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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 21 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรอัจฉริยะ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC 

อัปสกิ ล เกษตรดิ จิ ทั ล  ปั้ น  HandySense 
Avenger Team  

เดลินิวส์ออนไลน์ 

เกษตรอัจฉริยะ 2. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC 
และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense 
Avenger Team 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไม้ผลอัตลักษณ์ 3. ทุเรียนพ้ืนเมืองกระบี่อายุกว่า 100 ปี     
ชื่อ “ไอ้เป็ด” ได้รับฉายาว่ากินไอ้เป็ดลืมเหม็ด 
ทุกอย่าง 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่ 4. จังหวัดกระบี่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกทุเรียน
แปลงใหญ่แบบครบวงจร 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ ง
ประเทศไทย 

แปลงใหญ่ 5. จังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกทุเรียน
แปลงใหญ่แบบครบวงจร สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เกษตรอัจฉริยะ 6. เกษ ตรจั งห วัด กระบี่ น าระบ บ ให้ น้ า     
แบบอัจฉริยะมาใช้ในแปลงสาธิตการปลูก
ทุเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า
ในแปลงเกษตร 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ประกวดทุเรียนพ้ืนเมือง 7. เกษตรจังหวัดกระบี่ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวม
รายละ เอี ยดชนิ ด พั น ธุ์ ทุ เรี ยน พ้ื น เมื อ ง         
ที่ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพ้ืนเมืองชนิด
เนื้อเหลือง เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมือง
ขยายพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
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https://www.dailynews.co.th/news/1164467/?fbclid=IwAR3Z1M-
KySICA20qcMrADhdt-jDcwhTTaxCTBkxDsT035CUO4ITLmV8SdhM 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบ
บริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” โดยร่วมกันขยายผลองค์ความรู้
การเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช. สู่สาธารณะ ภายใต้หลักการ Smart Farming Open Innovation 
เพ่ือให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และพันธมิตรการพัฒนาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565ณ ศูนย์
ส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และผ่านระบบออนไลน์  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตร
ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหลักสูตรระดับที่ 3 นี้ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Firmware และหลักการ
ออกแบบโปรแกรม เพ่ือให้สามารถ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการแบบ
เฉพาะเจาะจงทางด้านการเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ
ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เพ่ือยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือถ่ายทอดองค์ 
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ความรู้สู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ให้น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
ชุมชนต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายการสร้างแปลงเรียนรู้
เกษตรอัจฉริยะในชุมชนและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการสร้างวิทยากรทั้งที่
เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) สู่สาธารณะและสังคมการเกษตรอย่างแพร่หลายต่อไป 

ด้าน ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมในโครงการนี้ เป็น
อีกก้าวย่างที่ส าคัญส าหรับทีม เนคเทค สวทช. ในการท างานเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เนคเทค สวทช. ยังคงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนา ระบบและเครื่องมือ ด้านนวัตกรรมเกษตร เพ่ือใช้เดินหน้า
ขับเคลื่อน Smart Farm สู่สังคมไทย สร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
การเกษตรสมัยใหม่ โดยน าเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับ IoT และ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูก ช่วย
ให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ต้น ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพและ
ประเมินปริมาณผลผลิตด้วย ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และ เนคเทค วางแผนเพื่อ
เชื ่อมโยงข้อมูลผลผลิต/เกษตรกร และข้อมูลความต้องการผลผลิตจากโรงเรียนหรือโรงพยาบาล หรือ
หน่วยงานบริการของรัฐอื่นๆ ด้วยระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (Farm to School) เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศเกษตรดิจิทัลอีกด้วย  

นายบุญยืน ตันไถง ผู้ช่วยอ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ธ.ก.ส. กล่าวว่า เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีต้องมาคู่กัน การผลิตแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคตที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การจัดการ และการลดต้นทุน สิ่งส าคัญที่สุด คือ เทคโนโลยีที่จะน ามาช่วยให้เกิดความสะดวก ตอบ
โจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง HandySense เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการด้านการเกษตร ทั้งน้ า ดิน และ
การบ ารุงดูแลรักษา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ตัวกลางที่จะขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่เกษตรกรก็เป็นเรื่องส าคัญ หลักสูตรการอบรมในโครงการนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปได้
อย่างยั่งยืน 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมก ับศูนย ์เทคโนโลยีอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และคอมพิวเตอร์แห ่งชาติ 
(NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร      
ระดับที ่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” โดยร่วมกัน
ขยายผลองค์ความรู้การเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช. สู่สาธารณะ ภายใต้หลักการ Smart Farming 
Open Innovation เพื ่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที ่ส ่งเสริมการเกษตร และพันธมิตรการพัฒนาด้าน
การเกษตร สามารถเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 - 16 
มิถุนายน 2565ณ ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และผ่าน
ระบบออนไลน์ Zoom  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการแปลง
เกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหลักสูตรระดับที่ 3 นี้ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Firmware 



5 

 

และหลักการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้สามารถ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดให้เหมาะสมกับความ
ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงทางด้านการเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ของชุมชนต่อไป  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายการสร้างแปลง
เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในชุมชนและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการสร้าง
วิทยากรทั้งที่เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการเรี ยนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) สู่สาธารณะและสังคมการเกษตรอย่างแพร่หลาย
ต่อไป  

ด้าน ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมในโครงการ
นี ้  เป็นอีกก้าวย่างที ่ส าคัญส าหรับทีม เนคเทค สวทช. ในการท างานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนคเทค สวทช. ยังคงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนา ระบบและเครื่องมือ ด้านนวัตกรรมเกษตร 
เพื่อใช้เดินหน้าขับเคลื่อน Smart Farm สู่สังคมไทย สร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การเกษตร สนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ โดยน าเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับ IoT และ AI เข้ามาช่วยใน
กระบวนการเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ต้น ส่งผล
ต่อการควบคุมคุณภาพและประเมินปริมาณผลผลิตด้วย ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และ 
เนคเทค วางแผนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลผลิต/เกษตรกร และข้อมูลความต้องการผลผลิตจากโรงเรียนหรือ
โรงพยาบาล หรือหน่วยงานบริการของรัฐอื่นๆ ด้วยระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (Farm to 
School) เพ่ือสร้างระบบนิเวศเกษตรดิจิทัลอีกด้วย  

 นายบุญยืน ตันไถง ผู้ช่วยอ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ธ.ก.ส. กล่าวว่ า เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีต ้องมาคู ่ก ัน การผลิตแบบดั ้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคตที ่ต ้องมีการเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการลดต้นทุน สิ่งส าคัญที่สุด คือ เทคโนโลยีที่จะน ามาช่วยให้เกิด
ความสะดวก ตอบโจทย์เกษตรกรรุ ่นใหม่ ซึ ่ง HandySense เป็นเทคโนโลยีที ่ช ่วยในการจัดการด้าน
การเกษตร ทั้งน้ า ดิน และการบ ารุงดูแลรักษา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ตัวกลางที่จะ
ขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรก็เป็นเรื่องส าคัญ หลักสูตรการอบรมในโครงการนี้จะช่วยให้
การขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปได้อย่างยั่งยืน 
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นายสุริโย ไสไทย หมู่ที่ 4 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงความเป็นมาของทุเรียน

พ้ืนเมืองที่ชื่อ "ไอ้เป็ด" ว่า ทุเรียนต้นนี้คาดว่าอายุประมาณ 150 ปี เป็นทุเรียนพ้ืนเมืองที่มีล าต้นขนาดใหญ่
มากประมาณ 5 คนโอบ สูงประมาณ 80 เมตร เนื้อสีเหลือง รสชาติหวานมันอร่อยและเม็ดลีบ ลักษณะเนื้อ
ทุเรียนจะคล้ายตีนเป็ด จึงได้รับฉายาว่าไอ้เป็ด ขนาดผลไม่ใหญ่ประมาณ 1.5 กิโล เป็นทุเรียนพ้ืนเมืองที่ปลูก
มาตั้งแต่รุ่นพ่อ เพราะเมื่อตนเองยังเป็นเด็กก็เห็นทุเรียนต้นนี้แล้ว จนชาวบ้านที่เคยทานทุเรียนต้นนี้แล้วก็ให้
ฉายาว่า "กินไอ้เป็ดลืมเหม็ดทุกอย่าง" ปัจจุบันจ าหน่ายอยู่กิโลกรัมละประมาณ 100 บาท 

นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มี           
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเด่นและมีศักยภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา อากาศชื้น ฝนตกชุก เหมาะแก่การปลูก
ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนพ้ืนเมืองที่มีการปลูกมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง” ที่พบ
ในท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านลักษณะ สีสัน และรสชาติที่แตกต่างกัน มีอัตลักษณ์
ผลไม้ไทย 
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https://www.youtube.com/watch?v=lpZL7vn3Cps 
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นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการส่งเสริมเกษตรปลูกทุเรียน       
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ว่า จังหวัดกระบี่มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอยู่ประมาณ 6,000 กว่าไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ประมาณ 3,000 กว่าไร่ โดยมีการปลูกกันทุกอ าเภอแต่ที่ปลูกมากที่สุดคือบ้านทะเลหอย อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ราคาที่ขายส่งหน้าสวนในขณะนี้ประมาณกิโลกรั มละ 100 บาท 
ขณะนี้ได้มีการน าหัวหน้าส่วนราชการในระบบ Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) คือ กระบวนการจัดการการ
ผลิตเพ่ือท าให้เกิดสินค้าหรือบริการข้ึนมา ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริหารการผลิต การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึง
กระบวนการจัดส่งสู่มือของลูกค้า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ (Demand) ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและ
ทั่วถึง โดยเฉพาะสวนทุเรียนหมอนทองของนายภาณุมาศ ไทรงาม อยุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 อ าเภอ    
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ขณะนี้ผลผลิตก าลังออกสู่ตลาดมีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 35 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้
ประมาณ 70 ตัน สร้างรายได้ประมาณ 7 ล้านบาท/ปี เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพเนื่องจากบ้านทะเลหอย อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การปลูกทุเรียนมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่ดี ดิน       
มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะชื่อบ้านทะเลหอยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าสภาพพ้ืนดินที่นี่มีเปลือกหอยปะปนอยู่มี      
แร่ธาตุโดยเฉพาะเศษเปลือกหอย ท าให้ทุเรียนที่นี่มีความอร่อย มีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ก็ได้มาดูในเรื่องของ
กระบวนการจัดเก็บทุ เรียน คุณภาพในการจัดเก็บเพ่ือให้ เป็นสินค้า GAP หรือว่า GI ซึ่ งเป็นสิ่ งบ่งชี้           
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนได้   
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ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชน
ได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุ ดิบเฉพาะ   
ในพ้ืนที่ มาใช้ในอนาคต โดยมีการรวมกลุ่มผลิต เพ่ือที่จะส่งออกไปต่างประเทศ เป็นพ้ืนที่ที่สร้างเศรษฐกิจ
ให้กับจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดีนอกจากการท่องเที่ยว 

 
นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้มีการเข้าไป

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือให้ได้รับมาตรฐานในเรื่องของ GAP และในเรื่อง
ของการลดต้นทุนการผลิตโดยจะส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ให้ได้คุณภาพผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดแล้วให้รวมกลุ่มกัน เพ่ือให้เป็น
เกษตรแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพ 
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นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการน าระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะมาใช้ใน    

แปลงปลูกทุเรียนว่าจังหวัดกระบี่ได้รับงบประมาณจ านวน 50,000 บาท ในการด าเนินการแปลงสาธิตเรียนรู้
ในเรื่องของไม้ผลอัตลักษณ์ของภาคใต้ ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้คัดเลือกแปลงทุเรียนของนายสุริโย ไสไทย 
หมู่ที่ 4 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นแปลงสาธิตในเรื่องของการให้น้ าระบบอัจฉริยะ ต้นทุนต่ า 
รับมือภัยแล้งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนได้แก่ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ า การสั่ง
เปิด-ปิดระบบรดน้ า ในแปลงเกษตร พร้อมตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ าได้ตามต้องการ ระบบเซ็นเซอร์สภาพอากาศ   
การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน การติดตามผล 
พร้อมสั่งรดน้ าและให้ปุ๋ยแก่พืชตามต้องการ ช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ าตามเวลาที่ก าหนดท าให้ช่วยลดการ
ใช้น้ าในการเกษตรได้ ถือเป็นการกระจายองค์ความรู้นวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้งานจริงในการเกษตรด้วยต้นทุน
ที่ต่ า สามารถใช้กับพ้ืนที่แปลงเกษตรขนาด 20ไร่ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าในแปลง
เกษตร ลดต้นทุนการบริหารจัดการ เครื่องไม้เครื่องมือ ท าให้ต้นทุเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนหรือผู้ปลูกไม้ผลพืชชนิดอื่นสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ 
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นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวถึงการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดกระบี่ว่า    

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดกระบี่ได้มีการจัดประกวดทุเรียนพ้ืนเมืองโดยการประกวด     
มี 2 แบบ คือ ชนิดเนื้อสีเหลือง และเนื้อสีขาว ผลการประกวดทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดกระบี่เนื้อสีเหลือง    
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีชื่อว่า ต้นสองพ่ีน้องของนายพิภพ เวชกุล ม.1 ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งเมื่อชนะเลิศการประกวดทุเรียนพ้ืนเมืองแล้วส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
รายละเอียดของชนิดพันธุ์ เพ่ือที่จะด าเนินการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นต่อไป และประชาชนที่สนใจ 
เพราะทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่มีอายุมาก บางต้นอายุมากกว่า 100 ปี เมื่อได้มี
การคัดสรรคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลาย 

นายพิภพ เวชกุล กล่าวถึงจุดเด่นของทุเรียนต้นนี้ว่าจุดเด่นของทุเรียนต้นนี้คือมีเนื้อสีเหลืองสวยงาม 
เนื้อมีความละเอียด รสชาดหวานมัน คณะกรรมการได้ชิมแล้วติดใจจึงได้ตัดสินใจให้เป็นทุเรี ยนที่ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ของทุเรียนเนื้อสีเหลือง ที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่นิยมรับประทานทุเรียนเป็นอย่างมาก  
ขายดีไม่พอจ าหน่าย โดยจ าหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท 
 
 

 


