
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โครงการพัฒนาธุรกิจ
ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 
One Stop Service 

1.กรมส่งเสริมการเกษตร ดันโครงการพัฒนาธุรกิจดินและ
ปุ๋ยเพ่ือชุมชน One Stop Service 

บ้านเมือง 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร ดันธุรกิจดินปุ๋ยเพ่ือชุมชน สร้าง
รายได้ 

บลูชิพ 

3.กรมส่งเสริมการเกษตร ดันโครงการพัฒนาธุรกิจดินและ
ปุ๋ยเพ่ือชุมชน 

Facebook บ้านเมือง 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร ดันโครงการพัฒนาธุรกิจดินและ
ปุ๋ยเพ่ือชุมชน One Stop Service นำร่อง 63 จังหวัด สร้าง
รายได้หมุนเวียน... 

Vioce เสียงประชาชน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผลไม้ภาคตะวันออก 5.ชายคาพระพิรุณ ..เกษตรตราดบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจผลไม้ถึงสวน 

แนวหน้า 
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กรมสง่เสรมิการเกษตรดนัโครงการพฒันาธุรกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชุมชน (One Stop 
Service)    น ารอ่ง 63 จงัหวดัสรา้งรายไดห้มนุเวยีนในชุมชน ใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิ คาดลด
ใชปุ้๋ ยเคมไีดถ้งึ 1.8 หมืน่ตนั 
วันที ่18 เม.ย.2564 นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรเปิดเผยวา่ ตามที ่นายเฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนีโยบายยกระดับคณุภาพชวีติเกษตรกรใหด้ขี ึน้ดว้ยการลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติ สง่เสรมิใหเ้กษตรกรใช ้

ปุ๋ ยเคมอียา่งถกูตอ้ง และพัฒนาใหก้ลุม่เกษตรกรท าธรุกจิใหบ้รกิารทางการเกษตร รวมถงึผลักดันการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพือ่
พัฒนาสูเ่กษตรอัจฉรยิะ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  สง่ผลกระทบตอ่การผลติและระบายสนิคา้
เกษตรของเกษตรกรไทยซึง่ตอ้งอาศัยปุ๋ ยเคมใีนการเพิม่ปรมิาณและคณุภาพผลผลติ โดยปุ๋ ยเคมสีว่นใหญก่วา่รอ้ยละ 98 ตอ้งน าเขา้ และ
เกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมเีกนิความจ าเป็น ท าใหต้น้พชืออ่นแอศัตรูพชืเขา้ท าลายไดง่้าย ตอ้งใชส้ารป้องกันก าจัดศัตรูพชืเพิม่ขึน้ สง่ผลใหต้น้ทนุ
การผลติตอ่ไร่สงู เป็นอนัตรายกับเกษตรกร และปนเป้ือนในสภาพแวดลอ้ม จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งความเขม้แข็งและพึง่พาตนเองใหแ้ก่
เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ ยทีม่คีณุภาพใชใ้นชมุชนและชว่ยเกษตรกรใชปุ้๋ ยใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกับดนิและชนดิพชื ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติ ลดปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคมแีละไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้  
ทัง้นี้ทีผ่า่นมาคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบใหด้ าเนนิโครงการพฒันาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน (One Stop Service) ภายใตแ้ผน

ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ผา่น ศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ที่
กรมสง่เสรมิการเกษตรจัดตัง้ขึน้ เพือ่เป็นการชว่ยเกษตรกรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้ามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการวเิคราะหด์นิและการใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิ 
ซึง่เป็นการใชปุ้๋ ยอยา่งถกูตอ้งในปรมิาณทีเ่หมาะสมกับปรมิาณธาตอุาหารทีม่อียูใ่นดนิและความตอ้งการของพชื เป็นการใชปุ้๋ ยแมน่ย า
เฉพาะพืน้ที ่ไมม่ากไมน่อ้ยเกนิไป เกษตรกรจงึสามารถลดการใชปุ้๋ ยเคมลีง และตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2564 พบวา่ ราคาปุ๋ ยเคมใีน
ทอ้งตลาดปรับตัวสงูขึน้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหป้ระเทศผูผ้ลติปุ๋ ยรายใหญ ่เชน่ จนี 
สหรัฐอเมรกิา ใชปุ้๋ ยเคมใีนประเทศมากขึน้ จงึสง่ออกนอ้ยลง สง่ผลกระทบท าใหร้าคาปุ๋ ยเคมใีนทอ้งตลาดปรับตัวสงูขึน้อยา่งหลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติของเกษตรกรโดยตรง ซึง่ในสภาวการณ์เชน่นี ้โครงการพัฒนาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน 
(One Stop Service) จะชว่ยเกษตรกรลดภาระตน้ทนุปุ๋ ยเคมลีงไดจ้ากการใชปุ้๋ ยทีถ่กูตอ้งตามคา่วเิคราะหด์นิ เบือ้งตน้ภาครัฐไดส้นับสนุน
ชดุตรวจวเิคราะหด์นิ แมปุ่๋ ย N P K และเครือ่งผสมปุ๋ ย ใหแ้กศ่นูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เพือ่ใหบ้รกิารตรวจ
วเิคราะหด์นิ ค าแนะน าการจัดการดนิและการใชปุ้๋ ยเบือ้งตน้ จัดหาปุ๋ ยคณุภาพดใีหแ้กส่มาชกิ ศดปช. กลุม่เกษตรแปลงใหญ ่และเกษตรกร
ทั่วไป และบรกิารผสมปุ๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิ 
ส าหรับศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) กรมสง่เสรมิการเกษตรด าเนนิการมาตัง้แตปี่ 2558 ปัจจุบันมจี านวน 882 ศนูย ์ครบทกุอ าเภอ 

แตล่ะศนูยเ์กษตรกรจะชว่ยกันบรหิารจัดการกันเอง มเีจา้หนา้ทีค่อยเป็นพีเ่ลีย้ง โดยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหด์นิดว้ยชดุตรวจสอบ N P K 
และ pH ในดนิแบบรวดเร็ว พรอ้มใหค้ าแนะน าการจัดการดนิและการใชปุ้๋ ยเบือ้งตน้ รวมทัง้ใหบ้รกิารผสมปุ๋ ย จัดหาปุ๋ ยคณุภาพดแีก่
เกษตรกรในชมุชน โดยในปีทีผ่า่นมาศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) สามารถลดตน้ทนุปุ๋ ยเคมลีงไดร้อ้ยละ 25 คดิเป็นมลูคา่ 73 ลา้น
บาท ผลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 ซึง่โครงการพัฒนาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน (One Stop Service) มศีนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน 
(ศดปช.) ทีม่ศัีกยภาพเขา้รว่มโครงการ จ านวน 394 ศนูย ์ใน 63 จังหวัด เพือ่ใหเ้กษตรกรสมาชกิศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) และ
เกษตรกรกลุม่แปลงใหญท่ีป่ลกูพชืเศรษฐกจิส าคัญ รวมจ านวนประมาณ 107,000 ราย ไดใ้ชปั้จจยัการผลติทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม 
ดนิไดร้ับการบ ารุงรักษา มคีวามรูใ้นการจัดการดนิและใชปุ้๋ ยทีถ่กูตอ้ง รวมทัง้สามารถขยายผลไปสู ่ศดปช. อืน่ๆ รวมทัง้แปลงใหญท่ี่
ประสงคเ์ป็นเครอืขา่ย ศดปช. ซึง่คาดวา่โครงการดังกลา่ว จะท าใหเ้กษตรกรลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมไีดเ้ฉลีย่รอ้ยละ 20 คดิเป็นมลูคา่รวม
ไมต่ า่กวา่ 250 ลา้นบาท ผลผลติเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 10 และปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคมขีองเกษตรกรเป้าหมายในพืน้ที ่1.6 ลา้นไร ่ลดลงจาก
ประมาณ 90,000 ตัน เหลอืประมาณ 72,000 ตัน ปัจจุบันศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ทีเ่ขา้รว่มโครงการ พรอ้มเปิดใหบ้รกิารแลว้ 
จ านวน 50 จังหวดั และจะทยอยเปิดใหบ้รกิารจนครบในปีนี ้

 อยา่งไรก็ตาทโครงการพัฒนาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน (One Stop Service) จะชว่ยพัฒนาเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ
สมาชกิศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) กลุม่เกษตรแปลงใหญ ่รวมถงึเกษตรกรท่ัวไปใหส้ามารถลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมแีละไดผ้ลผลติ
เพิม่ขึน้ ทีส่ าคัญกรมฯ จะพัฒนาตอ่ยอดให ้ศดปช. สามารถท าธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน มรีายไดห้มนุเวยีนจากการตรวจวเิคราะห์
ดนิ จ าหนา่ยปุ๋ ย และบรกิารผสมปุ๋ ย รวมทัง้สามารถด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยั่งยนื ซึง่จะเป็นการลดการพึง่พาการอดุหนนุจากภาครัฐไดใ้น
อนาคต ดว้ยส าหรับเกษตรกรทีส่นใจจะลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคม ีสามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีส่ านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ใกลบ้า้นทา่น และกองสง่เสรมิการอารักขาพชืและจัดการดนิปุ๋ ย กรมสง่เสรมิการเกษตร 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกตอ้ง และพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจให้บริการทางการ
เกษตร รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่อการผลติและระบายสินค้าเกษตรของเกษตรกรไทยซึ่งต้องอาศัยปุ๋ยเคมีในการเพิ่มปริมาณและคณุภาพผลผลติ โดยปุย๋เคมีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 ต้อง
นำเข้า และเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเกนิความจำเป็น ทำให้ต้นพืชอ่อนแอศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่าย ต้องใช้สารป้องกันกำจัดศตัรูพืชเพิ่มขึ้น สง่ผลให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่
สูง เป็นอันตรายกับเกษตรกร และปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจดัหาปุ๋ยที่มีคณุภาพใช้ใน
ชุมชนและช่วยเกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรจัดตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหด์นิและการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นท่ี ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมลีง และ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศ
ผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศมากขึ้น จึงส่งออกน้อยลง ส่งผลกระทบทำให้ราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลีย่ง
ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในสภาวการณเ์ช่นนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะ
ช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน เบื้องต้นภาครัฐได้สนับสนุนชุดตรวจวเิคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่อง
ผสมปุย๋ ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะหด์ิน คำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุย๋
คุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุม่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

สำหรับศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) กรมส่งเสรมิการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบนัมีจำนวน 882 ศูนย์ ครบทุกอำเภอ แต่ละศูนย์เกษตรกร
จะช่วยกันบริหารจัดการกันเอง มีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้บริการตรวจวิเคราะหด์ินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว พร้อมให้
คำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ย จัดหาปุย๋คุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน โดยในปีท่ีผ่านมาศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมลีงไดร้้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 73 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) มีศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดัการ
ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ รวมจำนวนประมาณ 107,000 ราย ได้ใช้ปัจจยัการผลติที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม ดินไดร้ับการบำรุงรักษา มีความรู้ในการจัดการดินและใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่ ศดปช. อื่นๆ รวมทั้งแปลงใหญ่ที่ประสงค์เป็น
เครือข่าย ศดปช. ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรลดตน้ทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คดิเป็นมลูค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิต
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน 
ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 50 จังหวัด และจะทยอยเปดิให้บริการจนครบในปีนี้ 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ที่สำคัญกรมฯ จะพัฒนาต่อ
ยอดให้ ศดปช. สามารถทำธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุย๋ และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนิน
ธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถติดต่อสอบถามได้
ที่สำนักงานเกษตรจังหวดั สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน และกองส่งเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 
2955 1515 





 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหด้ีขึ้นด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง และพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรทำธรุกิจให้บริการ
ทางการเกษตร รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและระบายสินค้าเกษตรของเกษตรกรไทยซึ่งต้องอาศัยปุย๋เคมีในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต โดยปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 98 ต้องนำเข้า และเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมเีกินความจำเป็น ทำให้ต้นพืชอ่อนแอศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่าย ต้องใช้สารป้องกันกำจัดศตัรูพืชเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตต่อไรสู่ง เป็นอันตรายกับเกษตรกร และปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหา
ปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและช่วยเกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปรมิาณการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิต
เพิ่มขึน้ 
ทั้งนี้ท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน ศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่กรมส่งเสรมิการเกษตรจัดตั้งข้ึน เพื่อเป็น
การช่วยเกษตรกรที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวเิคราะหด์ินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถกูต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปรมิาณธาตุอาหารที่มีอยู่ใน
ดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นท่ี ไม่มากไม่น้อยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมลีง และตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2564 
พบว่า ราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากผลกระทบของสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศผูผ้ลติปุ๋ยรายใหญ่ เช่น จีน 
สหรัฐอเมริกา ใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศมากขึ้น จึงส่งออกน้อยลง ส่งผลกระทบทำให้ราคาปุย๋เคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในสภาวการณ์เช่นนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยเกษตรกรลดภาระ
ต้นทุนปุ๋ยเคมลีงไดจ้ากการใช้ปุ๋ยทีถู่กต้องตามค่าวิเคราะหด์ิน เบื้องตน้ภาครัฐไดส้นับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุย๋ ให้แก่ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะหด์ิน คำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จดัหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก 
ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
สำหรับศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) กรมส่งเสรมิการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบนัมีจำนวน 882 ศูนย์ ครบทุกอำเภอ แต่ละศูนย์เกษตรกร
จะช่วยกันบริหารจัดการกันเอง มีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้บริการตรวจวิเคราะหด์ินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว พร้อมให้
คำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ย จัดหาปุย๋คุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน โดยในปีท่ีผ่านมาศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมลีงไดร้้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 73 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) มีศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดัการ
ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ รวมจำนวนประมาณ 107,000 ราย ได้ใช้ปัจจยัการผลติที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม ดินไดร้ับการบำรุงรักษา มีความรู้ในการจัดการดินและใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่ ศดปช. อื่นๆ รวมทั้งแปลงใหญ่ที่ประสงค์เป็น
เครือข่าย ศดปช. ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรลดตน้ทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คดิเป็นมลูค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิต
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน 
ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 50 จังหวัด และจะทยอยเปดิให้บริการจนครบในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาทโครงการพัฒนาธรุกจิบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลติของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปใหส้ามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท่ีสำคัญกรมฯ จะพัฒนาต่อยอดให้ ศดปช. 
สามารถทำธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน มีรายได้หมุนเวยีนจากการตรวจวเิคราะห์ดิน จำหน่ายปุย๋ และบริการผสมปุย๋ รวมทั้งสามารถดำเนินธรุกิจได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต ด้วยสำหรับเกษตรกรทีส่นใจจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุย๋ กรมส่งเสริมการเกษตร 



 

 



 


