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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมบริโภค
ทั้งในและต่างประเทศทั้งในลักษณะผลดิบ ผลสุก และผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทย
นั้นเหมาะสมเอ้ือส าหรับการเพาะปลูกมะม่วงได้แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้มะม่วงเป็นหนึ่งในผลไม้
เศรษฐกิจที่ถูกก าหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งมะม่วง
เป็นพืชที่มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุดโดยปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง 200 ,830 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 913,788.60 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 433,474.66 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 1 ล้านตัน 
เฉลี่ย 2,082 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การผลิตมะม่วงมีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่และ
ผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึ้น 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดกิจกรรมเชิญชวนบริโภคมะม่วง
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการบริโภคภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ให้ผลผลิตออกสู่
ตลาดจ านวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมคม-มิถุนายนของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ประชาชน
ให้การตอบรับและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงด้วยดีเสมอมา เช่นที่จังหวัดล าพูน ได้จัดแคมเปญ “ล าพูน
มหานครแห่งมะม่วง” ขึ้น เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคสนับสนุนผลผลิตจากพ่ีน้องเกษตรกร 
แนะน ามะม่วงที่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค อาทิ มะม่วงเขียวมรกต ซึ่งมี
ถิ่นก าเนิดอยู่ที่ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เกิดจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติจากการผสมพันธุ์ระหว่าง
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พันธุ์มะม่วงแก้วกับมะม่วงพันธุ์สามปี ผลดิบจะมีสีเขียวมรกต รสชาติมันกรอบ ผลแก่มีสีเขียวเข้ม ผลสุกผิวสี
เหลือง เมล็ดลีบ รสหวานหอม มะม่วงมหาชนก เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน
และพันธุ์ซันเซท มีลักษณะเด่น คือ ผลยาวขนาดใหญ่ สีแดงแก้มแหม่ม เปลือกหนาเมล็ดแบนลีบ เนื้อมาก 
รสชาติอร่อย ผลดิบเปรี้ยว ผลสุกกลิ่นหอมรสหวานอมเปรี้ยว มีเส้นใยและเป็นมะม่วงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ หรือมะม่วงพันธุ์ยู่เหวิน มีถิ่นก าเนิด
ที่ไต้หวัน รสชาติขณะยังดิบหรือห่ามจะหวานมันปนเปรี้ยวนิด ๆ อร่อยเหมือนกินมะม่วงมันทั่วไป เมื่อผลสุก
เนื้อในผลจะเป็นสีเหลืองเข้ม เนื้อไม่เละ ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานหอมชื่นใจมาก มะม่วงอาร์ทูอีทู มีถ่ินก าเนิดอยู่
ที่ประเทศออสเตรเลีย ผลมีลักษณะกลม เนื้อแข็ง ผลค่อนข้างใหญ่ น้ าหนักประมาณ 800 กรัม ต่อผล 
ปริมาณเนื้อผลประมาณ 81.61% เมื่อสุกผิวผลจะมีสีเหลืองอมแดง เนื้อสีเหลืองมะนาว ไม่มีเสี้ยน รสหวาน
เพียง 18 องศาบริกซ์ เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการมะม่วงที่ไม่มีรสหวานจัด มะม่วงงาช้างแดง มีถิ่นก าเนิด
จากประเทศไต้หวันแล้วกระจายพันธุ์ปลูกในเขตร้อนไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ผลมีขนาดใหญ่ โตเต็มที่มี
น้ าหนัก 3.5-4.2 กิโลกรัมต่อผล รูปทรงของผลสวย ปลายผลงอนเหมือนกับงาช้าง ผลอ่อน รสชาติเปรี้ยว
กรอบฉ่ าน้ า ผลแก่จัดยังไม่ถึงสุกมีรส หวานปนมันเหมือนกับเนื้อของมะม่วงเขียวเสวยของไทยทุกอย่าง ผลสุก
เนื้อในเป็นสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานหอมเนื้อไม่เละแม้สุกงอม ไม่มีเสี้ยน วัดความหวานของผลสุกได้
ประมาณ 15-18 องศาบริกซ์ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาการบริหาร
จัดการผลผลิต เกิดจากผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ท าให้การ
ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดจึงต้องพ่ึงพาตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ท าให้ต้องประสบ
ปัญหาด้านราคาในช่วงที่ผลผลิตมะม่วงในฤดูออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก รวมทั้งจ านวนโรงงาน
แปรรูปผลผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตมะม่วงยังมีไม่เพียงพอที่จะรองรับผลผลิตที่เหลือเกินความ
ต้องการของตลาดการบริโภคสดเพื่อน าไปแปรรูป 
“กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ พัฒนาการแปรรูป
และการตลาด เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ วางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้าง
สมดุล ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้า เกษตร จนถึงการเชื่อมโยงตลาด กับ
ภาคเอกชนแบบประชารัฐ โดยด าเนินการภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเกษตรกร
ชาวสวนมะม่วงซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงทั่วประเทศไทย กว่า 70 กลุ่ม มีสมาชิกมากกว่า 
400 ราย เกิดเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านการควบคุมคุณภาพมะม่วงให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการส่งออกและมีอ านาจการต่อรองกับตลาดในชื่อของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย” อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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เกษตรแนะชาวสวนมะม่วง ผลิตสินค้าคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมเชิญชวน

ผู้บริโภคภายในประเทศ ร่วมกันสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทย 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมบริโภค

ทั้งในและต่างประเทศทั้งในลักษณะผลดิบ ผลสุก และผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทย
นั้นเหมาะสมเอ้ือส าหรับการเพาะปลูกมะม่วงได้แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้มะม่วงเป็นหนึ่งในผลไม้
เศรษฐกิจที่ถูกก าหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 – 2570 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล  ซึ่งมะม่วง
เป็นพืชที่มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุดโดยปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง 200,830 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 913,788.60 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 433,474.66 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 1 ล้านตัน 
เฉลี่ย 2,082 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การผลิตมะม่วงมีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่และ
ผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดกิจกรรมเชิญชวนบริโภคมะม่วง
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการบริโภคภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ให้ผลผลิตออกสู่
ตลาดจ านวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมคม-มิถุนายนของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ประชาชน
ให้การตอบรับและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงด้วยดีเสมอมา เช่นที่จังหวัดล าพูน ได้จัดแคมเปญ “ล าพูน
มหานครแห่งมะม่วง” ขึ้น เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคสนับสนุนผลผลิตจากพ่ีน้องเกษตรกร 
แนะน ามะม่วงที่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค อาทิ มะม่วงเขียวมรกต ซึ่งมี
ถิ่นก าเนิดอยู่ที่ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เกิดจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติจากการผสมพันธุ์ระหว่าง
พันธุ์มะม่วงแก้วกับมะม่วงพันธุ์สามปี ผลดิบจะมีสีเขียวมรกต รสชาติมันกรอบ ผลแก่มีสีเขียวเข้ม ผลสุกผิว     



5 

 

 

สีเหลือง เมล็ดลีบ รสหวานหอม มะม่วงมหาชนก เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมะม่วงพันธุ์         
หนังกลางวันและพันธุ์ซันเซท มีลักษณะเด่น คือ ผลยาวขนาดใหญ่ สีแดงแก้มแหม่ม เปลือกหนาเมล็ดแบนลีบ 
เนื้อมาก รสชาติอร่อย ผลดิบเปรี้ยว ผลสุกกลิ่นหอมรสหวานอมเปรี้ยว มี เส้นใยและเป็นมะม่วงที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ หรือมะม่วงพันธุ์ยู่เหวิน 
มีถิ่นก าเนิดที่ไต้หวัน รสชาติขณะยังดิบหรือห่ามจะหวานมันปนเปรี้ยวนิด ๆ อร่อยเหมือนกินมะม่วงมันทั่วไป 
เมื่อผลสุกเนื้อในผลจะเป็นสีเหลืองเข้ม เนื้อไม่เละ ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานหอมชื่นใจมาก มะม่วงอาร์ทูอีทู มีถ่ิน
ก าเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ผลมีลักษณะกลม เนื้อแข็ง ผลค่อนข้างใหญ่ น้ าหนักประมาณ 800 กรัม    
ต่อผล ปริมาณเนื้อผลประมาณ 81.61% เมื่อสุกผิวผลจะมีสีเหลืองอมแดง เนื้อสีเหลืองมะนาว ไม่มีเสี้ยน   
รสหวานเพียง 18 องศาบริกซ์ เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการมะม่วงที่ไม่มีรสหวานจัด มะม่วงงาช้างแดง มี
ถิ่นก าเนิดจากประเทศไต้หวันแล้วกระจายพันธุ์ปลูกในเขตร้อนไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ผลมีขนาดใหญ่ 
โตเต็มที่มีน้ าหนัก 3.5-4.2 กิโลกรัมต่อผล รูปทรงของผลสวย ปลายผลงอนเหมือนกับงาช้าง ผลอ่อน รสชาติ
เปรี้ยวกรอบฉ่ าน้ า ผลแก่จัดยังไม่ถึงสุกมีรส หวานปนมันเหมือนกับเนื้อของมะม่วงเขียวเสวยของไทยทุกอย่าง 
ผลสุกเนื้อในเป็นสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานหอมเนื้อไม่เละแม้สุกงอม ไม่มีเสี้ยน วัดความหวานของผลสุกได้
ประมาณ 15-18 องศาบริกซ์ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาการบริหาร
จัดการผลผลิต เกิดจากผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ท าให้การ
ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดจึงต้องพ่ึงพาตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ท าให้ต้องประสบ
ปัญหาด้านราคาในช่วงที่ผลผลิตมะม่วงในฤดูออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก รวมทั้งจ านวนโรงงาน
แปรรูปผลผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตมะม่วงยังมี ไม่เพียงพอที่จะรองรับผลผลิตที่เหลือเกินความ
ต้องการของตลาดการบริโภคสดเพื่อน าไปแปรรูป  

“กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ 
พัฒนาการแปรรูปและการตลาด เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ วางระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด สร้างสมดุล ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร จนถึงการ
เชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ โดยด าเนินการภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ และเกษตรกรชาวสวนมะม่วงซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงทั่วประเทศไทย กว่า 70 กลุ่ม 
มีสมาชิกมากกว่า 400 ราย เกิดเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านการควบคุมคุณภาพมะม่วง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกและมีอ านาจการต่อรองกับตลาดในชื่อของสมาคมชาวสวนมะม่วง
ไทย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอริยา แก้วพิมล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ลงพ้ืนที่อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี เพ่ือติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตร 
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย  พรก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ ณ ที่ท าการกลุ่ม หมู่ที ่10 ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการประกอบการโดยคนในชุมชน
เพ่ือจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ตอบสนองการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและ
ชุมชน ท าให้ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้เข้ารับการจดทะเบียนในประเภทกิจการผลิต
สินค้าเกษตรและให้บริการ รวม 655 กลุ่ม และสามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบการที่สร้างงานสร้างรายได้
แก่คนในชุมชน  

 
นางมารีก๊ะ หวังจิ ประธานกลุ่มฯเปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ 

อ าเภอโคกโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่ จ านวน 60 ราย ประกอบ
กิจกรรมแปรรูปมะพร้าวซึ่งพบได้มากในพ้ืนที่และประสบปัญหาราคาตกต่ า มีการน ามาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิต
เป็นน้ ามะพร้าวสกัดเย็นและใช้เป็นวัตถุดิบในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆอีก เช่น สบู่สมุนไพร โลชั่น แชมพู 
น้ ามันนวดสมุนไพร และน้ ามันหมักผมสมุนไพร ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีได้เข้ามาส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาสถานประกอบการโดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิต 
รวมถึงอาคารที่ตั้งกลุ่ม เพ่ือให้มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มฯ ได้มีการจ าหน่ายผ่านหน้าร้านในชุมชน วางจ าหน่ายในโรงพยาบาล และผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

 
 


