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สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกร-ประชาชนปลูกฟ้าทะลายโจรใน

ครัวเรือน ช่วยต้านภัยโควิด-19 พร้อมรณรงค์และเตรียมมอบกล้าพันธ์ุแก่เกษตรกร-ประชาชน เริม่เดือน
กันยายนนี้ กว่า 30,298 ต้น 
        นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม นายไกรสร กองฉลาด ที่ต้องการให้ประชาชนและเกษตรในพื้นจังหวัดนครพนมได้มกีารปลูก
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 และ
นอกจากนี้จะต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลายร่วมด้วย เช่น กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น เพื่อ
เป็นการพึ่งพาตนเองและให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพิม่มากยิ่งขึ้น 
        สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ในการร่วม
ดำเนินการ ซึ่งจะมกีารขยายพันธ์ุและการจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นๆ ใน
พื้นที่จำนวน 1 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของคนในชุมชน โดยจะมีการสนับสนุนต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนและเกษตรกรครัวเรือน
ละ 5 ต้น เพื่อปลูกและขยายพันธ์ุจากครัวเรือนสู่ชุมชน โดยในตอนนี้ได้มกีารส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้าทะลาย
โจรแล้วในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 10,247 ครัวเรือน จำนวนต้นกล้า 48,879 ต้น อีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการ
เพาะชำต้นพันธ์ุจำนวน 30,298 ต้น เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนและเกษตรกรต่อไป 



        เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทย
อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสารแอนโดรก
ราโฟไลด์ซึ่งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนกัได้ จากนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรเพิม่ขึ้น และในส่วนของจังหวัดนครพนมได้มี
แนวทางในการขับเคล่ือนการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ในครัวเรือนและชุมชน โดยให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ร่วมกันส่งเสรมิและสนับสนุน ถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูกให้ผล
ผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีสารสำคัญเพียงพอ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  



 
นายอาเรส หะมะ เกษตรกรบ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เดิมที

เปิดร้านขายของชำในที่ดินของคนอื่น มีรายได้พออยู่พอกิน แตรู่้สึกถึงความไม่มั่นคงและไม่ยั่งยืน จึงพยายาม
อดออมเก็บรวบรวมเงินซื้อที่ดินได้ 3 ไร่ 2 งาน เริ่มต้นประกอบอาชีพเกษตรด้วยการทำนา เมื่อปี 2558 
            ต่อมาในปี 2560 ได้ปรับเปล่ียนพื้นที่มาทำการเกษตรผสมผสาน เพราะเล็งเห็นว่าการทำการเกษตร
เชิงเดี่ยวมีความเส่ียง แต่การทำเกษตรผสมผสาน จะช่วยให้มีอาหารไว้บริโภคได้ตลอดปี สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี จึงได้ดำเนินการอย่าง
จริงจัง โดยเข้าไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ ขอคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ การวางผังแปลง การ
วางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ต่อมาปี 2562 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตร
ผสมผสานของอำเภอยี่งอ เพราะเป็นผู้ที่มีความมานะ มุ่งมั่น ตัง้ใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พยายามลองผิด ลอง
ถูก จนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและยอมรับของเกษตรกรทั่วไป พร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับ
ใช้อยู่เสมอ และแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับเพื่อนบ้าน  



            ตลอดจน เกษตรกรทั้งใกล้และไกลที่สนใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีองค์ความรู้เด่นใน
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถถ่ายทอดความรูทุ้กองค์ความรู้ ทีท่ำออกมาได้อย่างสอดคล้องและเกื้อกูล
กันทุกๆ กิจกรรมอย่างเข้าใจง่าย และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อชุมชน อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับ
ทุกๆ หน่วยงานมาโดยตลอด กิจกรรมหลากหลายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เช่น การทำนา การปลูกไม้
ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก การเล้ียงปลา เล้ียงไก่ แพะ โค ทำปุ๋ยหมักใช้เอง ปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงบำรุงดิน เน้นทำ
การเกษตรแบบอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
            นอกจากนี้ ได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่น การติดตั้งระบบน้ำในแปลง เพื่อ
ประหยัดน้ำและแรงงาน พืชเจริญเติบโตดีได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม มีการจัดการศัตรพูืชโดยใช้ภูมิ
ปัญญา การใช้สมุนไพรหมักเพื่อดักจับแมลงวันทอง และผลิตเช้ือราไตรโคเดอรม์าควบคุมโรคพืช และเพิ่มการ
เจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการนำแหนแดง มาผลิตเป็นปุ๋ย และผสมเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่ง
โปรตีน ไขมัน เซลลูโลส และแร่ธาตุต่างๆ สำหรับเล้ียงสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
            นายสุพทิ จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าว
ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมกีารดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม
ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมาย
เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (อำเภอจะ
นะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมโครงการตามตำบลเป้าหมาย
ที่ ศอบต. กำหนด คือ 37 อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอ
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ตำบลละ 1 คน รวมขณะนี้ถึงปี 2564 มีจำนวนทั้งส้ิน 185 ราย เพื่อเป็น
เกษตรกรต้นแบบในการขับเคล่ือนเกษตรผสมผสานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาบนฐานความต้องการของประชาชน
และศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคล่ือนงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในที่ประชุมคณะทำงาน ได้กำหนดให้มีการประกวดเกษตรกรต้นแบบเกษตร
ผสมผสานดีเด่น โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
เกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นตัวอย่าง ในการขยายผลการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานใน
พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
            ซึ่งปีนี้เป็นการประกวดปีแรก เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวด รองชนะเลิศ อันดับ 1 อันดับ 2 และ
รางวัลชมเชย จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ได้รับเงนิ
รางวัล จำนวน 10,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ 
 


