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กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิ ดตัวส่ งออก “มะม่วงน้าดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิ ดตัวส่งออก “มะม่วง
นํ้าดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้ มัน่ ใจช่วยเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออก และสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการผลไม้ไทย
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า กรมฯ ได้
เดินหน้าแก้ปัญหาเร่ งด่วนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไม้ที่คาดว่า จะออกสู่ตลาดเป็ น
จํานวนมาก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ได้รับจาก นายจุรินทร์
โดยที่ผา่ นมาได้ประสานงานและเจรจาหารื อกับ กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริ ษทั การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั Profreight Group (ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์) และ
บริ ษทั Swift จํากัด (ผูค้ า้ และผูส้ ่งออกผลไม้ไทย) ในการขนส่งผลไม้ไทย เช่น มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด ทางอากาศไปยังประเทศ
เป้าหมาย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาด เพิ่มมูลค่าการส่ งออก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบั
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมัน่ ของสิ นค้าไทย อันจะนําไปสู่ การขยายตัวทาง
การค้าของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการหารื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่ วมกันในการจัดงานเปิ ดตัวการส่ งออกผลไม้ไทยผ่านการ
ขนส่ งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ โดยนําร่ องส่ งออกมะม่วงนํ้าดอกไม้เกรดพิเศษด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย ไป
ยังตลาดเกาหลีใต้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็ นเที่ยวบินแรก จํานวน 20 ตัน ณ เขตปลอดอากรและคลังสิ นค้า ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ โดยจะมีการขนส่ งมะม่วงนํ้าดอกไม้ไปยังเกาหลีใต้รวม 13 เที่ยวๆ ละ 20 ตัน รวมทั้งสิ้ น 260 ตัน
กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่ วมกันในการจัดงานแถลงข่าวความ
ร่ วมมือในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อเป็ น
การส่งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าผลไม้ไทย และการผลักดันตามนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกให้กบั ผลไม้
ไทย ซึ่งเป็ นประเด็นสําคัญที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มอบหมาย
ให้กรมฯ ดําเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศได้จดั กิจกรรมเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้อย่างต่อเนื่องรวมกว่า
38 กิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ในตลาดต่างๆ ทัว่ โลก การส่ งเสริ มการขายผ่าน
ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) การจัดกิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในภูมิภาคจีน การจับคู่เจรจา
สิ นค้าอาหารฮาลาลและผัก ผลไม้สด ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ การจัดมหกรรมผลไม้ภาคตะวันออกใน
เดือนเมษายน และการจัดงานแสดงสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตสิ นค้าเกษตรเป็ นอย่างมาก โดยสิ นค้าเกษตรที่ผลิตต้องมี
คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่งกรมส่งเสริ มการเกษตรได้กาํ หนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริ มให้เกษตรกรเตรี ยมแปลงให้มีความพร้อมสําหรับการขอรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป

สําหรับกรมส่งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ได้
กําหนดแนวทางบริ หารจัดการผลไม้ ที่เน้นความสอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบนั ที่มีเทคโนโลยีและเครื่ องมือสื่ อสารที่อาํ นวย
ความสะดวกมากขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นช่องทางการซื้อขาย
ออนไลน์ซ่ ึงมีประสิ ทธิภาพในการกระจายได้สูง เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีการขายแบบใหม่ ไม่ตอ้ งพึ่งพ่อค้าคนกลาง
เน้นการป้ องกันพึงระวังตั้งแต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวและการจัดการในสวนผลไม้จนถึงการขนส่ งไปยัง
ผูบ้ ริ โภคให้มีการปฏิบตั ิที่ปลอดภัย และได้วางแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ตลาดนําการผลิตตั้งแต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า
ปัจจุบนั เกาหลีอนุญาตให้นาํ เข้าผลไม้ไทยได้ 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงนํ้าดอกไม้ มะม่วงแรด ทุเรี ยน มังคุด สับปะรด
กล้วย และมะพร้าว ซึ่งมะม่วงนํ้าดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากรสชาติ “หวาน หอม อร่ อย” เป็ นที่ถูกปากของ
คนเกาหลี ตลาดส่ งออกที่มีศกั ยภาพสําหรับมะม่วงนํ้าดอกไม้ คือ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ดังนั้น
การส่งเสริ มการผลิตและผลักดันมะม่วงส่งออก ผลผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัยจากโรคแมลง
ศัตรู พืช และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผลต้องสวยซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการห่ อผลและอบไอนํ้าก่อนส่ งออกผ่านความร้อน
(Vapour Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใช้เวลา 20 นาที เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้ ต้องปลูกใน
สวนผลไม้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลี โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย
และผ่านการรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Plant Quarantine ของประเทศเกาหลี ซึ่งจะมีการตรวจสอบในระดับที่เข้มข้นพอๆ กับ
ญี่ปุ่น
สําหรับระยะเก็บเกี่ยวเพื่อการส่ งออกของมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง เปอร์เซ็นต์ความแก่จะอยูท่ ี่ 80% เนื้ อค่อนข้าง
ละเอียด ผิวมีนวลเล็กน้อย สี เหลืองอ่อนขนาดที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่งออกอยูร่ ะหว่าง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็ น 4 ขนาด คือ
ขนาด S นํ้าหนัก 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M นํ้าหนัก 281-350 กรัม/ผล, ขนาด L นํ้าหนัก 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL
นํ้าหนัก 451-550 กรัม/ผล
ด้าน นายสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั Profreight Group กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทํา
ให้การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศเกิดปัญหาขาดแคลนระวางบรรทุกและทําให้ค่าระวางมีอตั ราสู งขึ้นในปี ที่ผา่ นมาและมี
ผลกระทบต่อสิ นค้าเกษตรจําพวกผลไม้ในการส่งออกไปขายในต่างประเทศ ทางบริ ษทั ได้ร่วมมือกับการบินไทยโดยเซ็น
สัญญาเช่าเหมาลํา Boeing 777-300ER จํานวน 13 เที่ยวบิน จากกรุ งเทพ ไปอินชอน โดยมีเที่ยวบินออกทุกวันเสาร์ และ รับ
สิ นค้าจากประเทศเกาหลีใต้กลับมายังประเทศไทย
ทางบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์ในการมีระวางที่แน่นอนและราคาค่าขนส่ งที่เหมาะสมให้กบั ผู ้
ส่ งออกในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางบริ ษทั ต้องขอขอบคุณกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมส่งเสริ มการเกษตร บริ ษทั
การบินไทยจํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั Swift จํากัด ที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสําเร็ จด้วยดี
ด้านนางปภาวี สุธาวิวฒั น์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั Swift จํากัด กล่าวว่า บริ ษทั ได้ลงนามสัญญาบริ ษทั Profreight
Group) เพื่อจองพื้นที่ จํานวน 20 ตัน ต่อเที่ยวรวม 13 เที่ยวบิน ในการขนส่ งมะม่วงนํ้าดอกไม้เกรดพิเศษ โดยจะเป็ นการ
รวบรวมจากผูป้ ระกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆทัว่ ประเทศ ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก

ด้านนายสุวรรธนะ สี บุญเรื อง รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน บริ ษทั การบินไทยจํากัด
(มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยฯ ให้บริ การส่งสิ นค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ไปทัว่ โลก เพื่อช่วยให้สินค้าจากผูผ้ ลิตและ
เกษตรกรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น โดยการดําเนิ นงานครั้งนี้บริ ษทั ได้ลงนามสัญญากับบริ ษทั Profreight Group เพื่อ
จัดสรรการเช่าเหมาลําเที่ยวบิน ไปยังประเทศเกาหลีใต้ รวมจํานวนทั้งสิ้ น 13 เที่ยวบิน ด้วยเที่ยวบิน TG 656 ออกจากกรุ งเทพ
เวลา 23.30 น. ถึง กรุ งโซล เวลา 06.55 น. ซึ่งเที่ยวบิน วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็ นเที่ยวบินแรก นอกจากนี้ เครื่ องบินที่ทาํ
การบรรทุก สําหรับ เช่าเหมาลํา เป็ น 77B หรื อ Boeing 777-300ER ขณะที่การบินไทยยังให้บริ การ การขายแบบ Kilo Rate ใน
เส้นทางทั้งประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย
สําหรับการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังตลาดโลกในปี 2563 มีปริ มาณ 1,645,500 ตัน ลดลง 16.46% มีมูลค่า 104,257
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็ นการส่งออกมะม่วงสด 8,726 ตัน เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่า 1,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.36%
ทุเรี ยนสด 62,089 ตัน ลดลง 5.26% มูลค่า 65,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.30% และมังคุดสด 29,195 ตัน ลดลง 28.62% มูลค่า
15,020 ล้านบาท ลดลง 10.07%
ส่วนการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังเกาหลีใต้ ปี 2563 มีปริ มาณทั้งหมด 9,910 ตัน เพิม่ ขึ้น 9.96% มูลค่า 844 ล้านบาท
ลดลง 31.45 % โดยเป็ นการส่ งออกมะม่วงสด ปริ มาณ 8,170 ตัน ลดลง 20.28% มูลค่า 674 ล้านบาท ลดลง 34.60% ทุเรี ยนสด
1,100 ตัน เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่า 76.31 ล้านบาท ลดลง 11.41% และมังคุดสด 500 ตัน ลดลง 34.85% มูลค่า 83.48 ล้านบาท
ลดลง 20.18%

กรมส่งเสริ มกำรเกษตร ส่งมะม่วงล๊อตแรกไปเกำหลีใต้ หลังกระทบโควิด – 19
รำยกำรวันใหม่ วำไรตี้ ทำงสถำนีโทรทัศน์ Thai PBS

ส่งออก “มะม่วงน้ ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกำหลีใต้

เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2564 กระทรวงพำณิ ชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ กำรบินไทย เปิ ดตัวส่ งออก “มะม่วงน้ ำดอกไม้”
ประเดิมล็อตแรกไปเกำหลีใต้
กระทรวงพำณิชย์ โดยกรมส่ งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงำนพันธมิตร เปิ ดตัวส่งออก “มะม่วง
น้ ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสำยกำรบินไทยไปยังเกำหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนำคมนี้ มัน่ ใจช่วยเพิ่มมูลค่ำกำร
ส่งออก และสร้ำงโอกำสให้กบั ผูป้ ระกอบกำรผลไม้ไทย
นำยสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (DITP) กระทรวงพำณิชย์ เปิ ดเผยว่ำ กรมฯ ได้
เดินหน้ำแก้ปัญหำเร่ งด่วนด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งในสถำนกำรณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไม้ที่คำดว่ำ จะออกสู่ตลำดเป็ น
จำนวนมำก ตำมนโยบำย “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” ที่ได้รับจำกนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงพำณิชย์ โดยที่ผำ่ นมำได้ประสำนงำนและเจรจำหำรื อกับ กรมส่งเสริ มกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ บริ ษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) บริ ษทั Profreight Group (ผู ้
ให้บริ กำรด้ำนโลจิสติกส์) และ บริ ษทั Swift จำกัด (ผูค้ ำ้ และผูส้ ่งออกผลไม้ไทย) ในกำรขนส่งผลไม้ไทย เช่น มะม่วง ทุเรี ยน
มังคุด ทำงอำกำศไปยังประเทศเป้ำหมำย เช่น เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เพื่อรักษำส่ วนแบ่งตลำด เพิ่มมูลค่ำกำรส่ งออก และสร้ำง
โอกำสใหม่ๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบกำร รวมถึงเป็ นกำรส่ งเสริ มภำพลักษณ์ประเทศและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ของสิ นค้ำไทย อันจะ
นำไปสู่ กำรขยำยตัวทำงกำรค้ำของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลจำกกำรหำรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเห็นร่ วมกันในกำรจัดงำนเปิ ดตัวกำรส่ งออกผลไม้ไทยผ่ำนกำร
ขนส่ งทำงอำกำศไปยังตลำดต่ำงประเทศ โดยนำร่ องส่ งออกมะม่วงน้ ำดอกไม้เกรดพิเศษด้วยเที่ยวบินของสำยกำรบินไทย ไป
ยังตลำดเกำหลีใต้ ในวันที่ 6 มีนำคม 2564 เป็ นเที่ยวบินแรก จำนวน 20 ตัน ณ เขตปลอดอำกรและคลังสิ นค้ำ ท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยจะมีกำรขนส่ งมะม่วงน้ ำดอกไม้ไปยังเกำหลีใต้รวม 13 เที่ยวๆ ละ 20 ตัน รวมทั้งสิ้ น 260 ตัน
กรมส่งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมเห็นร่ วมกันในกำรจัดงำนแถลงข่ำวควำม
ร่ วมมือในกำรผลักดันกำรส่งออกผลไม้ไทยผ่ำนกำรขนส่งทำงอำกำศไปยังตลำดต่ำงประเทศ ในวันที่ 6 มีนำคม 2564 เพื่อเป็ น
กำรส่งเสริ มภำพลักษณ์สินค้ำผลไม้ไทย และกำรผลักดันตำมนโยบำยและมำตรกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรส่งออกให้กบั ผลไม้
ไทย ซึ่งเป็ นประเด็นสำคัญที่รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วำ่ กำiกระทรวงพำณิชย์ (นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มอบหมำย
ให้กรมฯ ดำเนินกำร ซึ่งกรมส่งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้จดั กิจกรรมเพื่อผลักดันกำรส่งออกผลไม้อย่ำงต่อเนื่องรวมกว่ำ
38 กิจกรรม อำทิ กำรจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ (Business Matching) ในตลำดต่ำงๆ ทัว่ โลก กำรส่ งเสริ มกำรขำยผ่ำน
ช่องทำงกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) กำรจัดกิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในภูมิภำคจีน กำรจับคู่เจรจำ
สิ นค้ำอำหำรฮำลำลและผัก ผลไม้สด ในภูมิภำ8ตะวันออกกลำงและแอฟริ กำเหนือ กำรจัดมหกรรมผลไม้ภำคตะวันออกใน
เดือนเมษำยน และกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ำอำหำรและเครื่ องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”
ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – พฤศจิกำยน 2564
ด้ านนายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่ำ ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วำ่ กำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรเป็ นอย่ำงมำก โดยสิ นค้ำเกษตรที่ผลิตต้องมี
คุณภำพมำตรฐำน ควำมปลอดภัย และตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ซึ่งกรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้กำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนเพื่อตอบสนองนโยบำยดังกล่ำว โดยกำรส่งเสริ มให้เกษตรกรเตรี ยมแปลงให้มีควำมพร้อมสำหรับกำรขอรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) จำกกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป
สำหรับกรมส่งเสริ มกำรเกษตรในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำและบริ หำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้
กำหนดแนวทำงบริ หำรจัดกำรผลไม้ ที่เน้นควำมสอดคล้องตำมยุคสมัยปัจจุบนั ที่มีเทคโนโลยีและเครื่ องมือสื่ อสำรที่อำนวย
ควำมสะดวกมำกขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 โดยเน้นช่องทำงกำรซื้อขำย
ออนไลน์ซ่ ึงมีประสิ ทธิภำพในกำรกระจำยได้สูง เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรขำยแบบใหม่ ไม่ตอ้ งพึ่งพ่อค้ำคนกลำง
เน้นกำรป้ องกันพึงระวังตั้งแต่ตน้ ทำงไปจนถึงปลำยทำง ตั้งแต่กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรในสวนผลไม้จนถึงกำรขนส่ งไปยัง
ผูบ้ ริ โภคให้มีกำรปฏิบตั ิที่ปลอดภัย และได้วำงแนวทำงกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ตลำดนำกำรผลิ ตตั้งแต่ตน้ น้ ำ กลำงน้ ำ
และปลำยน้ ำ
ปัจจุบนั เกำหลีอนุญำตให้นำเข้ำผลไม้ไทยได้ 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ ำดอกไม้ มะม่วงแรด ทุเรี ยน มังคุด สับปะรด
กล้วย และมะพร้ำว ซึ่งมะม่วงน้ ำดอกไม้ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด เนื่องจำกรสชำติ “หวำน หอม อร่ อย” เป็ นที่ถูกปำกของ
คนเกำหลี ตลำดส่ งออกที่มีศกั ยภำพสำหรับมะม่วงน้ ำดอกไม้ คือ เกำหลี ญี่ปุ่น และจีน ดังนั้น กำรส่ งเสริ มกำรผลิตและ
ผลักดันมะม่วงส่งออก ผลผลิตต้องมีคุณภำพมำตรฐำน สด สะอำด ปลอดภัยจำกโรคแมลงศัตรู พืช และปลอดภัยจำกสำรเคมี
ตกค้ำง ผลต้องสวยซึ่งเกษตรกรจะต้องมีกำรห่ อผลและอบไอน้ ำก่อนส่ งออกผ่ำนควำมร้อน (Vapour Heat Treatment) ที่
อุณหภูมิ 47 องศำเซลเซียสขึ้นไป ใช้เวลำ 20 นำที เพื่อป้ องกันหนอนแมลงวันผลไม้ ต้องปลูกในสวนผลไม้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศเกำหลี โดยได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และผ่ำนกำรรับรองจำก
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน Plant Quarantine ของประเทศเกำหลี ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบในระดับที่เข้มข้นพอ ๆ กับญี่ปุ่น สำหรับระยะเก็บ

เกี่ยวเพื่อกำรส่ งออกของมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทอง เปอร์เซ็นต์ควำมแก่จะอยูท่ ี่ 80% เนื้ อค่อนข้ำงละเอียด ผิวมีนวลเล็กน้อย สี
เหลืองอ่อนขนำดที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรส่งออกอยูร่ ะหว่ำง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็ น 4 ขนำด คือ ขนำด S น้ ำหนัก 250-280
กรัม/ผล, ขนำด M น้ ำหนัก 281-350 กรัม/ผล, ขนำด L น้ ำหนัก 351-450 กรัม/ผล, ขนำด LL น้ ำหนัก 451-550 กรัม/ผล
ด้ำน นำยสุวิทย์ รัตนจินดำ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั Profreight Group กล่ำวว่ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำ
ให้กำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศเกิดปัญหำขำดแคลนระวำงบรรทุกและทำให้ค่ำระวำงมีอตั รำสู งขึ้นในปี ที่ผำ่ นมำและมี
ผลกระทบต่อสิ นค้ำเกษตรจำพวกผลไม้ในกำรส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ ทำงบริ ษทั ได้ร่วมมือกับกำรบินไทยโดยเซ็น
สัญญำเช่ำเหมำลำ Boeing 777-300ER จำนวน 13 เที่ยวบิน จำกกรุ งเทพ ไปอินชอน โดยมีเที่ยวบินออกทุกวันเสำร์ และ รับ
สิ นค้ำจำกประเทศเกำหลีใต้กลับมำยังประเทศไทย ทำงบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำโครงกำรนี้ จะเป็ นประโยชน์ในกำรมีระวำงที่แน่นอน
และรำคำค่ำขนส่ งที่เหมำะสมให้กบั ผูส้ ่ งออกในฤดูกำลนี้ ซึ่งทำงบริ ษทั ต้องขอขอบคุณกรมส่ งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(DITP) กรมส่งเสริ มกำรเกษตร บริ ษทั กำรบินไทยจำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั Swift จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนให้โครงกำรนี้
ประสบควำมสำเร็จด้วยดี
ด้ำนนำงปภำวี สุธำวิวฒั น์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั Swift จำกัด กล่ำวว่ำ บริ ษทั ได้ลงนำมสัญญำบริ ษทั Profreight Group)
เพื่อจองพื้นที่ จำนวน 20 ตัน ต่อเที่ยวรวม 13 เที่ยวบิน ในกำรขนส่ งมะม่วงน้ ำดอกไม้เกรดพิเศษ โดยจะเป็ นกำรรวบรวมจำก
ผูป้ ระกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในภูมิภำคต่ำงๆทัว่ ประเทศ ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ ตลำดเป็ นจำนวนมำก
ด้ำนนำยสุวรรธนะ สี บุญเรื อง รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่หน่วยธุรกิจบริ กำรกำรบิน บริ ษทั กำรบินไทยจำกัด
(มหำชน) กล่ำวว่ำ กำรบินไทยฯ ให้บริ กำรส่ งสิ นค้ำเกษตรโดยเฉพำะผลไม้ไปทัว่ โลก เพื่อช่วยให้สินค้ำจำกผูผ้ ลิตและ
เกษตรกรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้รวดเร็ วมำกยิง่ ขึ้น โดยกำรดำเนิ นงำนครั้งนี้บริ ษทั ได้ลงนำมสัญญำกับบริ ษทั Profreight Group เพื่อ
จัดสรรกำรเช่ำเหมำลำเที่ยวบิน ไปยังประเทศเกำหลีใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้ น 13 เที่ยวบิน ด้วยเที่ยวบิน TG 656 ออกจำกกรุ งเทพ
เวลำ 2330น. ถึง กรุ งโซล เวลำ 06.55 น. ซึ่งเที่ยวบิน วันเสำร์ที่ 6 มีนำคม 2564 เป็ นเที่ยวบินแรก นอกจำกนี้ เครื่ องบินที่ทำ
กำรบรรทุก สำหรับ เช่ำเหมำลำ เป็ น 77B หรื อ Boeing 777-300ER ขณะที่กำรบินไทยยังให้บริ กำร กำรขำยแบบ Kilo Rate ใน
เส้นทำงทั้งประเทศเกำหลี และประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย
สำหรับกำรส่งออกผลไม้สดไทยไปยังตลำดโลกในปี 2563 มีปริ มำณ 1,645,500 ตัน ลดลง 16.46% มีมูลค่ำ 104,257
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็ นกำรส่ งออกมะม่วงสด 8,726 ตัน เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่ำ 1,953 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5.36%
ทุเรี ยนสด 62,089 ตัน ลดลง 5.26% มูลค่ำ 65,630 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 44.30% และมังคุดสด 29,195 ตัน ลดลง 28.62% มูลค่ำ
15,020 ล้ำนบำท ลดลง 10.07%
ส่ วนกำรส่ งออกผลไม้สดไทยไปยังเกำหลีใต้ ปี 2563 มีปริ มำณทั้งหมด 9,910 ตัน เพิ่มขึ้น 9.96% มูลค่ำ 844 ล้ำนบำท
ลดลง 31.45 % โดยเป็ นกำรส่ งออกมะม่วงสด ปริ มำณ 8,170 ตัน ลดลง 20.28% มูลค่ำ 674 ล้ำนบำท ลดลง 34.60% ทุเรี ยนสด
1,100 ตัน เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่ำ 76.31 ล้ำนบำท ลดลง 11.41% และมังคุดสด 500 ตัน ลดลง 34.85% มูลค่ำ 83.48 ล้ำนบำท
ลดลง 20.18%

อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตรเยี่ยมศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศู นย์ ผงึ้ )
ยา้ ยินดีต้อนรับและมอบความรู้ ให้ เกษตรกรเสมอ

วันนี้ ( 8 มี.ค.64) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร และ นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทํางานเข้าเยีย่ มชมจุดเรี ยนรู ้พร้อมกับมอบแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานการขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมและได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
เป็ นที่ระลึก ณ ที่ทาํ การศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ โดย นายฉัตรชัย สิ ทธิหาโคตร ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวขอเรี ยนเชิญพ่อแม่พี่นอ้ งเกษตรกรทุกท่านที่
สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง เลี้ยงจิ้งหรี ด และความรู ้ดา้ นการเกษตรอื่น ๆ โดยทางศูนย์ยนิ ดีที่จะ
ถ่ายทอดความรู ้ให้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีช่องทางทําการเกษตรเพิ่มขึ้น

สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ขับเคลื่อนงานศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน ผลักดันสู่ การพัฒนาเป็ นธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

สำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เร่ งขับเคลื่อนงำนศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน ผลักดันสู่
กำรเป็ นธุรกิจบริ กำรดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นดินปุ๋ ยระดับพื้นที่ ปี 2564 รุ่ นที่ 2
หลักสูตร กำรขับเคลื่อนงำนศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน สู่กำรพัฒนำธุรกิจบริ กำรดินและปุ๋ ยเพื่อ โดยมีนำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เป็ นประธำนเปิ ด ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อธิบดีกรมส่งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ กรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้ให้ควำมสำคัญของงำนด้ำนดินปุ๋ ย โดยกำรส่ งเสริ ม
ให้มีเทคโนโลยีกำรใส่ ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตตั้งแต่ ปี 2557 มำจนถึงปัจจุบนั โดยจัดตั้งศูนย์จดั กำรดิน
ปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) มำเป็ นหน่วยบริ กำรด้ำนดินและปุ๋ ยของชุมชนทัว่ ประเทศ รวมทั้งสิ้ น 882 ศูนย์ และจัดตั้งอยูใ่ นเขตภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 322 ศูนย์ ที่จะเป็ นกลไกสำคัญในกำรเชื่อมโยงกับ ศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิต
สิ นค้ำเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ในอนำคต เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่ วมกำรสัมมนำ จะได้รับกำรเพิ่มทักษะ องค์ควำมรู ้ และเกิด
เครื อข่ำยเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน ให้สำมำรถก้ำวสู่กำร
บริ หำรจัดกำร ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน ต้นแบบ ได้อย่ำงประสบควำมสำเร็จ
ด้ำนนำยดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่ำวว่ำ กำร
จัดอบรมครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เกิดทักษะในกำรเป็ นนักส่งเสริ มด้ำนกำรจัดกำรดิน และกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงมือ
อำชีพสำมำรถเป็ นพี่เลี้ยง (Coaching) ให้แก่เกษตรกรได้สร้ำงควำมพร้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบงำน ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.)ในกำรขับเคลื่อนขยำยผลผ่ำนกลไก ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กำรเชื่อมโยงเครื อข่ำย
ศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือสำมำรถขยำยผลกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตไปสู่ ศูนย์เรี ยนรู ้กำร
เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร และแปลงใหญ่

ศูนย์ ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร สร้ างผลผลิตดี มีคุณภาพ

ปัจจุบนั ปัญหำหนึ่งของกำรเกษตรคือ เกษตรกรยังไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งพันธุ์ดี และพันธุ์ดียงั มีรำคำแพง ในขณะที่
พืชหลำยชนิดยังต้องพึ่งพำกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศอยูม่ ำก กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร จึงได้จดั ตั้งศูนย์ขยำยพันธุ์พืช 10 แห่ง ทัว่
ประเทศ เพื่อรองรับกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืชในชั้นพันธุข์ ยำยและพันธุ์จำหน่ำยไปสู่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน
Young Smart Farmer แปลงใหญ่ ตลอดจนภำคีเครื อข่ำยที่มีควำมต้องกำร ผ่ำนกลไกงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในพื้นที่ และยัง
ผลิตรองรับพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหำโรคพืชแฝงติดไปกับต้นพันธุ์ เช่น ท่อนมันสำปะหลัง รวมทั้งกรณี ประสบปัญหำภัยพิบตั ิ
เช่น น้ ำท่วม ก็ได้สนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อให้เกษตรกรเพำะปลูกเป็ นแหล่งอำหำรและสร้ำงรำยได้ช่วงฟื้ นฟูพ้นื ที่
กำรเกษตร ดังนั้น กำรสร้ำงพืชพันธุ์ดีจึงช่วยส่ งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ดีและมีคุณภำพ
คุณวันชัย ไพรศรี จนั ทร์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขอ้ มูลว่ำ กำรผลิตพืชพันธุ์ดีถือว่ำ
เป็ นหัวใจสำคัญของกำรทำเกษตร เพรำะสำมำรถช่วยให้เกษตรกรมีตน้ พันธุ์พืชที่ดีไปปลูกเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและเพื่อ
กำรค้ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจและควำมเชื่อมัน่ ในอำชีพทำกำรเกษตร ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มี
คุณภำพ ส่ งจำหน่ำยได้รำคำดี จึงได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 เมื่อปี 2545 โดยทั้งประเทศจะมีศูนย์ขยำยพันธุ์อยู่

ด้วยกัน 10 แห่ง กระจำยอยูต่ ำมจังหวัดต่ำงๆ ดังนี้ เพชรบุรี ตรัง นครรำชสี มำ นครศรี ธรรมรำช บุรีรัมย์ พิษณุโลก
มหำสำรคำม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธำนี
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพโดยภำรกิจของ
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 มีหน้ำที่ขยำยและสนับสนุนพืชพันธุ์ดีให้กบั สำนักงำนเกษตรจังหวัดทั้ง 13 จังหวัด ทั้งภำคกลำงและ
ภำคตะวันตก ซึ่งทำงศูนย์ฯ จะมีกำรส่งเสริ มพันธุ์พืชให้กบั เกษตรกรที่ประสบภัยทำงธรรมชำติและกำรพัฒนำอำชีพทำง
กำรเกษตร โดยพืชที่สนับสนุนเป็ นพืชที่ผำ่ นกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เช่น กล้วยน้ ำว้ำมะลิอ่อง กล้วยหอมทอง สับปะรด MD2
และหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อคอิมพรู ฟ
“กำรดำเนินงำนของศูนย์ฯ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ซึ่งเป็ นนโยบำยที่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้กำหนดขึ้นมำ จะสนับสนุน
พืชอะไรให้เกษตรกร โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดมีหน้ำที่เข้ำไปสอบถำมข้อมูลจำกเกษตรกร เพรำะเป็ นหน่วยงำนที่ใกล้ชิด
กับเกษตรกรมำกที่สุด ว่ำเกษตรกรต้องกำรอะไร หลังจำกนั้นสำนักงำนเกษตรจังหวัดก็จะเข้ำมำวำงแผนร่ วมกับเรำ เมื่อมี
เกษตรกรที่ชดั เจน มีพ้นื ที่ที่ชดั เจน เรำก็จะมำผลิตพืชตำมเป้ำหมำยสนับสนุนออกไป ศูนย์ฯ ของเรำมีกำรเพำะเมล็ดพันธุ์พริ ก
ซุปเปอร์ฮอต เพื่อสนับสนุนเกษตรกรด้วย ซึ่งในหลำยๆ โครงกำรในแต่ละปี ไม่วำ่ พี่นอ้ งเกษตรกรจะประสบปัญหำอะไรก็
แล้วแต่ ทำงกรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้ผลิตพืชเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดที่รับผิดชอบอยูเ่ ป็ นประจำ แต่กำรทำงำน
หลักๆ ของเรำก็จะเน้นในเรื่ องของกำรผลิตและขยำยพันธุพ์ ืชที่ผำ่ นกำรเพำะเลี้ยงเนื้ อเยื่ออย่ำงเดียว” คุณวันชัย กล่ำว
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพ
คุณวันชัย เล่ำว่ำ ข้อดีของพืชที่ผำ่ นกระบวนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือสำมำรถขยำยพันธุ์พืชได้ในปริ มำณที่มำกและ
ใช้ระยะเวลำไม่นำน แต่สิ่งที่สำคัญและเป็ นหัวใจหลักของพืชที่เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะช่วยในเรื่ องของพืชมีควำมปลอดโรค โดย
โรคพืชต่ำงๆ จะไม่ติดไปกับต้นพันธุ์ จึงทำให้เกษตรกรได้พืชสำยพันธุ์ดี มีคุณภำพ พืชตรงตำมสำยพันธุ์ไปปลู กในแปลงของ
ตัวเอง
“ขั้นตอนแรกของกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ก็จะมีกำรทำงำนหลำยขั้นตอน วิธีกำรคร่ ำวๆ ก็คือ จะต้องมีกำรคัดเลือกพืช
พันธุ์ดี เป็ นพืชที่คดั มำจำกแปลงเกษตรกร หลังจำกได้พืชพันธุ์ดีแล้ว จะนำพืชนั้นเข้ำมำทำตำมกระบวนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่
โดยในขั้นตอนแรกจะฟอกฆ่ำเชื้อเพื่อให้พืชมีควำมสะอำด เมื่อพืชโตจนได้ขนำดก็จะนำมำตัดขยำยเพื่อเพิ่มปริ มำณ และนำมำ
ปลูกลงในสู ตรอำหำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่กระตุน้ กำรแตกกอ หลังจำกขยำยได้ระยะเวลำ 5-6 เดือน เมื่อพืชเริ่ มมีตน้ ที่สมบูรณ์
จึงชักนำให้พืชเกิดรำก ก็จะเสร็ จสิ้ นกระบวนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ” คุณวันชัย กล่ำว
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพโดยพืชพันธุ์ดี
ที่ผำ่ นกำรเพำะเลี้ยงเนื้ อเยื่อนั้น ก่อนที่จะส่ งถึงมือเกษตรกร ทำงศูนย์ฯ จะนำมำอนุบำลอีกครั้งหนึ่ง โดยล้ำงวุน้ อำหำรที่ติดกับ
รำกออกให้หมด เมื่อล้ำงอำหำรเสร็ จจะนำต้นพืชชำลงในถำดหลุม และนำไปดูแลในโรงเรื อนอนุบำล ในระยะนี้พืชมีอำยุกำร
อนุบำลที่แตกต่ำงกันไป อย่ำงเช่น พันธุ์กล้วย ใช้เวลำอนุบำลประมำณ 2 เดือน สับปะรด ใช้เวลำประมำณ 6 เดือน และ
หน่อไม้ฝรั่ง ใช้เวลำประมำณ 4 เดือน เมื่อครบกำหนดอนุบำลแล้วก็จะส่งต้นกล้ำพืชสนับสนุนให้กบั เกษตรกรนำไปปลูกได้
ทันที

ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพ“พืชพันธุ์ดีที่
เรำขยำยและสนับสนุนจะเป็ นพืชที่สำคัญทำงเศรษฐกิจ อย่ำงเช่น กล้วยน้ ำว้ำมะลิอ่อง สับปะรด MD2 เป็ นสับปะรดทำนผล
สด เนื้อกรอบ ที่เรำทำสนับสนุนให้กบั เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นอกจำกนี้ ยังมีหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อคอิมพรู ฟ ที่
เพำะขยำยให้เกษตรกรเครื อข่ำยอยูท่ ี่อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี ตอนนี้เครื อข่ำยขยำยไปถึงอำเภอนำมน จังหวัด
กำฬสิ นธุ์ เรำสนับสนุนไปเมื่อปี ที่แล้ว 23,000 ต้น ตอนนี้ เกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งสำมำรถส่ งผลผลิตเข้ำตลำดโลตัส ได้
มำตรฐำน GAP เป็ นผลงำนของศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 เอำไปขยำยผลในเขตภำคอีสำน” คุณวันชัย กล่ำว
ในเรื่ องของกำรจำหน่ำยพืชพันธุ์ดีให้กบั เกษตรกรนั้น คุณวันชัย บอกว่ำ รำคำจำหน่ำยพืชภำยในศูนย์เป็ นรำคำที่กรม
ส่ งเสริ มกำรเกษตรกำหนดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีพืชพันธุ์ดีปลูกในรำคำที่ถูกกว่ำท้องตลำด และเกษตรกรมัน่ ใจได้วำ่ พืชที่
ได้รับจำกทำงศูนย์ฯ นั้น เป็ นพืชที่ปลอดโรคและถูกต้องตำมสำยพันธุ์อย่ำงแน่นอน เพรำะกำรผลิตพืชพันธุ์ดีแต่ละครั้งจะเน้น
ในเรื่ องของมำตรฐำนเป็ นหลัก จะต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพทุกครั้ง เมื่อผ่ำนมำตรฐำนแล้วก็จะจำหน่ำยสู่ พี่นอ้ ง
เกษตรกรทันที
“รำคำจำหน่ำยที่ได้มำ เรำไม่ได้คิดขึ้นเอง แต่เป็ นรำคำที่ทำงกรมกำหนด อย่ำงเช่น สับปะรด จำหน่ำยหน่อละ 20 บำท
ควำมสูงประมำณ 20 เซนติเมตร กล้วย ควำมสูงประมำณ 15 เซนติเมตร จำหน่ำยต้นละ 15 บำท หน่อไม้ฝรั่ง จำหน่ำยต้นละ
25 บำท และสับปะรดสี จำหน่ำยต้นละ 15 บำท คือรำคำนี้ พี่นอ้ งเกษตรกรมัน่ ใจได้วำ่ เป็ นรำคำมำตรฐำนที่กรมกำหนดขึ้นมำ
เลย รำคำถูกกว่ำท้องตลำด คุณภำพก็ดีกว่ำ ตรงตำมสำยพันธุ์ทุกอย่ำง ส่วนพี่นอ้ งที่ตอ้ งกำรกำรสนับสนุนเรำก็มีแจก เพื่อ
สนับสนุนให้กบั เกษตรกรด้วยเช่นกัน” คุณวันชัย กล่ำว
คุณสุเทพ ศรี คำ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จึงได้
ปรับเปลี่ยนจำกอำชีพอื่นมำทำอำชีพเกษตร โดยได้รับกำรสนับสนุนพืชพันธุ์ดีจำกศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 ซึ่งเกษตรกรรำยนี้ได้
ปลูกพืชที่แตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำรผลิต อย่ำงช่วงหน้ำแล้งจะปลูกพริ ก ถัว่ ฝักยำว และแตงกวำ จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ดีและ
จำหน่ำยได้รำคำ เกิดผลกำไร
“ช่วงนี้ เดือนมีนำคม เมษำยนนี้ ค่อนข้ำงที่จะแล้ง พอดีได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุ พรรณบุรี เอำพริ กมำให้ปลูก ก็จะสับเปลี่ยนปลูกพืชกันไป ช่วงเมษำยนนี้จะแล้ง ทุกพื้นที่ไม่มีน้ ำ ท่ำนก็ได้สนับสนุนพริ ก
ซุปเปอร์ฮอตมำให้ปลูก เป็ นต้นพันธุ์ที่ทำงศูนย์ฯ ได้ทำมำให้เป็ นต้นกล้ำแล้ว ทำให้เรำมำปฏิบตั ิต่อได้ไม่ยงุ่ ยำก เรำนำมำปลูก
ลงแปลง ดูแลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ที่ผำ่ นมำผลผลิตก็ค่อนข้ำงมีผลกำไรจำกพืชที่ทำงศูนย์ฯ สนับสนุนมำ” คุณสุเทพ กล่ำว
สำหรับเกษตรกรหรื อผูท้ ี่สนใจในเรื่ องของกำรปลูกพืช และต้องกำรพืชพันธุ์ดีไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง สำมำรถ
เข้ำมำรับคำปรึ กษำหรื อหำรื อข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้ำหน้ำที่เพื่อวำงแผนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมฤดูกำลต่อไป สำมำรถติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุ พรรณบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลำไชย อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ 035-440-360

กรมส่งเสริ มกำรเกษตร ขอแสดงควำมยินดีกบั สตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริ มกำรเกษตร ที่ได้เข้ำรับรำงวัลเนื่องในวัน
สตรี สำกล ประจำปี 2564 จำนวน 4 รำย ในวันนี้ (วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลำ 08.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรกรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) กรุ งเทพมหำนคร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่ำวว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร มีควำมยินดีเป็ นอย่ำงยิง่
กับเกษตรหญิงทุกท่ำนที่ได้รับรำงวัลสตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริ มกำรเกษตร เนื่องในวันสตรี สำกล ประจำปี 2564 ภำยใต้
แนวคิด "เสริ มพลังสตรี และเด็กหญิงสู่ควำมเสมอภำค ร่ วมตัดสิ นใจ ไร้ควำมรุ นแรง"
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ได้เข้ำรับรำงวัลสตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรเกษตร จำนวน 4 รำงวัล ได้แก่
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือ)

นำงจรรยำ รัตนนิธิกุล จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นผูน้ ำเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเป็ นต้นแบบ และมุ่ง
ผลิตอำหำรที่ปลอดให้กบั ผูบ้ ริ โภค
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นำงจันจิรำ สำยรอด หัวหน้ำกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำนักงำนเกษตรจังหวัดขอนแก่น ผูท้ ำงำนด้ำนกำร
เสริ มสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสตรี ภำคเกษตร ที่เป็ นกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน เกษตรกรปำดเปรื่ อง (Smart
Framer) และเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmer) มำอย่ำงต่อเนื่อง
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)
นำงถิรดำ เอกแก้วนำชัย ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนริ มคลองโฮมสเตย์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคใต้)
นำงระพี น้ ำจันทร์ แกนนำกลุ่มเกษตรกร และประธำนกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกม.70 จำกจังหวัดระนอง

กรมส่ งเสริมการเกษตร แสดงความยินดีกบั สตรีดีเด่นด้านการส่ งเสริมการเกษตร ประจาปี 2564

กรมส่งเสริ มกำรเกษตร ขอแสดงควำมยินดีกบั สตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริ มกำรเกษตร ที่ได้เข้ำรับรำงวัลเนื่องในวัน
สตรี สำกล ประจำปี 2564 จำนวน 4 รำย ในวันนี้ (วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลำ 08.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรกรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) กรุ งเทพมหำนคร
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่ำวว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร มีควำมยินดีเป็ นอย่ำงยิง่
กับเกษตรหญิงทุกท่ำนที่ได้รับรำงวัลสตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริ มกำรเกษตร เนื่องในวันสตรี สำกล ประจำปี 2564 ภำยใต้
แนวคิด "เสริ มพลังสตรี และเด็กหญิงสู่ควำมเสมอภำค ร่ วมตัดสิ นใจ ไร้ควำมรุ นแรง"
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ได้เข้ำรับรำงวัลสตรี ดีเด่นด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรเกษตร จำนวน 4 รำงวัล ได้แก่
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือ)
นำงจรรยำ รัตนนิธิกุล จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นผูน้ ำเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเป็ นต้นแบบ และมุ่ง
ผลิตอำหำรที่ปลอดให้กบั ผูบ้ ริ โภค
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นำงจันจิรำ สำยรอด หัวหน้ำกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำนักงำนเกษตรจังหวัดขอนแก่น ผูท้ ำงำนด้ำนกำร
เสริ มสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสตรี ภำคเกษตร ที่เป็ นกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน เกษตรกรปำดเปรื่ อง (Smart
Framer) และเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmer) มำอย่ำงต่อเนื่อง
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)
นำงถิรดำ เอกแก้วนำชัย ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนริ มคลองโฮมสเตย์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่ งเสริมการเกษตร (ภาคใต้)
นำงระพี น้ ำจันทร์ แกนนำกลุ่มเกษตรกร และประธำนกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกม.70 จำกจังหวัดระนอง

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล ปลูกผักปลอดสำรพิษ และปลุกกระแสกำรท่องเที่ยวแบบพอเพียง
รำยกำรเรื่ องดีดี ทัว่ ไทย ช่อง TNN16

จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อมบริ กำร
ให้ควำมรู ้ดำ้ นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร

จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อม
บริ กำรให้ควำมรู ้ดำ้ นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร
นำยธวัชชัย รอดงำม รองผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดนครพนม เป็ นประธำนในพิธีเปิ ดโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
รำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อมบริ กำรให้ควำมรู ้ดำ้ นเกษตรครบวงจรแก่
เกษตรกร ณ บริ เวณโรงเรี ยนบ้ำนอูนนำ ตำบลบ้ำนผึ้ง ตำบลนำงัว อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม โดยมีนำงสำวกัญณฐำ อภิ

นนท์ธนำ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธี โดยมีเกษตรกรในพื้นที่มำรับบริ กำรจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุขจำนวนมำก นอกจำกนี้ ยงั ได้มีกำรมอบพันธุ์ปลำ มอบพันธุ์พืช ยำรักษำสัตว์ และบริ กำร
ต่ำงๆ อีกมำกมำย
โดยมีเกษตรกรเข้ำรับกำรบริ กำรมำกกว่ำ 300 รำย จำกเกษตรกรในพื้นที่นำงัวและใกล้เคียง เมื่อ
วันที่ 5 มีนำคม 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ กำรแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตที่
รวดเร็ว ทัว่ ถึง ครบถ้วน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร ซึ่งมีกำรบูรณำกำรควำมร่ วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริ ม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่ วมพัฒนำ แก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรให้สำมำรถทำกำรผลิตทำง
กำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและยัง่ ยืน โดยเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนในเชิงรุ กที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำยที่มีปัญหำ
ได้รับบริ กำรทำงกำรเกษตร อำทิ กำรวิเครำะห์ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ ำ รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และฝึ กอบรมควำมรู ้กำรเกษตรเสริ มเพิ่มเติมควบคู่กนั ไป
ซึ่งภำยในงำนประกอบด้วย กำรให้บริ กำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้ำว คลินิกปศุ
สัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทำน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยำงพำรำ คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม คลินิกอื่นๆ พร้อมจัดกิจกรรมเสริ ม คือ กำรเสริ มสร้ำงควำมรู ้ นิทรรศกำรตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร รวมทั้ง
กิจกรรมออกร้ำนจำหน่ำยสิ นค้ำแปรรู ป สิ นค้ำเกษตรจำกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนและ
ภำคเอกชน

ตลาดนําการผลิต หนุนปลาสลิดบางบ่อ สร้างแบรนด์ส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกร
ก.เกษตรฯ ผนึกกําลังหนุนแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและแปรรู ป อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลุยส่งออกตลาดเมืองจีน สู่การ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จ.สมุทรปราการ เป็ นพื้นที่ดิน
เหนียวปากแม่น้ าํ มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่ คือการประมง เกษตรกรรมด้านพืช และเกษตร
ผสมผสาน มีพ้นื ที่รวมประมาณ 150,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 11,000 ครัวเรื อน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้ "มัน่ คง ภาคการเกษตรมัง่ คัง่ ทรัพยากรเกษตรยัง่ ยืน" เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ใช้ตลาดนําการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาขับเคลื่อน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ซึ่งได้ส่งเสริ ม
สนับสนุนเกษตรกร ในรู ปแบบแปลงใหญ่ ให้เกิดขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ นึ นําสิ นค้าเกษตรที่ข้ ึนชื่อ คือ ปลาสลิด เริ่ มจาก
การเป็ นวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อและแปรรู ป จากนั้นได้ขยายกลุ่มจัดตั้งเป็ นแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและ
แปรรู ป ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และมีการบูรณาการร่ วมกันจํานวน 4 หน่วยงาน คือ 1.สํานักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 2.สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 3.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และ 4.สถานี
พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ทั้งยังได้มีการจดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรื อ GI ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดําเนินการให้การ
รับรอง GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
นายสุธี สมานมิตร รองประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและแปรรู ป กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ปลาสลิดบางบ่อและแปรรู ป จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.

2560 และเข้าร่ วมโครงการส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลาสลิดของทางรัฐบาล ปี 2561 มีสมาชิกจํานวน 24 ราย พื้นที่
ทั้งหมด 728 ไร่ มีวตั ถุประสงค์จะดําเนินการกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน
และหาช่องทางการตลาดให้กบั สิ นค้าปลาสลิดบางบ่อเพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีสินค้าแปรรู ป
ภายใต้ชื่อแบรนด์ "แปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อ" มีสินค้า เช่น ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ และนํ้าพริ กปลา
สลิด จําหน่ายในราคาที่เหมาะสม
นายโยธิน เทิดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการประมง สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
กล่าวว่า ในการนําเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ มี 5 ด้าน คือ 1.การลดต้นทุน สมาชิก ร่ วมกันลงทุนซื้ออาหารปลาและลูกพันธุ์
ซึ่งจะซื้อในปริ มาณที่มากเพื่อได้ราคาที่ถูกลง และซื้อได้ในราคาตํ่ากว่าท้องตลาด ส่ วนการเลี้ยงปลาสลิดใช้วิธีการฟันหญ้าให้
กินเป็ นอาหารแทนการให้อาหารสําเร็ จรู ปอย่างเดียว เป็ นวิธีการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.การเพิ่ม
ผลผลิต มีการปรับปรุ งสภาพพื้นบ่อ ทําร่ องนํ้า และใส่ ปูนขาว ปรับสภาพความเป็ นกรดด่างให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการ
เลี้ยงปลาระหว่าง 6.5-8.5 ช่วยกําจัดเชื้อโรคและศัตรู ปลา และให้อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปโปรตีนไม่ต่าํ กว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้
ได้ผลผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ 3.การพัฒนาคุณภาพ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดของสมาชิกกลุ่ม ให้มีมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ดี GAP ในการแปรรู ปสิ นค้าจะต้องมี อย. และ ฮาลาล เพื่อควบคุมคุณภาพ 4. การตลาด ผลผลิตที่ได้จาก
การเลี้ยง ปลาสลิด ขนาดกลาง 8-10 ตัวโล ราคากก. ละ 70 บาท และมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดส่งไป
ยังต่างประเทศ เช่น จีน 5.การบริ หารความเสี่ ยงในการผลิตสิ นค้า จะต้องมีแหล่งการขายปัจจัยการผลิตในพื้นที่ มีขอ้ มูลติดต่อ
บริ ษทั หลายบริ ษทั ในกรุ งเทพ ซึ่งอยูใ่ กล้กบั สถานที่ผลิตสามารถจัดหาปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบแปรรู ป การรวมกลุ่มกันซื้อ
ปัจจัยการผลิต และมีขอ้ มูลแหล่งการขายปัจจัยการผลิต.

