
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Field Day 1-4.อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day จ.สตูล NNT, สยามรัฐ, สมิหลาไทม์, 

ข่าวเด่นประเด็นดัง 
ตลาดนำการเกษตร 5.กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคเอกชนแบ่งปันข้อมูล ลด

ความเสี่ยงภัยแล้งให้เกษตรกร 
MGR 

มะม่วง 6-20.เกษตรจับมือไอคอนสยาม Mango of Saim ที่สุดแห่ง
มะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก 

บลูชิพ, จส.100, INN, MGR, 
CitynewsThailand, BKBToday, 
Lifediary , เกษตรก้าวไกล, 
อปท.นิวส์,กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก, 
สยามรัฐ,Bangkok,บางกอกทูเดย์, 
Easybranches 

ทุเรียน 21.มรว.เฉลิมชัยคุมเข้มเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย สยามฮอตไลน์นิวส์ 
งานส่งเสริมการเกษตร 22.ครบรอบ 29 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สยามอีเว้นท์ 
กัญชา 23.คู่มือขออนุญาติปลูกกัญชา..วาสาหกิจชุมชน-เกษตรกร ประชาชาติธุรกิจ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แตงโม 24.สตูลหาตลาดแตงโมบ้านบุโบยช่วยเกษตรกรหลังราคาตกต่ำ NNT 
แปรรูปการณเ์กษตร 25.ต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จ.ปัตตานี Youtube 
แปลงใหญ่ 26.เลยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการประกอบอุปกรณ์โรงเรือน

นวัตกรรม MTECปลูกพืชอินทรีย์อบรมเกษตรกร(แปลงใหญ่) 
NNT 

พืชอัตลักษณ์ GI 27.เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีผลิตสับปะรด GI ช่วย
เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสับปะรดในและนอกฤดูกาล 

Talknews 

28.เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีผลิตสับปะรด GI... ข่าวความมั่นคงออนไลน์ 
29.เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีผลิตสับปะรด GI... อีสานเดลี่ 

ไม้ผล 30.ชาวสวนผลไม้..จ.ตราดปลื้ม วันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ 
ผลผลิตดีมีรายได้ต่อเนื่อง 

พิมพ์ไทย 

ยุวเกษตรกร 31.เกษตรเชียงใหม่เร่งพัฒนายุวเกษตรกรแม่โจ้-มช.ต่อยอด
ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรไทย 

NNT 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 32-41.ระยอง จัดกระตุ้นเศรษฐกิจ ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร... คมชัดลึก, Saimfocustime, 
NationTV, สี่เหล่าทัพ,  
แอทระยองเรดิโอFM 99.25Mhz, 
77ข่าวเด็ด, สยามท้องถิ่น, 
บ้านเมือง, Saimoutlook, 
ฐานเศรษฐกิจ 

ตลาดเกษตรกร 42.ปลูกฝังแนวคิดทำเกษตร...สู่ตลาดนัดชุมชน NBT 
*************************** 









 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดงาน Field Day จังหวัดสตูล สนับสนุนองค์ความรู ้

เริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

5 เมษายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเริม่ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู จังหวัดสตลู 

โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตลู นายธานี หะยีมะ
สาและ นายอำเภอละงู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ี และเกษตรกร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ 5 สถานี 
ได้แก่ การจดัการดินและปุ๋ย ระบบเกษตรอัจฉริยะ อาชีพเสริมเพิม่รายได้ (การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากกะลามะพร้าว) องค์ความรูเ้รื่องข้าว และการจดัการศัตรู
ข้าว นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลติภณัฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน กลุ่มส่งเสรมิอาชีพ และ Young Smart Farmer อีกด้วย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มคีวามห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลงัจะมาถึงนี้ จึงได้
มอบหมายให้กรมส่งเสรมิการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ณ ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครอืข่ายทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลติในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มคีวามเหมาะสมกับพื้นท่ี
ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปญัหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมหีน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการดา้นการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทาง
การตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้เกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพื้นท่ี ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร 
ไม้ผล ปศสุัตว์ และประมง เป็นต้น 

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรยีมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริม่ต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวาง
แผนการผลติ เข้าถึงปัจจัยการผลติ บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรูท้ี่เหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี
ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติได้เป็นอยา่งดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้
ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นท่ีพึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง 



 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ได้รับการพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร มีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพ ทั้งในสภาวะปกติ 
และสภาวะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตรในระยะยาว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่ม
ดำเนินงานด้านประกันภัยพืชผลในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2525 ต่อมาในปี 2554 กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนดำเนินงานโครงการประกันภัยพืชผลอย่างเป็นรูปธรรมในพืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพ่ือสร้างระบบประกันภัย
ภูมิอากาศ ร่วมกับบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 
เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพ่ือสร้างระบบประกันภัยภูมิอากาศ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 
กับบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอฟ ดี กรีน 
(ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันฐานข้อมูลการเกษตรสำหรับการคิดค้น พัฒนา รูปแบบระบบประกันภัยภูมิอากาศใน
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือร่วมสร้างฐานข้อมูลการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ท่ีมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งการแบ่งปัน
ฐานข้อมูลการเกษตรเพ่ือสร้างระบบประกันภัยภูมิอากาศ (ภัยแล้ง) หรือท่ีเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า การประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนี
สภาพอากาศ (Weather Index-Based Insurance for Agriculture) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถวางแผนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงการสูญเสียจากภัยแล้ง โดยเฉพาะในการเพาะปลูกมัน
สำปะหลัง เกษตรกรสามารถได้รับเงินชดเชยจากระบบประกันภัยภูมิอากาศ มีเงินไปหมุนเวียนเป็นทุนในการเพาะปลูกในรอบฤดูกาล
ถัดไป ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้มั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถปลูกมันสำปะหลังได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือกัน
ในการเก็บและแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการท่ีได้จากการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปขยายผลความร่วมมือในอนาคต 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่า ความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพ่ือสร้างระบบประกันภัยภูมิอากาศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมสร้างและพัฒนารูปแบบระบบประกันภัยภูมิอากาศ สร้างฐานข้อมูลการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
โดยตรง อีกท้ังเสริมสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป 



 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิม้ลองในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจท่ัวโลก” 
ระหว่างวันท่ี 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ เจริญนครฮอลล์ ช้ัน M ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนผู้บรโิภคอุดหนุนชาวสวนผลไมไ้ทย 

วันท่ี 2 เมษายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วง
ไทย ถูกใจท่ัวโลก” เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใหน้โยบายเกีย่วกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเปดิพื้นท่ีให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไป
จำหน่ายตามฤดูกาล ภายใตค้วามร่วมมือการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การ
ส่งออกเกิดการชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดส่งออกมะม่วงที่สำคัญและใหญ่ที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป โดยเชิญศูนย์การค้าไอคอนสยามเข้ามาร่วมกิจกรรมการจดังานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในงาน “Mango of SIAM 
ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจท่ัวโลก” ระหว่างวันท่ี 2 – 6 เม.ย. 2564 ณ เจรญินครฮอลล์ ช้ัน M ไอคอนสยาม 

ไอคอนสยาม นับเป็นศูนย์การค้าระดับ High end ที่ผู้ซื้อมีกำลังซื้อสูง และเลือกสรรของดีมีคณุภาพ เรียกได้ว่าสินค้าที่วางจำหน่ายที่นีไ่ด้นั้น คุณภาพเป็น
ตัวกำหนดราคา ราคาเป็นตัวกำหนดผู้ซื้อ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสรมิการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจดัการผลไม้ ร่วมจัดงานกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ และผสมผสานกับความเป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงที่เข้ากับอัต
ลักษณ์ของมะม่วงไทยได้อย่างลงตวั รวมทั้งตระหนักถึงความสำคญัในการเตรียมการรองรับการกระจายผลผลติมะม่วงในอนาคต โดยเนน้การผลิตมะม่วงคุณภาพ
ให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดภายในประเทศให้มากข้ึน เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการมะม่วงในอนาคตไดเ้ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ผลติมะม่วงมีการปรับเปลี่ยนการผลิต ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตมะม่วงใหม้ีคุณภาพมากข้ึน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มผลผลติต่อพ้ืนท่ีได้ ตลอดจนพัฒนาคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการวางแผนท่ีดีและลดความเสี่ยงการผลิตสินค้ามากเกินความ
ต้องการ ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศด้วยวิถีทางแห่งนวัตกรรมการเพิ่มมูลคา่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามนโยบายเกษตร 4.0 ดังนั้น 
จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้
เป็นเทศกาลของมะม่วงซึ่งมีผลผลติจากหลายพื้นท่ีทยอยออกสู่ตลาด กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงร่วมกบัสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลติภณัฑ์
มะม่วงคุณภาพดีทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยของจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ราชบุรี นครราชสมีา สระแก้ว สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ 
ชลบุรี สมุทรปราการ ลำพูน นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดสมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ลิ้นจี่ จังหวัด
สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน มังคุด จังหวัดจันทบุรี, แปลงใหญอ่โวคาโด จังหวัดตาก, แปลงใหญส่ับปะรด (พันธุ์ใหม่) จังหวัดระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จังหวัด
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตลด็ที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการตา่ง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภณัฑ์ ฮอร์โมน ท่ีเหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้ง
การให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในปี 2564 สมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ประเมินสถานการณผ์ลผลติมะม่วงพันธุ์การค้าเบื้องต้นจากสมาชิกกลุม่เกษตรกรในแหล่งผลิตสำคญัของประเทศ
ไทย 3 แหล่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต 400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้วร้อยละ 15 ขณะนีม้ีการเกบ็เกี่ยวแล้วร้อยละ 20 โดยสถานการณร์าคามะม่วงที่เกษตรกรขายได้หน้าสวนสำหรับตลาดในประเทศ พบว่า ราคามะม่วง
น้ำดอกไมส้ีทอง 17 บาท/กโิลกรมั มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/กิโลกรัม ฟ้าลั่น 7 บาท/กิโลกรมั เขียวเสวย 20 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น สำหรับราคา
มะม่วงตลาดส่งออก พบว่า ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรด A 30 บาท/กิโลกรมั และมะม่วงน้ำดอกไม้เบอรส์ี่ 25 บาท/กโิลกรมั (ต้นทุนการผลิตมะม่วงเฉลี่ย
ทุกสายพันธ์ุประมาณ 7 บาท/กิโลกรัม) จึงทำให้สถานการณภ์าพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
กิจกรรมภายในงานครั้งนี้นอกจากจะมีการออกรา้นจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จดัแสดงนิทรรศการประกอบเพื่อให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าชมงาน เช่น 
นิทรรศการประวตัิความเป็นมาและอัตลักษณ์แห่งมะม่วงไทย เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคณุภาพดี ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษามะม่วง ศัตรสูำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง 
การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ไดร้ับการรับรองเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธุ์การค้า ได้แก่ น้ำดอกไมเ้บอรส์ี่ น้ำดอกไม้สีทอง 
เขียวเสวย ฟ้าลั่น โชคอนันต์ มหาชนก อกร่อง (อกร่องทอง อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา 
น้ำดอกไมม้ัน แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธุ์หายาก/โบราณ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจา้คุณทิพย์ พิมเสนมัน พิมเสนเปรีย้ว งาช้างแดง นาทับ สาว
น้อยกระทืบหอ ลิ้นงูเห่า แก้วลืมรงั กลุ่มที่ 3 มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ/ลูกผสม ได้แก่ อ้ายเหวิน อ้ีเหวนิ จินหวง อาร์ทูอีทู แดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น กลุ่มที่ 4 
มะม่วงที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลลีา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนูมะม่วงรสเลิศ การถาม-ตอบ
ความรู้ สาธติต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ตลอดจนมี
ศูนย์การค้าต้นแบบท่ีสามารถการนัตีมะม่วงคณุภาพสู่ผู้บริโภคในประเทศได้ดีต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงร่วม
อุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วยสนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยูร่อด” และเลือกซื้อเป็นของขวัญ
ของฝากให้กับญาตผิู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี ้



 
  เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อน หน่ึงในผลไมท่ี้ใครๆต่างตอ้งนึกถึงคือ มะม่วง ซ่ึงในบา้นเรานิยมบริโภคมะม่วงหลากหลายสายพนัธุ์ วนัน้ีเราพามา

ชิมมะม่วงหลากหลายสายพนัธุ์ตามความชอบของแต่ละคน ท่ี ชั้น M ไอคอนสยาม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมกบั ไอคอนสยาม จดังาน "Mango of SIAM ท่ีสุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทัว่โลก" มหศัจรรยง์านเทศกาลมะม่วง

แห่งปี 

 นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ การจดังานน้ีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูก

มะม่วงใหมี้ช่องทางน าผลผลิตมาจ าหน่ายโดยตรงถึงมือผูบ้ริโภค ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ช่วงน้ีมีผลผลิตมะม่วงออกสู่ทอ้งตลาด

เป็นจ านวนมาก จึงอยากฝากใหป้ระชาชนมาช่วยชิม ช่วยซ้ือ ช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทย การจดังานท่ีไอคอนสยาม เพราะเป็นศูนยก์ารคา้

ระดบั high end ผูซ้ื้อมีก าลงัซ้ือสูง และเป็นกลุ่มผูซ้ื้อท่ีเลือกสรรสินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

นายสุพจน์ ชยัวฒัน์ศิริกุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไอคอนสยาม จ ากดั กล่าววา่ ไอคอนสยามยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ีช่วย
น าเสนอความมหศัจรรยข์องมะม่วงของไทย ใหค้นไทยไดลิ้้มชิมรสความอร่อยของผลไมไ้ทยประจ าฤดูกาลท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงรวบรวมไวค้รบ
ในท่ีเดียว ทั้งน้ีการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการรายยอ่ยในทุกสาขาอาชีพ คือแนวทางท่ีไอคอนสยามใหค้วามส าคญัและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเสมอมา 
 มะม่วงท่ีน ามาจ าหน่ายเป็นเกรดพรีเม่ียมหลากหลายสายพนัธุ์ เช่น มะม่วงมหาชนก มะม่วงอกร่อง มะม่วงน ้าดอกไม ้มะม่วงอาร์ทูอีทู 

มะม่วงพิมเสนมนั มะม่วงพิมเสนเปร้ียว มะม่วงเพชรบา้นลาด มะม่วงเจา้คุณทิพย ์มะม่วงแรด ซ่ึงในแต่ละสายพนัธุ์ก็จะมีรสชาติเปร้ียว

อมหวานและความชุ่มฉ ่าท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละสายพนัธุ์ 

ภายในงานนอกจากจะมีมะม่วงสายพนัธุ์ต่างๆ แลว้ ยงัมีผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมะม่วงใหเ้ลือกชิมเลือกซ้ือกนัอีกดว้ย เช่น มะม่วงอบแหง้

ปรุงรส ขา้วเหนียวมะม่วง มะม่วงน ้าปลาหวาน ไอศกรีมจากสับปะรด น ้ามะพร้าวและวุน้จากมะพร้าว สครับมะดนั เคร่ืองด่ืมและแยม

จากมะดนั รวมทั้งราชาและราชินีของผลไมอ้ยา่งทุเรียนท่ีมีทั้งทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนกระดุม และมงัคุด ก็มีจดัจ าหน่ายภายในงานน้ี

ดว้ยเช่นกนั 

 นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ มะม่วงเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจหลกัล าดบัท่ี4ของประเทศ รองจากทุเรียน 
มงัคุด และล าไย ในแต่ละปีส่งออกไดไ้ม่ต ่ากวา่100,000 ตนั คิดเป็นมูลค่าการส่งออกมะม่วงผลสดมากกวา่3,500ลา้นบาท แต่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท าใหก้ารส่งออกชะลอตวั โดยเฉพาะกบัตลาดหลกั เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น จีน 
สหรัฐฯ แคนาดา และกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป เกษตรกรจึงปรับตวัปลูกมะม่วงเกรดพรีเม่ียมเพื่อขายในประเทศใหไ้ดม้ากขึ้น 

ทั้งน้ี งาน "Mango of SIAM ท่ีสุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทัว่โลก" จะจดัตั้งแต่วนัท่ี 2-6 เมษายน 2564 ชั้น M ไอคอน

สยาม ถ.เจริญนคร 

 ภายในงานมีโซนท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ โซนนิทรรศการแสดงประวติัความเป็นมาและความหลากหลายของมะมว่งสายพนัธุ์ไทย การ

ซ้ือขายสินคา้เกษตรออนไลน์ สินคา้และผลิตภณัฑแ์ปรรูปหลากหลายชนิดจากมะม่วงและผลไมอ่ื้นๆอีกมากมาย 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน “Mango of SIAM ที่สุด
แห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปี 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานกับไอคอนสยาม ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ผสมผสานความศิวิไลของศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของมะม่วงไทยได้อย่างลงตัว ในการจัด
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ครั้งนี้ โดยตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมการ
รองรับการกระจายผลผลิตมะม่วงในอนาคต โดยเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด
ภายในประเทศให้มากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
มะม่วงในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ผลิตมะม่วงจะปรับเปลี่ยนการผลิต มีการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือการลดต้นทุนในการผลิต แต่สามารถ
การเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการวางแผนที่ดีลดความเสี่ยงการผลิต
สินค้ามากเกินความต้องการ ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแห่งนวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่า 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายเกษตร 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุก
คนที่จะได้รับองค์ความรู้ในหลายด้าน และผมคาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และบริหารจัดการไม้ผลในอนาคตได้ทั้งระบบ 

 



กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม 
จัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์
งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 
2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมที่สุด
แห่งมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย
ของมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม พร้อมนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและอัต
ลักษณ์แห่งมะม่วงไทย อีกทั้งการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมส่ง
ตรงผลไม้จากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจอีกด้วย 

โดยได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ร่วมจัดงานกับไอคอนสยาม ด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยผสมผสานความศิวิไลของศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของมะม่วงไทยได้อย่างลงตัว ในการจัดงาน
“Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ครั้งนี้ โดยตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมการรองรับการกระจาย
ผลผลิตมะม่วงในอนาคต โดยเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดภายในประเทศให้มากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการมะม่วงในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ผลิตมะม่วง
จะปรับเปลี่ยนการผลิต มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อการลดต้นทุนในการผลิต 
แต่สามารถการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานมีการวางแผนที่ดีลดความเสี่ยงการผลิตสินค้ามาก
เกินความต้องการ ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแห่งนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ตามนโยบายเกษตร4.0 การจัดงานในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่จะได้รับองค์ความรู้ในหลายด้าน และผม
คาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการไม้ผลในอนาคตได้ทั้งระบบ” 
ด้านคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับ ไอคอนสยามชวนคนไทยและคนรักผลไม้ มาอุดหนุนสนับสนุนผลไม้ไทยจากเกษตรกรไทย ใน
งาน“Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอคอย รวบรวมมะม่วง
หลากหลายสายพันธุ์ คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากสวนทั่วประเทศไทยมาจำหน่าย มะม่วงคุณภาพส่งออกท่ัวโลกมาไว้อย่างครบครัน 
พร้อมกับอุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับคนเมือง แถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษนาทีทองให้ได้เลือกซื้อกันใน
ราคาสุดคุ้ม ที่สำคัญภายในงานยังมีมะม่วงสายพันธุ์พิเศษที่หายากมาจัดแสดงให้ได้ชมและเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย การจัดงาน
มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงในครั้งนี้ ไอคอนสยาม ถือเป็นพ้ืนที่ที่ช่วยนำเสนอความมหัศจรรย์ของมะม่วงผลไม้ของไทยให้ประชาชนคน
ไทยได้ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยจากผลไม้ไทยประจำฤดูกาลที่ดีท่ีสุดมาไว้ครบในที่เดียว พร้อมทั้งยังมีนิทรรศการแสดงประวัติความ
เป็นมาและอัตลักษณ์แห่งมะม่วงไทย อีกท้ังมีการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมาจำหน่าย
ภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้ ไอคอนสยาม ขอยืนหยัดในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในทุกสาขาอาชีพให้ได้มีเวทีนำเสนอ
ผลงานและนำเสนอสินค้า และได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของคนไทยสู่เวทีโลก 
ภายในงานพบกับกิจกรรมและโซนที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซนการจัดแสดงนิทรรศการแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงไทย, 
การจัดแสดงเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง, การจัดแสดงการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โซนการขายสินค้ามะม่วงทุกรูปแบบ ส่งตรงจาก
แหล่งปลูกผลผลิตมะม่วงที่ดีที่สุด จากสมาคมชาวสวนมะม่วงของไทยทั่วประเทศ จำหน่ายมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์และผลไม้อ่ืนๆ 
จากสวนของเกษตรกรโดยตรง อาทิ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่, น้ำดอกไม้สีทอง, มันขุนศรี, ฟ้าลั่น, ขายตึก, เพชรบ้านลาด, แดงจักรพรรดิ, 
มหาชนก, อาร์ทูอีทู ฯลฯ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ทั้งมะม่วงดองแช่อิ่ม, มะม่วงอบแห้ง, มะม่วงน้ำปลาหวาน และโซนสุดท้าย 
ช้อปปิ้งสนุกกับสินค้าเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับมะม่วงและบริการต่างๆ 
ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์คุณภาพเกรดส่งออกจากเกษตรกรของไทยอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการด้าน
สุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ในงาน“Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอ
คอยได้ตั้งแต่วันที่2 -6 เมษายน2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้นM ไอคอนสยาม ถนนเจริญนครโดยสามารถเดินทางมาได้ด้วย
รถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนครสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร.1338 หรือ www.iconsiam.com 

http://www.iconsiam.com/


 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน  “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์
งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอย  ระหว่างวันที ่2 – 6 เมษายน 2564 ณ  เจริญนคร ฮอลล์ ชัน้ M ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมทีสุ่ดแห่ง
มะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุมาจำหน่ายให้ไดล้ิ้มลองรสชาติความอรอ่ยของมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม พร้อมนิทรรศการแสดงประวัตคิวามเปน็มาและอตัลักษณ์แห่ง
มะม่วงไทย อีกทั้งการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมส่งตรงผลไม้จากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจอีกด้วย โดยได้รับเกียรติ
จาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ 
 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้อบหมายใหก้รมส่งเสรมิการเกษตร
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้ ร่วมจัดงานกับไอคอนสยาม ด้วยความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ โดยผสมผสานความศิวิไลของ
ศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของมะม่วงไทยไดอ้ย่างลงตัว ในการจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ครั้ง
นี ้ โดยตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมการรองรับการกระจายผลผลติมะม่วงในอนาคต โดยเนน้การผลิตมะม่วงคุณภาพให้เข้าสูต่ลาดโมเดิร์นเทรด
ภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการมะม่วงในอนาคตได้เปน็อย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรทีผ่ลติมะม่วงจะปรับเปลีย่นการผลติ มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาช่วยในการผลิตมะม่วงให้มีคณุภาพมากข้ึน เพื่อการลดต้นทุนใน
การผลิต แตส่ามารถการเพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนท่ีได้ ตลอดจนพัฒนาคณุภาพสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน มีการวางแผนที่ดีลดความเสี่ยงการผลติสนิค้ามากเกินความ
ต้องการ ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแหง่นวัตกรรม การเพิ่มมลูค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบาย
เกษตร 4.0  การจดังานในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกคนท่ีจะไดร้ับองค์ความรู้ในหลายดา้น และผมคาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจดัการไมผ้ลในอนาคตได้ทั้งระบบ” 
ด้านคุณสุพจน์  ชัยวัฒน์ศิริกลุ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ร่วมมือกับ ไอคอนสยาม ชวนคนไทยและคนรักผลไม้ มาอุดหนุนสนับสนุนผลไมไ้ทยจากเกษตรกรไทย  ในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่ง
มะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอย รวบรวมมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุ คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากสวนท่ัว
ประเทศไทยมาจำหน่าย  มะม่วงคุณภาพส่งออกท่ัวโลกมาไว้อย่างครบครัน พร้อมกับอุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีเหมาะสำหรับคนเมือง 
แถมยังมีโปรโมช่ันพิเศษนาทีทองให้ได้เลือกซื้อกันในราคาสุดคุม้ ท่ีสำคัญภายในงานยังมีมะม่วงสายพนัธุ์พิเศษที่หายากมาจดัแสดงให้ไดช้มและเรียนรู้กันอยา่ง
ใกล้ชิดอีกด้วย   การจัดงานมหศัจรรย์งานเทศกาลมะม่วงในครั้งนี้   ไอคอนสยาม ถือเป็นพื้นที่ท่ีช่วยนำเสนอความมหัศจรรย์ของมะม่วงผลไม้ของไทยให้
ประชาชนคนไทยไดล้องลิ้มชิมรสชาติความอร่อยจากผลไมไ้ทยประจำฤดูกาลที่ดีท่ีสุดมาไว้ครบในท่ีเดยีว พร้อมทั้งยังมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา
และอัตลักษณ์แห่งมะม่วงไทย อีกทั้งมีการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมมผีลติภณัฑ์แปรรูปจากมะม่วงมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ท้ังนี้ ไอคอน
สยาม ขอยืนหยดัในการส่งเสริมและสนบัสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในทุกสาขาอาชีพให้ได้มเีวทีนำเสนอผลงานและนำเสนอสินค้า และได้รับโอกาสในการ
แสดงศักยภาพของคนไทยสู่เวทโีลก 
ภายในงานพบกับกิจกรรมและโซนท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ  โซนการจัดแสดงนิทรรศการแสดงความหลากหลายของสายพันธ์ุมะม่วงไทย, การจัดแสดง
เทคโนโลยีการผลติมะม่วง, การจดัแสดงการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โซนการขายสินค้ามะม่วงทุกรูปแบบ ส่งตรงจากแหล่งปลูกผลผลิตมะม่วงที่ดีท่ีสุด 
จากสมาคมชาวสวนมะม่วงของไทยท่ัวประเทศ จำหนา่ยมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุและผลไม้อื่นๆ จากสวนของเกษตรกรโดยตรง อาทิ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์
สี่, น้ำดอกไม้สีทอง, มันขุนศรี, ฟ้าลั่น, ขายตึก, เพชรบ้านลาด, แดงจักรพรรดิ, มหาชนก, อาร์ทูอีทู ฯลฯ พร้อมท้ังผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ท้ังมะม่วงดองแช่
อิ่ม, มะม่วงอบแห้ง, มะม่วงน้ำปลาหวาน  และโซนสุดท้าย  ช้อปปิ้งสนุกกับสินค้าเบ็ดเตลด็เกี่ยวกับมะม่วงและบริการต่างๆ 
            ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑม์ะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุคณุภาพเกรดส่งออกจากเกษตรกรของไทยอย่างปลอดภัยภายใตม้าตรการด้านสุขอนามยัอย่าง
เคร่งครดั  ในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอยได้ต้ังแต่วันที ่2 -
6 เมษายน 2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยสามารถเดินทางมาไดด้้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 
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กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จดังาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจท่ัวโลก” มหัศจรรย์งาน
เทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอย ตั้งแต่วันน้ี – 6 เมษายน 2564 ณ เจรญินคร ฮอลล์ ช้ัน M ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมทีสุ่ดแห่งมะม่วง
หลากหลายสายพันธ์ุมาจำหน่ายให้ไดล้ิ้มลองรสชาติความอร่อยของมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม พร้อมนิทรรศการแสดงประวัตคิวามเป็นมาและอัตลักษณ์แห่งมะม่วง
ไทย อีกทั้งการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมส่งตรงผลไมจ้ากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นาย
นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานอยา่งเป็นทางการ 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมสง่เสริมการเกษตรใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบรหิารจดัการผลไม้ ร่วมจัดงานกับไอคอนสยาม ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผสมผสานความศิวิไลของ
ศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของมะม่วงไทยไดอ้ย่างลงตัว ในการจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ครั้งน้ี 
โดยตระหนักเห็นความสำคญัในการเตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตมะม่วงในอนาคต โดยเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด
ภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการมะม่วงในอนาคตได้เปน็อย่างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเกษตรกรทีผ่ลติมะม่วงจะปรับเปลี่ยนการผลติ มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการผลติมะม่วงให้มีคณุภาพมากข้ึน เพื่อการลดต้นทุนในการ
ผลิต แต่สามารถการเพิ่มผลผลติตอ่พ้ืนท่ีได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการวางแผนท่ีดีลดความเสี่ยงการผลิตสินค้ามากเกินความต้องการ 
ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแห่งนวัตกรรม การเพิ่มมลูค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายเกษตร 4.0 การจดังาน
ในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกคนท่ีจะไดร้ับองค์ความรู้ในหลายดา้น และผมคาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และบรหิารจดัการไมผ้ลในอนาคตได้ทั้งระบบ”  
ด้านคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกลุ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมมือกับ ไอคอนสยาม ชวนคนไทยและคนรักผลไม้ มาอุดหนุนสนับสนุนผลไมไ้ทยจากเกษตรกรไทย ในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจท่ัวโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอย รวบรวมมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุ คุณภาพเกรดพรเีมี่ยม ส่งตรงจากสวนทั่วประเทศไทย
มาจำหน่าย มะม่วงคณุภาพส่งออกท่ัวโลกมาไว้อย่างครบครัน พร้อมกับอุปกรณ์ทางการเกษตร ปุย๋ สารชีวภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีเหมาะสำหรับคนเมือง แถมยังมี
โปรโมชั่นพิเศษนาทีทองให้ได้เลือกซื้อกันในราคาสดุคุ้ม ท่ีสำคญัภายในงานยังมีมะม่วงสายพันธ์ุพิเศษที่หายากมาจดัแสดงใหไ้ด้ชมและเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดอีก
ด้วย การจัดงานมหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงในครั้งนี้ ไอคอนสยาม ถือเป็นพื้นที่ท่ีช่วยนำเสนอความมหัศจรรย์ของมะม่วงผลไม้ของไทยให้ประชาชนคนไทยได้
ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยจากผลไม้ไทยประจำฤดูกาลที่ดีท่ีสดุมาไว้ครบในที่เดียว พร้อมท้ังยังมีนทิรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์แห่ง
มะม่วงไทย อีกทั้งมีการสาธิตเมนอูาหารที่ทำจากมะม่วง พร้อมมผีลติภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ท้ังนี้ ไอคอนสยาม ขอยืนหยดัใน
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในทุกสาขาอาชีพให้ได้มเีวทีนำเสนอผลงานและนำเสนอสินค้า และได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของคน
ไทยสู่เวทีโลก 
ภายในงานพบกับกิจกรรมและโซนท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ โซนการจัดแสดงนิทรรศการแสดงความหลากหลายของสายพันธ์ุมะม่วงไทย, การจัดแสดง
เทคโนโลยีการผลติมะม่วง, การจดัแสดงการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โซนการขายสินค้ามะม่วงทุกรูปแบบ ส่งตรงจากแหล่งปลูกผลผลิตมะม่วงที่ดีท่ีสุด 
จากสมาคมชาวสวนมะม่วงของไทยท่ัวประเทศ จำหนา่ยมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุและผลไม้อื่นๆ จากสวนของเกษตรกรโดยตรง อาทิ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอรส์ี่, 
น้ำดอกไมส้ีทอง, มันขุนศรี, ฟ้าลั่น, ขายตึก, เพชรบ้านลาด, แดงจักรพรรดิ, มหาชนก, อาร์ทูอีทู ฯลฯ พร้อมท้ังผลิตภณัฑ์แปรรูปมะม่วง ท้ังมะม่วงดองแช่อิ่ม, 
มะม่วงอบแห้ง, มะม่วงน้ำปลาหวาน และโซนสุดท้าย ช้อปปิ้งสนุกกับสินค้าเบด็เตล็ดเกี่ยวกับมะม่วงและบริการต่างๆ   
ร่วมอุดหนุนผลติภณัฑ์มะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุคณุภาพเกรดส่งออกจากเกษตรกรของไทยอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ใน
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจท่ัวโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอคอยได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2564 ณ เจริญ
นคร ฮอลล์ ช้ัน M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยสามารถเดินทางมาไดด้้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ 
www.iconsiam.com 



 

‘Mango of SIAM’ ทีสุ่ดแห่งมะมว่งไทย ถูกใจท่ัวโลก มหัศจรรย์เทศกาลมะม่วงแห่งปี วันนี้–6 เม.ย.2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ 
ช้ัน M ไอคอนสยาม 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน  “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ต้ังแต่วันนี้–6 เมษายน 2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M 
ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมท่ีสุดแห่งมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของมะม่วง
เกรดพรีเมี่ยม พร้อมนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์แห่งมะม่วงไทย อีกทั้งการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจาก
มะม่วง พร้อมส่งตรงผลไม้จากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจอกีด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ 
แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้อบหมาย
ให้กรมส่งเสรมิการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจดัการผลไม้ ร่วมจัดงานกับไอคอนสยาม ด้วย
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ โดยผสมผสานความศิวิไลของศูนย์การคา้ใจกลางเมืองหลวงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของมะม่วงไทยได้อย่างลง
ตัว ในการจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ครั้งนี้ โดยตระหนักเห็นความสำคญัในการเตรียมการ
รองรับการกระจายผลผลติมะม่วงในอนาคต โดยเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดภายในประเทศให้มากข้ึน 
เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการมะม่วงในอนาคตได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ















อย่างยิ่งเกษตรกรทีผ่ลติมะม่วงจะปรับเปลีย่นการผลติ มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาช่วยในการผลิตมะม่วงให้มีคณุภาพ
มากขึ้น เพื่อการลดต้นทุนในการผลิต แตส่ามารถการเพิม่ผลผลิตต่อพื้นที่ได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐาน มีการ
วางแผนที่ดีลดความเสี่ยงการผลติสินค้ามากเกินความต้องการ ถือเป็น การพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแห่ง
นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายเกษตร 4.0  การจัดงานในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อ
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนท่ีจะได้รับองคค์วามรู้ในหลายด้าน และผมคาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และบรหิารจดัการไมผ้ลในอนาคตได้ทั้งระบบ” 

ด้านคุณสุพจน์  ชัยวัฒน์ศิริกลุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงความร่วมมอืในครั้งนี้ว่า “กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับ ไอคอนสยาม ชวนคนไทยและคนรักผลไม้ มาอุดหนุนสนับสนุนผลไม้ไทยจาก
เกษตรกรไทย ในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีท่ีทุกคนรอ
คอย รวบรวมมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุ คุณภาพเกรดพรเีมี่ยม ส่งตรงจากสวนทั่วประเทศไทยมาจำหน่าย มะม่วงคณุภาพส่งออก
ทั่วโลกมาไว้อย่างครบครัน พร้อมกับอุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ตา่งๆ ที่เหมาะสำหรับคนเมือง แถมยังมีโปรโมช่ัน
พิเศษนาทีทองให้ได้เลือกซื้อกันในราคาสดุคุ้ม ท่ีสำคัญภายในงานยังมีมะม่วงสายพันธ์ุพิเศษท่ีหายากมาจัดแสดงให้ได้ชมและเรียนรู้
กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย การจัดงานมหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงในครั้งนี้ ไอคอนสยาม ถือเป็นพื้นที่ท่ีช่วยนำเสนอความมหัศจรรย์
ของมะม่วงผลไม้ของไทยให้ประชาชนคนไทยไดล้องลิ้มชิมรสชาติความอร่อยจากผลไมไ้ทยประจำฤดูกาลที่ดีท่ีสดุมาไว้ครบในที่
เดียว พร้อมทั้งยังมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและอตัลักษณ์แห่งมะม่วงไทย อีกทั้งมีการสาธิตเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วง 
พร้อมมีผลิตภัณฑ์แปรรปูจากมะมว่งมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ท้ังนี้ ไอคอนสยาม ขอยืนหยดัในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายย่อยในทุกสาขาอาชีพให้ได้มีเวทีนำเสนอผลงานและนำเสนอสินคา้ และไดร้ับโอกาสในการแสดงศักยภาพของคน
ไทยสู่เวทีโลก 

ภายในงานพบกับกิจกรรมและโซนท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ โซนการจัดแสดงนิทรรศการแสดงความหลากหลายของสายพันธ์ุมะม่วง
ไทย, การจดัแสดงเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง, การจดัแสดงการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โซนการขายสินค้ามะม่วงทุกรูปแบบ 
ส่งตรงจากแหล่งปลูกผลผลติมะมว่งที่ดีท่ีสุด จากสมาคมชาวสวนมะม่วงของไทยท่ัวประเทศ จำหน่ายมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุ
และผลไม้อื่นๆ จากสวนของเกษตรกรโดยตรง อาทิ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่, น้ำดอกไมส้ีทอง, มันขุนศร,ี ฟ้าลั่น, ขายตึก, เพชรบ้าน
ลาด, แดงจักรพรรดิ, มหาชนก, อาร์ทูอีทู ฯลฯ พร้อมท้ังผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ท้ังมะม่วงดองแช่อิ่ม, มะม่วงอบแห้ง, มะม่วง
น้ำปลาหวาน และโซนสุดท้าย ช้อปปิ้งสนุกกับสินค้าเบ็ดเตลด็เกี่ยวกับมะม่วงและบริการต่างๆ 

ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์คุณภาพเกรดสง่ออกจากเกษตรกรของไทยอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการ
ด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” มหศัจรรย์งานเทศกาลมะม่วง
แห่งปีท่ีทุกคนรอคอยได้ต้ังแต่วันนี้-6 เมษายน 2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนครโดยสามารถ
เดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมโทร.1338 หรือ www.iconsiam.com 
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“รมว.เฉลิมชัย” สั่งคุมเข้มเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขายเด็ดขาด หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำ หลังพบข้อมูลมีขบวนการตัดทุเรียน
อ่อนลักลอบออกต่างประเทศทุบตลาดทุเรียนไทย เตือนหากตรวจพบฟันไม่เลี้ยงโทษจำคุก 3 ปี 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากท่ีมีข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงออกมาขายจำนวนมาก โดยบางส่วนมีขบวนการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศ นั้น 
ล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เข้าดำเนินการตรวจสอบเป็นการเร่งด่วน
โดยเฉพาะล้งที่ส่งออกและให้รายงานมาที่กระทรวงเกษตรฯเป็นการเร่งด่วนหากพบว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจริง จะดำเนินการ
ขั้นเด็ดขาดเพ่ือช่วยกันสกัดก้ันทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ 
โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอ่ืน อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน 
โฆษณาหรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา 
นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเข้าสุ่มตรวจทุกล้งทุเรียน หากพบทุเรียนอ่อนจะมีการแจ้ง
เตอืน และถ้ายังมีการกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมีการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองของล้งต่อไป 
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออก
ในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
และล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น อาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพ่ือทำกำไร 
ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเก่ียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและ
ผลกระทบด้านการตลาดจึงขอย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่
รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายและเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและอาจส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำลงและสร้าง
ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเองในระยะยาวด้วย 
ทั้งนี้หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
“สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศ
แล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากข้ึน และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งท่ีตั้งยังอยู่ใกล้
ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้
ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า” นายเฉลิมชัย กล่าว 



 
กระทรวงเกษตรฯครบรอบ129ปีจัดพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง “เฉลิมชัย”ประกาศปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการวิจัยด้วย5ยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ครัวโลก 
วันนี้ 1เมษายน 2564เวลาประมาณ 07.30 น.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานได้จุด
ธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาล
ตา-ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค (หน้าอาคาร) และองค์พระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภัณฑ์) จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ โดยประธานได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นใน
เวลา 09.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 
ห้องประชุม 115 
โดยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน และยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้ 
กระทรวงฯได้จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับอีก 12 
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด้านบริหารจัดการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลง ทางเลือกใหม่
ของอาหารโลก, ศักยภาพของที่ดินและการจัดการดินมุ่งสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และ
ชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้
ด้วย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณีย์ไทย 
ทั้งนี้นายเฉลิมชัยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปด้านการเกษตรเพื่อให้ “เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งค่ังทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน”ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดังนั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 นี้ ทกุหน่วยงาน ในสังกัด
จึงต้องเร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 
ซึ่งมีนโยบายเปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ รองรับยุค New Normal และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม 
“เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สู่การทำ
เกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยํา พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านการเกษตรยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety – Security – 
Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมผ่านข้อมูล Agri-Map ยุทธศาสตร์การ
บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพ่ือการบริหารเชื่อมโยง ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี และ
ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน พร้อมสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 
15 แนวนโยบายหลัก ซึ่งมีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่
มาตรฐานสากล และนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 
นอกจากพิธีสำคัญในช่วงดังกล่าวแล้ว กระทรวงฯได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตร
ระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ร่วมลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าว และยังจัด
กิจกรรมเปิดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็นครั้งแรกอีกด้วย 
 



ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้
บังคับเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปิดให้สามารถนำกัญชาไปใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการปลูก
กัญชาอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด และได้คุณภาพมาตรฐาน กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชา ดังนี้ 
คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขออนุญาตปลูกกัญชา 
เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม สหกรณ์การเกษตร 
และขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกรรวมกลุ่มกันขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชาไม่ได้ เพราะกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ถ้า
เช่นนั้นต้องทำอย่างไร กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. มีคำแนะนำ ดังนี้ 
1.เกษตรกรรวมตัวกันเพ่ือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เพื่อปลูกกัญชาโดยเฉพาะ 
2.จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการในกิจการตามที่ยื่นขอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่ เพื่อรับใบรับรองการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 
3.วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ท่ีมีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทาง
เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม หรือมีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด) 
4.ยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
5.เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำไปอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ยื่นขอเพ่ิมกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน 
ไขข้อข้องใจ วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาได้หรือไม่ 
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปลูก และ
ขายไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
สามารถปลูกกัญชาได้ในกรณีจำเป็น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึง
การเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาทำได้หรือไม่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัด
ต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560 
แต่ถ้าวิสาหกิจชุมชนต้องการปลูกกัญชาต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.ต้องมีสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับใบอนุญาตจาก อย. 
2.นำสำเนาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอเพ่ิมกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจ
ชุมชนจดทะเบียน 







 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย โดย นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจงัหวดั
เลย มอบหมายให ้นางนนัทิยา ศรีทดัจนัทา หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช พร้อมดว้ยนายกรวิทย ์แกว้ยา
ศรี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนายบุญเรือง ปราสาทสิน นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีกลุม่อารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย ออกพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนกลุ่มเกษตรกรในการ
ด าเนินกิจกรรมประกอบอุปกรณ์โรงเรือนนวตัถกรรม MTEC ปลกูพืชอินทรีย ์ในโครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ยา่งเป็นระบบ (Green economy) ณ กลุม่
ปลูกผกัปลอดสารพษินาหนองวาั บา้นแหล่งควาย ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย เพื่อเป็นการน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการท าการเกษตร และพร้อมท่ีจะพฒันาต่อยอดเป็น
ตน้แบบของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย ์

        ดา้นนางสาวมทันา นุทธบตัร นกัวิชาการส่งสริมการเกษตรช านาญการ นางสาวเมทินี ภูซา้ย
ศรี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติักร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกรเนน้การพฒันาคุณภาพ การตลาดและการบริหารจดัการกลุ่ม (แปลงใหญ่
ปี 2562) ประจ าปี2564 ณ แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบั ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านชา้ย จงัหวดั
เลย จ านวน 40 ราย โดยมีนายณฐัพล วนัเนาว ์เจา้หนา้ท่ีจากสถานีพฒันาท่ีดินเลย เป็นวิทยากรเร่ืองการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดตนัทุนการผสิต เป็นตน้ และนายสมนึกชยั รัช
โพธ์ิ นกัวิชาการพาณิชยช์ านาญการพิเศษ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเลย เป็นวิทยากรในเร่ืองการพฒันาตลาด
และการเช่ือมโยงตลาด เป็นตน้  

        โดยการอบรมดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรและบริหารจดัการ (เนน้
ดา้นการลดตนัทุน การเพ่ิมผลผลิต พฒันาศกัยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเขม้แขง็
ของกลุ่มเกษตรกร/องคก์ร/วสิาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 



 

วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีเรียนรู้การ
ผลิตสับปะรด GI ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดทั้งใน และนอกฤดูอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดของในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
เป็นที่ต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมให้ความสำคัญในอาชีพ
เกษตรกรรมของพ่ีน้องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น 
ข้าว ยางพารา สับปะรด ลิ้นจี่ เป็นต้น สำหรับสับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีพ้ืนที่เหมาะสมในการ
ปลูกท่ีอำเภอ ท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์ สับปะรดของจังหวัดนครพนมเป็นสับปะรดที่มีคุณภาพ รสชาติ
หวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น ตาตื้น ซึ่งเป็นลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยปัจจุบันมีเกษตรกร
หันมาปลูกสับปะรดหวานท่าอุเทนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการปลูกยางพาราที่มีราคา
ต่ำมาปลูกสับปะรดมากข้ึน และมีราคาจำหน่ายหน้าสวนที่สูง ในส่วนของข้อดีของสับปะรดอยู่ที่ให้ผลผลิต
ติดต่อกันถึง 3 ปี ให้ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพ่อค้าจาก 
มุกดาหาร อุบลฯ ร้อยเอ็ด และยโสธร มารับซื้อถึงสวน จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรใน
พ้ืนที่เป็นจำนวนมากในทุกๆปี อีกทั้งผู้บริโภคเป็นที่ชื่นชอบในด้านรสชาติ และคุณภาพของผลผลิต จึงทำให้
สับปะรดท่าอุเทนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก 

สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสม ทั้งสภาพ
ภูมิประเทศ ที่เป็นลูกคลื่น ลอนตื้น ดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ส่งผลต่อคุณภาพ
สับปะรด แม้ไม่มีการรดน้ำเพ่ิมเติมผลผลิตที่ได้ก็ยังหวานฉ่ำ ผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงภูมิ
ปัญญาความเอาใจใส่ในการจัดการ การปกป้องผลผลิตไม่ให้โดนแดด ทำให้ได้สับปะรดที่มีเนื้อละเอียดแน่นสีเหลือง
เข้ม ตาตื้น รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น และไม่ระคายคอ แกนหวาน กรอบรับประทานได้ แตกต่างไปจาก
พันธุ์เดิม สับปะรดท่าอุเทน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ปี ช้อน จากการประกวดสับปะรด
ระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ 2549 และได้รับการขึ้นทะเบียน “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)” สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพย์สินปัญญา ปี พ.ศ. 2557 
กิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด ในด้านของการผลิตสับปะรดที่มี
คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการ
ผลิต เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
จากพ่อค้าคนกลางในช่วงที่ผลผลิตมีจำนวนมากได้ ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต และ
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคยิ่งข้ึน 



 
เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GI ช่วยชาวสวนสับปะรด เพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู 

(วันนี้ 2 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีเรียนรู้การผลิตสับปะรด GI 
ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิต
สับปะรด GI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดทั้งใน และนอกฤดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การผลิตสับปะรดของในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 
120 คน 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมให้ความสำคัญในอาชีพเกษตรกรรมของพ่ีน้อง
เกษตรกร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น ข้าว ยางพารา สับปะรด ลิ้นจี่ เป็นต้น 

สำหรับสับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกที่อำเภอ ท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์ สับปะรด
ของจังหวัดนครพนมเป็นสับปะรดที่มีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น ตาตื้น ซึ่งเป็นลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ โดยปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดหวานท่าอุเทนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการ
ปลูกยางพาราที่มีราคาต่ำมาปลูกสับปะรดมากข้ึน และมีราคาจำหน่ายหน้าสวนที่สูง ในส่วนของข้อดีของสับปะรดอยู่ที่ให้ผลผลิต
ติดต่อกันถึง 3 ปี ให้ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพ่อค้าจาก มุกดาหาร อุบลฯ 
ร้อยเอ็ด และยโสธร มารับซื้อถึงสวน จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรในพ้ืนที่เป็นจำนวนมากในทุกๆปี อีกท้ัง
ผู้บริโภคเป็นที่ชื่นชอบในด้านรสชาติ และคุณภาพของผลผลิต จึงทำให้สับปะรดท่าอุเทนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก 

สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสม ทั้งสภาพภูมิประเทศ ที่เป็น
ลูกคลื่น ลอนตื้น ดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ส่งผลต่อคุณภาพสับปะรด แม้ไม่มีการรดน้ำเพ่ิมเติมผลผลิตที่
ได้ก็ยังหวานฉ่ำ ผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงภูมิปัญญาความเอาใจใส่ในการจัดการ การปกป้องผลผลิตไม่ให้โดน
แดด ทำให้ได้สับปะรดที่มีเนื้อละเอียดแน่นสีเหลืองเข้ม ตาตื้น รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น และไม่ระคายคอ แกนหวาน 
กรอบรับประทานได้ แตกต่างไปจากพันธุ์เดิม สับปะรดท่าอุเทน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ปี ช้อน จากการประกวด
สับปะรดระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ 2549 และได้รับการข้ึนทะเบียน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI)” สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพย์สินปัญญา ปี พ.ศ. 2557 

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด ในด้านของการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให้มีความปลอด ภัยและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านการตลาดมากข้ึน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจากพ่อค้าคนกลางในช่วงที่ผลผลิตมีจำนวนมากได้ ทำ
ให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต และผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภคยิ่งข้ึน 



 

วันน้ี 2 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม นางสาวกญัณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทเีรียนรู้การผลิตสบัปะรด GI ภายใต้โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรที่สำคญัทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติสับปะรดทั้งใน และนอกฤดูอย่างมีคณุภาพ เพือ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดของในพื้นที่ให้มี
คุณภาพ และมมีาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดเพิม่ขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยวา่ จังหวัดนครพนมให้ความสำคญัในอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น ข้าว ยางพารา สับปะรด ลิ้นจี่ เป็นต้น สำหรับสับปะรด เป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัชนิดหนึ่งที่มพีื้นที่เหมาะสมในการปลูกท่ีอำเภอ ท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค ์สับปะรดของจังหวัดนครพนมเปน็
สับปะรดที่มีคณุภาพ รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กดัลิ้น ตาตื้น ซึ่งเป็นลักษณ์เฉพาะถิ่น ไมส่ามารถลอกเลียนแบบได้ โดยปัจจุบันมีเกษตรกร
หันมาปลูกสับปะรดหวานท่าอุเทนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เปลีย่นจากการปลูกยางพาราที่มีราคาต่ำมาปลูกสับปะรดมากข้ึน 
และมรีาคาจำหน่ายหน้าสวนท่ีสูง ในส่วนของข้อดีของสับปะรดอยู่ทีใ่ห้ผลผลติติดต่อกันถึง 3 ปี ให้ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถเก็บเกีย่ว
ผลผลติในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพ่อค้าจาก มุกดาหาร อุบลฯ ร้อยเอ็ด และยโสธร มารับซื้อถึงสวน จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีช่วยสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรในพ้ืนท่ีเป็นจำนวนมากในทุกๆปี อีกทั้งผู้บริโภคเป็นท่ีช่ืนชอบในด้านรสชาติ และคณุภาพของผลผลิต จึงทำให้สับปะรดท่าอุ
เทนได้รบัการยอมรับเป็นอยา่งมาก 

สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลูกในภมูิประเทศท่ีเหมาะสม ท้ังสภาพภูมิประเทศ ท่ีเป็นลูกคลื่น 
ลอนตื้น ดินร่วนปนทราย ภมูิอากาศมีฝนตกสมำ่เสมอตลอดปี ส่งผลต่อคณุภาพสับปะรด แม้ไม่มีการรดน้ำเพิ่มเติมผลผลิตที่ได้ก็ยังหวานฉ่ำ 
ผนวกกับประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงภูมิปัญญาความเอาใจใส่ในการจัดการ การปกป้องผลผลติไม่ใหโ้ดนแดด ทำให้ได้สับปะรดที่มี
เนื้อละเอียดแน่นสเีหลืองเขม้ ตาตืน้ รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กดัลิ้น และไมร่ะคายคอ แกนหวาน กรอบรับประทานได้ แตกต่างไปจากพันธุ์
เดิม สับปะรดท่าอุเทน ไดร้ับรางวลัชนะเลศิอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ป ีช้อน จากการประกวดสับปะรดระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร 
เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ 2549 และได้รับการขึ้นทะเบยีน “สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรม
ทรัพย์สินปัญญา ปี พ.ศ. 2557 

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุม่เกษตรกรที่ปลูกสับปะรด ในด้านของการผลิตสับปะรดที่มคีุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
สับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดมากข้ึน 
อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจากพ่อค้าคนกลางในช่วงที่ผลผลติมีจำนวนมากได้ ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
กระบวนการผลติ และผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตสับปะรดใหม้ีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผูบ้ริโภคยิ่งขึ้น 



อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มลีักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกันคล้ายลูกคลื่น ทางตอนบนของจังหวัด
เป็นภูเขาและพื้นท่ีสูง เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ ปลูกยางพาราและปลูกสปัปะรด มีเทือกเขาบรรทัดยาว 
165 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเป็นพรมแดนไทย-กัมพูชา ด้านตะวันตกและทางใต้ตดิชายฝั่งทะเล มีความยาว
ถึง 165.5 กิโลเมตร ทำให้มีป่าชายเลนเกิดขึ้นจำนวนมาก สภาพภมูิอากาศไมร่้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป มี
ฝนตกชุก เนื่องจากพ้ืนท่ีติดทะเลมีภูเขาโอบล้อม ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านประจำ และยัง
ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลอีกด้วย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 5,000 มม.ต่อปี แม้จะมีฝนตกชุก แต่ยังขาดแคลน
แหล่งเก็บกักน้ำที่มีคณุภาพ ทำใหน้้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ประชาชน
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีเ่พียงพอ 
พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการตดิตามและขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และ

คณะอนุกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดตราด และไดก้ล่าวในระหว่างการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอา่งเก็บน้ำคลองเขาลา้น
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไมรู้ด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดว่า 
เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให้พิจารณาโครงการ
จัดหาน้ำให้บรเิวณศูนย์ราชการณุย์ สภากาชาดไทย ช่ึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 
รับสั่งให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพหนมีาจากการสู้รบในประเทศกมัพูชา โดยกรมชลประทานไดด้ำเนินการสนอโดยอ่างเก็บนำ้
คลองเขาล้านฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2523 ส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ราชการุณยส์ภากาชาดไทย
เขาล้านได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรบรเิวณใกลเ้คียงกว่า 100 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่หน่วยปฏิบัตเิฉพาะ
กิจ ทหารพรานนาวิกโยธินท่ี 3 เขาล้านอีกด้วย 
พระราชดำริ ด้วยการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กข้ึน 2 อ่าง ในบริเวณใกล้เคียงกัน คือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว 
สำหรับอ่างเก็บนำ้คลองมะนาว ก่อสร้างเมื่อปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แกร่าษฎรในตำบลไมรู้ด จำนวน 450 คน 
120 ครอบครัว ช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร กว่า 650 ไร่ ให้สามารถปลูกพืชสวน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็น
การสนับสนุนการท่องเที่ยวให้แกพ่ื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วย 
องคมนตรีได้กล่าวเพิ่มเตมิว่า จังหวัดตราด มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สภาพท่ัวไปมฝีนตกชุก แต่ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่มีคณุภาพ ทำให้ช่วงฤดูแล้ง 
หรือฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้ง ต้นพืชและประชาชนขาดแคลนน้ำ แหล่งเก็บน้ำท้ัง 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนั้น เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2522-2523 เกษตรกรได้ประโยชน์มาก ในด้านการบริหารจดัการ มีการจดัตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อจัดการน้ำให้
ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเทา่เทียมกัน ปัจจุบันมีการดำเนินการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหนิ เพื่อเติมน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านกับอ่างเก็บ
น้ำคลองมะนาว 
ซึ่งมักขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะสรา้งประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีการดำเนินการแล้วกว่า 80 โครงการ เป็นฎีกาท่ีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือใน
พื้นที่ภาคกลางมีจำนวน 10 โครงการ แต่ละโครงการสามารถดำเนนิการให้แล้วเสร็จไดภ้ายในหนึ่งปี ขณะที่ประชาชนจะไดร้ับประโยชน์ได้อย่างยาวนาน 
ทางด้านนายชายดาว ขำวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รดู อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองมะนาว กลา่วว่า พ้ืนท่ีตรงนี้เป็น
ชายแดน ในอดีตมีการสู้รบแบบตอ่เนื่องหลายปี ขณะที่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประชาชนจะต้องขุดบ่อท่ีลึกและเกดิการแย่งน้ำกิน 
น้ำใช้ เพราะปริมาณน้ำน้อย บางรายต้องเดินทางไกลเพื่อมาเอานำ้ไปใช้ ทางการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ต่อมาประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน
บริจาคพื้นที่ทำกินเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำในหน้าฝน และมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งให้สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย 
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
หลังจากอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จ พ่ีนอ้งคลองมะนาวลูกบ้านผมดีใจมากต่างเฮกันเลย เพราะมีน้ำใช้ทั้งปี จนถึงทุกวันน้ีมีความเป็นอยู่ดี กินดี มีสวนทุเรียน แต่
ก่อนมีแต่ป่า มีแตย่างพารา ขณะนี้เปลี่ยนมาเป็นชาวสวน แตล่ะปสีร้างรายได้ดมีาก ทุกวันนี้มีน้ำใช้ไมข่าดแคลน โดยตนเองได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และ
พันธุ์ชะนี ปีน้ีผลผลิตดีมาก ประสบผลสำเร็จมาเป็นปีท่ี 4 แล้ว เราได้รับความรู้จากกรมส่งเสรมิการเกษตร และผสมผสานเรียนรูจ้ากภมูปิัญญาชาวบ้าน ได้รู้
ว่าทุเรียนชอบปุ๋ยอะไร และวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืช เราไม่เน้นใช้ยาเพราะจะมผีลกระทบกับผู้บริโภค แต่ต้องต้องหาวิธีมาจำกัด อาทิ การกำจัดหนอนด้วง 
โดยใช้อวนดักปลามาล้อมต้น 
ทำให้สามารถกำจัดด้วงตัวแม่ เพราะถ้ามาตดิก็จะขยายพันธ์ุไมไ่ด้ เลยทำให้ไม่มีปญัหาตัวด้วงกัดกินทำลายต้นทุเรียน การให้ปุย๋อย่างถูกหลัก และมีปุ๋ยอินทรีย์
ช่วย จะเป็นปุ๋ยขี้ค้างคาวหรือกระดูกป่นก็ใช้ได้ และควบคุมการออกดอกของต้นทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลติตามที่ต้องการ สำหรับผลผลิตทุเรียนจะมีล้ง (ผู้
รวบรวมผลไม้) มารับซื้อถึงสวน ปนีี้ถูกเหมาผลผลิตไปหมดแล้ว พันธุ์หมอนทองเหมาขายในกิโลกรัมละ 160 บาท ส่วนชะนไีด้กิโลกรมัละ 135 บาท 
“เมื่อมีน้ำทุกอย่างก็ดีขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกในตำบลไม้รดู 187 ครัวเรือน โดยตดิตั้งมิเตอร์เก็บเงินจากสมาชิกในการนำน้ำไปใช้ รายได้
นำมาเป็นทุนในการปรับปรุงบำรุงรักษาท้ังอ่างเก็บน้ำและระบบการให้บริการน้ำ รูส้ึกปลืม้ใจท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีทุกคนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
4 กล่าว 



 

เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เร่งพฒันายวุเกษตรกรจากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตาม
โครงการสร้างความเขม้แขง็กลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร จดัอบรมถ่ายทอดความรู้และทกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการเกษตรเบ้ืองตน้ต่อยอดภาคการเกษตรไทย 

        นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัการอบรมโครงการสร้างความเขม้แขง็
กลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร ผา่นกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร
เบ้ืองตน้ ระหวา่งวนัท่ี 5-6 เมษายน 2564 ณ หอ้งประชุมส านกัวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกยวุเกษตรกรใน
ระดบัอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลยัแม่โจแ้ละมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 40 ราย เขา้ร่วมอบรม โดยมี
อาจารย ์ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลยัแม่
โจ ้เป็นวิทยากรกระบวนการผูท้รงคุณวฒิุ บรรยายในหวัขอ้เหลียวหลงัมองเส้นทางท่ีผา่นมา เพื่อแลหนา้
อนาคตยวุเกษตรกรไทย ควบคู่กบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าแบบจ าลองธุรกิจ โดยเกษตรกรรุ่น
ใหม่ หรือ Young Smart Farmer พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความคิด องคค์วามรู้เพื่อพฒันาต่อยอดเชิง
ธุรกิจแก่ภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต 

 



 
จังหวัดระยอง  แถลงข่าวประชาสมัพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564 กระตุ้นให้เกดิกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรบันักท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบผลไม้ 
ด้วยพื้นท่ีจังหวัดระยองเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่ติดกับทะเล นอกจากทะเลทีส่วยงาม แล้วยังมสีวนผลไมจ้ำนวนมาก
เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมปิระเทศและภมูิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลใหม้ีพืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัของจังหวัด
จำนวนมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลองกอง สัปปะรดและสละ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม ของทุกปีจะเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจเดินทางมาทอ่งเที่ยว และสัมผสักับวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้  ซึ่งในปัจจุบัน
ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนผลไม้ ท่ีเปดิให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับได้ลิม้ 
ชิมรส ผลไม้สดๆจากสวนโดยตรง 
นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประเทศได้คลี่คลายไปในทางที่ดี มีการอนุญาตให้เปิดบริการขนส่งสาธารณะ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ในประเทศได้ รวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมใหม้ีการท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐบาลสนับสนุน
เพื่อให้เกิดผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ระลอกที่สอง และถูกจัดให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมสงูสุดและเข้มงวด ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผา่นมา  ในช่วงเวลา
ที่เกิดสถานการณ์นั้น พี่น้องประชาชนชาวระยองทุกคนได้ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดั จนสามารถลดจำนวนผู้ป่วยลง  
อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณจ์ะดีขึ้น แต่จังหวัดระยอง ยังคงให้ความสำคญัต่อการปฏิบัตติามมาตรการอย่างเคร่งครัดจนวันนี้
จังหวัดระยองพร้อมแล้วท่ีจะชวนเชิญนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบในการรับประทานผลไม้ ให้มาเที่ยวยังจังหวัดระยอง แหล่งผลติผลไม้ที่
สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรยีน ซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ “ทุเรียนระยอง”มีชื่อเสียงด้านรสชาติ ความอร่อย เป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 
นอกจากน้ีจังหวัดระยองให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร โดยประกาศเป็นวาระจังหวดั จึง
มุ่งพัฒนาคุณภาพผลไม้ใหไ้ด้มาตรฐานและปลอดภยั สนับสนุนผลไมท้ี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  (Good Agricultural 
Practice) ไปสู่ผูบ้ริโภคโดยนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต QR Code มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป็นการ
ประชาสมัพันธ์แหล่งผลิตคณุภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
สำหรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ปัจจุบนัจังหวัดระยอง มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ที่ข้ึนทะเบียน จำนวน 76 สวน เป็นสวน
ผลไม้ เปดิบริการให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ในลักษณะซื้อช่ังนั่งทานในสวน และมีกจิกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวสวนผลไม้ นั่งรถราง 
หรือเดินชมสวนเรยีนรูส้ัมผสัวิถีเกษตร เลือกซื้อชิมทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จากสวนท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในฤดูกาลปี 
2564 นี้ ผลไม้ของจังหวัดระยอง จะเริ่มสุกแก่พร้อมให้นักท่องเที่ยวและผู้ช่ืนชอบผลไม้ไดร้ับประทาน โดยเริ่มตั้งแตเ่ดือนเมษายน 
จนถึงเดือนมิถุนายน เกษตรกรชาวสวนผลไมร้ะยองพร้อมให้การต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 



 

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเมืองระยอง แห่ตัดทุเรียนหมอนทองให้เจ้าหน้าที่เกษตรตรวจเปอร์เซ็นแป้งหาความอ่อน
แก่ทุเรียน เพ่ือขอใบรับรองคุณภาพก่อนตัดขายสร้างความั่นใจให้กับผู้บริโภค 

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง พากันตัดทุเรียนหมอนทองภายในสวนของตัวเอง นำมาให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดระยอง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่
ลงพื้นที่อำเภอแกลง และเขาชะเมา ตรวจหาเปอร์เซ็นแป้ง หรือความอ่อนแก่ของทุเรียนให้เกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน 

นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงาน
เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามประกาศของจังหวัดระยอง ได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทอง ซึ่ง
เกษตรกรรายใดที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันที่ 10 เม.ย.นี้ ให้นำทุเรียนมาตรวจหาเปอร์เซ็นแป้งเนื้อแห้งที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง และเขาชะเมา โดยมีเกษตรกรชาวสวนในพื้นท่ีอำเภอแกลง จำนวน 200 ราย และ
อำเภอเขาชะเมา 57 ราย นำทุเรียนมาตรวจสอบ 

ทั้งนี้หากตรวจผ่านเกณฑ์เปอร์เซ็นแป้งที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด จะมีการออกใบรับรองให้ว่าทุเรียนได้คุณภาพ 
สามารถนำไปยืนยันกับล้งรับซื้อทุเรียนได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามมีผลผลิตของเกษตรกรบางรายที่ยัง
ไม่ได้คุณภาพ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการกำหนดวันเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่อไป. 







ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชา 
1.ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ 
2.ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา 
3.การประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพ่ือให้ผู้ว่าฯพิจารณาให้ความเห็น (กรณีพ้ืนที่ปลูกตั้งอยู่
ต่างจังหวัด) 
4.เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
5.เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6.ออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
– เอกสารของวิสาหกิจชุมชน 
1.หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของวิสาหกิจชุมชน (กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ที่วิสาหกิจชุมชน) เอกสารอ่ืน ๆ 
1.โครงการการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย 
2.มาตรการรักษาความปลอดภัย 
3.คำสั่งกำหนดรายชื่อ ผู้ที่สามารถเข้า-ออกในพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชา พร้อมแนบหนังสือรับรองตนว่าไม่มีประวัติ หรือพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4.แนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) การขนส่ง การทำงาน 
5.ผลการสอบประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ดำเนินกิจการ ซึ่งตรวจสอบโดยศูนย์ตรวจสอบประวัติ
บุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

• คู่มือขออนุญาต ‘ปลูกกัญชา’ วิสาหกิจชุมชน-เกษตรกร (จบ) 
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