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กรมสงเสรมิการเกษตร รับลูกศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการฟารมตวัอยาง ตานภัยโควิดรวม 30 แหง ใน 17 จังหวัด 
สนับสนุนพันธุพืชและวัสดุการเกษตร พรอมทํากิจกรรมการเกษตร สรางรายไดใหชาวบานโดยรอบ 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา COVID–19 ศูนย
อํานวยการใหญโครงการจติอาสาพระราชทาน ไดจัดทําโครงการฟารมตัวอยาง ตานภัยโควิด-19 ข้ึน เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
การระบาด กลับถ่ินฐานภูมลิําเนา ตกงาน ขาดรายได โดยนอมนําโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง ในการชวยเหลือประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดรวมดาํเนินกิจกรรมโครงการ
ฟารมตัวอยางตานภัยโควิด-19 ตั้งแตระยะท่ี 1 โดยมุงเนนการชวยเหลือเปนลักษณะการจางแรงงานใหประชาชนมีรายไดควบคูไปกับการฝกอบรม
องคความรูตางๆ ท้ังดานพัฒนาฝมือแรงงาน และดานการเกษตร โดยใชแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการฟารมตัวอยางตาม
พระราชดําริ ใน 17 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย อุบลราชธานี อางทอง สิงหบุรี 
ราชบุรี นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และพัทลุง รวม 30 ฟารม แบงการดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 เตรียมพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโครงการ ระยะเวลา 2 เดือน ระหวางพ.ค.-มิ.ย.63 โดยใชเครื่องจักรหนักเตรียมการขุด ปน ตกแตงพ้ืนท่ี 
จัดทําเกษตรทฤษฎีใหม การเสรมิสรางพืชพันธุไมตางๆ การเตรียมดนิ ลงกลาพันธุ เนนการจางแรงงานเรงดวน โดยกระทรวงแรงงาน 
คาจางแรงงาน 300 บาท/คน/วัน ควบคูไปกับการฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร และดานอ่ืนๆ ซึ่งการดําเนินการในระยะท่ี 1 กรม
สงเสริมการเกษตรไดสนับสนุนพืชผักสวนครัวใหแกผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 1,104 คน คนละ 3 ตน มอบพรอมถุงอนาคตฟารม
ตัวอยาง ในพิธีเปดโครงการฯ เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 ณ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ท้ัง 30 ฟารม รวมจาํนวน 
3,312 ตน ดําเนินการโดยสาํนักงานเกษตรจังหวัดท้ัง 17 จังหวัด รวมกับศูนยขยายพันธุพืชในพ้ืนท่ี พรอมท้ังมอบหมายใหรวมจัดทํา
แผนการดาํเนินงานของแตละฟารม ตามความตองการของประชาชนดวย ระยะท่ี 2 การจําหนายแบงปนและจัดตั้งกลุมวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
ระยะเวลา 2 เดือน ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 เมื่อไดผลผลิต เผื่อแผ แบงปน และแปรรูปจําหนาย การคดัเลือกและเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมภายในฟารม ระยะท่ี 3 ขยายผลสรางเครือขายพอเพียง ระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนกันยายน 
2563 เนนการเปลี่ยนถายกิจกรรมสูฟารมตัวอยาง โดยศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – 4 รวมกับผูจัดการฟารมตัวอยางฯ 
และหนวยงานในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือใหสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบไดทันสถานการณ 

สําหรับกรมสงเสริมการเกษตรไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการฯ น้ี ตอเน่ืองจากกระทรวงแรงงาน โดยเริ่ม
กิจกรรมตั้งแตชวงสัปดาหท่ี 3 ของเดือนกรกฎาคม 2563 เปนระยะเวลา 45 วัน ซึ่งจะดูแลกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหมท้ัง 17 
จังหวัด จํานวน 30 ฟารม พ้ืนท่ีประมาณ 400 ไร มกีารสนับสนุนพันธุพืชและวัสดุการเกษตร รวมท้ังองคความรูตามหลักวิชาการท่ีเหมาะสมให
สอดคลองกับกิจกรรมภายใตโครงการ จะเห็นไดวาจะชวยใหประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีรอบโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ท่ีไดรบัผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 มีแหลงอาหารและมรีายไดจากการจางเหมาแรงงานดูแลกิจกรรมการเกษตร มีแหลงเรียนรูงาน
ดานการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม จนทําใหสามารถนําความรูไปปรับใชและพัฒนาเปนอาชีพเพ่ือสรางรายไดสูครัวเรือนตอไป. 





 
 
 นานนับสิบปมาแลว ท่ีขาวโขลงชางปาพากันยกพลออกจากปา เขาไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร สรางความเสียหายเปนจาํนวน
มาก เชน ชางบุกสวนทุเรียน โคนตน แลวกัดกินเสียหายนับแสนบาท ชางปาบุกสวนกลวย บุกไรสับปะรด ท่ีหนักไปกวาน้ันก็คือ พังบาน ทุบรถ เพ่ือหา
ของกิน พังคลังเก็บทุเรียน แมกระท่ังการขวางถนนเพ่ือหยุดรถบรรทุกสินคาการเกษตร เชน กลวย ออยสับปะรด แตงโม มะละกอ ทุเรียน แลวเอางวง
ลวงเอาไปกิน สรางความเดือดรอนใหแกพ่ีนองเกษตรกร จนในท่ีสุดก็มักจะลงเอยดวยการฆาชางปาตาย ถูกยิงบาง ไมก็ถูกไฟฟาช็อต หรือถูกวางยา 
 จังหวัดชุมพร เปนแหลงผลติไมผลท่ีสําคัญของภาคใต ไมผลท่ีสําคัญไดแก ทุเรียน มังคุด พ้ืนท่ีทําการเกษตรในอําเภอหลังสวนอําเภอพะโตะ อําเภอ
สวี และอําเภอทุงตะโก มีพ้ืนท่ีติดกับเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว พบปญหาฝูงชางปาเขาทําลายสวนผลไมผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังบานเรือน
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเชนเดียวกัน 
 นางกุลฤด ีพัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรมีศูนยปฏิบัตกิารตั้งอยูท่ัวประเทศ จํานวน 50 ศูนย สําหรับ
พ้ืนท่ีภาคใตม ี8 ศูนย ประกอบดวย ศูนยขยายพันธุพืช 2 ศูนย ศูนยดานอารักขาพืช 2 ศูนย ศูนยพืชสวน 3 ศูนย และศูนยดานแมลง
เศรษฐกิจ 1 ศูนย คือ ศูนยสงเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร หรือท่ีรูจักกันดีวา “ศูนยผึ้งชุมพร” มีหนาท่ีใหการ
สนับสนุน ศึกษาทดสอบ วิจัย บริการทางการเกษตร และจัดองคความรูดานการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และท่ีผานมากรมเองได
มีนโยบายท่ีชัดเจนในการผลักดันใหศูนยปฏิบัติการสนับสนุนการปฏบัิติงานของจังหวัดและอําเภอ โดยบูรณาการกับจังหวัดภายใตการบริหารงานของ
ทานผูวาราชการจังหวัด ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการเกษตรและแกปญหาตามบรบิทของพ้ืนท่ี ดังตัวอยางการสงเสริม “เลี้ยงผึง้ไลชาง” ใน
จังหวัดชุมพร ซึ่งได บูรณาการงบประมาณของจังหวัด ในการสนับสนุนพ่ีนองเกษตรกร ท้ังดานความรู ปจจัยการผลิต การตดิตามใหคาํแนะนํา โดยทํารั้ว
รังผึ้งปองกันชางปามาทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบาน นับวาไดผลเปนอยางด ี
 นายสุพิท จิตรภักด ีผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ไดจดัทําโครงการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพ่ือปองกันชางปาทําลายพืชเศรษฐกิจและ
เสรมิรายไดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสรมิใหเกษตรกรชาวสวนผลไมในพ้ืนท่ี 4 อําเภอท่ีมีแนวเขตติดกับปาเลีย้งผึ้งโพรงและขึงแนวลวดตลอด
แนวเพ่ือปองกันชางปา เมื่อชางปาเขามาในแนวเขตจะทําใหรังผึ้งลมผึ้งจะตอยชางและทําใหชางกลับหนีกลับไปในเขตปา ทําใหผลผลิตและสวนของ
เกษตรกรไมไดรบัความเสียหาย เปนการพัฒนาสงเสริมอาชีพและสรางรายไดเสรมิจากการเลีย้งผึ้ง นอกจากน้ี ผึ้งชวยผสมเกสรเพ่ิมผลผลิตพืช
เศรษฐกิจ ลดรายจาย ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรไดอีกระดับหน่ึง เกษตรกรจะมีความปลอดภัยมากข้ึนเพราะจะไมมีการใช
สารเคม ีเน่ืองจากสารเคมีจะทําลายประชากรผึ้ง จึงเกิดระบบนิเวศท่ีดีในการผลิต 
 นายสุวิทย ดําแกว ผูอํานวยการศนูยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ศูนยผึ้งชุมพรไดดําเนินการ
โครงการดังกลาวมาตั้งแตป 2561 โดยเริ่มดําเนินการท่ีอําเภอหลังสวน พ้ืนท่ีตําบลหาดยาย ตําบลวังตะกอ และตําบลนาขา เกษตรกรเขารวมโครงการ
จํานวน 50 ราย สนับสนุนรังผึ้งพรอมอุปกรณจํานวนคนละ 4 ชุด โดยนําไปวางบริเวณแนวรอยตอระหวางปา จากการดําเนินการในปแรก เกษตรกรมี
ความพึงพอใจมาก มีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการเพ่ิมมากข้ึน ศูนยฯ จึงไดขยายผลโครงการใหคลอบคลุม 4 อําเภอ คือ อําเภอสวี ทุงตะโก หลัง
สวน และอําเภอพะโตะ ตั้งแตป 2562 ซึ่งศูนยฯ มีแผนในการดําเนินการโครงการอยางตอเน่ืองจนถึงป 2565 ถือเปนการลดความขัดแยงระหวาง
เกษตรกรกับชางปาแบบยั่งยืน จากการการรวมมือกันเพ่ือแกปญหาอยางสันติวิธี 



 
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--กรมสงเสรมิการเกษตร 
กรมสงเสรมิการเกษตร เผยผลโครงการรวมพลังสรางมลูคาจากไรนาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร เกษตรกรขายเศษวัสดุการเกษตรกวา 4 พันตัน รับ
เงินกวา 1.6 ลานบาท 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 
10 พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําโครงการรวมพลังสรางมลูคาจากไร
นาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมุงเนนใหเกษตรกรใชประโยชนจากเศษวัสดุการเกษตร เพ่ือลดตนทุน 
และเพ่ิมมูลคาจากเศษวัสดุการเกษตร ตลอดจนชวยลดปญหาวิกฤตหมอกควัน และสถานการณเกิดฝุนละอองขนาดเล็กใน
หลายพ้ืนท่ีของประเทศ 
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา จากการดําเนินโครงการรวมพลังสรางมลูคาจากไร
นาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแตเดือนเมษายน 2562 
– พฤษภาคม 2563 โดยรณรงคใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการเศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชน
ในพ้ืนท่ีและชุมชน ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกร การจัดทําฐานเรยีนรูปุยอินทรียเพ่ือ
ปรับปรุงคณุภาพดิน การจัดการเศษวัสดุการเกษตร และการเช่ือมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร สงผลใหเกษตรกร
ในโครงการสามารถจําหนายเศษวัสดุการเกษตร เชน แกลบ ชานออย เศษใบไม กากปาลม ซังขาวโพด และปุยท่ีชุมชนรวมกัน
ผลิต รวมท้ังสิ้น 4,406 ตัน เปนเงิน 1,671,860 บาท 
นอกจากน้ี ยังมีปุยอินทรียอีก 219,421 ตัน จากกิจกรรมฐานเรยีนรูปุยอินทรีย ณ ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
สินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง และ ศดปช. 882 แหง รวม 1,764 แหง ซึ่งสามารถนําไปใชในกิจกรรมการเกษตรตอไปได 
ตลอดจนเกษตรกรอีกสวนหน่ึงท่ีรวมกําหนดกิจกรรมทางเลือกในการนําเศษวัสดุการเกษตรมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีจุดตาง ๆ 
ของชุมชน เชน ทํากองปุยหมัก 4,087 จุด ผลิตอาหารสัตว ไดแก อาหารสตัวนํ้า ฟางอัดกอน 1,655 จุด วัสดุสําหรับทํา
การเกษตรอ่ืน ๆ ไดแก วัสดุเพาะเห็ดหรือปลูกพืช 360 จุด วัสดุสําหรับแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม ไดแก ทํา
กระดาษจากซังขาวโพดหรือฟางขาว ทําไมกวาดทางมะพราว 41 จุด ใชเปนพลังงานทางเลือก ไดแก ผลิตถานอัดแทง หรือนํา
แกลบเปนเช้ือเพลิงชีวมวล 54 จดุ และเมนูทางเลือกอ่ืน ๆ ไดแก ผลิตจุลินทรยีจากหนอกลวย ทําหวัปุยเบญจคณุแบบกอน 
หรือทําปุยนํ้าหมัก 54 จุด ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดน้ีสามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกรไดอยางยั่งยืน 
รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา จากการดําเนินโครงการน้ีทําใหเกษตรกรเปลี่ยนทัศนคติและปรับพฤติกรรม
โดยลดการเผา ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม รักษาสภาพโครงสรางดิน และเห็นประโยชนของเศษวัสดุการเกษตรมากข้ึน เกิดความ
สามัคคีนําความรูไปปรบัใชและตอยอดสูแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ชุมชนดําเนินกิจกรรมตอเน่ือง ไดแก ทําปุยหมัก ไถ
กลบตอซัง ลดการเผา นําเศษวัสดกุารเกษตรมากอใหเกิดประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนจาํหนายเศษวัสดุการเกษตรแก
ผูรับซื้อ 
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กรมสงเสรมิการเกษตร ตอยอดงานสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร เดินหนาสรางชางเกษตรทองถ่ินประจําแปลงใหญ ป 2563 เพ่ิม
ศักยภาพการทําเกษตรแบบแปลงใหญอีกข้ัน 
ท่ีผานมากรมสงเสรมิการเกษตรสรางชางเกษตรทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิคการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร เพ่ือให
สามารถชวยเหลือตรวจเช็ค ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรแกเกษตรกรดวยกันในทองถ่ิน และปรับตัวรองรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ท่ีปจจุบันมีการถือครองอยูไมนอยกวา 2.8 ลานเครื่อง 
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา ในป 2563 กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนาสนับสนุนใหเกิดชางเกษตร
ทองถ่ินประจําแปลงใหญ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทําเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ีสามารถลดตนทุนการเกษตรและเพ่ิมรายไดใหสมาชิกเกษตรกรมากข้ึนโดย
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรท่ัวประเทศจะคดัเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีของตนซึ่งเคยผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ินระดับท่ี 2 เปนสมาชิกแปลงใหญ 
และมีความพรอมเขารับการฝกอบรมในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ินประจําแปลงใหญ ระดับท่ี 3 ภายใตโครงการสงเสรมิการใชเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ปงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานการใหบริการ และใหคําปรึกษาหรือแนะนําเก่ียวกับการซอมแซมเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรใหแกเกษตรกรขางเคยีงได ตลอดจนสงผลใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการทําเกษตรแบบแปลงใหญดวย 
การฝกอบรมเพ่ือสราง “ชางเกษตรทองถ่ิน” แบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย ชางเกษตรทองถ่ินระดับท่ี 1 มีทักษะในการใชและบํารุงรกัษาเครื่องยนต
เกษตรไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในทองถ่ินได ทําใหสามารถลดคาใชจายในการซอมแซมอยางนอย 
500 บาทตอเครื่องตอป ระดับท่ี 2 จะคัดเลือกผูผานการฝกอบรมชางเกษตรระดับท่ี 1 เพ่ือพัฒนาทักษะชางในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนต
เกษตรเพ่ิมเตมิ ใหสามารถบริการตรวจเช็ค ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตนใหแกเกษตรกรขางเคียงในทองถ่ินได ทําใหลดคาใชจายในการซอมแซม
อยางนอย 1,000 บาทตอปตอเครื่อง และระดับท่ี 3 จะคัดเลือกผูผานการฝกอบรมชางเกษตรระดบัท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะชางและเทคนิคการ
ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ใหสามารถบริการตรวจเช็คซอมแซมใหญ เครื่องยนตเกษตร (Overhaul) ใหแกเกษตรกรขางเคียงในทองถ่ินได 
ทําใหลดคาใชจายในการซอมแซมอยางนอย 1,500 บาทตอเครื่องตอป ซึ่งกรมสงเสรมิการเกษตร จัดฝกอบรมเกษตรกร เพ่ือใหมีทักษะสูการเปนชาง
เกษตรทองถ่ินในทุกป ผานการฝกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร ใน 3 ระดับ 
รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สาํหรับการอบรมชางเกษตรทองถ่ินประจําแปลงใหญ หลักสตูรระดบัท่ี 3 ในป 2563 น้ี จัดข้ึน
ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม โดยศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี มีการถายทอด
ความรูในเรื่องตาง ๆ เชน ถอดประกอบเครื่องยนต ซอมแซมระบบกําลังอัด ไดแก ลางกรองอากาศ เปลี่ยนแบริ่งเพลาขอเหว่ียง แบริ่งกานสูบ แหวน
ลูกสูบ ลูกสูบ ตั้งมารคเฟองไทมมิง่ บดวาลว และปรับตั้งวาลวไอดี ไอเสีย ซอมแซมระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง ไดแก ลางและเปลี่ยนชุดไสกรองนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ชุดปมเช้ือเพลิง และชุดหัวฉีด ซอมแซมระบบหลอลื่น ไดแก เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง ลางไสกรองนํ้ามันเครื่อง ตรวจเช็คปมนํ้ามันเครื่อง 
ซอมแซมระบบหลอเย็น ไดแก เปลี่ยนถายนํ้าหลอเย็น ตรวจสอบหมอนํ้าและฝาหมอนํ้า เปลี่ยนสายพานพัดลมระบายความรอน รวมถึงเทคนิคการ
วิเคราะหและแกไขปญหาขอขัดของในการทํางานและช้ินสวนของเครื่องยนตซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพ่ือลดคาใชจายในการ
ซอมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได และใหบริการตรวจเช็ค ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร (Overhaul) ใหแกเกษตรกรขางเคยีงได โดยมีระยะเวลา
การอบรม 3 วัน เปาหมายจํานวน 200 ราย อบรมรุนละ 25 ราย จํานวน 8 รุน 
ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรสามารถสรางชางเกษตรทองถ่ิน กวาหมื่นราย เกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัตเิพ่ือลดคาใชจายในการซอมแซม
เครื่องจักรกลของตนเองได 1,000 - 1,500 บาทตอเครื่องตอป และยังใหบริการตรวจเช็ค ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตนใหแกเกษตรกร
ขางเคียงไดอยางนอย 20 ราย 
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ศูนยขาวนครราชสีมา - ซํ้าเติมชาวนา! โรคไหมขาวระบาดโคราช 8 อําเภอนับหมื่นไร จนท.เกษตรเรงลงพ้ืนท่ีชวยเหลือ

กําจัดเชื้อดวยสารชีวภัณฑ “ไตรโครเดอรมา” ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอผูใช พรอมผลิตเชื้อใชเองได 

 

วันน้ี (4 ส.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พรอมดวย นายวรกร เปรื่องคา หัวหนา

กลุมงานอารักขาพืช นําเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนําเกษตรกรในการปองกันและกําจดัโรคไหมขาวท่ีกําลังระบาดหนักใน

พ้ืนท่ีอําเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา หลังจากมีรายงานพบการระบาดแลวกวา 560 ไร ซึ่งเบ้ืองตนพบเกษตรกรสวนใหญใช

วิธีการตัดใบขาวท่ีแหงเหี่ยวจากอาการของโรคไหมขาวออก ซึ่งไมสามารถกําจดัการระบาดของโรคไดท้ังหมด ทางเจาหนาท่ีจึง

แนะนําใหใชการกําจัดดวยสารชีวภัณฑอยางเช้ือไตรโครเดอรมา ท่ีจะสามารถกําจัดโรคใหหมดไป ปลอดภัยและไมเปน

อันตรายตอผูใช โดยเจาหนาท่ีไดนําเช้ือไตรโครเดอรมาไปแจกจายแกเกษตรกร พรอมกับแนะนําวิธีการผลิตเช้ือไวใชดวย

ตนเอง เพ่ือท่ีจะสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืนดวย 

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปดเผยวา ลักษณะอาการของโรคไหมขาวน้ันจะพบวาท่ีใบของตนขาวมี

แผลเปนจุดสีนํ้าตาลคลายรูปตาตรงกลาง แผลมีสเีทา ในขนาดตางๆ กัน จุดแผลจะขยายติดตอลุกลามไดท่ัวบรเิวณใบ หาก

ปลอยไวจะแหงเหี่ยวตายไมไดผลผลิต โดยการระบาดเน่ืองมาจากวาในชวงน้ีเปนชวงท่ีอากาศปด ทองฟาครึ้ม รอนอบอาวแต

ไมมีแดด เหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของเช้ือราซึ่งเปนสาเหตุของโรค 

 

ท้ังน้ี ลักษณะอาการของโรคไหมขาวพบไดใน 3 ระยะ คือ 1. การระบาดในระยะกลา ใบจะมีแผลเปนจุดสีนํ้าตาลคลายรูปตา 

มีสีเทาอยูตรงกลางแผล โดยความกวางของแผลประมาณ 2-5 มิลลเิมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลเิมตร ซึ่งแผล

สามารถขยายลุกลามและกระจายท่ัวบริเวณใบ ถาโรครุนแรงกลาขาวจะแหงฟุบตายอาการคลายถูกนํ้ารอนลวก 2. ระยะแตก

กอขนาดแผลจะใหญกวาท่ีพบในระยะกลา แผลลุกลามตดิตอกันไดท่ีบริเวณขอตอใบจะมีลักษณะแผลชํ้าสีนํ้าตาลดาํ และมัก

หลุดจากกาบใบเสมอ และ 3. ในระยะออกรวงเมื่อถูกเช้ือราเขาทําลายขณะท่ีขาวเพ่ิงออกรวงจะทําใหเมลด็ลีบ แตขณะท่ีรวง

ขาวแกใกลเก็บเก่ียว คอรวงมรีอยแผลชํ้าสีนํ้าตาลจะทําใหตนขาวเปราะและหักงาย รวงขาวรวงหลน 

นายกังสดาลกลาวตอวา จังหวัดนครราชสมีามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท้ังหมด 2,441,645.63 ไร ลาสุดพบวามีการระบาดของ

โรคน้ีแลวใน 8 อําเภอ ไดแก อ.ขามสะแกแสง อ.จักราช อ.โชคชัย อ.คง อ.พิมาย อ.เมืองยาง อ.หนองบุญมาก และอําเภอเสิง

สาง มีพ้ืนท่ีระบาด 9,123 ไร เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ 1,042 ราย ซึ่งขณะน้ีเจาหนาท่ีเกษตรจังหวัดนครราชสีมากําลัง

เรงออกรณรงคใหความรูในการปองกันและกําจัดโรคโดยใชสารชีวภัณฑเปนการเรงดวนแลว 





 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ท่ีโรงเรียน ตชด.บานหาดทรายเพ อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม นายรมไม นวล

ตา เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนท่ีถายทอดความรูการผลิตผักอินทรีย แกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม สงเสริมแนวคิดการผลิตพืชผักอินทรีย สูวิถีการทํา

การเกษตรท่ีปลอดภัย ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีเขารวมกวา 50 ราย ในการนี้ไดแนะแนวทางในการทําการเกษตรท่ี

ปลอดภัยและยึดหลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน ใหมีรายไดหมุนเวียน พรอมปรับเปลี่ยนการปลูกพืชท่ีมีความ

เหมาะสมตอพ้ืนท่ี 

ตอมาวันเดียวกัน เกษตรจังหวัดนครพนม ไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมเกษตรกีผูปลูกมะพราวน้ําหอม สรางรายได

หลายหม่ืน พรอมเตรียมขยายพ้ืนท่ีปลูกเท่ีอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัด

นครพนม ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเกษตรกรปลูกมะพราวน้ําหอม สรางรายไดหลายหม่ืน พรอมเตรียมขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิม 

ซ่ึงเปนแปลงของนายสุขุม บุญญานุภาพ เกษตรกรตําบลบานแพง ท่ีไดเริ่มทดลองปลูกมะพราวน้ําหอมจํานวน 

20 ตนในพ้ืนท่ีหลังบาน จนไดผลผลิตท่ีนาพอใจ จึงมีแนวคิดในการเริ่มปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาเดิมบางสวนมา

ปลูกมะพราวน้ําหอม กวา 200 ตน เพราม่ันใจวามะพราวน้ําหอมสามารถสรางรายไดและเพ่ิมมูลคาอีกท้ัง

ตลาดยังมีความตองการอยูมาก นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีขางเคียงยังไดนํากลวยหอมทอง ทุเรียน อินทผลัม มาปลูก

รวมในคันนาท่ีปรับเปลี่ยนใหม นับเปนแนวคิดท่ีดีในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมและสรางรายได

จากพืชเศรษฐกิจ. 



 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ท่ีบานพนอม ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม นายรมไม นวลตา 

เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมกลุมวิสาหกิจชุมชนผูสบูสมุนไพร G – YA ซ่ึงผลิตเห็ดหลินจือคุณภาพดี

พรอมแปรรูปเพ่ิมมูลคา สรางรายไดใหกับสมาชิกและคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงเห็ดมากถึง 4 

สายพันธุ เชน เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว และเห็ดเยื่อไผ นิยมจําหนายเปนเห็ดสด ซ่ึงตลาดมีความตองการมาก 

สวนหลักๆท่ีกลุมผลิตคือเห็ดหลินจือ ซ่ึงเปนเห็ดท่ีเพาะไดยากแตกลุมวิสาหกิจไดเรียนรูและทําการเพาะเลี้ยง

ไดตลอดท้ังป สรางรายไดเดือนละหลายหม่ืนบาท นับเปนการสรางอาชีพและรายไดจากการตอยอดการแปร

รูปผลผลิตไปสูการเพ่ิมมูลคามากยิ่งข้ึน 

บรรยายภาพ 

นายรมไม นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมกลุมวิสาหกิจชุมชนผูสบูสมุนไพร G – YA ซ่ึงผลิตเห็ด

หลินจือคุณภาพดีพรอมแปรรูปเพ่ิมมูลคา สรางรายไดใหกับสมาชิกและคนในชุมชน ท่ีบานพนอม ตําบลพนอม 

อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 



 


