
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่19 พฤษภาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตน้พนัธ์ุผกัสวนครัว 1 แจกฟรี ตน้พนัธ์ุผกัสวนครัวกวา่ 9 หม่ืนตน้ กระจายสู่ชุมชนทัว่

ประเทศ ช่วยผูป้ระสบภยั covid-19 
สยามรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทะเบียนเกษตรกร 2 จงัหวดักาญจนบุรีเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกรวนัสุดทา้ย NBT 

3 ส านกังานเกษตร จ.ล าปาง เปิดใหต้รวจสอบสิทธ์ิรับเงินเยียวยา
เกษตรกร 

สวท.ล าปาง กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 4 เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุขา้ว คมชดั 
 



 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพนัธ์ุผกัสวนครัวกว่า 90,000 ต้น เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงวกิฤติ 

COVID-19 กระจายสู่ชุมชนและผู้ประสบภัย COVID-19 ผ่านศูนย์ขยายพนัธ์ุพืช 10 แห่ง และ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

การเกษตร (เกษตรทีสู่ง) 

เม่ือวนัท่ี 18 พ.ค. นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดต้ระหนกัถึง

ความส าคญัในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตรและท าให้

เกษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยืน และตระหนกัถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัภาคการเกษตร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมอบหมายใหศู้นยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริม



และพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง) ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ี

สูง) และกองขยายพนัธ์ุพืช ภายใตส้ังกดักรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการผลิตเมล็ด

พนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ การใชท้่อนพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ผลิตและขยายพนัธ์ุพืชส่งต่อแก่ชุมชนและผูป้ระสบภยั COVID-19 

ในโครงการช่วยเหลือฯท่ีจดัข้ึนตามพื้นท่ีต่างๆ 

 ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชจงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ อุดรธานี ร่วมถึง โดยวเิคราะห์ความตอ้งการดา้นการ

ผลิต ผา่นขบัเคล่ือนผา่นกระบวนการงานส่งเสริมการเกษตร มีส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ท างานร่วมกนั 

เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบ ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และส่งเสริมใหเ้กษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบมี

พืชอาหารบริโภคสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน สร้างความมัน่คงทางอาหาร เพิ่ม

รายไดใ้หก้บัเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแกปั้ญหาการขาดแคลนพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีในทอ้งถ่ิน 

 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให ้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 10 แห่ง และ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 

สนบัสนุนพนัธ์ุพืชผกัสวนครัวในช่วงวกิฤติ COVID-19 เป็นจ านวนทั้งหมด 92,391 ตน้/ชุด/กก. พืชพนัธ์ุเมล็ดและตน้พนัธ์ุผกั

สวนครัวท่ีกรมฯ สนบัสนุนแก่ชุมชน ไดแ้ก่ พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ตะไคร้ มะละกอ โหระพา กระเพรา มะนาว 

เมล็ดพนัธ์ุแมงลกั เมล็ดพนัธ์ุถัว่แปบ ผกักาดหอม บล็อกเคอร่ี กะหล ่าปลี มนัฝร่ัง เมล็ดฟักทอง ผกัปลงัยกัษ ์ผกัสลดั เป็นตน้ 

 โดยสนบัสนุนผา่นโครงการช่วยเหลือฯท่ีจดัข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมแผนปฏิบติัการ 90 วนั 

"ปลูกผกัสวนครัว สร้างความมัน่คงทางอาหาร" จ.ชลบุรี ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 17,196 ตน้ โครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯปี 2563 ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชจงัหวดัตรัง นครราชสีมา ล าพูน สุพรรณบุรี และศูนยส่์งเสริมและ

พฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ีสูง) จ านวน 25,421 ตน้ โครงการปลูกผกัสวนครัวฯ "Quick WIN" และโครงการ

จงัหวดัสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิม้ ใหก้บัประชาชน ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชจงัหวดับุรีรัมย ์15,250 ตน้ โครงการผลิตขยาย

และส่งเสริมการใชพ้ืชพนัธ์ุ ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชจงัหวดัพิษณุโลก 3,100 ตน้ โครงการอุดรธานีมีรักปลูกผกักินเอง ผา่นศูนย์

ขยายพนัธ์ุพืชท่ี 10 จงัหวดัอุดรธานี 300 ชุด (เมล็ดพนัธ์ุ) โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน (Foodbank) นอกจากน้ียงัมี

การสนบัสนุนผกัสดปลอดสารพิษใหแ้ก่คณะเจา้หนา้ท่ีบุคลากร โรงพยาบาลศรีสังวลัย ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมอบเมล็ด

พนัธ์ุและตน้กลา้พืชผกั ใหแ้ก่เกษตรกรในเขตพื้นท่ีบริการท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ ส าหรับปลูกบริโภคในครัวเรือน

ในช่วงวกิฤต Covid-19 ภายใตแ้นวคิด “เกษตรกรมีสุข พืชผกัปลอดภยั ห่างไกล Covid-19” ผา่นศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชีพการเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง) จ  านวน 3,670 ชุด/กก. 

 

 

 

 

 



 

ประเด็น  จงัหวดักาญจนบุรีเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกรวนัสุดทา้ย 

ช่องทาง  NBT  

 



 

 

  



 

 

“เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมส่งมอบเมลด็พนัธ์ุขา้ว” 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน นายปิยะพนัธ์ ศรีคุม้ ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัขา้วแพร่ 

นางพฒัน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอ าเภอเวยีงสา และเจา้หนา้ท่ีศูนยว์จิยัขา้วแพร่ ร่วมส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหก้บัเกษตรกร
ตามโครงการรักษาระดบัปริมาณและคุณภาพขา้ว ปี 2563/64 ตามแผนปฏิบติัการฟ้ินฟู เยยีวยา เกษตรกรผูป้ระสบภยัฝนทิ้ง
ช่วงและอุทกภยั ปี 2562 ตามพื้นท่ีปลูกขา้วท่ีเสียหายส้ินเชิงจริงท่ีประสบภยัฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วงและอุทกภยั แต่ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่มีค่าใชจ่้ายจากเกษตรกรส าหรับน าไปเพาะปลูกในฤดูนาปี 2563/64 โดยมีนายเกรียงไกร เวช
อนุรักษ ์นายอ าเภอเวยีงสา เป็นประธานในพิธีการส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงในวนัน้ีเกษตรกรผูม้ารับเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็น
เกษตรกรผูป้ระสบภยัแลง้ในพื้นท่ีต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน จ านวน 95 ราย ท่ีมีพื้นท่ีเสียหาย 356.5 ไร่ ไดรั้บ
การส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุจ  านวน 3,553 กิโลกรัม ณ ศาลาประชาคมท่ีวา่การอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน/บุญยงค ์สดสอาด อุป
นายกสมาคมส่ือมวลชนจงัหวดัน่าน รายงาน 


