
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 1. ครม.เห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ วงเงิน 
1.39 หมื่นลบ. 

RYT9 

Farmbook 2. กษ.ปรับFunctionใหม่แจ้งปลูกผ่านแอพฯ Farmbook แนวหน้า 

วิสาหกิจชุมชน 3. เปิดรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี’63 แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิสาหกิจชุมชน 4. เกษตรอำเภอบ้านลาด ติดตามเยี่ยมเยียน แนะนำส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านประชาบำรุง จังหวัดเพชรบุรี 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

อ่ืน ๆ  
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Agritech 5. สวนทุเรียนลุงแกละ ปรับใช้ Agritech ลดต้นทุน ลดเวลา เพ่ิมมูลค่า

ผลผลิต 
RYT9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ครม.เห็นชอบโครงการยกระดบัแปลงใหญ่
ดว้ยเกษตรสมยัใหม ่วงเงนิ 1.39 หมืน่ลบ. 
 Line 

ขา่วเศรษฐกจิ Tuesday September 15, 2020 17:09 —ส ำนักขำ่วอนิโฟเควสท ์(IQ) 
นำยอนุชำ บรูพชยัศร ีโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ีเปิดเผย ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) 
มมีตริับทรำบและอนุมัตติำมกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใชจ้ำ่ยเงนิกู ้(คกง.) 
เมือ่วันที ่9 กนัยำยน 2563 ในโครงกำรยกระดับแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละเชือ่มโยง
ตลำด ของกรมสง่เสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงนิรวม 13,904.50 
ลำ้นบำท มุง่เพิม่ประสทิธภิำพและลดตน้กำรผลติใหก้บัเกษตรกรและกลุม่เกษตรกร สนับสนุน
สมำชกิแปลงใหญ ่จัดหำปัจจัยกำรผลติ สง่เสรมิคณุภำพและกำรตลำด วัสดอุปุกรณ์ มี
กลุม่เป้ำหมำย สมำชกิแปลงใหญ ่5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 รำย พืน้ที ่5,003,250 ไร ่
สำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บัเกษตรกรอยำ่งยั่งยนื โดยคำดวำ่จะเพิม่รำยไดแ้ละลดตน้ทนุ คดิเป็น
มลูคำ่เพิม่จ ำนวน 11,137.88 ลำ้นบำท จำกกำรน ำเทคโนโลยเีกษตรสมัยใหมม่ำใช ้
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กษ.ปรับFunctionใหม่แจ้งปลูกผ่านแอพฯFarmbook 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความส าคญัของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า คือ
ขอ้มูลของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพ การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน เพื่อจดัท าขอ้มูล
การเกษตรให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง เป็นขอ้มูลเอกภาพใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
พฒันาการเกษตร ก าหนดนโยบายจดัการการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรไดมี้ประสิทธิภาพ
ตรงเป้าหมายส าหรับเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้ จะไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิขอรับการสนบัสนุน 
ช่วยเหลือหรือรับบริการจากภาครัฐ เช่น ขอรับการช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติั เกษตรกรท่ีมีทะเบียนเกษตรกรจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพชืเสียหายจากการประสบภยัพิบติัดา้นพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลงั และไดรั้บสิทธิ
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ทั้งน้ี เกษตรกรแจง้การเพาะปลูกไดเ้ม่ือปลูกพืชแลว้อยา่งนอ้ย15 วนั ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร แจง้การเพาะปลูกไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลง พร้อมเอกสารสิทธิท่ีดิน ส าหรับเกษตรกรราย
เดิมท่ีเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลว้ แจง้เพาะปลูกในแปลงเดิมไดผ้า่นแอพพลิเคชัน่ Farmbook ช่วยลดเวลาเดินทางลด
ค่าใชจ้่ายเหมาะกบัช่วงท่ีเช้ือโควิด-19 ระบาด นอกจากแจง้ปลูกแลว้ยงัติดตามผลแจง้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และช่วยเหลือ
โครงการรัฐบาลดว้ยล่าสุดกรมปรับปรุง Function การแจง้ปลูกบน Farmbook โดยเกษตรกรเพ่ิมขอ้มูลพิกดัแปลง
ไดด้ว้ยตนเอง และตรวจสอบความซ ้าซอ้นของพ้ืนท่ีรวมทั้งช่วงระยะเวลาแจง้ปลูก เพ่ือลดความผิดพลาด ท าให้ขอ้มูล
น่าเช่ือถือถูกตอ้งมากขึ้น 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพ่ิมต่อว่า ท่ีผา่นมาไดใ้ชฐ้านขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรช่วยเหลือดา้นการเกษตร
จากภาครัฐต่อเน่ือง อาทิ โครงการประกนัรายไดพ้ืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ขา้ว, ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ ปาลม์น ้ามนั, 

มนัส าปะหลงั) ล่าสุดช่วยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซ่ึงการมาแจง้
ปรับปรุงการเพาะปลูกพืชใหเ้ป็นปัจจุบนั นอกจากรักษาสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานวาง
แนวทางแผนพฒันาการเกษตรของประเทศดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

เปิดรายช่ือวสิาหกจิชุมชนดีเด่นปี’63  

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรจดัประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ประจ าปี 2563 เพื่อคดัเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีบริหารจดัการดีมี
แนวโนม้พฒันาท่ีย ัง่ยนื เป็นตวัอยา่งตน้แบบส าหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้ง
กระตุน้พฒันาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหม้ัน่คง ตามเจตนารมณ์พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 2548 ตลอดจนเป็นการ 
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ 

ส าหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ปี 2563 รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นป่าศรี ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี รับเงินรางวลั จ านวน 14,000 

บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ไหมผา้ฝ้าย บา้น
หนองบวันอ้ย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น รับเงินรางวลั 8,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร รอง
ชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ต.วงับาล อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์ รับเงินรางวลั 6,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร และรางวลัชมเชย จ านวน 3 รางวลั ไดแ้ก่ 
วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ลาดนอ้ย อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบา้นหว้ยน ้าโจน 2555

ต.เขานอ้ย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมงัคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.
จนัทบุรี 

ทั้งน้ี คุณสมบติัวิสาหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขา้รับการคดัเลือก ตอ้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผา่นการประเมินศกัยภาพอยูใ่นระดบัดี มีขอ้มูลประกอบกิจการ
ยอ้นหลงั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัตั้งแต่รับสมคัรไดแ้ก่ รายงานประชุม ขอ้มูล
บญัชีแผนประกอบการ/ธุรกิจ ซ่ึงการประกอบกิจการตอ้งด าเนินงานโดยคณะบุคคลในชุมชน สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งตอ้งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่ือมโยงเก้ือกูลกนั โดยเกณฑ์
การตดัสินพิจารณาจากแนวคิดด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน บ่งช้ีความสามารถพฒันาตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชน จนเขม้แขง็ย ัง่ยนื เพื่อใหไ้ดวิ้สาหกิจชุมชนตามคุณลกัษณะดีเด่นท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย ความคิด
ริเร่ิมความสามารถบริหารจดัการสถาบนั บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความมัน่คงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบนั รวมทั้งการท ากิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชนสาธารณประโยชน์ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 



 

เกษตรอ าเภอบ้านลาด ติดตามเยีย่มเยยีน แนะน าส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน
เกษตรอนิทรีย์บ้านประชาบ ารุง จังหวดัเพชรบุรี 

 
 

เกษตรอ าเภอบ้านลาด ตดิตามเยี่ยมเยียน แนะน าส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์บ้านประชา
บ ารุง จังหวดัเพชรบุรี 

        นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอ าเภอบ้านลาด และคณะ ติดตามใหค้ าแนะน าการจดัการศตัรูพืชดว้ย
วิธีผสมผสาน ใหก้บัศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลหนองกระเจ็ด เพื่อควบคุมศตัรูพืช ท่ีหมู ่7 ต าบล
หนองกระเจ็ด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ติดตามเยีย่มเยยีน เก็บขอ้มลู แปลงเรียนรู้การจดัการ
ศตัรูพืชดว้ยวิธีผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ตามโครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต
สินคา้เกษตร โดยมีนายปราโมทย ์คลงัแกว้ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบ์า้นประชา
บ ารุง ซ่ึงมีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์ม่า เช้ือบีที ในการควบคุมศตัรูพชืในแปลงปลูกผกัสลดั ใชปุ้๋ ยหมกั
และจุลินทรียใ์นการปรับปรุงบ ารุงดิน ผลิตผกัปลอดภยัและผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 

        กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์บ้านประชาบ ารุง มีสมาชิกจ านวน 25 ราย มีการนดัหมายกนั
มาท าความสะอาดแปลงปลกูผกั ร่วมกนัท ากิจกรรมกลุม่ ทกุวนัองัคาร สร้างความสามคัคีปรองดองให้
เกิดข้ึนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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สวนทเุรียนลงุแกละ ปรับใช้ Agritech ลดต้นทนุ ลดเวลา เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 

 
ปัญหาหลักของเกษตรกรยุคเก่า คือราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากเม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว ผลผลิตออกสู่ตลาดใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตต่ำตามกลไกของดีมานด์ ซัพพลาย คือมีมากราคาก็ถูก มี
น้อยราคาก็แพง ขณะเดียวกันเกษตรยุคก่อนไม่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ขาดการเรียนรู้เรื่อง
การลดต้นทุนภาคผลิต พ่ึงพาตลาดเดียว ก็ยิ่งทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องรายได้ สุดท้ายเกิดเป็นปัญหา
ระดับชาติ คือความยากจนในภาคเกษตร 

ปัจจุบันวงการเกษตรไทยมีการพัฒนามากข้ึน เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่เรียกว่า 'เกษตรปราดเปรื่อง’ หรือ 
Smart Farming แนวคิดการทำเกษตรแบบใหม่ โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตร หรือ Young Smart 
Farmer ส่งเสริมให้รู้จักบริหารจัดการเกษตร โดยนำ Agriculture Technology (Agritech) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต 

นิธิภัทร์ ทองอ่อน หรือ 'โอ๋’ เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หนึ่งในเกษตรกรรุ่น
ใหม่ Young Smart Farmer ด้วยการนำแนวคิดสมัยใหม่มาปรับเปลี่ยนสวนทุเรียนที่รับสืบทอดจากคุณพ่อ 
คือ 'ลุงแกละ’ หรือ 'คุณสำรวย ทองอ่อน’ ซึ่งแต่เดิมทำการเกษตรในแปลงแบบผสมผสาน ทั้งทุเรียน เงาะ 
ลองกอง ขนุน และยางพารา บนผืนดินขนาด 60 ไร่ซึ่งเป็นมรดกของตระกูล 

เมื่อ 'โอ๋’ เข้ามารับไม้ต่อจากคุณพ่อ สิ่งแรกที่ทำคือ 'การเคลียร์แปลง’ โดยเก็บเฉพาะต้นทุเรียนและจัดการ
แปลงใหม่ให้มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วน เพ่ือให้การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานในแปลงทำได้สะดวกข้ึน และกำหนด
เป้าหมายในการทำให้ทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาล ซึ่งมีราคาสูงกว่าผลผลิตตามฤดูกาลนั่นเอง 

โดยหลักการทำให้ทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาลนั้นก็ไม่ซับซ้อน คือดินดี น้ำดี ปุ๋ยดี สิ่งเหล่านี้สามารถนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในแปลงปลูกได้ อาทิ การใช้แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศท่ีมีฟังก์ชันตรวจสภาพ
พ้ืนดินในแปลงว่าผืนดินตรงไหนมีความสมบูรณ์ ตรงไหนแห้งแล้งควรบำรุงดิน ตรวจความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 
แถมยังมีฟังก์ชันคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการกำหนดเวลาให้ฮอร์โมน 
ปุ๋ย และน้ำที่เหมาะสมสำหรับทุเรียน เมื่อต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ ก็จะมีความพร้อมในการออกผลผลิตแม้จะ
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ยังไม่ใช่ฤดูกาลก็ตาม ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับการวางแผน บริหารจัดการ คำนวณเวลา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

ลงทุนเครื่องจักร ลดแรงงานคน ประหยัดเวลา ปัญหาอีกประการของเกษตรกร คือ 'ต้นทุนแรงงาน’ ขณะที่
การนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนในปัจจุบันต้องลงทุนสูง แต่ 'โอ๋’ มองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แถม
ตนยังเรียนจบในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ทำให้มีความรู้ด้านเครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ทดแทน
แรงงานคนได้ เลยลงทุนซื้อเครื่องจักรเพ่ือใช้งานในสวนทุเรียน โดยเครื่องจักรที่นำมาใช้หลักๆ คือรถพ่นยา รถ
กระเช้า และรถตัดหญ้า รถพ่นยาสามารถลดแรงงานคนได้มาก จากเดิมต้องใช้แรงงานอย่างน้อย 3 คน พอมี
รถพ่นยาก็ใช้แค่คนเดียว แถมประสิทธิภาพของรถพ่นยาก็ดีกว่าใช้แรงงานคน 

ส่วนการนำรถกระเช้ามาใช้ในสวนทุเรียน 'โอ๋’ มองเรื่องความปลอดภัย ทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นสูง การเก็บเก่ียวจึง
เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำงานบนที่สูง จึงนำรถกระเช้ามาใช้ในการตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งพุ่มทรง แต่งดอก รวมถึงการเก็บ
ผลทุเรียน สำหรับรถตัดหญ้า หากเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน สวนทุเรียนพ้ืนที่ 60 ไร่ ต้องใช้แรงงานตัด
หญ้าอย่างน้อย 4 คน และต้องใช้เวลาถึง 10 วัน กว่าจะเสร็จ แต่เมื่อนำรถตัดหญ้ามาใช้งาน สามารถทำงาน
คนเดียวได้ ตัดหญ้าได้วันละ 20 ไร่ พ้ืนที่ 60 ไร่ใช้เวลาแค่ 3 วันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุน
แรงงาน ยังลดเวลาทำงาน สามารถนำเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอ่ืนได้อีก 

“การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้ในการเกษตรจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะในอนาคตแรงงานในภาค
เกษตรจะน้อยลง และเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นจริง เราก็ยังมีเครื่องจักรที่ทดแทนแรงงานคนมาทำงานได้ต่อ” 

สำหรับปัญหาหลักๆ ของเครื่องจักรคือ การดูแลรักษา และซ่อมบำรุง โชคดีท่ี 'โอ๋’ มีความรู้ด้านนี้ เนื่องจาก
เรียนจบด้านเครื่องจักรโดยตรง ทำให้สามารถจัดการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงในเบื้องต้นได้ ทั้งมองว่าปัญหา
เรื่องเครื่องจักรนั้นมีน้อยกว่าปัญหาแรงงานคนเสียด้วยซ้ำ 

จัดการเงินหมุนเวียน และการตลาดทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ในด้านการบริหารเงินทุนในสวนทุเรียนลุงแกละ 'โอ๋’ 
บอกว่าต้องเตรียมเงินหนุนเวียนไว้ 7 เดือน เพราะในช่วงพักต้นทุเรียนจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน ดังนั้น
เงินก้อนที่ได้จากการขายทุเรียน 40% จะนำไปเป็นเงินสำรอง ปันส่วนอีก 40% เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป อาทิ ค่า
ปุ๋ย ฮอร์โมน ยา ค่าแรงงานคน และยังแบ่งไปในการลงทุนด้านเครื่องจักรอีกด้วย 

ส่วนการตลาดได้มีการวางแผนไว้ 2 แบบ โดย 80% ยังเปน็การทำตลาดแบบออฟไลน์ ขายส่งให้พ่อค้าใน
ประเทศ และส่งออกไปขายที่ประเทศจีน ส่วนอีก 20% เน้นทำการตลาดออนไลน์ ในรูปแบบการเปิดรับจอง
ทุเรียนผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กสวนทุเรียนลุงแกละ 

สำหรับลูกค้าที่สั่งจองทุเรียนออนไลน์ ทางสวนจะแขวนป้ายชื่อ และรูปลูกค้าเอาไว้ที่ผลทุเรียน รวมถึงมีสมุด
คู่มือแนะนำ การเช็กระยะการสุกของทุเรียน ควรเก็บอย่างไร และวิธีเคาะฟังเสียง แยกเสียงทุเรียนว่าสุกถึง
ระยะไหน เพ่ือให้ตรงกับความชอบของลูกค้า โดยจะอธิบายไว้ในสมุดคู่มือส่งให้ลูกค้าในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย 

'โอ๋’ แนะนำเกษตรกรที่มีแนวคิดนำเทคโนโลยีมาใช้ในสวนว่า อยากให้เกษตรกรย้อนกลับไปมองปัญหาที่สวน
ก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตีโจทย์ให้แตก ถ้าอยากใช้เครื่องจักร อาจเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ก่อนว่า เครื่องจักรนั้นทำงานอย่างไร เหมาะสมกับแปลงปลูกของเราหรือไม่ สามารถนำมาปรับใช้ได้ไหม และที่
สำคัญ ยังไม่ต้องเริ่มลงทุนในเครื่องจักรราคาแพง อาจเริ่มจากเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน แล้วเมื่อมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ค่อยลงทุนด้านเครื่องจักรเพ่ิมเติม ทั้งนี้ต้องใช้ความต่อเนื่องและการวางแผนที่รอบคอบ 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3


การนำองค์ความรู้มาต่อยอด ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่อย่างเหมาะสมจากแนวคิดของ 
'โอ๋’ เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของการทำเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อว่า
ผู้อ่านจะสามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

Website: https://www.bangkokbanksme.com/en/lung-kla-durian-agritech-costs-reduces-time-
product-value 
Facebook: 
https://business.facebook.com/940017096029717/posts/3685132994851433/ 
Twitter: https://twitter.com/BangkokBankSme/status/1298243736250601474 

 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

