
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 มีนาคม 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มะม่วงน ้ำดอกไม ้ 1 กระทรวงพำณิชย ์จบัมือ กระทรวงเกษตรฯ กำรบินไทย เปิดตวั

ส่งออก “มะม่วงน ้ำดอกไม”้ ประเดิมลอ็ตแรกไปเกำหลีใต ้
มติชนออนไลน์ 

2 กรมส่งเสริมก ำรเกษตร ส่งมะม่วงล๊อตแรกไปเกำหลีใต ้หลงักระทบ
โควิด – 19 

สถำนีโทรทศัน์ Thai PBS 

3 ส่งออก “มะม่วงน ้ำดอกไม”้ ประเดิมล๊อตแรกไปเกำหลีใต ้ เกษตรกำ้วไกลไปดว้ยกนั 
ออนไลน์ 

จง้หร้ีด 4 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเยีย่มศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพ
กำรเกษตร(ศูนยผ้ึ์ง) ย  ้ำยนิดีตอ้นรับและมอบควำมรู้ใหเ้กษตรกรเสมอ 

ส ำนกัข่ำว  
กรมประชำสัมพนัธ์ 

ดินปุ๋ ยชุมชน 5 ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น 
ขบัเคล่ือนงำนศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน ผลกัดนัสู่กำรพฒันำเป็นธุรกิจ
บริกำรดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน 

ส ำนกัข่ำว  
กรมประชำสัมพนัธ์ 

ผลิตพืชพนัธุ์ดี 6 ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลิตพืชพนัธุ์ดีสนบัสนุน
เกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพ 

เกษตรกำ้วไกลไปดว้ยกนั 
ออนไลน์ 

สตรีดีเด่นดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร 

7 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอแสดงควำมยนิดีกบัสตรีดีเด่นดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร 

เพจเสริฟจำกฟำร์ม 

8 กรมส่งเสริมกำรเกษตร แสดงควำมยนิดีกบัสตรีดีเด่นดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร ประจำปี 2564 

MGR online 

ผกัปลอดสำรพิษ 9 เกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอควนกำหลง จงัหวดัสตูล ปลูกผกัปลอด
สำรพิษ และปลุกกระแสกำรท่องเท่ียวแบบพอเพียง 

TNN  

คลินิกเกษตรฯ 10 จ.นครพนม จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชนุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยำมมกุฎราชกุมาร พร้อมบริการ 
ใหค้วามรู้ดา้นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร 

ส ำนกัข่ำว  
กรมประชำสัมพนัธ์ 

ขบัเคล่ือนนโยบำย 11 นครพนมขบัเคล่ือนนโยบำยส ำคญั เดินเคร่ืองนโยบำยภำคกำรเกษตร 
เร่งแกไ้ขปัญหำในพื้นท่ีสู้ภยัโควิด-19 

นสพ. แนวหนำ้ 

กลว้ยไข ่ 12 หนุนปลูกกลว้ยไข่คุณภำพ ส่งขำยตลำดต่ำงประเทศ นสพ.เดลินิวส์ 
เปิดโครงกำร 
ส่งเสริมอำชีพ 

13 รมช.เกษตรฯ เปิดโครงกำรส่งเสริมอำชีพ เพิ่มรำยไดเ้กษตรกร นสพ.เดลินิวส์ 
14 รมช.เกษตรฯ เปิดโครงกำรส่งเสริมอำชีพ เพิ่มรำยไดเ้กษตรกร ผูจ้ดักำรออนไลน์ 

ปลำสลิด 15 ก.เกษตรฯ ผนึกก ำลงัหนุนแปลงใหญ่อนุรักษป์ลำสลิดและแปรรูป  
อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร ลุยส่งออกตลำดเมืองจีน สู่กำรสร้ำงรำยได้
ใหเ้กษตรกร 

ไทยรัฐออนไลน์ 



 

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน ้าดอกไม้” ประเดิมลอ็ตแรกไปเกาหลใีต้ 

 

 กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) จบัมือหน่วยงานพนัธมิตร เปิดตวัส่งออก “มะม่วง

นํ้าดอกไม”้ เกรดพิเศษ ดว้ยเท่ียวบินสายการบินไทยไปยงัเกาหลีใตเ้ท่ียวบินแรก วนัท่ี 6 มีนาคมน้ี มัน่ใจช่วยเพิ่มมูลค่าการ

ส่งออก และสร้างโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการผลไมไ้ทย 

 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยวา่ กรมฯ ได้

เดินหนา้แกปั้ญหาเร่งด่วนดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไมท่ี้คาดวา่ จะออกสู่ตลาดเป็น

จาํนวนมาก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด” ท่ีไดรั้บจาก นายจุรินทร์ 

โดยท่ีผา่นมาไดป้ระสานงานและเจรจาหารือกบั กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษทั การบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั Profreight Group (ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์) และ 

บริษทั Swift จาํกดั (ผูค้า้และผูส่้งออกผลไมไ้ทย) ในการขนส่งผลไมไ้ทย เช่น มะม่วง ทุเรียน มงัคุด ทางอากาศไปยงัประเทศ

เป้าหมาย เช่น เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น จีน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ใหก้บั

ผูป้ระกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ประเทศและสร้างความเช่ือมัน่ของสินคา้ไทย อนัจะนาํไปสู่การขยายตวัทาง

การคา้ของประเทศไทยไดเ้พิ่มขึ้น 

 



ทั้งน้ี ผลจากการหารือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความเห็นร่วมกนัในการจดังานเปิดตวัการส่งออกผลไมไ้ทยผา่นการ

ขนส่งทางอากาศไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยนาํร่องส่งออกมะม่วงนํ้าดอกไมเ้กรดพิเศษดว้ยเท่ียวบินของสายการบินไทย ไป

ยงัตลาดเกาหลีใต ้ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2564 เป็นเท่ียวบินแรก จาํนวน 20 ตนั ณ เขตปลอดอากรและคลงัสินคา้ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ โดยจะมีการขนส่งมะม่วงนํ้าดอกไมไ้ปยงัเกาหลีใตร้วม 13 เท่ียวๆ ละ 20 ตนั รวมทั้งส้ิน 260 ตนั 

 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเห็นร่วมกนัในการจดังานแถลงข่าวความ

ร่วมมือในการผลกัดนัการส่งออกผลไมไ้ทยผา่นการขนส่งทางอากาศไปยงัตลาดต่างประเทศ ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2564 เพื่อเป็น

การส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ผลไมไ้ทย และการผลกัดนัตามนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาดา้นการส่งออกใหก้บัผลไม้

ไทย ซ่ึงเป็นประเด็นสาํคญัท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์(นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ)์ มอบหมาย

ใหก้รมฯ ดาํเนินการ ซ่ึงกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศไดจ้ดักิจกรรมเพื่อผลกัดนัการส่งออกผลไมอ้ยา่งต่อเน่ืองรวมกวา่ 

38 กิจกรรม อาทิ การจดักิจกรรมจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) ในตลาดต่างๆ ทัว่โลก การส่งเสริมการขายผา่น

ช่องทางการคา้ปลีกสมยัใหม่ (In-Store Promotion) การจดักิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในภูมิภาคจีน การจบัคู่เจรจา

สินคา้อาหารฮาลาลและผกั ผลไมส้ด ในภูมิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ การจดัมหกรรมผลไมภ้าคตะวนัออกใน

เดือนเมษายน และการจดังานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564

 

 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการผลิตสินคา้เกษตรเป็นอยา่งมาก โดยสินคา้เกษตรท่ีผลิตตอ้งมี

คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภยั และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดก้าํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดงักล่าว โดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรเตรียมแปลงให้มีความพร้อมสาํหรับการขอรับรอง

คุณภาพมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป 



สาํหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ได้

กาํหนดแนวทางบริหารจดัการผลไม ้ท่ีเนน้ความสอดคลอ้งตามยคุสมยัปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส่ือสารท่ีอาํนวย

ความสะดวกมากขึ้นในยคุ 4.0 ตลอดจนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเนน้ช่องทางการซ้ือขาย

ออนไลน์ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกระจายไดสู้ง เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการขายแบบใหม่ ไม่ตอ้งพึ่งพ่อคา้คนกลาง 

เนน้การป้องกนัพึงระวงัตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บเก่ียวและการจดัการในสวนผลไมจ้นถึงการขนส่งไปยงั

ผูบ้ริโภคใหมี้การปฏิบติัท่ีปลอดภยั และไดว้างแนวทางการขบัเคล่ือนตามยทุธศาสตร์ตลาดนาํการผลิตตั้งแต่ตน้นํ้า กลางนํ้า 

และปลายนํ้า 

 ปัจจุบนัเกาหลีอนุญาตใหน้าํเขา้ผลไมไ้ทยได ้6 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วงนํ้าดอกไม ้มะม่วงแรด ทุเรียน มงัคุด สับปะรด 

กลว้ย และมะพร้าว ซ่ึงมะม่วงนํ้าดอกไมท่ี้ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากรสชาติ “หวาน หอม อร่อย” เป็นท่ีถูกปากของ

คนเกาหลี ตลาดส่งออกท่ีมีศกัยภาพสาํหรับมะม่วงนํ้าดอกไม ้คือ เกาหลี ญ่ีปุ่ น และจีน ดงันั้น 

การส่งเสริมการผลิตและผลกัดนัมะม่วงส่งออก ผลผลิตตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภยัจากโรคแมลง

ศตัรูพืช และปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง ผลตอ้งสวยซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งมีการห่อผลและอบไอนํ้าก่อนส่งออกผา่นความร้อน 

(Vapour Heat Treatment) ท่ีอุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใชเ้วลา 20 นาที เพื่อป้องกนัหนอนแมลงวนัผลไม ้ตอ้งปลูกใน

สวนผลไมท่ี้ถูกจดัขึ้นเพื่อส่งออกไปยงัประเทศเกาหลี โดยไดรั้บการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย 

และผา่นการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น Plant Quarantine ของประเทศเกาหลี ซ่ึงจะมีการตรวจสอบในระดบัท่ีเขม้ขน้พอๆ กบั

ญ่ีปุ่ น 

 สาํหรับระยะเก็บเก่ียวเพื่อการส่งออกของมะม่วงนํ้าดอกไมสี้ทอง เปอร์เซ็นตค์วามแก่จะอยูท่ี่ 80% เน้ือค่อนขา้ง

ละเอียด ผิวมีนวลเลก็นอ้ย สีเหลืองอ่อนขนาดท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งออกอยูร่ะหวา่ง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ 

ขนาด S นํ้าหนกั 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M นํ้าหนกั 281-350 กรัม/ผล, ขนาด L นํ้าหนกั 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL 

นํ้าหนกั 451-550 กรัม/ผล 

 ดา้น นายสุวิทย ์รัตนจินดา กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Profreight Group กล่าววา่ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทาํ

ใหก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศเกิดปัญหาขาดแคลนระวางบรรทุกและทาํใหค้่าระวางมีอตัราสูงขึ้นในปีท่ีผา่นมาและมี

ผลกระทบต่อสินคา้เกษตรจาํพวกผลไมใ้นการส่งออกไปขายในต่างประเทศ ทางบริษทัไดร่้วมมือกบัการบินไทยโดยเซ็น

สัญญาเช่าเหมาลาํ Boeing 777-300ER จาํนวน 13 เท่ียวบิน จากกรุงเทพ ไปอินชอน โดยมีเท่ียวบินออกทุกวนัเสาร์ และ รับ

สินคา้จากประเทศเกาหลีใตก้ลบัมายงัประเทศไทย 

 ทางบริษทัเช่ือมัน่วา่โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ในการมีระวางท่ีแน่นอนและราคาค่าขนส่งท่ีเหมาะสมใหก้บัผู ้

ส่งออกในฤดูกาลน้ี ซ่ึงทางบริษทัตอ้งขอขอบคุณกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) กรมส่งเสริมการเกษตร บริษทั 

การบินไทยจาํกดั (มหาชน) และ บริษทั Swift จาํกดั ท่ีช่วยสนบัสนุนใหโ้ครงการน้ีประสบความสาํเร็จดว้ยดี 

 ดา้นนางปภาวี สุธาวิวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Swift จาํกดั กล่าววา่ บริษทัไดล้งนามสัญญาบริษทั Profreight 

Group) เพื่อจองพื้นท่ี จาํนวน 20 ตนั ต่อเท่ียวรวม 13 เท่ียวบิน ในการขนส่งมะม่วงนํ้าดอกไมเ้กรดพิเศษ โดยจะเป็นการ

รวบรวมจากผูป้ระกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก 



 ดา้นนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษทั การบินไทยจาํกดั 

(มหาชน) กล่าววา่ การบินไทยฯ ใหบ้ริการส่งสินคา้เกษตรโดยเฉพาะผลไมไ้ปทัว่โลก เพื่อช่วยใหสิ้นคา้จากผูผ้ลิตและ

เกษตรกรไปสู่ผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วมากยิง่ขึ้น โดยการดาํเนินงานคร้ังน้ีบริษทัไดล้งนามสัญญากบับริษทั Profreight Group เพื่อ

จดัสรรการเช่าเหมาลาํเท่ียวบิน ไปยงัประเทศเกาหลีใต ้รวมจาํนวนทั้งส้ิน 13 เท่ียวบิน  ดว้ยเท่ียวบิน TG 656 ออกจากกรุงเทพ 

เวลา 23.30 น. ถึง กรุงโซล เวลา 06.55 น. ซ่ึงเท่ียวบิน วนัเสาร์ท่ี 6 มีนาคม 2564 เป็นเท่ียวบินแรก นอกจากน้ี เคร่ืองบินท่ีทาํ

การบรรทุก สาํหรับ เช่าเหมาลาํ เป็น 77B หรือ Boeing 777-300ER ขณะท่ีการบินไทยยงัใหบ้ริการ การขายแบบ Kilo Rate ใน

เส้นทางทั้งประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่ น อีกดว้ย 

 สาํหรับการส่งออกผลไมส้ดไทยไปยงัตลาดโลกในปี 2563 มีปริมาณ 1,645,500 ตนั ลดลง 16.46% มีมูลค่า 104,257 

ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็นการส่งออกมะม่วงสด 8,726 ตนั เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่า 1,953 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 5.36% 

ทุเรียนสด 62,089 ตนั ลดลง 5.26% มูลค่า 65,630 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 44.30% และมงัคุดสด 29,195 ตนั ลดลง 28.62% มูลค่า 

15,020 ลา้นบาท ลดลง 10.07% 

 ส่วนการส่งออกผลไมส้ดไทยไปยงัเกาหลีใต ้ปี 2563 มีปริมาณทั้งหมด 9,910 ตนั เพิ่มขึ้น 9.96% มูลค่า 844 ลา้นบาท 

ลดลง 31.45 % โดยเป็นการส่งออกมะม่วงสด ปริมาณ 8,170 ตนั ลดลง 20.28% มูลค่า 674 ลา้นบาท ลดลง 34.60% ทุเรียนสด 

1,100 ตนั เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่า 76.31 ลา้นบาท ลดลง 11.41% และมงัคุดสด 500 ตนั ลดลง 34.85% มูลค่า 83.48 ลา้นบาท 

ลดลง 20.18% 
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ส่งออก “มะม่วงน ้ำดอกไม”้ ประเดิมลอ็ตแรกไปเกำหลีใต ้

 
 เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2564 กระทรวงพำณิชย ์จบัมือ กระทรวงเกษตรฯ กำรบินไทย เปิดตวัส่งออก “มะม่วงน ้ำดอกไม”้ 
ประเดิมลอ็ตแรกไปเกำหลีใต ้

กระทรวงพำณิชย ์โดยกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (DITP) จบัมือหน่วยงำนพนัธมิตร เปิดตวัส่งออก “มะม่วง
น ้ำดอกไม”้ เกรดพิเศษ ดว้ยเท่ียวบินสำยกำรบินไทยไปยงัเกำหลีใตเ้ท่ียวบินแรก วนัท่ี 6 มีนำคมน้ี มัน่ใจช่วยเพิ่มมูลค่ำกำร
ส่งออก และสร้ำงโอกำสใหก้บัผูป้ระกอบกำรผลไมไ้ทย 

 นำยสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (DITP) กระทรวงพำณิชย ์เปิดเผยวำ่ กรมฯ ได้
เดินหนำ้แกปั้ญหำเร่งด่วนดำ้นโลจิสติกส์และกำรขนส่งในสถำนกำรณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไมท่ี้คำดวำ่ จะออกสู่ตลำดเป็น
จ ำนวนมำก ตำมนโยบำย “เกษตรผลิต พำณิชยต์ลำด” ท่ีไดรั้บจำกนำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชย ์โดยท่ีผำ่นมำไดป้ระสำนงำนและเจรจำหำรือกบั กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษทั Profreight Group (ผู ้
ใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์) และ บริษทั Swift จ ำกดั (ผูค้ำ้และผูส่้งออกผลไมไ้ทย) ในกำรขนส่งผลไมไ้ทย เช่น มะม่วง ทุเรียน 
มงัคุด ทำงอำกำศไปยงัประเทศเป้ำหมำย เช่น เกำหลีใต ้ญ่ีปุ่ น จีน เพื่อรักษำส่วนแบ่งตลำด เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออก และสร้ำง
โอกำสใหม่ๆ ใหก้บัผูป้ระกอบกำร รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์ประเทศและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ของสินคำ้ไทย อนัจะ
น ำไปสู่กำรขยำยตวัทำงกำรคำ้ของประเทศไทยไดเ้พิ่มขึ้น 



 ทั้งน้ี ผลจำกกำรหำรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมเห็นร่วมกนัในกำรจดังำนเปิดตวักำรส่งออกผลไมไ้ทยผำ่นกำร
ขนส่งทำงอำกำศไปยงัตลำดต่ำงประเทศ โดยน ำร่องส่งออกมะม่วงน ้ำดอกไมเ้กรดพิเศษดว้ยเท่ียวบินของสำยกำรบินไทย ไป
ยงัตลำดเกำหลีใต ้ในวนัท่ี 6 มีนำคม 2564 เป็นเท่ียวบินแรก จ ำนวน 20 ตนั ณ เขตปลอดอำกรและคลงัสินคำ้ ท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยจะมีกำรขนส่งมะม่วงน ้ำดอกไมไ้ปยงัเกำหลีใตร้วม 13 เท่ียวๆ ละ 20 ตนั รวมทั้งส้ิน 260 ตนั 

 กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มีควำมเห็นร่วมกนัในกำรจดังำนแถลงข่ำวควำม
ร่วมมือในกำรผลกัดนักำรส่งออกผลไมไ้ทยผำ่นกำรขนส่งทำงอำกำศไปยงัตลำดต่ำงประเทศ ในวนัท่ี 6 มีนำคม 2564 เพื่อเป็น
กำรส่งเสริมภำพลกัษณ์สินคำ้ผลไมไ้ทย และกำรผลกัดนัตำมนโยบำยและมำตรกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรส่งออกใหก้บัผลไม้
ไทย ซ่ึงเป็นประเด็นส ำคญัท่ีรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่กำiกระทรวงพำณิชย ์(นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ)์ มอบหมำย
ใหก้รมฯ ด ำเนินกำร ซ่ึงกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศไดจ้ดักิจกรรมเพื่อผลกัดนักำรส่งออกผลไมอ้ยำ่งต่อเน่ืองรวมกวำ่ 
38 กิจกรรม อำทิ กำรจดักิจกรรมจบัคู่ธุรกิจกำรคำ้ (Business Matching) ในตลำดต่ำงๆ ทัว่โลก กำรส่งเสริมกำรขำยผำ่น
ช่องทำงกำรคำ้ปลีกสมยัใหม่ (In-Store Promotion) กำรจดักิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในภูมิภำคจีน กำรจบัคู่เจรจำ
สินคำ้อำหำรฮำลำลและผกั ผลไมส้ด ในภูมิภำ8ตะวนัออกกลำงและแอฟริกำเหนือ กำรจดัมหกรรมผลไมภ้ำคตะวนัออกใน
เดือนเมษำยน และกำรจดังำนแสดงสินคำ้อำหำรและเคร่ืองด่ืม THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” 
ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – พฤศจิกำยน 2564 

 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวำ่ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรผลิตสินคำ้เกษตรเป็นอยำ่งมำก โดยสินคำ้เกษตรท่ีผลิตตอ้งมี
คุณภำพมำตรฐำน ควำมปลอดภยั และตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ซ่ึงกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดก้ ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองนโยบำยดงักล่ำว โดยกำรส่งเสริมใหเ้กษตรกรเตรียมแปลงให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรขอรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับพืช (GAP) จำกกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป 

ส ำหรับกรมส่งเสริมกำรเกษตรในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพฒันำและบริหำรจดักำรผลไม ้(Fruit Board) ได้
ก ำหนดแนวทำงบริหำรจดักำรผลไม ้ท่ีเนน้ควำมสอดคลอ้งตำมยคุสมยัปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีอ ำนวย
ควำมสะดวกมำกขึ้นในยคุ 4.0 ตลอดจนใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 โดยเนน้ช่องทำงกำรซ้ือขำย
ออนไลน์ซ่ึงมีประสิทธิภำพในกำรกระจำยไดสู้ง เกษตรกรมีกำรปรับเปล่ียนวิถีกำรขำยแบบใหม่ ไม่ตอ้งพึ่งพ่อคำ้คนกลำง 
เนน้กำรป้องกนัพึงระวงัตั้งแต่ตน้ทำงไปจนถึงปลำยทำง ตั้งแต่กำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรในสวนผลไมจ้นถึงกำรขนส่งไปยงั
ผูบ้ริโภคใหมี้กำรปฏิบติัท่ีปลอดภยั และไดว้ำงแนวทำงกำรขบัเคล่ือนตำมยทุธศำสตร์ตลำดน ำกำรผลิตตั้งแต่ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ 
และปลำยน ้ำ 

 ปัจจุบนัเกำหลีอนุญำตใหน้ ำเขำ้ผลไมไ้ทยได ้6 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วงน ้ำดอกไม ้มะม่วงแรด ทุเรียน มงัคุด สับปะรด 
กลว้ย และมะพร้ำว ซ่ึงมะม่วงน ้ำดอกไมท่ี้ไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุด เน่ืองจำกรสชำติ “หวำน หอม อร่อย” เป็นท่ีถูกปำกของ
คนเกำหลี ตลำดส่งออกท่ีมีศกัยภำพส ำหรับมะม่วงน ้ำดอกไม ้คือ เกำหลี ญ่ีปุ่ น และจีน ดงันั้น กำรส่งเสริมกำรผลิตและ
ผลกัดนัมะม่วงส่งออก ผลผลิตตอ้งมีคุณภำพมำตรฐำน สด สะอำด ปลอดภยัจำกโรคแมลงศตัรูพืช และปลอดภยัจำกสำรเคมี
ตกคำ้ง ผลตอ้งสวยซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งมีกำรห่อผลและอบไอน ้ำก่อนส่งออกผำ่นควำมร้อน (Vapour Heat Treatment) ท่ี
อุณหภูมิ 47 องศำเซลเซียสขึ้นไป ใชเ้วลำ 20 นำที เพื่อป้องกนัหนอนแมลงวนัผลไม ้ตอ้งปลูกในสวนผลไมท่ี้ถูกจดัขึ้นเพื่อ
ส่งออกไปยงัประเทศเกำหลี โดยไดรั้บกำรรับรองจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และผำ่นกำรรับรองจำก
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้น Plant Quarantine ของประเทศเกำหลี ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบในระดบัท่ีเขม้ขน้พอ ๆ กบัญ่ีปุ่ น ส ำหรับระยะเก็บ



เก่ียวเพื่อกำรส่งออกของมะม่วงน ้ำดอกไมสี้ทอง เปอร์เซ็นตค์วำมแก่จะอยูท่ี่ 80% เน้ือค่อนขำ้งละเอียด ผิวมีนวลเลก็นอ้ย สี
เหลืองอ่อนขนำดท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรส่งออกอยูร่ะหวำ่ง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็น 4 ขนำด คือ ขนำด S น ้ำหนกั 250-280 
กรัม/ผล, ขนำด M น ้ำหนกั 281-350 กรัม/ผล, ขนำด L น ้ำหนกั 351-450 กรัม/ผล, ขนำด LL น ้ำหนกั 451-550 กรัม/ผล 

 ดำ้น นำยสุวิทย ์รัตนจินดำ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั Profreight Group กล่ำววำ่ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำ
ใหก้ำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศเกิดปัญหำขำดแคลนระวำงบรรทุกและท ำใหค้่ำระวำงมีอตัรำสูงขึ้นในปีท่ีผำ่นมำและมี
ผลกระทบต่อสินคำ้เกษตรจ ำพวกผลไมใ้นกำรส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ ทำงบริษทัไดร่้วมมือกบักำรบินไทยโดยเซ็น
สัญญำเช่ำเหมำล ำ Boeing 777-300ER จ ำนวน 13 เท่ียวบิน จำกกรุงเทพ ไปอินชอน โดยมีเท่ียวบินออกทุกวนัเสำร์ และ รับ
สินคำ้จำกประเทศเกำหลีใตก้ลบัมำยงัประเทศไทย ทำงบริษทัเช่ือมัน่วำ่โครงกำรน้ีจะเป็นประโยชน์ในกำรมีระวำงท่ีแน่นอน
และรำคำค่ำขนส่งท่ีเหมำะสมใหก้บัผูส่้งออกในฤดูกำลน้ี ซ่ึงทำงบริษทัตอ้งขอขอบคุณกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
(DITP) กรมส่งเสริมกำรเกษตร บริษทั กำรบินไทยจ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั Swift จ ำกดั ท่ีช่วยสนบัสนุนใหโ้ครงกำรน้ี
ประสบควำมส ำเร็จดว้ยดี 

ดำ้นนำงปภำวี สุธำวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั Swift จ ำกดั กล่ำววำ่ บริษทัไดล้งนำมสัญญำบริษทั Profreight Group) 
เพื่อจองพื้นท่ี จ ำนวน 20 ตนั ต่อเท่ียวรวม 13 เท่ียวบิน ในกำรขนส่งมะม่วงน ้ำดอกไมเ้กรดพิเศษ โดยจะเป็นกำรรวบรวมจำก
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในภูมิภำคต่ำงๆทัว่ประเทศ ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ตลำดเป็นจ ำนวนมำก 

 ดำ้นนำยสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่หน่วยธุรกิจบริกำรกำรบิน บริษทั กำรบินไทยจ ำกดั 
(มหำชน) กล่ำววำ่ กำรบินไทยฯ ใหบ้ริกำรส่งสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะผลไมไ้ปทัว่โลก เพื่อช่วยใหสิ้นคำ้จำกผูผ้ลิตและ
เกษตรกรไปสู่ผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วมำกยิง่ขึ้น โดยกำรด ำเนินงำนคร้ังน้ีบริษทัไดล้งนำมสัญญำกบับริษทั Profreight Group เพื่อ
จดัสรรกำรเช่ำเหมำล ำเท่ียวบิน ไปยงัประเทศเกำหลีใต ้รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 13 เท่ียวบิน ดว้ยเท่ียวบิน TG 656 ออกจำกกรุงเทพ 
เวลำ 2330น. ถึง กรุงโซล เวลำ 06.55 น. ซ่ึงเท่ียวบิน วนัเสำร์ท่ี 6 มีนำคม 2564 เป็นเท่ียวบินแรก นอกจำกน้ี เคร่ืองบินท่ีท ำ
กำรบรรทุก ส ำหรับ เช่ำเหมำล ำ เป็น 77B หรือ Boeing 777-300ER ขณะท่ีกำรบินไทยยงัใหบ้ริกำร กำรขำยแบบ Kilo Rate ใน
เส้นทำงทั้งประเทศเกำหลี และประเทศญ่ีปุ่ น อีกดว้ย 

 ส ำหรับกำรส่งออกผลไมส้ดไทยไปยงัตลำดโลกในปี 2563 มีปริมำณ 1,645,500 ตนั ลดลง 16.46% มีมูลค่ำ 104,257 
ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็นกำรส่งออกมะม่วงสด 8,726 ตนั เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่ำ 1,953 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 5.36% 
ทุเรียนสด 62,089 ตนั ลดลง 5.26% มูลค่ำ 65,630 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 44.30% และมงัคุดสด 29,195 ตนั ลดลง 28.62% มูลค่ำ 
15,020 ลำ้นบำท ลดลง 10.07% 

 ส่วนกำรส่งออกผลไมส้ดไทยไปยงัเกำหลีใต ้ปี 2563 มีปริมำณทั้งหมด 9,910 ตนั เพิ่มขึ้น 9.96% มูลค่ำ 844 ลำ้นบำท 
ลดลง 31.45 % โดยเป็นกำรส่งออกมะม่วงสด ปริมำณ 8,170 ตนั ลดลง 20.28% มูลค่ำ 674 ลำ้นบำท ลดลง 34.60% ทุเรียนสด 
1,100 ตนั เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่ำ 76.31 ลำ้นบำท ลดลง 11.41% และมงัคุดสด 500 ตนั ลดลง 34.85% มูลค่ำ 83.48 ลำ้นบำท 
ลดลง 20.18% 

 

  



 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเย่ียมศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร(ศูนย์ผึง้)  

ย า้ยินดีต้อนรับและมอบความรู้ให้เกษตรกรเสมอ 

 

   วนัน้ี ( 8 มี.ค.64) นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายดาํรงฤทธ์ิ หลอดคาํ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น พร้อมคณะทาํงานเขา้เยีย่มชมจุดเรียนรู้พร้อมกบัมอบแนวทาง

ในการปฏิบติังานการขบัเคล่ือนงานตามภารกิจหลกัของศูนยฯ์ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกรมและไดร่้วมปลูกตน้รวงผ้ึง

เป็นท่ีระลึก ณ ท่ีทาํการศูนยฯ์ ใหก้ารตอ้นรับ โดย นายฉัตรชยั สิทธิหาโคตร ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพ

การเกษตรจงัหวดัขอนแก่น พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีศูนย ์

             นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่นอ้งเกษตรกรทุกท่านท่ี

สนใจ สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงผ้ึง เล้ียงจ้ิงหรีด และความรู้ดา้นการเกษตรอ่ืน ๆ โดยทางศูนยย์นิดีท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้ให้อยา่งเตม็ท่ีเพื่อพฒันาเกษตรกรใหมี้ช่องทางทาํการเกษตรเพิ่มขึ้น 



 
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น 

ขับเคล่ือนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ผลกัดันสู่การพฒันาเป็นธุรกจิบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 

 

 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น เร่งขบัเคล่ือนงำนศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน ผลกัดนัสู่
กำรเป็นธุรกิจบริกำรดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน โดยจดัสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเจำ้หนำ้ท่ีดำ้นดินปุ๋ ยระดบัพื้นท่ี ปี 2564 รุ่นท่ี 2 
หลกัสูตร กำรขบัเคล่ือนงำนศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน สู่กำรพฒันำธุรกิจบริกำรดินและปุ๋ ยเพื่อ โดยมีนำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นประธำนเปิด ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

            อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดใ้หค้วำมส ำคญัของงำนดำ้นดินปุ๋ ย โดยกำรส่งเสริม
ใหมี้เทคโนโลยกีำรใส่ปุ๋ ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิตตั้งแต่ ปี 2557 มำจนถึงปัจจุบนัโดยจดัตั้งศูนยจ์ดักำรดิน
ปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) มำเป็นหน่วยบริกำรดำ้นดินและปุ๋ ยของชุมชนทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 882 ศูนย ์และจดัตั้งอยูใ่นเขตภำค



ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 322 ศูนย ์ท่ีจะเป็นกลไกส ำคญัในกำรเช่ือมโยงกบั ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินคำ้เกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ในอนำคต เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเขำ้ร่วมกำรสัมมนำ จะไดรั้บกำรเพิ่มทกัษะ องคค์วำมรู้ และเกิด
เครือข่ำยเจำ้หนำ้ท่ี ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน ใหส้ำมำรถกำ้วสู่กำร
บริหำรจดักำร ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน ตน้แบบ ไดอ้ยำ่งประสบควำมส ำเร็จ 

            ดำ้นนำยด ำรงฤทธ์ิ หลอดค ำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น กล่ำววำ่ กำร
จดัอบรมคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเกิดทกัษะในกำรเป็นนกัส่งเสริมดำ้นกำรจดักำรดิน และกำรใชปุ้๋ ยอยำ่งมือ
อำชีพสำมำรถเป็นพี่เล้ียง (Coaching) ใหแ้ก่เกษตรกรไดส้ร้ำงควำมพร้อมใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบงำน ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.)ในกำรขบัเคล่ือนขยำยผลผำ่นกลไก ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรเช่ือมโยงเครือข่ำย 
ศูนยจ์ดักำรดินปุ๋ ยชุมชน ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือสำมำรถขยำยผลกำรใชปุ้๋ ยเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิตไปสู่ ศูนยเ์รียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร และแปลงใหญ่ 

  



 
ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลติพืชพนัธ์ุดีสนับสนุนเกษตรกร สร้างผลผลติดี มีคุณภาพ 

 
ปัจจุบนัปัญหำหน่ึงของกำรเกษตรคือ เกษตรกรยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งพนัธุ์ดี และพนัธุ์ดียงัมีรำคำแพง ในขณะท่ี

พืชหลำยชนิดยงัตอ้งพึ่งพำกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศอยูม่ำก กรมส่งเสริมกำรเกษตร จึงไดจ้ดัตั้งศูนยข์ยำยพนัธุ์พืช 10 แห่ง ทัว่
ประเทศ เพื่อรองรับกำรผลิตและขยำยพนัธุ์พืชในชั้นพนัธุข์ยำยและพนัธุ์จ ำหน่ำยไปสู่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน 
Young Smart Farmer แปลงใหญ่ ตลอดจนภำคีเครือข่ำยท่ีมีควำมตอ้งกำร ผำ่นกลไกงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นท่ี และยงั
ผลิตรองรับพืชเศรษฐกิจท่ีมีปัญหำโรคพืชแฝงติดไปกบัตน้พนัธุ์ เช่น ท่อนมนัส ำปะหลงั รวมทั้งกรณีประสบปัญหำภยัพิบติั 
เช่น น ้ำท่วม ก็ไดส้นบัสนุนพนัธุ์พืชผกัสวนครัว เพื่อใหเ้กษตรกรเพำะปลูกเป็นแหล่งอำหำรและสร้ำงรำยไดช่้วงฟ้ืนฟูพื้นท่ี
กำรเกษตร ดงันั้น กำรสร้ำงพืชพนัธุ์ดีจึงช่วยส่งผลใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีดีและมีคุณภำพ 

คุณวนัชยั ไพรศรีจนัทร์ ผูอ้  ำนวยกำรศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ใหข้อ้มูลวำ่ กำรผลิตพืชพนัธุ์ดีถือวำ่
เป็นหวัใจส ำคญัของกำรท ำเกษตร เพรำะสำมำรถช่วยใหเ้กษตรกรมีตน้พนัธุ์พืชท่ีดีไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อ
กำรคำ้ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมเช่ือมัน่ในอำชีพท ำกำรเกษตร ไดผ้ลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมี
คุณภำพ ส่งจ ำหน่ำยไดร้ำคำดี จึงไดมี้กำรจดัตั้งศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 เม่ือปี 2545 โดยทั้งประเทศจะมีศูนยข์ยำยพนัธุ์อยู่



ดว้ยกนั 10 แห่ง กระจำยอยูต่ำมจงัหวดัต่ำงๆ ดงัน้ี เพชรบุรี ตรัง นครรำชสีมำ นครศรีธรรมรำช บุรีรัมย ์พิษณุโลก 
มหำสำรคำม ล ำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธำนี 

ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลิตพืชพนัธุ์ดีสนบัสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพโดยภำรกิจของ
ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 มีหนำ้ท่ีขยำยและสนบัสนุนพืชพนัธุ์ดีใหก้บัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัทั้ง 13 จงัหวดั ทั้งภำคกลำงและ
ภำคตะวนัตก ซ่ึงทำงศูนยฯ์ จะมีกำรส่งเสริมพนัธุ์พืชใหก้บัเกษตรกรท่ีประสบภยัทำงธรรมชำติและกำรพฒันำอำชีพทำง
กำรเกษตร โดยพืชท่ีสนบัสนุนเป็นพืชท่ีผำ่นกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่ เช่น กลว้ยน ้ำวำ้มะลิอ่อง กลว้ยหอมทอง สับปะรด MD2 
และหน่อไมฝ้ร่ังพนัธุ์บลอ็คอิมพรูฟ 

“กำรด ำเนินงำนของศูนยฯ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดก้ ำหนดขึ้นมำ จะสนบัสนุน
พืชอะไรใหเ้กษตรกร โดยส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัมีหนำ้ท่ีเขำ้ไปสอบถำมขอ้มูลจำกเกษตรกร เพรำะเป็นหน่วยงำนท่ีใกลชิ้ด
กบัเกษตรกรมำกท่ีสุด วำ่เกษตรกรตอ้งกำรอะไร หลงัจำกนั้นส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัก็จะเขำ้มำวำงแผนร่วมกบัเรำ เม่ือมี
เกษตรกรท่ีชดัเจน มีพื้นท่ีท่ีชดัเจน เรำก็จะมำผลิตพืชตำมเป้ำหมำยสนบัสนุนออกไป ศูนยฯ์ ของเรำมีกำรเพำะเมลด็พนัธุ์พริก
ซุปเปอร์ฮอต เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรดว้ย ซ่ึงในหลำยๆ โครงกำรในแต่ละปี ไม่วำ่พี่นอ้งเกษตรกรจะประสบปัญหำอะไรก็
แลว้แต่ ทำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดผ้ลิตพืชเพื่อสนบัสนุนเกษตรกรในจงัหวดัท่ีรับผิดชอบอยูเ่ป็นประจ ำ แต่กำรท ำงำน
หลกัๆ ของเรำก็จะเนน้ในเร่ืองของกำรผลิตและขยำยพนัธุพ์ืชท่ีผำ่นกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่ออยำ่งเดียว” คุณวนัชยั กล่ำว 

ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลิตพืชพนัธุ์ดีสนบัสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพ 

 

คุณวนัชยั เล่ำวำ่ ขอ้ดีของพืชท่ีผำ่นกระบวนกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อ คือสำมำรถขยำยพนัธุ์พืชไดใ้นปริมำณท่ีมำกและ
ใชร้ะยะเวลำไม่นำน แต่ส่ิงท่ีส ำคญัและเป็นหวัใจหลกัของพืชท่ีเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อจะช่วยในเร่ืองของพืชมีควำมปลอดโรค โดย
โรคพืชต่ำงๆ จะไม่ติดไปกบัตน้พนัธุ์ จึงท ำใหเ้กษตรกรไดพ้ืชสำยพนัธุ์ดี มีคุณภำพ พืชตรงตำมสำยพนัธุ์ไปปลูกในแปลงของ
ตวัเอง 

“ขั้นตอนแรกของกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อ ก็จะมีกำรท ำงำนหลำยขั้นตอน วิธีกำรคร่ำวๆ ก็คือ จะตอ้งมีกำรคดัเลือกพืช
พนัธุ์ดี เป็นพืชท่ีคดัมำจำกแปลงเกษตรกร หลงัจำกไดพ้ืชพนัธุ์ดีแลว้ จะน ำพืชนั้นเขำ้มำท ำตำมกระบวนกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
โดยในขั้นตอนแรกจะฟอกฆ่ำเช้ือเพื่อใหพ้ืชมีควำมสะอำด เม่ือพืชโตจนไดข้นำดก็จะน ำมำตดัขยำยเพื่อเพิ่มปริมำณ และน ำมำ
ปลูกลงในสูตรอำหำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อท่ีกระตุน้กำรแตกกอ หลงัจำกขยำยไดร้ะยะเวลำ 5-6 เดือน เม่ือพืชเร่ิมมีตน้ท่ีสมบูรณ์ 
จึงชกัน ำใหพ้ืชเกิดรำก ก็จะเสร็จส้ินกระบวนกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่” คุณวนัชยั กล่ำว 

ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลิตพืชพนัธุ์ดีสนบัสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพโดยพืชพนัธุ์ดี
ท่ีผำ่นกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อนั้น ก่อนท่ีจะส่งถึงมือเกษตรกร ทำงศูนยฯ์ จะน ำมำอนุบำลอีกคร้ังหน่ึง โดยลำ้งวุน้อำหำรท่ีติดกบั
รำกออกให้หมด เม่ือลำ้งอำหำรเสร็จจะน ำตน้พืชช ำลงในถำดหลุม และน ำไปดูแลในโรงเรือนอนุบำล ในระยะน้ีพืชมีอำยกุำร
อนุบำลท่ีแตกต่ำงกนัไป อยำ่งเช่น พนัธุ์กลว้ย ใชเ้วลำอนุบำลประมำณ 2 เดือน สับปะรด ใชเ้วลำประมำณ 6 เดือน และ
หน่อไมฝ้ร่ัง ใชเ้วลำประมำณ 4 เดือน เม่ือครบก ำหนดอนุบำลแลว้ก็จะส่งตน้กลำ้พืชสนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรน ำไปปลูกได้
ทนัที 



ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลิตพืชพนัธุ์ดีสนบัสนุนเกษตรกร สร้ำงผลผลิตดี มีคุณภำพ“พืชพนัธุ์ดีท่ี
เรำขยำยและสนบัสนุนจะเป็นพืชท่ีส ำคญัทำงเศรษฐกิจ อยำ่งเช่น กลว้ยน ้ำวำ้มะลิอ่อง สับปะรด MD2 เป็นสับปะรดทำนผล
สด เน้ือกรอบ ท่ีเรำท ำสนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอกจำกน้ี ยงัมีหน่อไมฝ้ร่ังพนัธุ์บลอ็คอิมพรูฟ ท่ี
เพำะขยำยใหเ้กษตรกรเครือข่ำยอยูท่ี่อ  ำเภอพนมทวน จงัหวดักำญจนบุรี ตอนน้ีเครือข่ำยขยำยไปถึงอ ำเภอนำมน จงัหวดั
กำฬสินธุ์ เรำสนบัสนุนไปเม่ือปีท่ีแลว้ 23,000 ตน้ ตอนน้ีเกษตรกรปลูกหน่อไมฝ้ร่ังสำมำรถส่งผลผลิตเขำ้ตลำดโลตสั ได้
มำตรฐำน GAP เป็นผลงำนของศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 เอำไปขยำยผลในเขตภำคอีสำน” คุณวนัชยั กล่ำว 

ในเร่ืองของกำรจ ำหน่ำยพืชพนัธุ์ดีใหก้บัเกษตรกรนั้น คุณวนัชยั บอกวำ่ รำคำจ ำหน่ำยพืชภำยในศูนยเ์ป็นรำคำท่ีกรม
ส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไดมี้พืชพนัธุ์ดีปลูกในรำคำท่ีถูกกวำ่ทอ้งตลำด และเกษตรกรมัน่ใจไดว้ำ่พืชท่ี
ไดรั้บจำกทำงศูนยฯ์ นั้น เป็นพืชท่ีปลอดโรคและถูกตอ้งตำมสำยพนัธุ์อยำ่งแน่นอน เพรำะกำรผลิตพืชพนัธุ์ดีแต่ละคร้ังจะเนน้
ในเร่ืองของมำตรฐำนเป็นหลกั จะตอ้งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพทุกคร้ัง เม่ือผ่ำนมำตรฐำนแลว้ก็จะจ ำหน่ำยสู่พี่นอ้ง
เกษตรกรทนัที 

“รำคำจ ำหน่ำยท่ีไดม้ำ เรำไม่ไดค้ิดขึ้นเอง แต่เป็นรำคำท่ีทำงกรมก ำหนด อยำ่งเช่น สับปะรด จ ำหน่ำยหน่อละ 20 บำท 
ควำมสูงประมำณ 20 เซนติเมตร กลว้ย ควำมสูงประมำณ 15 เซนติเมตร จ ำหน่ำยตน้ละ 15 บำท หน่อไมฝ้ร่ัง จ ำหน่ำยตน้ละ 
25 บำท และสับปะรดสี จ ำหน่ำยตน้ละ 15 บำท คือรำคำน้ีพี่นอ้งเกษตรกรมัน่ใจไดว้ำ่เป็นรำคำมำตรฐำนท่ีกรมก ำหนดขึ้นมำ
เลย รำคำถูกกวำ่ทอ้งตลำด คุณภำพก็ดีกวำ่ ตรงตำมสำยพนัธุ์ทุกอยำ่ง ส่วนพี่นอ้งท่ีตอ้งกำรกำรสนบัสนุนเรำก็มีแจก เพื่อ
สนบัสนุนใหก้บัเกษตรกรดว้ยเช่นกนั” คุณวนัชยั กล่ำว 

คุณสุเทพ ศรีค ำ เกษตรกรจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จึงได้
ปรับเปล่ียนจำกอำชีพอ่ืนมำท ำอำชีพเกษตร โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนพืชพนัธุ์ดีจำกศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 ซ่ึงเกษตรกรรำยน้ีได้
ปลูกพืชท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมฤดูกำรผลิต อยำ่งช่วงหนำ้แลง้จะปลูกพริก ถัว่ฝักยำว และแตงกวำ จึงท ำใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีและ
จ ำหน่ำยไดร้ำคำ เกิดผลก ำไร 

“ช่วงน้ี เดือนมีนำคม เมษำยนน้ี ค่อนขำ้งท่ีจะแลง้ พอดีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดั
สุพรรณบุรี เอำพริกมำใหป้ลูก ก็จะสับเปล่ียนปลูกพืชกนัไป ช่วงเมษำยนน้ีจะแลง้ ทุกพื้นท่ีไม่มีน ้ำ ท่ำนก็ไดส้นบัสนุนพริก
ซุปเปอร์ฮอตมำใหป้ลูก เป็นตน้พนัธุ์ท่ีทำงศูนยฯ์ ไดท้ ำมำใหเ้ป็นตน้กลำ้แลว้ ท ำใหเ้รำมำปฏิบติัต่อไดไ้ม่ยุง่ยำก เรำน ำมำปลูก
ลงแปลง ดูแลจนเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ท่ีผำ่นมำผลผลิตก็ค่อนขำ้งมีผลก ำไรจำกพืชท่ีทำงศูนยฯ์ สนบัสนุนมำ” คุณสุเทพ กล่ำว 

ส ำหรับเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจในเร่ืองของกำรปลูกพืช และตอ้งกำรพืชพนัธุ์ดีไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง สำมำรถ
เขำ้มำรับค ำปรึกษำหรือหำรือขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อวำงแผนกำรผลิตใหถู้กตอ้งตำมฤดูกำลต่อไป สำมำรถติดต่อ
สอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ ศูนยข์ยำยพนัธุ์พืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยู ่เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 12 ต ำบลพลบัพลำไชย อ ำเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี หมำยเลขโทรศพัท ์035-440-360 

  



 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอแสดงควำมยนิดีกบัสตรีดีเด่นดำ้นกำรส่งเสริมกำรเกษตร ท่ีไดเ้ขำ้รับรำงวลัเน่ืองในวนั

สตรีสำกล ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 รำย ในวนัน้ี (วนัท่ี 8 มี.ค. 64 เวลำ 08.30 น.)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรกรมพฒันำสังคม
และสวสัดิกำร กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์(พม.) กรุงเทพมหำนคร  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่ำววำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีควำมยนิดีเป็นอยำ่งยิง่
กบัเกษตรหญิงทุกท่ำนท่ีไดรั้บรำงวลัสตรีดีเด่นดำ้นกำรส่งเสริมกำรเกษตร เน่ืองในวนัสตรีสำกล ประจ ำปี 2564 ภำยใต้
แนวคิด "เสริมพลงัสตรีและเด็กหญิงสู่ควำมเสมอภำค ร่วมตดัสินใจ ไร้ควำมรุนแรง"  

ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ไดเ้ขำ้รับรำงวลัสตรีดีเด่นดำ้นกำรส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำงวลั ไดแ้ก่  
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือ)  



นำงจรรยำ รัตนนิธิกุล จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูน้ ำเกษตรกร โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเป็นตน้แบบ และมุ่ง
ผลิตอำหำรท่ีปลอดใหก้บัผูบ้ริโภค 
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

นำงจนัจิรำ สำยรอด หวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัขอนแก่น ผูท้  ำงำนดำ้นกำร
เสริมสร้ำงและพฒันำศกัยภำพสตรีภำคเกษตร ท่ีเป็นกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน เกษตรกรปำดเปร่ือง (Smart 
Framer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มำอยำ่งต่อเน่ือง 
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)  

นำงถิรดำ เอกแกว้น ำชยั ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำ้นริมคลองโฮมสเตย ์อ.เมือง จงัหวดัสมุทรสงครำม  
รางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร (ภาคใต้)  

นำงระพี น ้ำจนัทร์ แกนน ำกลุ่มเกษตรกร และประธำนกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกม.70 จำกจงัหวดัระนอง 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แสดงความยินดีกบัสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2564 
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เกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอควนกำหลง จงัหวดัสตูล ปลูกผกัปลอดสำรพิษ และปลุกกระแสกำรท่องเท่ียวแบบพอเพียง 

รำยกำรเร่ืองดีดี ทัว่ไทย ช่อง TNN16  

 

  



 

จ.นครพนม จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระรำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อมบริกำร

ใหค้วำมรู้ดำ้นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร 

 

            จ.นครพนม จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระรำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อม
บริกำรใหค้วำมรู้ดำ้นเกษตรครบวงจรแก่เกษตรกร 

            นำยธวชัชยั รอดงำม รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดันครพนม เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระ
รำชนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อมบริกำรใหค้วำมรู้ดำ้นเกษตรครบวงจรแก่
เกษตรกร ณ บริเวณโรงเรียนบำ้นอูนนำ ต ำบลบำ้นผ้ึง ต ำบลนำงวั อ ำเภอนำหวำ้ จงัหวดันครพนม โดยมีนำงสำวกญัณฐำ อภิ



นนทธ์นำ เกษตรจงัหวดันครพนม กล่ำวรำยงำนถึงวตัถุประสงคข์องกำรจดังำน พร้อมดว้ยหวัหนำ้ส่วนรำชกำรในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธี โดยมีเกษตรกรในพื้นท่ีมำรับบริกำรจำกหน่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุขจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรมอบพนัธุ์ปลำ มอบพนัธุ์พืช ยำรักษำสัตว ์และบริกำร
ต่ำงๆ อีกมำกมำย  

            โดยมีเกษตรกรเขำ้รับกำรบริกำรมำกกวำ่ 300 รำย จำกเกษตรกรในพื้นท่ีนำงวัและใกลเ้คียง เม่ือ
วนัท่ี 5 มีนำคม 2564 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริกำรแก่เกษตรกร เพื่อแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรผลิตท่ี
รวดเร็ว ทัว่ถึง ครบถว้น สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกร ซ่ึงมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกนัระหวำ่งหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพฒันำ  แกไ้ขปัญหำใหแ้ก่เกษตรกรใหส้ำมำรถท ำกำรผลิตทำง
กำรเกษตรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื โดยเป็นกำรปฏิบติังำนในเชิงรุกท่ีท ำใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเป้ำหมำยท่ีมีปัญหำ
ไดรั้บบริกำรทำงกำรเกษตร อำทิ กำรวิเครำะห์ดิน กำรวินิจฉยัโรคพืช โรคสัตว ์โรคสัตวน์ ้ำ รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และฝึกอบรมควำมรู้กำรเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กนัไป  

            ซ่ึงภำยในงำนประกอบดว้ย กำรใหบ้ริกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกขำ้ว คลินิกปศุ
สัตว ์คลินิกประมง คลินิกชลประทำน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบญัชี คลินิกยำงพำรำ คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม คลินิกอ่ืนๆ พร้อมจดักิจกรรมเสริม คือ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ นิทรรศกำรตำมควำมตอ้งกำรของเกษตรกร รวมทั้ง
กิจกรรมออกร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้แปรรูป สินคำ้เกษตรจำกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนและ
ภำคเอกชน 

  



















 

ตลาดนาํการผลิต หนุนปลาสลิดบางบ่อ สร้างแบรนดส่์งออก สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกร 

ก.เกษตรฯ ผนึกกาํลงัหนุนแปลงใหญ่อนุรักษป์ลาสลิดและแปรรูป อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลุยส่งออกตลาดเมืองจีน สู่การ

สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร 

 

เม่ือวนัท่ี 8 มี.ค.64 นายพฒันศกัด์ิ พ่วงสมบติั เกษตรจงัหวดัสมุทรปราการ กล่าววา่ จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นท่ีดิน

เหนียวปากแม่นํ้า มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นท่ีทาํการเกษตรส่วนใหญ่ คือการประมง เกษตรกรรมดา้นพืช และเกษตร

ผสมผสาน มีพื้นท่ีรวมประมาณ 150,000 ไร่ เกษตรกรกวา่ 11,000 ครัวเรือน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีจะพฒันาเกษตรกรให ้"มัน่คง ภาคการเกษตรมัง่คัง่ ทรัพยากรเกษตรยัง่ยนื" เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั ใชต้ลาดนาํการผลิต ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่มาขบัเคล่ือน เกษตรกรมีความเขม้แขง็ ซ่ึงไดส่้งเสริม

สนบัสนุนเกษตรกร ในรูปแบบแปลงใหญ่ ใหเ้กิดขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้น นาํสินคา้เกษตรท่ีขึ้นช่ือ คือ ปลาสลิด เร่ิมจาก

การเป็นวิสาหกิจชุมชนอนุรักษป์ลาสลิดบางบ่อและแปรรูป จากนั้นไดข้ยายกลุ่มจดัตั้งเป็นแปลงใหญ่อนุรักษป์ลาสลิดและ

แปรรูป ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และมีการบูรณาการร่วมกนัจาํนวน 4 หน่วยงาน คือ 1.สาํนกังานเกษตร

จงัหวดัสมุทรปราการ 2.สาํนกังานประมงจงัหวดัสมุทรปราการ 3.สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรปราการ และ 4.สถานี

พฒันาท่ีดินสมุทรปราการ ทั้งยงัไดมี้การจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการใหก้าร

รับรอง GI ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

นายสุธี สมานมิตร รองประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อนุรักษป์ลาสลิดและแปรรูป กล่าววา่ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์

ปลาสลิดบางบ่อและแปรรูป จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 เม่ือวนัท่ี 28 ส.ค. 



2560 และเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลาสลิดของทางรัฐบาล ปี 2561 มีสมาชิกจาํนวน 24 ราย พื้นท่ี

ทั้งหมด 728 ไร่ มีวตัถุประสงคจ์ะดาํเนินการกลุ่มเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พฒันาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน

และหาช่องทางการตลาดให้กบัสินคา้ปลาสลิดบางบ่อเพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเขม้แขง็ มีรายไดเ้พิ่มมากขึ้น โดยมีสินคา้แปรรูป

ภายใตช่ื้อแบรนด ์"แปลงใหญ่อนุรักษป์ลาสลิดบางบ่อ" มีสินคา้ เช่น ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ และนํ้าพริกปลา

สลิด จาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 

 นายโยธิน เทิดวงศว์รกุล หวัหนา้กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง สาํนกังานประมงจงัหวดัสมุทรปราการ 

กล่าววา่ ในการนาํเทคโนโลยกีารผลิตเขา้มาใช ้มี 5 ดา้น คือ 1.การลดตน้ทุน สมาชิก ร่วมกนัลงทุนซ้ืออาหารปลาและลูกพนัธุ์ 

ซ่ึงจะซ้ือในปริมาณท่ีมากเพื่อไดร้าคาท่ีถูกลง และซ้ือไดใ้นราคาตํ่ากวา่ทอ้งตลาด ส่วนการเล้ียงปลาสลิดใชวิ้ธีการฟันหญา้ให้

กินเป็นอาหารแทนการให้อาหารสาํเร็จรูปอยา่งเดียว เป็นวิธีการเล้ียงปลาแบบลดตน้ทุน ทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มขึ้น 2.การเพิ่ม

ผลผลิต มีการปรับปรุงสภาพพื้นบ่อ ทาํร่องนํ้า และใส่ปูนขาว ปรับสภาพความเป็นกรดด่างใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการ

เล้ียงปลาระหวา่ง 6.5-8.5 ช่วยกาํจดัเช้ือโรคและศตัรูปลา และใหอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปโปรตีนไม่ตํ่ากวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์เพื่อให้

ไดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 3.การพฒันาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงปลาสลิดของสมาชิกกลุ่ม ใหมี้มาตรฐานฟาร์ม

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าท่ีดี GAP ในการแปรรูปสินคา้จะตอ้งมี อย. และ ฮาลาล เพื่อควบคุมคุณภาพ 4. การตลาด ผลผลิตท่ีไดจ้าก

การเล้ียง ปลาสลิด ขนาดกลาง 8-10 ตวัโล ราคากก. ละ 70 บาท และมุ่งเนน้ธุรกิจพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑป์ลาสลิดส่งไป

ยงัต่างประเทศ เช่น จีน 5.การบริหารความเส่ียงในการผลิตสินคา้ จะตอ้งมีแหล่งการขายปัจจยัการผลิตในพื้นท่ี มีขอ้มูลติดต่อ

บริษทัหลายบริษทัในกรุงเทพ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัสถานท่ีผลิตสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต และวตัถุดิบแปรรูป การรวมกลุ่มกนัซ้ือ

ปัจจยัการผลิต และมีขอ้มูลแหล่งการขายปัจจยัการผลิต. 
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