
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่13 กรกฏาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Fruit Board 1 Fruit Board เคาะแผนบริหารจดัการผลไมเ้บด็เสร็จ 

เตรียมรับผลผลิตเหนือ-ใตท้ยอยออกสู่ตลาด 
นสพ.แนวหนา้ 

2 Fruit Board เคาะแผนบริหารจดัการผลไมเ้บด็เสร็จ เตรียมรับผลผลิต
เหนือ-ใตท้ยอยออกสู่ตลาด 

แนวหนา้ออนไลน์ 

3 Fruit Board เคาะแผนบริหารจดัการผลไมเ้บด็เสร็จ เตรียมรับผลผลิต
เหนือ-ใตท้ยอยออกสู่ตลาด 

ข่าว 24 ชม. 

ล าไย 4 ล าไยผลผลิตปีน้ี กวา่ 6 แสนตนั ชาวสวนมีทั้งลุน้ราคา และหนัมาลุย
ตลาดออนไลน์ 

เชียงใหม่นิวส์ 

One Stop Service 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพฒันา "รู้ดิน รู้ปุ๋ย"ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย 
พร้อมใชเ้ร็วๆ น้ี 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

อารักขาพืช 6 'สสก.5 สงขลา' หนุนศูนยอ์ารักขาพืช วจิยัใชชี้วกณัฑสู่์เกษตรกรรม
ย ัง่ยนื 

สงขลาโฟกสั 

วสิาหกิจชุมชน 7 ส่ง'วสิาหกิจบา้นหว้ยทราย'ขิงชยั! "สสก.5 สงขลา"หนุนสู่ตน้แบบ
เขม้แขง็ 

สงขลาโฟกสั 

แปลงใหญ่ 8 พะเยา ลงนาม MOU แปลงใหญ่ นสพ.เดลินิวส์ 
 
 







 

Fruit Board เคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จ เตรียมรับผลผลติเหนือ-ใต้ทยอยออกสู่ตลาด 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ผลการบริหารจดัการผลไมปี้ 2564 ประจ าฤดูกาลผลิตท่ี 

1/2564 (มีนาคม – มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตล้ินจ่ี ปี 2564 มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 30,716 ตนั ขณะน้ีเก็บเก่ียวผลผลิต

หมดแลว้ ผลการบริหารจดัการล้ินจ่ีของทั้ง 4 จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

และน่าน ผลผลิตมุ่งเนน้กระจายออกสู่ตลาด ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดคงเหลือ 27,952 ตนั นอ้ยกวา่ขอ้มูลประมาณการผลผลิต 

2,764 ตนั เน่ืองจากประสบภาวะพายฤุดูร้อนช่วงเดือนพฤษภาคม ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตนั หรือ

ร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตนั หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตนัหรือร้อยละ 7.87 

 ส่วนผลการบริหารจดัการผลไมปี้ 2564 ภาคตะวนัออก (ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 ของ 3 จงัหวดัภาค

ตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และจงัหวดัตราด ปริมาณรวมทั้งส้ิน 900,126 ตนั ในฤดูกาลผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนถึง

เดือนกรกฎาคม มีการเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้รวมทั้งหมด 830,870 ตนั คิดเป็นร้อยละ 92.31 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564) ซ่ึง

ในขณะน้ียงัไม่ส้ินสุดฤดูกาลผลิตและคาดวา่จะมีการประชุมสรุปผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิต

ท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 567,215 ตนั คิดเป็นร้อยละ 98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 26 เมษายน - 3 

พฤษภาคม 2564 จ านวน 68,796 ตนั คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั้งหมด มงัคุด มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 



80,665 ตนั คิดเป็นร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมงัคุดออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 14 – 20 มิถุนายน 2564 จ านวน 11,163 

ตนั คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั้งหมด เงาะ มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 174,499 ตนั คิดเป็นร้อยละ 88.26 

ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 จ านวน 23,504 ตนั คิดเป็นร้อยละ 13.47 

ของปริมาณทั้งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 8,491 ตนั คิดเป็นร้อยละ 42.29 ซ่ึงในขณะน้ีเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดย้งัไม่ถึงร้อยละ 50 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อวา่ ขณะน้ีเป็นช่วงท่ีล าไยทางภาคเหนือและผลไมท้างภาคใต ้(ทุเรียน มงัคุด เงาะ 

ลองกอง) ก าลงัทยอยใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาด ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2564 ท่ีมีนายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ไดอ้นุมติัแผน

บริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) ปี 2564 จ านวน 683,435 ตนั ของ 8 จงัหวดัภาคเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน 

เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และจงัหวดัตาก ซ่ึงผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน และแผน

บริหารจดัการผลไมภ้าคใต ้(ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตนั ของ 14 จงัหวดัภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดั

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พงังา กระบ่ี พทัลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจงัหวดันราธิวาส โดย

แผนบริหารจดัการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ดว้ยวธีิการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผา่นผูป้ระกอบการ (ลง้

ภายในประเทศ) วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย/์ตลาดออนไลน์ ตลาดคา้ผลไมภ้ายในจงัหวดั การ

จ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจดังานประชาสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทางฯลฯ รวมถึงใหมี้

การแปรรูปและส่งออก 

  



 

Fruit Board เคาะแผนบริหารจัดการผลไม้เบ็ดเสร็จ เตรียมรับผลผลติเหนือ-ใต้ทยอยออกสู่ตลาด 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ผลการบริหารจดัการผลไมปี้ 2564 ประจ าฤดูกาลผลิตท่ี 

1/2564 (มีนาคม – มิถุนายน) ภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตล้ินจ่ี ปี 2564 มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 30,716 ตนั ขณะน้ีเก็บเก่ียวผลผลิต

หมดแลว้ ผลการบริหารจดัการล้ินจ่ีของทั้ง 4 จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

และน่าน ผลผลิตมุ่งเนน้กระจายออกสู่ตลาด ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดคงเหลือ 27,952 ตนั นอ้ยกวา่ขอ้มูลประมาณการผลผลิต 

2,764 ตนั เน่ืองจากประสบภาวะพายฤุดูร้อนช่วงเดือนพฤษภาคม ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตนั หรือ

ร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตนั หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตนัหรือร้อยละ 7.87 

 ส่วนผลการบริหารจดัการผลไมปี้ 2564 ภาคตะวนัออก (ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 ของ 3 จงัหวดัภาค

ตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และจงัหวดัตราด ปริมาณรวมทั้งส้ิน 900,126 ตนั ในฤดูกาลผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนถึง

เดือนกรกฎาคม มีการเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้รวมทั้งหมด 830,870 ตนั คิดเป็นร้อยละ 92.31 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564) ซ่ึง

ในขณะน้ียงัไม่ส้ินสุดฤดูกาลผลิตและคาดวา่จะมีการประชุมสรุปผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิต

ท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 567,215 ตนั คิดเป็นร้อยละ 98.55 ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 26 เมษายน - 3 

พฤษภาคม 2564 จ านวน 68,796 ตนั คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของปริมาณทั้งหมด มงัคุด มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 

80,665 ตนั คิดเป็นร้อยละ 75.53 ปริมาณผลผลิตมงัคุดออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 14 – 20 มิถุนายน 2564 จ านวน 11,163 



ตนั คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของปริมาณทั้งหมด เงาะ มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 174,499 ตนั คิดเป็นร้อยละ 88.26 

ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 จ านวน 23,504 ตนั คิดเป็นร้อยละ 13.47 

ของปริมาณทั้งหมด ลองกอง มีปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ทั้งหมด 8,491 ตนั คิดเป็นร้อยละ 42.29 ซ่ึงในขณะน้ีเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดย้งัไม่ถึงร้อยละ 50 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อวา่ ขณะน้ีเป็นช่วงท่ีล าไยทางภาคเหนือและผลไมท้างภาคใต ้(ทุเรียน มงัคุด เงาะ 

ลองกอง) ก าลงัทยอยใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาด ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2564 ท่ีมีนายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ไดอ้นุมติัแผน

บริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) ปี 2564 จ านวน 683,435 ตนั ของ 8 จงัหวดัภาคเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน 

เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และจงัหวดัตาก ซ่ึงผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน และแผน

บริหารจดัการผลไมภ้าคใต ้(ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตนั ของ 14 จงัหวดัภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดั

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พงังา กระบ่ี พทัลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจงัหวดันราธิวาส โดย

แผนบริหารจดัการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ ดว้ยวธีิการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผา่นผูป้ระกอบการ (ลง้

ภายในประเทศ) วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย/์ตลาดออนไลน์ ตลาดคา้ผลไมภ้ายในจงัหวดั การ

จ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจดังานประชาสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทางฯลฯ รวมถึงใหมี้

การแปรรูปและส่งออก 

  



 

ล าไยผลผลติปีนี ้กว่า 6 แสนตัน ชาวสวนมีทั้งลุ้นราคา และหันมาลุยตลาดออนไลน์ 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(ฟรุ๊ตส์ บอร์ด) สรุปผลการบริหารจดัการผลไม ้ปี 2564 ประจ าฤดูกาลผลิตพร้อม

แผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดา้นราคา ซ่ึงผลผลิตล้ินจ่ี ปีน้ีมีปริมาณทั้งหมด 30,716 ตนั เก็บ

เก่ียวผลผลิตหมดแลว้ ผลการบริหารจดัการล้ินจ่ีของทั้ง 4 จงัหวดั ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา และน่าน มุ่งเนน้กระจายสู่ตลาด ซ่ึงปริมาณผลผลิตคงเหลือ 27,952 ตนั นอ้ยกวา่ขอ้มูลประมาณการผลผลิต 2,764 

ตนั ในภาพรวมส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ 23,620 ตนั หรือร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตนั หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 

ตนัหรือร้อยละ 7.87 

 ขณะน้ีเป็นช่วงท่ีล าไยทางภาคเหนือและผลไมท้างภาคใต ้(ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง) ก าลงัทยอยใหผ้ลผลิตออกสู่

ตลาด ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 4/2564 ท่ีมีนายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วย รมต.เกษตรฯ เป็น

ประธาน ไดอ้นุมติัแผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) ปี 2564 “โดยประมาณการวา่จะมีผลผลิตจ านวน 683,435 ตนัใน 8 

จงัหวดัภาคเหนือ ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และตาก ซ่ึงผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาด มิ.ย-ก.ย.น้ี 

แผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ และใตก้็จะมีการกระจายภายในประเทศเป็นหลกั ดว้ยวธีิการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง

ผลิตผา่นผูป้ระกอบการ (ลง้ภายในประเทศ) วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร โมเดิร์น เทรด ไปรษณีย/์ตลาดออนไลน์ ตลาดคา้



ผลไมภ้ายในจงัหวดั การจ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน จดังานประชาสัมพนัธ์และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริม

ทาง ฯลฯ รวมถึงใหมี้การแปรรูปและส่งออก” 

 ทั้งน้ี แผนบริหารจดัการผลไมภ้าคเหนือ (ล าไย) จะสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการผลไม ้ปี 2564– 2566 ตามมติ

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 1/2564 โดยจงัหวดัวางแผนการบริหารจดัการผลไมแ้บบเบด็เสร็จดว้ยตวัเอง 

ผา่นกลไกของคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ในเชิงคุณภาพ

สอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์พฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเนน้การจดัสมดุลอุปสงคแ์ละอุปทาน ครอบคลุม

ระยะก่อนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียว และระยะหลงัเก็บเก่ียว ในทิศทางเดียวกนั 

 ดา้นกลุ่มเกษตรชาวสวนล าไย ภาคเหนือ ( เชียงใหม่-ล าพูน ) เปิดเผยวา่ ผลผลิต ปีน้ีเป็นไปตามคาดคือ นอ้ยกวา่ปีท่ีผา่น

มา ซ่ึงล าไยจะมีวงจรแบบน้ี หากปีท่ีผา่นมาผลผลิตมาก ปีน้ีก็จะนอ้ยลง ส่วนเร่ืองกลไกตลาด ราคานั้น หากไม่สามารถ บริหาร

จดัการลง้รายใหญ่ๆท่ีกุมตลาด ก าหนดราคาข้ึนลงไดใ้นแต่ละวนั ” ชาวสวนก็ตอ้งลุน้ราคา มีสภาพแบบน้ี ส่วนท่ีขายเหมาสวน

นั้น ตอ้งวดัดวง เพราะ การทิ้งมดัจ า กลายเป็นเร่ืองปกติไปแลว้ เน่ืองจาก พอ่คา้มองวา่ ราคาท่ีเปิดออกมาคุม้ทุน หรือไม่ เน่ืองจาก

ปัจจยัเส่ียงช่วงโควิดนั้น ปัญหาหลกัๆจะมีเร่ืองแรงงานรายวนั ค่าจา้งสูง และแหล่งรับซ้ือ(ลง้) เปิดราคาแต่ละวนัอยา่งไร บางวนั 

หากจะคาดหวงัราคา ท่ีคุม้ทุนผลิต 18 บาท/กก.นั้น ถา้เนน้ท าล าไยคุณภาพเกรดเอเอ.มีขนาดจมัโบท่ี้ตลาดส่งออกตอ้งการ ก็มีลุน้

ก าไร แต่ส่วนใหญ่แลว้ เกรด เอ.เกรดบี.ถา้เกรดซี.แลว้บางลง้ไม่รับก็มี และรูปแบบการตลาด ส่วนหน่ึง จะเนน้ขายผา่นออนไลน์ 

ส่งทัว่ประเทศ ซ่ึงมีบริการส่งด่วน สนบัสนุนการขนส่งผลผลิตรวดเร็วมาก ในปัจจุบนั ราคาก็จะราวๆ 25-30 บาท/กก. เป็นตลาดท่ี

ก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัขณะน้ี ” 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพฒันา "รู้ดิน รู้ปุ๋ย"ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย พร้อมใชเ้ร็วๆ น้ี 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมไดด้ าเนินโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย

เพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโควดิ -19 มาอยา่ง

ต่อเน่ือง นอกจากการด าเนินการพฒันาธุรกิจโดยการสนบัสนุนวสัดุการเกษตรและครุภณัฑ ์ผา่นศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 

(ศดปช.) ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 394 ศูนย ์ใน 63 จงัหวดั แลว้นั้น กรมฯ ยงัไดด้ าเนินการพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อใหค้  าแนะน า

การใชปุ๋้ย เก็บขอ้มูลเพื่อน าไปพฒันาใหเ้กิดระบบช่วยในการตดัสินใจการใชปุ๋้ยใหแ้ก่เกษตรกร และการบริหารเชิงธุรกิจของ 

ศดปช. โดยใชช่ื้อวา่ “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” 

 ขณะน้ีมีความคืบหนา้ของโครงการ ร้อยละ 77.95 เป็นเงิน 132.42 ลา้นบาท พร้อมทั้งไดจ้ดัท าแพลตฟอร์มและ

แอปพลิเคชัน่ ขณะน้ีด าเนินการพฒันาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน่กา้วหนา้ไปแลว้ ร้อยละ 68 ใชช่ื้อวา่ “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อให้

เกษตรกรทั้งสมาชิกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนและเกษตรกรทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งในส่วนของการให้

ค  าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวเิคราะห์ดิน การปรับปรุงดิน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจดินปุ๋ยของ

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน เช่น การใหบ้ริการสั่งจองปุ๋ย การค านวณปุ๋ย ฯลฯ ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจการใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 

ส่งผลใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนดา้นปุ๋ยเคมีลดลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน เป็นตน้  

 โดยคาดวา่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชนั “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใชบ้ริการในปลายเดือนสิงหาคม 

2564 ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรแลว้ ฐานขอ้มูลและรายงานท่ีไดรั้บจากแพลตฟอร์มสามารถใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใชไ้ปพฒันาต่อยอดเพื่อการจดัการดินปุ๋ยท่ีถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 



 



 




