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 นายอาชว์ชัยชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์อากาศ

ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จะมีฝนท้ิงช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม กรมส่งเสริมการเกษตรจึง

ขอให้คำแนะนำเกษตรกรท่ีต้องการจะเพาะปลูกช่วงน้ี ให้เล่ือนเวลาปลูกข้าวนาปีออกไปโดยให้เกษตรกรเร่ิม

ปลูกข้าวกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซ่ึงปริมาณฝนจะตกใกล้เคียงค่าปกติ และควรปรับเปล่ียนวิธีปลูกข้าว 

เป็นการปลูกข้าวแบบหว่านแห้ง (หว่านสำรวย)ซ่ึงหว่านในสภาพดินแห้งเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

เม่ือหว่านเมล็ดข้าวลงแปลงแล้วรอฝนตกลงมาเมล็ดข้าวจะงอกจากน้ันก็ดูแลรักษาต่อไปจนเก็บเก่ียว สำหรับ

พืชอ่ืนให้เกษตรกรรักษาความช้ืนในแปลงปลูกพืชและลดการคายน้ำของพืช ซ่ึงทำได้ง่ายด้วยวิธีต่างๆ เช่น รด

น้ำให้พืชในช่วงเช้าและเย็น ลดการระเหยของน้ำ และใช้วัสดุท่ีหาง่ายในท้องถ่ินคลุมแปลงหรือหน้าดิน เช่น 

ฟางข้าง ใบไม้ หรือหญ้าแห้ง เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน 



 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า เกษตรกรควรเลือกใช้ระบบน้ำท่ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับชนิดพืช เช่น ไม้ผล ให้ใช้ระบบมินิสปริงเกลอร์ ซ่ึงเป็นระบบให้น้ำแบบฉีดฝอยขนาดเล็กเป็น

การให้น้ำแก่พืชเป็นวงบริเวณรากพืช โดยควบคุมปริมาณน้ำตามความต้องการของพืช น้ำจะถูกพ่นออกจาก

หัวฉีดฝอย การให้น้ำแบบน้ีไม่มีการสูญเสียน้ำระหว่างการส่งน้ำ การสูญเสียน้ำท่ีไหลเลยเขตรากพืช หรือไหล

นองไปตามผิวดินมีน้อย นอกจากน้ันยังใส่ปุ๋ย หรือสารเคมีลงไปในน้ำระหว่างให้น้ำพร้อมกันได้ สำหรับ พืชไร่

และพืชผัก แนะนำให้ใช้ระบบน้ำหยด ซ่ึงให้น้ำแก่พืชผ่านระบบท่อและปล่อยน้ำออกทางหัวน้ำหยด ซ่ึงติดต้ังไว้

ท่ีโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาท่ีรากช้าๆ เพ่ือรักษาความช้ืนของดินบริเวณรากพืชให้อยู่ในระดับท่ีรากพืชดูด

ไปใช้ได้ง่าย ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 

อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งน้ำในไร่นาหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งหรือ

ฝนท้ิงช่วง โดยสร้างความม่ันคงด้านน้ำเพ่ือการเกษตร เช่น ทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน ช่วยลด

ผลกระทบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลผลิต ลดผลกระทบต่อรายได้จากการทำการเกษตร กรณีผลผลิต

เสียหายจากการปลูกพืชชนิดเดียว จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ม่ันคงย่ังยืนได้ 
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 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ

ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และส้มโอ เป็นต้น ซ่ึงท่ีผ่านมาได้มีเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ทดลองปลูกและสร้างเป็นสวนไม้ผลเชิงการค้าจนประสบความสำเร็จหลายราย สำนักงานเกษตรจังหวัด

นครพนมเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนมให้สามารถแข่งขันได้

ในระดับอาเซียน จากการขับเคล่ือนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซ่ึงมีกิจกรรมในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพร้อมมอบต้นพันธ์ุไม้ผลให้กับเกษตรกร 

 นำไปปลูกในพ้ืนท่ีของตนเอง สำหรับไม้ผลท่ีเกษตรกรให้ความนิยมนำไปปลูกส่วนมากเป็นทุเรียน 

เพราะทุเรียนเป็นพืชท่ีตลาดมีความต้องการมากอีกท้ังราคาจำหน่ายก็ค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรกรเกิดความ

สนใจท่ีจะปลูกมากข้ึน ในการปลูกทุเรียนในช่วงแรกต้นทุเรียนจะต้องการร่มเงา ซ่ึงพืชท่ีอยู่ร่วมกับทุเรียนได้ดี 



คือ กล้วย เพราะจะช่วยให้ร่มเงาและความชุ่มช้ืนกับต้นทุเรียนในช่วงฤดูแล้ง และในพ้ืนท่ีว่างระหว่างต้น

เกษตรกรสามารถนำพืชผัก หรือไม้ผลต่างๆมาปลูกแซมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงชนิดและประเภทของพืชท่ีจะ

ปลูกร่วมกันด้วย โดยพิจารณาจาก ระบบราก ลักษณะทรงพุ่ม ความต้องการธาตุอาหาร น้ำ แสงแดด ความ

ทนทานต่อความแห้งแล้งของพืชแต่ละชนิดท่ีจะนำมาปลูกจะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจให้ดี เพราะ

ผลกระทบของพืชแต่ละชนิดสามารถท่ีจะมีต่อกันและกันได้ และเพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดความ

คุ้มค่า การปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวมาเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย เป็นวิธีท่ีจะช่วยกระจายความ

เส่ียงในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำและการเข้าทำลายของศัตรูพืช การปลูกพืชแบบผสมผสานถือเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรในยุคใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน จากสถานการณ์การ

ผลิตไม้ผลในปัจจุบัน เพราะเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกไม้ผลเพ่ิมมากข้ึน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และ

ไม้ผลอ่ืนๆ เน่ืองจากความต้องการของตลาดและผู้บริโภคท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน จึงทำให้เกษตรกรเร่ิมหันมา

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพ่ือทำการปลูกไม้ผลมากข้ึน โดยส่วนมากเกษตรกรจะทำการปลูกไม้ผลหลักเพียง 1 – 2 

ชนิด ภายในสวนทำให้เกิดความเส่ียงด้านของราคา และศัตรูพืช ซ่ึงเกษตรกรจะต้องหม่ันดูและและสำรวจ

แปลงอย่างสม่ำเสมอ 

 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ในปี 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรในการปลูกสร้างสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ แบบผสมผสาน ภายใต้

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม 1.อบรมถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 2.การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ โดยมีการการมอบต้นพันธ์ุและปุ๋ยอินทรีย์

สนับสนุน 3.จัดทำแปลงสาธิตขยายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 4. การติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดย

ดำเนินการในพ้ืนท่ี 11 อำเภอ ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 ราย ในการจัดอบถ่ายทอด

ความรู้ในคร้ังน้ียังมีการสาธิตการปลูกไม้ผลอย่างถูกวิธี ทำให้เกษตรกรเม่ือได้รับต้นพันธ์ุไปแล้วสามารถนำไป

ปลูกได้อย่างถูกต้องและเจริญเติบโตได้ดี และส่ิงสำคัญคือการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภายนอกจังหวัด 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถผลิตไม้ผลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานออกสู่ตลาดได้อย่างย่ังยืน 
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 นครพนม – เกษตร จ.นครพนม เสริมความรู้ !! หนุนเกษตรกรปลูกสร้างสวนทุเรียน เงาะและมังคุด

แบบผสมผสาน ยกระดับการผลิตผลไม้นครพนม มีคุณภาพ มาตรฐาน 

 การปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวมาเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย เป็นวิธีท่ีจะช่วยกระจาย

ความเส่ียงในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำและการเข้าทำลายของศัตรูพืช การปลูกพืชแบบผสมผสานถือเป็นแนวทาง

ท่ีจะช่วยให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรในยุคใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน จากสถานการณ์

การผลิตไม้ผลในปัจจุบัน เพราะเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกไม้ผลเพ่ิมมากข้ึน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ 

และไม้ผลอ่ืนๆ เน่ืองจากความต้องการของตลาดและผู้บริโภคท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน จึงทำให้เกษตรกรเร่ิมหันมา

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพ่ือทำการปลูกไม้ผลมากข้ึน โดยส่วนมากเกษตรกรจะทำการปลูกไม้ผลหลักเพียง 1 – 2 

ชนิด ภายในสวนทำให้เกิดความเส่ียงด้านของราคา และศัตรูพืช ซ่ึงเกษตรกรจะต้องหม่ันดูและและสำรวจ

แปลงอย่างสม่ำเสมอ 

 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ

ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และส้มโอ เป็นต้น ซ่ึงท่ีผ่านมาได้มีเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ทดลองปลูกและสร้างเป็นสวนไม้ผลเชิงการค้าจนประสบความสำเร็จหลายราย สำนักงานเกษตรจังหวัด



นครพนมเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนมให้สามารถแข่งขันได้

ในระดับอาเซียน จากการขับเคล่ือนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซ่ึงมีกิจกรรมในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพร้อมมอบต้นพันธ์ุไม้ผลให้กับเกษตรกรนำไปปลูกในพ้ืนท่ี

ของตนเอง สำหรับไม้ผลท่ีเกษตรกรให้ความนิยมนำไปปลูกส่วนมากเป็นทุเรียน เพราะทุเรียนเป็นพืชท่ีตลาดมี

ความต้องการมากอีกท้ังราคาจำหน่ายก็ค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรกรเกิดความสนใจท่ีจะปลูกมากข้ึน ในการ

ปลูกทุเรียนในช่วงแรกต้นทุเรียนจะต้องการร่มเงา ซ่ึงพืชท่ีอยู่ร่วมกับทุเรียนได้ดี คือ กล้วย เพราะจะช่วยให้ร่ม

เงาและความชุ่มช้ืนกับต้นทุเรียนในช่วงฤดูแล้ง และในพ้ืนท่ีว่างระหว่างต้นเกษตรกรสามารถนำพืชผัก หรือไม้

ผลต่างๆมาปลูกแซมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงชนิดและประเภทของพืชท่ีจะปลูกร่วมกันด้วย โดยพิจารณาจาก 

ระบบราก ลักษณะทรงพุ่ม ความต้องการธาตุอาหาร น้ำ แสงแดด ความทนทานต่อความแห้งแล้งของพืชแต่ละ

ชนิดท่ีจะนำมาปลูกจะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจให้ดี เพราะผลกระทบของพืชแต่ละชนิดสามารถท่ีจะมีต่อ

กันและกันได้ และเพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดความคุ้มค่า 

 เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ในปี 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริม

และสนับสนุนเกษตรในการปลูกสร้างสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ แบบผสมผสาน ภายใต้โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม 1.อบรมถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีการผลิต 2.การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ โดยมีการการมอบต้นพันธ์ุและปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุน 3.

จัดทำแปลงสาธิตขยายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 4. การติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยดำเนินการใน

พ้ืนท่ี 11 อำเภอ ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 ราย ในการจัดอบถ่ายทอดความรู้ในคร้ังน้ียังมี

การสาธิตการปลูกไม้ผลอย่างถูกวิธี ทำให้เกษตรกรเม่ือได้รับต้นพันธ์ุไปแล้วสามารถนำไปปลูกได้อย่างถูกต้อง

และเจริญเติบโตได้ดี และส่ิงสำคัญคือการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภายนอกจังหวัด และประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถผลิตไม้ผลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานออกสู่ตลาดได้อย่างย่ังยืน 
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สู้โควิด-19 
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เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธ์ุไม้สร้างความม่ันคงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเล้ียง

ชีวิตสู้โควิด-19 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ริเร่ิมจัดทำ “โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19” ผนึกกำลัง

หน่วยงานในสังกัดสร้างความม่ันคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดย

สนับสนุนต้นพันธ์ุพืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น แก่เกษตรกรท่ัวประเทศ มีพืช

อาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำหรับวิกฤตในคร้ังน้ีพบ

ปัญหาการกระจายสินค้าและความม่ันคงทางอาหารเพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน ทำให้เกิดการกักตุน



สินค้าเพ่ือการบริโภคอุปโภคตามมาเป็นปัญหาต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำ“หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

และการดำรงชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความม่ันคงทางอาหาร เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานภาคเกษตรให้

เข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำ“โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิต

สู้โควิด-19” 

 โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับการ

บริโภคภายในชุมชน ดำเนินการผลิตต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพร รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น และเพ่ือถ่ายทอด

ความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ต้นพันธ์ุพืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด 

รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น แบ่งเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ต้น ได้แก่ ฟ้า

ทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ต้น ได้แก่ 

มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 

หน่วยงานจัดส่งต้นพันธ์ุท่ีพร้อมปลูกให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 882 อำเภอโดยสำนักงานเกษตร

อำเภอเป็นผู้กำหนดสถานท่ีรับพันธ์ุพืช จำนวน 1 จุด/อำเภอ หลังจากน้ันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ รวม

ท้ังส้ิน 225,390 ครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งมอบต้นพันธ์ุพืชท่ีพร้อมปลูกให้กับอาสาสมัคร

เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือแจกจ่ายและกระจายต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกร และผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 ในส่วนของภาคใต้ มีการมอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช จำนวน 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ดำนินการผลิตต้นพันธ์กล้าพืชผัก พืชสมุนไพร เป้าหมาย จำนวน 331,328 

ต้น ขณะน้ีศูนย์ปฏิบัติการท้ัง 5 ศูนย์ ได้มีการส่งมอบต้นพันธ์กล้าแล้ว และคาดว่าจะส่งมอบได้แล้วเสร็จภายใน

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ี นอกจากแจกจ่ายต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้ว ได้

ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพ่ือเป็นต้นแบบบริเวณสำนักงานเกษตร

อำเภอหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม อำเภอละ 1 จุด ซ่ึงสามารถพัฒนาให้เป็น “ศูนย์พันธ์ุพืชชุมชน” ได้ใน

อนาคตเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 



 
เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธ์ุไม้สร้างความม่ันคงทางอาหาร 

25 มิถุนายน 2563 

 เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธ์ุไม้สร้างความม่ันคงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเล้ียง

ชีวิตสู้โควิด-19 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเร่ิมจัดทำ “โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19” ผนึกกำลัง

หน่วยงานในสังกัดสร้างความม่ันคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดย

สนับสนุนต้นพันธ์ุพืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น แก่เกษตรกรท่ัวประเทศ มีพืช

อาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าว

ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำหรับวิกฤตในคร้ังน้ีพบ

ปัญหาการกระจายสินค้าและความม่ันคงทางอาหารเพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน ทำให้เกิดการกักตุน

สินค้าเพ่ือการบริโภคอุปโภคตามมาเป็นปัญหาต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำ “หลักปรัชญาของ



เศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

และการดำรงชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความม่ันคงทางอาหาร เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานภาคเกษตรให้

เข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำ “โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิต

สู้โควิด-19” 

 โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับการ

บริโภคภายในชุมชนดำเนินการผลิตต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพร รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น และเพ่ือถ่ายทอด

ความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ต้นพันธ์ุพืชผักและ

สมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมท้ังส้ิน 3,634,464 ต้น แบ่งเป็นพืชผักและสมุนไพร

หลัก จำนวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ต้น ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและ

สมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ต้น ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้านโดยมอบหมายให้

ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 หน่วยงานจัดส่งต้นพันธ์ุท่ีพร้อมปลูกให้กับสำนักงาน

เกษตรอำเภอจำนวน 882 อำเภอโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้กำหนดสถานท่ีรับพันธ์ุ

พืช จำนวน 1 จุด / อำเภอ หลังจากน้ันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะ

คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมท้ังส้ิน 225,390 ครัวเรือน โดย

สำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งมอบต้นพันธ์ุพืชท่ีพร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือ

แจกจ่ายและกระจายต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าว 

 ในส่วนของภาคใต้มีการมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชจำนวน 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจำนวน 3 ศูนย์ ดำนินการผลิตต้นพันธ์กล้าพืชผัก พืช

สมุนไพร เป้าหมาย จำนวน 331,328 ต้น ขณะน้ีศูนย์ปฏิบัติการท้ัง 5 ศูนย์ ได้มีการส่งมอบต้นพันธ์กล้า

แล้ว และคาดว่าจะส่งมอบได้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ีนอกจากแจกจ่ายต้นพันธ์ุพืชผัก

สมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรใน

ครัวเรือน เพ่ือเป็นต้นแบบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม อำเภอละ 1 จุด ซ่ึง

สามารถพัฒนาให้เป็น “ศูนย์พันธ์ุพืชชุมชน” ได้ในอนาคตเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 

 


