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กรมส&งเสริมการเกษตร สรEางช&างเกษตรทEองถ่ิน สนับสนุนใหEเกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิค

การใชEและซ&อมแซมเคร่ืองยนตQเกษตร ใหEสามารถตรวจเช็ค ซ&อมแซมเคร่ืองยนตQเกษตรของตนเอง และ

เกษตรกรดEวยกันในทEองถ่ิน เพ่ือปรับตัวรองรับการใชEเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก 

เม่ือวันท่ี 26 มี.ค. นายเขFมแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสTงเสริมการเกษตร เปWดเผยวTา กรมสTงเสริม

การเกษตรไดFจัดทำโครงการชTางเกษตรทFองถ่ินมาต้ังแตTป_ 2557 เพ่ือสรFาง “ชTางเกษตรทFองถ่ิน” ใหFมีทักษะใน

การซTอมแซมเคร่ืองยนตhเกษตร โดยแบTงเปiน 3 ระดับ ประกอบดFวย ชTางเกษตรทFองถ่ินระดับท่ี 1 มีทักษะใน

การใชFและบำรุงรักษาเคร่ืองยนตhเกษตรไดFอยTางถูกตFอง มี ชTางเกษตรทFองถ่ินระดับท่ี 2 จะคัดเลือกผูFผTานการ

ฝnกอบรมชTางเกษตรระดับท่ี 1 เพ่ือพัฒนาทักษะชTางในการซTอมแซม บำรุงรักษาเคร่ืองยนตhเกษตรเพ่ิมเติม ใหF

สามารถบริการตรวจเช็ค ซTอมแซมเคร่ืองยนตhเกษตรเบ้ืองตFนใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงในทFองถ่ินไดF และชTาง

เกษตรทFองถ่ินระดับท่ี 3 จะคัดเลือกผูFผTานการฝnกอบรมชTางเกษตรระดับท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะชTางและเทคนิค

การซTอมแซมบำรุงรักษาเคร่ืองยนตhเกษตร ใหFสามารถบริการตรวจเช็คซTอมแซมใหญT เคร่ืองยนตhเกษตร 

(Overhaul) ใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงในทFองถ่ินไดF  



สำหรับในป_ 2564 กรมสTงเสริมการเกษตร ไดFดำเนินการสนับสนุนใหFเกิดชTางเกษตรทFองถ่ินประจำ

แปลงใหญT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำเกษตรแบบแปลงใหญT ท่ีสามารถลดตFนทุนการเกษตรและเพ่ิมรายไดFใหF

สมาชิกเกษตรกรมากข้ึน พรFอมปรับหลักสูตรใหมTเปiน หลักสูตรพ้ืนฐาน คือมุTงเนFนใหFเกษตรกรน้ัน มีทักษะใน

การใชFและบำรุงรักษาเคร่ืองยนตhเกษตรอยTางถูกตFอง เชTน การเปล่ียนถTายน้ำมันเคร่ือง การเปล่ียนกรองน้ำมัน

เช้ือเพลิง การลFางกรองอากาศ การเปล่ียนถTายน้ำหลTอเย็น เปiนตFน และหลักสูตรเนFนหนัก มุTงเนFนใหFเกษตรท่ี

ผTานการอบรมจากหลักสูตรชTางพ้ืนฐาน ไดFตTอยอดความรูFในดFานทักษะเชิงชTางซTอมบำรุง 

โดยหลักสูตรจะมีการถอด-ประกอบเคร่ืองยนตh ซTอมแซมระบบกำลังอัด รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหh

และแกFไขป~ญหาขFอขัดขFองในการทำงานและช้ินสTวนของเคร่ืองยนตh ซ่ึงจะสTงผลใหFเกษตรกรสามารถนำความรูF

ไปปฏิบัติเพ่ือลดคTาใชFจTายในการซTอมแซมเคร่ืองจักรกลของตนเองไดF และสามารถใหFบริการตรวจเช็ค 

ซTอมแซมใหญTเคร่ืองยนตhเกษตร (Overhaul) ใหFแกTเกษตรกรขFางเคียงไดF โดยเจFาหนFาท่ีสTงเสริมการเกษตรท่ัว

ประเทศจะคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีของตน ท่ีมีความพรFอมเขFารับการฝnกอบรมในกิจกรรมสรFางชTางเกษตร

ทFองถ่ินหลักสูตรพ้ืนฐาน จำนวน 3,600 ราย และหลักสูตรเนFนหนัก 400 ราย ภายใตFโครงการสTงเสริมการใชF

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ป_งบประมาณ 2564 เพ่ือสรFางชTางเกษตรประจำทFองถ่ินรองรับการเติบโตอยTาง

รวดเร็วของการใชFเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

“ป~จจุบัน กรมสTงเสริมการเกษตรสามารถสรFางชTางเกษตรทFองถ่ินกวTาหม่ืนราย มุTงเนFนการพัฒนา

ทักษะและเทคนิคการซTอมแซมเคร่ืองยนตhเกษตร เพ่ือนำความรูFไปปฏิบัติซTอมแซม บำรุงเคร่ืองยนตhเกษตรของ

ตนเองและของเกษตรกรในชุมชน ซ่ึงนอกจากจะชTวยลดคTาใชFจTายแลFว ยังกTอใหFเกิดรายไดFแกTผูFผTานการอบรม

ชTางเกษตรทFองถ่ินอีกดFวย”อธิบดีกรมสTงเสริมการเกษตร กลTาว 

 นายละออง พลายระหาร ชTางเกษตรทFองถ่ินตFนแบบมืออาชีพ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ผูFผTานการ

ฝnกอบรมหลักสูตรชTางเกษตรทFองถ่ินระดับ 3 เม่ือป_ 2562 เปWดเผยวTา โดยพ้ืนฐานมีความรูFดFานชTางอยูTระดับ

หน่ึงและทำอาชีพเกษตรเปiนหลัก โดยทำหนFาท่ีเปiนอาสาสมัครเกษตรกรหมูTบFาน (อกม.) จนกระท่ังกรม

สTงเสริมการเกษตร ไดFคัดเลือกใหFเขFาอบรมชTางเกษตรทFองถ่ินท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงสTวนใหญTจะเนFนเร่ืองการซTอม

บำรุงเคร่ืองยนตhยนตhขนาดเล็ก ท่ีเกษตรกรนิยมใชFท่ัวไป จนทำใหFสามารถนำมาปฏิบัติจริงและสามารถ

ถTายทอดความรูFใหFกับเกษตรกรท่ีมีความสนใจไดF รวมถึงใหFบริการซTอมบำรุงเคร่ืองยนตhเกษตรใหFกับเกษตรกร

ในชุมชน ซ่ึงกTอใหFเกิดรายไดFจากงานซTอมบำรุงเคร่ืองยนตhเกษตร ถึงป_ละไมTนFอยกวTา 15,000 บาท และดFวย

เปiนคนท่ีชอบประดิษฐhและดัดแปลง จึงซ้ือเคร่ืองยนตhและอะไหลTเกTา เชTน เคร่ืองสูบน้ำ มาซTอมดัดแปลงใหFใชF

งานไดFเปiนปกติ เพ่ือจำหนTายใหFกับเกษตรกรในราคาเคร่ืองละ 1,000-1,500 บาท สำหรับใหFเกษตรกรท่ีมีทุน

นFอยไดFมีโอกาสเขFาถึง 

 “การทำเกษตรในยุคป~จจุบัน มีการใชFเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองยนตhเกษตรเพ่ือลดแรงงานคน จึงมี

ความจำเปiนท่ีเกษตรกรจะตFองมีความรูFเก่ียวกับการซTอมบำรุงเคร่ืองยนตhเกษตร เพ่ือลดคTาใชFจTาย ซ่ึงหากไมTมี

ความรูFพ้ืนฐานดFานชTางอยูTเลย ก็จะตFองจFางทุกคร้ังไป ซ่ึงจะเปiนตFนทุนการผลิตท่ีคTอนขFางสูง โดยป~จจุบัน 

นอกจากจะทำหนFาท่ีเปiนชTางเกษตรทFองถ่ิน ใหFบริการซTอมบำรุงเคร่ืองยนตhเกษตรท่ีบFานของตนเอง ณ 

บFานเลขท่ี 709 ตำบลดอนเจดียh อำเภอดอนเจดียh จังหวัดสุพรรณบุรีแลFว ยังทำหนFาท่ีถTายทอดความรูF เปiนผูFใหF

คำปรึกษา แกFไขป~ญหา และใหFบริการซTอมแซมเคร่ืองยนตhเกษตรใหFแกTเกษตรกรประจำแปลงใหญT ณ ตำบล

ดอนเจดียh อำเภอดอนเจดียh จังหวัดสุพรรณบุรี อีกดFวย”นายละออง กลTาว  



 

 

 
นายณัฏฐกิตต์ิ ของทิพยQ รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กลTาววTา กรมสTงเสริมการเกษตรไดFส่ัง

การใหFเจFาหนFาท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ เรTงลงพ้ืนท่ีสรFางความรูFความเขFาใจเชิงรุกกับเกษตรกรกลุTม

แปลงใหญTท่ีเสนอความตFองการเขFารTวมโครงการยกระดับแปลงใหญTดFวยเกษตรสมัยใหมTและเช่ือมโยงตลาดใหF

ไดFรับทราบ ท้ังในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี ข้ันตอนการจัดซ้ือ และประโยชนhท่ี

เกษตรกรจะไดFรับจากการเขFารTวมโครงการ รวมท้ังไดFเนFนย้ำใหFเจFาหนFาท่ีสTงเสริมการเกษตรการเกษตรเขFาไป

ชTวยเหลือเกษตรกรกลุTมแปลงใหญTในการดำเนินงานทุกข้ันตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการ

จัดทำบัญชี เพ่ือใหFบรรลุวัตถุประสงคhของโครงการ ดังน้ันเพ่ือเปiนการเรTงรัดการดำเนินการใหFทันกำหนดเวลา 

จึงไดFลงพ้ืนท่ีจังหวัดตTางๆ เพ่ือรTวมช้ีแจงใหFขFอมูล สรFางความเขFาใจและความม่ันใจใหFกับเกษตรกรกลุTมแปลง

ใหญTท่ีอยูTระหวTางดำเนินการจดทะเบียนเปiนนิติบุคคล หรืออยูTระหวTางการพิจารณาทบทวนการเขFารTวม

โครงการ เพ่ือท่ีเกษตรกรกลุTมแปลงใหญTจะไมTเสียโอกาสเขFาถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมTในการพัฒนา

อาชีพตTอไป 

 ดFานนายเอนก รัตนQรองใตE เกษตรจังหวัดอุดรธานี กลTาววTา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีไดF

จัดการประชุมช้ีแจงและใหFขFอมูลแกTกลุTมแปลงใหญTท่ีเขFารTวมโครงการยกระดับแปลงใหญTดFวยเกษตรสมัยใหมT

และเช่ือมโยงตลาด ในวันท่ี 27 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัด



อุดรธานี ซ่ึงไดFเชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมารTวมใหFความรูFเร่ือง การจดทะเบียนเปiนนิติบุคคล

ตามประมวลแพTงและพาณิชยhดFวย 

 สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุTมแปลงใหญTเสนอความ

ตFองการเขFารTวมโครงการ จำนวน 108 แปลง โดยเปiนกลุTมแปลงใหญTท่ีดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 19 

แปลง กรมการขFาว 64 แปลง กรมปศุสัตวh 7 แปลง การยางแหTงประเทศไทย 15 แปลง กรมหมTอนไหม 1 

แปลง และกรมประมง 2 แปลง โดยมีกลุTมแปลงใหญTยืนยันเขFารTวมโครงการ 71 แปลง คิดเปiน 66% แบTงเปiน

กลุTมแปลงใหญTท่ีดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการขFาว 37 แปลง กรมปศุสัตวh 5 แปลง การ

ยางแหTงประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะท่ีมีกลุTมแปลงใหญTท่ียืนยันไมTเขFารTวมโครงการ 

37 แปลง คิดเปiน 34% โดยเปiนกลุTมแปลงใหญTท่ีดูแลโดยกรมสTงเสริมการเกษตร 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% 

 ท้ังน้ี โครงการยกระดับแปลงใหญTดFวยเกษตรสมัยใหมTและเช่ือมโยงตลาด มีวัตถุประสงคhเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตFนทุนการผลิตใหFกับเกษตรกรหรือกลุTมเกษตรกร โดยการประยุกตhใชFเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสูTสินคFาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลFองกับความตFองการ

ของตลาด และอุตสาหกรรมตTอเน่ือง 

 

******************************** 

 

กลุTมเผยแพรTและประชาสัมพันธh: ขTาวสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี : ขFอมูล 

มีนาคม 2564 

  



 

 
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ไดFประชาสัมพันธhขTาวสTงเสริมการเกษตรผTานรายการคนไทยหัวใจเกษตร ชTวง

ขTาวเกษตรรอบวัน สถานีโทรทัศนh MCOTHD ชTอง 30 โดยออกอากาศเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564  

เร่ือง "ผวจ.นนทบุรี สาธิตการป~ดดอกทุเรียน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต"  

  



 

 
วันน้ี (26 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณ หFองประชุมศูนยhวิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครพนม (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTม

อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดการอบรมภายใตFโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคFาเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมสTงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือการคFา

และพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร รุTนท่ี 2 ซ่ึงมีเกษตรกรเขFารTวมการอบรมกวTา 90 ราย เพ่ือ

เปiนถTายทอดความรูFใหFกับกลุTมเกษตรกรท่ีสนใจการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการคFา และการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือ

สรFางมูลคTาเพ่ิมใหFกับชุมชน เกิดทักษะในการผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปiนท่ีตFองการของตลาด 

รวมท้ังยังเปiนแหลTงวัตถุดิบท่ีสำคัญในการแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhตTางๆ สรFางรายไดFใหFกับคนในชุมชนไดFอยTาง

ม่ันคง 

 นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยวTา จังหวัดนครพนม ไดFเห็นถึง

ความสำคัญในการดำเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดนครพนม 

โดยเฉพาะการสTงเสริมในการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือการคFาและพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร ซ่ึง

ไดFมีการประชาสัมพันธhรับสมัครเกษตรกรท่ีมีความสนใจในการผลิตพืชสมุนไพรเขFารTวมโครงการ พรFอม

คัดเลือกกลุTมเกษตรกรท่ีมีความพรFอม กลุTมละ 15 ราย มีพ้ืนท่ีจำนวน 1 ไรT โดยแบTงออกเปiนจำนวน 3 รุTน 

ดำเนินการอบรมถTายทอดความรูFและทักษะท่ีจำเปiนในการผลิตพืชสมุนไพร เพ่ือใหFไดFสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัยสูTผูFบริโภค จากกระแสความใสTใจสุขภาพของคนในป~จจุบัน และตFองการหลีกเล่ียงการใชFสารเคมี ทำ

ใหFเกิดความตFองการบริโภคผลิตภัณฑhจากสมุนไพรประเภทตTาง ๆ ในการดูแลสุขภาพอยTางกวFางขวางเพ่ิมมาก

ข้ึน ท้ังท่ีเปiนอาหาร ยาผลิตภัณฑhเสริมอาหาร เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑhท่ีใชFในสปา สTงผลใหFมีความตFองการ

พืชสมุนไพรจึงมีเพ่ิมข้ึนดFวย ดังน้ัน การผลิตท่ีมีคุณภาพต้ังแตTในแปลงจนถึงแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhจึงมีความ

จำเปiนอยTางย่ิง แตTเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรสTวนมากยังขาดความรูFความเขFาใจในกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสม ต้ังแตTการปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การปฏิบัติตามระบบรับรอง

มาตรฐานตTาง ๆ และการเพ่ิมมูลคTาของผลผลิต ทำใหFผลผลิตยังมีคุณภาพไมTตรงตามท่ีความตFองการของตลาด 

เพ่ือแกFป~ญหาดังกลTาว จึงตFองมีการสTงเสริมใหFเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม



ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใชFกระบวนการท่ีมีคุณภาพทำใหFผลผลิต ท่ีไดFสอดคลFองกับ

ความตFองการของตลาด สามารถสรFางมูลคTาเพ่ิมใหFกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชTองทางการตลาด เพ่ือใหFเกิด

ความย่ังยืนในอาชีพตTอไป 

 นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยเพ่ิมวTา ส่ิงสำคัญในการแปรรูปและเพ่ิม

มูลคTาสมุนไพร เพ่ือเปiนการรักษาคุณภาพและประโยชนhของสมุนไพร โดยปกติแลFวคุณภาพของผลิตภัณฑh

สมุนไพร มีความผกผันกับเวลา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑhจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือเวลาเพ่ิมมากข้ึน การแปรรูป

ผลิตภัณฑhสมุนไพร ใหFอยูTในรูปท่ีเหมาะสมจะทําใหFผลิตภัณฑhน้ันคงสภาพอยูTไดFนาน โดยเฉพาะอยTางย่ิงผูFผลิตท่ี

อยูTหTาง ไกลจากผูFบริโภค การแปรรูปเพ่ือการเก็บรักษาย่ิงมีความสําคัญมากข้ึน อีกท้ังยังเพ่ือเปล่ียนลักษณะ

ของผลิตภัณฑh ใหFเหมาะสมในเชิงการคFา หรือการนําไปใชFประโยชนhในดFานอ่ืนๆ และชTวยเพ่ิมมูลคTาของ

ผลิตภัณฑhใหFสูงข้ึน ซ่ึงหากกลุTมเกษตรกรมีการผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพแลFวการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป

เพ่ือสรFางมูลคTาเพ่ิมก็จะเปiนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะทำใหFผูFบริโภคท่ีมีความสนใจดFานการใชFสมุนไพรจะไดF

สมุนไพรท่ีปลอดภัยไปใชFและชTวยสรFางอาชีพและรายไดFใหFกับเกษตรกรและชุมชนไดFอยTางย่ังยืน 

  

  



 

 

 
 

 วันท่ี 26 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณ หFองประชุมศูนยhวิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครพนม (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTม

อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดการอบรมภายใตFโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคFาเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมสTงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือการคFา

และพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร รุTนท่ี 2 ซ่ึงมีเกษตรกรเขFารTวมการอบรมกวTา 90 ราย เพ่ือ

เปiนถTายทอดความรูFใหFกับกลุTมเกษตรกรท่ีสนใจการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการคFา และการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือ

สรFางมูลคTาเพ่ิมใหFกับชุมชน เกิดทักษะในการผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปiนท่ีตFองการของตลาด 

รวมท้ังยังเปiนแหลTงวัตถุดิบท่ีสำคัญในการแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhตTางๆ สรFางรายไดFใหFกับคนในชุมชนไดFอยTาง

ม่ันคง 

 นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยวTา จังหวัดนครพนม ไดFเห็นถึง

ความสำคัญในการดำเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดนครพนม 

โดยเฉพาะการสTงเสริมในการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือการคFาและพัฒนาสรFางเครือขTายและการแปรรูปสมุนไพร ซ่ึง

ไดFมีการประชาสัมพันธhรับสมัครเกษตรกรท่ีมีความสนใจในการผลิตพืชสมุนไพรเขFารTวมโครงการ พรFอม



คัดเลือกกลุTมเกษตรกรท่ีมีความพรFอม กลุTมละ 15 ราย มีพ้ืนท่ีจำนวน 1 ไรT โดยแบTงออกเปiนจำนวน 3 รุTน 

ดำเนินการอบรมถTายทอดความรูFและทักษะท่ีจำเปiนในการผลิตพืชสมุนไพร เพ่ือใหFไดFสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัยสูTผูFบริโภค จากกระแสความใสTใจสุขภาพของคนในป~จจุบัน และตFองการหลีกเล่ียงการใชFสารเคมี ทำ

ใหFเกิดความตFองการบริโภคผลิตภัณฑhจากสมุนไพรประเภทตTาง ๆ ในการดูแลสุขภาพอยTางกวFางขวางเพ่ิมมาก

ข้ึน ท้ังท่ีเปiนอาหาร ยาผลิตภัณฑhเสริมอาหาร เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑhท่ีใชFในสปา สTงผลใหFมีความตFองการ

พืชสมุนไพรจึงมีเพ่ิมข้ึนดFวย ดังน้ัน การผลิตท่ีมีคุณภาพต้ังแตTในแปลงจนถึงแปรรูปเปiนผลิตภัณฑhจึงมีความ

จำเปiนอยTางย่ิง แตTเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรสTวนมากยังขาดความรูFความเขFาใจในกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสม ต้ังแตTการปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การปฏิบัติตามระบบรับรอง

มาตรฐานตTาง ๆ และการเพ่ิมมูลคTาของผลผลิต ทำใหFผลผลิตยังมีคุณภาพไมTตรงตามท่ีความตFองการของตลาด 

เพ่ือแกFป~ญหาดังกลTาว จึงตFองมีการสTงเสริมใหFเกษตรกรผูFผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใชFกระบวนการท่ีมีคุณภาพทำใหFผลผลิต ท่ีไดFสอดคลFองกับ

ความตFองการของตลาด สามารถสรFางมูลคTาเพ่ิมใหFกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชTองทางการตลาด เพ่ือใหFเกิด

ความย่ังยืนในอาชีพตTอไป 

นายชุมพล แยFมวิจิตรจรรยา หัวหนFากลุTมอารักขาพืช เปWดเผยเพ่ิมวTา ส่ิงสำคัญในการแปรรูปและเพ่ิม

มูลคTาสมุนไพร เพ่ือเปiนการรักษาคุณภาพและประโยชนhของสมุนไพร โดยปกติแลFวคุณภาพของผลิตภัณฑh

สมุนไพร มีความผกผันกับเวลา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑhจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือเวลาเพ่ิมมากข้ึน การแปรรูป

ผลิตภัณฑhสมุนไพร ใหFอยูTในรูปท่ีเหมาะสมจะทําใหFผลิตภัณฑhน้ันคงสภาพอยูTไดFนาน โดยเฉพาะอยTางย่ิงผูFผลิตท่ี

อยูTหTาง ไกลจากผูFบริโภค การแปรรูปเพ่ือการเก็บรักษาย่ิงมีความสําคัญมากข้ึน อีกท้ังยังเพ่ือเปล่ียนลักษณะ

ของผลิตภัณฑh ใหFเหมาะสมในเชิงการคFา หรือการนําไปใชFประโยชนhในดFานอ่ืนๆ และชTวยเพ่ิมมูลคTาของ

ผลิตภัณฑhใหFสูงข้ึน ซ่ึงหากกลุTมเกษตรกรมีการผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพแลFวการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป

เพ่ือสรFางมูลคTาเพ่ิมก็จะเปiนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะทำใหFผูFบริโภคท่ีมีความสนใจดFานการใชFสมุนไพรจะไดF

สมุนไพรท่ีปลอดภัยไปใชFและชTวยสรFางอาชีพและรายไดFใหFกับเกษตรกรและชุมชนไดFอยTางย่ังยืน 

  



 
https://youtu.be/cPCH8Q9XbYo 

  



 
วันท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ท่ีบริเวณ เครือขTายศูนยhเรียนรูFการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคFาเกษตร ชุมชนนาถTอน บFานนาถTอนเหนือ หมูTท่ี 12 ตำบลนาถTอน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นางสาวกัญณฐา อภินนทhธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปiนประธานเปWดงานวันถTายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเร่ิมตFน

ฤดูกาลผลิตใหมT (Field day) ประจำป_ 2564 โดยมีนางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม กลTาวรายงานถึง

วัตถุประสงคhในการจัดงานในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในงานมีการใหFบริการดFานการเกษตร แบบครบวงจร พรFอมจัดแสดง

นิทรรศการองคhความรูFในกาลดตFนทุนการผลิตแกTเกษตรกร พรFอมแกFไขป~ญหาดFานการเกษตรในพ้ืนท่ี โดยมี

หัวหนFาสTวนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขFารTวมกิจกรรมในคร้ังน้ีมากกวTา 200 คน 

นางสาวกัญณฐา อภินนทhธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปWดเผยวTา กระทรวงเกษตรและสหกรณh ไดFมี

นโยบายและมอบหมายใหFกรมสTงเสริมการเกษตรเปiนหนTวยงานในการจัดต้ังศูนยhเรียนรูFการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคFาเกษตร (ศพก.)ข้ึน ในทุกอำเภอท่ัวประเทศ จำนวน 882 ศูนยh ซ่ึงเปiนจุดท่ีจะถTายทอดองคh

ความรูFในการทำการเกษตร โดยเนFนการลดตFนทุนการผลิต การใชFเทคโนโลยีมาชTวยในการผลิตและผลิตสินคFา

ท่ีมีคุณภาพ โดยภายใน ศพก. จะมีเกษตรกรตFนแบบท่ีคอยใหFความรูFและถTายทอดเทคโนโลยีแกTเกษตรกรท่ี

สนใจ ซ่ึงจะมีหลักสูตรและฐานการเรียนรูFตTางๆ สำหรับองคhความรูFท่ีเกษตรกรมีอยูTจะนำมาประยุกตhใชFรTวมกับ



เทคโนโลยีท่ีมีการสTงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหFสามารถพ่ึงพาตนเอง และทำการเกษตรท่ีย่ังยืนไดF

ในอนาคต ซ่ึงจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีในการเปiนจุดถTายทอดความรูFแกTเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพรFอมสูTการ

ผลิตในฤดูกาลผลิตใหมTในป_น้ีของอำเภอธาตุพนม ซ่ึงมีสินคFาเดTนคือขFาว และเปiนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขFาวคุณภาพ

ดีอีกแหTงหน่ึงของจังหวัดนครพนม โดยมีการนำเทคโนโลยีและการแปรรูปผลผลิตท่ีหลากหลาย สรFางมูลคTาเพ่ิม 

พรFอมกับการรวมกลุTมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีเขFมแข็ง จึงเปiนจุดถTายทอดความรูFไปสูTเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดFอยTาง

เหมาะสม 

สำหรับการจัดงานวันถTายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเร่ิมตFนฤดูกาลผลิตใหมT (Field day) ประจำป_ 2564 มี

วัตถุประสงคhเพ่ือถTายทอดองคhความรูFและชTวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีอาจประสบป~ญหาดFานการเกษตร โดย

เกษตรกรท่ีมารTวมกิจกรรมในวันน้ีจะไดFรับการถTายทอดองคhความรูFตามสถานีเรียนรูF โดยมีการแบTงเปiนกลุTม

เกษตรกรออกเปiนกลุTมยTอยเพ่ือเขFาเรียนรูFภายใตF 5 สถานีเรียนรูF ไดFแกT สถานีเรียนรูFท่ี 1 การปลูกขFาวครบวงจร 

ซ่ึงมีหลักสูตรการลดตFนทุนการผลิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคFา การเพ่ิมมูลคTาและการ

เช่ือมโยงดFานการตลาด สถานีเรียนรูFท่ี 2 การปลูกถ่ัวลิสงครบวงจร เกษตรกรจะไดFเรียนรูFถึงการผลิตและการ

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคTาของผลผลิต สถานีเรียนรูFท่ี 3 การผลิตสารภัณฑh เรียนรูFการผลิตและกาสรใชFสารชีวภัณฑh 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตสถานีเรียนรูFท่ี 4 ปศุสัตวh โดยมีการสาธิตการนำฟางขFาวไปผลิตอาหารสัตวh พรFอม

การใชFประโยชนhเพ่ือลดป~ญหาการเผาฟางขFาว สถานีเรียนรูFท่ี 4 ประมง เรียนรูFการเพาะเล้ียงและสรFางรายไดF

จากการเพาะเล้ียงสัตวhน้ำ 

นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหนTวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรท่ีคอยใหFบริการดFาน

การเกษตรแบบครบวงจร ทำใหFเกษตรกรไดFรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันตTอสถานการณhในการ

พัฒนาดFานการเกษตรในพ้ืนท่ีอยTางเต็มท่ี 

  



 
สำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแกTน สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

บริหารจัดการการผลิตสินคFาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-

Map) ป_ 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกTน โดยมีนายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผูFอำนวยการ

สำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแกTน เปiนประธานเปWดสัมมนา กลTาวรายงาน

โดย นางสาวเกศณี เถ่ือนบัวระบัติ ผูFอำนวยการกลุTมสTงเสริมและพัฒนาการผลิต 

นายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผูFอำนวยการสำนักงานสTงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัด

ขอนแกTน กลTาววTา การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) เปiนหัวใจสำคัญของการจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรใหFสอดคลFองกับความตFองการของตลาด ซ่ึงเปiนเร่ืองสำคัญอยTางย่ิงในการดูแลเกษตรกรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณh โดยตFองยึดหลักการของพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรใชFเปiนฐานการผลิตวTา สภาพ

ดิน น้ำ ฝน อากาศ แสงแดด ลม ฯลฯ เปiนอยTางไร พืช ปศุสัตวh ประมงท่ีเกษตรกรจะปลูกจะเล้ียงตFองการ

อาหาร อุณหภูมิ แสง อยTางไร ตลอดฤดูกาลผลิต หรือตลอดป_ แลFวนำมาจับคูTใหFเหมาะสมกันท่ีสุดหรืออาจใชF

เกณฑhของ Soil Suitability และ Crop Requirement มาจับคูTกัน  

ท้ังน้ี ตFองมีการตลาดรองรับอยTางแนTนอนดFวย เพ่ือใหFตFนทุนของเกษตรกรต่ำสุด ประสิทธิภาพการ

ผลิตสูงสุด เม่ือผลิตแลFวตFองขายไดFในราคาท่ีเกษตรกรอยูTไดFอยTางมีความสุข ไมTทำลายธรรมชาติและภูมิ

สังคม ซ่ึงถือวTานักวิชาการสTงเสริมการเกษตรทุกคนตFองรูFตFองเขFาใจพ้ืนท่ีของตัวเอง จึงจะดูแลและสTงเสริม

เกษตรกรแตTละรายไดFอยTางเห็นผล กรมสTงเสริมการเกษตรไดFใหFความสำคัญของงานการบริหารจัดการพ้ืนท่ี



เหมาะสมนFอย (S3) หรือไมTเหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีปลูกขFาวและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ใหFเกิดการ

ปรับเปล่ียนการผลิตจากชนิดสินคFาเดิมในพ้ืนท่ีท่ีไมTเหมาะสมไปสูTการผลิตสินคFาชนิดใหมTท่ีมีความ

เหมาะสม ต้ังแตT ป_ 2559 จนถึงป~จจุบันท่ีจะเปiนกลไกสำคัญในการเช่ือมโยงกับศูนยhเรียนรูFการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคFาเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญTในอนาคต 

  



 
วันน้ี(26 มี.ค.64)ท่ีบริเวณสนามหนFาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูFวTา

ราชการจังหวัดนครราชสีมา พรFอมดFวยนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัด นายศารุมภh โหมTงสูง

เนิน พาณิชยhจังหวัด รTวมกันเปWดงานวันกินขFาวโพดหวาน ชTวยเหลือเกษตรกรโคราช เดFอ คร้ัง ท่ี 2 ภายหลังใน

คร้ังท่ี 1 ไดFรับเสียงตอบรับจากท้ังประชาชนและเกษตรกรนำขFาวโพดหวานมาจำหนTาย และมาเลือกซ้ือ

ขFาวโพดคุณภาพเปiนจำนวนมาก จึงตFองมีการจัดข้ึนเปiนคร้ังท่ี 2 เพ่ือชTวยเหลือเกษตรกรผูFปลูกขFาวโพดหวาน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จากสถานการณhการแพรTระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหFขFาวโพดหวานลFน

ตลาด ราคาตกต่ำ โดยกิจกรรมในวันน้ีไดFมีการนำขFาวโพดหวานจำนวน กวTา 20 ตัน มาจำหนTายใหFกับ

ประชาชน หนTวยงานภาครัฐเอกชนไดFเลือกซ้ือ ในราคากิโลกรัมละ 3.5 บาท พรFอมท้ังมีการแจกขFาวโพดหวาน

ตFมใหFกับประชาชนไดFชิมอีกดFวย 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูFวTาราชการจังหวัดนครราชสีมา กลTาววTา สถานการณhราคาขFาวโพดหวานใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เร่ิมกลับเขFาสูTภาวะปกติแลFว หลังจากทุกภาคสTวนไดFรTวมมือกันในการชTวยเหลือ

เกษตรผูFปลูกขFาวโพดหวาน ดFวยการจัดงานวันกิจขFาวโพดหวาน ข้ึน ในคร้ังท่ี 1 จนตFองมีการจัดข้ึนอีกคร้ัง ตFอง

ขอขอบคุณทุกสTวน ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ท่ีรTวมกันอุดหนุนสินคFา

ขFาวโพดหวานของเกษตรกร ขณะน้ีราคาขFาวโพดหวานในตลาดมีการขยับราคาข้ึนแลFว กก.ละ 4-

5 บาท เน่ืองจากมีประชาชนเดินทางเขFาไปซ้ือถึงหนFาสวนมากข้ึน รวมท้ังหFางรFานขนาดใหญTใหFความ



สนใจ ติดตTอไปจำหนTายเปiนจำนวนมาก จนทำใหFสถานการณhราคากลับเขFาสูTภาวะปกติแลFว แตTยังคงมีผลผลิต

ตกคFาง อีก กวTา 1,000 ไรT แตTคาดวันภายในวันท่ี 15 เมย น้ี ผลผลิตก็จะทยอยออกสูTตลาดจนหมด 

ดFานนายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลTาววTา หลังจากท่ีสถานการณhราคาขFาวโพด

หวานกลับเขFาสูTภาวะปกติ จากความรTวมมือของทุกภาคสTวนในการแกFไขป~ญหา ผลผลิตทางเกษตรตTอไปท่ีตFอง

จับตามองคือ มะมTวง ซ่ึงคาดวTา จะออกมาสูTตลาดในชTวงกลางเดือน เมษายน น้ีเปiนจำนวนมาก ท้ังน้ีอยาก

ประชาสัมพันธhใหFประชาชน ชTวยบริโภคผลไมFพ้ืนถ่ินในจังหวัด เพ่ือเปiนการบรรเทาป~ญหาผลผลิตทาง

การเกษตรลFนตลาด  

อยTางไรก็ตาม ทTามกลางวิกฤตไวรัสโควิด-19 ถือเปiนชTวงพลิกวิกฤตใหFเปiนโอกาสท่ีคนในประเทศจะไดF

บริโภคผลผลิตทางการเกษตร เชTนมะมTวง เกรด เอ ท่ีสTวนใหญTจะสTงออก แตTดFวยชTวงน้ีไมTสามารถสTงออกไป จึง

ตFอง สTงขายในประเทศแทน ทำใหFประชาชนไดFบริโภคของท่ีมีคุณภาพสูง นายกังสดาล กลTาว 

 


