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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฟ้าทะลายโจร 1.รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตร 

thaigov.go.th 
moac.go.th 

2.รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตร ให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ กว่า 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ 

https://gnews.apps.go.th 

3.รมว.เกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ ให้
เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ 

thereporters.co 

4.เกษตรฯ หนุนปลูกฟ้าทะลายโจรมอบต้นพันธุ์ 2 ล้านต้น nationtv.tv 
5.รมว.กษ. ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร ให้
เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ กว่า 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ 

thainews.prd.go.th 

อกม. 6.รมว.เกษตรฯ ขอบคุณ อกม. เพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยจิตอาสา ลงพ้ืนที่เคียง
ข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูล
ต่างๆ แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 

thainews.prd.go.th 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

7.เกษตรจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกษตรกรปลูก
ผักริมโขง เน้นการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ 

77kaoded.com 

8.เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้ปลูกผักริมโขง เน้นการผลิต
ปลอดภัย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร 

dailynews.co.th 

9.เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน ชวนเกษตรกร เรียนรู้การพัฒนากาแฟ 
อาราบิก้า นำไปปรับใช้ในพ้ืนที่ สร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืน 

chiangmainews.co.th 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
คูปองดิจิทัล 

10.Kick-off โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี 

thainews.prd.go.th 
FB: สื่อส่วนกลาง นิวส์ออนไลน์ 
YT: News 24 TV ข่าวทั่วไทย 

  
  



 

 
  



 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จาก

โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100,000 ต้น แก่เกษตรกรในสงขลา และจำนวนอีก 
140,000 ต้น ในพ้ืนที่ภาคใต้จังหวัดอ่ืน ๆ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ผู้แทนรับมอบ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป ซึ่งโครงการผลิต
ขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรไทย อย่างฟ้าทะลายโจร ที่
ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้พืชสมุนไพรได้ขยายออกสู่ตลาดในวงกว้าง และในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนัก
ได้ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการผลิตขยาย
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 
10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เริ่มส่ง
มอบผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ 
พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แล้ว 
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140,000 ต้น ในพ้ืนที่ภาคใต้จังหวัดอ่ืน ๆ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ผู้แทนรับมอบ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป ซึ่งโครงการผลิต
ขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรไทย อย่างฟ้าทะลายโจร ที่
ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้พืชสมุนไพรได้ขยายออกสู่ตลาดในวงกว้าง และในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนัก
ได้ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการผลิตขยาย
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 
10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เริ่มส่ง
มอบผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์
ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 
ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
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16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์

ฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100,000 ต้น แก่เกษตรกรในสงขลา และ
จำนวนอีก 140,000 ต้น ในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดอ่ืน ๆ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป 
ซึ่งโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรไทย อย่าง
ฟ้าทะลายโจร ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้พืชสมุนไพรได้ขยายออกสู่ตลาดในวงกว้าง และในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณี
อาการยังไม่หนักได้ 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการผลิตขยาย
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 
10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เริ่มส่ง
มอบผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ 
พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แล้ว 
  



 
รมว.กษ. ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ กว่า 2 

ล้านต้น ทั่วประเทศ 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จาก

โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100,000 ต้น แก่เกษตรกรในสงขลา และจำนวนอีก 
140,000 ต้น ในพ้ืนที่ภาคใต้จังหวัดอ่ืน ๆ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ผู้แทนรับมอบ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป ซึ่งโครงการผลิต
ขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรไทย อย่างฟ้าทะลายโจร ที่
ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้พืชสมุนไพรได้ขยายออกสู่ตลาดในวงกว้าง และในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนัก
ได้ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการผลิตขยาย
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 
10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จำนวน 19 ศูนย์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ รวมทั้ง
สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เริ่มส่งมอบผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แล้ว 
  



 
รมว.เกษตรฯ ขอบคุณ อกม. เพราะเป็นบุคคลสำคัญท่ีช่วยปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ด้วยจิตอาสา ลงพ้ืนที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูล
ต่างๆ แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อกม. ถือเป็นบุคคลสำคัญ

ที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยจิตอาสา โดยลงพ้ืนที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลต่างๆ แก่เกษตรกรในหมู่บ้านของตัวเอง ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
และเก็บรวบรวมเอกสาร รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพ้ืนที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
เกิดข้ึนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
กับอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ ทั้ง 16 สาขา ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝน
หลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง 
สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการคัดเลือกมาจากที่ประชุมอาสาสมัครเกษตรและผู้แทนเกษตรกรระดับ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ปัจจุบันมี อกม. จำนวน 75,155 ราย ทั่วประเทศ ใน
ส่วนของจังหวัดสงขลา มี อกม. จำนวน 1,028 ราย และในอำเภอจะนะ มีจำนวน 139 ราย 

ด้านนายศักริยา หีมหลี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ 7 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า “ตนสมัครเข้ามาเป็น อกม. ตั้งแต่ที่มีการเปิดรับสมัคร ในปี 2554 เป็นคนแรกๆ 
ของอำเภอจะนะ โดยที่รู้ว่าเป็นงานจิตอาสา ซึ่งที่มาทำงานนี้ เนื่องจากรู้สึกชอบ สนุกกับการทำงาน ถ้ามาเป็น 
อกม. แล้วไม่สนุก จะไม่ทำมาจนถึงตอนนี้แน่ นอกจากสนุกก็ได้ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเดียวกัน ทำเกษตรแบบ
แบ่งปัน เกื้อกูลกัน ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ยาง และพืชแซมสวนยางเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่
เกษตรกรมีปัญหา ก็จะช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานรัฐ ซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ทุก
คนให้ความสนับสนุนกันดี 



 

 
เกษตรจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกษตรกรปลูกผักริมโขง เน้นการผลิตที่

ปลอดภัยมีคุณภาพ 
 วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานเปิดอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยริมโขง ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำก่ำ ต.น้ำ
ก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จำนวน 48 ราย เข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากกระแสการรักสุขภาพของผู้คน
ในปัจจุบัน และความต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลกและของไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ และมีกำลัง
ซื้อผลผลิตสำหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อสุขภาพที่ดี จึงนับว่าเป็นโอกาสของ
เกษตรกรที่จะต้องปรับตัวในการผลิตพืชที่มีความเหมาะสม ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน โดยยึดหลักทำ
การเกษตรแบบใช้ตลาดนำการผลิต และพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการนำสินค้าและผลผลิต
ไปสู่การจำหน่ายในตลาดโมเดอร์นเทรดที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการ
เพาะปลูกพืชผัก ทั้งพืชอายุสั้น และพืชอายุยาว ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นประจำเกือบตลอดทั้งปี แต่เกษตรกร
ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากนัก อีกท้ังการปลูกพืชบางชนิดยังมีการใช้สารเคมีและคุณภาพที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน และยังประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน เกิดการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ความปลอดภัยของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย อาจจะทำให้มี



ผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าท้ังตลาดภายในและต่างประเทศได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึง
ได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยจัดให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลง
ใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 48 ราย โดยได้มีการจัด
กิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักที่ปลอดภัย และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักท่ีปลอดภัย 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่นับว่ามีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดที่กว้างข้ึนและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างมั่นคง 
  



 

 
ที่ศาลาประชาคมบ้านน้ำก่ำ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม น.ส.กัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตร

จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยริมโขง โดยมีสมาชิก
เกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม 48 ราย เข้าร่วม 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากกระแสการรักสุขภาพของผู้คน
ในปัจจุบัน และความต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลกและของไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ และมีกำลัง
ซื้อผลผลิตสำหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อสุขภาพที่ดี จึงนับว่าเป็นโอกาสของ
เกษตรกรที่จะต้องปรับตัวในการผลิตพืชที่มีความเหมาะสม ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน โดยยึดหลักทำ
การเกษตรแบบใช้ตลาดนำการผลิต และพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการนำสินค้าและผลผลิต
ไปสู่การจำหน่ายในตลาดโมเดอร์นเทรดที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการ
เพาะปลูกพืชผัก ทั้งพืชอายุสั้น และพืชอายุยาว ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นประจำเกือบตลอดทั้งปี แต่เกษตรกร
ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากนัก อีกท้ังการปลูกพืชบางชนิดยังมีการใช้สารเคมีและคุณภาพที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน และยังประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน เกิดการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ความปลอดภัยของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย อาจจะทำให้มี
ผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าท้ังตลาดภายในและต่างประเทศได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึง
ได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยจัดให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลง
ใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 48 ราย โดยได้มีการจัด
กิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักที่ปลอดภัย และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักท่ีปลอดภัย 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่นับว่ามีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดที่กว้างข้ึนและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างมั่นคง 
  



 
เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน ชวนเกษตรกร เรียนรู้การพัฒนากาแฟอาราบิก้า นำไปปรับใช้ในพื้นที่ 

สร้างรายได้เสริมท่ียั่งยืน 

 
กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ

พันล้านบาท โดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า สามารถสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกร ลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดปัญหาการเผาป่า และหมอกควัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ยังมีการจัดการแปลงกาแฟแบบดั้งเดิมตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อีกท้ังยัง
พบปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงศัตรู ส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟอาราบิก้า 

ในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้กาแฟอาราบิก้า เป็นพืชยุทธศาสตร์อันดับต้น ๆ ของ
จังหวัด ฯ และมีแนวคิดจัดทำยุทธศาสตร์กาแฟอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ภายใต้
แนวคิด วนเกษตรกาแฟป่า เป็นกาแฟรักษาป่า ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศก์ และสิ่งแวดล้อม 

นายยุงยุทธ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( 
เกษตรทีสู่ง ) ได้กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟ อาราบิก้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย แหล่งปลูกกาแฟหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตำบลห้วยห้อม 
อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง แหล่งปลูกกาแฟรอง ได้แก่ในบางพ้ืนที่ของ อำเภอปาย 
อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง และอำเภอสบเมย 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) เล็งเห็นถึงการพัฒนา
กาแฟอาราบิก้า และยกระดับการพัฒนาเป็นพืชต้นแบบและพืชยุทธศาสตร์ของศูนย์ มุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูก
กาแฟร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน เน้นหนักในการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) มีการจัดการกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ไปจน
กาแฟแปรรูปพร้อมรับประทาน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษา
และนำความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) โทร.097-9206304 

 



 
Kick-off โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด

กิจกรรม “Kick-off โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี” โดยมี นายสมพร นามพิลา 
เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมที่ปรึกษากระทรวงเกษตรฯ นายจิรพงศ์ 
ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.เขต 2 จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้า
รว่มงาน ฯ โดยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขอรับทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใน
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท (Depa 
Digital Transformation Fund for Community) และในมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพ่ือ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเกษตร (Depa Mini TransformationVoucher) 

สำหรับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ที่จังหวัดนนทบุรีได้รับการสนับสนุน รวมทั้งหมด 
6 อำเภอ เป็นจำนวน 120 คูปอง มีมูลค่าสูงสุดคูปองละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความมั่นใจในการได้รับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบท
ของตนเอง โดยกำหนดส่งมอบคูปองดิจิทัลให้พี่น้องเกษตรกรชาวนนทบุรีทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 
- ครั้ง 1 ในวันนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับคูปอง ได้แก่ เกษตรกรอำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 47 ราย 
เกษตรกรอำเภอบางกรวย จำนวน 15 ราย รวม 62 ราย 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เป้าหมายเกษตรกรอำเภอบางบัว
ทอง จำนวน 22 ราย เกษตรกรอำเภอไทรน้อย จำนวน 2 ราย รวม 24 ราย 
 



- ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ เป้าหมายเกษตรกรอำเภอ
บางใหญ่ จำนวน 18 ราย รวม 18 ราย 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด เป้าหมายเกษตรกรอำเภอ
ปากเกร็ด จำนวน 16 รวม 16 ราย 
ในการสนับสนุนคูปองดิจิทัลในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตร 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่
ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีแบบแผน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีอย่างสูงสุด 
  



 

 
  



 

 
https://youtu.be/97z79SQYLZY 


