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กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั6วไป ร่วมชมการ

ถ่ายทอดสดงานวนัผึ>งโลก 20 พฤษภาคม 2564 นี> ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ภายใต้แนวคดิ “รักผึ>ง รักษ์โลก” ชูประเดน็ผึ>งและแมลงผสมเกสรเป็น
ผู้ช่วยเกษตรกร หวงักระตุ้นการอนุรักษ์ผึ>งตามธรรมชาติ 

 

            นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ องคก์าร
สหประชาชาติไดก้าํหนดใหว้นัทีE 20 พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วนัผึKง
โลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวตัถุประสงคเ์พืEอทาํใหเ้กิดความตืEนตวัของประชากรโลก
เกีEยวกบัความสาํคญัของผึKงต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนกัเกีEยวกบัปัญหาประชากรผึKงตามธรรมชาติ
ทีEลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกาํหนดจะจดักิจกรรมวนัผึKงโลก (World Bee Day) ขึKนใน
วนัพฤหสับดีทีE 20 พฤษภาคม 2564 ซึE งจดัขึKนเป็นครัK งทีE 4 ภายใตแ้นวคิด “รักผึKง รักษ์
โลก” เพืEอเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรและบุคคลทัEวไปไดรั้บรู้ถึงคุณค่า ความสาํคญั และ
ประโยชนข์องผึKงและแมลงช่วยผสมเกสร ทีEมีส่วนช่วยในการเพิEมผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยงัช่วย
อนุรักษพ์นัธุ์พืช โดยหวงัใหเ้กิดกระแสการอนุรักษผ์ึKงตามธรรมชาติและการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม รวมทัKงยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากแมลงช่วยผสม
เกสร ซึE งเป็นผลิตภณัฑเ์พืEอสุขภาพ และส่งเสริมใหเ้กิดการเลีKยงผึKงและแมลงผสมเกสรอยา่งย ัEงยนื โดย



รูปแบบการจดักิจกรรมในปีนีK เนืEองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กรมส่งเสริม
การเกษตรจะจดัใหมี้การถ่ายทอดสด (Live) การจดักิจกรรมผา่นเพจเฟซบุก๊ “สาํนกังานส่งเสริม
และจดัการสินคา้เกษตร” และ “ประชาสมัพนัธ ์กรมส่งเสริมการเกษตร” ใน
วนัทีE 20 พฤษภาคม 2564 ตัKงแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยกิจกรรมภายใน
งาน ประกอบดว้ย สนทนาสาระดี ๆ กบัอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหวัขอ้ “ความสาํคญัของ
แมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรืEองความสาํคญัของวนัผึKงโลก ความ
หลากหลายของนํKาผึKงในประเทศไทย ผลิตภณัฑผ์ึKงเพืEอสุขภาพ และการสาธิตการทาํเมนูจากนํKาผึKง โดย
เชฟจากวัร์ ธีรวร์ี ดิษยะไชยพงศ ์และอยา่พลาดร่วมสนุกตอบคาํถามชิงรางวลัในช่วง
การ Live สด รับรางวลัเป็นของทีEระลึกการจดังานวนัผึKงโลกสุดพิเศษ 

            อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ทีEผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อการทาํการเกษตรทีEปลอดภยัต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อสิEงแวดลอ้ม โดย
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชว้ธีิการป้องกนัและกาํจดัศตัรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกาํจดัศตัรูพืช
โดยชีววธีิมาโดยตลอด ซึE งการดาํเนินการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความมัEนคงทางดา้นอาหาร และการอนุรักษสิ์Eงแวดลอ้ม รวมทัKงส่งผลต่อเป้าหมายการพฒันาทีE
ย ัEงยนื (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลีKยงผึKง กเ็ป็นอีกภารกิจหนึEง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึE งไดด้าํเนินงานส่งเสริมการเลีKยงผึKงและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลา
กวา่ 40 ปี เพืEอใชใ้นการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิEมประสิทธิภาพการผลิต ทัKงนีK คาดหวงัวา่การจดั
กิจกรรมวนัผึKงโลกนีKจะทาํใหเ้กษตรกรและประชาชนทัEวไปไดรั้บรู้ถึงประโยชนข์องผึKงและแมลงช่วย

ผสมเกสร ทัKงในเรืEองการช่วยผสมเกสร เพิEมประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑ์
จากผึKงซึE งเป็นอาหารเพืEอสุขภาพ รวมทัKงเกษตรกรไดต้ระหนกัถึงการทาํการเกษตรอยา่งปลอดภยั ใส่ใจ
สิEงแวดลอ้มและระบบนิเวศดว้ย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั6วไป ร่วมชมการถ่ายทอดสด

งานวันผึ>งโลก 20 พ .ค.นี> ผ่านช่องทางออนไลน์ชูประเด็นผึ>งและแมลงผสมเกสรเป็น

ผู้ ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้ นการอนุรักษ์ผึ>งตามธรรมชาติ 

 
เมืEอว ันทีE  13 พ .ค .นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดาํรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  องค์การ

สหประชาชาติได้กาํหนดให้ว ันทีE  20 พ .ค .ของทุกปีเป็น  "วันผึK งโลก" หรือ  World Bee 
Day โดยมีว ัตถุประสงค์เพืEอทาํให้เกิดความตืEนตัวของประชากรโลกเกีEยวกับความสาํคัญของ
ผึK งต่อโลก  รวมถึงสร้างความตระหนักเกีEยวกับปัญหาประชากรผึK งตามธรรมชาติทีEลดลง  กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงกาํหนดจะจัดกิจกรรมวันผึK งโลก  (World Bee Day) ขึK นในวัน
พฤหัสบดีทีE  20 พ .ค .2564 โดยจัดขึK นเป็นครัK งทีE  4 ภายใต้แนวคิด  “ รักผึK ง  รักษ์โลก” 
 
ทัK งนีK  เพืEอเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทัEวไปได้รับรู้ถึงคุณค่า  ความสาํคัญ  และ

ประโยชน์ของผึK งและแมลงช่วยผสมเกสร  ทีE มีส่วนช่วยในการเพิEมผลผลิตในแปลงเกษตรกร  

และยงัช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช  โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึK งตามธรรมชาติและการใช้

สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทัK งยงัเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร  ซึE งเป็นผลิตภัณฑ์เพืEอสุขภาพ  และส่งเสริมให้เกิดการเลีK ยงผึK ง

และแมลงผสมเกสรอย่างย ัEงยืน 



 
สาํหรับ  รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนีK  เนืEองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด  (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก  

“สาํนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” และ  “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” 
ในวันทีE  20 พ .ค .2564 ตัK งแต่เวลา  14.00 น . เป็นต้นไป  โดยกิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย  สนทนาสาระดี  ๆ  กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ในหัวข้อ  “ความสาํคัญของ
แมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ  เรืE องความสาํคัญของวันผึK งโลก  ความ

หลากหลายของนํKาผึK งในประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์ผึK งเพืEอสุขภาพ  และการสาธิตการทาํเมนูจาก

นํKาผึK ง  โดยเชฟจากัวร์  ธีรวีร์  ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดร่วมสนุกตอบคาํถามชิงรางว ัลในช่วง

การLive สด  รับรางว ัลเป็นของทีEระลึกการจัดงานวันผึK งโลกสุดพิเศษ 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า  ทีEผ่านมา  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสาํคัญต่อ

การทาํการเกษตรทีEปลอดภัยต่อผู ้ผลิต  ผู ้บริโภค  และเป็นมิตรต่อสิE งแวดล้อม  โดยส่งเสริมให้

เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน  (IPM) และการกําจัดศัตรูพืชโดยชีว
วิธีมาโดยตลอด  ซึE งการดาํเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ความมัEนคงทางด้านอาหาร  และการอนุรักษ์สิE งแวดล้อม  รวมทัK งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาทีE

ย ัEงยืน  (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ  และงานส่งเสริมการเลีK ยงผึK ง  ก็เป็นอีกภารกิจ

หนึE งของกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึE งได้ดาํเนินงานส่งเสริมการเลีK ยงผึK งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็น

เวลากว่า  40 ปี  เพืEอใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิEมประสิทธิภาพการผลิต  ทัK งนีK  คาดหวัง



ว่าการจัดกิจกรรมวันผึK งโลกนีK จะทาํให้เกษตรกรและประชาชนทัEวไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึK ง

และแมลงช่วยผสมเกสร  ทัK งในเรืE องการช่วยผสมเกสร  เพิEมประสิทธิภาพการผลิต  และ

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึK งซึE งเป็นอาหารเพืEอสุขภาพ  รวมทัK งเกษตรกรได้ตระหนักถึง

การทาํการเกษตรอย่างปลอดภัย  ใส่ใจสิE งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ผึ้ง’สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่’กรม
ส่งเสริมการเกษตร’ถ่ายทอดสดผ่าน
ไลน์วันผึ้งโลก20พ.ค.นี ้
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมชมการ
ถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็น
ผู้ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติ 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม
ของทุกปีเป็น ‘วันผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทํา
ให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับความสําคัญของผึ้งต่อโลก 
รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลง 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกําหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee 
Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 
ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วย
ผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพ่ิมผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วย
อนุรักษ์พันธุ์พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน โดย
รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดใหม้ีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรม
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สํานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” และ 
“ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระด ีๆ กับอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ในหัวข้อ “ความสําคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาค
การเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสําคัญของวันผึ้งโลก ความ
หลากหลายของนํ้าผึ้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพ่ือสุขภาพ และการสาธิต
การทําเมนูจากนํ้าผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดร่วม
สนุกตอบคําถามชิงรางวัลในช่วงการLive สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการ
จัดงานวันผึ้งโลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ให้ความสําคัญต่อการทําการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการ
ป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
มาโดยตลอด ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตาม



แนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดําเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลง
เศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพ่ือใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทําให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสม
เกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมทั้ง
เกษตรกรได้ตระหนักถึงการทําการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชวนดูถ่ายทอดสด"วนัผึ>งโลก"เรียนรู้ประโยชน์

จากแมลงผสมเกษร 

	
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั6วไปร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวนัผึ>งโลก 

20 พ.ค.นี>ผ่านช่องทางออนไลน์ชูประเดน็ผึ>งและแมลงผสมเกสรเป็นผู้ช่วยเกษตรกร หวงักระตุ้นการ

อนุรักษ์ผึ>งตามธรรมชาต ิ

เมืEอวนัทีE 13 พ.ค.นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดใหว้นัทีE 

20 พ.ค.ของทุกปีเป็น "วนัผึKงโลก" หรือ World Bee Day โดยมีวตัถุประสงคเ์พืEอทาํใหเ้กิดความตืEนตวัของประชากร

โลกเกีEยวกบัความสาํคญัของผึKงต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนกัเกีEยวกบัปัญหาประชากรผึKงตามธรรมชาติทีEลดลง กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงกาํหนดจะจดักิจกรรมวนัผึKงโลก (World Bee Day) ขึKนในวนัพฤหสับดีทีE 20 พ.ค.2564 โดยจดั

ขึKนเป็นครัK งทีE 4 ภายใตแ้นวคิด “รักผึKง รักษโ์ลก” 

ทัKงนีK  เพืEอเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรและบุคคลทัEวไปไดรั้บรู้ถึงคุณค่า ความสาํคญั และประโยชนข์องผึKงและแมลงช่วย

ผสมเกสร ทีEมีส่วนช่วยในการเพิEมผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยงัช่วยอนุรักษพ์นัธุ์พืช โดยหวงัใหเ้กิดกระแสการอนุรักษผ์ึKง

ตามธรรมชาติและการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทัKงยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑ์

จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึE งเป็นผลิตภณัฑเ์พืEอสุขภาพ และส่งเสริมใหเ้กิดการเลีKยงผึKงและแมลงผสมเกสรอยา่งย ัEงยนื 



สาํหรับ รูปแบบการจดักิจกรรมในปีนีK  เนืEองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจดัใหมี้

การถ่ายทอดสด (Live) การจดักิจกรรมผา่นเพจเฟซบุก๊ “สาํนกังานส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร” และ “ประชาสมัพนัธ์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวนัทีE 20 พ.ค.2564 ตัKงแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย 

สนทนาสาระดี ๆ กบัอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหวัขอ้ “ความสาํคญัของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” 

นิทรรศการ เรืEองความสาํคญัของวนัผึKงโลก ความหลากหลายของนํKาผึKงในประเทศไทย ผลิตภณัฑผ์ึKงเพืEอสุขภาพ และการสาธิต

การทาํเมนูจากนํKาผึKง โดยเชฟจากวัร์ ธีรวร์ี ดิษยะไชยพงศ ์และอยา่พลาดร่วมสนุกตอบคาํถามชิงรางวลัในช่วงการLive สด รับ

รางวลัเป็นของทีEระลึกการจดังานวนัผึKงโลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ทีEผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการทาํการเกษตรทีEปลอดภยัต่อ

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อสิEงแวดลอ้ม โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชว้ธีิการป้องกนัและกาํจดัศตัรูแบบผสมผสาน (IPM) 

และการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิมาโดยตลอด ซึE งการดาํเนินการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความมัEนคงทางดา้นอาหาร และการอนุรักษสิ์Eงแวดลอ้ม รวมทัKงส่งผลต่อเป้าหมายการพฒันาทีEย ัEงยนื (SDGs) ตามแนวทาง

ของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลีKยงผึKง กเ็ป็นอีกภารกิจหนึEงของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึE งไดด้าํเนินงานส่งเสริมการ

เลีKยงผึKงและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากวา่ 40 ปี เพืEอใชใ้นการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิEมประสิทธิภาพการผลิต ทัKงนีK  คาดหวงั

วา่การจดักิจกรรมวนัผึKงโลกนีKจะทาํใหเ้กษตรกรและประชาชนทัEวไปไดรั้บรู้ถึงประโยชนข์องผึKงและแมลงช่วยผสมเกสร ทัKงใน

เรืEองการช่วยผสมเกสร เพิEมประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากผึKงซึE งเป็นอาหารเพืEอสุขภาพ รวมทัKง

เกษตรกรไดต้ระหนกัถึงการทาํการเกษตรอยา่งปลอดภยั ใส่ใจสิEงแวดลอ้มและระบบนิเวศดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่งมอบเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียน 
วนัพฤหสับด ีทีN 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.01 น. 

 	

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิทีNนีN 

 

ศนูยว์จิัยฯ ธ.ก.ส. รว่มกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรก์ําแพงแสน และกรมสง่เสรมิการเกษตร   นําผลงานการ
พัฒนาดา้นนวตักรรมเครืNองมอืในการตรวจสอบคณุภาพทเุรยีน เพืNอชว่ยแกปั้ญหาการจําหน่ายทเุรยีนออ่นใน
ตลาดทีNสง่ผลกระทบตอ่ความน่าเชืNอถอืของผูบ้รโิภค และชว่ยสรา้งภาพลกัษณท์ีNดตีอ่สนิคา้เกษตรไทย 
เตรยีมพรอ้มถา่ยทอดเทคโนโลยสีูเ่กษตรกรแลว้วนันี{ 

  

นายธนารัตน ์งามวลยัรัตน ์ผูจ้ัดการธนาคารเพืNอการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายขจร เรา
ประเสรฐิ รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธิ} ฤทธริณ อาจารยป์ระจําภาควชิา
วศิวกรรมการอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน (มก.กพส.) 
รว่มมอบเครืNองวเิคราะหค์ณุภาพทเุรยีนใหก้บัคณุศริพิรรณ เจรญิแพทย ์ตวัแทนเกษตรกร Smart Farmer จาก
จังหวดัจันทบรุ ีเพืNอนําไปใชใ้นการวดันํ{าหนักแหง้และ   ทําใหท้ราบถงึความออ่น-แกข่องทเุรยีน ซ ึNงชว่ยลด
การตดัทเุรยีนออ่นออกสูต่ลาด ณ หอ้งโถง ชั {น 2 ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ่กรงุเทพมหานคร 

  



 

  

นายธนารัตน ์งามวลยัรัตน ์ผูจ้ัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยวา่ ธ.ก.ส. มุง่เนน้การยกระดบัภาคเกษตรไทยโดยอาศยั
นวตักรรม ซึNงมนีายจรญูเดช เจนจรัสสกลุ กรรมการ ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวตักรรมวจิัยและ
พัฒนาของธนาคาร ไดใ้หแ้นวนโยบาย พรอ้มทั {งคณะอนุกรรมการฯ รว่มกนัผลกัดนั     เพืNอขบัเคลืNอนภารกจิ
อยา่งเป็นรปูธรรม อกีทั {งยงัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งความรว่มมอืในการสง่เสรมิ สนับสนุนขอ้มลู และวธิกีาร
ดําเนนิงานดา้นนวตักรรมกบัภาคเีครอืขา่ย อาท ิกรมสง่เสรมิการเกษตร กรมการขา้ว สํานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  สํานักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(NIA) และสถาบนัการศกึษา
ตา่ง ๆ เพืNอยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (Agritech) อนัจะชว่ย
สนับสนุนใหเ้กษตรกรเพิNมประสทิธภิาพการจัดการและวางแผนการผลติไดต้ลอดหว่งโซส่นิคา้เกษตร  

  

ทีNผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหาการจําหน่ายทเุรยีนออ่นอยูบ่อ่ยครั {ง ซ ึNงสง่ผลกระทบตอ่ความน่าเชืNอถอื
ของผูบ้รโิภค และภาพลกัษณข์องสนิคา้เกษตรของไทยทั {งตลาดภายในประเทศและตลาดสง่ออกเป็นอยา่ง
มาก  จากปัญหาดงักลา่ว  ศนูยว์จิัยและพัฒนานวตักรรม ธ.ก.ส. จงึไดด้ําเนนิการภายใตโ้ครงการแผนงาน
ขบัเคลืNอนนวตักรรมเครอืขา่ยสูช่มุชน โดยนําผลงานนวตักรรมเครืNองวเิคราะหค์ณุภาพทเุรยีนจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน มาถา่ยทอดเพืNอพัฒนาตอ่ยอดใหก้บัเกษตรกรในชมุชน
และคนในชนบท โดยขบัเคลืNอนผา่นเกษตรกรตน้แบบในชมุชน หรอื Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ในพื{นทีN
จังหวดัจันทบรุ ีและรว่มมอืกบักรมสง่เสรมิการเกษตรเพืNอนําเครืNองวเิคราะหค์ณุภาพทเุรยีน ไปทดลองใชก้บั
เกษตรกรในพื{นทีNภาคใต ้เพืNอลดปัญหาการตดัทเุรยีนออ่นของเกษตรกร โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีNผลผลติ
ทเุรยีนกําลงัออกสูต่ลาดในขณะนี{  

  

ทั {งนี{ การวเิคราะหค์า่ความออ่น-แกข่องทเุรยีน สามารถทําไดห้ลายวธิ ีเชน่ วธิกีารหานํ{าหนักแหง้แบบ
มาตรฐาน คอื การอบแหง้โดยตูอ้บลมรอ้น ซึNงตอ้งทําในหอ้งปฏบิตักิาร ใชเ้วลาในการทดสอบไมต่ํNากวา่ 5 
ชัNวโมง และเป็นการทดสอบแบบทําลายตวัอยา่ง แตก่ารใชเ้ครืNองวเิคราะหค์ณุภาพทเุรยีนทีNถา่ยทอดสู่



เกษตรกรในครั {งนี{  จะเป็นการวดัคา่นํ{าหนักแหง้ โดยไมทํ่าลายตวัอยา่งและรูผ้ลภายใน 5 วนิาท ีซ ึNงจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากสําหรับเกษตรกรชาวสวนทเุรยีน หรอืหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง เชน่ สํานักงานเกษตร
อําเภอ   ทีNสามารถใชเ้ครืNองนี{ในการสุม่วดันํ{าหนักแหง้เพืNอควบคมุการตดัทเุรยีนออ่นไมใ่หอ้อกสูต่ลาด แทน
การใชว้ธิกีารเดมิในหอ้งปฏบิตักิารได ้  

  

นอกจากนี{ ธ.ก.ส. ไดว้างแนวทางรว่มกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และกรมสง่เสรมิการเกษตร   ในการ
ตดิตามและรวบรวมผลการใชเ้ครืNองวเิคราะหค์ณุภาพทเุรยีน เพืNอนําไปพัฒนาประสทิธภิาพใหต้รงตามความ
ตอ้งการของเกษตรกร  รวมทั {งเพิNมศกัยภาพในการตรวจสอบ ควบคมุผลผลติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ เพืNอสรา้ง
ความมัNนใจใหผู้บ้รโิภค และสรา้งความยัNงยนืในการจําหน่ายผลติผลทางการเกษตรตอ่ไป นายธนารัตนก์ลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ธ.ก.ส. ร่วม มก.กพส. และ กสก. ส่งมอบเครืEอง

วเิคราะห์คุณภาพทุเรียนใหเ้กษตรกร 
	

(12 พฤษภาคม 2564) นายธนารัตน์ งามวลยัรัตน์ ผู้จดัการธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายขจร เราประเสริฐ 

รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธิR ฤทธิรณ อาจารย์ประจาํภาควชิาวศิวกรรมการอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน (มก.กพส.) ร่วมมอบเครื6องวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนใหก้บัคุณศิริพรรณ เจริญแพทย ์ตวัแทน

เกษตรกร Smart Farmer จากจงัหวดัจนัทบุรี เพืEอนาํไปใชใ้นการวดันํKาหนกัแหง้และ   ทาํใหท้ราบถึงความอ่อน-แก่ของทุเรียน ซึE งช่วยลด

การตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ณ หอ้งโถง ชัKน 2 ธ.ก.ส. สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

นายธนารัตน์ งามวลยัรัตน์ ผู้จดัการ ธ.ก.ส. เปิดเผยวา่ ธ.ก.ส. มุ่งเนน้การยกระดบัภาคเกษตรไทยโดยอาศยันวตักรรม ซึE งมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกลุ 

กรรมการ ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวตักรรมวจิยัและพฒันาของธนาคาร ไดใ้หแ้นวนโยบาย พร้อมทัKงคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกนั

ผลกัดนั     เพืEอขบัเคลืEอนภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรม อีกทัKงยงัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนบัสนุนขอ้มูล และวธีิการ

ดาํเนินงานดา้นนวตักรรมกบัภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการขา้ว สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.)  สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพืEอยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

เกษตร (Agritech) อนัจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเพิEมประสิทธิภาพการจดัการและวางแผนการผลิตไดต้ลอดห่วงโซ่สินคา้เกษตร 

 

ทีEผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหาการจาํหน่ายทุเรียนอ่อนอยูบ่่อยครัK ง ซึE งส่งผลกระทบต่อความน่าเชืEอถือของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ของสินคา้

เกษตรของไทยทัKงตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอยา่งมาก  จากปัญหาดงักล่าว  ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส. จึงไดด้าํเนินการ

ภายใตโ้ครงการแผนงานขบัเคลืEอนนวตักรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนาํผลงานนวตักรรมเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตกาํแพงแสน มาถ่ายทอดเพืEอพฒันาต่อยอดใหก้บัเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขบัเคลืEอนผา่นเกษตรกรตน้แบบในชุมชน หรือ 

Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ในพืKนทีEจงัหวดัจนัทบุรี และร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตรเพืEอนาํเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียน ไป

ทดลองใชก้บัเกษตรกรในพืKนทีEภาคใต ้เพืEอลดปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีEผลผลิตทุเรียนกาํลงัออกสู่ตลาดใน

ขณะนีK 



 

ทัKงนีK  การวเิคราะห์ค่าความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น วธีิการหานํKาหนกัแหง้แบบมาตรฐาน คือ การอบแหง้โดยตูอ้บลมร้อน ซึE ง

ตอ้งทาํในหอ้งปฏิบติัการ ใชเ้วลาในการทดสอบไม่ต ํEากวา่ 5 ชัEวโมง และเป็นการทดสอบแบบทาํลายตวัอยา่ง แต่การใชเ้ครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียน
ทีEถ่ายทอดสู่เกษตรกรในครัK งนีK  จะเป็นการวดัค่านํK าหนกัแหง้ โดยไม่ทาํลายตวัอยา่งและรู้ผลภายใน 5 วนิาที ซึE งจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากสาํหรับ

เกษตรกรชาวสวนทุเรียน หรือหน่วยงานทีEเกีEยวขอ้ง เช่น สาํนกังานเกษตรอาํเภอ   ทีEสามารถใชเ้ครืEองนีK ในการสุ่มวดันํKาหนกัแหง้เพืEอควบคุมการตดั

ทุเรียนอ่อนไม่ใหอ้อกสู่ตลาด แทนการใชว้ธีิการเดิมในหอ้งปฏิบติัการได ้

  

นอกจากนีK  ธ.ก.ส. ไดว้างแนวทางร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร      ในการติดตามและรวบรวมผลการใชเ้ครืEอง
วเิคราะห์คุณภาพทุเรียน เพืEอนาํไปพฒันาประสิทธิภาพใหต้รงตามความตอ้งการของเกษตรกร  รวมทัKงเพิEมศกัยภาพในการตรวจสอบ ควบคุมผลผลิต

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เพืEอสร้างความมัEนใจใหผู้บ้ริโภค และสร้างความย ัEงยนืในการจาํหน่ายผลิตผลทางการเกษตรต่อไป นายธนารัตน์กล่าว 

 

 



 
ธ.ก.ส. ส่งมอบเครื6องวเิคราะห์คณุภาพทุเรียนให้

เกษตรกร  

 

ธ.ก.ส. ร่วม มก.กพส. และ กสก. ส่งมอบเครื6องวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร 

ศูนยว์จิยัฯ ธ.ก.ส. ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน และกรมส่งเสริมการเกษตร นาํผลงานการพฒันาดา้น

นวตักรรมเครืEองมือในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เพืEอช่วยแกปั้ญหาการจาํหน่ายทุเรียนอ่อนในตลาดทีEส่งผลกระทบต่อความ

น่าเชืEอถือของผูบ้ริโภค และช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีEดีต่อสินคา้เกษตรไทย เตรียมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกรแลว้วนันีK 

นายธนารัตน ์งามวลยัรัตน ์ผูจ้ดัการธนาคารเพืEอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธ̂ิ ฤทธิรณ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมการอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน (มก.กพส.) ร่วมมอบเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนใหก้บัคุณศิริพรรณ เจริญ

แพทย ์ตวัแทนเกษตรกร Smart Farmer จากจงัหวดัจนัทบุรี เพืEอนาํไปใชใ้นการวดันํKาหนกัแหง้และทาํใหท้ราบถึงความ

อ่อน-แก่ของทุเรียน ซึE งช่วยลดการตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด 

นายธนารัตน ์เปิดเผยวา่ ธ.ก.ส. มุ่งเนน้การยกระดบัภาคเกษตรไทยโดยอาศยันวตักรรม ซึE งมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกลุ กรรมการ 

ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวตักรรมวจิยัและพฒันาของธนาคาร ไดใ้หแ้นวนโยบาย พร้อมทัKงคณะอนุกรรมการฯ 

ร่วมกนัผลกัดนั เพืEอขบัเคลืEอนภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรม อีกทัKงยงัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม 



สนบัสนุนขอ้มูล และวธีิการดาํเนินงานดา้นนวตักรรมกบัภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการขา้ว สาํนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพืEอ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (Agritech) อนัจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเพิEม

ประสิทธิภาพการจดัการและวางแผนการผลิตไดต้ลอดห่วงโซ่สินคา้เกษตร

 
ทีEผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหาการจาํหน่ายทุเรียนอ่อนอยูบ่่อยครัK ง ซึE งส่งผลกระทบต่อความน่าเชืEอถือของผูบ้ริโภค และ

ภาพลกัษณ์ของสินคา้เกษตรของไทยทัKงตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอยา่งมาก จากปัญหาดงักล่าว ศูนยว์จิยัและ

พฒันานวตักรรม ธ.ก.ส. จึงไดด้าํเนินการภายใตโ้ครงการแผนงานขบัเคลืEอนนวตักรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนาํผลงาน

นวตักรรมเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน มาถ่ายทอดเพืEอพฒันาต่อยอด

ใหก้บัเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขบัเคลืEอนผา่นเกษตรกรตน้แบบในชุมชน หรือ Smart Farmer ของ ธ.

ก.ส. ในพืKนทีEจงัหวดัจนัทบุรี และร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตรเพืEอนาํเครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียน ไปทดลองใชก้บั

เกษตรกรในพืKนทีEภาคใต ้เพืEอลดปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีEผลผลิตทุเรียนกาํลงัออกสู่ตลาด

ในขณะนีK 

ทัKงนีK  การวเิคราะห์ค่าความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น วธีิการหานํKาหนกัแหง้แบบมาตรฐาน คือ การอบแหง้

โดยตูอ้บลมร้อน ซึE งตอ้งทาํในหอ้งปฏิบติัการ ใชเ้วลาในการทดสอบไม่ตํEากวา่ 5 ชัEวโมง และเป็นการทดสอบแบบทาํลาย

ตวัอยา่ง แต่การใชเ้ครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียนทีEถ่ายทอดสู่เกษตรกรในครัK งนีK  จะเป็นการวดัค่านํKาหนกัแหง้ โดยไม่ทาํลาย

ตวัอยา่งและรู้ผลภายใน 5 วนิาที ซึE งจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากสาํหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน หรือหน่วยงานทีEเกีEยวขอ้ง เช่น 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอ ทีEสามารถใชเ้ครืEองนีK ในการสุ่มวดันํKาหนกัแหง้เพืEอควบคุมการตดัทุเรียนอ่อนไม่ใหอ้อกสู่ตลาด แทนการ

ใชว้ธีิการเดิมในหอ้งปฏิบติัการได ้



นอกจากนีK  ธ.ก.ส. ไดว้างแนวทางร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการติดตามและรวบรวมผล

การใชเ้ครืEองวเิคราะห์คุณภาพทุเรียน เพืEอนาํไปพฒันาประสิทธิภาพใหต้รงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมทัKงเพิEมศกัยภาพ

ในการตรวจสอบ ควบคุมผลผลิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เพืEอสร้างความมัEนใจใหผู้บ้ริโภค และสร้างความย ัEงยนืในการจาํหน่าย

ผลิตผลทางการเกษตรต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

สุพรรณ เกษตรขบัเคลื6อนโครงการพฒันาธุรกจิบริการดนิและ

ปุ๋ยเพื6อชุมชนOneStopService 
เกษตรสุพรรณขบัเคลืEอนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพืEอชุมชนOneStopService 
กรมส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมัEนทีEจะยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรใหดี้ขึKน 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสนบัสนุนกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร เพืEอเพิEมขีดความสามารถใน

การแข่งขนั การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินซึEงเป็นอีกหนึEงในเทคโนโลยเีกษตรแม่นยาํ ทีEจะนาํไปสู่การเกษตร

อจัฉริยะ โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความตอ้งการของ

พืช เป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอยา่งแม่นยาํเฉพาะพืKนทีEไม่มากเกินไปไม่นอ้ยเกินไป ทาํใหต้น้พืชมี

ความแขง็แรงตา้นทานต่อการเขา้ทาํลายของศตัรูพืชไดใ้นระดบัหนึEง ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ

ผลิตของตนเอง 

 



 

 
 

นายวรีศกัด̂ิ บุญเชิญ เกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี เปิดเผยวา่ จงัหวดัสุพรรณบุรีไดข้บัเคลืEอนนโยบายดงักล่าว 

โดยมีการจดัตัKงศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)ในพืKนทีEทุกอาํเภอตัKงแต่ปี 2558 มีบริหารจดัการศูนยฯ์
โดยเกษตรกร เพืEอเป็นกลไกในการขบัเคลืEอนขยายผลการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินไปสู่ชุมชน เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริการดา้นดินและปุ๋ยของชุมชน ดงันัKน ในปีนีK  จึงไดพ้ฒันาต่อยอดใหศู้นยด์งักล่าวสามารถ

ดาํเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพืEอชุมชน (One Stop Service) เป็นการขยายผลการเกษตรแม่นยาํสู่
เกษตรกรในพืKนทีE เป็นการเพิEมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มเกษตรกร ซึE ง

โครงการนีKไดด้าํเนินการในพืKนทีE 6 อาํเภอประกอบดว้ย อาํเภอเดิมบางนางบวช ศรีประจนัต ์ดอนเจดีย ์สอง

พีEนอ้ง สามชุก และอาํเภอหนองหญา้ไซ 
 



 

 
โดยขัKนตอนแรกจะมีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเทคนิค และการบริหารธุรกิจ ใหแ้ก่สมาชิก ศดปช. 

จาํนวน 2 ครัK ง เพืEอสร้างการรับรู้ความเขา้ใจโครงการ ทบทวนดา้นเทคนิค ร่วม พิจารณาแนวทางการจดัหา

วสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑข์องโครงการ การบริหารจดัการ การวางแผนการใหบ้ริการ ตลอดจนการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม จดัเวทีเชืEอมโยงเครือข่ายตวัแทน ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ ทีEเป็นเป้าหมาย อีก 2 ครัK ง 
เพืEอสร้างการรับรู้ความเขา้ใจโครงการ ความรู้เรืEองดินและปุ๋ยทีEถูกตอ้ง เทคนิคและประโยชน ์จากการใชปุ๋้ย



ตามค่าวเิคราะห์ดินและนาํไปประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกไดรั้บทราบและมาใชบ้ริการการตรวจ วเิคราะห์ดิน 

ขัKนตอนต่อไปคือจดัหาวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ ์โดยใหเ้ป็นไปตามขัKนตอนการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ชุด

ตรวจวเิคราะห์ดิน (Soil test kit) จาํนวน 10 ชุด/ศูนย,์ แม่ปุ๋ย 3 สูตร ไดแ้ก่ สูตร 46-0-0 จาํนวน 

60 กระสอบ สูตร 18-46-0 จาํนวน 30 กระสอบ สูตร 0-0-60 จาํนวน 30 กระสอบ รวมทัKงสิKน 

120 กระสอบ/ศูนย ์และเครืEองผสมปุ๋ย จาํนวน 1 เครืEอง/ศูนย ์โดยใหค้ณะกรรมการ ศดปช. ร่วมกบั

สมาชิก ศดปช. บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ และครุภณัฑ ์เพืEอให ้เกิดประโยชนแ์ก่สมาชิก และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยของชุมชน ทัKงนีK  ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนจะ

ใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดิน แปลผล ใหค้าํแนะนาํ การจดัการดินและปุ๋ยเบืKองตน้ การรวบรวมความตอ้งการ

และจดัหาแม่ปุ๋ยมาจาํหน่าย และบริการผสมปุ๋ย ใหแ้ก่เกษตรกรเป้าหมายในโครงการและเกษตรกรทัEวไป

ทีEมาใชบ้ริการ ซึE งจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร เป็นการพฒันา ยกระดบัอาชีพ และเพิEมรายได้

ใหก้บัชุมชนอีกทางหนึEง 
 

 
 

นายพิพฒัน ์โตสวน ประธานศูนยจ์ดัการดินและปุ๋ยชุมชนเนินพระปรางค ์อาํเภอสองพีEนอ้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี กล่าวเพิEมเติมวา่ จากการทีEกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้าํเนินโครงการศูนยจ์ดัการดินและปุ๋ย

ชุมชน เพืEอใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้และรู้จกัการวเิคราะห์ดิน เพืEอใหส้ามารถใชปุ๋้ยไดถู้กตอ้งกบัความตอ้งการ

ของพืช โดยเฉพาะพืKนทีEตาํบลเนินพระปราง มีการทาํนาปลูกขา้วเป็นหลกั ความตอ้งการใชปุ๋้ยในพืKนทีEมีมาก 

การใชปุ๋้ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใชต้ามความเคยชิน ประกอบกบัปัจจุบนั ราคาปุ๋ยในทอ้งตลาดมีแนวโนม้ทีE

สูงขึKน ทาํใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึKนตาม ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอยา่งแน่นอน การส่งเสริม

และสนบัสนุนแม่ปุ๋ยใหเ้กษตรกรไดผ้สมใชเ้องจึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไดอ้ยา่งตรงจุด เนืEองจากแม่ปุ๋ย

จะมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยสูตร และสามารถผสมเป็นสูตรต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการของเกษตรกรสมาชิก อีกทัKง

กลุ่มยงัไดรั้บการสนบัสนุนเครืEองผสมปุ๋ยจากโครงการ ทาํใหง่้ายต่อการดาํเนินงานเพราะสะดวก 

ประหยดัเวลา ลดปัญหาการใชแ้รงงานคน เกษตรกรสมาชิกไดใ้ชปุ๋้ยทีEมีคุณภาพ ทีEสาํคญัมีราคาถูก ส่งผลให้



เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตในดา้นการใชปุ๋้ยเคมีอีกดว้ย ซึE งขณะนีK ในพืKนทีEมีเกษตรกรหลายๆกลุ่มเขา้มา

ศึกษา เรียนรู้ ส่งผลใหเ้กิดกลุ่มเครือข่ายเพิEมขึKน 
จากการดาํเนินงานโครงการฯดงักล่าวอยา่งต่อเนืEองและหาวธีิการทีEตอบสนองต่อความตอ้งการเกษตรกร

ของภาครัฐเพืEอจะสร้างความเขม้แขง็ ย ัEงยนื สร้างรายได ้ใหก้บัเกษตรกรซึEงเป็นฐานรากใหญ่ของประเทศ 

ส่งผลใหใ้หเ้กิดความมัEนคง แขง็แรงต่ออาชีพเกษตรกรต่อไป 
ภทัรพล พรมพกั/สุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สระแก้ว – คณะกรรมาธิการวสิามญัการพทิกัษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ วุฒสิภา มอบสิ6งของและอปุกรณ์ทางการ
แพทย์ให้โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว ใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่วน ผวจ.สระแก้ว 

และ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมรับมอบมะม่วงนํ>าดอกไม้ พื6อสร้างขวญักาํลงัใจในช่วงการระบาดของโควดิ-19 
  
  
เมืEอวนัทีE 12 พ.ค.64 ผูสื้Eอข่าวรายงานวา่ ทีEโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้ อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ นาง
ฉวรัีตน ์เกษตรสุนทร สมาชิกวฒิุสภา และผูแ้ทนคณะกรรมาธิการวสิามญัการพทิกัษแ์ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

วฒิุสภา ไดเ้ป็นประธานในพิธีมอบสิEงของและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หก้บั โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้ อาํเภอเมือง

สระแกว้ โดยมีนายเกียรติศกัด̂ิ จนัทรา ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ และนายแพทยสุ์รสิทธ̂ิ จิตรพิทกัษเ์ลิศ ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้ เป็นผูรั้บมอบเพืEอใหท้างโรงพยาบาลใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยในสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคติดเชืKอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  
  
ทัKงนีK  สาํหรับสิEงของและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ทีEคณะกรรมาธิการวสิามญัการพิทกัษแ์ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

วฒิุสภา นาํมามอบในครัK งนีK  ประกอบดว้ย เครืEองใหส้ารละลาย ทางเสน้เลือดดาํ พร้อมเสานํKาเกลือ 1 เครืEอง เครืEองควบคุมการ
ใหส้ารนํKาโดยกระบอก ฉีดยา 1 เครืEอง เครืEองวดัอุณหภูมิแบบมีขาตัKง 2 เครืEอง เครืEองวดัความดนัแบบกระเป๋า 3 เครืEอง 
เครืEองวดัออกซิเจนทีEปลายนิKว 4 เครืEอง ถุงมือตรวจโรค 1,100 ชิKน อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลชุด PPE จาํนวน 209 ชุด 

หนา้กากอนามยั 1,000 ชิKน หนา้กาก N 95 จาํนวน 600 ชิKน เฟซชิลล ์69 อนั เจลแอลกอฮอล ์75% ขนาด 5 ลิตร 6 
แกลลอน บะหมีEกึEงสาํเร็จรูป 1 หีบ นํKายาฆ่าเชืKอสารโซเดียมไฮโปคลอไรท ์21 แกลลอน ถุงขยะแพคสีแดง แบบหนา 6,000 
ใบ ถุงขยะดาํ 5,280 ใบ ถุงซิป 3,000 ใบ นอกจากนีK มีอุปกรณ์กีฬาจาํนวน 2 ชุด 
  

 
  



อยา่งไรกต็าม คณะกรรมาธิการวสิามญัการพิทกัษแ์ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์วฒิุสภา ไดจ้ดัทาํโครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช เพืEอนอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกลา้อยูห่วั ทรงมีต่อการพฒันาแพทยแ์ละการสาธารณสุขไทย รวมทัKงเพืEอสนบัสนุนการดาํเนินงานของ

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชใหมี้มาตรฐานรองรับผูป่้วยไดอ้ยา่งทัEวถึงและบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืKอไวรัสโคโรนา 2019 
  

 
  
นอกจากนัKน ทีEบริเวณศาลากลางจงัหวดัสระแกว้ พล.ต.ต.ณฐัพงษ ์สตัยานุรักษ ์ผบก.ภ.จว.สระแกว้ ร่วมกนัรับการสนบัสนุน

มะม่วงนํKาดอกไมส้ระแกว้ จากเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกมะม่วงส่งออกจงัหวดัสระแกว้ ,สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้ 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสระแกว้ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพืEอสร้างขวญักาํลงัใจในช่วงการระบาดของโควดิ-19 และ ผู ้
บงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัสระแกว้ ไดม้อบแจลแอลกอฮอลใ์หก้บั นายวรเทพ แกว้วงษนุ์กลู ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 

เพืEอใชใ้นวสิาหกิจต่อไป โดยมี นายเกียรติศกัด̂ิ จนัทรา ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ เป็นประธานร่วมรับมอบดว้ย 
  

 



 

 
 ชุมพร เปิดฤดูตดัทุเรียนหมอนทองพรีเมี6ยม  
(12 พ.ค.64) นายธีระ อนันตเสรีวทิยา ผู้ว่าราชการจงัหวดัชุมพร พร้อมด้วยพาณชิย์จงัหวดัชุมพร 
เกษตรจงัหวดัชุมพร นายอาํเภอปะทวิและเกษตรอาํเภอปะทวิ ร่วมเป็นเกยีรตเิปิดฤดูกาลเกบ็เกี6ยวผลผลติ

ทุเรียนของศูนย์เรียนรู้การเพิ6มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) อาํเภอปะทวิ ณ สวนทวทีรัพย์ 

หมู่ที6 5 ตาํบลทะเลทรัพย์ อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ซึ6งเป็นสวนทุเรียนมาตรฐาน GAP และ 
ThaiGAP นอกจากนี>แล้ว เจ้าของสวนมกีารดูแลผลทุเรียนอย่างพถิพีถินั และใช้ ถุงกระดาษห่อผล

ทุเรียนป้องกนัแมลงเพื6อลดการใช้สารเคม ี 
นายวรีวฒัน์ จรีวงศ์ ประธาน ศพก. อาํเภอปะทวิและเจ้าของสวนทวทีรัพย์ กล่าวว่า เพื6อช่วยลดการใช้

สารเคมกีาํจดัศัตรูพืช 2 เดือนก่อนที6จะเกบ็เกี6ยวผลผลติ ทาํให้เกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภยัมากยิ6งขึ>น 

และการใช้ถุงกระดาษห่อผลทุเรียนนั>น ทาํให้ผลทุเรียนปลอดภยัจากศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะผล หนอนเจาะ

เมลด็ และเพลี>ยแป้ง ซึ6งเป็นสาเหตุของราดาํที6ทาํให้ผลทุเรียนไม่เป็นที6ต้องการของตลาด และเมื6อไม่มกีาร

เข้าทาํลายของศัตรูพืช ผวิของทุเรียนจะมสีีสันสวยงาม เหมาะที6เป็นทุเรียนเกรดพรีเมี6ยม ทั>งนี> จะมสีีเขยีว

จนถงึเหลืองตามธรรมชาต ิขึ>นอยู่กบัวสัดุห่อผลแต่ละชนิด ในส่วนของขั>นตอนการห่อผลทุเรียนนั>น  
นายวรีวฒัน์ จรีวงส์ กล่าวเพิ6มเตมิว่า จะทาํการห่อผลหลงัจากดอกทุเรียนบานและทาํการตดัแต่งผลครั>ง

สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1.5 – 2 เดือน และพ่นสารป้องกนักาํจดัโรคราและแมลงศัตรูพืชก่อน และ

ถุงกระดาษที6จะใช้นั>น จะใช้ถุงที6เจาะรูบริเวณก้นถุง เพื6อให้นํ>าสามารถระบายออกมาได้ เมื6อห่อผลแล้ว จะ

ระบุวนัดอกบานและรุ่นของทุเรียนบนถุงห่อ เพื6อให้ง่ายต่อการเกบ็เกี6ยว  
สวนทวทีรัพย์มกีารจดัส่งทุเรียนฟรีทั6วประเทศพร้อมรับประกนัสินค้า โดยจะจดัส่งตั>งแต่วนัที6 10 – 14 
พฤษภาคม 2564 แบ่งจาํหน่ายเป็นทุเรียนหมอนทองเกรด พรีเมี6ยม 3 แบบ ได้แก่ แบบA1 ขนาด 2.5 
– 3.4 กโิลกรัม (ไซส์ S) ราคาลูกละ 800 บาท แบบA2 ขนาด 3.5 – 4.4 กโิลกรัม (ไซส์ M) 
ราคาลูกละ 1,000 บาท และแบบA3 ขนาด 4.5 – 5.4 กโิลกรัม (ไซส์ L) ราคาลูกละ 1,200 บาท 

และทุเรียนหมอนทองตกไซส์ จาํหน่ายแบบยกกล่อง 2 แบบ ได้แก่ แบบB1 ขนาดนํ>าหนัก 9.5 – 10 
กโิลกรัม ราคากล่องละ 1,700 บาท (ทุเรียน 2 – 4 ลูก) และแบบ B2 ขนาดนํ>าหนัก 17 – 18 
กโิลกรัม ราคากล่องละ 2,700 บาท (ทุเรียน 6 – 8 ลูก) 
จงัหวดัชุมพร มพืี>นที6ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ ให้ผลแล้ว 207,376 ไร่ สามารถผลผลติทุเรียนได้ 
346,541 ตนั หรือ 1,671 กก./ไร่  
ข้อมูลโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจงัหวดัชุมพร 
 



 

จงัหวดัชุมพร เปิดฤดูกาลเกบ็เกี6ยวผลผลติทุเรียน ของศูนย์เรียนรู้การเพิ6ม

ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อําเภอปะทวิ 

            นายธีระ อนนัตเสรีวทิยา ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร พร้อมดว้ยปลดัจงัหวดั
ชุมพร ทอ้งถิEนจงัหวดัชุมพร พาณิชยจ์งัหวดัชุมพร เกษตรจงัหวดัชุมพร และเกษตรอาํเภอปะทิว ร่วม
เป็นเกียรติเปิดฤดูกาลเกบ็เกีEยวผลผลิตทุเรียนของศูนยเ์รียนรู้การเพิEมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร (ศพก.) อาํเภอปะทิว เพืEอเป็นสญัญาณของการเริEมตน้ฤดูการผลิตใหม่ทีEเหมาะสมในฤดูกาล
ผลิต ซึE งจงัหวดัชุมพรอยูใ่นช่วงของฤดูกาลเกบ็เกีEยวผลผลิตทุเรียน ซึE งเป็นทีEนิยม และทาํการเพราะปลูก
กนัเป็นจาํนวนมาก โดยการเปิดฤดูกาลเกบ็เกีEยวผลผลิตทุเรียนในครัK งนีK ไดถ้่ายทอดสดการจาํหน่ายผล
สดผา่นเพจเฟซบุก๊ (Facebook Live) ของเพจสวนทุเรียน สวนทวทีรัพย์
ชุมพร SuanTaweesup Durian Farm ณ สวนทวทีรัพย ์หมู่ทีE 5 ตาํบลทะเล
ทรัพย ์อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เพืEอเป็นการประชาสมัพนัธ์ทุเรียนคุณภาพของจงัหวดัชุมพร  

            นายวรีวฒัน ์จีรวงส์ ประธาน ศพก.ปะทิว เปิดเผยวา่ อาํเภอปะทิวมีพืKนทีEปลูกทุเรียนกวา่
สีEพนัไร่ ซึE งเป็นพืชเศรษฐกิจทีEสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพนัธุ์หมอนทอง
ประมาณร้อยละ 90 ส่วนทีEเหลือเป็นพนัธุ์ชะนี กา้นยาว และพนัธุ์อืEนๆ สภาพการณ์ปลูกทุเรียนส่วน
ใหญ่ปลูกเป็นพืชเชิงเดีEยว มีการปลูกพืชแซมบา้ง เช่น กลว้ยเลบ็มือนาง สม้โชกนุ ซึE งเป็นพืชเสริม
รายไดใ้หก้บัเกษตรกร สาํหรับพืKนทีEปลูกทุเรียนของสวนทวทีรัพย ์ซึE งเป็นทีEตัKงของ ศพก. อาํเภอปะ
ทิว นัKน มีความเหมาะสมสาํหรับเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของทุเรียน ทัKงในแง่ของสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนทรัพยากรดินและแร่ธาตุ ทาํใหผ้ลผลิตทุเรียนทีEไดมี้รสชาติ
กรอบ หวานมนั และมีกลิEนหอมอ่อน ๆ ของดอกทุเรียนและได้
มาตรฐาน ทัKง GAP และ ThaiGAP  

            สวนทวทีรัพย ์มีการดูแลผลทุเรียนอยา่งพิถีพิถนั และใชถุ้งกระดาษห่อผลทุเรียนป้องกนั
แมลง ช่วยลดการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 2 เดือน ก่อนทีEจะเกบ็เกีEยวผลผลิต ทาํใหเ้กษตรกรและ
ผูบ้ริโภคปลอดภยัมากยิEงขึKน และการใชถุ้งกระดาษห่อผลทุเรียนนัKน ทาํใหผ้ลทุเรียนปลอดภยัจาก
ศตัรูพืช เช่น หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมลด็ และเพลีKยแป้ง ซึE งเป็นสาเหตุของราดาํทีEทาํใหผ้ลทุเรียน
ไม่เป็นทีEตอ้งการของตลาด และเมืEอไม่มีการเขา้ทาํลายของศตัรูพืช ผวิของทุเรียนจะมีสีสนั



สวยงาม เหมาะทีEจะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมีEยม ทัKงนีK จะมีสีเขียวจนถึงเหลืองตามธรรมชาติ ขึKนอยูก่บัวสัดุ
ห่อผลแต่ละชนิด ในส่วนของขัKนตอนการห่อผลทุเรียนนัKน จะทาํการห่อผลหลงัจากดอกทุเรียนบานและ
ทาํการตดัแต่งผลครัK งสุดทา้ยเรียบร้อยแลว้ ประมาณ 1.5 - 2 เดือน และพน่สารป้องกนักาํจดัโรครา
และแมลงศตัรูพืชก่อน และถุงกระดาษทีEจะใชน้ัKน จะใชถุ้งทีEเจาะรูบริเวณกน้ถุง เพืEอใหน้ํK าสามารถ
ระบายออกมาได ้เมืEอห่อผลแลว้ จะระบุวนัดอกบานและรุ่นของทุเรียนบนถุงห่อเพืEอใหง่้ายต่อการเกบ็
เกีEยว โดยในช่วงฤดูกาลเกบ็เกีEยวผลผลิตทุเรียน สวนทวทีรัพยมี์การจดัส่งทุเรียนฟรีทัEวประเทศ พร้อม
รับประกนัสินคา้ โดยจะจดัส่งตัKงแต่วนัทีE 10 - 14 พฤษภาคม 2564 แบ่งจาํหน่ายเป็นทุเรียน
หมอนทองเกรดพรีเมีEยม 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบA1 ขนาด 2.5 - 3.4 กิโลกรัม (ไซส์ S) ราคา
ลูกละ 800 บาท แบบA2 ขนาด 3.5 - 4.4 กิโลกรัม (ไซส์ M) ราคาลูก
ละ 1,000 บาท และแบบA3 ขนาด 4.5 - 5.4 กิโลกรัม (ไซส์ L) ราคาลูก
ละ 1,200 บาท และทุเรียนหมอนทองตกไซส์ จาํหน่ายแบบยกกล่อง 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ
B1 ขนาดนํKาหนกั 9.5 - 10 กิโลกรัม ราคากล่องละ 1,700 บาท (ทุเรียน 2 - 4 ลูก) และ
แบบ B2 ขนาดนํKาหนกั 17 - 18 กิโลกรัม ราคากล่องละ 2,700 บาท (ทุเรียน 6 - 8 ลูก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


