
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

MOU ส่งเสริม
การเกษตร 

1.กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.ราชภัฏสกลนคร พัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งเสริมงานวิจัย สนับสนุนทำเกษตรตามความต้องการของพ้ืนที่ 

Thailand+ 

2.พิธีบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งเสริมงานวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 

KASET GO 

3.สกลนคร MOU พัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

NNT 

กล้วยไม้ 4.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือ น้ำเค็มรุกดสวน
กล้วยไม้ 

Thailand+ 

5.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือ น้ำเค็มรุกดสวน
กล้วยไม้ 

NNT 

วิสาหกิจชุมชน 6.สสก.4 พุ่งเป้า Move on งานส่งเสริมวิสาหกิจอีสานให้โดดเด่น KASET GO 
7.สสก.4 ดูงานโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิสาหกิจชุมชน 

KASET GO 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

8.สสก.4 เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ KASET GO 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

หยุดเผา 9.เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเกษตรกร ทำเกษตรปลอดการ
เผา ยก ศพก.เป็นต้นแบบจุดเรียนรู้ 

NNT 

กระท่อม 10.นครพนม ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืช เศรษฐกิจทาง
การเกษตรและสมุนไพรไทย 

NNT 

11.นครพนม ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ เดลินิวส ์
 

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



 
วันที ่20 มกราคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการพฒันาวชิาการด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าทีผู่้เก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพธีิ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนาม MOU ในคร้ังน้ี เป็นการร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทางวิชาการในดา้นการเรียนการสอน การวิจยั วิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร และงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง มุ่งใหน้กัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และเกษตรกร ไดน้ าองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชป้ระโยชน์ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสินคา้ทางการเกษตร โดยร่วมกนัพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเกษตรรวมทั้งร่วมกนัผลกัดนัและส่งเสริมการด าเนินงานในการพฒันาดา้นการวิจยัวิชาการ 
ส าหรับการด าเนินงานนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรและทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการพฒันาดา้นการเรียนการสอน ส่งเสริมใหใ้หน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัการจริง ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ศูนย์
ปฏิบติัการกรมส่งเสริมการเกษตร หรือพ้ืนท่ีท่ีประสบความส าเร็จ ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมและพฒันา
มาอยา่งต่อเน่ือง ผา่นหลกัสูตรระยะส้ันตามกรอบการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลยั และระบบการเรียนแบบ Modular System ทั้ง 7 Module ไดแ้ก่ 
1.นกัจดัการธุรกิจพืชเศรษฐกิจสมยัใหม่ 
2.นกัจดัการธุรกิจปศุสัตวส์มยัใหม่ 
3.นกัการตลาดธุรกิจการเกษตรยคุดิจิทลั (การตลาดออนไลน)์ 
4.นกัจดัการ ธุรกิจการประมงสมยัใหม ่

5.ผูป้ระกอบการเกษตรสมยัใหม่ 
6.นกัจดัการธุรกิจการเกษตรชุมชนสมยัใหม่ 
7.บูรณาการบริหารธุรกิจการเกษตรสมยัใหม่ 
รวมทั้งร่วมและน างานวิจยัพร้อมใชข้องมหาวิทยาลยัขยายผลสู่เกษตรกร เพ่ือยกระดบัรายไดข้องเกษตรกร เช่น การเล้ียง
จิ้งหรีด การเล้ียงหนูพุก โครงการแกจ้น “สกลนครโมเดล” เป็นตน้ ตลอดจนร่วมท างานวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการท างาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานในอนาคตจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์แก่ภาคการเกษตรยิง่ข้ึน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า การลงนามในคร้ังน้ี ผูไ้ดรั้บประโยชน์ ไม่ใช่เพียงเกษตรกร ในจงัหวดั
สกลนครเท่านั้น แต่เป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือพฒันาความรู้ดา้นการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ ใหเ้กิดการพฒันาสู่
เกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อไป 
 
 





 

วันนี้ (20 ม.ค.65) ที่หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร 
ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการส่งเสริม
การเกษตรระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร พัฒนาร่วมกันใน
หัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมทั้งขยายผล โครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตร และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยแบ่งปันทรัพยากรทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน โดยมีนายพิสิษฐ์ 
แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 
ขอนแก่น ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการจัดทำ MOU ในครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร และโรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รถไฟฟ้าและรถเข็น) เครื่องตีก้อนเชื้อเห็ดอเนกประสงค์ รถไฟฟ้า
การเกษตร เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ อากาศยานไร้คนขับเพ่ือการเกษตร (โดรนเพ่ือการเกษตร) 
เป็นต้น 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดทำ MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วย การ
พัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตรระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งร่วมกันผลักดันและ
ส่งเสริมการดำเนินงานในการพัฒนา ด้านการวิจัย วิชาการ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้การดำเนินจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ หาญโก่ย 
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช 
แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผา่นมาสภาพอากาศมีความแปรปรวนค่อนข้าง
เร็ว ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดวิกฤตภัยแล้งและนำ้ทะเลหนนุสงูส่งผลให้นำ้เค็มรุกเข้าสวนกล้วยไม้ โดย
ในต้นปี 2565 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนนุที่ขึ้นสูงสุดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ในช่วงวนัที่ 20 – 23 
มกราคม 2565 และวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งอาจจะเกิดน้ำเค็มรุกพื้นที่ที่เปน็ปากแม่น้ำซึ่งเชื่อมติดกับทะเลเปน็ระยะเวลาสัน้ๆ 
และจะกลบัคืนสูส่ภาพปกติ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชซึ่งตั้งอยูใ่กล้กับแม่น้ำ ในพืน้ที่จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเฝ้าระวังคา่ความ
เค็มของน้ำไม่ควรเกินกว่า 0.75 กรัมต่อลิตร หรือค่าการนำไฟฟ้า (EC) สูงเกินกว่า 750 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร หากสวนกล้วยไม้
ได้รับนำ้เค็มติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ต้นกล้วยไม้มอีาการปลายรากกุด ใบเร่ิมลู่ลง นิ่ม และเหลืองก่อนที่จะหลุด เนื้อเยื่อ
แห้งไม่เจริญเติบโต และอาจรนุแรงถึงตายได้ในที่สุด 
นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นผลกระทบดา้นลบที่จะเกิดขึ้นกบัสวนกล้วยไม้จงึขอแนะนำให้เกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยไม้ ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ดงันี้ 
1. ตรวจวัดค่าการนำไฟฟา้ของน้ำที่จะใช้รดกล้วยไม้หรือนำมาผสมปุ๋ย และสารป้องกันกำจัดศตัรูพืชโดยใช้เครื่องวัด EC หรือ Salinity 
ด้วยตนเอง หรือส่งน้ำไปตรวจทีห้่องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มได้
ที่ http://hydrology.rid.go.th/sediment-wq/index.php/th/ หรือไลน์ของกลุ่ม/สมาคมกล้วยไม้ที่เกษตรกรสังกัด เพื่อเตรียมการ
รับมือได้อย่างทนัท่วงที 
2. หากแหล่งน้ำที่นำมารดกล้วยไม้ยังมีคุณภาพดี ให้สูบนำ้เข้ามาเก็บกักในบ่อพักให้เต็ม เพื่อสำรองไว้กรณีเกิดน้ำทะเลหนุน และใน
อนาคตควรเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำ เช่น ขุดบ่อเพิ่ม หรือเพิ่มความลึกของบ่อเดิม ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากข้ึน 
3. ควรรักษาระดับน้ำในบ่อพักน้ำในสวนกล้วยไม้ให้สูงกว่าระดบัน้ำขา้งนอก เพื่อดันไม่ให้นำ้จากข้างนอกซึ่งอาจจะเปน็นำ้เค็มไหลซึม
เข้าบ่อ กรณีน้ำในบ่อพักมีค่าความเค็มสูงขึ้นสามารถเจือจางได้ โดยการเติมน้ำจดืประมาณ 2 เท่าของน้ำเค็ม 
4. ปรบัเปลี่ยนวิธีการให้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการนำหัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน้ำที่มีอัตราการใช้น้ำ100 – 120 ลิตร ต่อ 1 หัว ใน
เวลา 1 ชั่วโมง มาใช้แทน 
5. หากน้ำมีค่าความเค็มสูงขึน้ ควรลดอัตราการผสมปุย๋ลงจากเดิม เนื่องจากปุ๋ยเปน็เกลือชนิดหนึ่งซึ่งจะเพิ่มความเค็มของน้ำ และหาก
น้ำทีผ่สมปุย๋แล้วมีค่าความเค็มสงูเกินไป ปุ๋ยจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสูร่ากหรือต้นกล้วยไม้ 
6. ควรเพิ่มปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองประเภทแคลเซียมและแม็กนีเซียม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเป็นพิษของเกลือโซเดียมและคลอไรด์
ที่มาจากน้ำทะเลได้ในระดับหนึง่ 
7. น้ำในแหล่งผลิตกล้วยไม้ส่วนใหญ่นอกจากมีความเค็มเนื่องจากเกลือโซเดียมและคลอไรด์แลว้ ยังมีเกลือ 
ไบคารบ์อเนต ซึ่งการปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ควรทำให้อยู่ในช่วง pH 5.5 – 6.5 จะทำให้ปริมาณเกลือไบคาร์บอเนตลดลง
และทำให้ธาตุอาหารต่างๆ ละลายออกมาในรูปที่เป็นประโยชนก์ับกล้วยไม้มากข้ึน 
8. หากเกษตรกรผลิตกล้วยไม้ทีม่ีราคาสูงและต้องการกล้วยไม้ทีม่ีคุณภาพดี อาจจะพจิารณาใช้เครื่องกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis 
ซึ่งสามารถกรองเกลือที่ละลายในน้ำอยา่งได้ผล 
สำหรับเกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท้ี่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บา้นท่าน 
 

http://hydrology.rid.go.th/sediment-wq/index.php/th/


 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผา่นมาสภาพอากาศมีความ
แปรปรวนค่อนขา้งเร็ว ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างกวา้งขวาง ท าใหเ้กิดวิกฤตภยัแลง้และน ้าทะเลหนุนสูง 
ส่งผลใหน้ ้าเคม็รุกเขา้สวนกลว้ยไม ้โดยในตน้ปี 2565 กรมอุทกศาสตร์กองทพัเรือ ไดค้าดการณ์ระดบัน ้าทะเลหนุน
ท่ีขึ้นสูงสุดไว ้2 ช่วง ไดแ้ก่ ในช่วงวนัท่ี 20 – 23 มกราคมน้ี และวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ซ่ึงอาจจะเกิดน ้าเคม็
รุกพื้นท่ีท่ีเป็นปากแม่น ้าซ่ึงเช่ือมติดกบัทะเลเป็นระยะเวลาสั้นๆ และจะกลบัคืนสู่สภาพปกติ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจง้เตือนเกษตรกรผูป้ลูกพืชซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้า ในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร 
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ควรเฝ้าระวงัค่าความ
เคม็ของน ้าไม่ควรเกินกวา่ 0.75 กรัมต่อลิตร หรือค่าการน าไฟฟ้า (EC) สูงเกินกวา่ 750 ไมโครซีเมนส์ต่อ
เซนติเมตร หากสวนกลว้ยไมไ้ดรั้บน ้าเคม็ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน จะท าใหต้น้กลว้ยไมมี้อาการปลายรากกุด ใบเร่ิม
ลู่ลง น่ิม และเหลืองก่อนท่ีจะหลุด เน้ือเยือ่แหง้ไม่เจริญเติบโต และอาจรุนแรงถึงตายไดใ้นท่ีสุดกรมส่งเสริมการเกษตร 
เลง็เห็นผลกระทบดา้นลบท่ีจะเกิดขึ้นกบัสวนกลว้ยไม ้

ขอแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ อาทิ ตรวจวดัค่าการน าไฟฟ้าของ
น ้าท่ีจะใชร้ดกลว้ยไมห้รือน ามาผสมปุ๋ ย และสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยใชเ้คร่ืองวดั EC ดว้ยตนเอง หากแหล่งน ้ าท่ี
น ามารดกลว้ยไมย้งัมีคุณภาพดี ใหสู้บน ้าเขา้มาเก็บกกัในบ่อพกัใหเ้ตม็ เพื่อส ารองไวก้รณีเกิดน ้าทะเลหนุน ควรรักษา
ระดบัน ้าในบ่อพกัน ้าในสวนกลว้ยไมใ้หสู้งกวา่ระดบัน ้าขา้งนอก เพื่อดนัไม่ใหน้ ้าจากขา้งนอกซ่ึงอาจจะเป็นน ้าเคม็ไหล
ซึมเขา้บ่อ / ปรับเปล่ียนวิธีการใหน้ ้าอยา่งประหยดั ดว้ยการน าหวัสปริงเกอร์แบบประหยดัน ้าท่ีมีอตัราการใชน้ ้า 100 

– 120 ลิตร ต่อ 1 หวั ในเวลา 1 ชัว่โมง มาใชแ้ทน 

หากน ้ามีค่าความเค็มสูงขึน้ ควรลดอตัราการผสมปุ๋ยลงจากเดิม เน่ืองจากปุ๋ ยเป็นเกลือชนิดหน่ึงซ่ึงจะเพิ่มความเคม็ของ
น ้า และหากน ้าท่ีผสมปุ๋ ยแลว้มีค่าความเคม็สูงเกินไป ปุ๋ ยจะไม่ถูกดูดซึมเขา้สู่รากหรือตน้กลว้ยไมห้ากเกษตรกรผลิต
กลว้ยไมท่ี้มีราคาสูงและตอ้งการกลว้ยไมท่ี้มีคุณภาพดี อาจจะพิจารณาใชเ้คร่ืองกรองน ้ าแบบ Reverse 

Osmosis ซ่ึงสามารถกรองเกลือท่ีละลายในน ้าอยา่งไดผ้ล 









 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
วิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นทีการเกษตร ปี 2565 (พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม) เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และพฒันาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ โดยมี
เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 60 ราย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ซึ่งได้ติดตามและให้คำแนะนำกบัเกษตรกรในพื้นที่
ในการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เปิดเผยว่า กิจกรรมอบรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการนำความรู้และการใช้เทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจดัเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร และสามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตรได้ โดยมุง่เน้นลดการเผาในพื้นที่เกษตรและที่โล่งแจ้งป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็น
มลพิษทางอากาศสง่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยยึดการใชพ้ื้นที่และองค์ความรู้จาก ศพก. เป็นจุดต้นแบบใน
การเรียนรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 

สำหรับสถานการณ์การทำการเกษตรในปจัจุบัน เกษตรกรมีการเผาในพืน้ที่การเกษตร หรือการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดฝุ่นมลพษิในอากาศเพิ่มข้ึน อีกทั้งการเผาก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินผู้อื่น 
ตามมาตรา 220 คือ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงให้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499) และหากยังมีการเผาต่อเนื่องจะทำให้ผิด
กฎหมาย ตามมาตรา 74 คือ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามประกาศ ที่ออกตามมาตรา 28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือขัดข้อแก้ตัวอันสมควร หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสองต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 25000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรบั (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนนิการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้การถ่ายทอดความรู้พร้อมแนะนำ
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ช่วยสรา้งอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น การเพาะเห็ดฟาง การทำอาหารสัตว์ และการ
ทำประมง ซึ่งเน้นในการลดตน้ทนุการผลิตเปน็หลัก และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
ความรูถ้ึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดการสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตรให้ลดลงในอนาคต 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์ 
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ 
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม 



 

ที่สหกรณ์การเกษตรรวมใจชาวอำเภอนาหว้า จำกัด เลขที่ 13 หมู่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกพืชเศรษฐกิจทางการเกษตร
และสมุนไพรไทย" (พืชกระท่อมโมเดล) โดยมีมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะที่ปรึกษาพืชกระท่อมจังหวัดนครพนม เข้าร่วมในพิธี 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า “กระท่อม” เป็นสมุนไพรไทยที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพืช
เศรษฐกิจทางเลือกได้ในอนาคต จึงขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกันศึกษาวิจัยสรรพคุณทางยาเพ่ือแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและ
ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกหรือพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย ช่วยสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดนครพนม ต่อไป 

สำหรับกระท่อม เดิมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในหลายประเทศ มิได้
กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยว ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไข
อนุสัญญาเดี่ยว ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 ก็มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก
สากล และบริบทของสังคมไทยในบางพ้ืนที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน รัฐบาลจึงได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการ
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามเจตนารมแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือหลัง
วนัที่ 24 สิงหาคม 2564 เปน็ต้นมา 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม “กระท่อม” เศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย" (พืชกระท่อมโมเดล) ที่เป็นพืช
เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ให้กับเกษตร จังหวัดนครพนม โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่ โดยมี
การจดัทำ MOU ระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทำการส่งเสริมการปลูก การรับซื้อผลผลิตคืน และมีจุดรับ
ซื้อผลผลิตให้กับเกษตร ซึ่งเป็นการเน้นการตลาดนำผลิต วิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมได้ใน
อนาคต 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์ 
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหริัญวัฒน์ 
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม 



 

ที่บรเิวณสหกรณก์ารเกษตรรวมใจชาวอ าเภอนาหวา้ จ ากดั เลขที่ 13 หมู่ 3 บา้นนาซอ่ม ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้ จ.นครพนม น.ส.กญัณฐา อภิ

นนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลกูพืชเศรษฐกจิทางการเกษตรและสมนุไพรไทย” (พืชกระท่อมโมเดล) โดย

มีหวัหนา้ส่วนราชการ คณะที่ปรกึษาพชืกระท่อมจงัหวดันครพนม เขา้รว่ม 

นางสาวกญัณฐา กล่าวว่า “กระท่อม” เป็นสมนุไพรไทย ท่ีสามารถส่งเสรมิใหเ้ป็นพืชเศรษฐกจิทางเลือกไดใ้นอนาคตจึงขอใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง รว่มมือกนัศกึษาวิจยัสรรพคณุทางยาเพื่อแปรรูปเพิ่มมลูค่าและส่งเสรมิการตลาดน าการผลิต ใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกหรือ

พืชเศรษฐกจิทางการเกษตรและสมนุไพรไทย ช่วยสรา้งอาชีพและรายไดใ้หก้บัเกษตรกร จ.นครพนม 

ส าหรบักระท่อม เดมิเป็นยาเสพติดใหโ้ทษในประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 แตใ่นหลายประเทศ มิไดก้ าหนดใหพ้ืช

กระท่อมเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษประกอบกบัอนสุญัญาเดี่ยว วา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแกไ้ขอนสุญัญาเดี่ยว ว่าดว้ยยา

เสพติดใหโ้ทษ ค.ศ.1972 กม็ิไดก้ าหนดใหพ้ืชกระท่อมเป็นยาเสพติดใหโ้ทษ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล และบรบิทของสงัคมไทยใน

บางพืน้ท่ี ท่ีมีการบรโิภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบา้น รฐับาลจงึไดย้กเลิกพชืกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภทที่ 5 ตามเจตนา

รมแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2564 ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อ

พน้ก าหนด 90 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา คือหลงัวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป... สามารถตดิตามต่อไดท้ี่ : ทัง้นี ้จ.

นครพนม ขบัเคล่ือนนโยบายส่งเสรมิ “กระท่อม” เศรษฐกิจทางการเกษตรและสมนุไพรไทย” (พืชกระท่อมโมเดล) ท่ีเป็นพืชเศรษฐกจิ

ทางเลือกใหมใ่หก้บัเกษตร โดยมหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนรว่มกนัส่งเสรมิการปลกูในพืน้ท่ี โดยมีการจดัท า MOU ระหว่าง

ภาคเอกชนและเกษตรกรที่เขา้รว่มโครงการ มีการส่งเสรมิการปลกู การรบัซือ้ผลผลิตคืน และมีจดุรบัซือ้ผลผลิตใหก้บัเกษตร ซึง่เป็นการ

เนน้การตลาดน าผลิต วิจยัเพื่อเพิม่มลูค่า ชว่ยสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกร จ.นครพนม ไดใ้นอนาคต... สามารถติดตามต่อไดท้ี่ : 
https://www.dailynews.co.th/news/686631/ 


