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ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 

1.รมว.เกษตรฯ ขอบคุณ อกม. เพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยจิตอาสา ลงพ้ืนที่เคียงข้างกับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลต่างๆ แก่
เกษตรกรในหมู่บ้าน 
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ฟ้าทะลายโจร 2.มรว.กษ.ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร ให้
เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ กว่า 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ 
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ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

3.เกษตรนครพนม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกษตรกรปลูกผักริมโขง 
เน้นการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ สู่การจำหน่ายตลาดโมเดอร์นเทรด เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

77 ข่าวเด็ด 

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



 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ อกม. ถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีช่วยปฏิบติัภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดว้ยจิตอาสา โดยลงพ้ืนท่ีเคียงขา้งกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเพ่ือประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูล
ต่างๆ แก่เกษตรกรในหมู่บา้นของตวัเอง ช่วยตรวจสอบความถกูตอ้งและเก็บรวบรวมเอกสาร รวมทั้งการรับฟังปัญหาจาก
เกษตรกรในพ้ืนท่ี พร้อมช่วยแนะน าแนวทางแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ และน าปัญหามาแจง้แก่หน่วยงาน เพื่อร่วมกนัหาทางช่วยเหลือ
เกษตรกรไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

        นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เกิดข้ึนตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2554 มีหนา้ท่ีประสานเช่ือมโยงการปฏิบติังานกบัอาสาสมคัรเกษตรสาขา
ต่างๆ ทั้ง 16 สาขา ซ่ึงประกอบดว้ย อาสาสมคัรเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมคัรฝนหลวง ครูบญัชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุ
สัตว ์หมอดินอาสา อาสาสมคัรสหกรณ์ อาสาสมคัรชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมคัรปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม อาสาสมคัรชาวนาชั้นน า อาสาสมคัรครูยาง สารวตัรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บา้น รวมทั้ง
เกษตรกร องคก์รเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการงานพฒันาการเกษตรของหมู่บา้นตามภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท าการคดัเลือกมาจากท่ีประชุมอาสาสมคัรเกษตรและผูแ้ทนเกษตรกรระดบั
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 1 คน ซ่ึงจะอยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี ปัจจุบนัมี อกม. จ านวน 75,155 ราย ทัว่ประเทศ ในส่วนของ
จงัหวดัสงขลา มี อกม. จ านวน 1,028 ราย และในอ าเภอจะนะ มีจ านวน 139 ราย 

         ดา้นนายศกัริยา หีมหลี อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) หมู่ 7 ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มลู
วา่ “ตนสมคัรเขา้มาเป็น อกม. ตั้งแต่ท่ีมีการเปิดรับสมคัร ในปี 2554 เป็นคนแรกๆ ของอ าเภอจะนะ โดยท่ีรู้วา่เป็นงานจิต
อาสา ซ่ึงท่ีมาท างานน้ี เน่ืองจากรู้สึกชอบ สนุกกบัการท างาน ถา้มาเป็น อกม. แลว้ไม่สนุก จะไม่ท ามาจนถึงตอนน้ีแน่ นอกจาก
สนุกก็ไดช่้วยเหลือคนในหมู่บา้นเดียวกนั ท าเกษตรแบบแบ่งปัน เก้ือกูลกนั ซ่ึงในหมู่บา้นน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว ยาง และพืชแซม
สวนยางเป็นส่วนใหญ่ เวลาท่ีเกษตรกรมีปัญหา ก็จะช่วยเป็นตวักลางเช่ือมระหวา่งเกษตรกรและหน่วยงานรัฐ ซ่ึงก็ไม่ค่อยมีปัญหา
อะไร ทุกคนใหค้วามสนบัสนุนกนัดี 



 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้า
ทะลายโจร จ านวน 100,000 ตน้ แก่เกษตรกรในสงขลา และจ านวนอีก 140,000 ตน้ ในพื้นท่ีภาคใตจ้งัหวดัอ่ืน ๆ โดยนาย
เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผูแ้ทนรับมอบ และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรน าไปส่งมอบใหถึ้ง
มือเกษตรกรต่อไป ซ่ึงโครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของพืชสมุนไพรไทย อยา่งฟ้า
ทะลายโจร ท่ีตอ้งการส่งเสริมและพฒันาใหพ้ืชสมุนไพรไดข้ยายออกสู่ตลาดในวงกวา้ง และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19  ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยงัไม่หนกัได ้

            ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร มี
เป้าหมายในการผลิตตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร ด าเนินการผลิตโดยศูนยข์ยายพนัธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดั
ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใตก้ารก ากบัของกอง
ขยายพนัธุ์พืช และศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จ านวน 19 ศูนย ์เพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไป ผา่น
ส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย ์รวมทั้งสนบัสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีตั้งของศูนยข์ยายพนัธุ์
พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 2,000,000 ตน้ โดยขณะน้ีไดเ้ร่ิมส่งมอบผา่นศูนยข์ยายพนัธุ์พืชรวม 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดั
ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แลว้ 



 

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกษตรกรปลูกผักริมโขง เน้นการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ สู่การ
จำหน่ายตลาดโมเดอร์นเทรด เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยริมโขง ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำก่ำ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จำนวน 48 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากกระแสการรักสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน และความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ัวโลกและของไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นผู้บริโภคได้ให้ความ
สนใจ และมีกำลังซื้อผลผลิตสำหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อสุขภาพที่ดี จึงนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกร
ที่จะต้องปรับตัวในการผลิตพืชที่มีความเหมาะสม ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน โดยยึดหลักทำการเกษตรแบบใช้ตลาดนำการผลิต และพัฒนา
มาตรฐานการปลูกพืชมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการนำสินค้าและผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดโมเดอร์นเทรดที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืชผัก ทั้งพืชอายุสั้น และ
พืชอายุยาว ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นประจำเกือบตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากนัก อีกทั้งการปลูกพืชบาง
ชนิดยังมีการใช้สารเคมีและคุณภาพท่ียังไม่ได้มาตรฐาน และยังประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน เกิดการถูกกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่ง
หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยจัดให้กลุ่ม
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 48 ราย โดยได้มี
การจัดกิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักท่ีปลอดภัย และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักที่ปลอดภัย เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการตลาดที่นับว่ามีความสำคัญที่
จะต้องพัฒนาผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างม่ันคง 


