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กรมส่งเสริมการเกษตร ดันธุรกิจดนิปุ๋ยชุมชน สร้างรายได้ ลดต้นทุนให้เกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 

Service)  นำร่อง 63 จังหวัด มุ่งสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดในชุมชน หวังเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน คาดลดใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 1.8 หมื่นตัน 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีข้ึนด้วยการลด
ต้นทุน เพิม่ผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจให้บริการ
ทางการเกษตร รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ ประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลกระทบต่อการผลิตและระบายสินค้าเกษตร
ของเกษตรกรไทยซึ่งต้องอาศัยปุ๋ยเคมีในการเพิ่มปริมาณและคณุภาพผลผลิต โดยปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
98 ต้องนำเข้า และเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น ทำให้ต้นพืชอ่อนแอศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่าย ต้องใช้
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อไรสู่ง เป็นอันตรายกับเกษตรกร และปนเป้ือนใน
สภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้
ในชุมชนและช่วยเกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
วิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณ
ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที ่ไมม่ากไม่น้อยเกินไป 



เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาด
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศผู้ผลิตปุ๋ยราย
ใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศมากขึ้น จึงส่งออกน้อยลง ส่งผลกระทบทำให้ราคาปุ๋ยเคมีใน
ท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งใน
สภาวการณ์เช่นนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยเกษตรกร
ลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน เบ้ืองต้นภาครัฐได้สนับสนุนชุดตรวจ
วิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก 
ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 สำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบัน
มีจำนวน 882 ศูนย์ ครบทุกอำเภอ แต่ละศูนย์เกษตรกรจะช่วยกันบริหารจัดการกันเอง มีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่
เล้ียง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำ
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้น รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ย จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน โดยใน
ปีที่ผ่านมาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 73 ล้าน
บาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) มี
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด เพื่อให้
เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 
รวมจำนวนประมาณ 107,000 ราย ได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดินได้รับการ
บำรุงรักษา มีความรู้ในการจัดการดินและใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง รวมทัง้สามารถขยายผลไปสู่ ศดปช. อื่นๆ รวมทั้ง
แปลงใหญ่ที่ประสงค์เป็นเครือข่าย ศดปช. ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีได้เฉล่ียร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 10 และ
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือ
ประมาณ 72,000 ตัน ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 
จำนวน 50 จังหวัด และจะทยอยเปิดให้บริการจนครบในปีนี้ 
 นายเขม้แข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 
Service) จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ที่สำคัญกรมฯ จะ
พัฒนาต่อยอดให้ ศดปช. สามารถทำธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการตรวจ
วิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ย และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการ
พึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต สำหรับเกษตรกรทีส่นใจจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน และกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์  0 2955 1515 
  



 

 
  



 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการคาดการณ์พื้นที่เส่ียงน้ำ

น้อยและมีโอกาสเกิดภัยแล้งปี 2563/64 ในพื้นที่ 28 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมทุรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง 
สระแก้ว ชุมพร และจังหวัสุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทั้ง 28 จังหวัด
ดังกล่าว งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) เด็ดขาด เพื่อป้องกันการเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ 

ในช่วงฤดูแล้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำพืชที่เหมาะสำหรับปลูกทดแทนนาปรัง ทั้งพืชไร่ พืช
สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผัก โดยเฉพาะพืชไร่ กลุ่มของพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว เนื่องจากเป็นพืชที่
ทนแล้งได้ดี อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน (ประมาณ 90 วัน) ใช้น้ำน้อยเพียง 320-400 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ เมือ่เก็บเกี่ยว
แล้วไถกลบซากต้นถั่วเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงดินได้ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
ที่ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถสร้างรายได้เสริมให้แกเ่กษตรกร หรือปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาปรังได้ด้วย 



สำหรับพันธ์ุถั่วเขียวที่แนะนำให้เกษตรกรปลูก คือ พันธ์ุชัยนาท 84-1, ชัยนาท 72, ชัยนาท 3 และ
กำแพงแสน 2เนื่องจากเป็นพันธ์ุที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสมกับชนิดของดินและสภาพอากาศในเขต
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยอาศัยความช้ืนในดินหลังการเกี่ยวข้าว สามารถปลูกได้ทั้งแบบหว่านและ
แบบแถว โดยใช้เมล็ดพันธ์ุ 4-6 กิโลกรัม/ไร่ 

สำหรับการดูแลรักษาทำได้โดยการให้น้ำทันทีหลังปลูกและหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง และไม่ควรปล่อยให้
ถั่วเขียวขาดน้ำในช่วงระยะออกดอกจนถึงติดฝัก มิฉะนัน้จะทำให้ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพในกรณีมี
ปริมาณน้ำจำกัดควรใช้วัสดุคลุมแปลง เช่น ฟางข้าว เพื่อรักษาความช้ืนในดิน ส่วนการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว 
โดยทั่วไปให้สังเกตว่าถั่วเขียวมีฝักแก่ร้อยละ 80 วิธีเก็บโดยใช้มือปลิดฝักแก่ที่มีสีดำ และครั้งที่ 2 หลังจากปลิด
ฝักครั้งแรกประมาณ 14 วัน หรือใช้รถเกี่ยวพร้อมนวดเพียงคราวเดียว หลังจากนั้นนำถ่ัวเขียวมาตากแดด 2-3 
แดด เพื่อลดความช้ืนให้เหลือ 11-12% แล้วจึงบรรจุกระสอบเพื่อเตรียมจำหน่ายต่อไป ทั้งนี ้การผลิตถ่ัวเขียว
ในฤดูแล้งจะได้ผลผลิตประมาณ 150-200 กิโลกรัม/ไร่ โดยมรีาคาจำหน่ายเฉล่ีย 25 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพผลผลิตของถั่วเขียว ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ได้ 
  



 
ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ.ตราด ชมสวนผลไม้-ชิมทุเรียนคณุภาพดี  
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้

ดำเนินการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด หรือนโยบายตลาด
นำการผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานตลอดจน การต่อยอดพัฒนาแหล่งผลิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นอีกนโยบาย
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิม่ทางเลือกและบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นการสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะ
เป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มทยอยให้ผลผลิต และจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทะเล เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยเฉพาะผลไม้
เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ รวมถึงมขีนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีเกษตรที่เป็น
เอกลักษณ์เหมาะแก่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว ซึ่งฤดูกาลทุเรียนที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสวนผลไม้ต่างๆ ภายในจังหวัดให้
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จังหวัดตราด โดยมีสวนผลไม้คุณภาพที่น่าสนใจภายในจังหวัด 3 จุด 
ได้แก่ จุดแรก คือ สวนสมโภชน์เกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ หมูท่ี่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็น
สวนทุเรียนบนเกาะกลางทะเล มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของสายพันธ์ุทุเรียน มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการปลูกทุเรียน เก็บข้อมูลการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการ scan QR code 
ส่งข้อมูลไปประเมินผลเพื่อคำนวณวันเก็บเกี่ยวทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพส่งตรง
ไปยังลูกค้า ผ่านระบบตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นทุเรียนดื้อ 
ทุเรียนแฟนซี และยังมีบรกิารทีพ่ักนักท่องเที่ยว สำหรับฤดูกาลทุเรียนนี้จะเปิดสวนให้เยี่ยมชมได้จนถึงเดือน
มิถุนายน 2564 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำหนดให้แจ้งล่วงหน้า กรณีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เนื่องจากต้องจำกัด
จำนวนนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสวนของแต่ละวันเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจะมีจุดคัดกรอง การรักษาระยะห่าง และ
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับรับประทานทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราด ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถติดต่อไดท้ี่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร. 0-3951-1008 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้

ดำเนินการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด หรือนโยบายตลาด
นำการผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานตลอดจน การต่อยอดพัฒนาแหล่งผลิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นอีกนโยบาย
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิม่ทางเลือกและบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นการสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะ
เป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มทยอยให้ผลผลิต และจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทะเล เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยเฉพาะผลไม้
เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ รวมถึงมขีนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีเกษตรที่เป็น
เอกลักษณ์เหมาะแก่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว ซึ่งฤดูกาลทุเรียนที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสวนผลไม้ต่างๆ ภายในจังหวัดให้
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จังหวัดตราด โดยมีสวนผลไม้คุณภาพที่น่าสนใจภายในจังหวัด 3 จุด 
ได้แก่ จุดแรก คือ สวนสมโภชน์เกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ หมูท่ี่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็น
สวนทุเรียนบนเกาะกลางทะเล มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของสายพันธ์ุทุเรียน มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการปลูกทุเรียน เก็บข้อมูลการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการ scan QR code 
ส่งข้อมูลไปประเมินผลเพื่อคำนวณวันเก็บเกี่ยวทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพส่งตรง
ไปยังลูกค้า ผ่านระบบตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นทุเรียนดื้อ 
ทุเรียนแฟนซี และยังมีบรกิารทีพ่ักนักท่องเที่ยว สำหรับฤดูกาลทุเรียนนี้จะเปิดสวนให้เยี่ยมชมได้จนถึงเดือน
มิถุนายน 2564 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำหนดให้แจ้งล่วงหน้า กรณีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เนื่องจากต้องจำกัด
จำนวนนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสวนของแต่ละวันเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจะมีจุดคัดกรอง การรักษาระยะห่าง และ
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับรับประทานทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราด ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถติดต่อไดท้ี่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร. 0-3951-1008 
  





 
  



 

 
ผู้ส่ือข่าวรายงานว่าที่วัดดอนบุปผาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้มพีิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพให้กับ

คุณแม่กัลยา ตระกูลโรจน์ พี่สาวนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
กระทรวงเกษตรฯ และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมพิธีจำนวนมาก 
 โดยก่อนเวลาพิธีทางศาสนา นายประภัตร ได้กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่า รัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างโดยเฉพาะ
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเกษตรกร และพี่น้อง
ประชาชนให้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ จึงส่งเสริมอาชีพทางเลือก 5 อาชีพ เพื่อให้มีรายได ้ตนจึงได้ไล่เรียง
อาชีพจำนวน 5 เมนู ด้วยกันซึ่งมีตลาดรองรับทั้งหมด คือ 
 1 .ปลูกพริก โดยวันที่ 25 เม.ย.จะเริ่มแจกต้นพริก 2 ล้านกล้า ในสุพรรณบุรีทุกอำเภอ เพราะปัจจุบัน
พริกมรีาคากิโลกรัมละถึง 100 บาท โดยให้ปุ๋ยและยาฟรี 

2.ตนได้ร่วมกับ นายนพดล มาตรศร ีและนายนพดล พลเสน ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งเสริมการ
เล้ียงจ้ิงหรีด ซึ่งเป็นโปรตีนแมลงที่ดีที่สุด จะเห็นได้ว่าที่ จ.ขอนแก่น จังหวัดเดียวมีรายได้จากการเล้ียงจ้ิงหรีด 1 
ปี 2 พันกว่าล้านบาท ตนได้จับมือกับ ม.นเรศวร สร้างโรงงานรบัซื้อจ้ิงหรีด กิโลกรัมละ 80 บาท 
 



3.ส่งเสริมเล้ียงปลาดุก โดยจะสร้างบ่อฟรีขนาด 2.50X4 เมตร แจกพันธ์ุฟรี อาหารฟร ี
4.เล้ียงไก่ไข่ โดยประกันราคาที่ฟองละ 2.40 บาท โดยมอบพันธ์ุไก่ฟรีแต่ต้องขายไข่ให้เรา 
5.เล้ียงเป็ด เราได้ความรู้จาก นางเรณู พลเสน นายกเทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.

สุพรรณบุรี ที่เล้ียงเป็ดแล้วไม่ไข่ จึงอย่าให้เป็ดเล่นน้ำจะไม่ไข่ ทั้งหมดนี้จะเริ่มทำที่สุพรรณบุรี เพื่อให้พี่น้อง
เกษตรได้มรีายได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ 
 อย่างไรไดม้อบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม 
ทั้งหมดโดยจะเป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี กอง
ขยายพันธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรวมทัง้การ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคาที่เป็น
ธรรมต่อไปด้วย 
  





 
  



 
https://fb.watch/4Z0AqYcJ9X/ 
  



 
https://fb.watch/4Z0Cq806US/ 
  



 
  



 
  



 
https://fb.watch/4Z0GF-PdQ4/ 


