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กรมส&งเสริมการเกษตร สรEางช&างเกษตรทEองถิ่น สนับสนุนใหEเกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิค
การใชEและซ&อมแซมเครื่องยนตQเกษตร ใหEสามารถตรวจเช็ค ซ&อมแซมเครื่องยนตQเกษตรของตนเอง และ
เกษตรกรดEวยกันในทEองถิ่น เพื่อปรับตัวรองรับการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายเขFมแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสTงเสริมการเกษตร เปWดเผยวTา กรมสTงเสริม
การเกษตรไดFจัดทำโครงการชTางเกษตรทFองถิ่นมาตั้งแตTป_ 2557 เพื่อสรFาง “ชTางเกษตรทFองถิ่น” ใหFมีทักษะใน
การซTอมแซมเครื่องยนตhเกษตร โดยแบTงเปiน 3 ระดับ ประกอบดFวย ชTางเกษตรทFองถิ่นระดับที่ 1 มีทักษะใน
การใชFและบำรุงรักษาเครื่องยนตhเกษตรไดFอยTางถูกตFอง มี ชTางเกษตรทFองถิ่นระดับที่ 2 จะคัดเลือกผูFผTานการ
ฝnกอบรมชTางเกษตรระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะชTางในการซTอมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนตhเกษตรเพิ่มเติม ใหF
สามารถบริการตรวจเช็ค ซTอมแซมเครื่องยนตhเกษตรเบื้องตFนใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงในทFองถิ่นไดF และชTาง
เกษตรทFองถิ่นระดับที่ 3 จะคัดเลือกผูFผTานการฝnกอบรมชTางเกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะชTางและเทคนิค
การซTอมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนตhเกษตร ใหFสามารถบริการตรวจเช็คซTอมแซมใหญT เครื่องยนตhเกษตร
(Overhaul) ใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงในทFองถิ่นไดF

สำหรับในป_ 2564 กรมสTงเสริมการเกษตร ไดFดำเนินการสนับสนุนใหFเกิดชTางเกษตรทFองถิ่นประจำ
แปลงใหญT เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรแบบแปลงใหญT ที่สามารถลดตFนทุนการเกษตรและเพิ่มรายไดFใหF
สมาชิกเกษตรกรมากขึ้น พรFอมปรับหลักสูตรใหมTเปiน หลักสูตรพื้นฐาน คือมุTงเนFนใหFเกษตรกรนั้น มีทักษะใน
การใชFและบำรุงรักษาเครื่องยนตhเกษตรอยTางถูกตFอง เชTน การเปลี่ยนถTายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนกรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง การลFางกรองอากาศ การเปลี่ยนถTายน้ำหลTอเย็น เปiนตFน และหลักสูตรเนFนหนัก มุTงเนFนใหFเกษตรที่
ผTานการอบรมจากหลักสูตรชTางพื้นฐาน ไดFตTอยอดความรูFในดFานทักษะเชิงชTางซTอมบำรุง
โดยหลักสูตรจะมีการถอด-ประกอบเครื่องยนตh ซTอมแซมระบบกำลังอัด รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหh
และแกFไขป~ญหาขFอขัดขFองในการทำงานและชิ้นสTวนของเครื่องยนตh ซึ่งจะสTงผลใหFเกษตรกรสามารถนำความรูF
ไปปฏิบัติเพื่อลดคTาใชFจTายในการซTอมแซมเครื่องจักรกลของตนเองไดF และสามารถใหFบริการตรวจเช็ค
ซTอมแซมใหญTเครื่องยนตhเกษตร (Overhaul) ใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงไดF โดยเจFาหนFาที่สTงเสริมการเกษตรทั่ว
ประเทศจะคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ของตน ที่มีความพรFอมเขFารับการฝnกอบรมในกิจกรรมสรFางชTางเกษตร
ทFองถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 3,600 ราย และหลักสูตรเนFนหนัก 400 ราย ภายใตFโครงการสTงเสริมการใชF
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ป_งบประมาณ 2564 เพื่อสรFางชTางเกษตรประจำทFองถิ่นรองรับการเติบโตอยTาง
รวดเร็วของการใชFเครื่องจักรกลการเกษตร
“ป~จจุบัน กรมสTงเสริมการเกษตรสามารถสรFางชTางเกษตรทFองถิ่นกวTาหมื่นราย มุTงเนFนการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการซTอมแซมเครื่องยนตhเกษตร เพื่อนำความรูFไปปฏิบัตซิ Tอมแซม บำรุงเครื่องยนตhเกษตรของ
ตนเองและของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งนอกจากจะชTวยลดคTาใชFจTายแลFว ยังกTอใหFเกิดรายไดFแกTผูFผTานการอบรม
ชTางเกษตรทFองถิ่นอีกดFวย”อธิบดีกรมสTงเสริมการเกษตร กลTาว
นายละออง พลายระหาร ชTางเกษตรทFองถิ่นตFนแบบมืออาชีพ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ผูFผTานการ
ฝnกอบรมหลักสูตรชTางเกษตรทFองถิ่นระดับ 3 เมื่อป_ 2562 เปWดเผยวTา โดยพื้นฐานมีความรูFดFานชTางอยูTระดับ
หนึ่งและทำอาชีพเกษตรเปiนหลัก โดยทำหนFาที่เปiนอาสาสมัครเกษตรกรหมูTบFาน (อกม.) จนกระทั่งกรม
สTงเสริมการเกษตร ไดFคัดเลือกใหFเขFาอบรมชTางเกษตรทFองถิน่ ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งสTวนใหญTจะเนFนเรื่องการซTอม
บำรุงเครื่องยนตhยนตhขนาดเล็ก ที่เกษตรกรนิยมใชFทั่วไป จนทำใหFสามารถนำมาปฏิบัติจริงและสามารถ
ถTายทอดความรูFใหFกับเกษตรกรที่มีความสนใจไดF รวมถึงใหFบริการซTอมบำรุงเครื่องยนตhเกษตรใหFกับเกษตรกร
ในชุมชน ซึ่งกTอใหFเกิดรายไดFจากงานซTอมบำรุงเครื่องยนตhเกษตร ถึงป_ละไมTนFอยกวTา 15,000 บาท และดFวย
เปiนคนที่ชอบประดิษฐhและดัดแปลง จึงซื้อเครื่องยนตhและอะไหลTเกTา เชTน เครื่องสูบน้ำ มาซTอมดัดแปลงใหFใชF
งานไดFเปiนปกติ เพื่อจำหนTายใหFกับเกษตรกรในราคาเครื่องละ 1,000-1,500 บาท สำหรับใหFเกษตรกรที่มีทุน
นFอยไดFมีโอกาสเขFาถึง
“การทำเกษตรในยุคป~จจุบัน มีการใชFเครื่องจักรกลและเครื่องยนตhเกษตรเพื่อลดแรงงานคน จึงมี
ความจำเปiนที่เกษตรกรจะตFองมีความรูFเกี่ยวกับการซTอมบำรุงเครื่องยนตhเกษตร เพื่อลดคTาใชFจTาย ซึ่งหากไมTมี
ความรูFพื้นฐานดFานชTางอยูTเลย ก็จะตFองจFางทุกครั้งไป ซึ่งจะเปiนตFนทุนการผลิตที่คTอนขFางสูง โดยป~จจุบัน
นอกจากจะทำหนFาที่เปiนชTางเกษตรทFองถิ่น ใหFบริการซTอมบำรุงเครื่องยนตhเกษตรที่บFานของตนเอง ณ
บFานเลขที่ 709 ตำบลดอนเจดียh อำเภอดอนเจดียh จังหวัดสุพรรณบุรีแลFว ยังทำหนFาที่ถTายทอดความรูF เปiนผูFใหF
คำปรึกษา แกFไขป~ญหา และใหFบริการซTอมแซมเครื่องยนตhเกษตรใหFแกTเกษตรกรประจำแปลงใหญT ณ ตำบล
ดอนเจดียh อำเภอดอนเจดียh จังหวัดสุพรรณบุรี อีกดFวย”นายละออง กลTาว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพยQ รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กลTาววTา กรมสTงเสริมการเกษตรไดFสั่ง
การใหFเจFาหนFาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ เรTงลงพื้นที่สรFางความรูFความเขFาใจเชิงรุกกับเกษตรกรกลุTม
แปลงใหญTที่เสนอความตFองการเขFารTวมโครงการยกระดับแปลงใหญTดFวยเกษตรสมัยใหมTและเชื่อมโยงตลาดใหF
ไดFรับทราบ ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี ขั้นตอนการจัดซือ้ และประโยชนhที่
เกษตรกรจะไดFรับจากการเขFารTวมโครงการ รวมทั้งไดFเนFนย้ำใหFเจFาหนFาที่สTงเสริมการเกษตรการเกษตรเขFาไป
ชTวยเหลือเกษตรกรกลุTมแปลงใหญTในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการ
จัดทำบัญชี เพื่อใหFบรรลุวัตถุประสงคhของโครงการ ดังนั้นเพื่อเปiนการเรTงรัดการดำเนินการใหFทันกำหนดเวลา
จึงไดFลงพื้นที่จังหวัดตTางๆ เพื่อรTวมชี้แจงใหFขFอมูล สรFางความเขFาใจและความมั่นใจใหFกับเกษตรกรกลุTมแปลง
ใหญTที่อยูTระหวTางดำเนินการจดทะเบียนเปiนนิติบุคคล หรืออยูTระหวTางการพิจารณาทบทวนการเขFารTวม
โครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุTมแปลงใหญTจะไมTเสียโอกาสเขFาถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมTในการพัฒนา
อาชีพตTอไป
ดFานนายเอนก รัตนQรองใตE เกษตรจังหวัดอุดรธานี กลTาววTา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีไดF
จัดการประชุมชี้แจงและใหFขFอมูลแกTกลุTมแปลงใหญTที่เขFารTวมโครงการยกระดับแปลงใหญTดวF ยเกษตรสมัยใหมT
และเชื่อมโยงตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ซึ่งไดFเชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมารTวมใหFความรูFเรื่อง การจดทะเบียนเปiนนิติบุคคล
ตามประมวลแพTงและพาณิชยhดFวย
สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุTมแปลงใหญTเสนอความ
ตFองการเขFารTวมโครงการ จำนวน 108 แปลง โดยเปiนกลุTมแปลงใหญTที่ดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 19
แปลง กรมการขFาว 64 แปลง กรมปศุสัตวh 7 แปลง การยางแหTงประเทศไทย 15 แปลง กรมหมTอนไหม 1
แปลง และกรมประมง 2 แปลง โดยมีกลุTมแปลงใหญTยืนยันเขFารTวมโครงการ 71 แปลง คิดเปiน 66% แบTงเปiน
กลุTมแปลงใหญTที่ดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการขFาว 37 แปลง กรมปศุสัตวh 5 แปลง การ
ยางแหTงประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุTมแปลงใหญTที่ยืนยันไมTเขFารTวมโครงการ
37 แปลง คิดเปiน 34% โดยเปiนกลุTมแปลงใหญTที่ดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการขFาว 27
แปลง กรมปศุสัตวh 2 แปลง การยางแหTงประเทศไทย 3 แปลง และกรมหมTอนไหม 1 แปลง สำหรับผลการจด
ทะเบียนเปiนนิติบุคคลตามประมวลแพTงและพาณิชยh กลุTมแปลงใหญTยืนยันเขFารTวมโครงการไดFดำเนินการจด
ทะเบียนนิติบุคคลแลFว 43 กลุTม คิดเปiน 61% (รูปแบบบริษัท 2 แหTง และหFางหุFนสTวนจำกัด 41 แหTง) และอยูT
ระหวTางดำเนินการอีก 28 กลุTม คิดเปiน 39%
ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญTดFวยเกษตรสมัยใหมTและเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงคhเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตFนทุนการผลิตใหFกับเกษตรกรหรือกลุTมเกษตรกร โดยการประยุกตhใชFเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสูTสินคFาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลFองกับความตFองการ
ของตลาด และอุตสาหกรรมตTอเนื่อง
********************************
กลุTมเผยแพรTและประชาสัมพันธh: ขTาวสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี : ขFอมูล
มีนาคม 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ไดFประชาสัมพันธhขTาวสTงเสริมการเกษตรผTานรายการคนไทยหัวใจเกษตร ชTวง
ขTาวเกษตรรอบวัน สถานีโทรทัศนh MCOTHD ชTอง 30 โดยออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง "ผวจ.นนทบุรี สาธิตการป~ดดอกทุเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิต"

วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ หFองประชุมศูนยhวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTม
อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดการอบรมภายใตFโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคFาเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมสTงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการคFา
และพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร รุTนที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรเขFารTวมการอบรมกวTา 90 ราย เพื่อ
เปiนถTายทอดความรูFใหFกับกลุTมเกษตรกรที่สนใจการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการคFา และการพัฒนาการแปรรูปเพื่อ
สรFางมูลคTาเพิ่มใหFกับชุมชน เกิดทักษะในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเปiนที่ตFองการของตลาด
รวมทั้งยังเปiนแหลTงวัตถุดิบที่สำคัญในการแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhตTางๆ สรFางรายไดFใหFกับคนในชุมชนไดFอยTาง
มั่นคง
นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยวTา จังหวัดนครพนม ไดFเห็นถึง
ความสำคัญในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
โดยเฉพาะการสTงเสริมในการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการคFาและพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร ซึ่ง
ไดFมีการประชาสัมพันธhรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจในการผลิตพืชสมุนไพรเขFารTวมโครงการ พรFอม
คัดเลือกกลุTมเกษตรกรที่มีความพรFอม กลุTมละ 15 ราย มีพื้นที่จำนวน 1 ไรT โดยแบTงออกเปiนจำนวน 3 รุTน
ดำเนินการอบรมถTายทอดความรูFและทักษะที่จำเปiนในการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อใหFไดFสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยสูTผูFบริโภค จากกระแสความใสTใจสุขภาพของคนในป~จจุบัน และตFองการหลีกเลี่ยงการใชFสารเคมี ทำ
ใหFเกิดความตFองการบริโภคผลิตภัณฑhจากสมุนไพรประเภทตTาง ๆ ในการดูแลสุขภาพอยTางกวFางขวางเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งที่เปiนอาหาร ยาผลิตภัณฑhเสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑhที่ใชFในสปา สTงผลใหFมีความตFองการ
พืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นดFวย ดังนั้น การผลิตที่มีคุณภาพตั้งแตTในแปลงจนถึงแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhจึงมีความ
จำเปiนอยTางยิ่ง แตTเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรสTวนมากยังขาดความรูFความเขFาใจในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ตั้งแตTการปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามระบบรับรอง
มาตรฐานตTาง ๆ และการเพิ่มมูลคTาของผลผลิต ทำใหFผลผลิตยังมีคุณภาพไมTตรงตามที่ความตFองการของตลาด
เพื่อแกFป~ญหาดังกลTาว จึงตFองมีการสTงเสริมใหFเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใชFกระบวนการที่มีคุณภาพทำใหFผลผลิต ที่ไดFสอดคลFองกับ
ความตFองการของตลาด สามารถสรFางมูลคTาเพิ่มใหFกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชTองทางการตลาด เพื่อใหFเกิด
ความยั่งยืนในอาชีพตTอไป
นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยเพิ่มวTา สิ่งสำคัญในการแปรรูปและเพิ่ม
มูลคTาสมุนไพร เพื่อเปiนการรักษาคุณภาพและประโยชนhของสมุนไพร โดยปกติแลFวคุณภาพของผลิตภัณฑh
สมุนไพร มีความผกผันกับเวลา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑhจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น การแปรรูป
ผลิตภัณฑhสมุนไพร ใหFอยูTในรูปที่เหมาะสมจะทําใหFผลิตภัณฑhนั้นคงสภาพอยูTไดFนาน โดยเฉพาะอยTางยิ่งผูFผลิตที่
อยูTหTาง ไกลจากผูFบริโภค การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษายิ่งมีความสําคัญมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเปลี่ยนลักษณะ
ของผลิตภัณฑh ใหFเหมาะสมในเชิงการคFา หรือการนําไปใชFประโยชนhในดFานอื่นๆ และชTวยเพิ่มมูลคTาของ
ผลิตภัณฑhใหFสูงขึ้น ซึ่งหากกลุTมเกษตรกรมีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพแลFวการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป
เพื่อสรFางมูลคTาเพิ่มก็จะเปiนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำใหFผูFบริโภคที่มีความสนใจดFานการใชFสมุนไพรจะไดF
สมุนไพรที่ปลอดภัยไปใชFและชTวยสรFางอาชีพและรายไดFใหFกับเกษตรกรและชุมชนไดFอยTางยั่งยืน

วันที่ 26 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ หFองประชุมศูนยhวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTม
อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดการอบรมภายใตFโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคFาเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมสTงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการคFา
และพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร รุTนที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรเขFารTวมการอบรมกวTา 90 ราย เพื่อ
เปiนถTายทอดความรูFใหFกับกลุTมเกษตรกรที่สนใจการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการคFา และการพัฒนาการแปรรูปเพือ่
สรFางมูลคTาเพิ่มใหFกับชุมชน เกิดทักษะในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเปiนที่ตFองการของตลาด
รวมทั้งยังเปiนแหลTงวัตถุดิบที่สำคัญในการแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhตTางๆ สรFางรายไดFใหFกับคนในชุมชนไดFอยTาง
มั่นคง
นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยวTา จังหวัดนครพนม ไดFเห็นถึง
ความสำคัญในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
โดยเฉพาะการสTงเสริมในการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการคFาและพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร ซึ่ง
ไดFมีการประชาสัมพันธhรับสมัครเกษตรกรทีม่ ีความสนใจในการผลิตพืชสมุนไพรเขFารTวมโครงการ พรFอม

คัดเลือกกลุTมเกษตรกรที่มีความพรFอม กลุTมละ 15 ราย มีพื้นที่จำนวน 1 ไรT โดยแบTงออกเปiนจำนวน 3 รุTน
ดำเนินการอบรมถTายทอดความรูFและทักษะที่จำเปiนในการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อใหFไดFสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยสูTผบูF ริโภค จากกระแสความใสTใจสุขภาพของคนในป~จจุบัน และตFองการหลีกเลี่ยงการใชFสารเคมี ทำ
ใหFเกิดความตFองการบริโภคผลิตภัณฑhจากสมุนไพรประเภทตTาง ๆ ในการดูแลสุขภาพอยTางกวFางขวางเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งที่เปiนอาหาร ยาผลิตภัณฑhเสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑhที่ใชFในสปา สTงผลใหFมีความตFองการ
พืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นดFวย ดังนั้น การผลิตที่มีคุณภาพตั้งแตTในแปลงจนถึงแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhจึงมีความ
จำเปiนอยTางยิ่ง แตTเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรสTวนมากยังขาดความรูFความเขFาใจในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ตั้งแตTการปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามระบบรับรอง
มาตรฐานตTาง ๆ และการเพิ่มมูลคTาของผลผลิต ทำใหFผลผลิตยังมีคุณภาพไมTตรงตามที่ความตFองการของตลาด
เพื่อแกFป~ญหาดังกลTาว จึงตFองมีการสTงเสริมใหFเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใชFกระบวนการที่มีคุณภาพทำใหFผลผลิต ที่ไดFสอดคลFองกับ
ความตFองการของตลาด สามารถสรFางมูลคTาเพิ่มใหFกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชTองทางการตลาด เพื่อใหFเกิด
ความยั่งยืนในอาชีพตTอไป
นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยเพิ่มวTา สิ่งสำคัญในการแปรรูปและเพิ่ม
มูลคTาสมุนไพร เพื่อเปiนการรักษาคุณภาพและประโยชนhของสมุนไพร โดยปกติแลFวคุณภาพของผลิตภัณฑh
สมุนไพร มีความผกผันกับเวลา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑhจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น การแปรรูป
ผลิตภัณฑhสมุนไพร ใหFอยูTในรูปที่เหมาะสมจะทําใหFผลิตภัณฑhนั้นคงสภาพอยูTไดFนาน โดยเฉพาะอยTางยิ่งผูFผลิตที่
อยูTหTาง ไกลจากผูFบริโภค การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษายิ่งมีความสําคัญมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเปลี่ยนลักษณะ
ของผลิตภัณฑh ใหFเหมาะสมในเชิงการคFา หรือการนําไปใชFประโยชนhในดFานอื่นๆ และชTวยเพิ่มมูลคTาของ
ผลิตภัณฑhใหFสูงขึ้น ซึ่งหากกลุTมเกษตรกรมีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพแลFวการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป
เพื่อสรFางมูลคTาเพิ่มก็จะเปiนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำใหFผูFบริโภคที่มีความสนใจดFานการใชFสมุนไพรจะไดF
สมุนไพรที่ปลอดภัยไปใชFและชTวยสรFางอาชีพและรายไดFใหFกับเกษตรกรและชุมชนไดFอยTางยั่งยืน

https://youtu.be/cPCH8Q9XbYo

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ เครือขTายศูนยhเรียนรูFการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคFาเกษตร ชุมชนนาถTอน บFานนาถTอนเหนือ หมูTที่ 12 ตำบลนาถTอน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นางสาวกัญณฐา อภินนทhธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดงานวันถTายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มตFน
ฤดูกาลผลิตใหมT (Field day) ประจำป_ 2564 โดยมีนางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม กลTาวรายงานถึง
วัตถุประสงคhในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการใหFบริการดFานการเกษตร แบบครบวงจร พรFอมจัดแสดง
นิทรรศการองคhความรูFในกาลดตFนทุนการผลิตแกTเกษตรกร พรFอมแกFไขป~ญหาดFานการเกษตรในพื้นที่ โดยมี
หัวหนFาสTวนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่เขFารTวมกิจกรรมในครั้งนี้มากกวTา 200 คน
นางสาวกัญณฐา อภินนทhธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปWดเผยวTา กระทรวงเกษตรและสหกรณh ไดFมี
นโยบายและมอบหมายใหFกรมสTงเสริมการเกษตรเปiนหนTวยงานในการจัดตั้งศูนยhเรียนรูFการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคFาเกษตร (ศพก.)ขึ้น ในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนยh ซึ่งเปiนจุดที่จะถTายทอดองคh
ความรูFในการทำการเกษตร โดยเนFนการลดตFนทุนการผลิต การใชFเทคโนโลยีมาชTวยในการผลิตและผลิตสินคFา
ที่มีคุณภาพ โดยภายใน ศพก. จะมีเกษตรกรตFนแบบที่คอยใหFความรูFและถTายทอดเทคโนโลยีแกTเกษตรกรที่
สนใจ ซึ่งจะมีหลักสูตรและฐานการเรียนรูFตTางๆ สำหรับองคhความรูFที่เกษตรกรมีอยูTจะนำมาประยุกตhใชFรTวมกับ

เทคโนโลยีที่มีการสTงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ใหFสามารถพึ่งพาตนเอง และทำการเกษตรที่ยั่งยืนไดF
ในอนาคต ซึ่งจากการคัดเลือกพื้นที่ในการเปiนจุดถTายทอดความรูFแกTเกษตรกร เพื่อเตรียมความพรFอมสูTการ
ผลิตในฤดูกาลผลิตใหมTในป_นี้ของอำเภอธาตุพนม ซึ่งมีสินคFาเดTนคือขFาว และเปiนพื้นที่ที่มีการปลูกขFาวคุณภาพ
ดีอีกแหTงหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยมีการนำเทคโนโลยีและการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย สรFางมูลคTาเพิ่ม
พรFอมกับการรวมกลุTมของเกษตรกรในพื้นที่ที่เขFมแข็ง จึงเปiนจุดถTายทอดความรูFไปสูTเกษตรกรในพื้นที่ไดFอยTาง
เหมาะสม
สำหรับการจัดงานวันถTายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มตFนฤดูกาลผลิตใหมT (Field day) ประจำป_ 2564 มี
วัตถุประสงคhเพื่อถTายทอดองคhความรูFและชTวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจประสบป~ญหาดFานการเกษตร โดย
เกษตรกรที่มารTวมกิจกรรมในวันนี้จะไดFรับการถTายทอดองคhความรูFตามสถานีเรียนรูF โดยมีการแบTงเปiนกลุTม
เกษตรกรออกเปiนกลุTมยTอยเพื่อเขFาเรียนรูFภายใตF 5 สถานีเรียนรูF ไดFแกT สถานีเรียนรูFที่ 1 การปลูกขFาวครบวงจร
ซึ่งมีหลักสูตรการลดตFนทุนการผลิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคFา การเพิ่มมูลคTาและการ
เชื่อมโยงดFานการตลาด สถานีเรียนรูFที่ 2 การปลูกถั่วลิสงครบวงจร เกษตรกรจะไดFเรียนรูFถึงการผลิตและการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคTาของผลผลิต สถานีเรียนรูFที่ 3 การผลิตสารภัณฑh เรียนรูFการผลิตและกาสรใชFสารชีวภัณฑh
เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสถานีเรียนรูFที่ 4 ปศุสัตวh โดยมีการสาธิตการนำฟางขFาวไปผลิตอาหารสัตวh พรFอม
การใชFประโยชนhเพื่อลดป~ญหาการเผาฟางขFาว สถานีเรียนรูFที่ 4 ประมง เรียนรูFการเพาะเลี้ยงและสรFางรายไดF
จากการเพาะเลี้ยงสัตวhน้ำ
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหนTวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่คอยใหFบริการดFาน
การเกษตรแบบครบวงจร ทำใหFเกษตรกรไดFรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันตTอสถานการณhในการ
พัฒนาดFานการเกษตรในพื้นที่อยTางเต็มที่

สำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกTน สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
บริหารจัดการการผลิตสินคFาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (AgriMap) ป_ 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกTน โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูFอำนวยการ
สำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกTน เปiนประธานเปWดสัมมนา กลTาวรายงาน
โดย นางสาวเกศณี เถื่อนบัวระบัติ ผูFอำนวยการกลุTมสTงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูFอำนวยการสำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัด
ขอนแกTน กลTาววTา การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เปiนหัวใจสำคัญของการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรใหFสอดคลFองกับความตFองการของตลาด ซึ่งเปiนเรื่องสำคัญอยTางยิ่งในการดูแลเกษตรกรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณh โดยตFองยึดหลักการของพื้นที่ที่เกษตรกรใชFเปiนฐานการผลิตวTา สภาพ
ดิน น้ำ ฝน อากาศ แสงแดด ลม ฯลฯ เปiนอยTางไร พืช ปศุสัตวh ประมงที่เกษตรกรจะปลูกจะเลี้ยงตFองการ
อาหาร อุณหภูมิ แสง อยTางไร ตลอดฤดูกาลผลิต หรือตลอดป_ แลFวนำมาจับคูTใหFเหมาะสมกันที่สุดหรืออาจใชF
เกณฑhของ Soil Suitability และ Crop Requirement มาจับคูTกัน
ทั้งนี้ ตFองมีการตลาดรองรับอยTางแนTนอนดFวย เพื่อใหFตFนทุนของเกษตรกรต่ำสุด ประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด เมื่อผลิตแลFวตFองขายไดFในราคาที่เกษตรกรอยูTไดFอยTางมีความสุข ไมTทำลายธรรมชาติและภูมิ
สังคม ซึ่งถือวTานักวิชาการสTงเสริมการเกษตรทุกคนตFองรูFตFองเขFาใจพื้นที่ของตัวเอง จึงจะดูแลและสTงเสริม
เกษตรกรแตTละรายไดFอยTางเห็นผล กรมสTงเสริมการเกษตรไดFใหFความสำคัญของงานการบริหารจัดการพื้นที่

เหมาะสมนFอย (S3) หรือไมTเหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกขFาวและพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ ใหFเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินคFาเดิมในพื้นที่ที่ไมTเหมาะสมไปสูTการผลิตสินคFาชนิดใหมTที่มีความ
เหมาะสม ตั้งแตT ป_ 2559 จนถึงป~จจุบันที่จะเปiนกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงกับศูนยhเรียนรูFการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญTในอนาคต

วันนี้(26 มี.ค.64)ที่บริเวณสนามหนFาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูFวTา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พรFอมดFวยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัด นายศารุมภh โหมTงสูง
เนิน พาณิชยhจังหวัด รTวมกันเปWดงานวันกินขFาวโพดหวาน ชTวยเหลือเกษตรกรโคราช เดFอ ครั้ง ที่ 2 ภายหลังใน
ครั้งที่ 1 ไดFรับเสียงตอบรับจากทั้งประชาชนและเกษตรกรนำขFาวโพดหวานมาจำหนTาย และมาเลือกซื้อ
ขFาวโพดคุณภาพเปiนจำนวนมาก จึงตFองมีการจัดขึ้นเปiนครั้งที่ 2 เพื่อชTวยเหลือเกษตรกรผูFปลูกขFาวโพดหวาน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากสถานการณhการแพรTระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหFขFาวโพดหวานลFน
ตลาด ราคาตกต่ำ โดยกิจกรรมในวันนี้ไดFมีการนำขFาวโพดหวานจำนวน กวTา 20 ตัน มาจำหนTายใหFกับ
ประชาชน หนTวยงานภาครัฐเอกชนไดFเลือกซื้อ ในราคากิโลกรัมละ 3.5 บาท พรFอมทั้งมีการแจกขFาวโพดหวาน
ตFมใหFกับประชาชนไดFชิมอีกดFวย
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูFวTาราชการจังหวัดนครราชสีมา กลTาววTา สถานการณhราคาขFาวโพดหวานใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มกลับเขFาสูTภาวะปกติแลFว หลังจากทุกภาคสTวนไดFรTวมมือกันในการชTวยเหลือ
เกษตรผูFปลูกขFาวโพดหวาน ดFวยการจัดงานวันกิจขFาวโพดหวาน ขึ้น ในครั้งที่ 1 จนตFองมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ตFอง
ขอขอบคุณทุกสTวน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่รTวมกันอุดหนุนสินคFา
ขFาวโพดหวานของเกษตรกร ขณะนี้ราคาขFาวโพดหวานในตลาดมีการขยับราคาขึ้นแลFว กก.ละ 45 บาท เนื่องจากมีประชาชนเดินทางเขFาไปซื้อถึงหนFาสวนมากขึ้น รวมทั้งหFางรFานขนาดใหญTใหFความ

สนใจ ติดตTอไปจำหนTายเปiนจำนวนมาก จนทำใหFสถานการณhราคากลับเขFาสูTภาวะปกติแลFว แตTยังคงมีผลผลิต
ตกคFาง อีก กวTา 1,000 ไรT แตTคาดวันภายในวันที่ 15 เมย นี้ ผลผลิตก็จะทยอยออกสูTตลาดจนหมด
ดFานนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลTาววTา หลังจากที่สถานการณhราคาขFาวโพด
หวานกลับเขFาสูTภาวะปกติ จากความรTวมมือของทุกภาคสTวนในการแกFไขป~ญหา ผลผลิตทางเกษตรตTอไปที่ตFอง
จับตามองคือ มะมTวง ซึ่งคาดวTา จะออกมาสูTตลาดในชTวงกลางเดือน เมษายน นี้เปiนจำนวนมาก ทั้งนี้อยาก
ประชาสัมพันธhใหFประชาชน ชTวยบริโภคผลไมFพื้นถิ่นในจังหวัด เพื่อเปiนการบรรเทาป~ญหาผลผลิตทาง
การเกษตรลFนตลาด
อยTางไรก็ตาม ทTามกลางวิกฤตไวรัสโควิด-19 ถือเปiนชTวงพลิกวิกฤตใหFเปiนโอกาสที่คนในประเทศจะไดF
บริโภคผลผลิตทางการเกษตร เชTนมะมTวง เกรด เอ ที่สTวนใหญTจะสTงออก แตTดFวยชTวงนี้ไมTสามารถสTงออกไป จึง
ตFอง สTงขายในประเทศแทน ทำใหFประชาชนไดFบริโภคของที่มีคุณภาพสูง นายกังสดาล กลTาว

