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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 13-18 กรกฎาคม 256๕  
  

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่วนกลาง 
วิสาหกิจชุมชน 1. วิสาหกิจฯ ข้าวฮางงอกชูสร้างแบรนด์ หนังสือพิพม์แนวหน้า 
ส่วนภูมิภาค  
แปลงใหญ่ล าไย 2. กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนให้ความรู้-ปัจจัย

ผลิตแปลงใหญ่ล าไยริมปิง เมืองล าพูนคุณภาพดี 
หนังสือพิพม์แนวหน้า 

วิสาหกิจชุมชน 3. วิสาหกิจชุมชนสมุน ไพรไทยบ้ านสามจบ
สมุนไพรพื้นบ้าน สร้างรายได้ 

TimeNews 

ขับเคลื่อนการส่งเสริม
การเกษตร 

4 . เกษตรนครพนม ขับ เคลื่ อนการส่ ง เสริม
การเกษตรในพ้ืนที่ มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน 

77 ข่าวเด็ด 
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การแปรรูปผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร โดยน ามาท าเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้ ใน

ครัวเรือน เช่น ยาสระผมและครีมนวดผม สมุนไพรว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน และมะกรูด นอกจากนี้ยังน ามา
ท าเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาหม่องไพล 
น้ ามันนวดไพล เป็นต้น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านสามจบ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีการปลูกพืชสมุนไพร และมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

โดยการน าสมุนไพรในการแปรรูปใช้ในครัวเรือน และจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจ รวมถึงถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร รักษาโรคการนวดแพทย์แผนไทย แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเรื่องที่เก่ียวข้อง วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านสามจบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดท าข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และเป็นทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากสมุนไพรในท้องถิ่น            
โดยผู้บริโภคจะได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดสารพิษ และส่วนประกอบที่ใช้จัดท าผลิตภัณฑ์  มีส่วนผสมที่มี
คุณภาพจากสมุนไพรที่ดี และปลอดสารพิษใช้แล้วได้ผลเลยมีความชัดเจนทั้งในมาตรฐานการผลิต การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้รองรับการใช้งานของผู้บริโภค รวมทั้งมีราคาถูกเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคซื้อและสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งตรงที่กลุ่มใช้สมุนไพรไทยที่ปลอดสารพิษปลูกเอง เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน โดย
ผลิตภัณฑ์มีขายทั้งในชุมชน ทางออนไลน์ ได้แก่ facebook และ Line รวมทั้งเครือข่ายที่มาจากหน่วยงาน
ราชการ 

นางสาวศิวัชญา จันทราภิรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านสามจบ เปิดเผยว่า การ
สร้างอาชีพเสริมให้เกิดรายได้ จึงเป็นจุดรวมตัวของคนในหมู่บ้าน เพ่ือที่จะสืบทอดสมุนไพรจากบรรพบุรุษ และ
จากในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกสมุนไพร มีงบประมาณ
สนับสนุนส่วนหนึ่ง  สินค้าเด่นๆ ที่จ าหน่ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นลูกประคบสมุนไพร น าไปใช้      
ในธุรกิจการนวดแผนไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การท าลูกประคบจึงเป็นสมุนไพรทางเลือกที่สามารถ
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สร้างรายได้ และสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ นอกจากนั้นจะมีสมุนไพร แชมพู ครีมนวด น้ ามันนวด  
ยาหม่อง โดยวัตถุดิบทั้งหมดมาจากชุมชนที่ปลูกไว้เอง 

ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนที่ให้ก าลังใจวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านสามจบ แนะน า
ความรู้ในการปลูกสมุนไพรในดงกล้วย โดยทางส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์กล้วยไข่ 
ให้กับกลุ่มน ามาปลูกเพ่ือประโยชน์ในการให้ร่มเงาพืชสมุนไพร และยังเก็บผลกล้วยไข่ไว้รับประทาน หรือ
จ าหน่ายน ารายได้เข้าเป็นกองทุนให้กับสมาชิกในกลุ่ม มุมมองอีกทางหนึ่งเป็นการขยายพื้นที่การปลูกกล้วยไข่
ไปด้วย  ซึ่งต้นกล้วยไข่จะขยายพันธุ์ออกหน่อ สามารถขุดหน่อกล้วยขายมีช่องทางรายได้เพ่ิมขึ้นอีก 

ส่วนของสมาชิกในกลุ่ม มีอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวเป็นหลัก ช่วง 3-4 เดือน ที่ว่างเว้นจากการท านา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกสมุนไพร โดยใช้พ้ืนที่ไม่มากสามารถปลูก
สมุนไพรหลายชนิด ที่ส าคัญสามารถน ามาใช้แปรรูป เบื้องต้นใช้ในครัวเรือนก่อน เพ่ือดูแลสุขภาพของ
เกษตรกรเอง ส าหรับกลุ่มสมุนไพรไทยบ้านสามจบกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในสองกลุ่มที่สามารถปลูกพืชสมุนไพร
น ามาแปรรูปส่งจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ โดยใช้ช่องทางการจ าหน่ายทางสื่อออนไลน์ นอกจากนั้นทาง
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา หน่วยงานพัฒนาชมชุน 
หน่วยงาน กศน. และอีกหลายหน่วยงาน ช่วยกันในเรื่ องของช่องทางการตลาด และยังเป็นศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านสามจบ ซึ่งสามารถสั่งได้ตลอดจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 084 273 4614 
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เกษตรนครพนม ขับเคล่ือนการส่งเสริมการเกษตรในพืน้ที ่มุ่งสู่การพฒันาเกษตรกรอย่างยัง่ยืน ใช้เทคโนโลยต่ีอเน่ือง 
‘ส่งเสริมการเกษตร’ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีออนไลน์ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ประจ าเดือนเมษายน 2565 เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการแก้ไขปัญหา  
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่  ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้             
การปรับเปลี่ยนวิธีการและปรับตัวในการท างานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะส านักงานเกษตรอ าเภอที่เป็น
หน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้มารับบริการด้านการเกษตรต่างๆ โดยมีอ าเภอจ านวน 6 อ าเภอ
ที่เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.นาแก อ.วังยาง อ.เมืองนครพนม และ 
อ.ปลาปาก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน
ได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่าง สิ่งส าคัญคือการสื่อสารที่นับว่ามีความส าคัญมาก เพราะ
เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่ผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ง่าย รวดเร็ว และสะดวก ประหยัดเวลา และ
สามารถท าได้ง่าย ท าให้เจ้าหน้าที่สารถสามารถสื่อสารการท างานและขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์     
จากเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมากมายให้เกิดประโยชน์ เกิดการต่อยอดไปสู่การสื่อสารในระดับพ่ีกับกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือด้านการเกษตรอย่างเท่าทันสถานการณ์ โดยจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ยืดแนวทางการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการท างานและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่ องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ี
น้องเกษตรกรในพ้ืนที ่

 
 

 
 


