
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร 

1.เดินหน้าวิทยุเพ่ือการเกษตร A.M.1386 KHz.รู้ลึกรู้ทันบนวิถีเกษตรกรรม สำนักข่าวไทย 
2.เดินหน้าวิทยุเพ่ือการเกษตร A.M.1386 KHz.รู้ลึกรู้ทันบนวิถีเกษตรกรรม Youtube 

ดินปุ๋ย 3.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพ่ือชุมชน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรกว่า 244 ล้านบาท 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

4.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพ่ือชุมชน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรกว่า 244 ล้านบาท 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

5.กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกร NNT 
6.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
(One Stop Service) เพ่ือชุมชน เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกร 

บ้านเมือง 

7.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
(One Stop Service) เพ่ิมผลผลิต 

Thailand + 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โดรนเกษตร 8.นนทบุรีจัดอบรมโดรนให้เกษตรกร NBT 
พืชสวน 9.มอนเตอร่า พืชสวนสุราษฎร์ธานี Youtube 
ลิ้นจี่ 10.พบลิ้นจี่อายุเกือบ 70 ปี ต้นกำเนิดสายพันธุ์ดัง สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละ 

100 ล้าน 
Sanook 
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สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับพัฒนาผังรายการ และกลับมาออกอากาศสาระความรู้ 
ทั้งสื่อการสอนและความบันเทิงอีกครั้ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่งคง กินดีอยู่ดี มีทักษะเช่ียวชาญในอาชีพ โดย
ดำเนินงานกระจายเสียงเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาทางการเกษตรบนวิทยุ AM คลื่นความถี่ 1386 กิโลเฮิร์ต  
 





 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธรุกจิบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ใน
งานแถลงข่าว “OSS เคสดี ต้องมโีชว์” ว่า ผลการดำเนินการของศนูย์พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคญั ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกร 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ ใน 
63 จังหวัด พ้ืนท่ี 1.3 ล้านไร่ ไดร้ับประโยชน์ ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยในพืช
เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลคา่มากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตไดจ้ริง โดยผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,600 คน ท้ังนี้ ในด้านการให้บริการเชิง
ธุรกิจ ศดปช. ท้ัง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อใหส้ามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกรใช้บริการ 
114,041 ราย มีการจำหน่ายแมปุ่๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุย๋รวม 4,099,909 ก.ก. 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธรุกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะมสี่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกเครือข่าย รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลมิชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ “4 ถูก ถูกสูตร ถูก
อัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” ให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงนอกจากน้ี ท่ีผ่านมา กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดนิและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการใน 3 ด้าน ได้แก่  
1.จัดอบรม ดำเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ พบว่ามเีกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 12,325 ราย จากเป้าหมาย 11,820 
ราย คิดเป็นร้อยละ 104.27 และจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ่ มเีกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 8,379 ราย จากเป้าหมาย 7,880 
ราย คิดเป็นร้อยละ 106.32 
2.สนับสนุนวัสดุการเกษตรและครภุัณฑ์ แม่ปุย๋ 3 สตูร และเครื่องผสมปุ๋ยเคมี สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน หรือ Soil test kit จำนวน 3,940 ชุด ในการ
ให้บริการตรวจวิเคราะหด์ินแก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. แปลงใหญ ่และเกษตรกรในชุมชน โดยให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการดินและ
ปุ๋ยแล้ว 114,041 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 106.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย สนับสนุนแม่ปุ๋ย 3 สตูร ไดแ้ก่ สูตร 46-0-0, สตูร 18-46-0 และ สูตร 0-0-60 
รวมจำนวน 47,280 กระสอบ ซึง่เกษตรกรมีการจำหนา่ยแม่ปุ๋ยแลว้ 82,109 กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 173.67 เมื่อเทยีบกับจำนวนปุ๋ยที่สนับสนุน ซึ่งมี
การต่อยอดจากท่ีภาครัฐสนับสนุน และสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 3,940 เครื่อง ซึ่งให้บริการผสมปุ๋ยแล้ว 4,099,909 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
173.43 เมื่อเทียบกับปรมิาณปุ๋ยที่สนับสนุน 
3.พัฒนา แอปพลิเคชัน “รู้ดิน รู้ปุย๋” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเกษตรกรให้ได้รับคำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างรวดเร็ว และยัง
สามารถคำนวณต้นทุนและผลผลติเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีการเดมิของเกษตรกรได้ และสามารถสั่งจองปุ๋ยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้อีกด้วย รวม
ไปถึงเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรสามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะหด์ินมาใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีข้อมูลทางวิชาการดินปุ๋ยท่ี
ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เจ้าหน้าที่เปน็ Smart Extensionist นำความรู้ที่ไดไ้ปแนะนำส่งเสริมใหส้มาชิก ศดปช. หรือเกษตรกร เป็น Smart farmer มีความรู้ใน
จัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ ศดปช. ทำธุรกิจ บริการดินปุ๋ยในชุมชนได้ด้วยตัวเองจนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจากข้อมูล ณ วันท่ี 6 
เมษายน 2565 มผีู้สนใจใช้บริการมากกว่า 32,974 คน 
“โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One Stop Service จะช่วยต่อยอดให้ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน หรือ ศดปช. สามารถเป็นหน่วยบริการ
ดินและปุย๋ของชุมชนได้อย่างแท้จริง ท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุย๋ของชุมชน เพื่อการขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินและความต้องการของพืช ซึ่งนำไปสู่การเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุน
อันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้เกษตรกร และทำให้ ศดปช. ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งข้ึน เป็นหน่วยบริการด้านดินและปุย๋ของ
ชุมชนที่มีเข้มแข็ง สามารถทำธรุกจิ โดยมรีายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ย และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐ” รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กล่าว... สามารถตดิตามต่อไดท้ี่ : https://www.dailynews.co.th/news/936174/ 



 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธรุกจิบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ใน
งานแถลงข่าว “OSS เคสดี ต้องมโีชว์” ว่า ผลการดำเนินการของศนูย์พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคญั ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรจำนวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ 
ใน 63 จังหวัด พื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ได้รับประโยชน์ ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นรอ้ยละ 49 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยในพืช
เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลคา่มากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตไดจ้ริง โดยผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้ ในด้านการให้บริการเชิง
ธุรกิจ ศดปช. ท้ัง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อใหส้ามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกรใช้บริการ 
จำนวน 114,041 ราย มีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุ๋ยรวม 4,099,909 กิโลกรัม  
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธรุกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะมสี่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกเครือข่าย รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลมิชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ “4 ถูก ถูกสูตร ถูก
อัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” ให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง นอกจากน้ี ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ำเนนิงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋เพื่อชุมชน 
(One Stop Service) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการใน 3 ด้าน ได้แก ่ 
1) จัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ พบว่ามเีกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 12,325 ราย จากเป้าหมาย  
11,820 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.27 และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ่ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 8,379 ราย จากเป้าหมาย 
7,880 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.32 
2) สนับสนุนวสัดุการเกษตรและครุภัณฑ์ แม่ปุ๋ย 3 สูตร และเครื่องผสมปุย๋เคมี สนับสนุนชุดตรวจวเิคราะห์ดิน หรือ Soil test kit จำนวน 3,940 ชุด  
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. แปลงใหญ่ และเกษตรกรในชุมชน โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและใหค้ำแนะนำการจดัการ
ดินและปุย๋แล้ว 114,041 ราย คดิเป็นร้อยละ 106.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย สนับสนุนแม่ปุ๋ย 3 สูตร ได้แก่ สตูร 46-0-0, สูตร 18-46-0 และ สูตร 0-
0-60 รวมจำนวน 47,280 กระสอบ ซึ่งเกษตรกรมีการจำหน่ายแม่ปุ๋ยแล้ว 82,109 กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 173.67 เมื่อเทียบกับจำนวนปุ๋ยที่สนับสนุน 
ซึ่งมีการต่อยอดจากท่ีภาครัฐสนับสนุน และสนับสนุนเครื่องผสมปุย๋เคมี จำนวน  
3,940 เครื่อง ซึ่งให้บริการผสมปุย๋แล้ว 4,099,909 กิโลกรัม คดิเป็นร้อยละ 173.43 เมื่อเทียบกับปริมาณปุ๋ยที่สนับสนุน 
3) พัฒนา แอปพลิเคชัน “รู้ดิน รูปุ้๋ย” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเกษตรกรใหไ้ดร้ับคำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างรวดเร็ว และยัง
สามารถคำนวณต้นทุนและผลผลติเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีการเดมิของเกษตรกรได้ และสามารถสั่งจองปุ๋ยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้อีกด้วย รวม
ไปถึงเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรสามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะหด์ินมาใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีข้อมูลทางวิชาการดินปุ๋ยท่ี
ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เจ้าหน้าที่เปน็ Smart Extensionist นำความรู้ที่ไดไ้ปแนะนำส่งเสริมใหส้มาชิก ศดปช. หรือเกษตรกร เป็น Smart farmer มีความรู้ใน
จัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ ศดปช. ทำธุรกิจ บริการดินปุ๋ยในชุมชนได้ด้วยตัวเองจนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจากข้อมูล ณ วันท่ี 6 
เมษายน 2565 มผีู้สนใจใช้บริการมากกว่า 32,974 คน 
“โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One Stop Service จะช่วยต่อยอดให้ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน หรือ ศดปช. สามารถเป็นหน่วยบริการ
ดินและปุย๋ของชุมชนได้อย่างแท้จริง ท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุย๋ของชุมชน เพื่อการขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินและความต้องการของพืช ซึ่งนำไปสู่การเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุน
อันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้เกษตรกร และทำให้ ศดปช. ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งข้ึน เป็นหน่วยบริการด้านดินและปุย๋ของ
ชุมชนที่มีเข้มแข็ง สามารถทำธรุกจิ โดยมรีายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ย และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐ” รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กล่าว #กรมส่งเสริมการเกษตร #เคสดี ต้องมีโชว”์ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGpeMI4QCGZMcxIUH3r2ct6DEF5MoLRpuGD-M2LatnYa3075pQ7KV9i78H0a88OsfnUvGHDO3e9FTjHaiIKPDttusyFOCvyh1jhj3IDB3tUu2XoLLg3X75hQMl0uAs5aP_UA1GM2pgjWFuI86NB__9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGpeMI4QCGZMcxIUH3r2ct6DEF5MoLRpuGD-M2LatnYa3075pQ7KV9i78H0a88OsfnUvGHDO3e9FTjHaiIKPDttusyFOCvyh1jhj3IDB3tUu2XoLLg3X75hQMl0uAs5aP_UA1GM2pgjWFuI86NB__9&__tn__=*NK-R


 

นางอญัชล ีสุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลส าเร็จของโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน 
หรือ One Stop Service ในงานแถลงข่าว OSS เคสดี ตอ้งมีโชว ์วา่ ผลการด าเนินการของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ท่ีไดเ้ขา้ไป
ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีในการท าการเกษตรส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจส าคญั ประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
มาก โดยเกษตรกรจ านวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย ์ใน 63 จงัหวดั พื้นท่ีกวา่ 1 ลา้นไร่ ไดรั้บประโยชน์ ปริมาณการใชปุ้๋ ย
ลดลง 59,047 ตนั ท่ีสามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีเฉล่ียในพืชเศรษฐกิจต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 36 คิดเป็นมูลค่ามากถึง 244 

ลา้นบาท และเพิ่มผลผลิตไดจ้ริง 

โดยผลผลติของเกษตรกรท่ีใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มขึ้นช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น และเกิดการจา้งงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อ
ชุมชน ประมาณ 2,600 คน ทั้งน้ี ในดา้นการใหบ้ริการเชิงธุรกิจ ทั้ง 394 แห่ง ไดจ้ดทะเบียนผูข้ายปุ๋ ย เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายปุ๋ ย
ใหก้บัเกษตรกรทัว่ไปได ้ไดใ้หบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดิน นบัไดว้า่โครงการดงักล่าวมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสมาชิกเครือข่าย รวมถึงเกษตรกรทัว่ไปใหส้ามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีและไดผ้ลผลิตเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต ไม่วา่จะเป็นปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ย รวมถึงการส่งเสริมให้
เกษตรกรใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใชปุ้๋ ยเคมี รวมทั้งใหทุ้กหน่วยงานเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผูส่ื้อข่าว : อุไรวรรณ กล่ินหอม 

ผูเ้รียบเรียง : ธนพิชฌน์ แกว้กา 
แหล่งท่ีมา : Radio-สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 



 

นางอัญชล ีสวุจติตานนท ์รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วถงึผลส าเร็จของโครงการพัฒนาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน 
(One Stop Service) ในงานแถลงขา่ว “OSS เคสด ีตอ้งมโีชว”์ วา่ ผลการด าเนนิการของศนูยพั์ฒนาศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ที่
ไดเ้ขา้ไปชว่ยเหลอืเกษตรกรในการลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมใีนการท าการเกษตรส าหรับการปลกูพชืเศรษฐกจิส าคัญ ประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งมาก โดยเกษตรกรจ านวน 108,036 ราย จาก 394 ศนูย ์ใน 63 จังหวดั พืน้ที ่1.3 ลา้นไร ่ไดร้ับประโยชน ์ปรมิาณการใชปุ้๋ ย
ลดลง 59,047.37 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 49 สามารถลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมเีฉลีย่ในพชืเศรษฐกจิตา่ง ๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 36.91 คดิเป็น
มลูคา่มากถงึ 244 ลา้นบาท และเพิม่ผลผลติไดจ้รงิ โดยผลผลติของเกษตรกรทีใ่ชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 10 ชว่ย
สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ และเกดิการจา้งงานในธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชนประมาณ 2,600 คน ทัง้นี ้ในดา้นการใหบ้รกิารเชงิธรุกจิ 
ศดปช. ทัง้ 394 แหง่ ไดจ้ดทะเบยีนผูข้ายปุ๋ ย เพือ่ใหส้ามารถจ าหนา่ยปุ๋ ยใหกั้บเกษตรกรทั่วไปได ้ไดใ้หบ้รกิารตรวจวเิคราะหด์นิ มี
เกษตรกรใชบ้รกิาร จ านวน 114,041 ราย มกีารจ าหน่ายแมปุ่๋ ย 82,109 กระสอบ และมกีารใหบ้รกิารผสมปุ๋ ยรวม 4,099,909 กโิลกรัม  
รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิม่เตมิวา่ โครงการพฒันาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน (One Stop Service) จะมสีว่น

ส าคัญในการชว่ยพัฒนาเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของสมาชกิเครอืขา่ย รวมถงึเกษตรกรท่ัวไปใหส้ามารถลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมแีละ
ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ ตามนโยบายของ ดร.เฉลมิชยั ศรอีอ่น รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรือ่งการลดตน้ทนุการผลติ ไมว่า่
จะเป็นปัจจัยการผลติ เชน่ ปุ๋ ย รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิ ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีรวมทัง้ใหท้กุหน่วยงานเร่งสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ แนวทางการใชปุ้๋ ยทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ “4 ถกู ถกูสตูร ถกูอัตรา ถกูเวลา ถกูวธิ”ี ใหกั้บเกษตรกรอยา่งทัว่ถงึ    
นอกจากนี้ ทีผ่า่นมา กรมสง่เสรมิการเกษตรไดด้ าเนนิงานโครงการพัฒนาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน (One Stop 

Service) เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิโครงการใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่ 
1) จัดอบรม ด าเนนิการจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาเทคนคิและการบรหิารธรุกจิ พบวา่มเีกษตรกรสนใจเขา้ร่วมกวา่ 12,325 ราย จาก

เป้าหมาย 11,820 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 104.27 และจดัเวทเีชือ่มโยงเครอืขา่ย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ ่มเีกษตรกรสนใจเขา้รว่มกวา่ 
8,379 ราย จากเป้าหมาย 7,880 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 106.32 

2) สนับสนุนวัสดกุารเกษตรและครุภัณฑ ์แมปุ่๋ ย 3 สตูร และเครือ่งผสมปุ๋ ยเคม ีสนับสนนุชดุตรวจวเิคราะหด์นิ หรอื Soil test kit จ านวน 
3,940 ชดุ ในการใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหด์นิแกเ่กษตรกรสมาชกิ ศดปช. แปลงใหญ ่และเกษตรกรในชมุชน โดยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์
ดนิและใหค้ าแนะน าการจัดการดนิและปุ๋ ยแลว้ 114,041 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 106.41 เมือ่เทยีบกับเป้าหมาย สนับสนุนแมปุ่๋ ย 3 สตูร ไดแ้ก ่
สตูร 46-0-0, สตูร 18-46-0 และ สตูร 0-0-60 รวมจ านวน 47,280 กระสอบ ซึง่เกษตรกรมกีารจ าหน่ายแมปุ่๋ ยแลว้ 82,109 กระสอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 173.67 เมือ่เทยีบกับจ านวนปุ๋ ยทีส่นับสนนุ ซึง่มกีารตอ่ยอดจากทีภ่าครฐัสนับสนุน และสนับสนุนเครือ่งผสมปุ๋ ยเคม ีจ านวน 
3,940 เครือ่ง ซึง่ใหบ้รกิารผสมปุ๋ ยแลว้ 4,099,909 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 173.43 เมือ่เทยีบกับปรมิาณปุ๋ ยทีส่นับสนนุ 

3) พัฒนา แอปพลเิคชนั “รูด้นิ รูปุ้๋ ย” เพือ่เป็นเครือ่งมอืชว่ยอ านวยความสะดวกเกษตรกรใหไ้ดร้ับค าแนะน าการจดัการดนิและการใชปุ้๋ ย
อยา่งรวดเร็ว และยังสามารถค านวณตน้ทนุและผลผลติเปรยีบเทยีบกับการใชปุ้๋ ยตามวธิกีารเดมิของเกษตรกรได ้และสามารถสัง่จองปุ๋ ย
ผา่นศนูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชนไดอ้กีดว้ย รวมไปถงึเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการเกษตรสามารถน าขอ้มลูผลการวเิคราะหด์นิมาใชป้ระกอบการวาง
แผนการสง่เสรมิการเกษตรในพืน้ทีใ่หม้ขีอ้มลูทางวชิาการดนิปุ๋ ยทีถ่กูตอ้ง แมน่ย า ท าใหเ้จา้หนา้ทีเ่ป็น Smart Extensionist น าความรูท้ี่
ไดไ้ปแนะน าสง่เสรมิใหส้มาชกิ ศดปช. หรอืเกษตรกร เป็น Smart farmer มคีวามรูใ้นจัดการดนิปุ๋ ยทีถ่กูตอ้ง และสนับสนุนให ้ศดปช. ท า
ธรุกจิ บรกิารดนิปุ๋ ยในชมุชนไดด้ว้ยตวัเองจนเกดิความเขม้แข็งอยา่งยั่งยนื และจากขอ้มลู ณ วนัที ่6 เมษายน 2565 มผีูส้นใจใชบ้รกิาร
มากกวา่ 32,974 คน 
“โครงการพฒันาธรุกจิบรกิารดนิและปุ๋ ยเพือ่ชมุชน หรอื One Stop Service จะชว่ยตอ่ยอดใหศ้นูยจ์ัดการดนิปุ๋ ยชมุชน หรอื ศดปช. 

สามารถเป็นหน่วยบรกิารดนิและปุ๋ ยของชมุชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ทัง้เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละใหบ้รกิารดา้นดนิและปุ๋ ยของชมุชน เพือ่การขยาย
ผลการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการวเิคราะหด์นิและใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิและความตอ้งการของพชื ซึง่น าไปสู่

การเกษตรแมน่ย า เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติโดยเฉพาะตน้ทนุอันเนื่องจากการใชปุ้๋ ยเคม ีลดรายจา่ย สรา้งรายไดใ้ห ้
เกษตรกร และท าให ้ศดปช. ทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรจดัตัง้ขึน้ เป็นหน่วยบรกิารดา้นดนิและปุ๋ ยของชมุชนทีม่เีขม้แข็ง สามารถท าธรุกจิ 
โดยมรีายไดห้มนุเวยีนจากการตรวจวเิคราะหด์นิ จ าหน่ายปุ๋ ย และบรกิารผสมปุ๋ ย รวมทัง้สามารถด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยั่งยนื ซึง่จะเป็นการ
ลดการพึง่พาการอดุหนุนจากภาครัฐ” รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ว   
 



กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลความสำเร็จโครงการพัฒนา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชมุชน (One Stop Service) 
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรกว่า 244 
ล้านบาท 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธุรกจิบริการ
ดินและปุย๋เพื่อชุมชน (One Stop Service) ในงานแถลงข่าว 
“OSS เคสดี ต้องมีโชว”์ ว่า ผลการดำเนินการของศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีไดเ้ข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรใน
การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ประสบความสำเร็จเป็นอยา่งมาก 
โดยเกษตรกรจำนวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ ใน 63 
จังหวัด พื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ไดร้ับประโยชน์ ปรมิาณการใช้ปุ๋ย
ลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นรอ้ยละ 49 สามารถลด

ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมเีฉลี่ยในพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลค่ามากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตได้จรงิ 
โดยผลผลติของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น และเกดิการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
ประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้ ในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ศดปช. ทั้ง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อให้สามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้
ให้บริการตรวจวิเคราะหด์ิน มีเกษตรกรใช้บริการ จำนวน 114,041 ราย มีการจำหนา่ยแม่ปุ๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุ๋ยรวม 
4,099,909 กโิลกรัม 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะมสี่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกเครือข่าย รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการลดต้นทุนการผลติ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ “4 ถูก ถูกสูตร ถูก
อัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” ให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
นอกจากน้ี ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการใน 3 ด้าน ได้แก ่
1) จัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ พบว่ามเีกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 12,325 ราย จากเป้าหมาย 11,820 
ราย คิดเป็นร้อยละ 104.27 และจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ่ มเีกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 8,379 ราย จากเป้าหมาย 7,880 
ราย คิดเป็นร้อยละ 106.32 
2) สนับสนุนวสัดุการเกษตรและครุภัณฑ์ แม่ปุ๋ย 3 สูตร และเครื่องผสมปุย๋เคมี สนับสนุนชุดตรวจวเิคราะห์ดิน หรือ Soil test kit จำนวน 3,940 ชุด ในการ
ให้บริการตรวจวิเคราะหด์ินแก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. แปลงใหญ ่และเกษตรกรในชุมชน โดยให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการดินและ
ปุ๋ยแล้ว 114,041 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 106.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย สนับสนุนแม่ปุ๋ย 3 สตูร ไดแ้ก่ สูตร 46-0-0, สตูร 18-46-0 และ สูตร 0-0-60 
รวมจำนวน 47,280 กระสอบ ซึง่เกษตรกรมีการจำหนา่ยแม่ปุ๋ยแลว้ 82,109 กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 173.67 เมื่อเทยีบกับจำนวนปุ๋ยที่สนับสนุน ซึ่งมี
การต่อยอดจากท่ีภาครัฐสนับสนุน และสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 394 เครื่อง ซึ่งให้บริการผสมปุย๋แล้ว 4,099,909 กิโลกรมั คิดเป็นร้อยละ 
173.43 เมื่อเทียบกับปรมิาณปุ๋ยที่สนับสนุน 
3) พัฒนา แอปพลิเคชัน “รู้ดิน รูปุ้๋ย” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเกษตรกรใหไ้ดร้ับคำแนะนำการจดัการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างรวดเร็ว และยัง
สามารถคำนวณต้นทุนและผลผลติเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีการเดมิของเกษตรกรได้ และสามารถสั่งจองปุ๋ยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้อีกด้วย รวม
ไปถึงเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรสามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะหด์ินมาใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีข้อมูลทางวิชาการดินปุ๋ยท่ี
ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เจ้าหน้าที่เปน็ Smart Extensionist นำความรู้ที่ไดไ้ปแนะนำส่งเสริมใหส้มาชิก ศดปช. หรือเกษตรกร เป็น Smart farmer มีความรู้ใน
จัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ ศดปช. ทำธุรกิจ บริการดินปุ๋ยในชุมชนได้ด้วยตัวเองจนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจากขอ้มูล ณ วันท่ี 6 
เมษายน 2565 มผีู้สนใจใช้บริการมากกว่า 32,974 คน 
“โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One Stop Service จะช่วยต่อยอดให้ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน หรือ ศดปช. สามารถเป็นหน่วยบริการ
ดินและปุย๋ของชุมชนได้อย่างแท้จริง ท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุย๋ของชุมชน เพื่อการขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินและความต้องการของพืช ซึ่งนำไปสู่การเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุน
อันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้เกษตรกร และทำให้ ศดปช. ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งข้ึน เป็นหน่วยบริการด้านดินและปุย๋ของ
ชุมชนที่มีเข้มแข็ง สามารถทำธรุกจิ โดยมรีายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ย และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐ” รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กล่าว 







 
ที่ บ้านนาโดน หมู่ 4 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม พบต้นลิน้จี่ ต้นกำเนิดสายพันธุช์ื่อดัง นพ.1 มีอายุเกือบ 70 ปี ขนาดลำต้นความสูงประมาณ 
10 เมตร ลำต้นเส้นรอบวงประมาณ 2 เมตร ซึ่งเป็นต้นลิ้นจี่ ทีข่ยายพันธุ์จากการพัฒนาดา้นผลผลิตทางการเกษตร จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ ์
จนกลายมาปลูกด้วยกิ่งตอน ไดผ้ลผลติที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เนื้อกรอบ หวานฉ่ำ เปรี้ยวอมหวาน อร่อยไม่แพ้ผลผลิตจากภาคเหนือ เป็นสินค้า
เกษตร GI บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทัง้กลายเปน็อาชีพหลักสรา้งรายได้ให้กับชาวบา้นในพื้นที่ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม มายาวนานกวา่ 60 ป ี
ทำให้ปัจจุบนัพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งนำ้โขง มีการปลูกลิ้นจี่สายพนัธุ์ดัง นพ.1 มากกกว่า 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาลปลีะกวา่ 100 ล้านบาท 
ตลอดระยะเวลา หลาย 10 ปทีีผ่่านมา 
ด้าน นางวนัเพ็ญ สิงห์ทอง อาย ุ38 ปี เกษตรกรสวนลิ้นจีบ่้านนาโดน เปิดเผยวา่ ขณะเดียวกนัในช่วงนี้ ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี 
ถือเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตในพื้นที่ เพื่อส่งออกขาย เยอะสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
อีกทั้งปีไหนอากาศหนาวจัดในชว่งต้นปี จะทำให้ต้นลิน้จี่ออกดอกมาก และผลดก ในการเก็บผลผลิตต่อไร่ จะตกไร่ละประมาณ 1.5 ตัน หรือ 2 ตัน 
การดูแลถือว่าง่าย ให้นำ้ปุ๋ยเหมือนพืชการเกษตรทั่วไป ที่สำคัญพื้นที่ ต.ขามเฒา่ อ.เมืองนครพนม มีความได้เปรียบเปน็พื้นที่ดนิติดน้ำโขง ทำให้ผล
ผลิตดี ลูกดอก ผลโต และมีรสชาติอร่อยกว่าพื้นที่อื่น 
ส่วนราคาหน้าสวนซื้อขายราคากิโลกรัมละ 80 บาท มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อตลอด ไมม่ีปัญหาเรื่องการตลาด ในช่วงทีไ่ม่ติดเรื่องโควิดระบาด 
จะมีพ่อค้าทางประเทศจนีมาเหมารับซื้อจากสวนจนหมดทุกปี แต่ในปีนี้ขายในประเทศถือว่าขายได้หมดเชน่กัน เพราะผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาด 
บางรายสร้างรายไดป้ีละนบัลา้นบาท ทีส่ำคัญการปลูกใช้ระยะเวลาแค่ 2 ปี จากกกิ่งตอนสามารถเก็บผลผลิตได้ และเก็บผลผลติต่อเนื่องทุกปี นาน
มากกกว่า 20 ปี ถือว่าคุ้มค่ากบัการลงทนุมาก 
ด้าน นายวีระ สุทธโิสม อายุ 83 ปี อดีตข้าราชการสังกัดกรมไปรษณีย์ เปิดเผยวา่ สำหรับต้นลิ้นจี่ตน้กำเนิดสายพนัธุ์ นพ.1 อายุมากเกือบ 70 ปี 
ปัจจุบนัยังสามารถเก็บผลผลิต และให้ลูกหลานชื่นชมได้ ปลูกไว้ข้างบา้นเลขที่ 48 บา้นนาโดน ต.ขามเฒ่า อ.เมือง นครพนม 
ย้อนไปเมื่อปี 2499 ช่วงที่ตนบวชเรียนเป็นสามเณรที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้มีญาติโยมนำลิ้นจี่สายพนัธุ์ทาง
ภาคเหนือ มาถวาย หลวงปูจ่ันทร์ เขมิโย เจ้าอาวาส พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 
ตนจึงได้ชิมแล้วมีรสชาติดี จึงเกิดความคิดนำไปปลูกไว้ทีบ่้าน จำนวน 4 ต้น เพราะคิดว่าจะปลกูไว้กินในบา้น ปัจจบุันเหลือเพียงต้นเดียว โดยไม่
คาดคิดว่าจะกลายเปน็สายพนัธุด์ัง นพ.1 ที่สร้างรายได้ให้กับชมุชน หลังจากปลูกไว้ประมาณ 10 กว่าปี ได้เร่ิมออกผล และมรีสชาติอร่อย 
ต่อมาในปี 2517 สถานีทดลองพืชสวนนครพนม ปัจจบุันเปลีย่นชื่อเป็น ศนูย์วิจัยพฒันาการเกษตรจังหวัดนครพนม ได้มาศึกษาวิจัย ทำกิ่งตอน จน
เป็นสายพันธุล์ิ้นจีช่ื่อดัง นพ.1 ที่ให้ผลผลิตลูกดกมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ไม่แพ้ลิน้จี่ทางภาคเหนือ และมีการขยายผลออกสู่ชุมชนให้ชาวบ้านปลูก
เป็นอาชีพสร้างรายได้ มาถึงปัจจุบัน 
บางครอบครัวมีพื้นที่ปลูกเยอะ สามารถสร้างรายได้ทำเงนิปลีะนับลา้นบาท โดยตน้ลิน้จี่ต้นแรก จุดกำเนิดสายพันธุ์เพียงตน้เดยีว สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนมหาศาล รวมปีละเกือบ 100 ล้านบาท ตนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้นำเมล็ดมาปลูกไม่คิดว่าจะกลายเป็นพชืผลทางการเกษตรที่
สร้างรายได้ให้ชุมชน มาถึงปัจจบุัน 
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