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“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ประเดิมส่งออก “มะม่วง
น้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ล็อตแรก 20 ตัน ไปเกาหลีใต้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) และหน่วยงานพนัธมติร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน ้าดอกไม้” เกรดพเิศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยัง
เกาหลีใต้เที่ยวบินแรก 20 ตัน และจะจัดส่งต่อเน่ืองจนครบ 13 เที่ยวบิน รวมจ านวน 260 ตัน มั่นใจช่วยเพิม่มูลค่า
การส่งออก และสร้างโอกาสให้กบัผู้ประกอบการผลไม้ไทย 

เม่ือวนัท่ี 7 มี.ค. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการผลิตสินคา้เกษตรเป็นอยา่งมาก โดยสินคา้เกษตรท่ีผลิตตอ้ง
มีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภยั และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดงักล่าว โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมแปลงให้มีความพร้อมส าหรับตรวจ
ประเมินมาตรฐานแปลงเบ้ืองตน้ ซ่ึงในปี 2564 มีเกษตรกรย่ืนขอรับการรับรองคุณภาพไมผ้ลทั้งหมด จ านวน 
15,642 ราย 18,336 แปลง พ้ืนท่ี 223,969 ไร่ และผา่นการประเมินในเบ้ืองตน้ จ านวน 12,550 ราย 
14,713 แปลง พ้ืนท่ี 192,230 ไร่ เพื่อด าเนินการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
พืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ได้
ก าหนดแนวทางบริหารจดัการผลไม ้ท่ีเนน้ความสอดคลอ้งตามยคุสมยัปัจจบุนัท่ีมีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีอ านวย
ความสะดวกมากขึ้นในยคุ 4.0 ตลอดจนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเนน้ช่องทางการซ้ือขาย
ออนไลน์ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกระจายไดสู้ง เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการขายแบบใหม่ ไม่ตอ้งพึ่งพ่อคา้คนกลาง 
เนน้การป้องกนัพึงระวงัตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บเก่ียวและการจดัการในสวนผลไมจ้นถึงการขนส่งไป
ยงัผูบ้ริโภคให้มีการปฏิบติัท่ีปลอดภยั และไดว้างแนวทางการขบัเคล่ือนตามยทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิตตั้งแตต่น้น ้า กลาง
น ้า และปลายน ้า 
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ปัจจุบนั เกาหลีใตอ้นุญาตใหน้ าเขา้ผลไมไ้ทยได ้6 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วงน ้าดอกไม ้มะม่วงแรด ทุเรียน มงัคุด สับปะรด กลว้ย 
และมะพร้าว ซ่ึงมะม่วงน ้าดอกไมท่ี้ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากรสชาติ “หวาน หอม อร่อย” เป็นท่ีถูกปากของคน
เกาหลีใต ้ตลาดส่งออกท่ีมีศกัยภาพส าหรับมะม่วงน ้าดอกไม ้คือ เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น และจีน ดงันั้น การส่งเสริมการผลิตและ
ผลกัดนัมะม่วงส่งออก ผลผลิตตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภยัจากโรคแมลงศตัรูพืช และปลอดภยัจากสารเคมี
ตกคา้ง ผลตอ้งสวยซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งมีการห่อผลและอบไอน ้าก่อนส่งออกผา่นความร้อน (Vapour Heat 

Treatment) ท่ีอุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใชเ้วลา 20 นาที เพื่อป้องกนัหนอนแมลงวนัผลไม ้ตอ้งปลูกใน
สวนผลไมท่ี้ถูกจดัขึ้นเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศเกาหลีใต ้โดยไดรั้บการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ
ไทย และผา่นการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น Plant Quarantine ของประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงจะมีการตรวจสอบใน
ระดบัท่ีเขม้ขน้พอๆ กบัญ่ีปุ่ น ส าหรับระยะเก็บเก่ียวเพ่ือการส่งออกของมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง เปอร์เซ็นตค์วามแก่จะอยูท่ี่ 
80% เน้ือค่อนขา้งละเอียด ผิวมีนวลเลก็นอ้ย สีเหลืองอ่อนขนาดท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งออกอยูร่ะหว่าง 250-550 

กรัม/ผล แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด S น ้าหนกั 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M น ้าหนกั 281-350 กรัม/ผล, ขนาด 
L น ้าหนกั 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL น ้าหนกั 451-550 กรัม/ผล 

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดปัญหาการปิดด่านชายแดน เช่น การขนส่งทางบกในประเทศ
เวียดนามจะเปิดด่านเพียง 7 ชัว่โมง/วนั ท าให้ไม่สามารถขนส่งไป-กลบัไดท้นั และการขนส่งทางบกไปประเทศจีน ยงัไม่มี
การเปิดด่านชายแดนมากนกั ในขณะท่ีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตมะม่วงหลกั
โดยเฉพาะเกรดรอง ก็ไม่สามารถด าเนินการซ้ือขายไดโ้ดยปกติ ประกอบกบัมะม่วงเกรดคุณภาพดีท่ีส่งออกไปเกาหลีใต ้
และญ่ีปุ่ น ก็ประสบปัญหาค่าระวางเคร่ืองบินท่ีสูงมาก ท าให้ผูป้ระกอบการแบกรับตน้ทุนท่ีสูงขึ้น การซ้ือขายมะม่วงจึงเกิด
การหดตวัเป็นอยา่งมาก คาดว่าจะมีผลผลิตมะม่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาผลผลิตลน้ตลาดไม่สามารถส่งออกได ้และ
เป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศไทยท่ีจะเผชิญกบัปัญหาดงักล่าว จ านวน 21 จงัหวดั พ้ืนท่ีปลูกมะม่วงประมาณ 
621,000 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 743,700 ตนั โดยจะมีผลผลิตในฤดูท่ีกระจุกตวั (Peak) จ านวน 
446,220 ตนั หรือคดิเป็นร้อยละ 60 และเฝ้าระวงัเดือนเมษายนท่ีจะมีผลผลิตออกมาก 223,110 ตนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30 ท าให้ภาคการเกษตรตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงกา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ โดยยกระดบัผลผลิตทางการ
เกษตร ภายใตน้โยบาย "เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด" ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกนัสร้าง 
Single Big Data โดยใชข้อ้มูลจากฐานเดียวกนั ภายใตย้ทุธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ดงันั้น การจดังานเปิดตวัส่งออก
ผลไมไ้ทยผา่นการขนส่งทางอากาศไปยงัประเทศเกาหลีใต ้จ านวน 20 ตนัในเท่ียวบินแรกคร้ังน้ี และจะมีการขนส่ง
มะมว่งน ้าดอกไมไ้ปยงัเกาหลีใตอี้กต่อเน่ืองรวม 13 เท่ียวบิน ๆ ละ 20 ตนั รวมทั้งส้ิน 260 ตนั จะช่วยแกปั้ญหา
เร่งด่วนดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไมท่ี้คาดว่าจะออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 
ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย”์ ไดเ้ป็นอยา่งดี และขณะน้ีก็ไดมี้การหารือกบักรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์เก่ียวกบัความร่วมมือเพ่ือผลกัดนัการส่งออกผลไมช้นิดอ่ืน ๆ เช่น ทเุรียน มงัคุด มะพร้าวอ่อน รวมทั้ง
พืชผกัส าหรับเป็นเคร่ืองแกงต่อไปในอนาคต”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

 



 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
เตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ปี 2564 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 มีนาคม 2564) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาญณรงค์ พวง
สั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกว่า 100 คน เข้า
ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือ
ทะเลไทยเพชรบุรี  จำกัด  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

            นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันนี้ ได้นำเกลือทะเลมาเป็นผลผลิต
หลักในการจัดงาน ซึ่งการทำนาเกลือ ถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอบ้านแหลม และจังหวัด
เพชรบุรียังเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือทะเลมากท่ีสุดของประเทศ โดยกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่  (Field Day) จะเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่ฤดูการ
ผลิตใหม่ปี 2564 เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำนาเกลือ ที่จะช่วยให้การ
ผลิตในฤดูกาลใหม่ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ที่จะทำ
ให้พ่ีน้องเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว ต่อจากนั้น ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจแพปลาชุมชน 
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย  

            สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ได้มีสถานีการถ่ายทอดความรู้ 4  สถานี คือ การผลิตเกลือทะเล, 
การพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือทะเล,การแปรรูปเกลือทะเล และนวัตกรรมขนย้ายเกลือทะเล อีกท้ังยังมีการ
จัดนิทรรศการให้ความรู้และการออกหน่วยให้บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 



 



 



 

เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม ่
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา 

 
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นายวัลลภ คีรีแลง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ
นิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ปี 2564 
โดยมีนายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอนิคมพัฒนามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้
จัดบูธนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการด้านการเกษตรและฐานการเรียนรู้ พร้อมกับแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัวและไม้ยืนต้นให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

 

นายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น ให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ และเป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้ ที่นำองค์ความรู้ที่
เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร นำมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ นอกจากจะเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาด ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
แล้ว เกษตรกรยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้อีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้ ได้จัดฐาน
เรียนรู้ให้เกษตรกรได้ศึกษาในด้านการเกษตรจำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกและการ
ดูแลรักษาสับปะรด การเลี้ยงไก่ไข่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 17 หน่วยงานมาให้ความรู้และแนะนำ
แก่เกษตรในครั้งนี้. 

 



ใบบัวบกทอดกรอบปรุงรส ของดีสร้างสรรค์จากกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อม
แช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปลูกขม้ินในกระสอบส่งขายโรงพยาบาล จ.สตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนทีใ่นพระราชนุเคราะห ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมบริการให้ความรู้ด้านเกษตรครบ
วงจรแก่เกษตรกร 

 

จ.นครพนม จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พร้อมบริการใหค้วามรู้ดา้นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร 

            นายธวชัชยั รอดงาม รองผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร พร้อม
บริการใหค้วามรู้ดา้นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร ณ บริเวณโรงเรียนบา้นอูนนา ต าบลบา้นผึ้ง ต าบลนา
งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม โดยมีนางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม กล่าว
รายงานถึงวตัถุประสงคข์องการจดังาน พร้อมดว้ยหวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมพิธี โดยมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีมารับบริการจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขจ านวนมาก นอกจากน้ียงัไดมี้การมอบพนัธ์ุปลา มอบพนัธ์ุพืช ยา
รักษาสัตว ์และบริการต่างๆ อีกมากมาย  

            โดยมีเกษตรกรเขา้รับการบริการมากกวา่ 300 ราย จากเกษตรกรในพ้ืนท่ีนางวัและ
ใกลเ้คียง เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ริการแก่เกษตรกร เพื่อแกไ้ขปัญหา
ดา้นการผลิตท่ีรวดเร็ว ทัว่ถึง ครบถว้น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการ
ความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วม
พฒันา  แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรใหส้ามารถท าการผลิตทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ



ยัง่ยนื โดยเป็นการปฏิบติังานในเชิงรุกท่ีท าใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาไดรั้บบริการทาง
การเกษตร อาทิ การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉยัโรคพืช โรคสัตว ์โรคสัตวน์ ้า รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคูก่นัไป  

            ซ่ึงภายในงานประกอบดว้ย การใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ คลินิกดิน คลินิก
พืช คลินิกขา้ว คลินิกปศสุัตว ์คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบญัชี คลินิก
ยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกอ่ืนๆ พร้อมจดักิจกรรม
เสริม คือ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้าน
จ าหน่ายสินคา้แปรรูป สินคา้เกษตรจากกลุม่เกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกลุม่วสิาหกิจชุมชนและ
ภาคเอกชน 

 


