจุบนัเพิ่มเป็น 22 จงัหวดั 

 ส าหรับโครงการประกนัรายไดข้า้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2563/64 ก าหนดราคาประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์ณ ความช้ืน 14.5% เท่ากบัปีท่ีผา่นมา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ ้ าแปลง เกษตรกรผูมี้

สิทธิไดรั้บการชดเชย ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวก์บักรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจง้เพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิ.ย.2563 - 31 พ.ค.2564 และสามารถข้ึนทะเบียนไดแ้ปลงละ 1 คร้ังเท่านั้นในรอบการผลิตดงักล่าว ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง

วนัท่ี 20 พ.ย.2563 – 31 ต.ค.2564 โดยมีมาตรการคู่ขนาน 6 มาตรการ คือ 1) สินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละสร้าง

มูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2563/64 2) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นการเก็บสต็อก 

ปีการผลิต 2563/64 3) มาตรการก าหนดช่วงเวลาน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวส์ าหรับผูน้ าเขา้ทัว่ไป 4) ก าหนดสัดส่วนการน าเขา้

ขา้วสาลีต่อการรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์1 ต่อ 3 5) การดูแลความเป็นธรรมในการซ้ือขายขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ใหแ้สดงราคา ณ 

จุดรับซ้ือท่ีความช้ืน 14.5% และ 30% และ 6) การดูแลความสมดุล ใหแ้จง้ปริมาณการครอบครอง การน าเขา้ สถานท่ีเก็บ การ

ตรวจสอบสตอ็ก เป็นตน้ 

  



 

ไฟเขียวประกนัรายไดม้นัฯ-ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

 นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการมนั
ส าปะหลงั (นบมส.) และคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(นบขพ.) ท่ีมีนายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ ์รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย ์เป็นประธาน เห็นชอบโครงการประกนัรายไดสิ้นคา้ 2 ชนิด คือมนัส าปะหลงั ประกนัรายได้
ท่ีหวัมนัส าปะหลงัสด เช้ือแป้ง 25% ในพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่ประเทศ ก าหนดราคาและปริมาณประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนั
ส าปะหลงั ปี 2563/64ท่ีกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตนั 
 ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินส่วนต่างดงักล่าว ตอ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกมนัส าปะหลงักบักรมส่งเสริมการเกษตร 
หลงัปลูกมนัส าปะหลงัไปแลว้ 15 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 –31 มี.ค.2564 เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัดว้ยตนเอง 
และกรรมสิทธ์ิเป็นของเกษตรกร แจง้ระยะเวลาเก็บเก่ียวกบักรม นบัจากวนัท่ีเพาะปลูกไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน ก าหนดเกณฑ์
กลางอา้งอิงระหวา่งวนัท่ี 1 ธ.ค. 2563 – 30 พ.ย.2564 ประกาศเกณฑก์ลางอา้งอิงทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ระยะเวลา12 เดือน 
ส าหรับการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและแจง้เพาะปลูก ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 ระบุวนัคาด
วา่เก็บเก่ียวก่อนวนัท่ี 1 ธ.ค.2563 ส าหรับการประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงงวดสุดทา้ย ครอบคลุมเกษตรกรท่ีระบุวนัท่ีคาด
วา่เก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 
 นอกจากน้ี ยงัเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 มาตรการ ประกอบดว้ย 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมนั
ส าปะหลงั 2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมนัส าปะหลงัและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร3) โครงการชดเชยดอกเบ้ีย
ในการเก็บสตอ็กมนัส าปะหลงั และ 4) บริหารจดัการการน าเขา้ส่งออก ขณะเดียวกนัยงัไดเ้ห็นชอบขอขยายพื้นท่ีด าเนิน
โครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เน่ืองจากมีแนวโนม้
การแพร่ระบาดไปยงัหลายพื้นท่ี จากพื้นท่ีด าเนินโครงการ 11 จงัหวดั ปัจจุบนัเพิ่มเป็น 22 จงัหวดั 
 ส าหรับโครงการประกนัรายไดข้า้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2563/64 ก าหนดราคาประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ณ ความช้ืน 14.5% เท่ากบัปีท่ีผา่นมา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ ้ าแปลง เกษตรกรผูมี้
สิทธิไดรั้บการชดเชย ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวก์บักรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจง้เพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิ.ย.2563 – 31 พ.ค.2564 และข้ึนทะเบียนไดแ้ปลงละ 1 คร้ัง เท่านั้นในรอบการผลิตดงักล่าว ระยะเวลาชดเชยส่วนต่างวนัท่ี 20 
พ.ย.2563 – 31 ต.ค.2564 โดยมีมาตรการคู่ขนาน 6 มาตรการ คือ 1) สินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2563/64 2) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นการเก็บสต๊อก ปีการ
ผลิต 2563/643) มาตรการก าหนดช่วงเวลาน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวส์ าหรับผูน้ าเขา้ทัว่ไป 4) ก าหนดสัดส่วนการน าเขา้ขา้วสาลี
ต่อการรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์1 ต่อ 3 5) การดูแลความเป็นธรรมในการซ้ือขายขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ใหแ้สดงราคา ณ จุดรับซ้ือ
ท่ีความช้ืน 14.5% และ 30% และ 6) การดูแลความสมดุล ใหแ้จง้ปริมาณการครอบครอง การน าเขา้ สถานท่ีเก็บ การ
ตรวจสอบสตอ๊ก เป็นตน้ 
  



 

เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ติวสอนจกัรกล หวงัช่วย ปชช.ในพื้นท่ี 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 สอนการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติของ

การท างานของเคร่ืองยนตแ์ละช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ให้บริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร หวงัใหบ้ริการ

เกษตรกรในทอ้งถ่ินได ้

 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ดินหนา้พฒันา

เกษตรกรผูใ้ชเ้คร่ืองยนตเ์กษตรอยา่งต่อเน่ือง สู่การเป็น "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ปี 2563 เพื่อพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคการใช ้การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถ่ินส าหรับรองรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใชเ้คร่ืองจกัรกล

การเกษตร โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานดา้นพฒันาฝีมือแรงงานและภาคเอกชน ซ่ึงปัจจุบนัมีการถือ

ครองเคร่ืองยนตเ์กษตรอยูป่ระมาณ 2.9 ลา้นเคร่ือง  

 ส าหรับในปี 2563 มีเป้าหมายสร้าง "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" จ านวน 3,500 ราย โดยคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ท่ีมีเคร่ืองยนตเ์กษตรหนาแน่นใน 

72 จงัหวดัครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ ผา่นการฝึกอบรม 3 หลกัสูตร ใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มี

ทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร

ในทอ้งถ่ินได ้ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 จะ

คดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มาเพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร

เพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ด



ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,000 บาทต่อปีต่อเคร่ือง และช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 จะคดัเลือกจากผูผ้า่นการ

ฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถ

บริการตรวจเช็กซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อใหมี้ทกัษะสู่

การเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ินในทุกปี ซ่ึงภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมกรมส่งเสริมการเกษตรจะจดังานบริการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์

เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยน าช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ท่ีผา่นการอบรมแลว้ออกใหบ้ริการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรแก่เกษตรกรทัว่ไป รวม 2 คร้ัง 

ดา้น นายพีระ ชา้งเยาว ์หวัหนา้ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการอบรมช่าง

เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ในปี 2563 น้ี จดัข้ึนระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ณ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

วศิวกรรมเกษตรตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ทบทวนหลกัการ

ท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล การถอดประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซมระบบก าลงัอดั ไดแ้ก่ เปล่ียนลูกปืน แบร่ิงเพลาขอ้เหวีย่ง 

แบร่ิงกา้นสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมาร์คเฟือง บดวาลว์ และตั้งวาลว์ เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนต ์การซ่อมแซม

ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ ชุดไส้กรอง ชุดลูกป๊ัม กระบอกป๊ัม ชุดหวัฉีด ปรับตั้งป๊ัมและแรงดนัหวัฉีด รวมถึงเทคนิคการ

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติการท างานของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลด

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และใหบ้ริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) 

ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 วนั เป้าหมายจ านวน 200 ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย จ านวน 8 รุ่น 

 ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินไดก้วา่ 10,000 ราย เกษตรกรสามารถน าความรู้ไป

ปฏิบติัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้1,000 - 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี และยงัใหบ้ริการตรวจ

เช็ก ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ราย. 

  



 

สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 อพัเกรดสอนวธีิแกไ้ขเคร่ืองจกัรกลเกษตร หวงัใหบ้ริการในพื้นท่ี 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 สอนการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติของการ

ท างานของเคร่ืองยนตแ์ละช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ใหบ้ริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร หวงัใหบ้ริการ

เกษตรกรในทอ้งถ่ินได ้

 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ดินหนา้พฒันา

เกษตรกรผูใ้ชเ้คร่ืองยนตเ์กษตรอยา่งต่อเน่ือง สู่การเป็น "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ปี 2563 เพื่อพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคการใช ้การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถ่ินส าหรับรองรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใชเ้คร่ืองจกัรกล

การเกษตร โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานดา้นพฒันาฝีมือแรงงานและภาคเอกชน ซ่ึงปัจจุบนัมีการถือ

ครองเคร่ืองยนตเ์กษตรอยูป่ระมาณ 2.9 ลา้นเคร่ือง  

 ส าหรับในปี 2563 มีเป้าหมายสร้าง "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" จ านวน 3,500 ราย โดยคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ท่ีมีเคร่ืองยนตเ์กษตรหนาแน่นใน 

72 จงัหวดัครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ ผา่นการฝึกอบรม 3 หลกัสูตร ใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มี

ทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร

ในทอ้งถ่ินได ้ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 จะ



คดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มาเพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร

เพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ด

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,000 บาทต่อปีต่อเคร่ือง และช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 จะคดัเลือกจากผูผ้า่นการ

ฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถ

บริการตรวจเช็กซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อใหมี้ทกัษะสู่

การเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ินในทุกปี ซ่ึงภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมกรมส่งเสริมการเกษตรจะจดังานบริการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์

เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยน าช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ท่ีผา่นการอบรมแลว้ออกใหบ้ริการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรแก่เกษตรกรทัว่ไป รวม 2 คร้ัง 

ดา้น นายพีระ ชา้งเยาว ์หวัหนา้ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการอบรมช่าง

เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ในปี 2563 น้ี จดัข้ึนระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ณ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

วศิวกรรมเกษตรตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ทบทวนหลกัการ

ท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล การถอดประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซมระบบก าลงัอดั ไดแ้ก่ เปล่ียนลูกปืน แบร่ิงเพลาขอ้เหวีย่ง 

แบร่ิงกา้นสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมาร์คเฟือง บดวาลว์ และตั้งวาลว์ เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนต ์การซ่อมแซม

ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ ชุดไส้กรอง ชุดลูกป๊ัม กระบอกป๊ัม ชุดหวัฉีด ปรับตั้งป๊ัมและแรงดนัหวัฉีด รวมถึงเทคนิคการ

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติการท างานของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลด

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และใหบ้ริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) 

ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 วนั เป้าหมายจ านวน 200 ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย จ านวน 8 รุ่น 

 ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินไดก้วา่ 10,000 ราย เกษตรกรสามารถน าความรู้ไป

ปฏิบติัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้1,000 - 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี และยงัใหบ้ริการตรวจ

เช็ก ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ราย. 

  

  



 

 

สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 อพัเกรดสอนวธีิแกไ้ขเคร่ืองจกัรกลเกษตร หวงัใหบ้ริการในพื้นท่ี 

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 สอนการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติของ

การท างานของเคร่ืองยนตแ์ละช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร หวงัใหบ้ริการ

เกษตรกรในทอ้งถ่ินได ้

นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ดินหนา้พฒันา

เกษตรกรผูใ้ชเ้คร่ืองยนตเ์กษตรอยา่งต่อเน่ือง สู่การเป็น “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ปี 2563 เพื่อพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคการใช ้การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา



เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถ่ินส าหรับรองรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใชเ้คร่ืองจกัรกล

การเกษตร โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานดา้นพฒันาฝีมือแรงงานและภาคเอกชน ซ่ึงปัจจุบนัมีการถือ

ครองเคร่ืองยนตเ์กษตรอยูป่ระมาณ 2.9 ลา้นเคร่ือง  

ส าหรับในปี 2563 มีเป้าหมายสร้าง “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” จ านวน 3,500 ราย โดยคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ท่ีมีเคร่ืองยนตเ์กษตรหนาแน่นใน 

72 จงัหวดัครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ ผา่นการฝึกอบรม 3 หลกัสูตร ใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มี

ทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร

ในทอ้งถ่ินได ้ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 จะ

คดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 1 มาเพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร

เพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ด

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,000 บาทต่อปีต่อเคร่ือง และช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 จะคดัเลือกจากผูผ้า่นการ

ฝึกอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถ

บริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อใหมี้ทกัษะสู่

การเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ินในทุกปี ซ่ึงภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมกรมส่งเสริมการเกษตรจะจดังานบริการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์

เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยน าช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ท่ีผา่นการอบรมแลว้ออกใหบ้ริการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรแก่เกษตรกรทัว่ไป รวม 2 คร้ัง 

ดา้นนายพีระ ชา้งเยาว ์หวัหนา้ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการอบรมช่าง

เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 ในปี 2563 น้ี จดัข้ึนระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ณ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น

วศิวกรรมเกษตรตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ทบทวนหลกัการ

ท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล การถอดประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซมระบบก าลงัอดั ไดแ้ก่ เปล่ียนลูกปืน แบร่ิงเพลาขอ้เหวีย่ง 

แบร่ิงกา้นสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมาร์คเฟือง บดวาลว์ และตั้งวาลว์ เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนต ์การซ่อมแซม

ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ ชุดไส้กรอง ชุดลูกป๊ัม กระบอกป๊ัม ชุดหวัฉีด ปรับตั้งป๊ัมและแรงดนัหวัฉีด รวมถึงเทคนิคการ

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผดิปกติการท างานของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลด

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และใหบ้ริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) 

ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 วนั เป้าหมายจ านวน 200 ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย จ านวน 8 รุ่น 

 ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินไดก้วา่ 10,000 ราย เกษตรกรสามารถน าความรู้ไป

ปฏิบติัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้1,000 - 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี และยงัใหบ้ริการ

ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ราย 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อยอดงานส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เดินหนา้สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน

ประจ าแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศกัยภาพการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่อีกขั้น 

 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาทกัษะและเทคนิคการ

ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตร เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรแก่เกษตรกรดว้ยกนัในทอ้งถ่ิน และ

ปรับตวัรองรับการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรกลขนาดเล็ก ท่ีปัจจุบนัมีการถือครองอยูไ่ม่นอ้ย

กวา่ 2.8 ลา้นเคร่ือง 

 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้

สนบัสนุนใหเ้กิดช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีสามารถลดตน้ทุน

การเกษตรและเพิ่มรายไดใ้ห้สมาชิกเกษตรกรมากข้ึนโดยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรทัว่ประเทศจะคดัเลือกเกษตรกรใน

พื้นท่ีของตนเองซ่ึงเคยผา่นการอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 2 เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ และมีความพร้อมเขา้รับการ



ฝึกอบรมในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ ระดบัท่ี 3 ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตร ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นการใหบ้ริการ และใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการซ่อมแซม

เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้ตลอดจนส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในการท าเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ดว้ย 

 การฝึกอบรมเพื่อสร้าง “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 1 มีทกัษะใน

การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรใน

ทอ้งถ่ินได ้ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ระดบัท่ี 2 จะคดัเลือกผูผ้า่นการ

ฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 1 เพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรเพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการ

ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่ง

นอ้ย 1,000 บาทต่อปีต่อเคร่ือง และระดบัท่ี 3 จะคดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและ

เทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) 

ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี ซ่ึงกรมส่งเสริม

การเกษตร จดัฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อใหมี้ทกัษะสู่การเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ินในทุกปี ผา่นการฝึกอบรมทั้ง 3 หลกัสูตร ใน 3 

ระดบั 

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ หลกัสูตร

ระดบัท่ี 3 ในปี 2563 น้ี จดัข้ึนระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม โดยศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นวศิวกรรม

เกษตรตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี มีการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ถอดประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซม

ระบบก าลงัอดั ไดแ้ก่ ลา้งกรองอากาศ เปล่ียนแบร่ิงเพลาขอ้เหวีย่ง แบร่ิงกา้นสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ตั้งมาร์คเฟืองไทมม่ิ์ง บด

วาลว์ และปรับตั้งวาลว์ไอดี ไอเสีย ซ่อมแซมระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ ลา้งและเปล่ียนชุดไส้กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง ชุดป๊ัม

เช้ือเพลิง และชุดหวัฉีด ซ่อมแซมระบบหล่อล่ืน ไดแ้ก่ เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง ลา้งไส้กรองน ้ามนัเคร่ือง ตรวจเช็คป๊ัม

น ้ามนัเคร่ือง ซ่อมแซมระบบหล่อเยน็ ไดแ้ก่ เปล่ียนถ่ายน ้าหล่อเยน็ ตรวจสอบหมอ้น ้าและฝาหมอ้น ้า เปล่ียนสายพานพดัลม

ระบายความร้อน รวมถึงเทคนิคการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการท างานและช้ินส่วนของเคร่ืองยนตซ่ึ์งจะส่งผล

ใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และใหบ้ริการตรวจเช็ค 

ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 วนั เป้าหมายจ านวน 200 

ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย จ านวน 8 รุ่น 

 ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน กวา่หม่ืนราย เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติั

เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้1,000-1,500 บาทต่อเคร่ืองต่อปี และยงัใหบ้ริการตรวจเช็ค 

ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียงไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ราย 

  



 

 

ประเด็น  เกษตรท ากิน ตอนทุเรียนพวงมณี อตัลกัษณ์ของดีเมืองยะรัง 

  



 
เกษตรยะลา จดัฝึกอบรมครู-นกัเรียน สร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

วนัน้ี (3 ส.ค. 63) ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา โดยกลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร จดัการอบรมครู-นกัเรียน 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขบัเคล่ือนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขบัเคล่ือนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนั ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้
โครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปีงบประมาณ 2563 จ านวนโรงเรียนเป้าหมาย 
202 โรงเรียน จาก 8 อ าเภอ โดยแบ่งเป็นรุ่น จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 1 วนั อบรมระหวา่งวนัท่ี 3-7 และ 10-11 และ 13 สิงหาคม 
2563 หลกัสูตรการอบรมประกอบดว้ย กระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกร โดยนายรุสลนั ไซซิง อดีตประธานกลุ่มยวุเกษตรกร
ดีเด่นระดบัประเทศ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจดัท าบญัชี โดยนายพินยั แกว้จนัทร์ ประธานศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลยโุป อ าเภอเมืองยะลา การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานและการจดัการดินปุ๋ย โดยกลุ่มอารักขาพืช 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา เทคนิคการปลูกพืช โดยกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา การ



ขยายพนัธ์ุพืช โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัยะลา และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกลุ่ม
ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา 

การด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั เป็นการด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหน้กัเรียนมีอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาด
ปลอดภยับริโภค โดยใชผ้ลผลิตการเกษตรท่ีผลิตข้ึนภายในโรงเรียนมาประกอบอาหารและใหน้กัเรียนมีความรู้ ทกัษะดา้น
การเกษตร และโภชนาการ 
  
















