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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขา
อาชีพ หลายธุรกิจได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตร โดยในภาพรวมของภาคการเกษตรนั้น โควิด-19 
ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรต้องหยุดชะงัก ผลผลิตไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ หรอืวัสดุ
ทางการเกษตรไม่สามารถนำเข้ามาภายในประเทศได้ ซึง่ส่ิงเหล่านี้เป็นเหตุสำคัญจึงได้กำชับให้กรมส่งเสริม
การเกษตรดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
เกิดวิกฤตการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ายงานความก้าวหน้าให้ได้รับทราบ
ว่า เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและตอบรับโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
อย่างดี จึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะ
คล่ีคลาย 
 ดา้น นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรบัโครงการ
ของกรมส่งเสรมิการเกษตรทีด่ าเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ซึ่งเริม่
ด าเนินการมาตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นการระบาดจนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
1.โครงการบา้นพอเพยีงเลี้ยงชวีติ สูโ้ควดิ-19 ซึ่งเป็นโครงการทีผ่่านมต ิค.ร.ม. เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 
2563 เหน็ชอบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และสถานการณ์ภยัแลง้ เพื่อให้
เกษตรกรและผูไ้ดร้บัผลกระทบ มคีวามรูใ้นการปลูกพชืผกัและสมุนไพร และมพีชือาหารและพชื



สมุนไพรส าหรบัการบรโิภคภายในชมุชน โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืผกัและ
สมุนไพร 7 ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พรกิ มะเขอื มะรุม ผกัหวานบา้น และแคบา้น รวม 
3,634,464 ต้น กระจายพนัธุ์ผ่านอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น จ านวน 75,130 ราย ใหแ้ก่ครวัเรอืน
เกษตรกรจ านวน 225,390 ครวัเรอืน น าไปปลูกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
2.โครงการตู้เยน็ขา้งบา้นต้านภยั COVID-19 ภายใต้ความร่วมมอืของกลุ่มเพื่อนเฉลมิชยั กรมส่งเสรมิ
การเกษตร บรษิทัอีสท์ เวสท์ ซดี จ ากดั และบรษิทัเจยีไต๋ เมลด็พนัธุ์ จ ากดั ซึง่เป็นโครงการทีไ่ม่ไดใ้ช้
งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการรวมน ้าใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเมลด็พนัธุ์พชืผกัสวน
ครวั โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ยเมลด็พนัธุ์ผกั 4 – 5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ โหระพา แตงกวา พรกิขีห้นู 
มะเขอืพวง คะน้า กระเพรา มอบใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจท าการเกษตรในการปลูก
พชืผกัสวนครวัและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งถอืเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนในภาวะวกิฤตดงักล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ มพีชื
อาหารบรโิภคสามารถด ารงชวีติอยู่ไดด้ว้ยการพึง่พาตนเอง โครงการนี้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก 
มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการเกนิกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้จนท าให้ต้องมกีารขยายผลโครงการเพิม่เตมิ จนมี
สนับสนุนเมลด็พนัธุ์พชืผกัสวนครวั รวมทัง้สิน้ 310,000 ชุด 
3.โครงการผลติขยายต้นพนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพร
ประจ าบา้นในการป้องกนัและรกัษาอาการตดิเชื้อไวรสัโควิด-19 โดยด าเนินการผลติต้นพนัธุ์ฟ้าทะลาย
โจร รวมจ านวน 2,000,000 ต้น สนับสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป โดยเมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 
2564 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ป็นประธานในพธิมีอบต้น
พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร จ านวน 1 แสนต้น แก่ผูแ้ทนเกษตรกร ณ จงัหวดัสงขลา ส าหรบัในภาพรวมปัจจุบนั
ไดด้ าเนินการแจกจ่ายแลว้ 830,137 ต้น และมต้ีนพนัธุ์พรอ้มแจกจ่ายอกี 1,028,863 ต้น 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอกีว่า โครงการผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ารองใชใ้นกรณี
ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกจิของกรมส่งเสรมิการเกษตร ภารกจิตามชื่อโครงการที่
เน้นช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิและเพื่อลดต้นทุนการผลติ
ใหแ้ก่เกษตรกร แรงงานคนืถิน่และประชาชนทัว่ไปทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ไดด้ าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ีไดแ้ก่ ต้นพนัธุ์พรกิ มะเขอื กะเพรา 
โหระพา และแมงลกั พรอ้มแจกจ่ายไปแลว้ รวม 4,410,000 ต้น และในปีงบประมาณ 2564 – 2565 
โครงการนี้ยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการผลติและขยายพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ี5 ชนิด จ านวน 
4,586,400 ต้น ประกอบดว้ย ต้นพนัธุ์พชืผกั/พชือาหาร ต้นพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกจิ ซึ่ง
การสนับสนุนต้นพนัธุ์แต่ละชนิด ขึน้อยู่กบัความต้องการในพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืผกั
พืน้บา้น จ านวน 4 แสนซอง ทัง้นี้ ไม่เฉพาะการสนับสนุนพชืพนัธุ์ดใีหแ้ก่เกษตรกรเท่านัน้ กรมส่งเสรมิ
การเกษตรจะยงัคงเดนิหน้าโครงการทีมุ่่งบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกร
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง 
  



 

 
"เฉลิมชยั" ปล้ืม!! ผลตอบรบัจากเกษตรกร สัง่กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า

สนับสนุนพืชพนัธุ์ดีแก่เกษตรกรบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
วนัที ่12 พ.ย.64 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ที่เกดิขึน้ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกสาขาอาชพี หลายธุรกจิไดร้บัผลกระทบไม่เวน้แมแ้ต่ภาคการเกษตร โดยในภาพรวมของ
ภาคการเกษตรนัน้ โควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิภาคการเกษตรต้องหยุดชะงกั ผลผลติไม่สามารถส่งออก
ไปยงัตลาดต่างประเทศได ้หรอืวสัดุทางการเกษตรไม่สามารถน าเขา้มาภายในประเทศได ้ซึ่งสิง่เหล่านี้
เป็นเหตุส าคญัจงึไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เกดิวกิฤตการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 
ตามทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรไดร้ายงานความก้าวหน้าใหไ้ดร้บัทราบว่า เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปให้
ความสนใจและตอบรบัโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นอย่างด ีจงึไดม้อบนโยบายใหก้รม
ส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลีค่ลาย 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ส าหรบัโครงการของกรม
ส่งเสรมิการเกษตร ทีด่ าเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ซึ่งเริม่ด าเนินการ
มาตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นการระบาดจนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

1.โครงการบา้นพอเพยีงเลี้ยงชวีติ สูโ้ควดิ-19 ซึ่งเป็นโครงการทีผ่่านมต ิครม. เมื่อวนัที ่10 
มนีาคม 2563 เหน็ชอบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และสถานการณ์ภยั
แลง้ เพื่อใหเ้กษตรกรและผูไ้ดร้บัผลกระทบ มคีวามรูใ้นการปลูกพชืผกัและสมนุไพร และมพีชือาหารและ
พชืสมุนไพรส าหรบัการบรโิภคภายในชุมชน โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืผกั
และสมุนไพร 7 ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พรกิ มะเขอื มะรุม ผกัหวานบา้น และแคบา้น รวม 
3,634,464 ต้น กระจายพนัธุ์ผ่านอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น จ านวน 75,130 ราย ใหแ้ก่ครวัเรอืน
เกษตรกรจ านวน 225,390 ครวัเรอืน น าไปปลูกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 2.โครงการตู้เยน็ขา้งบา้นต้านภยั COVID-19 ภายใต้ความร่วมมอืของกลุ่มเพื่อนเฉลมิชยั กรม
ส่งเสรมิการเกษตร บรษิทัอสีท์ เวสท์ ซดี จ ากดั และบรษิทัเจยีไต๋ เมลด็พนัธุ์ จ ากดั ซึ่งเป็นโครงการที่
ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทางราชการ แต่เป็นการรวมน ้าใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเมลด็พนัธุ์
พชืผกัสวนครวั โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ยเมลด็พนัธุ์ผกั 4–5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ โหระพา แตงกวา พรกิ
ขีห้นู มะเขอืพวง คะน้า กระเพรา มอบใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจท าการเกษตรในการ
ปลูกพชืผกัสวนครวัและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งถอืเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนในภาวะวกิฤตดงักล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ มี
พชือาหารบรโิภคสามารถด ารงชวีติอยู่ไดด้ว้ยการพึง่พาตนเอง โครงการนี้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่าง



มาก มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการเกนิกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้จนท าใหต้้องมกีารขยายผลโครงการเพิม่เตมิ จนมี
สนับสนุนเมลด็พนัธุ์พชืผกัสวนครวั รวมทัง้สิน้ 310,000 ชุด 
 3.โครงการผลติขยายต้นพนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยา
สมุนไพรประจ าบา้นในการป้องกนัและรกัษาอาการตดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยด าเนินการผลติต้นพนัธุ์ฟ้า
ทะลายโจร รวมจ านวน 2,000,000 ต้น สนับสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป โดยเมื่อวนัที ่16 
ตุลาคม 2564 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ป็นประธานในพธิี
มอบต้นพนัธุฟ้์าทะลายโจร จ านวน 1 แสนต้น แก่ผูแ้ทนเกษตรกร ณ จงัหวดัสงขลา ส าหรบัในภาพรวม
ปัจจุบนัไดด้ าเนินการแจกจ่ายแลว้ 830,137 ต้น และมต้ีนพนัธุ์พรอ้มแจกจ่ายอกี 1,028,863 ต้น 
 อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอกีว่า โครงการผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ารองใชใ้นกรณีช่วยเหลอื
เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกจิของกรมส่งเสรมิการเกษตร ภารกจิตามชื่อโครงการทีเ่น้น
ช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิและเพื่อลดต้นทุนการผลติใหแ้ก่
เกษตรกร แรงงานคนืถิน่และประชาชนทัว่ไปทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563-2564 ไดด้ าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ีไดแ้ก่ ต้นพนัธุ์พรกิ มะเขอื กะเพรา 
โหระพา และแมงลกั พรอ้มแจกจ่ายไปแลว้ รวม 4,410,000 ต้น และในปีงบประมาณ 2564-2565 
โครงการนี้ยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการผลติและขยายพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ี5 ชนิด จ านวน 
4,586,400 ต้น ประกอบดว้ย ต้นพนัธุ์พชืผกั/พชือาหาร ต้นพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกจิ ซึ่ง
การสนับสนุนต้นพนัธุ์แต่ละชนิด ขึน้อยู่กบัความต้องการในพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึการผลิตเมลด็พนัธุพ์ชืผกั
พืน้บา้น จ านวน 4 แสนซอง ทัง้นี้ ไม่เฉพาะการสนับสนุนพชืพนัธุ์ดใีหแ้ก่เกษตรกรเท่านัน้ กรมส่งเสรมิ
การเกษตรจะยงัคงเดนิหน้าโครงการทีมุ่่งบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกร
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง 
  



 

 
วนัที ่12 พ.ย.64 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ที่เกดิขึน้ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกสาขาอาชพี หลายธุรกจิไดร้บัผลกระทบไม่เวน้แมแ้ต่ภาคการเกษตร โดยในภาพรวมของ
ภาคการเกษตรนัน้ โควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิภาคการเกษตรต้องหยุดชะงกั ผลผลติไม่สามารถส่งออก
ไปยงัตลาดต่างประเทศได ้หรอืวสัดุทางการเกษตรไม่สามารถน าเขา้มาภายในประเทศได ้ซึ่งสิง่เหล่านี้
เป็นเหตุส าคญัจงึไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เกดิวกิฤตการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 
ตามทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรไดร้ายงานความก้าวหน้าใหไ้ดร้บัทราบว่า เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปให้
ความสนใจและตอบรบัโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นอย่างด ีจงึไดม้อบนโยบายใหก้รม
ส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลีค่ลาย 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ส าหรบัโครงการของกรม
ส่งเสรมิการเกษตร ทีด่ าเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ซึ่งเริม่ด าเนินการ
มาตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นการระบาดจนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
1.โครงการบา้นพอเพยีงเลี้ยงชวีติ สูโ้ควดิ-19 ซึ่งเป็นโครงการทีผ่่านมต ิครม. เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 
2563 เหน็ชอบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และสถานการณ์ภยัแลง้ เพื่อให้
เกษตรกรและผูไ้ดร้บัผลกระทบ มคีวามรู้ในการปลูกพชืผกัและสมุนไพร และมพีชือาหารและพชื



สมุนไพรส าหรบัการบรโิภคภายในชมุชน โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืผกัและ
สมุนไพร 7 ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พรกิ มะเขอื มะรุม ผกัหวานบา้น และแคบา้น รวม 
3,634,464 ต้น กระจายพนัธุ์ผ่านอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น จ านวน 75,130 ราย ใหแ้ก่ครวัเรอืน
เกษตรกรจ านวน 225,390 ครวัเรอืน น าไปปลูกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 2.โครงการตู้เยน็ขา้งบา้นต้านภยั COVID-19 ภายใต้ความร่วมมอืของกลุ่มเพื่อนเฉลมิชยั กรม
ส่งเสรมิการเกษตร บรษิทัอสีท์ เวสท์ ซดี จ ากดั และบรษิทัเจยีไต๋ เมลด็พนัธุ์ จ ากดั ซึ่งเป็นโครงการที่
ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทางราชการ แต่เป็นการรวมน ้าใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเมลด็พนัธุ์
พชืผกัสวนครวั โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ยเมลด็พนัธุ์ผกั 4–5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ โหระพา แตงกวา พรกิ
ขีห้นู มะเขอืพวง คะน้า กระเพรา มอบใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจท าการเกษตรในการ
ปลูกพชืผกัสวนครวัและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งถอืเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนในภาวะวกิฤตดงักล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ มี
พชือาหารบรโิภคสามารถด ารงชวีติอยู่ไดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง โครงการนี้ประสบความส าเรจ็เป็นอย่าง
มาก มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการเกนิกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้จนท าใหต้้องมกีารขยายผลโครงการเพิม่เตมิ จนมี
สนับสนุนเมลด็พนัธุ์พชืผกัสวนครวั รวมทัง้สิน้ 310,000 ชุด 
 3.โครงการผลติขยายต้นพนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยา
สมุนไพรประจ าบา้นในการป้องกนัและรกัษาอาการตดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยด าเนินการผลติต้นพนัธุ์ฟ้า
ทะลายโจร รวมจ านวน 2,000,000 ต้น สนับสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป โดยเมื่อวนัที่ 16 
ตุลาคม 2564 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ป็นประธานในพธิี
มอบต้นพนัธุฟ้์าทะลายโจร จ านวน 1 แสนต้น แก่ผูแ้ทนเกษตรกร ณ จงัหวดัสงขลา ส าหรบัในภาพรวม
ปัจจุบนัไดด้ าเนินการแจกจ่ายแลว้ 830,137 ต้น และมต้ีนพนัธุ์พรอ้มแจกจ่ายอกี 1,028,863 ต้น 
 อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอกีว่า โครงการผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ารองใชใ้นกรณีช่วยเหลอื
เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกจิของกรมส่งเสรมิการเกษตร ภารกจิตามชื่อโครงการทีเ่น้น
ช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิและเพื่อลดต้นทุนการผลติใหแ้ก่
เกษตรกร แรงงานคนืถิน่และประชาชนทัว่ไปทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563-2564 ไดด้ าเนินการผลติต้นพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ีไดแ้ก่ ต้นพนัธุ์พรกิ มะเขอื กะเพรา 
โหระพา และแมงลกั พรอ้มแจกจ่ายไปแลว้ รวม 4,410,000 ต้น และในปีงบประมาณ 2564-2565 
โครงการนี้ยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการผลติและขยายพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ี5 ชนิด จ านวน 
4,586,400 ต้น ประกอบดว้ย ต้นพนัธุ์พชืผกั/พชือาหาร ต้นพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกจิ ซึ่ง
การสนับสนุนต้นพนัธุ์แต่ละชนิด ขึน้อยู่กบัความต้องการในพื้นทีน่ัน้ๆ รวมถงึการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืผกั
พืน้บา้น จ านวน 4 แสนซอง ทัง้นี้ ไม่เฉพาะการสนับสนุนพชืพนัธุ์ดใีหแ้ก่เกษตรกรเท่านัน้ กรมส่งเสรมิ
การเกษตรจะยงัคงเดนิหน้าโครงการทีมุ่่งบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกร
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง 
  



 
นายเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ ส่งผล กระทบต่อประชาชนทุก
สาขาอาชพี หลายธุรกจิไดร้บัผลกระทบไม่เวน้แมแ้ต่ภาคการเกษตร โดยในภาพรวมของภาคการเกษตร
นัน้ โควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิภาคการเกษตรต้องหยุดชะงกั ผลผลติไม่สามารถส่งออกไปยงัตลาด
ต่างประเทศได ้หรอืวสัดุทางการเกษตรไม่สามารถน าเข้ามาภายในประเทศได้ 

ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นเหตุส าคญัจงึไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินโครงการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เกดิวกิฤตการณ์ระบาดของโรค
โควดิ-19 ตามทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรไดร้ายงานความก้าวหน้าใหไ้ดร้บัทราบว่า 
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปใหค้วามสนใจและตอบรบัโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสรมิการเกษตรเป็น
อย่างด ีจงึไดม้อบนโยบายใหก้รมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ
โรคจะคลีค่ลาย 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า  ส าหรบัโครงการของ
กรมส่งเสรมิการเกษตรทีด่ าเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ซึ่งเริม่
ด าเนินการมาตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นการระบาดจนถงึปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

1.โครงการบา้นพอเพยีงเลี้ยงชวีติ สูโ้ควดิ-19 ซึ่งเป็นโครงการทีผ่่านมต ิค.ร.ม. เมื่อวนัที ่10 
มนีาคม 2563 เหน็ชอบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และสถานการณ์ภยั
แลง้  เพื่อใหเ้กษตรกรและผูไ้ดร้บัผลกระทบ มคีวามรูใ้นการปลูกพชืผกัและสมนุไพร และมพีชือาหาร
และพชืสมุนไพรส าหรบัการบรโิภคภายในชมุชน โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินการผลติต้นพนัธุ์
พชืผกัและสมุนไพร 7 ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พรกิ มะเขอื มะรุม ผกัหวานบา้น และแคบา้น 
รวม 3,634,464 ต้น กระจายพนัธุ์ผ่านอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น จ านวน 75,130 ราย ใหแ้ก่ครวัเรอืน
เกษตรกรจ านวน 225,390 ครวัเรอืน น าไปปลูกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 2.โครงการตู้เยน็ขา้งบา้นต้านภยั COVID-19 ภายใต้ความร่วมมอืของกลุ่มเพื่อนเฉลมิชยั กรม
ส่งเสรมิการเกษตร บรษิทัอสีท์ เวสท์ ซดี จ ากดั และบรษิทัเจยีไต๋ เมลด็พนัธุ์ จ ากดั ซึ่งเป็นโครงการที่
ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทางราชการ แต่เป็นการรวมน ้าใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเมลด็พนัธุ์
พชืผกัสวนครวั โดยใน 1 ชุด ประกอบดว้ยเมลด็พนัธุ์ผกั 4 – 5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ โหระพา แตงกวา 
พรกิขีห้นู มะเขอืพวง คะน้า กระเพรา มอบใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจท าการเกษตรใน
การปลูกพชืผกัสวนครวัและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งถอืเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนในภาวะวกิฤตดงักล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลา
อนัรวดเรว็ มพีชือาหารบรโิภคสามารถด ารงชวีติอยู่ไดด้ว้ยการพึง่พาตนเอง โครงการนี้ประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างมาก มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการเกนิกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้จนท าให้ต้องมกีารขยายผล
โครงการเพิม่เตมิ จนมสีนับสนุนเมลด็พนัธุ์พชืผกัสวนครวั รวมทัง้สิ้น 310,000 ชุด 
 3.โครงการผลติขยายต้นพนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยา
สมุนไพรประจ าบา้นในการป้องกนัและรกัษาอาการตดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยด าเนินการผลติต้นพนัธุ์ฟ้า



ทะลายโจร รวมจ านวน 2,000,000 ต้น สนับสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป โดยเมื่อวนัที ่16 
ตุลาคม 2564 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ป็นประธานในพธิี
มอบต้นพนัธุฟ้์าทะลายโจร จ านวน 1 แสนต้น แก่ผูแ้ทนเกษตรกร ณ จงัหวดัสงขลา ส าหรบัในภาพรวม
ปัจจุบนัไดด้ าเนินการแจกจ่ายแลว้ 830,137 ต้น และมต้ีนพนัธุ์พรอ้มแจกจ่ายอกี 1,028,863 ต้น 
 โครงการผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ารองใชใ้นกรณีช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกจิ
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ภารกจิตามชื่อโครงการทีเ่น้นชว่ยเหลอืเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากภยัพบิตั ิและเพื่อลดต้นทุนการผลติใหแ้ก่เกษตรกร แรงงานคนืถิน่และประชาชนทัว่ไปที่
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ไดด้ าเนินการผลติต้นพนัธุ์
พชืพนัธุ์ด ีไดแ้ก่ ต้นพนัธุ์พรกิ มะเขอื กะเพรา โหระพา และแมงลกั พรอ้มแจกจ่ายไปแลว้ รวม 
4,410,000 ต้น และในปีงบประมาณ 2564 - 2565 โครงการนี้ยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการผลติและขยายพนัธุ์พชืพนัธุ์ด ี5 ชนิด จ านวน 4,586,400 ต้น ประกอบดว้ย ต้นพนัธุ์พชืผกั/
พชือาหาร ต้นพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกจิ ซึ่งการสนับสนุนต้นพนัธุ์แต่ละชนิด ขึน้อยู่กบัความ
ต้องการในพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึการผลติเมลด็พนัธุ์พชืผกัพืน้บา้น จ านวน 4 แสนซอง ทัง้นี้ ไม่เฉพาะการ
สนับสนุนพชืพนัธุ์ดใีหแ้ก่เกษตรกรเท่านัน้ กรมส่งเสรมิการเกษตรจะยงัคงเดนิหน้าโครงการทีมุ่่งบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่เกษตรกรต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง 
  



 

 
รมว.เกษตรฯ ลงพื้นท่ีภเูกต็ เย่ียมชม ศพก. ศนูยก์ลางถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่

การผลิต การตลาด สู่เกษตรกร เน้นย า้ความส าเรจ็แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนท่ี
สามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พฒันาคณุภาพสินค้า และยกระดบัมาตรฐาน GAP ได้จริง 

วนัที ่14 พ.ย.64 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จาก
นโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทีต้่องการใหม้ศีูนยเ์รยีนรูด้า้นการเกษตรในระดบั
ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรจงึไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ขึน้ อ าเภอละ 1 ศูนย ์รวม 882 ศูนยท์ัว่ประเทศ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตรทุกดา้น ทัง้ดา้นการผลติ การบรหิารจดัการ การตลาด การ
ใหบ้รกิารทางการเกษตร และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร ซึ่งนอกจากจะมกีารจดัตัง้ศูนย ์
ศพก.หลกัในทุกอ าเภอแลว้ ต่อมาส านักงานเกษตรจงัหวดัร่วมกบัส านักงานเกษตรอ าเภอไดม้กีารพฒันา
และจดัตัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.เครอืข่าย) ทัว่ประเทศ เพื่อเป็น
แหล่งเรยีนรูด้า้นการเกษตรเฉพาะดา้นของชุมชน และช่วยเสรมิหนุนในการขบัเคลื่อน ศพก. หลักของ
อ าเภอ 
 โดยศูนยฝึ์กอาชพีชุมชนเพาะเหด็บา้นป่าครองชพี ตัง้อยู่ทีห่มู่ที ่9 ต าบลเทพกระษตัร ีอ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเกต็ เป็นตวัอย่างของเครอืข่าย ศพก. แห่งหนึ่งทีป่ระสบความส าเรจ็ สามารถเป็นแหล่ง
เรยีนรูด้า้นการเกษตรของชุมชน และช่วยขบัเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยเป็นแปลงเรยีนรูใ้นการลดต้นทุน การเพิม่ผลผลติ และการพฒันาคุณภาพเหด็ของสมาชกิแปลงใหญ่ 
รวมถงึยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร จนไดร้บัมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) และ
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์นการผลติเหด็นางฟ้า ซึ่งถอืเป็นเหด็อนิทรยีร์ายแรกของจงัหวดัภูเกต็ 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ศูนยฝึ์กอาชพีชุมชน
เพาะเหด็บา้นป่าครองชพี จดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
(ศพก.เครอืข่าย) ของอ าเภอถลาง และเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการเกษตรของชุมชน เนื่องจากสถานทีม่ ี
ความพรอ้ม และเกษตรกรเจา้ของศูนยม์คีวามรูค้วามช านาญในการผลติเหด็ โดยใชห้ลกัท าการเกษตร
แบบผสมผสาน มกีารจดัสรรพืน้ที ่5 ไร่ ภายในสวนยางพาราไดอ้ย่างลงตวั ปลูกผกัเหมยีง ไผ่กมิซุง ข่า 
เลี้ยงไก่ไข่ ผึง้ และแปรรูปผลผลติทางการเกษตร รวมถึงการคดิคน้สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใช้
พฒันาการเกษตรของตนเองในการเพิม่ผลผลติ ลดต้นทุน และสรา้งรายไดแ้ก่ครอบครวั ต่อมาในปี 2562 
ศพก.เครอืข่ายแห่งนี้ ไดก้ลายเป็นแปลงเรยีนรูใ้นการลดตน้ทุน การเพิม่ผลผลติ และการพฒันาคุณภาพ
เหด็ของสมาชกิในการด าเนินงานระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ดว้ย ปัจจุบนัเป็นแหล่งเรยีนรูก้าร
ผลติพชืตามหลกัการเกษตรทีเ่หมาะสม (GAP) และเกษตรอนิทรยี ์(Organic Thailand) และมกีารขยาย
ผลไปสู่เกษตรกรทัว่ไปในพืน้ทีอ่ าเภอถลางและใกลเ้คยีงอกีดว้ย 



 นายเจรญิ สลบัศร ีประธานศูนยฝึ์กอาชพีชุมชนเพาะเหด็บา้นป่าครองชพี กล่าวว่า ตนเอง
เริม่ต้นท าการเกษตรจากการท าสวนยางพารา ในพืน้ที ่5 ไร่ และปลูกผกัพืน้บา้นเลก็น้อย แต่เนื่องจาก
รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัการใชจ้่ายในครวัเรอืน จงึปรบัเปลีย่นวธิคีดิจากการปลูกยางพาราเชงิเดีย่ว เป็น
การท าเกษตรแบบผสมผสาน และเพาะเหด็เพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัครอบครวั และไดพ้ฒันามาเรื่อยๆ จน
จดัตัง้เป็นศูนยเ์รยีนรูข้องนักศกึษา กศน.อ าเภอถลาง ใชช้ื่อว่า “ศูนยฝึ์กอาชพีชุมชนเพาะเหด็บา้นป่า
ครองชพี” จนกระทัง่กลายเป็น ศพก.เครอืข่าย ในปัจจุบนั ซึ่งสามารถสรา้งรายได้ต่อปีจากการจ าหน่าย
สนิคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ก้อนเหด็ 176,172 บาท ดอกเหด็ 784,280 บาท ผกัเหมยีง 33,680 บาท และ ข่า 
73,780 บาท นอกจากนี้ ตนเองก าลงัวางแผนพฒันาใหเ้ป็น ศพก.เครอืข่าย ทีม่คีวามพรอ้มทัง้
การเกษตรและเทคโนโลย ีเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการเกษตรทีม่พีรอ้มทัง้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การเกษตร เพื่อช่วยยกระดบัการผลติใหม้คีุณภาพและไดร้บัมาตรฐานอนิทรยีใ์นพชืชนิดอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 
ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต 
  



 

 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่แก่เกษตรกร เน้นย้ำความสำเร็จ
แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนที่สามารถลดต้นทุน เพิม่ผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ได้จริง 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 
882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การ
บริหารจัดการ การตลาด การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่แก่เกษตรกร ซึง่
นอกจากจะมีการจัดตั้งศูนย์ ศพก.หลักในทุกอำเภอแล้ว ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอได้มีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) ทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเฉพาะด้านของชุมชน และช่วยเสริมหนุนในการขับเคล่ือน ศพก. 
หลักของอำเภอ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ ตั้งอยู่ที่หมูท่ี่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวอย่างของเครือข่าย ศพก. แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน และช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็น



แปลงเรียนรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในการผลิตเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของจังหวัดภูเก็ต 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะ
เห็ดบ้านป่าครองชีพ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) 
ของอำเภอถลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เนื่องจากสถานที่มีความพร้อม และเกษตรกร
เจ้าของศูนย์มีความรู้ความชำนาญในการผลิตเห็ด โดยใช้หลักทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดสรรพื้นที่ 
5 ไร่ ภายในสวนยางพาราได้อย่างลงตัว ปลูกผักเหมียง ไผ่กิมซงุ ข่า เล้ียงไก่ไข่ ผ้ึง และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนาการเกษตรของตนเองในการเพิม่ผลผลิต ลด
ต้นทุน และสร้างรายได้แก่ครอบครัว ต่อมาในปี 2562 ศพก. เครือข่ายแห่งนี้ได้กลายเป็นแปลงเรียนรู้ในการลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกในการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ด้วย ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Thailand) และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่อำเภอถลางและใกล้เคียงอีกด้วย 

นายเจริญ สลับศรี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ กล่าวว่า ตนเองเริ่มต้น
ทำการเกษตรจากการทำสวนยางพารา ในพื้นที่ 5 ไร่ และปลูกผักพื้นบ้านเล็กน้อย แต่เนื่องจากรายได้ไม่
เพียงพอกับการใช้จ่ายในครัวเรือน จึงปรับเปล่ียนวิธีคิดจากการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว เป็นการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน และเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
นักศึกษา กศน. อำเภอถลาง ใช้ช่ือว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ” จนกระทั่งกลายเป็น 
ศพก. เครือข่าย ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้แก่ ก้อนเห็ด 176,172 
บาท ดอกเห็ด 784,280 บาท ผักเหมียง 33,680 บาท และ ข่า 73,780 บาท นอกจากนี้ตนเองกำลังวางแผน
พัฒนาให้เป็น ศพก. เครือข่ายที่มีความพร้อมทั้งการเกษตรและเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มี
พร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อช่วยยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
อินทรีย์ในพืชชนิดอื่นๆ เพิม่ขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต 
  



 

 
รมว.เกษตรฯ ชูความสำเร็จ ศพก. เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรชมุชน 
 รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่แก่เกษตรกร 
 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 64 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของ คสช. 
ที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้นอำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 
882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การ
บริหารจัดการ การตลาด การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่แก่เกษตรกร ซึง่
นอกจากจะมีการจัดตั้งศูนย์ ศพก.หลักในทุกอำเภอแล้ว ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอได้มีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเฉพาะด้านของชุมชน และช่วยเสริมหนุนในการขับเคล่ือน ศพก.
หลักของอำเภอ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ ตั้งอยู่ที่หมูท่ี่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต เป็นตัวอย่างของเครือข่าย ศพก.แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
ของชุมชน และช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นแปลงเรียนรู้ในการ
ลดต้นทุน การเพิม่ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ รวมถึงยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร จนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตเห็ด
นางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของ จ.ภูเก็ต 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ด
บ้านป่าครองชีพ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของ 



อ.ถลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เนือ่งจากสถานที่มีความพร้อม และเกษตรกรเจ้าของ
ศูนย์มีความรู้ความชำนาญในการผลิตเห็ด โดยใช้หลักทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดสรรพื้นที ่5 ไร ่
ภายในสวนยางพาราได้อย่างลงตัว ปลูกผักเหมียง ไผ่กิมซุง ข่า เล้ียงไก่ไข่ ผ้ึง และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนาการเกษตรของตนเองในการเพิม่ผลผลิต ลด
ต้นทุน และสร้างรายได้แก่ครอบครัว ต่อมาในปี 2562 ศพก.เครือข่ายแห่งนี้ได้กลายเป็นแปลงเรียนรู้ในการลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกในการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ด้วย ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Thailand) และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่อำเภอถลางและใกล้เคียงอีกด้วย 
 นายเจริญ สลับศรี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ กล่าวว่า ตนเองเริ่มต้นทำ
การเกษตรจากการทำสวนยางพาราในพื้นที่ 5 ไร่ และปลูกผักพื้นบ้านเล็กน้อย แต่เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
กับการใช้จ่ายในครัวเรือน จึงปรับเปล่ียนวิธีคิดจากการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว เป็นการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน และเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
นักศึกษา กศน.อ.ถลาง ใช้ช่ือว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ" จนกระทั่งกลายเป็น ศพก.
เครือข่ายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้แก่ ก้อนเห็ด 176,172 บาท, 
ดอกเห็ด 784,280 บาท, ผักเหมียง 33,680 บาท และข่า 73,780 บาท นอกจากนี้ตนเองกำลังวางแผนพัฒนา
ให้เป็น ศพก.เครือข่ายที่มีความพร้อมทั้งการเกษตรและเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มพีรอ้มทัง้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อช่วยยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ใน
พืชชนิดอื่นๆ เพิม่ขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต. 
  

  
  



 

 



 

 


