
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ติดตามผลป้ันช่างเกษตรท้องถิ่น เกษตรกรได้ความรู้ ซ่อมเองได้ ลดรายจ่ายเฉล่ีย 624 บาท/เครื่อง” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ติดตามผลปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น เกษตรกรได้ความรู้ ซ่อมเองได้            
ลดรายจ่ายเฉลี่ย 624 บาท/เครื่อง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
ผล ติดตามการด าเนินกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักกิจกรรม  
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ในด้านเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่าง
เกษตรประจ าท้องถิ่น เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ ก าหนดเป้าหมาย
เกษตรกร 2,100 ราย รวม 38 จังหวัดในพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ ศพก. ซึ่งปี 2561 ด าเนินการได้ 2,106 
รายตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

การด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษา และการบริหาร
จัดการเครื่องจักรกล โดยหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ด าเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้น โดยพัฒนาทักษะและเทคนิคในการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบ้ืองต้น ซึ่งภายหลังการ
อบรม จะได้รับวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ไส้กรอง และน้ ามันเครื่อง เพื่อน าไปใช้บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ของตนเอง  ช่างเกษตร
ท้องถ่ินระดับ 2  เป็นช่างเกษตรท่ีผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับท่ี 1 มาแล้ว ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
เบ้ืองต้นด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร และ ช่างเกษตรท้องถ่ินระดับ 3  เป็นช่างเกษตรท่ีผ่าน
การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับท่ี 2 มาแล้ว  ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
การท างานของเครื่องจักรกล โดยเมื่อผ่านการอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 และ 3 จะได้รับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดูแล
และซ่อมแซมเครื่องจักรกล         เช่น ประแจแหวนปากตาย ประแจบล็อกตัวท่ี และด้ามขันบล็อก เป็นต้น 

จากการท่ี สศก. ลงพื้นท่ีติดตามเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 -3 ในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 
97 มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา/ปุ๋ย รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ า              
รวมท้ังรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต๋น  โดยเกษตรกรมีความรู้การบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อน
บ้างแล้ว จากการอบรมของกรมฝีมือแรงงาน ช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพี่น้องท่ีมีความรู้ในด้านนี้  ซึ่งหลังจากเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง 3 ระดับ ร้อยละ 98 เห็นว่า เนื้อหาของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ โดยร้อยละ 
97 ได้น าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ และ สายพาน  
อย่างไรก็ตาม  ที่เหลือร้อยละ 3 ยังไม่ได้น าความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการดูแลหรือยังไม่มีเครื่องเสียหาย  

นอกจากนี้ เกษตรกรท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 73 มีการน าความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนบ้าน และสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถซ่อมบ ารุงด้วยตนเองได้เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 78 เป็นร้อยละ 98 และหลังเข้าโครงการสามารถ 
เกษตรกรสามารถลดการจ้างแรงงานในการซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักรกลทางเกษตรลดลง โดยลดรายจ่าย ในการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้เฉลี่ย 624.44 บาท/เครื่อง 
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อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังต้องการให้มีการจัดอบรมทุกปี เน้นการฝึกปฏิบัติหรือฝึกจากเครื่องท่ีเสียจริง เพิ่ม
ระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละระดับ และเนื้อหาการอบรมให้มีหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่อง ตัดหญ้า เครื่องพ่นยา/ปุ๋ย 
และให้มีการติดตามให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  โดยต้องการให้เปิดการจัดอบรมในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการ
เดินทางไปอบรม รวมถึงต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีต้องการเข้า
ร่วมโครงการ สามารถติดต่อท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่งใกล้บ้าน 
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,592 บาท สัปดาห์ก่อน 15,413 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,645บาท สัปดาห์ก่อน 7,642 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.96 บาท สัปดาห์ก่อน 8.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.52 บาท สัปดาห์ก่อน 7.02 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.01 บาท สัปดาห์ก่อน 16.01 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.00 บาท สัปดาห์ก่อน 51.25 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.63 บาท สัปดาห์ก่อน 22.26 บาท 

ถัว่เขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.75 บาท สัปดาห์ก่อน 22.84 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.58 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.20 บาท สัปดาห์ก่อน 2.06 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.29 บาท สัปดาห์ก่อน 5.40 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,564 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,557 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,332 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,275 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.36 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.47 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.26 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.76 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.26 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.32 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.46 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.01 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.86 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.98 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 326 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.52 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.43 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.40 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.85 บาท สัปดาห์ก่อน 86.92 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 173.39  บาท  สัปดาห์ก่อน 174.45 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.25 บาท  สัปดาห์ก่อน 84.99 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 167.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.45 บาท สัปดาห์ก่อน 8.30 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เรื่อง ติดตามผลปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น เกษตรกรได้ความรู้ ซ่อมเองได้            
ลดรายจ่ายเฉลี่ย 624 บาท/เครื่อง และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

