
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 26 มีนาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 1 พายฤุดูร้อนถล่มจนัทบุรี สวน 'ทุเรียน' สูญ 16 ลา้น กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
คลินิกพืช 2 ตั้ง “คลินิกพืช” 77 จงัหวดั ป้ันนกัส่งเสริมเป็น “หมอพืช” 

วินิจฉยัโรคพืช แกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรตรงจุด 
สยามรัฐออนไลน์ 

3 ชวนเกษตรกรใชบ้ริการ คลินิกพืช วินิจฉยัโรค แกปั้ญหาศตัรูพืชตรง
จุด 

นสพ.แนวหนา้ 

ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน 4 กรมส่งเสริมการเกษตร ป้ัน ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน ใหมี้ทกัษะในการใช้
และบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรอยา่งถูกตอ้งและถ่ายทอด 
ใหเ้กษตรกรในทอ้งถ่ินเพื่อลดตน้ทุน 

เพจเสริฟจากฟาร์ม 

5 ป้ัน "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" เสริมความรู้ใช-้ซ่อมเคร่ืองยนตเ์กษตร ลด
ตน้ทุนการผลิต 

สยามรัฐออนไลน์ 

ส่งเสริมการเกษตรบน
ท่ีสูง 

6 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีแม่ฮ่องสอน ส่งเสริม
การเกษตรบนท่ีสูง ใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มคุณภาพ-เพิ่มช่องทาง 
การตลาดออนไลน์ และลดตน้ทุนในการผลิต 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

7 เกษตรท่ีสูงแม่ฮ่องสอน เป็นเจา้ภาพ จดักิจกรรม สร้างการรับรู้
เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูง ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ี 
โครงการหลวง 

สยามรัฐออนไลน์ 

ลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

8 กสก.ดนั www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เปิดช่องใหผู้บ้ริโภค 
พบปะเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผา่นพ่อคา้คกลาง 

นสพ.ข่าวสด 

Mango of SIAM 9 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ICONSIAM จดังาน Mango of 
SIAM  

นสพ.เดลินิวส์ 

น ้าผ้ึง 10 ผลิตน ้าผ้ึงขายรายไดเ้กือบ 10 ลา้น นสพ.เดลินิวส์ 
แปลงใหญ่ 11 กรมส่งเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ ของดี

แม่ฮ่องสอน 
ไทยรัฐออนไลน์ 

12 “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันากา้วไกล” มี
การบริหารจดัการผลผลิตท่ีดี 

เทคโนโลยชีาวบา้น 



 

ประเด็น ล าดบั หวัขอ้ข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Field Day 13 ระนอง เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 NBT สงขลา 

14 จ.มุกดาหาร จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ปี 2564 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

15 เกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

16 เกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 

สยามรัฐออนไลน์ 

17 เกษตรธาตุพนมน าเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นท่ี พร้อมถ่ายทอดความรู้
การเกษตรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

18 นครพนม-ไอเดียแจ๋ว เกษตรอ าเภอธาตุพนม น าเกษตรกรเรียนรู้จริง
พื้นท่ี แบบ NEW NORMAL พร้อมถ่ายทอดความรู้การเกษตรสู่
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64 

อีสานเดล่ีออนไลน์ 

เกษตรผสมผสาน 19 เกษตรจงัหวดักระบ่ี ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรกรรมทางเลือก -ทางรอดฝ่าวิกฤต 
โควิด-19" 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

20 เกษตรกระบ่ี ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรกรรมทางเลือก-ทางรอด ฝ่าวิกฤตโควิด-
19” 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

พฒันานกัส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ 

21 สสก.4 ขอนแก่น พฒันานกัส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ท่องเท่ียววิถีเกษตร 22 ศสพ.กระบ่ี เปิดบริการศูนยเ์รียนรู้ท่องเท่ียววิถีเกษตร NBT สงขลา 
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 23 ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น 

ร่วมออกหน่วยใหบ้ริการ ในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

24 จงัหวดัสมุทรปราการ จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชา
นุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบาบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้
ประชาชน (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

อบรมเกษตรกร 25 ศทอ.ขอนแก่น ฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ไส้เดือนฝอยและแมลง
หางหนีบควบคุมศตัรูพืช ท่ี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 



 

ประเด็น ล าดบั หวัขอ้ข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อ่ืนๆ 26 รอรับไดเ้ลย จ่ายส่วนต่างมนัส าปะหลงั งวดท่ี 5 ชดเชยกิโลละ 17 

สตางค ์
The Bangkok Insight 

27 “พาณิชย”์เคาะจ่ายส่วนต่างประกนัรายไดม้นัส าปะหลงั งวดท่ี 5 
ชดเชยกิโลละ 17 สตางค ์

CAN ออนไลน์ 

28 เกษตรฯ เดินหนา้นโยบายฮบัแมลงโลกเจาะตลาด 3 หม่ืนลา้น ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
29 เกษตรกรเฮ กรมการคา้ภายในตลาดขา้วโพด ราคาพุ่ง 8.63 บาท/ก.ก. 

ส่งผลดีใหรั้ฐ-ท าเกินเพดานประกนัรายได ้
เพจเกษตรนิวส์ ข่าว
เกษตร 



 

พายฤุดูร้อนถล่มจนัทบุรี สวน 'ทุเรียน' สูญ 16 ลา้น 

 

(ชมคลิปข่าวดา้นล่าง) กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเจา้หนา้ท่ีเร่งส ารวจความเสียหายพื้นท่ีเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

พายฤุดูร้อน ก่อนใหค้วามช่วยเหลือโดยยดึเกณฑปี์ 2562 

พายฤุดูร้อนถล่มจนัทบุรี สวน'ทุเรียน' สูญ 16 ลา้น 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเจา้หนา้ท่ีเร่งส ารวจความเสียหายพื้นท่ีเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายฤุดูร้อน ก่อนให้

ความช่วยเหลือโดยยดึเกณฑปี์ 2562 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง ระบุ จากการท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาแจง้เตือนให้เฝ้าระวงัพายฤุดู

ร้อนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 21-24 มีนาคม เน่ืองจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนและทะเลจีนใต ้ท าใหห้ลายพื้นท่ีของประเทศไทยมีพายฤุดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกัษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 

และมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงมีฟ้าผา่เกิดขึ้นดว้ยนั้น 

 สถานการณ์ล่าสุดเร่ิมมีผลกระทบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก จึงขอใหป้ระชาชน

ระวงัอนัตรายโดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ป้ายโฆษณา และส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่แขง็แรง ส าหรับเกษตรกร

ควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไวด้ว้ย 

 



ส าหรับลมตะวนัออกท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตจ้ะมีก าลงัแรงขึ้นในช่วงวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2564 ท าใหภ้าคใตมี้ฝน

เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนกับางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอนัดามนัมีคล่ืน

สูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรมฯไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเตือนภยัเกษตรกรให้เตรียมการป้องกนัผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ผลกระทบจากพายฤุดูร้อนดงักล่าว และใหร้ายงานความกา้วหนา้ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวนั โดยเฉพาะสวน

ไมผ้ลท่ีขณะน้ีผลผลิตหลายชนิดใกลอ้อกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 

ภายหลงัจากเกิดภยัธรรมชาติดงักล่าว กรมฯ ไดรั้บแจง้รายงานจากส านกังานเกษตรจงัหวดัถึงผลกระทบจากพายฤุดู

ร้อนท่ีสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรในหลายพื้นท่ี จึงมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรเร่งส ารวจขอ้มูลและด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ทนัที 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีไดรั้บแจง้ความเสียหายล่าสุด พบวา่จงัหวดัจนัทบุรี เกิดฝนตก ฟ้าร้อง และมีลมกระโชกแรงเป็นระยะ 

ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อไมผ้ลของเกษตรกร ตน้ทุเรียนโค่นลม้ ผลผลิตท่ีใกลจ้ะเก็บเก่ียวร่วงหล่นเป็นจ านวนมาก โดยมี

พื้นท่ีประสบภยั 4 อ าเภอ 7 ต าบล 16 หมู่บา้น ตน้ทุเรียนโค่นลม้ 151 ตน้ ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่น 98 ตนั มูลค่าความเสียหาย

ประมาณ 16 ลา้นบาท ค านวณจากราคาทุเรียนท่ีกิโลกรัมละ 160-170 บาท ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนส ารวจความเสียหาย เพื่อ

รวบรวมขอ้มูลใหจ้งัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินต่อไป 

 ส าหรับผลผลิตทุเรียนท่ีร่วงหล่นนั้น สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายนน้ี ทาง

ส านกังานเกษตรอ าเภอไดแ้จง้เกษตรกรวา่มิใหต้ดังวงออก ซ่ึงผลผลิตร่วงหล่นดงักล่าวจะมีพ่อคา้ทุเรียนรับซ้ือตามชนิดพนัธุ์ 

สภาพผลและเน้ือสี โดยน าไปคดัแยกเพื่อบ่มสุก และน าเน้ือทุเรียนไปท าไอศกรีม ส่วนท่ีเหลือเกษตรกรสามารถน าไปท าปุ๋ ย

อินทรียต์่อไป 

 กรมฯไดก้ าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีประสบภยัจากพายฤุดูร้อน

เร่งลงไปพบปะเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเกษตรกรดว้ย ส าหรับหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือยงัยดึแนวทางตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดั

ประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ 

 เกษตรกรท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจะตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยัพิบติั จึงจะ

ไดรั้บการช่วยเหลือตามพื้นท่ีเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ก าหนดอตัราการช่วยเหลือดงัน้ี ขา้ว 1,113 บาทต่อไร่ พืช

ไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาทต่อไร่ 

  



 

ตั้ง “คลนิิกพืช” 77 จังหวัด ป้ันนักส่งเสริมเป็น “หมอพืช” วินิจฉัยโรคพืช แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรตรงจุด 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขบัเคล่ือนคลินิกพืชพร้อมป้ันหมอพืชใหมี้ความองคค์วามรู้และเกิดความช านาญในการให้

ค  าปรึกษาดา้นโรคพืชอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า คาดส้ินเดือนเมษายนน้ีเกษตรกรสามารถเขา้รับบริการไดค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากปัญหาความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร

จากการเขา้ท าลายของศตัรูพืชและโรคพืชท่ีปัจจยัรอบดา้นแตกต่างกนั ส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย 

เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและรายไดข้องเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ไดข้บัเคล่ือนงานคลินิกพืชและฝึกอบรม

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีดูแลงานอารักขาพืชให ้เป็นหมอพืชท่ีสามารถวินิจฉยัปัญหาโรคพืชและแมลงศตัรูพืช

เบ้ืองตน้ โดยบทบาทของหมอพืช จะตอ้งผา่นการอบรมเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉยัและการจดัการศตัรูพืช และมีประสบการณ์

ดา้นการวินิจฉยัอาการผิดปกติและการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ ในระดบัพื้นท่ี เพื่อใหค้  าแนะน าการจดัการศตัรูพืชท่ีเหมาะสม

ถูกตอ้งแม่นย  ากบัสภาพปัญหาของเกษตรกรแต่ละพื้นท่ีได ้

 

 



 

ดา้นนายรพีทศัน์ อุ่นจิตตพนัธ์ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ ย กรมส่งเสริมการเกษตร 

กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับคลินิกพืช จะเปิดใหบ้ริการครบทั้ง 77 จงัหวดั โดยจะใหบ้ริการอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง พร้อมกบั

มีการติดตามประเมินผลเบ้ืองตน้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้รับบริการคลินิกพืชไดห้ลาย

แห่ง ไดแ้ก่ 1. ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จ านวน 9 ศูนย ์โดยจะเปิดใหบ้ริการเป็นประจ าทุกวนั 2. 

ส านกังานเกษตรจงัหวดั จ านวน 77 ศูนย ์และส านกังานเกษตรอ าเภอ 882 ศูนย ์โดยจะเปิดใหบ้ริการ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 

วนั 3. ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร จ านวน 882 ศูนย ์หรือศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน จ านวน 1,764 

ศูนย ์โดยจะเปิดใหบ้ริการ อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั 

“อยา่งไรก็ตามคาดวา่คลินิกพืชท่ีมีหมอพืชท่ีผา่นการอบรมความรู้อยา่งเขม้ขน้จะสามารถใหบ้ริการเกษตรกรแกไ้ข

ปัญหาไดต้รงจุดถูกตอ้งแม่นย  าโดยยดึหลกัการจดัการศตัรูพืชดว้ยวิธีผสมผสานท่ีมีความยดืหยุน่ ตามบริบทของตวั

เกษตรกรและพื้นท่ี ลด ละ การใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกินความจ าเป็น ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรสามารถผลิตผลผลิต

ทางการเกษตรไดมี้อยา่งคุณภาพ มีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดใ้นอนาคต” นายรพีทศัน์ กล่าว 

  







 
กรมส่งเสริมการเกษตร ป้ัน ช่างเกษตรท้องถิ่น ให้มีทักษะในการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เกษตรอย่างถูกต้องและถ่ายทอด
ให้เกษตรกรในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน สนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาทกัษะและเทคนิคการใชแ้ละซ่อมแซม
เคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรของตนเอง และเกษตรกรดว้ยกนัในทอ้งถ่ิน เพื่อปรับตวั
รองรับการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็ 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าโครงการช่าง
เกษตรทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” ใหมี้ทกัษะในการซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตร โดยแบ่งเป็น 3 
ระดบั ประกอบดว้ย 

ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 1 มีทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 2 จะคดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 1 เพื่อพฒันาทกัษะช่างในการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรเพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่เกษตรกรขา้งเคียง
ในทอ้งถ่ินได ้ 



และช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 3 จะคดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 2 เพื่อพฒันาทกัษะช่างและเทคนิคการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่
เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้

ส าหรับในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินการสนบัสนุนใหเ้กิดช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีสามารถลดตน้ทุนการเกษตรและเพิ่มรายไดใ้หส้มาชิกเกษตรกรมากขึ้น พร้อม
ปรับหลกัสูตรใหม่เป็น หลกัสูตรพื้นฐาน คือมุ่งเนน้ให้เกษตรกรนั้น มีทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรอยา่ง
ถูกตอ้ง เช่น การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง การเปล่ียนกรองน ้ามนัเช้ือเพลิง การลา้งกรองอากาศ การเปล่ียนถ่ายน ้าหล่อเยน็ เป็น
ตน้ และหลกัสูตรเนน้หนกั มุ่งเนน้ให้เกษตรท่ีผา่นการอบรมจากหลกัสูตรช่างพื้นฐาน ไดต่้อยอดความรู้ในดา้นทกัษะเชิงช่าง
ซ่อมบ ารุง 

โดยหลกัสูตรจะมีการถอด - ประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซมระบบก าลงัอดั รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการท างานและช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และสามารถใหบ้ริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร 
(Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรทัว่ประเทศจะคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีของตน ท่ีมี
ความพร้อมเขา้รับการฝึกอบรมในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรพื้นฐาน จ านวน 3,600 ราย และหลกัสูตร
เนน้หนกั 400 ราย ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างช่างเกษตรประจ า
ทอ้งถ่ินรองรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร 

“ปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินกวา่หม่ืนราย มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะและเทคนิค
การซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตร เพื่อน าความรู้ไปปฏิบติัซ่อมแซม บ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรของตนเองและของเกษตรกรใน
ชุมชน ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ผูผ้า่นการอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินอีกดว้ย”อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

นายละออง พลายระหาร ช่างเกษตรทอ้งถ่ินตน้แบบมืออาชีพ จากจงัหวดัสุพรรณบุรี ผูผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรช่าง
เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 เม่ือปี 2562 เปิดเผยวา่ โดยพื้นฐานมีความรู้ดา้นช่างอยูร่ะดบัหน่ึงและท าอาชีพเกษตรเป็นหลกั โดยท า
หนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.) จนกระทัง่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดค้ดัเลือกใหเ้ขา้อบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ิน
ทั้ง 3 ระดบั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตย์นตข์นาดเลก็ ท่ีเกษตรกรนิยมใชท้ัว่ไป จนท าใหส้ามารถน ามา
ปฏิบติัจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรท่ีมีความสนใจได ้รวมถึงใหบ้ริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรใหก้บั
เกษตรกรในชุมชน ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตร ถึงปีละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท และดว้ยเป็นคนท่ี
ชอบประดิษฐ์และดดัแปลง จึงซ้ือเคร่ืองยนตแ์ละอะไหล่เก่า เช่น เคร่ืองสูบน ้า มาซ่อมดดัแปลงใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปกติ เพื่อ
จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรในราคาเคร่ืองละ 1,000-1,500 บาท ส าหรับใหเ้กษตรกรท่ีมีทุนนอ้ยไดมี้โอกาสเขา้ถึง 

“การท าเกษตรในยคุปัจจุบนั มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตเ์กษตรเพื่อลดแรงงานคน จึงมีความจ าเป็นท่ี
เกษตรกรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตร เพื่อลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงหากไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นช่างอยูเ่ลย ก็
จะตอ้งจา้งทุกคร้ังไป ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง โดยปัจจุบนั นอกจากจะท าหนา้ท่ีเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ิน 
ใหบ้ริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรท่ีบา้นของตนเอง ณ บา้นเลขท่ี 709 ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี
แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา แกไ้ขปัญหา และใหบ้ริการซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรใหแ้ก่เกษตรกร
ประจ าแปลงใหญ่ ณ ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี อีกดว้ย”นายละออง กล่าว 



 
ป้ัน "ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน" เสริมความรู้ใช-้ซ่อมเคร่ืองยนตเ์กษตร ลดตน้ทุนการผลิต

 

กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ิน สนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาทกัษะและเทคนิคการใชแ้ละซ่อมแซม

เคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรของตนเอง และเกษตรกรดว้ยกนัในทอ้งถ่ิน เพื่อปรับตวั

รองรับการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็ 

 เม่ือวนัท่ี 26 มี.ค. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้

จดัท าโครงการช่างเกษตรทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรทอ้งถ่ิน” ใหมี้ทกัษะในการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์

เกษตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 1 มีทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรได้

อยา่งถูกตอ้ง มี ช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 2 จะคดัเลือกผูผ้่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 1 เพื่อพฒันาทกัษะช่างในการ

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรเพิ่มเติม ใหส้ามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรเบ้ืองตน้ให้แก่

เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้และช่างเกษตรทอ้งถ่ินระดบัท่ี 3 จะคดัเลือกผูผ้า่นการฝึกอบรมช่างเกษตรระดบัท่ี 2 เพื่อ

พฒันาทกัษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร ใหส้ามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เคร่ืองยนต์

เกษตร (Overhaul) ใหแ้ก่เกษตรกรขา้งเคียงในทอ้งถ่ินได ้

 



ส าหรับในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินการสนบัสนุนใหเ้กิดช่างเกษตรทอ้งถ่ินประจ าแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีสามารถลดตน้ทุนการเกษตรและเพิ่มรายไดใ้หส้มาชิกเกษตรกรมากขึ้น พร้อมปรับ

หลกัสูตรใหม่เป็น หลกัสูตรพื้นฐาน คือมุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรนั้น มีทกัษะในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตรอยา่ง

ถูกตอ้ง เช่น การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง การเปล่ียนกรองน ้ามนัเช้ือเพลิง การลา้งกรองอากาศ การเปล่ียนถ่ายน ้าหล่อเยน็ เป็น

ตน้ และหลกัสูตรเนน้หนกั มุ่งเนน้ให้เกษตรท่ีผา่นการอบรมจากหลกัสูตรช่างพื้นฐาน ไดต่้อยอดความรู้ในดา้นทกัษะเชิงช่าง

ซ่อมบ ารุง 

 โดยหลกัสูตรจะมีการถอด-ประกอบเคร่ืองยนต ์ซ่อมแซมระบบก าลงัอดั รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา

ขอ้ขดัขอ้งในการท างานและช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัเพื่อลดค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลของตนเองได ้และสามารถใหบ้ริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เคร่ืองยนตเ์กษตร (Overhaul) ใหแ้ก่

เกษตรกรขา้งเคียงได ้โดยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรทัว่ประเทศจะคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีของตน ท่ีมีความพร้อมเขา้รับ

การฝึกอบรมในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรพื้นฐาน จ านวน 3,600 ราย และหลกัสูตรเนน้หนกั 400 ราย ภายใต้

โครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถ่ินรองรับการเติบโต

อยา่งรวดเร็วของการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 “ปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรทอ้งถ่ินกวา่หม่ืนราย มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะและเทคนิค

การซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตร เพื่อน าความรู้ไปปฏิบติัซ่อมแซม บ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรของตนเองและของเกษตรกรใน

ชุมชน ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ผูผ้า่นการอบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ินอีกดว้ย”อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

นายละออง พลายระหาร ช่างเกษตรทอ้งถ่ินตน้แบบมืออาชีพ จากจงัหวดัสุพรรณบุรี ผูผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรช่าง

เกษตรทอ้งถ่ินระดบั 3 เม่ือปี 2562 เปิดเผยวา่ โดยพื้นฐานมีความรู้ดา้นช่างอยูร่ะดบัหน่ึงและท าอาชีพเกษตรเป็นหลกั โดยท า

หนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.) จนกระทัง่กรมส่งเสริมการเกษตร ไดค้ดัเลือกใหเ้ขา้อบรมช่างเกษตรทอ้งถ่ิน

ทั้ง 3 ระดบั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตย์นตข์นาดเลก็ ท่ีเกษตรกรนิยมใชท้ัว่ไป จนท าใหส้ามารถน ามา

ปฏิบติัจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรท่ีมีความสนใจได ้รวมถึงใหบ้ริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรใหก้บั

เกษตรกรในชุมชน ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตร ถึงปีละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท และดว้ยเป็นคนท่ี

ชอบประดิษฐ์และดดัแปลง จึงซ้ือเคร่ืองยนตแ์ละอะไหล่เก่า เช่น เคร่ืองสูบน ้า มาซ่อมดดัแปลงใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปกติ เพื่อ

จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรในราคาเคร่ืองละ 1,000-1,500 บาท ส าหรับใหเ้กษตรกรท่ีมีทุนนอ้ยไดมี้โอกาสเขา้ถึง 

 “การท าเกษตรในยคุปัจจุบนั มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตเ์กษตรเพื่อลดแรงงานคน จึงมีความจ าเป็นท่ี

เกษตรกรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตร เพื่อลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงหากไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นช่างอยูเ่ลย ก็

จะตอ้งจา้งทุกคร้ังไป ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง โดยปัจจุบนั นอกจากจะท าหนา้ท่ีเป็นช่างเกษตรทอ้งถ่ิน 

ใหบ้ริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตเ์กษตรท่ีบา้นของตนเอง ณ บา้นเลขท่ี 709 ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี

แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา แกไ้ขปัญหา และใหบ้ริการซ่อมแซมเคร่ืองยนตเ์กษตรใหแ้ก่เกษตรกร

ประจ าแปลงใหญ่ ณ ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี อีกดว้ย”นายละออง กล่าว 



 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการเกษตรบนท่ีสูง ใช้เทคโนโลยีเพิม่คุณภาพ-เพิม่ช่องทาง

การตลาดออนไลน์ และลดต้นทุนในการผลติ 

 

นายณฏัฐกิตต์ิ ของทิพย ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้

เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูง ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง ซ่ึงจดัขึ้น ระหวา่งวนัท่ี 22 - 24 มีนาคม 2564 ณ 

ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง) ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ภายในงานมีการน าเสนอเทคโนโลยกีารเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นท่ีสูงของแต่ละศูนยม์าจดัแสดง 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ใหเ้กษตรกรน าความรู้ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเพาะปลูกพืชในแต่ละพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเพิ่ม

คุณภาพของผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือเกษตรกรและนกัเรียนบนพื้นท่ีสูงของจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

  



 

เกษตรท่ีสูงแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ จดักจิกรรม สร้างการรับรู้เทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นท่ีสูง ภายใต้โครงการพฒันาพื้นท่ี

โครงการหลวง 

 

เม่ือวนัท่ี 24 มี.ค.64 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง) จดักิจกรรม กิจกรรม 

สร้างการรับรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูง ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง ระหวา่งวนัท่ี 22-24 มีนาคม 2564 

จากการสนบัสนุนและบูรณาการ การท างานร่วมกนัจากภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร มูลนิธิโครงการหลวง ส านกังานจงัหวดั 

และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายณฏัฐกิตต์ิ ของทิพย ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางเป็นประธานเปิด

กิจกรรม 

 นายยงยทุธ อ่อนอุระ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ( เกษตรท่ีสูง ) ได้

กล่าววา่ กิจกรรมดงักล่าว จดัขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงให้แก่เกษตรกรในวนัน้ี เพื่อท่ีเกษตรกร

จะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร เกษตรท่ีสูงทั้ง 8 ศูนย ์

ท่ีน าเทคโนโลยกีารผลิต ท่ีประสบความส าเร็จมาแสดงและถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรผูม้าร่วมงานคร้ังน้ี และกรมส่งเสริม

การเกษตรไดส้นบัสนุนงบประมาณเพื่อพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้



เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูง จึงไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาเกษตรกรและส่งเสริมใหเ้กษตรกรไทยมีความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยมีากขึ้น 

 การจดักิจกรรมคร้ังน้ี มีเป้าหมายผูร่้วมงานจ านวน 260 คน แบ่งเป็นเกษตรกรและเครือข่าย 150 คน เจา้หนา้ท่ีศูนย์

ปฎิบติัการ 8 ศูนย ์รวม 70 คน เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั/ส านกังานเกษตรอ าเภอ 20 คน และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาคี

เครือข่าย 20 คน มีรูปแบบการถ่ายทอด โดยใชจุ้ดนิทรรศการของศูนยป์ฏิบติัการ จดัเป็นฐานเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกรจ านวน 8 

ฐาน ประกอบดว้ยฐานการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้ ฐานการเปล่ียนยอดพนัธุ์ดี ของอะโวคาโด ฐานการ

ปลูกขึ้นฉ่ายในวสัดุปลูก ฐานการท ากบัดกัมอดเจาะผลกาแฟ ฐานการใชพ้นัธุ์ดีเพื่อพฒันาคุณภาพอะโวคาโด ฐานการแปรรูป

ผลผลิตภณัฑจ์ากบุก ฐานระบบการใหน้ ้าพืชทางการเกษตร และ ฐานการผลิตเห็ดขอนด าใหไ้ดผ้ลผลิตสูง อนัจะท าใหเ้กิดการ

รับรู้เทคโนโลยกีารผลิตท่ีประสบความส าเร็จของศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) และน าความรู้

เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม กบัศกัยภาพพื้นท่ีไปพฒันาอาชีพทางการเกษตรของตนเองได ้เกิด

ประโยชน์แก่ตวัเกษตรกรและองคก์ร โดยสามารถน าไปปรับใชใ้นการท าการเกษตรให้เกิดความยัง่ยนืในอาชีพต่อไป 

  













 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญ่ถั่วลสิงลายเสือ ของดีแม่ฮ่องสอน 

 

กลุ่มแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ บา้นหนองผาจ ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปล้ืมกรมส่งเสริมเกษตร และเกษตรจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน สนบัสนุนเมลด็พนัธุ์ดีพร้อมวิธีปลูก ส่งผลใหก้ารผลิตไดคุ้ณภาพจนสินคา้ขึ้นแท่นท็อปฮิต ตลาดรับซ้ือทุกเมลด็ 

นายเธียรชยั แซ่จู ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ บา้นหนองผาจ ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

กล่าววา่ เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือไดก้วา่ 5 ปีแลว้ มีสมาชิกกวา่ 50 ราย พื้นท่ีกวา่ 1,000 ไร่ โดยได้

เรียนรู้วิธีการปลูก ไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ดี จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดรั้บรอง

มาตรฐาน GI มีการใชปุ้๋ ยอินทรียท์ าใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตไดม้าก อีกทั้งยงัไดผ้ลผลิตเพิ่มมากยิง่ขึ้น ประกอบกบั

บริหารจดัการกลุ่มโดยเนน้การผลิตใหไ้ดผ้ลผลิตมีคุณภาพ มีการตลาดรองรับ คือ ตลาดขายส่งแม่ฮ่องสอน และขายใหพ้่อคา้

คนกลางเขา้มารับถึงหนา้สวน ไม่วา่แปลงใหญ่จะปลูกเท่าไร ก็สามารถส่งขายไดห้มดทุกเมลด็ 

 ลกัษณะเด่นของถัว่ลิสงลายเสือ คือเม่ือแกะฝักถัว่ออกเมลด็ของถัว่ลิสงลายเสือจะมีเยือ่หุม้เมลด็คลา้ยกบัลายหนงัเสือ

โคร่ง มีรูปร่างฝักสวย รูปฝักยาวมีจ านวน 2-4 เมลด็ต่อฝัก ใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง โดยการเพาะปลูกจะเร่ิมช่วงเดือนพฤษภาคม 

เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนสิงหาคม และอีกช่วงหน่ึงคือ ปลูกเดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวช่วงเดือนธนัวาคม จะปลูก 2 รอบต่อ 1 ปี 

ถือวา่ประสบผลส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายไดท่ี้ดี มีตลาดรองรับแน่นอน จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกร

ขา้งเคียงใหห้นัมาปลูกถัว่ลิสงลายเสือมากยิง่ขึ้น 

 



ปัจจุบนัแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้ท าใหส้ามารถยกระดบัราคา และคุณภาพเพิ่มมาก

ยิง่ขึ้น มีการรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่าย โดยสามารถจ าหน่ายแต่ละปีกวา่ 1,000 ตนั สร้างรายไดปี้ละกวา่ 9 ลา้นบาท ทั้งน้ี

การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่นอกจากจะยกระดบัราคาขายส่งแลว้ เกษตรกรยงัน ามาแปรรูป เป็นถัว่คัว่ เพิ่มมูลค่าและส่งออก

ไปจ าหน่ายในหลายจงัหวดั และในกรุงเทพมหานครดว้ย 

 “จุดเด่นของเรา คือการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็เพื่อการผลิตให้ไดคุ้ณภาพ เพราะจะส่งผลไปถึงเร่ืองราคาท่ีได ้อีกทั้งกลุ่ม

ยงัเห็นความส าคญัของการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด จึงไดด้ าเนินการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ใหไ้ด้

เคร่ืองหมายรับรองตราสัญลกัษณ์ GI ซ่ึงอนาคตตอ้งการส่งสินคา้ถัว่ลิสงลายเสือของ จ.แม่ฮ่องสอน ไปยงัต่างประเทศ และ

อยากพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพราะบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกถัว่ลิสงลายเสือมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงเรายนิดี

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจในผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงลายเสือ อยากเชิญชวนใหม้าสัมผสัพื้นท่ี วิถีชีวิตของคนในชุมชน” 

นายเธียรชยั กล่าว. 

  



 

“กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพฒันาก้าวไกล” มีการบริหารจัดการผลผลติท่ีดี 

 

ตน้แบบแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันากา้วไกล” กลุ่มเขม้แขง็ 

มีการบริหารจดัการผลผลิตท่ีดี และบริหารจดัการน ้าใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 เกษตรกรในพื้นท่ี ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี ส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกั ส่งขายพ่อคา้

คนกลาง รายไดไ้ม่เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว จึงหนัมารวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันา

กา้วไกล ปัจจุบนั เป็นอีก 1 กลุ่มตวัอยา่ง ความส าเร็จหลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 นายสุริยา ห่วงถวิล ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันากา้วไกล ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ 

จงัหวดัลพบุรี เปิดเผยวา่  ปัจจุบนั มีการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสมาชิกไม่ตอ้งจ่ายเงินเลยสักบาท แต่จะหกัค่าปัจจยั

การผลิตหลงัจากท่ีขายผลผลิตใหก้บับริษทัเอกชนแลว้ หักค่าใชจ่้ายทั้งหมด อาทิ ค่าบริหารจดัการ ค่าปัจจยัการผลิต 

ค่าธรรมเนียมการขนส่ง หกัลบแลว้จะปันผลคืนใหเ้กษตรกร และทุกคร้ังในการจ่ายเงินจะเป็นในรูปแบบโอนเขา้บญัชี

ทั้งหมด 

 

 



 

เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ขึ้น และกลุ่มมีรายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายผลผลิต

ผา่นกลุ่มอยูท่ี่ 2 เปอร์เซ็นต ์ทุกกรณี ไม่วา่จะเป็น การไถ หวา่น หยอดเมลด็พนัธุ์ รวมไปถึงการซ้ือเมลด็พนัธุ์น่ี และอีกหน่ึง

ปัจจยัคือ ค่าธรรมเนียมจากการขายผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มจะเก็บตนัละ 10 บาท ถา้เป็นในส่วนของกลุ่มเครือข่าย เก็บตนั

ละ 50 บาท หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการของกลุ่มแลว้ จะเฉล่ียคืนใหก้บัเกษตรกรในช่วงถดัไป 

 โดยการจดัสรรปันส่วนเป็นสวสัดิการสมาชิก อาทิ เส้ือ ประกนัชีวิต ทอง โต๊ะจีน โต๊ะประชุม อุปกรณ์ส านกังาน

ทั้งหมด ทุกอยา่งท่ีใชร่้วมกนัและไดเ้หมือนกนั และท่ีส าคญัถา้กลุ่มไม่มีมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐาน GAP กลุ่มลม้

แน่นอน เพราะไม่มีหลกัยดึ เกษตรกรเก่งหมดทุกคน ก็ต่างคนต่างท าหมด แต่พอท ามาตรฐานทุกคนตอ้งว่ิงหามาตรฐานใน

เร่ืองของการเตรียมดิน การปลูก การใชพ้นัธุ์ ทุกคนจะว่ิงเขา้หามาตรฐานทั้งหมด 

 ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันากา้วไกล มีการด าเนินการธุรกิจอยู ่2 อยา่งดว้ยกนั ส าหรับ

กลุ่มขา้วโพดในฤดูฝนจะปลูกขา้วโพดเมลด็แหง้ เลือกพนัธุ์สายพนัธุ์ท่ีเหมาะกบัการใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียวท่ีมีอายคุรบ 120 

วนั เพราะมีโปรตีน วิตามีน และเกรดขา้วโพดเป็นเกรดอาหารสัตว ์กลุ่มใชเ้มลด็พนัธุ์ขา้วโพด NK 6253 และ แปซิฟิค 339 กบั 

789 ซ่ึง 2 สายพนัธุ์น้ี หมาะสมกบัการใชร้ถเก็บเก่ียวในแปลงใหญ่ ผลผลิตไดถึ้ง 90 เปอร์เซ็นต ์

 นอกจากน้ี การบริหารจดัการน ้าของแปลงใหญ่ มีทั้งหมด 4 น ้า ดว้ยกนั น ้าแรก คือ น ้าฝน เราบริหารจดัการน ้าฝน 

โดยสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนตอ้งมีบ่อเก็บน ้าฝนเป็นของตวัเอง น ้าท่ี 2 คือ ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์โดยกรมทรัพยากร

น ้า น ้าท่ี 3 คือ น ้าของกลุ่มแปลงใหญ่เอง ใชน้ ้าจากระบบโซล่าร์เซลลเ์หมือนกนั แต่เป็นน ้าระดบัยอ่ยอีกทีหน่ึง ไปเติมน ้าใหญ่

ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กคน น ้าท่ี 4 คือ น ้าท่ีดึงจากน ้าอ่างเก็บน ้ากุดตาเพชร ทุกคนในกลุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกนัเลยวา่ การบริหารจดั

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จริงๆ ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ส่งผลใหเ้กษตรกรกินดี อยูดี่ มากยิง่ขึ้น 

  



 

  



 

จ.มุกดาหารจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2564 

 

วนัน้ี (25 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ท่ี ศพก.เครือข่าย หมู่ 7 บา้นหว้ยทราย ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

นายเชวงศกัด์ิ พลเยีย่ม รองผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาล

ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัมุกดาหารจดัขึ้น โดยเนน้กิจกรรมหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตมนัส าปะหลงั ซ่ึงมนัส าปะหลงัถือวา่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกพืชหน่ึงของอ าเภอดอนตาล 

นายวนัชยั ประยงคห์อม เกษตรจงัหวดัมุกดาหาร กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหห้น่อยงานใน

สังกดัร่วมกนัจดักิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ งานวนั Field Day เพื่อเปิดโอกาส

ใหเ้กษตรกรไดรั้บทราบเทคโนโลยกีารผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งขอ้มูล การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั

สภาพพื้นท่ีของตนเอง ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซ่ึง

เป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลกัใน

การจดังาน โดยใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินคา้เกษตร หรือ ศพก. ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีมี

เกษตรกรผูน้ าเป็นบริการจดัการ ภายใตก้ารสนบัสนุนของทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานท่ีจดั

งาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับปีการผลิต 2564/65 



รองผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร กล่าววา่ เกษตรกรจะสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีไป

ประยกุตใ์ชใ้นไร่นาและสวนของตนเอง และท าใหก้ารผลิตในฤดูกาลใหม่น้ี เป็นการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง

ผลตอบแทนใหก้บัเกษตรกรไดอ้ยา่งดี และท่ีส าคญัหวงัวา่ชาวเกษตรกรจะไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท า

การเกษตรทฤษฎีใหม่มายดึถือปฏิบติัและขยายผล ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรมีความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาวต่อไป 

  



 

เกษตรอ าเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2564 

 

วนัน้ี (25 มีนาคม 2564) นางณฐัธยาน์ ผาสุข ปลดัอ าเภอหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอเมืองกระบ่ี เป็น

ประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองแพะบา้นเขาตั้ง หมู่ท่ี 8 ต าบล

กระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี โดยมี นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี กล่าวรายงาน 

 นายสุเทพ หนูรุ่น กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์น่ืองมาจากภาคการเกษตรของไทยก าลงัเขา้สู่ฤดูกาล

ผลิตใหม่ ซ่ึงโดยทัว่ไปถือวา่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวนัเร่ิมตน้ปีเพาะปลูก ดงันั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

เขา้สู่ฤดูกาลผลิต อนัจะท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ในการท า

การเกษตรประกอบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรขึ้นในทุกอ าเภอทัว่ประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์สอดคลอ้ง

กบัการผลิตสินคา้หลกั และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี โดยมีองคป์ระกอบของศูนย ์ไดแ้ก่ เกษตรกรตน้แบบ แปลงเรียนรู้ 

หลกัสูตรการเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้ และใหมี้ศูนยเ์ครือข่ายกระจายอยูใ่นทุกต าบล  

            ในปี 2564 ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี ไดค้ดัเลือกศูนยเ์รียนรู้เร่ืองแพะบา้นเขาตั้งของ นายสมบติั บุญถาวร หมู่

ท่ี 8 ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี ซ่ึงเป็นศูนยเ์ครือข่ายของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรเป็น

สถานท่ีจดังานในคร้ังน้ี วตัถุประสงคใ์นการจดังานเพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้

เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี มีการใหบ้ริการดา้นการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนบัสนุนเกษตรกร

เร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ เผยแพร่ใหเ้กษตรกรรู้จกัและใชป้ระโยชน์จากศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร และศูนยเ์ครือข่ายท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 



            กิจกรรมภายในงาน จดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั โดยจดัใหมี้สถานีเรียนรู้

จ านวน 6 สถานี ไดแ้ก่ สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนั สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงแพะ สถานีเร่ือง

บญัชีครัวเรือน สถานีการจดัการดินและปุ๋ ย สถานีการจดัการศตัรูพืช และสถานีเร่ืองอาชีพเสริมในครัวเรือน  

            นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแสดงองคค์วามรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากส่วน

ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นในการถ่ายทอด

ความรู้ มีเกษตรกรเขา้ร่วมกว่า 200 คน ซ่ึงเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้ในการประกอบอาชีพ

การเกษตรในพื้นท่ีของตนเอง โดยยดึหลกัพอเพียง ความพอดีกบัศกัยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง

มีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนๆ ในสังคมต่อไป 

  



 

เกษตรอ าเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2564 

 

นายสุเทพ หนูรุ่น กล่าววา่ การจดังานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์น่ืองมาจากภาคการเกษตรของไทยก าลงัเขา้สู่ฤดูกาล

ผลิตใหม่ซ่ึงโดยทัว่ไปถือวา่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวนัเร่ิมตน้ปีเพาะปลูก ดงันั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

เขา้สู่ฤดูกาลผลิต อนัจะท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ในการท า

การเกษตรประกอบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรขึ้นในทุกอ าเภอทัว่ประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์สอดคลอ้ง

กบัการผลิตสินคา้หลกั และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี โดยมีองคป์ระกอบของศูนย ์ไดแ้ก่ เกษตรกรตน้แบบ แปลงเรียนรู้ 

หลกัสูตรการเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้ และใหมี้ศูนยเ์ครือข่ายกระจายอยูใ่นทุกต าบล 

 ในปี 2564 ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี ไดค้ดัเลือกศูนยเ์รียนรู้เร่ืองแพะบา้นเขาตั้งของนายสมบติั บุญถาวร หมู่

ท่ี 8 ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี ซ่ึงเป็นศูนยเ์ครือข่ายของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรเป็น

สถานท่ีจดังานในคร้ังน้ี วตัถุประสงคใ์นการจดังานเพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้

เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี มีการใหบ้ริการดา้นการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนบัสนุนเกษตรกร

เร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ เผยแพร่ใหเ้กษตรกรรู้จกัและใชป้ระโยชน์จากศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร และศูนยเ์ครือข่ายท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 

 



 

 กิจกรรมภายในงาน จดัใหมี้สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั โดยจดัใหมี้สถานีเรียนรู้

จ านวน 6 สถานี ไดแ้ก่ สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนั สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงแพะ สถานีเร่ือง

บญัชีครัวเรือน สถานีการจดัการดินและปุ๋ ย สถานีการจดัการศตัรูพืช และสถานีเร่ืองอาชีพเสริมในครัวเรือน 

นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงองคค์วามรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากส่วน

ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นในการถ่ายทอด

ความรู้ มีเกษตรกรเขา้ร่วมกว่า 200 คน ซ่ึงเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ

การเกษตรในพื้นท่ีของตนเอง โดยยดึหลกัพอเพียง ความพอดีกบัศกัยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง

มีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนๆ ในสังคมต่อไป 

  



 

เกษตรธาตุพนมน าเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นท่ี พร้อมถ่ายทอดความรู้การเกษตรสู่ฤดูกาลผลติใหม่ ปี 64 

 

วนัน้ี (25 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ชุมชนนา

ถ่อน บา้นนาถ่อนเหนือ หมู่ท่ี 12 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดั

นครพนม เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2564 โดยมีนางศสิมา 

สุภาษร เกษตรอ าเภอธาตุพนม กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงคใ์นการจดังานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีการใหบ้ริการดา้น

การเกษตรแบบครบวงจร พร้อมจดัแสดงนิทรรศการองคค์วามรู้ในกาลดตน้ทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแกไ้ขปัญหาดา้น

การเกษตรในพื้นท่ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีมากกวา่ 200 คน 

 นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้นโยบาย และ

มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานในการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 

ขึ้นในทุกอ าเภอทัว่ประเทศ จ านวน 882 ศูนย ์ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการท าการเกษตร โดยเนน้การลดตน้ทุน

การผลิต การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการผลิตและผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยภายใน ศพก. จะมีเกษตรกรตน้แบบท่ีคอยให้

ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่เกษตรกรท่ีสนใจ ซ่ึงจะมีหลกัสูตรและฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกร

มีอยู ่จะน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคโนโลยท่ีีมีการส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง และท า

การเกษตรท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 



 

ทั้งน้ี จากการคดัเลือกพื้นท่ีในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิตในฤดูกาลผลิต

ใหม่ในปีน้ีของอ าเภอธาตุพนม มีสินคา้เด่น คือ ขา้ว และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกขา้วคุณภาพดีอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดันครพนม 

ท่ีมีการน าเทคโนโลยแีละการแปรรูปผลผลิตท่ีหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกบัการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี

เขม้แขง็ จึงเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ส าหรับการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2564 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีอาจประสบปัญหาดา้นการเกษตร ซ้ึงเกษตรกรท่ีมาร่วมกิจกรรมในวนัน้ี

จะไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้ตามสถานีเรียนรู้ โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อเขา้เรียนรู้ภายใต ้5 

สถานีเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

สถานีเรียนรู้ท่ี 1 การปลูกขา้วครบวงจร ซ่ึงมีหลกัสูตรการลดตน้ทุนการผลิต พฒันาและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้ การ

เพิ่มมูลค่าและการเช่ือมโยงดา้นการตลาด 

สถานีเรียนรู้ท่ี 2 การปลูกถัว่ลิสงครบวงจร เกษตรกรจะไดเ้รียนรู้ถึงการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 

สถานีเรียนรู้ท่ี 3 การผลิตสารภณัฑ ์เรียนรู้การผลิตและการใชส้ารชีวภณัฑ ์เพื่อพฒันาคุณภาพการผลิต 

สถานีเรียนรู้ท่ี 4 ปศุสัตว ์โดยมีการสาธิตการน าฟางขา้วไปผลิตอาหารสัตว ์พร้อมการใชป้ระโยชน์เพื่อลดปัญหาการเผาฟาง

ขา้ว  

และสถานีเรียนรู้ท่ี 5 ประมง เรียนรู้การเพาะเล้ียงและสร้างรายไดจ้ากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรท่ีคอยใหบ้ริการดา้นการเกษตรแบบ

ครบวงจร ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ในการพฒันาดา้นการเกษตรในพื้นท่ีอยา่ง

เตม็ท่ี 

  



 

นครพนม-ไอเดียแจ๋ว เกษตรอ าเภอธาตุพนม น าเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นท่ี แบบ NEW NORMAL พร้อมถ่ายทอดความรู้

การเกษตรสู่ฤดูกาลผลติใหม่ ปี 64 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณ เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ชุมชน

นาถ่อน บา้นนาถ่อนเหนือ หมู่ท่ี 12 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนมนางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตร

จงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี 2564 โดยมี

นางศสิมา สุภาษร เกษตรอ าเภอธาตุพนม กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงคใ์นการจดังานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีการใหบ้ริการ

ดา้นการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจดัแสดงนิทรรศการองคค์วามรู้ในกาลดตน้ทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแกไ้ขปัญหา

ดา้นการเกษตรในพื้นท่ี โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีมากกวา่ 200 

คน 

 นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้นโยบายและ

มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานในการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)

ขึ้น ในทุกอ าเภอทัว่ประเทศ จ านวน 882 ศูนย ์ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการท าการเกษตร โดยเนน้การลดตน้ทุน

การผลิต การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการผลิตและผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยภายใน ศพก. จะมีเกษตรกรตน้แบบท่ีคอยให้



ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่เกษตรกรท่ีสนใจ ซ่ึงจะมีหลกัสูตรและฐานการเรียนรู้ต่างๆ ส าหรับองคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรมี

อยูจ่ะน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคโนโลยท่ีีมีการส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง และท า

การเกษตรท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต ซ่ึงจากการคดัเลือกพื้นท่ีในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

การผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่ในปีน้ีของอ าเภอธาตุพนม ซ่ึงมีสินคา้เด่นคือขา้ว และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกขา้วคุณภาพดีอีกแห่ง

หน่ึงของจงัหวดันครพนม โดยมีการน าเทคโนโลยแีละการแปรรูปผลผลิตท่ีหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกบัการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีเขม้แขง็ จึงเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ส าหรับการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี 2564 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีอาจประสบปัญหาดา้นการเกษตร โดยเกษตรกรท่ีมาร่วมกิจกรรมใน

วนัน้ีจะไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้ตามสถานีเรียนรู้ โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อเขา้เรียนรู้ภายใต ้

5 สถานีเรียนรู้ ไดแ้ก่ สถานีเรียนรู้ท่ี 1 การปลูกขา้วครบวงจร ซ่ึงมีหลกัสูตรการลดตน้ทุนการผลิต พฒันาและยกระดบั

คุณภาพมาตรฐานสินคา้ การเพิ่มมูลค่าและการเช่ือมโยงดา้นการตลาด สถานีเรียนรู้ท่ี 2 การปลูกถัว่ลิสงครบวงจร เกษตรกร

จะไดเ้รียนรู้ถึงการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 

สถานีเรียนรู้ท่ี 3 การผลิตสารภณัฑ ์เรียนรู้การผลิตและกาสรใชส้ารชีวภณัฑ ์เพื่อพฒันาคุณภาพการผลิต 

สถานีเรียนรู้ท่ี 4 ปศุสัตว ์โดยมีการสาธิตการน าฟางขา้วไปผลิตอาหารสัตว ์พร้อมการใชป้ระโยชน์เพื่อลดปัญหาการเผาฟาง

ขา้ว สถานีเรียนรู้ท่ี 4 ประมง เรียนรู้การเพาะเล้ียงและสร้างรายไดจ้ากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรท่ีคอยใหบ้ริการดา้นการเกษตรแบบครบวงจร 

ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ในการพฒันาดา้นการเกษตรในพื้นท่ีอยา่งเตม็ท่ี 

 



 

เกษตรจังหวัดกระบี่ ขับเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกจิพอเพยีง "เกษตรกรรมทางเลือก -ทางรอด 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19" 

 

วนัน้ี (25 มีนาคม 2564) นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี  เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกร ดา้นวิชาการใหค้วามรู้ในการท าการเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและยางพารา โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงานมี
เกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรมประมาณ 400 คน ณ โรงแรมมาริไทม ์ปาร์ค แอนด ์สปา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ จงัหวดักระบ่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดย
พึ่งพาสินคา้เกษตรเพียง 2 ชนิด คือ ปาลม์น ้ามนัและยางพารา เป็นการปลูกพืชในลกัษณะเชิงเด่ียว ซ่ึงมีปัญหาดา้นราคาตกต ่า
ท าใหเ้กษตรกรประสบกบัภาวะขาดทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทุกสาขาอาชีพและทุกภาคการผลิต
ไดรั้บผลกระทบทุกระดบั ตั้งแต่ผูป้ระกอบการจนถึงระดบัครัวเรือน การผลิตและการจา้งงานลดลง ส่งผลต่อรายได้
ลดลง รวมถึงภาคเกษตรท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพของราคาผลผลิตท่ีมีความผนัผวน ราคา
ตกต ่า ตั้งแต่ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีพื้นท่ีปลูกจ านวนนอ้ย รายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมและพฒันาอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย ให้
มีการผลิตท่ีหลากหลาย มีการผลิตแบบผสมผสาน เกษตรกรมีภูมิคุม้กนัท่ีดีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและยางพารา ภายใตแ้ผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชนของ
จงัหวดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาเยยีวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรของจงัหวดัใหเ้ป็นภาคเกษตรผสมผสานท่ีมี
ความหลากหลายทางการผลิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมัน่คงดา้นอาหารภายใน
จงัหวดั จ านวน 16,700,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างแปลง การจดัอบรมดา้นวิชาการ และสนบัสนุน
ปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรสมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้ง 8 อ าเภอ ในจงัหวดักระบ่ี จ านวน 400 ราย โดยการ
จดัอบรมดา้นวิชาการใหแ้ก่เกษตรกรก าหนดจดัขึ้นในวนัท่ี 25 และ 27 มีนาคม 2564 

 

  



 

เกษตรกระบี่ ขับเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกจิพอเพยีง “เกษตรกรรมทางเลือก-ทางรอด ฝ่า

วิกฤตโควิด-19” 

 

นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมเกษตรกร ดา้น

วิชาการใหค้วามรู้ในการท าการเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (คร้ังท่ี 1) โครงการส่งเสริมการผลิต

สินคา้เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและยางพารา โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงาน

ถึงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเกษตรกร เกษตรกรเป้าหมายเขา้รับการฝึกอบรม 400 ราย ณ โรงแรมมาริไทม ์ปาร์ค แอนด ์

สปา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

 นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ จงัหวดักระบ่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดย

พึ่งพาสินคา้เกษตรเพียง 2 ชนิด คือ ปาลม์น ้ามนัและยางพารา เป็นการปลูกพืชในลกัษณะเชิงเด่ียว ซ่ึงมีปัญหาดา้นราคาตกต ่า

ท าใหเ้กษตรกรประสบกบัภาวะขาดทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทุกสาขาอาชีพและทุกภาคการผลิต



ไดรั้บผลกระทบทุกระดบั ตั้งแต่ผูป้ระกอบการจนถึงระดบัครัวเรือน การผลิตและการจา้งงานลดลง ส่งผลต่อรายไดล้ดลง 

รวมถึงภาคเกษตรท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพของราคาผลผลิตท่ีมีความผนัผวน ราคาตกต ่า ตั้งแต่

ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีพื้นท่ีปลูกจ านวนนอ้ย รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารง

ชีพ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมและพฒันาอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย ใหมี้การผลิตท่ี

หลากหลาย มีการผลิตแบบผสมผสาน เกษตรกรมีภูมิคุม้กนัท่ีดีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการผลิต

สินคา้เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและยางพารา ภายใตแ้ผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชนของ

จงัหวดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาเยยีวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรของจงัหวดัใหเ้ป็นภาคเกษตรผสมผสานท่ีมีความ

หลากหลายทางการผลิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมัน่คงดา้นอาหารภายในจงัหวดั จ านวน 16,700,000 

บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างแปลง การจดัอบรมดา้นวิชาการ และสนบัสนุน

ปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรสมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้ง 8 อ าเภอ ในจงัหวดักระบ่ี จ านวน 400 ราย โดยการ

จดัอบรมดา้นวิชาการใหแ้ก่เกษตรกร ก าหนดจดัขึ้นในวนัท่ี 25 และ 27 มีนาคม 2564 ในวนัน้ีมีเกษตรกรจากอ าเภอเขาพนม 

เกาะลนัตา คลองท่อม ล าทบั และเหนือคลอง รวม 201 ราย เขา้รับการอบรม และในวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 เกษตรกรจาก

อ าเภอเมืองกระบ่ี อ่าวลึก และปลายพระยา จ านวน 199 ราย 

โครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและยางพารา เป็นการด าเนินการ

ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานใหแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดักระบ่ี เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

สนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพการเกษตร มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และมีภูมิคุม้กนัดา้น

อาหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

  



 

สสก.4 ขอนแก่น พฒันานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น (สสก.4 ขอนแก่น) อบรมหลกัสูตรนกัส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รุ่นท่ี 6 ในวนัท่ี 24-26 มีนาคม 2564 ณ ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 7 จงัหวดั
มหาสารคาม โดยมีนายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนายสามารถ พฤกษอุ์ดม ผูอ้  านวยการศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 7 จงัหวดั
มหาสารคาม และนางวรนุช บูรภกัด์ิ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาบุคลากร 

นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น กล่าววา่ การ
ฝึกอบรมหลกัสูตรนกัส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง โดยกรมฯ ไดก้ าหนด
กรอบการด าเนินงานและเน้ือหาหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของการ
เป็นนกัส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดั
ขอนแก่น ไดด้ าเนินการพฒันานกัส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัสูตร และปรับเน้ือหาหลกัสูตรให้
เหมาะสมบริบทและผูเ้รียน เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 



          โดยหลกัสูตรดงักล่าว นบัวา่เป็นประโยชน์ต่อนกัส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่เป็นอยา่งมาก ท่ีจะเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นส่งเสริมการเกษตรไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและมีความเป็นมืออาชีพ เฉพาะอยา่งยิง่ในงานภารกิจ
ดา้นส่งเสริมการเกษตร และจากการรายงานของผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาบุคลากร จะเห็นไดว้า่การท่ีท่านไดมี้โอกาสเขา้รับการ
ฝึกอบรม นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีไดม้าเสริมสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะในการปฏิบติังาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากวิทยากรและผู ้
มีประสบการณ์ รวมทั้งไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีจริง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น สร้างเครือข่ายและ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

"...การฝึกอบรมในคร้ังน้ี ขอใหท้่านประสานสัมพนัธ์ สร้างความสามคัคีภายในหมู่คณะ สร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ ตกั
ตวงความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรและพี่เล้ียงไวใ้หม้ากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการต่อไป..." นายด ารง
ฤทธ์ิ หลอดค า กล่าวทิ้งทา้ย 

  



 

  



 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยให้บริการ ในงาน โครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

 

 ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น กรมส่งเสริม

การเกษตร มอบหมายใหน้างสาวเจิมขวญั วรยศ นางสาวปิยะวรรณ เผา่พนัธุ์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พร้อม

คณะเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ ร่วมออกหน่วยใหบ้ริการ ในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 

 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตรในพื้นท่ีห่างไกล สามารถเขา้ถึงการบริการทางวิชาการ

และไดรั้บการแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรอยา่งครบวงจรในคราวเดียวกนั และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานวิชาการ โดยศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น ไดใ้หบ้ริการคลินิกบริหารศตัรูพืช 

ตรวจวินิจฉยั ปรึกษาปัญหาศตัรูพืช พร้อมทั้งสนบัสนุนชีวภณัฑท่ี์ใชค้วบคุมศตัรูพืช ซ่ึงมีนายสมศกัด์ิ จงัตระกุล ผูว้า่จงัหวดั

ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเขา้ร่วมงานกวา่ 300 คน 

  



 

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการคลนิิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน (จังหวัดเคล่ือนท่ี) 

 

นายวนัชยั คงเกษม ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน

พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คร้ังท่ี 1/2564) และโครงการหน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุง

สุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) ณ อาคารอเนกประสงค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ นายชยัพจน์ จรูญพงษ ์รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลดัจงัหวดั

สมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูม่ิง หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ นายพฒันศกัด์ิ พ่วงสมบติั เกษตรจงัหวดั



สมุทรปราการ หวัหนา้ส่วนราชการ นายอ าเภอบางพลี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ และประชาชนเขา้

ร่วม 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดจดังานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน

พระราชานุเคราะห์ฯ ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ปีละ 4 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหทุ้กหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดั ร่วมใหบ้ริการความรู้วิชาการ ดา้นการเกษตรและอ่ืน ๆ แก่เกษตรกร

และประชาชนในรูปแบบเชิงรุก โดยจดัใหมี้การใหบ้ริการถึงในระดบัพื้นท่ี จงัหวดัสมุทรปราการ ไดก้ าหนดจดังานโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คร้ังท่ี 1/2564) ร่วมกบั

โครงการหน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) โดยบุคคลเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการ

ประกอบดว้ย เกษตรกร ประชาชน และเจา้หนา้ท่ี รวมประมาณ 300 ราย  

ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย การใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี การจดันิทรรศการ การสาธิตของ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใหบ้ริการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในทุกกระทรวง การใหบ้ริการดา้น

สุขภาพ การจ าหน่ายสินคา้คุณภาพจากกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สินคา้ธงฟ้า การใหบ้ริการจากหน่วยงาน องคก์ร

ภาครัฐ และภาคเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 

  



 

ศทอ.ขอนแก่น ฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ไส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืช ท่ี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

 

 ดร.เสง่ียม กอนไธสง ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น กรมส่งเสริม

การเกษตร มอบหมายให ้นางสาวทศัวรรณ ศรีวะอุไร นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภกัดี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 

และเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ไส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบควบคุมศตัรูพืชโดยไส้เดือนฝอย สายพนัธุ์

ไทย ก าจดัแมลง สามารถใชค้วบคุมหนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั หนอนดว้งหมดัผกัและตวัเตม็วยั หนอน

กินใตเ้ปลือกลองกอง รวมถึงปลวกและแมลงสาบไดอี้กดว้ย  

แมลงหางหนีบ เป็นแมลงตวัห ้ าท่ีช่วยควบคุมแมลงศตัรูพืชหลายชนิด โดยกินทั้งไข่และตวัหนอน เช่น หนอนเจาะล า

ตน้ขา้วโพด หนอนกอออ้ย รวมทั้งเพล้ียอ่อน เพล้ียแป้ง ไข่และตวัอ่อนของดว้งกุหลาบ  พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการผลิต ขยาย

ไส้เดือนฝอย ณ ท่ีท าการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บา้นป่าหวายนัง่ หมู่ท่ี 4 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

มีเกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 30 คน 

 

  



 

 



 

 

  



 

เกษตรฯ เดินหน้านโยบายฮับแมลงโลกเจาะตลาด 3 หม่ืนล้าน 

 

“อลงกรณ์” เผยเกษตรเดินหนา้นโยบายฮบัแมลงโลกเจาะตลาด 3 หม่ืนลา้น ล่าสุด  เปิดตลาดจ้ิงหรีด ในเมก็ซิโกส าเร็จขณะท่ี 

ญ่ีปุ่ นสนใจ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวา่ นาย.เฉลิมชยั  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นฮบัแมลงโลกโดยมีเป้าหมายในการพฒันา

ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่เพื่อสนบัสนุนฟาร์มจ้ิงหรีด และอุตสาหกรรม

อาหารใหม่ (Novel Food)ในการเจาะตลาดโลก 3 หม่ืนลา้น โดยจ้ิงหรีดและแมลงอีกหลายชนิดเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจตวัใหม่ท่ี

น่าสนใจและเป็นโปรตีนทางเลือกท่ีองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อสร้างรายไดแ้ก่

ประเทศและเกษตรกรของไทย ล่าสุดกระทรวงเกษตรฯ ประสบความส าเร็จในการเปิดตลาดเมก็ซิโก และกลุ่มบริษทัใหญ่ของ

ญ่ีปุ่ นก็สนใจและประสานงานมาเพื่อขอหารือเร่ืองการน าเขา้ผลิตภณัฑจ้ิ์งหรีดผงของไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนักรม

ส่งเสริมการเกษตรก าลงัขยายการส่งเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีดโดยมีฟาร์มจ้ิงหรีดกวา่ 2 หม่ืนฟาร์ม และมีบริษทัสตาร์ทอพัหลาย

บริษทัท่ีท าการแปรรูปจ้ิงหรีดทั้งแบบผงและแบบเตม็ตวั อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมาส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.)แจง้วา่เม่ือวนัท่ี    12 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผา่นมาเมก็ซิโกไดป้ระกาศอนุญาตการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ผงแป้ง

จ้ิงหรีด (Cricket flour) จากประเทศไทยอยา่งเป็นทาง โดยเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 เม็กซิโกไดข้ยายขอบข่ายสินคา้ท่ีอนุญาต

การน าเขา้เพิ่มเติมอีก 2 รายการ ไดแ้ก่ จ้ิงหรีดปรุงสุก (Cooked cricket) และจ้ิงหรีดแช่แขง็ (Frozen cricket) โดยไดป้ระกาศ

ขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัสัตว ์(Zoosanitary Requirement Sheet หรือ HRZ) ส าหรับการน าเขา้บนเวบ็ไซตท์างการของ 



SENASICA ถือเป็นความส าเร็จของการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นการ

ขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งเป็นรูปธรรมในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิต

สินคา้แมลงของโลก หรือ “ฮบัแมลงโลก” และเป็นผูส่้งออกสินคา้จ้ิงหรีดหลกัของโลก ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ประเทศและ

เกษตรกรของไทย  มกอช. เห็นถึงโอกาสทางการตลาดของจ้ิงหรีดในการเป็นอาหารยคุใหม่ของประชากรโลก และศกัยภาพ

ของประเทศไทยในการผลิตและแปรรูปจ้ิงหรีดป้อนตลาดโลก จึงไดผ้ลกัดนัการเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออก

ผลิตภณัฑจ้ิ์งหรีด เมก็ซิโกเป็นตลาดใหม่ตลาดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากชาวเมก็ซิกนันิยมบริโภคแมลงในรูปแบบท่ี

หลากหลาย มีการยอมรับการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากแมลงท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์

จ้ิงหรีดจ านวนมาก จึงมีความตอ้งการน าเขา้จ้ิงหรีดเพื่อบริโภคและใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปต่อเน่ืองเป็นผลิตภณัฑท่ี์

หลากหลาย อาทิ โปรตีนสกดัเขม้ขน้ โปรตีนบาร์ เส้นพาสตา้ ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแลต   

นอกจากนั้นมกอช. ยงัร่วมกบักรมปศุสัตว ์ผลกัดนัการเปิดตลาดจ้ิงหรีดเมก็ซิโก โดยจดัท าขอ้มูลทางเทคนิคและ

เจรจากบัส านกังานแห่งชาติดา้นสุขอนามยัความปลอดภยัและคุณภาพของการเกษตรและอาหาร (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad   y Calidad Agroalimentaria หรือ SENASICA) ของเมก็ซิโก จนท าใหเ้มก็ซิโกมีความเช่ือมัน่และใหก้าร

ยอมรับระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของการผลิตจ้ิงหรีดตั้งแต่ระดบัฟาร์มจนถึงโรงงาน รวมทั้งมาตรการดา้น

สุขอนามยัและกระบวนการตรวจสอบผลิตภณัฑก่์อนการส่งออกของประเทศไทย และเปิดตลาดอนุญาตการน าเขา้ผลิตภณัฑ์

จ้ิงหรีดจากประเทศไทยในท่ีสุด โดยผลิตภณัฑท่ี์เมก็ซิโกอนุญาตน าเขา้ ไดแ้ก่ จ้ิงหรีดผง จ้ิงหรีดปรุงสุก และ จ้ิงหรีดแช่แขง็ 

ซ่ึงตอ้งผลิตจากจ้ิงหรีดสายพนัธุ์ Acheta domesticus หรือท่ีเรียกในประเทศไทย คือ จ้ิงหรีดบา้น หรือ สะด้ิง หรือ ทองแดงลาย 

เท่านั้น โดยผูท่ี้จะส่งออกผลิตภณัฑจ้ิ์งหรีดไปยงัเมก็ซิโกตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี (1) ผลิตภณัฑจ้ิ์งหรีดจะตอ้งผลิต

จากจ้ิงหรีดท่ีเล้ียงในฟาร์มท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐาน “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด หรือ มกษ. 8202-

2560” โดยเกษตรกรขอการรับรองไดท่ี้กรมปศุสัตว ์หรือส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั (2) ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีแหล่งก าเนิดใน

ประเทศไทย    (3) โรงงานแปรรูปจะตอ้งผา่นการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตวว์า่มีกระบวนการแปรรูปใหมี้ความปลอดภยัต่อ

การบริโภคของมนุษย ์และมีความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของเมก็ซิโก ไดแ้ก่ มีการน าหลกัสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

(Good Hygienic practice: GHP) ไปปฏิบติัใชต้ลอดกระบวนการผลิต และมีมาตรการป้องกนัผลิตภณัฑจ์ากการปนเป้ือนของ

โปรตีนของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองหรือจากแมลงชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่จ้ิงหรีด (4) ก่อนการส่งออกจะตอ้งยืน่ขอใบรับรองสุขอนามยั 

(Health certificate) กบั        กรมปศุสัตว ์เพื่อใชแ้สดงประกอบการน าเขา้ ณ ด่านน าเขา้ของเมก็ซิโก และ (5) สินคา้ตอ้งน าเขา้

ผา่นด่านท่ีก าหนดเท่านั้น    (ด่านน าเขา้ส าหรับสินคา้ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิปกติ จ านวน 16 ด่าน และสินคา้แช่เยน็จ านวน 9 

ด่าน)“มกอช. ไดเ้สริมสร้างศกัยภาพแก่เกษตรกรผูผ้ลิตจ้ิงหรีดของไทยเขา้สู่ระบบมาตรฐานมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการอบรมให้

ความรู้ทางเทคนิคแก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จ้ิงหรีด เก่ียวกบัขอ้ก าหนดตาม มกษ. 8202-2560 คู่มือการตรวจประเมิน 

ขั้นตอนการยืน่ขอการรับรอง การจดัท าคู่มือปฏิบติังานประจ าฟาร์ม และการจดบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มฯ เพื่อให้เกษตรกร

มีความพร้อมในการยืน่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มจ้ิงหรีดจากกรมปศุสัตว ์นอกจากน้ี ปัจจุบนั มกอช. ไดข้ยายการส่งเสริม

ใหค้วามรู้ไปยงัเกษตรกรกลุ่มอ่ืนและเกษตรกรรายยอ่ยเพื่อส่งเสริมอาชีพเล้ียงจ้ิงหรีดและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรจาก

สภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และผลกระทบจากภยัแลง้และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การเปิดตลาดผลิตภณัฑจ้ิ์งหรีดไป

เมก็ซิโกไดส้ าเร็จ ถือเป็นกา้วส าคญัของการยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมจ้ิงหรีดและแมลงกินไดข้องไทยเขา้สู่ตลาด



 

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกนัรายได้มันส าปะหลงั งวดที่ 5 ชดเชยกโิลละ 17 สตางค์ 

“พาณิชย”์เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั งวดท่ี 5 ไดรั้บชดเชยกิโลกรัมละ 17 

สตางค ์จ่ายใหก้บัเกษตรกรท่ีระบุวนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวตั้งแต่ 1-31 มี.ค.64 

 นายวฒันศกัย ์เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการคา้ภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑ์

กลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั เปิดเผยวา่ วนัท่ี 24 มี.ค.2564 ไดเ้ห็นชอบการก าหนดราคา

เกณฑก์ลางอา้งอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2563/64 งวดท่ี 5 โดยจะชดเชยส่วนต่าง

ใหก้บัเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวนัเพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.2563 และระบุวนัคาดวา่จะ

เก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1-31 มี.ค.2564 ในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 0.17 บาท ซ่ึงเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายท่ีก าหนดไวท่ี้ 2.50 

บาทต่อกก. โดยราคาตลาดหัวมนัส าปะหลงัสดเช้ือแป้ง 25% ขณะน้ีเฉล่ียอยูท่ี่กก.ละ 2.33 บาท 

ส าหรับราคาตลาดเพื่อใชใ้นการค านวณส่วนต่าง ไดน้ าราคาท่ีซ้ือขายจริงในตลาดจาก 5 แหล่งผลิต ไดแ้ก่ กรมการคา้

ภายใน ราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนั ในแหล่งผลิตส าคญั 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ก าแพงเพชร ชยัภูมิ กาญจนบุรี 

อุบลราชธานี สระแกว้ นครสวรรค ์เลย กาฬสินธุ์ อุดรธานี บุรีรัมย ์ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ,ราคาสมาคมชาวไร่มนั

ส าปะหลงัแห่งประเทศไทย จาก 14 จงัหวดั , ราคาสมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย ใน 10 เขตพื้นท่ีจ านวน 29 จงัหวดั , ราคา

สมาคมโรงงานผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัไทย ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี และราคาสมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยน ามาถ่วงน ้ามนัในอตัรา 25% , 25% , 25% , 10% และ 15% ตามล าดบั 

     ทั้งน้ี การจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยไดจ่้ายงวดแรกไปแลว้เม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค.

2563 ท่ีผา่นมา ท่ีกก.ละ 0.26 บาท งวดท่ี 2 กก.ละ 0.20 บาท งวดท่ี 3 กก.ละ 0.28 บาท งวดท่ี 4 กก.ละ 0.20 บาท ซ่ึงธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจ่้ายเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใชสิ้ทธิได ้

1 คร้ัง 

โดยการค านวณผลผลิตท่ีจะไดรั้บการชดเชย ไดใ้ชป้ริมาณผลผลิตต่อไร่ยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 

2562/63) ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากบั 3,419 กก./ไร่ คูณดว้ยจ านวนไร่ตามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรไว ้แต่ไม่

เกินครัวเรือนละ 100 ตนั และในงวดท่ี 5 น้ี เกษตรกรจะไดรั้บชดเชยสูงสุดอยูท่ี่ 17,000 บาท 

  



มาตรฐานสูงท่ีใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองความปลอดภยัอาหารตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่มาตรฐานการเพาะเล้ียง การแปรรูป 

ไปจนถึงการส่งออก และเป็นใบเบิกทางส าหรับต่อยอด การการขยายตลาดและขอบเขตผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมส าหรับจ้ิงหรีดและ

แมลงประเภทอ่ืนท่ีมีศกัยภาพเพิ่มเติมไปยงัเมก็ซิโก ซ่ึงเป็นประตูสู่ภูมิภาคละตินอเมริกาท่ีมีการยอมรับการบริโภคสินคา้

แมลงกินไดใ้นระดบัสูง และน าไปสู่การขยายตลาดไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือต่อไปไดใ้นอนาคต  ส าหรับเกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะส่งออกจ้ิงหรีดไปเมก็ซิโก สามารถขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มและขอใบรับรองสุขอนามยัไดท่ี้ 

ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์และส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั กรมปศุสัตว ์หรือสอบถามขอ้มูล

กฎระเบียบการน าเขา้จ้ิงหรีดของเมก็ซิโกไดท่ี้ กองนโยบายมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร ส านกังานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร 02-561-2277 ต่อ 1307 และ 1326 

  



 

เกษตรกรเฮ    กรมการคา้ภายในตลาดขา้วโพด ราคาพุ่ง 8.63 บาท/ก.ก. ส่งผลดีใหรั้ฐ-ท าเกินเพดานประกนัรายได้          

 

      นายวฒันศกัย ์เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการคา้ภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑก์ลาง

อา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เปิดเผยวา่ เม่ือวนัท่ี 17 มี.ค.2564 ไดล้งนามในประกาศเร่ือง 

การก าหนดราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ปี 2563/64 โดยมีมติใหง้ดจ่ายเงินส่วนต่างส าหรับงวดท่ี 5 ของโครงการประกนัรายไดปี้ท่ี 2 

      โดยจะจ่ายใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวนัเพาะปลูกตั้งแต่

วนัท่ี 1 มิ.ย. 2563 และระบุวนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 20 ก.พ.-19 มี.ค. 2564 เน่ืองจากราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงในคร้ังน้ี

สูงกวา่ราคาเป้าหมายท่ีประกนัรายได ้โดยมีราคาเฉล่ียอยูท่ี่กิโลกรัม (กก.) ละ 8.63 บาท จากราคาประกนัรายไดท่ี้กก.ละ 8.50 

บาท 

. 



      “ถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด ท่ีราคาผลผลิตปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และล่าสุดไดท้ะลุราคาประกนั

รายไดแ้ลว้ ท าใหเ้กษตรกรขายผลผลิตไดร้าคาสูงขึ้น มีรายไดม้ากขึ้น และท่ีส าคญั รัฐไม่ตอ้งจ่ายชดเชยส่วนต่าง ท าให้

ประหยดังบประมาณ” 

      ก่อนหนา้น้ี ไดมี้การจ่ายส่วนต่างประกนัรายไดข้า้วโพดมาแลว้ 4 งวด คือ งวดท่ี 1 จ่ายส่วนต่าง กก.ละ 45 สตางค ์งวดท่ี 

2 กก.ละ 32 สตางค ์งวดท่ี 3 กก.ละ 23 สตางค ์งวดท่ี 4 กก.ละ 8 สตางค ์และงวดท่ี 5 ไม่ตอ้งจ่าย 

      ส าหรับการก าหนดราคาอา้งอิง คณะอนุกรรมการฯ ไดใ้ชร้าคารับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ความช้ืนไม่เกิน 14.5% ของ

กรมการคา้ภายใน เฉล่ียจากจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตขา้วโพดส าคญั 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย 

เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค ์พิษณุโลก และแพร่ เฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนั เพื่อค านวณการจ่ายส่วนต่าง โดยงวดท่ี 4 มีราคาเฉล่ีย

อยูท่ี่ 8.42 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยูท่ี่ กก.ละ 0.08 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อ กก. 

      โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2563/64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดเ้ห็นชอบใหด้ าเนิน
โครงการเม่ือวนัท่ี 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ลา้นบาท เพื่อช่วยเหลือดา้นรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียง

สัตว ์โดยจะจ่ายเดือนละคร้ังทุกวนัท่ี 20 จนส้ินสุดโครงการ 

  


