
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Field Day 1.กาญจนบุรี…ป.กษ.เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

เว็บไซต์ writenews-online.com 

2.ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เว็บไซต์ thailandplus.tv 
3.ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูาล 
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

เว็บไซต์ รัฐบาลไทย 

4.ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวัน Field Day ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่บ้านหนองสามพราน 

เว็บไซต์ banmuang.co.th 

5.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม 

เว็บไซต์ 
https://youtu.be/WvnJsYEt_LU 

Handy 
Sense 
นวัตกรรมดา้น
การเกษตร
แบบเปดิ เพือ่
ประโยชน์
สาธารณะ 

6.เกษตรอัจฉริยะ หนังสือพิมพ์ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
7.HandySense นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิด เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

FB fanpage The Story Thailand 

8.ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าว HandySense นวัตกรรมการเกษตรแบบ
เปิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เว็บไซต์ http://kaoupdate.com 

9.HandySense นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิด เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

เว็บไซต์ thestorythailand.com 
เว็บไซต์ mcot.net 

10.HANDYSENSE ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ เว็บไซต์ sequelonline.com 
11.เนคเทค มอบพิมพ์เขียว HandySense ให้เกษตรกรใช้ฟรี เว็บไซต์ thereporter.asia 
12.'แฮนดี้เซ้นส์' ระบบฟาร์มอัจฉริยะ สู่โอเพ่นเดต้า หนนุเกษตรกร
พันธุ์ใหม ่

เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ 

Mango of 
SIAM ทีสุ่ด
แห่งมะม่วง
ไทย ถกูใจ
ทั่วโลก 
 

13.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพ
มะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิม้ลองในงาน “Mango of SIAM 
ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 
2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ 
“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 
อุดหนุนชาวสวนผลไม ้

FB fanpage นสพ.สภท.นิวส ์
facebook fanpage  
ทันขา่ว ทั่วไทย 
facebook fanpage  
Thai Reference 
เว็บไซต์ newsfreelancer.com 
เว็บไซต์ ajanewsupdate.com 
เว็บไซต์ daytimenewsonline.com 

 



ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Mango of 
SIAM ทีสุ่ด
แห่งมะม่วง
ไทย ถกูใจ
ทั่วโลก 
 

14.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพ
มะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิม้ลองในงาน “MANGO OF SIAM 
ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” 

เว็บไซต์ siamfocustime.com 
เว็บไซต์ 4forcenews.com 
เว็บไซต์ pheupuangchon.com 
เว็บไซต์ ddpostnews.com 
เว็บไซต์ thainews.org 
เว็บไซต์ khonpankhao.com 
เว็บไซต์ aeconlinenews.com 
เว็บไซต์ aec-tv-online1.com 

Mango of 
SIAM ทีสุ่ด
แห่งมะม่วง
ไทย ถกูใจ
ทั่วโลก 
 

15.ก.เกษตรฯ ร่วมกับ ส.ชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพมะม่วง
คุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลองในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่ง
มะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” วันที่ 2 – 6 เม.ย.64 นี ้

เว็บไซต์ ppat2508.org 

16.เกษตรฯจัดยิ่งใหญ่‘Mango of SIAM’2-6เม.ย. ที่สุดแห่ง
มะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก 

เว็บไซต์ แนวหน้า 

17.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพ
มะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิม้ลองในงาน “Mango of SIAM 
ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”  

เว็บไซต์ สยามข่าวรพีอร์ท.com 

18.เกษตรฯ ยกทัพผลไม้บุกห้างกลางกรุงในงาน “Mango Of 
SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” 

เว็บไซต์ สยามฮอตไลน์ นิวส ์

19.เกษตรฯจัดยิ่งใหญ่‘Mango of SIAM’2-6เม.ย. ที่สุดแห่ง
มะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก 

หนังสือพิมพ์ แนวหนา้ 

เกลือทะเล
ไทย 

20.คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหนา้ยุทธศาสตร์”
เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ 

เว็บไซต์ aec-tv-online1.com 

21.ชู "เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" ลุยพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ 
เล็งขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอก 

เว็บไซต์ สยามรฐั 

22.คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหนา้ยุทธศาสตร์”
เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ ผนึก
พาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้
นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้นทะเบียน 

เว็บไซต์ najanewsupdate.com 
เว็บไซต์ pimthai.co.th 
เว็บไซต์ สยามข่าวรพีอร์ท.com 

23.คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหนา้ยุทธศาสตร"์
เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" 

เว็บไซต์ คมชัดลึก 
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งดทำนาปรัง
รอบที่ 2 

24.ย้ำงดทำนาปรังรอบที่ 2 เว็บไซต์ tcijthai.com 
25.เตือนชาวนางดปลูกขา้วรอบ3 หว่ันหน้าแล้งเสี่ยงเสียหาย 
100% 

เว็บไซต์ konlannanews.com 

ทุเรียนอ่อน 26.เฉลิมชัย สั่งคุมเขม้ป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย 
ย้ำทุเรียนอ่อนผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็เข้าข่าย
หลอกลวงมีโทษตามกฎหมายด้วย 

FB fanpage ECO DAY News 

27.ตัด”ทุเรียนอ่อน" ขายผิดกฎหมาย เว็บไซต์ bangkokbiznews.com 
เว็บไซต์ today.line.me 

28.เตือนชาวสวนตัด “ทุเรียนอ่อน” พ่อค้าขายต่อผิดกฎหมายทั้งคู ่ เว็บไซต์ thansettakij.com 
เว็บไซต์ today.line.me 

29.“เฉลิมชัย “สั่งคุมเข้มกนัเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย  
ย้ำผิดกฎหมายเตือนพ่อคา้รับมาขายต่อก็เขา้ขา่ยหลอกลวงมีโทษ
จำคุก 

เว็บไซต์ voice-tv.online 

30.เฉลิมชัย สั่งคุมเขม้ป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำ
ทุเรียนอ่อนผิดกฎหมาย 

เว็บไซต์ sanook77.co 

31.เฉลิมชัย สั่งคุมเขม้ป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำ
ทุเรียนอ่อนผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็เข้าข่าย
หลอกลวงมีโทษตามกฎหมายด้วย 

เว็บไซต์ thailandplus 

32."เฉลิมชัย" เอาจริง เตือนเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำ
ผิดกฎหมาย 

เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน ์

เว็บไซต์ today.line.me 
33.'เฉลิมชัย'สั่งคุมเข้มกนัเกษตรกรห้ามตัด'ทุเรียนอ่อน'ขาย ย้ำผิด
กฎหมาย 

เว็บไซต์ แนวหน้า 

34.เฉลิมชัย สั่งคุมเขม้ป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำ
ทุเรียนอ่อนผิดกฎหมาย 

เว็บไซต์ nationtv. tv 
เว็บไซต์ msn.com 
เว็บไซต์ today.line.me 

ศูนยข์ยาย 
พันธุ์พชื 

35.ขายพันธุพ์ืชตรัง แหล่งผลิตขยายพันธุ์พชืพันธุ์ดขีองภาคใต้ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

สื่อสารผ่าน
ระบบออนไลน์ 

36.ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ สื่อสารทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

 
  



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

YSF 37.เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
มืออาชีพ 

เว็บไซต์ thaipr.net 
เว็บไซต์ thailand4.com 
เว็บไซต์ newswit.com 
เว็บไซต์ ryt9.com 

เกษตร 
แปลงใหญ่ 

38.สสก.5 หนุนแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ สู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนทา่ดินแดง 

เว็บไซต์ today.line.me 

แอปเป้ิลสาย
พันธุ์ใหม ่
 

39.จ.มหาสารคาม ยกระดับสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาสายพนัธุ์แอปเป้ิลสายพนัธุ์ใหม่
ของประเทศไทย 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 
เว็บไซต์ ody-news.com 
FB fanpage สวท.มหาสารคาม  
กรมประชาสัมพันธ ์
เว็บไซต์ adio.prd.go.th 

40.เปิดอาคารวิสาหกิจชุมชน และแถลงขา่วการพัฒนาสายพันธุ์
แอปเป้ิลสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

อารักขาพชื 41.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพชืจังหวัด
นครราชสีมา เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพชื 
(มะละกอ) 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

42.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
เตือนเกษตรกรรับมือเพลี้ยไฟมังคุดด้วยสารชีวภัณฑ์ 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

43.สสก.5 สงขลา เตือนเกษตรกรรับมือเพลี้ยไฟมังคุดด้วยสารชีว
ภัณฑ์ 

เว็บไซต์ สมิหลา ไทมส ์

44.เกษตรรุกแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใต้แบบครบ
วงจร 

เว็บไซต์ สมิหลา ไทมส ์

45.เกษตรรุกแก้ปัญหา! หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใต้แบบครบ
วงจร 

เว็บไซต์ แนวหน้า 

46.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
วางระบบป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใต้แบบครบ
วงจร 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

47.เกษตรรุกแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใต้แบบครบ
วงจร พิราบคาบข่าว 22-03-64 

เว็บไซต์ 
https://youtu.be/qZS3h9zuFEE 

ตลาด
เกษตรกร 

48.ตลาดเกษตรกรลำปางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทั่ว
ประเทศ 120 คน 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์
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ส่งเสรมิ
การเกษตร
เชิงรุก 

49.เกษตรกระบ่ี เร่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 
ยกระดับสินคา้เกษตร สร้างรายได้สู่ชมุชนอย่างยั่งยืน 

เว็บไซต์ kasetkaoklai.com 
เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

อ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

50.ผู้ปลูกข้าวโพดเฮลั่น ราคาพุ่งทะเลเพดาน หนังสือพิมพ์ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
51.“พาณิชย์”เคาะงดจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 5 
หลังราคาพุ่งเกินเพดาน 

เว็บไซต์ 
todayhighlightnews.com 

52.ผู้ปลูกข้าวโพดเฮ พาณิชย์แม่ฮ่องสอนเผย ราคาตลาดพุ่ง 8.63 
บาท 

เว็บไซต์ สำนักขา่ว  
กรมประชาสัมพันธ ์

ข้าวโพด
หวาน 

53.ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ยิ้มออกแล้ว! 
หลังแม็คโครช่วยระบายผลผลิต พร้อมวางแผนซื้อต่อเนื่อง 

FB fanpage 
BizpromptinfoFanpage 

54.ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ยิ้มออกแล้ว! แม็คโครช่วยระบาย
ผลผลิต-วางแผนซื้อต่อเนื่อง 

เว็บไซต์ สยามรฐั 

55.ชาวสวนขา้วโพดโคราช ยิ้มออก หลังแม็คโครช่วยระบาย
ผลผลิต 50 ตัน วางแผนซื้อต่อเนื่อง 

เว็บไซต์ 
http://brandbiznews.com 

ภัยพิบัติด้าน
เกษตร 

56.งัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน เว็บไซต์ naewna.com 
หนังสือพิมพ์แนวหนา้ 

เพาะเหด็ 57.LIVE สด ช่วง FM91เกษตรทำเอง : DIY การเพาะเห็ดนางฟ้าภู
ฐานกับ DJ นิตยา ลีธีระกุล และ คุณชยัฤทธิ์ เรืองสิทธิ์ (ลุงฤทธิ์) 
ข้าราชการบำนาญ เกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร 

FB fanpage FM91 Trafficpro 
  
 

  



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 
  



 

 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลัง

การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับกิจกรรม
ในวันนี้จัดข้ึนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวการเกษตรผสมผสาน 

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับสินค้าหลักและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จึงนับเป็นการทำงานที่สำคัญให้ทุก
หน่วยงานได้บูรณาการทำงานร่วมกัน มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อวาง
แผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ได้ โดยงาน
จะจัดครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 882 ศูนย ์

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านหนองสามพราน เป็น ศพก. เครือข่าย ที่เนน้เกษตรผสมผสาน สำหรับงานในวันนี้มีสถานีเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 สถานี คือ 



สถานีเรียนรู้ที่ 1 “น้ำลดตอผุด” เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำในระดับไร่นา การบริหารจัดการน้ำ รวมไปถึงการให้น้ำด้วยระบบน้ำอัจฉริยะผ่านระบบ Smart 
Phone 

สถานีเรียนรู้ที่ 2 “ดนิจ๋าปุ๋ยมาแล้วจ๊ะ” เกษตรกรไดม้ีการจัดการพื้นที่เกษตร โดยการใส่ดินและปุ๋ย
อย่างเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
พืชปุ๋ยสด เป็นต้น 

สถานีเรียนรู้ที่ 3 “พืชปลอดภัย ใครทำได”้ ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการขยายพันธ์ุพืชและการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

สถานีเรียนรู้ที่ 4 “ป ปลา แปรรูป” เกษตรกรจะได้เรียนรูก้ารเล้ียงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเล้ียงไข่ผำ 
การแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และแนวโน้มด้านการตลาด 

สถานีเรียนรู้ที่ 5 “ฝนตกขี้หมูไหล คนเลีย้งไก่มาเจอกัน” มารูเ้ทคนิค ข้ันตอนการเล้ียงเป็ดไข่อารมณ์
ดี และเทคนิคเล้ียงหมูหลุม กล่ินไม่เหม็น ลงทุนน้อย 

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ร้านขายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young 
Smart Farmer และกลุ่มแม่บ้าน ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริม่ต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ ทั้ง 882 ศูนย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตร
อำเภอใกล้บ้านท่าน 

ณัฐชา อิสระกุล กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี: ข้อมูล 
  



 

 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้าน
หนองสามพราน (ศพก.เครือข่าย) หมูท่ี่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) เพือ่เป็นส่วน
สำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์
ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 "สำหรับงานวัน Field Day มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทัง้นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรยีนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
หรือเครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร ทีม่ีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มตน้ฤดูการผลิตใหม่ ที่เหมาะสมของ
เกษตรกรนัน่เอง” ปลัดเกษตรฯ กล่าว 

“ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)” นับเป็นศูนย์ที่มีการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่(Zoning) โดยมี
องค์ประกอบของศูนย์ ได้แก ่เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู ้สำหรับ



องค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริม กับภูมิ
ปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่นั้น ๆ 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานีแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสาธิตการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยี “เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ” นิทรรศการตลาดเกษตรกร และการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ SF YSF และร้านค้า
ต่าง ๆ อีกด้วย 
 
  



  

 
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

ส่งเสริมองค์ความรู้ วางแผนการผลิต จัดการความเสีย่ง ภาคเกษตรฯ 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564   นายทองเปลว กองจันทร ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต
ใหม่ (Field day) เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่นอ้งเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มตน้
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียง และ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ทำให้เกษตรกรนำองค์ความรูท้ีเ่หมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ทำให้เกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือถ้ามีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และองค์ความรู้ต่าง ๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
“สำหรับงานวัน Field Day มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร ทีม่ีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มตน้ฤดูการผลิตใหม่ ที่เหมาะสมของ
เกษตรกร” ปลัดเกษตรฯ กล่าว 

สำหรับศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)” นับเป็นศูนย์ที่มกีารสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่(Zoning) โดยมี
องค์ประกอบของศูนย์ ได้แก ่เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู ้สำหรับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริม กับภูมิ
ปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่นั้น ๆ 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมภายในงาน นอกจากสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานีซึ่งมัการเรียนรู้เรือ่งการ
บริการจัดการน้ำ เรื่องปุ๋ย  เรื่องการแปรูปปลา เรื่องการปลูกเพื่อผักอินทรีย์ และมีการเล้ียงปศุสคว์แล้ว ยังมี
นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสาธิตการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยี “เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ” นิทรรศการตลาด
เกษตรกร และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ SF YSF และร้านค้าต่าง ๆ อีกด้วย  
 
  



 
https://youtu.be/WvnJsYEt_LU 
  



 
 



 
  



 

 
นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นประธานในงานแถลงข่าว 

“HandySense นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ” โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันวิจัยและพัฒนา “HandySense ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ” เพื่อให้เกษตรกรไทยได้เข้าถึงและ
สามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ได้โดยงา่ยในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมต่อการใช้
งาน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรห้อง 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
  



 

 

  
HandySense ขับเคล่ือนสมาร์ทฟาร์มแบบเปิดสู่สังคมไทย ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 

หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ ภายใต้แนวคิด Smart Farming Open Innovation หรือ 
นวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่เปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและ
ใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธ์ิ (License Fee) และค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี (Royalty Fee) โดยมุ่งหวังให้
เกษตรกรไทยยุคใหม่ ไดม้ีเครื่องมือทีท่ันสมัย ใช้งานในราคาที่จับต้องได้ และต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องมือทางด้านสมาร์ทฟาร์มโดยผู้ประกอบการไทย 

เนคเทค-สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มที่ช่ือว่า “HandySense ระบบ
เกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” มาตั้งแต่ปี 2560 ในระยะแรกได้มีการนำผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกษตรกรได้
ใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการ “ดีแทคฟาร์มแม่นยำ” ซึง่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ดีแทค ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เนคเทค-สวทช. มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดฟาร์ม
ต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง (IoT) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุม
คุณภาพการเพาะปลูก 

ซึ่งได้มกีารทดลองใช้กับ 30 ฟาร์ม ใน 23 จังหวัด โดยการใช้อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วยกล่อง
เซนเซอร์ที่กระจายอยู่ในโรงเรือนเพาะปลูก ใช้สำหรับวัดความช้ืนในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง 
จากนั้นทำการประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไปยังสมาร์ทโฟน หรอืแท็บเล็ตของเกษตรกรแบบ 



real-time เพือ่ให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลงเพาะปลูกได้อย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้หาก
เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ 

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทีมนักวิจัยของเนคเทค-สวทช. ได้เดินหน้าสู่การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ของอุปกรณ์ HandySense ไปขยายผลในหลายพื้นที่ อาทิ ในปี พ.ศ. 2562 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายผลการใช้งานจริงในพื้นที่ทำการเกษตรปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจใน 34 แห่ง ผลการดำเนินงาน พบว่าช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ระบบใช้งานง่าย ทนทาน ราคาประหยัด สามารถลดการใช้แรงงานได้
ประมาณ 50% มีรายได้จากการเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉล่ียอย่างน้อย 20% 
และในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขยายผลเพิ่มอีก 50 แห่ง โดย
เป็นการมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้
ได้อย่างเหมาะสม 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
กล่าวว่า “จากผลสำเร็จที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทย ประกอบกับทีมนักวิจัยของ
เนคเทค-สวทช. ผู้วิจัยพัฒนา HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็น
ทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือนของเกษตรกรไทย ได้เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านเกษตร
สมัยใหม่ได้โดยง่าย ในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึง
เป็นที่มาของการประกาศเดินหน้าขับเคล่ือนสมาร์ทฟาร์มแบบเปิดสู่สังคมไทย ตั้งเป้าเปิดเผยพิมพ์เขียวต้นแบบ
ผลงานวิจัย HandySense ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ 
เป็นการเปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธ์ิ 
(License Fee) และค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี (Royalty Fee) 
เนคเทค-สวทช. มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ ได้มีเครื่องมอืทีท่ันสมัย ใช้งานในราคาที่จับต้องได้ และ
ต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางด้านสมาร์ทฟาร์มโดยผู้ประกอบการไทย พร้อมตั้งความหวัง
ไว้ว่า HandySense จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน และในอนาคต หากเกษตรกร
ไทยมกีารใช้ระบบนี้อย่างแพร่หลาย การบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทยก็จะสามารถก้าวกระโดดไปสู่ยุค
เกษตรอัจฉริยะได้ ”  

 
  



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยการสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดษิฐ์ นวัตกรรม รวมทัง้เครื่องจักรกลเกษตรที่
เหมาะสมกับพื้นที ่

โดยเช่ือมโยงการทํางานกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อ
ยกระดับสู่การทําเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยํา (Precision Agriculture) และนโยบายของ ดร.ทอง
เปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่อบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการขับเคล่ือน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการเกษตร โดยมจุีดเน้นในด้านการเกษตรอัจฉริยะ คือการให้
เกษตรกรและหน่วยงานเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ และ
เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 

1) การส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ไดม้ากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนา
เข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยสำหรับ
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และสะทอ้นข้อมูลจากประสบการณ์ในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำไปกำหนดโจทย์หรือ
ประเด็นการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และ
ความต้องการของเกษตรกร 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมอืกับ เนคเทค-สวทช. ธ.ก.ส. และหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ คือ ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(HandySense) โดยการสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่ 
ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 50 ศูนย์ พร้อมพัฒนาความรู้ทกัษะใน
การบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ใน ศพก. และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสรมิการเกษตร เพือ่ยกระดับเป็น
วิทยากรเกษตรอัจฉริยะ รวมทัง้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ แล้ว
นำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนต่อไป 

ซึ่งในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายจะดำเนินการร่วมกับ เนคเทค-สวทช. และ ธ.ก.ส. 
รวม 16 จุด แบ่งเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 6 ศูนย์ (เขตละ 1 
ศูนย์) และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 10 ศนูย์ และมีแผนจะขยายผลให้ครบทั้ง 50 ศูนย์
ปฏิบัติการภายในปี 2566 ” 



ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า 
“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดยมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร และร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมการเกษตร  สำหรับงานส่งมอบนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิด เพื่อประโยชน์สาธารณะใน
วันนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง ระบบเกษตรแม่นยำฟารม์อัจฉริยะ (HandySense) 
ให้กับเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร จำนวน 6 แห่ง ๆ 

โดย ธ.ก.ส. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ เนคเทค-สวทช. 
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพการเกษตร ในขณะเดียวกันหากเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
SMEs เกษตร มีความสนใจในระบบ HandySense ไปผลิตเพื่อใช้งานหรือจำหน่าย ธ.ก.ส. พร้อมที่จะ
สนับสนุนสินเช่ือเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทนุในลักษณะ การส่งเสริมความรู้คู่ทุน ให้กับเกษตรกร โดย
มีโครงการต่าง ๆ รองรับ อาท ิโครงการสินเช่ือ Smart Farmer สินเช่ือเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร
สู่ความยั่งยืน เป็นต้น” 

อัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “จังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการ
งานวิจัยร่วมกับ เนคเทค-สวทช. โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานบูรณาการ
ในการกำหนดพื้นที่ต้นแบบนำร่องในการติดตั้ง HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟารม์อัจฉริยะ เครือ่งมือ
สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตและยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรไดง้่ายข้ึน  

โดยในปี พ.ศ .2562 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นทีท่ำการเกษตรปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจ 34 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัด และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้อนุมัติโครงการขยายผลต่อเนื่องโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 43 ราย แบ่งออกเป็นพืช 33 ราย (ผัก
ผสมผสาน พืชในโรงเรือน เห็ด ฝรั่ง มะนาว มะม่วง มันญี่ปุ่น ทุเรียน ไผ่ มะพร้าว กล้วย เมล่อน ลำไย สะเดา 
ปาล์ม ขนุน) ประมง 5 ราย (ฟารม์กุ้งขาว) และปศุสัตว์ 5 ราย (ฟาร์มไก่ไข่) โดยจังหวัดหวังว่าเทคโนโลยีจะ
ช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และปรับเกษตรกรให้เป็น
ผู้ใช้ข้อมูลในการทำการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ดีป้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital 
StartUp) สัญชาติไทย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอรม์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์
การใช้งานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่ต้องการนำโซลูชันไปต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการ
ผลิต ลดต้นทุน และสร้างรายได้ เพื่อก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ 

ซึ่งทาง ดีป้า ได้เดินหน้าผลักดันพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation 
Voucher) ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรไดร้ับการสนับสนุนและเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิด



การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพกับเกษตรกร ร่วมกนัศึกษา ค้นหาต้นเหตุของปัญหาและเรียนรู้
ปัจจัยสำคัญ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

ณฤต ดวงเครือรติโชติ หัวหน้าส่วนงาน IoT และพันธมิตรธุรกจิ 5G บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีความพร้อมในการให้บริการ Smart IoT Management 
เพื่องานด้านการจัดการด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีน่ำเสนอในรูปแบบโซลูชันบริการครบ
วงจรเพื่อผู้ประกอบการทุกราย อาทิ 1. IoT SIM ที่รองรับตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มี
ความปลอดภัยในการเช่ือมต่อสูง, 2. IoT Cloud Platform รองรับธุรกิจในการสร้าง IoT โซลูชันได้ง่ายและ
รวดเร็ว ด้วยการจัดการ IoT Cloud มาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานในไทยได้อย่างสมบูรณ์ สร้างแอปพลิเค
ชันสำหรับ IoT ได้ง่าย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ครบความต้องการด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และ 
3. IoT SIM & IoT Cloud Platform ครบทุกความต้องการใช้งาน ด้วยโครงข่ายคุณภาพ แพลตฟอร์ม Cloud 
ที่มีมาตรฐานสากลรองรับการใช้งานทุกรูปแบบอย่างสมบูรณ์” 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดีแทค และ เนคเทค-สวทช. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมมือในการนำเทคโนโลยี IoT 
เพื่อการเกษตรภายใต้ช่ือโครงการ “ฟาร์มแม่นยำ” เมื่อ 3 ปีทีแ่ล้ว เพื่อยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
จัดการการเพาะปลูกด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลที่แม่นยำ โซลูชันเกษตรแม่นยำช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการนำร่องสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉล่ียร้อยละ 20 ของผลผลิตเดิม 

“จากความร่วมมือด้านสังคม ดีแทคมีความยินดีที่วันนีไ้ด้ต่อยอดความร่วมมือกับ เนคเทค-สวทช. ใน
การนำโซลูชัน HandySense ซึ่งมีคอนเซ็ปต์เดียวกับ “ฟารม์แม่นยำ” มาสร้างเป็นพิมพ์เขียวนวัตกรรมเปิด 
เพื่อผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจจะนำมาใช้งาน หรือ ผู้ผลิตในประเทศจะนำมาให้บริการเชิงพาณิชย์
เต็มรูปแบบ นี่จะเป็นจุดเปล่ียนสำคัญของการเปล่ียนผ่านภาคเกษตรไทยสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล อันจะ
ช่วยลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับผลิตผลและสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้เกษตรกรของไทย” ณฤต กล่าวในที่สุด 
  



 

 
  



 
19 มีนาคม 2564 

เนคเทค-สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาระบบสมาร์ตฟาร์มที่ช่ือว่า “HandySense ระบบเกษตร
แม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” มาตั้งแต่ปี2560 ในระยะแรกได้มีการนำผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์ภายใต้โครงการ “ดีแทคฟาร์มแมน่ยำ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง ดีแทค ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เนคเทค-สวทช. มีเป้าหมาย
การพัฒนาให้เกิดฟาร์มต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง (IoT) เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด
ต้นทุน และควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก ซึ่งไดม้ีการทดลองใช้กับ 30 ฟาร์ม ใน 23 จังหวัด โดยการใช้
อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วยกล่องเซนเซอรท์ี่กระจายอยู่ในโรงเรือนเพาะปลูก ใช้สำหรับวัดความช้ืนในดิน
และในอากาศ อุณหภูมิและแสง จากนั้นทำการประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไปยังสมาร์ต
โฟน หรือแท็บเล็ตของเกษตรกรแบบ real-time เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลงเพาะปลูก
ได้อย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ 

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทีมนักวิจัยของเนคเทค-สวทช. ได้เดินหน้าสู่การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ของอุปกรณ์HandySense ไปขยายผลในหลายพื้นที่ อาทิ ในปี พ.ศ. 2562 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายผลการใช้งานจริงในพื้นที่ทำการเกษตรปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจใน 34 แห่งผลการดำเนินงาน พบว่าช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ระบบใช้งานง่าย ทนทานราคาประหยัด สามารถลดการใช้แรงงานได้
ประมาณ 50% มีรายได้จากการเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉล่ียอย่าง
น้อย 20% และในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขยายผลเพิ่ม
อีก 50 แห่ง โดยเป็นการมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้อย่างเหมาะสม 



 

 

 
  



ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
กล่าวว่า “จากผลสำเร็จที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทย ประกอบกับทีมนักวิจัยของ
เนคเทค-สวทช. ผู้วิจัยพัฒนา HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็น
ทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือนของเกษตรกรไทย ได้เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านเกษตร
สมัยใหม่ได้โดยง่าย ในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการประกาศเดินหน้าขับเคล่ือนสมาร์ต
ฟาร์มแบบเปิดสู่สังคมไทย 

ตั้งเป้าเปิดเผยพิมพ์เขียวต้นแบบผลงานวิจัย HandySense ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย หรือ
ผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ เป็นการเปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะ
นำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธ์ิ (License Fee) และค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี (Royalty Fee) 
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ ไดม้ีเครื่องมือทีท่ันสมัย ใช้งานในราคาที่จับต้องได้ และต้องการให้เกิด
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมอืทางด้านสมาร์ตฟาร์มโดยผู้ประกอบการไทย พรอ้มตั้งความหวังไว้ว่า ระบบ
เกษตรแม่นยำ จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน และในอนาคต หากเกษตรกรไทยมี
การใช้ระบบนี้อย่างแพร่หลาย การบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทยก็จะสามารถก้าวกระโดดไปสู่ยุค
เกษตรอัจฉริยะได้ ” 
 ด้านนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าว
ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร และร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมการเกษตร 

สำหรับงานส่งมอบนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิด เพื่อประโยชนส์าธารณะในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง ระบบเกษตรแม่นยำฟารม์อัจฉริยะ (HandySense) ให้กับ
เกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 แห่งๆ 
 โดย ธ.ก.ส. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ เนคเทค-สวทช. 
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพการเกษตร ในขณะเดียวกันหากเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
SMEs เกษตร มีความสนใจนำไปผลิตเพื่อใช้งานหรือจำหน่าย ธ.ก.ส. พร้อมที่จะสนับสนุนสินเช่ือเพื่อรองรับ
ความต้องการด้านเงินทุนในลักษณะ การส่งเสริมความรู้คู่ทุน ให้กับเกษตรกร โดยมีโครงการต่าง ๆ รองรับ 
อาทิ โครงการสินเช่ือ Smart Farmer สินเช่ือเพื่อปรับโครงสรา้งการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น 
ขณะที่นายณฤต ดวงเครือรติโชติ หัวหน้าส่วนงาน IoT และพันธมิตรธุรกิจ 5G บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีความพร้อมในการให้บริการ Smart IoT Management 
เพื่องานด้านการจัดการด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีน่ำเสนอในรูปแบบโซลูชันบริการครบ
วงจรเพื่อผู้ประกอบการทุกราย อาทิ  



1. IoT SIM ที่รองรับตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มีความปลอดภัยในการ
เช่ือมต่อสูง, 

2. IoT Cloud Platform รองรับธุรกิจในการสร้าง IoT โซลูชันได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยการจัดการ IoT 
Cloud มาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานในไทยได้อย่างสมบูรณ์ สร้างแอปพลิเคชันสำหรับ IoT ได้ง่าย และ
ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ครบความต้องการด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และ 3. IoT SIM & IoT Cloud 
Platform ครบทกุความต้องการใช้งาน ด้วยโครงข่ายคุณภาพ แพลตฟอร์ม Cloud ทีม่ีมาตรฐานสากลรองรับ
การใช้งานทุกรูปแบบอย่างสมบูรณ์” 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดีแทค และ เนคเทค-สวทช. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมมือในการนำเทคโนโลยี IoT 
เพื่อการเกษตรภายใต้ช่ือโครงการ “ฟาร์มแม่นยำ” เมื่อ 3 ปีทีแ่ล้ว เพื่อยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
จัดการการเพาะปลูกด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลที่แม่นยำ โซลูชันเกษตรแม่นยำช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการนำร่องสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉล่ียร้อยละ 20 ของผลผลิตเดิม 
 “จากความร่วมมือด้านสังคม ดีแทคมีความยินดีที่วันนี้ได้ต่อยอดความร่วมมือกับ เนคเทค-สวทช. 
ในการนำโซลูชนั HandySense ซึ่งมีคอนเซ็ปต์เดียวกับ “ฟาร์มแม่นยำ” มาสรา้งเป็นพิมพ์เขียว
นวัตกรรมเปิด เพื่อผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจจะนำมาใช้งาน หรือ ผู้ผลิตในประเทศจะนำมา
ให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรไทยสู่ระบบ
เศรษฐกิจสังคมดิจิทลั อันจะช่วยลดความเหลื่อมลำ้ในการเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อยกระดับผลิตผล
และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรของไทย” นายณฤต กล่าวในทีสุ่ด 

การทำงานของระบบ Handy Sense มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ 1.อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม 2. web 
application เพือ่ช่วยในการตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผลแบบเรียลไทม์
ผ่านเซนเซอร์ (sensor) ทั้งอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน ความช้ืนสัมพัทธ์ แสง และส่งต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่าน
ระบบคลาวด์แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูกพืช (Crop Requirement) เพื่อแจ้ง
เตือนและส่ังการระบบต่าง ๆ ให้ทำงานต่อไป 
ทั้งนี้ทมีนักวิจัยฯ ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูกพืช (Crop Requirement) 
หลายชนิด ซึ่งป้อนค่าไว้ในแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น เมล่อน มะเขือเทศ มะม่วง ข้าว ผักไฮโดร
โปรนิกส์ เห็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ช่ันให้เกษตรกรสามารถป้อนค่าที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเองอีกด้วย 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมและส่ังงานระบบผ่าน web application ที่สามารถ
ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน เมื่อระบบพบสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับพืช เช่น อุณหภูมิใน
แปลงปลูกพืชสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะแสดงผลเป็นสีแดง เพื่อให้เกษตรกรสังเกตเห็นได้โดยง่ายและสามารถ
ส่ังงานต่อไปได้ทันที ผ่าน 3 สมาร์ทฟงัก์ช่ัน คือ 
1. การสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน 
โดยเกษตรกรสามารถส่ังงาน on / off ระบบควบคุมต่าง ๆ ผ่านสมาร์ตโฟนได้ เช่น หากพบการแจ้งเตือนค่า
ความช้ืนในดินต่ำกว่าที่กำหนด สามารถกดส่ังรดน้ำพืชผลได้ทันท ี



2. การตั้งเวลา 
เกษตรกรสามารถต้ังเวลาให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ตั้งเวลาการให้ปุ๋ยซึ่ง
จำเป็นต้องให้อย่างสม่ำเสมอ และมีรอบเวลาชัดเจน 
3.การใช้ระบบเซนเซอร์ 
เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบค่าสภาวะที่ไม่เหมาะสมจะส่ังงานระบบอื่น ๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น หากพบค่า
อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด จะส่ังงานให้สเปรย์หมอกทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดอุณหภูมิ 
นอกจากนี้เกษตรกรสามารถดูข้อมูลสภาพแวดล้อมย้อนหลังในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบ
กราฟ สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการเพาะปลูกในอนาคตได้ 

เกษตรกร ผู้ผลิต จำหน่าย ให้บริการ เทคโนโลยีทางด้านเกษตรสมัยใหม่ และผู้ที่สนใจ สอบถาม
รายละเอียดและขอข้อมูลพิมพ์เขียวต้นแบบผลงานวิจัย HandySense ได้ที่ 
เว็บไซต์ https://handysense.io หรือเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/groups/handysense 
  

https://handysense.io/
https://www.facebook.com/groups/handysense


 

 
'แฮนดี้เซ้นส'์ ระบบฟาร์มอัจฉริยะ สู่โอเพ่นเดต้า หนุนเกษตรกรพันธุ์ใหม่ 
19 มีนาคม 2564 
 'เนคเทค' สวทช. จับมือ พันธมิตร รุกเผยแพร่พิมพ์เขียวต้นแบบผลงานวิจัย 'แฮนดี้เซ้นส์' ระบบ
เกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่คิดค่าลขิสิทธิ์ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี 
มุ่งหวังพลิกโฉมด้านเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ 
 เนคเทค-สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบสมาร์ตฟาร์มที่ช่ือว่า “HandySense ระบบเกษตร
แม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” มาตั้งแต่ปี 2560 ในระยะแรกได้มีการนำผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์ภายใต้โครงการ “ดีแทคฟาร์มแมน่ยำ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ดีแทค ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดฟาร์มต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง (IoT) เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก ซึ่งได้มกีารทดลองใช้กับ 30 ฟาร์ม ใน 23 
จังหวัด โดยการใช้อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วยกล่องเซนเซอรท์ี่กระจายอยู่ในโรงเรอืนเพาะปลูก ใช้สำหรับวัด
ความช้ืนในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากนั้นทำการประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไป
ยังสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตของเกษตรกรแบบ real-time เพือ่ให้เกษตรกรสามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด  
 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทีมนักวิจัยของเนคเทค-สวทช. ได้เดินหน้าสู่การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ของอุปกรณ์ HandySense ไปขยายผลในหลายพื้นที่ อาทิ ในปี พ.ศ. 2562 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายผลการใช้งานจริงในพื้นที่ทำการเกษตรปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจใน 34 แห่ง ผลการดำเนินงาน พบว่าช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ระบบใช้งานง่าย ทนทาน ราคาประหยัด สามารถลดการใช้แรงงานได้
ประมาณ 50% มีรายได้จากการเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉล่ียอย่างน้อย 20% 
และในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขยายผลเพิ่มอีก 50 แห่ง โดย



เป็นการมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้
ได้อย่างเหมาะสม 
 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) กลา่วว่า จากผลสำเร็จที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทย ประกอบกับทีม
นักวิจัยของเนคเทค-สวทช. ผู้วิจัยพัฒนา HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ มีความมุ่งมั่นที่
อยากจะเห็นทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือนของเกษตรกรไทย ได้เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้าน
เกษตรสมัยใหม่ได้โดยง่าย ในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยนื 
 ทั้งเดินหน้าขับเคล่ือนสมาร์ทฟาร์มแบบเปิดสู่สังคมไทย ตั้งเป้าเปิดเผยพิมพ์เขียวต้นแบบผลงานวิจัย 
HandySense ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ เป็นการ
เปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธ์ิ และ
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ ได้มีเครื่องมอืทีท่ันสมัย ใช้งานในราคาที่จับ
ต้องได้ และต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมอืทางด้านสมาร์ตฟาร์มโดยผู้ประกอบการไทย และใน
อนาคต หากเกษตรกรไทยมกีารใช้ระบบนี้อย่างแพร่หลาย การบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทยก็จะ
สามารถก้าวกระโดดไปสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะได ้
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิม
ชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทัง้
เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเช่ือมโยงการทํางานกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทําเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยํา และนโยบายของ ดร.ทอง
เปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่อบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการขับเคล่ือน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการเกษตร โดยมจุีดเน้นในด้านการเกษตรอัจฉริยะ คือการให้
เกษตรกรและหน่วยงานเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ และ
เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดก้ำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่
เกษตรกร ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลด
ต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตรและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร 2.การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ไดม้ากขึ้น เพือ่นำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
และพัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และ 3.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยสำหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบ
เกษตรอัจฉริยะ จะเป็นการสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 



ที่ ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 50 ศูนย์ พร้อมพัฒนาความรู้ทักษะ
ในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ รวมทัง้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนต่อไป  ซึ่งในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายจะดำเนินรวม 16 
จุด แบ่งเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 6 ศูนย์ (เขตละ 1 ศูนย์) 
และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 10 ศูนย์ และมีแผนจะขยายผลให้ครบทั้ง 50 ศูนย์
ปฏิบัติการภายในปี 2566  
 นายธนารัตน์ งามวลยัรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าว
ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดยมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร และร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมการเกษตร  สำหรับงานส่งมอบนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิด เพื่อประโยชน์สาธารณะใน
วันนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง ระบบเกษตรแม่นยำฟารม์อัจฉริยะ (HandySense) 
ให้กับเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร จำนวน 6 แห่งๆ 

โดย ธ.ก.ส. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร 
สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพ
การเกษตร ในขณะเดียวกันหากเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร มีความสนใจในระบบ 
HandySense ไปผลิตเพื่อใช้งานหรือจำหน่าย และพร้อมที่จะสนับสนุนสินเช่ือเพื่อรองรับความต้องการด้าน
เงินทุนในลักษณะ การส่งเสรมิความรู้คู่ทุน ให้กับเกษตรกร โดยมีโครงการต่าง ๆ รองรับ อาท ิโครงการสินเช่ือ 
Smart Farmer สินเช่ือเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น” 
 นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชงิเทรา กล่าวว่า  ระบบเกษตรแม่นยำ 
ฟาร์มอัจฉริยะ เครื่องมอืสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตและยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไดง้่ายข้ึน  โดยในปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นทีท่ำ
การเกษตรปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 34 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัด 
และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดฉะเชิงเทราได้อนุมัติโครงการขยายผลต่อเนื่องโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 43 ราย แบ่งออกเป็นพืช 33 ราย (ผักผสมผสาน พืชในโรงเรือน เห็ด ฝรั่ง มะนาว มะม่วง มันญี่ปุ่น 
ทุเรียน ไผ่ มะพร้าว กล้วย เมล่อน ลำไย สะเดา ปาล์ม ขนุน) ประมง 5 ราย (ฟาร์มกุง้ขาว) และปศุสัตว์ 5 ราย 
(ฟาร์มไกไ่ข่) ช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และปรับ
เกษตรกรให้เป็นผู้ใช้ข้อมูลในการทำการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดร. ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลา่วว่า ดีป้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ 
(Digital StartUp) สัญชาติไทย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอรม์ใหม่ ๆ ที่
ตอบโจทย์การใช้งานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ดีป้าผลักดันเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 



Transformation Voucher) ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนและเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
ตนเอง กระตุ้นให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอพักับเกษตรกร 

นายณฤต ดวงเครือรติโชติ หัวหน้าส่วนงาน IoT และพันธมติรธุรกิจ 5G บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีความพร้อมในการให้บริการ Smart IoT 
Management เพื่องานด้านการจัดการด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่นำเสนอในรูปแบบโซ
ลูชันบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการทุกราย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดีแทค และ เนคเทค-สวทช. กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ร่วมมอืในการนำเทคโนโลยี IoT เพื่อการเกษตรภายใต้ช่ือโครงการ “ฟาร์มแมน่ยำ” เมื่อ 3 ปีที่
แล้วเพื่อยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้สามารถจัดการการเพาะปลูกด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลที่แม่นยำ โซลูชัน
เกษตรแม่นยำช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 20 ของผลผลิตเดิม นี่จะเป็นจุดเปล่ียนสำคัญของการเปล่ียนผ่านภาคเกษตรไทยสู่ระบบเศรษฐกิจ
สังคมดิจิทัล อันจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับผลิตผลและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรของไทย 
 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้า

เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี



คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่
กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย



สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลองในงาน 
“Mango Of SIAM ทีสุ่ดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
19 มีนาคม 2564 
 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต



กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 
จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 



กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลองในงาน 
“Mango of SIAM ทีสุ่ดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
19 มีนาคม 2564 
 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 



จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  
  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน

งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 



และช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่
จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณีพิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
ทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วย
ระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะ
ตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยังทำไดไ้ม่ 100% จึงต้องหันมา
ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 
จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา 



และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การ
แข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนูมะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง 
สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วยสนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ 
Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำ
เจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศได้ที่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน 
  



 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่
กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 



 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด



ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่
กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย



สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่



กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 



 
 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่



กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 



 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม ้
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่



กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 



 

 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลองในงาน 
“Mango of SIAM ทีสุ่ดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” 
 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
 สำหรับในช่วงระยะเวลานี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออก
สู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามี
คุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่
กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้
ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 



 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ),จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.
สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พรอ้มรณรงค์แคมเปญ “ซือ้สินค้า

เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก



สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 
จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

 
ก.เกษตรฯ ร่วมกับ ส.ชาวสวนมะม่วงไทย ยกทัพมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลองในงาน “Mango of 
SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” วันที่ 2 – 6 เม.ย.64 นี้ 
19 มีนาคม 2564 
 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
ถึงความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก ่
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ



หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ทีสุ่ดแห่งมะม่วง
ไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บรเิวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดย
เชิญ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์
ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึ่งมี
ผลผลิตจากหลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด 
 กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วงคุณภาพดีที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจากสมาคมชาวสวนมะม่วง
ไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และกิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก 
(ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), จ.สระแก้ว (ผลสด GI) 
สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรปูมะม่วงมหาชนก จ.เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม 
จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วง
น้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ ได้แก่ แปลงใหญ่
มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน มังคุด จ.จันทบุรี, 
แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.ชลบุรี และสินค้า
เบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ 
ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์  
  



นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุง
เมนูมะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กจิกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก 
เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” พร้อมชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศได้ที่ห้างสรรพสินค้า 
ICONSIAM 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 
  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUciVeeeXQDdfjvBisAsefTDDxj6gypq03uJaloT6hrOi80oXsqqtmlMXTqoXMbVEgCI1HMFqpGsw1clJY58uHGR94iATv-XsdO2E6VzFMTJJLx_IbrZCcIoajgkOUt8NjI5Eut9cLHlfJi_l_8NBRJlChcRuuQ26iWOVC1VwFZEA&__tn__=*NK-R


 

 
เกษตรฯ ยกทัพผลไม้บุกห้างกลางกรุงในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” 

ระหว่าง 2–6 เมษายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย 
เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้แก ่
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์
แคมเปญ“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยูร่อด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจากหลายพื้นที่
ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วงคุณภาพดีที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจากสมาคมชาวสวน
มะม่วงไทย 8 บูธสินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธและการบริการ
ต่างๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง 
รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย, kerry เป็นต้น 

กิจกรรมภายในงานนอกจากมกีารออกร้านจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแล้ว ยังจัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา
มะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง การแสดงความ
หลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ไดร้ับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ลิ้มลอง

ในงาน “Mango of SIAM ทีสุ่ดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” 
 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน
งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 



 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 
จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 
พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกรอ่ง (อกร่องทอง 
อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไม้มัน 
แก้ว หนังกลางวัน กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณ
ทิพย์ พมิเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง กลุ่มที่ 3 มะม่วง
พันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ได้แก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีท ูแดงจักรพรรดิ แก้วขมิ้น 
กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำนนทบุรี 
น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุงเมนู
มะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กิจกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก เป็น
ต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ยกทพัมะม่วงคุณภาพดีให้คนกรุงได้ล้ิมลองใน

งาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย. 2564 นี้ ณ 
ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได ้ประเทศไทยอยู่
รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 
ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทัง้ปี
ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับในช่วงระยะเวลา
นี้ส่ิงที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณพีิเศษคือเรื่องผลไม ้ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริม่ออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิต



กระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยงัทำไดไ้ม่ 
100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย 
ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณช้ัน G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดยเชิญ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัด
งานครั้งนี้เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึง่มีผลผลิตจาก
หลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วง
คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจาก
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา (ผลสดและผลิตภัณฑ์), จ.พิจิตร (ผลสด ผลิตภัณฑ์ และ
กิ่งพันธ์ุ), จ.พิษณุโลก (ผลสดและกิ่งพันธ์ุ), จ.เพชรบูรณ์ (ผลสด), จ.ราชบุรี (ผลสด), จ.นครราชสีมา (ผลสด), 
จ.สระแก้ว (ผลสด GI) สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 5 บูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงมหาชนก จ.
เชียงใหม่, มะม่วงดองแช่อิ่ม จ.ชลบุรี, มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม จ.สมุทรปราการ, มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ 
อบแห้ง จ.ลำพูน, มะม่วงน้ำปลาหวานมะดัน มะดันแช่อิ่ม จ.นครนายก สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธ 
ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จ.สมุทรสาคร, แปลงใหญ่ส้มโอ ล้ินจ่ี จ.สมุทรสงคราม, แปลงใหญ่ทุเรียน 
มังคุด จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่อะโวคาโด จ.ตาก, แปลงใหญ่สับปะรด (พันธ์ุใหม่) จ.ระยอง, แปลงใหญ่ขนุน จ.
ชลบุรี และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับมะม่วงและการบริการต่าง ๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย, Kerry 
เป็นต้น 
 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการประกอบเพือ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก 
การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
การแสดงความหลากหลายทางสายพันธ์ุมะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สำหรับมะม่วงที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 

กลุ่มที่ 1 มะม่วงไทยพันธ์ุการค้า จำนวน 16 พันธ์ุ ได้แก่ น้ำดอกไม้เบอร์ส่ี น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย 
ฟ้าล่ัน โชคอนันต์ มหาชนก อกร่อง (อกรอ่งทอง อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง) แรด ขายตึก เพชรบ้านลาด 
มันเดือนเก้า มันขุนศรี มะม่วงเบา น้ำดอกไมม้ัน แก้ว หนังกลางวัน 
 กลุ่มที่ 2 มะม่วงไทยพันธ์ุหายาก/โบราณ จำนวน 10 พันธ์ุ ได้แก่ ยายกล่ำ สายฝน เจ้าคุณทิพย์ 
พิมเสนมัน พิมเสนเปรี้ยว งาช้างแดง นาทับ สาวน้อยกระทืบหอ ล้ินงูเห่า แก้วลืมรัง 
 กลุ่มที่ 3 มะม่วงพันธ์ุต่างประเทศ/ลูกผสม จำนวน 6 พันธ์ุ ไดแ้ก่ อ้ายเหวิน อี้เหวิน จินหวง อาร์ทูอีทู 
แดงจักรพรรด ิแก้วขมิ้น 

กลุ่มที่ 4 มะม่วงทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยายกล่ำ
นนทบุรี น้ำดอกไม้สระแก้ว น้ำดอกไม้ฉะเชิงเทรา และการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
  
  



นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ตำผลไม้ลีลา เชฟช่ือดังมาร่วมโชว์ปรุง
เมนูมะม่วงเลิศรส การถาม-ตอบความรู้มะม่วง สาธิตต่าง ๆ กจิกรรมนาททีอง ลุ้นโชควงล้อมะม่วงมหาสนุก 
เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยช่วย
สนับสนุนชาวสวนผลไม้ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” พร้อม
ชมบรรยากาศดี ๆ รมิฝ่ังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไดท้ี่ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM 
  



 



 

 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ 
19 มีนาคม 2564 
 ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเขา้เกลือนอกต้องขึ้น
ทะเบียน 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพือ่แก้ไขปัญหา
เกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี
กรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพฒันาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพรอ้มด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. 

นายอลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้(19มี.ค)ว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมี
นโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดย
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย “ยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ 
ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 



โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน 
และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
กระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวง
เกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิต
ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก 
 รวมทั้งความร่วมมอืในการพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์
นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่งเรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning 
หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะเป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และ
เสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความ
เช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ “คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศ
ไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไปถึงการประสาน คณะอนกุรรมการ E 
commerce ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพือ่สร้างกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าของ
ตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมทีีมขายสินค้าจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
 ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมกีารดูแลภาคเกษตรกร 
จึงได้หารือ กับกรมการค้าต่างประเทศ เพือ่จัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจาก
ต่างประเทศ และร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ….และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การ
รายงานและการตรวจสอบเกลือ พ.ศ…. เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 
  



 

 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เดินหนา้ยุทธศาสตร์ "เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" เร่งพัฒนา

เกลือทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก 2 แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเขา้เกลือนอก
ต้องขึ้นทะเบียน 

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายอลงกรณ ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อ
แก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี
กรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย 
กรมส่งเสริมการเกษตร และนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

นายอลงกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมีนโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและ
เกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย "ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรพีาณิชย์กับดร.เฉลิม



ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ที่ใช้
เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 
 โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน 
และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
กระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวง
เกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิต
ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก  

รวมทั้งความร่วมมอืในการพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์
นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่งเรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning 
หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะเป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และ
เสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความ
เช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ "คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศ
ไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไปถึงการประสาน คณะอนกุรรมการ E 
commerce ของกระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการ local hero เพื่อสร้างกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่าย
สินค้าของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมีทมีขายสินค้าจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมกีารดูแลภาคเกษตรกร จึงได้
หารือ กับกรมการค้าต่างประเทศ เพือ่จัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ 
และร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ....และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การ
รายงานและการตรวจสอบเกลือ พ.ศ.... เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 
  



 

 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตนัเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้อง
ขึ้นทะเบียน 
19 มีนาคม 2564 
 คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้น
ทะเบียน 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพือ่แก้ไขปัญหา
เกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี
กรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพฒันาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพรอ้มด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. 
 นายอลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้(19มี.ค)ว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมี
นโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดย



กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย “ยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ 
ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 
โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน และ
ปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการกระจาย
สินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพือ่
ช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแล
เป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอตุสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก
เพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก 

รวมทั้งความร่วมมอืในการพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์
นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่งเรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning 
หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะเป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และ
เสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความ
เช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ “คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศ
ไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไปถึงการประสาน คณะอนกุรรมการ E 
commerce ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพือ่สร้างกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าของ
ตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมทีีมขายสินค้าจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ ประกอบกับ 
การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมีการดูแลภาคเกษตรกร จึงได้หารือ กับกรมการ
ค้าต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้า
ที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ….และ 
(ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและการตรวจสอบเกลือ 
พ.ศ…. เพื่อการแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 

 
  



 

 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตนัเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้อง
ขึ้นทะเบียน 
19 มีนาคม 2564 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพือ่แก้ไขปัญหา
เกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี
กรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพฒันาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพรอ้มด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. 
 นายอลงกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้ (19 มี.ค) ว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมี
นโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดย
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย “ยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ 
ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 



 โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน 
และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
กระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวง
เกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิต
ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก รวมทัง้ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรชาวนา
เกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่ง
เรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะ
เป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และเสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความเช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ “คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะ
ด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไป
ถึงการประสาน คณะอนุกรรมการ E commerce ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพื่อสร้างกลุ่ม
เกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมีทมีขายสินค้าจาก
การขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
 ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมกีารดูแลภาคเกษตรกร 
จึงได้หารือ กับกรมการค้าต่างประเทศ เพือ่จัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจาก
ต่างประเทศ และร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ….และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การ
รายงานและการตรวจสอบเกลือ พ.ศ…. เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 
  



 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตนัเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้อง
ขึ้นทะเบียน 
19 มีนาคม 2564 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพือ่แก้ไขปัญหา
เกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี
กรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพฒันาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพรอ้มด้วย  นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ.  
 นายอลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้(19มี.ค)ว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมี
นโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดย
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย "ยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ 
ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 



 โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน 
และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
กระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวง
เกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ  พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิต
ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก รวมทัง้ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรชาวนา
เกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่ง
เรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะ
เป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และเสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความเช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ "คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะ
ด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไป
ถึงการประสาน คณะอนุกรรมการ E commerce  ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพื่อสร้างกลุ่ม
เกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมีทมีขายสินค้าจาก
การขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ ประกอบกับ การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมีการ
ดูแลภาคเกษตรกร จึงได้หารือ กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้
นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ....และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขี้น
ทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและการตรวจสอบเกลือ พ.ศ.... เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่าง
ครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 
 
  



 

 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์"เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" 
19 มีนาคม 2564 
 คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์"เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" เร่งพัฒนาเกลือ
ทะเลทั้งระบบ ผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเกลือค้างสต็อก2แสนตันเตรียมออกประกาศผู้นำเข้าเกลือนอกต้องขึ้น
ทะเบียน 

19 มี.ค.64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกลือทะเลไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุม 20610 ช้ัน 6 กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รอง
อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพรอ้มด้วย  นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. 

นายอลงกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้(19มี.ค)ว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมี
นโยบายเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือนการเดินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดย
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ขับเคล่ือนนโยบาย "ยุทธศาสตร์ตลาดนำการ
ผลิต: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.บนความร่วมมือ พัฒนาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ 
ที่ใช้เกลือ อาทิเช่น สปา อาหาร ยาสมุนไพร เป็นต้น 



โดยประเด็นหารือร่วมกัน 2 หน่วยงานครั้งนี้คือ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำในช่วงฤดูร้อน 
และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก 200,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน เป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
กระจายสินค้าเกลือ และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงการประสานเครือข่ายของสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวง
เกษตรฯ ดูแลเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกลือ  พร้อมกับขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) ใช้เกลือที่ผลิต
ภายในประเทศเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกลือค้างสต็อก 

รวมทั้งความร่วมมอืในการพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสหกรณ์
นาเกลือ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแหล่งเรียนเพื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์ DBD e-learning 
หลักสูตรระบบการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งจะเป็นคอร์สพัฒนาการเรียนรู้ของชาวนาเกลือ และ
เสริมสร้างเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรทีม่ีความ
เช่ียวชาญ และมอบใบประกาศ "คุณวุฒิวิชาชีพการเกษตร (เฉพาะด้าน) พร้อมดึงเครือข่ายบิสคลับประเทศ
ไทย (BiZ Club) เข้ามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการเกลือ รวมไปถึงการประสาน คณะอนกุรรมการ E 
commerce  ของ ก.เกษตร จัดโครงการ local hero เพื่อสรา้งกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้า
ของตนเองได้ โดยมเีป้าหมายที่จะทำให้ทุกอำเภอมีทีมขายสินค้าจากการขายออฟไลน์สู่ออนไลน์ ประกอบกับ 
การค้าระหว่างประเทศยุคปัจจุบันได้มีข้อยกเว้นให้ทุกประเทศมีการดูแลภาคเกษตรกร จึงได้หารือ กับกรมการ
ค้าต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้า
ที่ต้องมีหนังสือ รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ....และ 
(ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งการขี้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและการตรวจสอบเกลือ 
พ.ศ.... เพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครอบคลุมครบจบทั้งระบบต่อไป 

 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำความเข้าใจเกษตรกร งดทำนาปรังรอบที่ 2 เส่ียงเสียหายส้ินเชิง 
สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 ว่านายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณ
น้ำคงเหลือน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาด
แคลนน้ำ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาปัจจุบันเกษตรกรเริม่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบที่ 1 บ้างแล้ว ซึ่งหากมีการปลูก
ข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรังรอบที ่2) จะทำให้เกิดความเส่ียงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง 
เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ นอกจากนี้จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์จากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรใน 14 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา งดปลูกข้าว
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมทุรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง 



สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือก
ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน 

นายเข้มแข็งกล่าวต่อว่า การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้า
ทำลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่สำคัญคือ โรคไหม้ข้าว มักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อย
และล่าช้า เพล้ียไฟ มักพบโดยทั่วไป โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือในสภา
พนาข้าวที่ขาดน้ำ ซึ่งเป็นศัตรูข้าวที่ทำความเสียหายทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เพล้ียไฟจะมีชีวิตอยู่ได้
ประมาณ 20 วัน จึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาส้ันๆ เนื่องจากสามารถ
ขยายพันธ์ุได้จำนวนมากในช่วงระยะเวลาส้ันๆ และ เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล มักพบได้ในช่วงอากาศร้อนและ
แห้งแล้ 

สำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้านได้แก่ ช่วยลดความ
เส่ียงที่จะขาดทุน เนื่องจากพืชยืนต้นตาย ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ เป็นการพักดิน
เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีข้ึน ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่
ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่มีตลาดรองรับในพื้นที่ได้คือ 
กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน 
ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ  
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรในพืน้ที่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบ

ที่ 2) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยทำให้บางพื้นที่มีสภาพแล้งถึงแล้งจัด อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 14 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบ
ปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ทำให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่มีอยู่มีปรมิาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรัง
รอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเส่ียงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทนุเพียงพอ นอกจากนี้
บริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อ
ระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำ
อย่างรุนแรง 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรัง
รอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) 
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมทุรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง 
สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนา และไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือก
ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน อีกทั้งหากมกีารปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและโรค
พืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1.โรคไหม้ข้าว 2.เพล้ียไฟ3.เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล 
 ด้านนายกิตติพันธ์ จันทาศรีผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การงดปลูกข้าวก่อให้เกิดประโยชน์ด้านดีหลายด้าน 



ได้แก่ ช่วยลดความเส่ียงที่จะขาดทุน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของประเทศ เป็นการพักดิน
เพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีข้ึน ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพรอ้มเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร 50 จังหวัดพร้อมแผน
อบรมให้ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ในกรณีที่เกษตรกรมีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอ
ต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทีม่ีตลาดรองรับในกลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืชผัก เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูล
มะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจ๊ียบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด เป็นต้น 
  



 



 

 
เฉลิมชัย ส่ังคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำทุเรยีนอ่อนผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมา

ขายต่อก็เข้าข่ายหลอกลวงมีโทษตามกฎหมายด้วย 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – 

เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่าน
พ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัด
ทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมี
ความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 



ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ 
หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลาก
ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความทีรู่้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 

นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียน
อ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หาก
ต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรอืเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึง่จะช่วย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

 สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยังมีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน
ภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึงจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้ง
ในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัด
ทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 

จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่
ผลผลิตออกมาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง 

สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากใน
อนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และ
มีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทย
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

 “ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่
แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยิน
เสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกัน” 
  



 

 

 
  



 

 
  



 

 
“เฉลิมชยั สั่งคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย  ยำ้ผิดกฎหมายเตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็เข้า
ข่ายหลอกลวงมีโทษตามกฎหมาย 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า  ในช่วงเดือนมีนาคม – 
เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่าน
พ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาด
ดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและ
พ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ิได้เพกิเฉยต่อ
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 



 และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
แหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็น
ของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเทจ็ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 

นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียน
อ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หาก
ต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรอืเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึง่จะช่วย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว 
ยังมีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวก
จึงจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไมไ่ด้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึง
เป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

“สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มขี้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่
แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยิน
เสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ” นายเข้มแข็งกล่าว 
 
  



 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า  ในช่วงเดือนมีนาคม – 

เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่าน
พ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาด
ดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและ
พ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ิได้เพกิเฉยต่อ
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
แหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็น
ของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเทจ็ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจ



ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 

นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียน
อ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หาก
ต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรอืเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึง่จะช่วย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว 
ยังมีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวก
จึงจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไมไ่ด้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึง
เป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

“สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียนมีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและ
ชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง 
หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ” นายเข้มแข็งกล่าว 
  



 

 
“เฉลิมชัย “ส่ังคุมเข้มกันเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนออ่นขาย ย้ำผิดกฎหมายเตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็

เข้าข่ายหลอกลวงมีโทษจำคุก 
 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – 
เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่าน
พ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิม่ขึ้น อาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัด
ทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมี



ความผิดตามกฎหมายจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวด
แล้ว 
 ขณะที่นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่าได้ส่ังการให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญ
ประการอื่น อนัเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียน
อ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หาก
ต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรอืเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึง่จะช่วย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง 

สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากใน
อนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และ
มีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทย
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 
 ทั้งนี้ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและชิดกัน
อยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้
ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว 
  



 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – 

เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง 

เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมยีอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
และล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมรีายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออก
ขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไรในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัดทุเรียน
อ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มไิด้เพกิเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ 

ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 
ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอัน
เป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 



และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อนัเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น 
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ 

หรือข้อความที่รู้หรือควรรูอ้ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้
ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี 

หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่าย
จะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิต
ก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อนนอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง 

สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วยเนื่องจากใน
อนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และ
มีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอีกทั้งที่ตั้งยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทย
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

“สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและ
ชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง 
หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ” นายเข้มแข็งกล่าว 
  



 

 
เฉลิมชัย สั่งคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำทเุรียนอ่อนผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขาย
ต่อก็เข้าข่ายหลอกลวงมีโทษตามกฎหมายด้วย 
21 มีนาคม 2564 
 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – 
เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้น
ฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่าน
พ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัด
ทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมี



ความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มี
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและ
เกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมี
ผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากตอ้งการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้
อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

“สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและ
ชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง 
หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ” นายเข้มแข็งกล่าว 
 
********************************** 
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว,สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร : ข้อมูล, 
มีนาคม 2564 
  



 

 
"เฉลิมชยั" สั่งคุมเขม้ป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ยำ้ผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็เข้า
ข่ายหลอกลวง มีโทษตามกฎหมายด้วย 
 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม - 
เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกช่วงต้นฤดูกาล
จะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคน
กลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมรีายได้เพิ่มขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียน
ออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัด
ทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมี
ความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯมิได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จึงได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะ
กิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษ
ทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อ
หลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใด
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อนั
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือ



ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกัน
กำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนออ่นด้วย เช่น จ.จันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่าย
ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือ
เกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 
 "สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ ถ้าหากรอ่งของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิด
กันอยู่แสดงว่ายังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่าแก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้
ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่าแก่แล้วเช่นกันครับ" นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กล่าว. 
  



 
"เฉลิมชัย" ส่ังคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนออ่นขาย ย้ำผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อก็

เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษตามกฎหมายด้วย 
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม - 

เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกช่วงต้นฤดูกาล
จะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคน
กลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมรีายได้เพิ่มขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียน
ออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัด
ทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมี
ความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯมิได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จึงได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะ
กิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษ
ทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อ
หลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใด
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อนั
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือ



ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกัน
กำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนออ่นด้วย เช่น จ.จันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่าย
ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือ
เกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 
 "สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ ถ้าหากรอ่งของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิด
กันอยู่แสดงว่ายังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่าแก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้
ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่าแก่แล้วเช่นกันครับ" นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กล่าว. 
  



 

 
"เฉลิมชยั"สั่งคุมเข้มกันเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำผิดกฎหมาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อ

ก็เข้าขา่ยหลอกลวงมีโทษจำคุก 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ว่า ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาค
ตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอด
ส่ังซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น อาจเกิด
แรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าว
มาก ขอเน้นย้ำว่า การตัดทุเรียนอ่อน หรอืด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลาง
ที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียน
อ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ขณะที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า ได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ 
โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการ
ใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุก



ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทัง้จำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 
47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น 
อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 นอกจากนี้ ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรได้ร่วมกนักำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียน
อ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หาก
ต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรอืเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึง่จะช่วย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง 

สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากใน
อนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และ
มีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทย
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยังมีสีเขียวและชิดกัน
อยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้
ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่าแก่แล้ว 
  



 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม เดือน

พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริม่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมี
ราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดส่ังซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
และล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมรีายได้เพิม่ขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออก
ขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ี
ความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัดทุเรียน
อ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มไิด้เพกิเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ



สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มี
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและ
เกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมี
ผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากตอ้งการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้
อีกทางหนึ่ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 
 "สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากรอ่งของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิด
กันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หาก
ได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ" นายเข้มแข็งกล่าว 
  



 
เฉลิมชัย ส่ังคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย ย้ำทุเรยีนอ่อนผิดกฎหมาย 
21 มีนาคม 2564 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มี
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและ
เกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมี
ผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากตอ้งการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้
อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า 

"สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าหากรอ่งของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิด
กันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หาก
ได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ" นายเข้มแข็งกล่าว 
  



 

 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร

รับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้ส่ังการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรยีนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก ่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดย
หลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มี
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและ
เกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อนด้วย เช่น จังหวัดจันทบุรี หากเกษตรกรมี
ผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากตอ้งการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้
อีกทางหนึ่ง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ยัง
มีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวนจำนวนไม่น้อยต้องการความสะดวกจึง



จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเป็น
กลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง 
จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออก
มาก และนำมาขายทำกำไรส่วนต่างจำนวนมากนั่นเอง สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน 
นอกจากจะทำลายความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและ
กัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ
กว่า อีกทั้งที่ตัง้ยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบ
ส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า"
สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คอื ถ้าหากร่องของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิดกันอยู่
แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริม่ห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยิน
เสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกันครับ" นายเข้มแข็งกล่าว 
  



  

 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรใน

ฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักด้านการดูแลและพัฒนาเกษตรกรได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้
สอดคล้องกับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งระดับกรมและหน่วยงานภูมิภาค สำหรับ
ภารกิจงานส่งเสริมการเกษตร ก็ปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะโดยตรง แต่ยังคงให้บริการ
เกษตรกรและประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง เช่น การประชมุทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทบู เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากที่บ้านได้ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หนึ่งในต้นแบบ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลให้บริการ
เกษตรกรนายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
เปิดเผยว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ New Normal เช่น การประชุม
ทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom ระบบ WebEx  นอกจากนี้ยังส่ือสารผ่านระบบ Line 



group โดยเปิด  Video Call พูดคุยเห็นหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด
กับอำเภอ เพื่อลดความเส่ียงในการพบปะกันในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ยังลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มย่อย จำนวน 10-
20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยต้ังจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์  สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ ในเรื่องความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 
 นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรียังเพิม่ช่องทางออนไลน์ในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดพื้นที่ออนไลน์ นำเสนอข้อมูลแหล่งจำหน่าย
สินค้าเกษตรคุณภาพดี ผ่านทางเว็บไซต์ “คลังสินค้าเกษตรออนไลน์ ”ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการช่วยลดผลกระทบให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
 เกษตรกรนนทบุรีพอใจรายได้เพิ่ม 

นายสุรชัย สุขพร้อม ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในเกษตรกรทีไ่ด้รับบริการ
รูปแบบใหม่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า  ผมได้รับการชักชวนจากเกษตร
ตำบลให้เข้าร่วมการอบรมความรู้ออนไลน์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สอนเรื่องการขายออนไลน์ การ
ถ่ายรูปสินค้าทำอย่างไรให้สวย ทำอย่างไรให้โดนใจลูกค้า ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด  การอบรมออนไลน์ไม่ใช่
เรื่องยาก  ถ้าทกุคนใช้โทรศัพท์ ไอโฟนอยู่แล้ว  แค่กดไปตามลิงก์ที่เกษตรตำบลส่งมา ทำงานอยู่กับบ้าน ก็
สามารถร่วมประชุมออนไลน์ได ้ ปัจจุบันผมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสินค้าที่นำไปขายทาง เฟซบุ๊ก Tt 
Organic Rice By Surachai @SurachaiRice ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมาก สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือน
ละ 6,000-7,000 บาท โดยกลุ่มสินค้าที่ขายดีสุดคือ ข้าว กข.43 ซึ่งเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับคน
สูงอายุ ที่เป็นโรคเบาหวาน คนที่รักสุขภาพแต่ไม่อยากอ้วน 

คุณสุรชัยกล่าวชักชวนให้เพื่อนเกษตรกรเปิดใจยอมรับในความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามที่
เกษตรตำบลแนะนำมา เพราะความรู้เหล่านี้ ช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพิ่ม กอ่นหน้านี้เอง คุณสุรชัย
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทำนาปลูกข้าวนาปี และนาปรังเป็นหลัก แต่รายได้ไมพ่อกับต้นทุนค่าใช้จ่าย จนกระทั่ง
เขาได้รับโอกาสจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ชักชวนไปศึกษาดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานที่ต่างๆ  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หันมาทำไร่นาสวนผสม รวมทั้งไดร้ับการอบรมการขายสินค้า
ออนไลน์ จนประสบความสำเร็จทางการตลาด มีรายได้ตลอดทั้งปี ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี รวมทั้งไดร้ับ
การคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านไรน่าสวนผสมของจังหวัดนนทบุรีในปี 2563 ที่ผ่านมา 

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกร ปรับตัวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่  ใช้ “ตลาดนำการผลิต” 
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้ง

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัว
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร พรอ้มที่จะก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ โดยยกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกนัสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นด้วย



คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิต ตั้งเป้าให้
ไทยเป็น “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก” 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันจัดตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคล่ือน 
“ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต” รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ใช้ Single Big Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการ
บริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร 2. สร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นช่องทางการซือ้ขาย การ
แลกเปล่ียนสินค้า การเจรจาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเผยแพร่สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 3. 
การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของ
สินค้าไทย 4. การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิม่มูลค่าการจำหน่ายสินค้า 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการและวางแนวทางการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

สำหรับต้นน้ำ เน้นยกระดับเกษตรกร เป็น SF และ YSF รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน สร้าง
อำนาจการต่อรอง และยกระดับมาตรฐานการผลิต  รวมทัง้ใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ มี 
AIC ที่ช่วยเทคโนโลยีในการผลิต ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทัง้ข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลภาพรวม ใน
รูปแบบแผนที่ทางการเกษตรที่เช่ือถือได้ มรีะบบจัดเก็บและสามารถดึงข้อมูลมาใช้และตรวจสอบได้  และ
จัดทำระบบ GAP ออนไลน์ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและเกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

กลางน้ำ ใช้กลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตร Single Big Data ทีทุ่กภาคส่วน 
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สำหรับพืชเศรษฐกิจ มี
บอร์ดที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สำหรับพืชหลักหรือพืชท้องถิ่น มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตาม
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ Fruit board สามารถจัดเกบ็และใช้ข้อมูล เพื่อวางแผนการผลิตสอดคล้อง
กับตลาด มีการจัดช้ันตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ปลายนำ้  ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดทุกระดับ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อจำหน่ายผลผลิตและสินค้า
เกษตรในจังหวัด  ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันกับภาคเอกชน
หลายหน่วยงาน  ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ Modern trade เช่น Big C, Tesco Lotus  ตลาดค้าส่งขนาด
ใหญ่ เช่น ตลาดไท เทพนิมิตร แมคโคร  และผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่การตลาดรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดย
การเปิดเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์  เป็นเว็บไซต์กลางในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ไดม้าตรฐาน เพือ่
อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เข้าถึงสินค้าเกษตรได้ง่ายข้ึน 

ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของไม้ผลคุณภาพหลายชนิดกำลังจะทยอยออกสู่ตลาดในหลายพื้นที่ เช่น 
มะม่วง มทีั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ทุเรียน มังคุด เงาะในภาค
ตะวันออก ล้ินจ่ีและลำไยในภาคเหนือ ผลไม้บางชนิดยังไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางการบริหาร
จัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก เพื่อป้องกนัปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ หาก



พบปัญหาในพื้นที่ขอให้รายงานให้กรมฯ ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป โดยระดับกรม/เขต หา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ กรณีทีร่ะดับพื้นทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้ โดยจัดหาช่องทางจำหน่ายและ
กระจายสินค้าด้านการเกษตรต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรผ่านช่องทางตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, 
Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท หรือตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้า
ส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่นๆ 
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ 
โดยบริษัทขนส่งจะสนับสนุนราคาค่าขนส่งที่ถูกลงกว่าปกติ 

ส่วนการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ กรณพีืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญนั้น มีการบริหารจัดการทุกมิติอยู่
แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารระดับประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มัน
สำปะหลัง อ้อย เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการนำเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ 
และประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นำเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณา
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

“อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ปรับตัวเข้าสู่นโยบาย “ตลาดนำการผลิต ” ใส่ใจเรียนรู้ให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของตลาด ว่า พืชที่ปลูกอยู่นั้น ตลาดต้องการสินค้าประเภทนี้ไหม หากไม่รู้จะปลูกอะไร เดนิมาขอ
คำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกแห่ง กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้บริการพี่นอ้งเกษตรกรทุก
ท่านด้วยความยินดีค่ะ”  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวในที่สุด 

 
  



 

 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรใน

ฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักด้านการดูแลและพัฒนาเกษตรกรได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้
สอดคล้องกับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งระดับกรมและหน่วยงานภูมิภาค สำหรับ
ภารกิจงานส่งเสริมการเกษตร ก็ปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะโดยตรง แต่ยังคงให้บริการ
เกษตรกรและประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง เช่น การประชมุทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทบู เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากที่บ้านได้ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หนึ่งในต้นแบบ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลให้บริการ
เกษตรกร 

นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ New Normal เช่น การประชุม
ทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom ระบบ WebEx นอกจากนี้ยังส่ือสารผ่านระบบ Line 
group โดยเปิด Video Call พูดคุยเห็นหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หรอืเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกับ
อำเภอ เพื่อลดความเส่ียงในการพบปะกันในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 



 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ยังลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มย่อย จำนวน 10-
20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยต้ังจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ ในเรื่องความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรียังเพิม่ช่องทางออนไลน์ในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดพื้นที่ออนไลน์ นำเสนอข้อมูลแหล่งจำหน่าย
สินค้าเกษตรคุณภาพดี ผ่านทางเว็บไซต์ “คลังสินค้าเกษตรออนไลน์ ”ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการช่วยลดผลกระทบให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

เกษตรกรนนทบุรีพอใจรายได้เพิ่ม 
นายสุรชัย สุขพร้อม ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในเกษตรกรทีไ่ด้รับบริการ

รูปแบบใหม่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผมได้รับการชักชวนจากเกษตร
ตำบลให้เข้าร่วมการอบรมความรู้ออนไลน์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สอนเรื่องการขายออนไลน์ การ
ถ่ายรูปสินค้าทำอย่างไรให้สวย ทำอย่างไรให้โดนใจลูกค้า ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด การอบรมออนไลน์ไม่ใช่
เรื่องยาก ถ้าทุกคนใช้โทรศพัท์ ไอโฟนอยู่แล้ว แค่กดไปตามลิงก์ที่เกษตรตำบลส่งมา ทำงานอยู่กับบ้าน ก็
สามารถร่วมประชุมออนไลน์ได ้ปัจจุบันผมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสินค้าที่นำไปขายทาง เฟซบุ๊ก Tt 
Organic Rice By Surachai @SurachaiRice ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมาก สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือน
ละ 6,000-7,000 บาท โดยกลุ่มสินค้าที่ขายดีสุดคือ ข้าว กข.43 ซึ่งเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับคน
สูงอายุ ที่เป็นโรคเบาหวาน คนที่รักสุขภาพแต่ไม่อยากอ้วน 

คุณสุรชัยกล่าวชักชวนให้เพื่อนเกษตรกรเปิดใจยอมรับในความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามที่
เกษตรตำบลแนะนำมา เพราะความรู้เหล่านี้ ช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพิ่ม กอ่นหน้านี้เอง คุณสุรชัย
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทำนาปลูกข้าวนาปี และนาปรังเป็นหลัก แต่รายได้ไมพ่อกับต้นทุนค่าใช้จ่าย จนกระทั่ง
เขาได้รับโอกาสจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ชักชวนไปศึกษาดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานที่ต่างๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หันมาทำไร่นาสวนผสม รวมทั้งไดร้ับการอบรมการขายสินค้า
ออนไลน์ จนประสบความสำเร็จทางการตลาด มีรายได้ตลอดทั้งปี ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี รวมทั้งไดร้ับ
การคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านไรน่าสวนผสมของจังหวัดนนทบุรีในปี 2563 ที่ผ่านมา 

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกร ปรับตัวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ ใช้ “ตลาดนำการผลิต” 
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้ง

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัว
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร พรอ้มที่จะก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ โดยยกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกนัสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นด้วย
คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิต ตั้งเป้าให้
ไทยเป็น “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก”  



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันจัดตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคล่ือน 
“ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต” รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ใช้ Single Big Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการ
บริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร 2. สร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นช่องทางการซือ้ขาย การ
แลกเปล่ียนสินค้า การเจรจาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเผยแพร่สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 3. 
การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของ
สินค้าไทย 4. การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิม่มูลค่าการจำหน่ายสินค้า 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการและวางแนวทางการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  

สำหรับต้นน้ำ เน้นยกระดับเกษตรกร เป็น SF และ YSF รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน สร้าง
อำนาจการต่อรอง และยกระดับมาตรฐานการผลิต รวมทัง้ใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ มี 
AIC ที่ช่วยเทคโนโลยีในการผลิต ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทัง้ข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลภาพรวม ใน
รูปแบบแผนที่ทางการเกษตรที่เช่ือถือได้ มรีะบบจัดเก็บและสามารถดึงข้อมูลมาใช้และตรวจสอบได้ และจัดทำ
ระบบ GAP ออนไลน์ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

กลางน้ำ ใช้กลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตร Single Big Data ทีทุ่กภาคส่วน 
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สำหรับพืชเศรษฐกิจ มี
บอร์ดที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สำหรับพืชหลักหรือพืชท้องถิ่น มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตาม
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ Fruit board สามารถจัดเกบ็และใช้ข้อมูล เพื่อวางแผนการผลิตสอดคล้อง
กับตลาด มีการจัดช้ันตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

ปลายนำ้ ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดทุกระดับ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อจำหน่ายผลผลิตและสินค้า
เกษตรในจังหวัด ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันกับภาคเอกชน
หลายหน่วยงาน ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ Modern trade เช่น Big C, Tesco Lotus ตลาดค้าส่งขนาด
ใหญ่ เช่น ตลาดไท เทพนิมิตร แมคโคร และผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่การตลาดรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดย
การเปิดเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เป็นเว็บไซต์กลางในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ไดม้าตรฐาน เพือ่
อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เข้าถึงสินค้าเกษตรได้ง่ายข้ึน  

ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของไม้ผลคุณภาพหลายชนิดกำลังจะทยอยออกสู่ตลาดในหลายพื้นที่ เช่น 
มะม่วง มทีั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ทุเรียน มังคุด เงาะในภาค
ตะวันออก ล้ินจ่ีและลำไยในภาคเหนือ ผลไม้บางชนิดยังไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางการบริหาร
จัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก เพื่อป้องกนัปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ  

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ หาก
พบปัญหาในพื้นที่ขอให้รายงานให้กรมฯ ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป โดยระดับกรม/เขต หา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ กรณีทีร่ะดับพื้นทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้ โดยจัดหาช่องทางจำหน่ายและ



กระจายสินค้าด้านการเกษตรต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรผ่านช่องทางตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, 
Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท หรือตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้า
ส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่นๆ 
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร
ออนไลน์ โดยบริษัทขนส่งจะสนับสนุนราคาค่าขนส่งที่ถูกลงกว่าปกติ  

ส่วนการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ กรณพีืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญนั้น มีการบริหารจัดการทุกมิติอยู่
แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารระดับประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มัน
สำปะหลัง อ้อย เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการนำเสนอบอร์ดที่กรมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ 
และประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น นำเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณา
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

“อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ปรับตัวเข้าสู่นโยบาย “ตลาดนำการผลิต ” ใส่ใจเรียนรู้ให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของตลาด ว่า พืชที่ปลูกอยู่นั้น ตลาดต้องการสินค้าประเภทนี้ไหม หากไม่รู้จะปลูกอะไร เดนิมาขอ
คำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกแห่ง กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้บริการพี่นอ้งเกษตรกรทุก
ท่านด้วยความยินดีค่ะ” รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตรกล่าวในที่สุด 

 
  



 
 



 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 

Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตร
เชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมประกายทอง ช้ัน 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลักดันโครงการ 
Young Smart Farmer (YSF) เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการ
การเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง
และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได ้
 สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแผนการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอ



เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย จากทั้ง 10 
อำเภอ เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business 
Model Canvas การยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสาธิตและการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุร ี( ITC8)  โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้
แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร
มืออาชีพได ้
  



 
19 มีนาคม 2564 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตร
เชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมประกายทอง ช้ัน 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลักดันโครงการ 
Young Smart Farmer (YSF) เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการ
การเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง
และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได ้
 สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแผนการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย จากทั้ง 10 
อำเภอ เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business 
Model Canvas การยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสาธิตและการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุร ี( ITC8)  โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้
แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร
มืออาชีพได ้
ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
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19 มีนาคม 2564 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตร
เชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมประกายทอง ช้ัน 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลักดันโครงการ 
Young Smart Farmer (YSF) เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการ
การเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง
และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได ้
 สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแผนการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย จากทั้ง 10 
อำเภอ เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business 
Model Canvas การยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสาธิตและการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุร ี( ITC8)  โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้
แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร
มืออาชีพได ้
ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
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เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ยกระดับให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ 
19 มีนาคม 2564 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตร
เชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมประกายทอง ช้ัน 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลักดันโครงการ 
Young Smart Farmer (YSF) เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการ
การเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง
และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได ้
 สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแผนการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย จากทั้ง 10 
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อำเภอ เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business 
Model Canvas การยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสาธิตและการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุร ี( ITC8)  โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้
แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร
มืออาชีพได ้
ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร ี
  

https://www.thailand4.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87


 



 
  



 
วันที่ (19 มีนาคม 2564) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ (เกษตรเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) หมู่ 7 บ้านโนน

สำราญ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดถังเช่า บ้านโนนสำราญ โดยมี นาย
ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นายประโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และ
ประชาชนเข้าร่วม เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช และเป็นสำนักงานวิสาหกิจชุมชน
ฯ สร้างรากฐานที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์  

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลในเรื่อง
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร การพัฒนาและสร้างกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ มกีารผลักดันให้เกิดการ
ร่วมกลุ่มเข้าสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ มี
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพา



ตนเอง และเกิดพลังเครือข่ายสร้างเครือข่ายในระดับต่างๆ และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่หันมาทำ
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปล่ียนจากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้
มาก สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) มีการใช้วิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

ด้าน นายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น กล่าว
ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จึงได้สนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 หรืองบพัฒนาจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จนกลุ่มมีการพัฒนาและขยายพื้นทีอ่าคารเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเห็ดถังเช่า บ้านโนนสำราญ (เกษตรเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพันธ์ุพืช) จังหวัดมหาสารคาม และแถลงข่าว
การพัฒนาสายพันธ์ุแอปเป้ิลสายพันธ์ุใหม่ของประเทศไทยข้ึน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช และเป็นสำนักงานวิสาหกิจชุมชนฯ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรไทย สร้างรากฐานที่
ยั่งยืน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อให้ได้พืชเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อที่
ดี แข็งแรง ปลอดเช้ือ สู่เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ มีคุณภาพและทำการผลิตพืชให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว  

วิศิษฎ์ เย็นศิริ  ข่าว /  จตุราภรณ์ เช้ือวังคำภาพ 
ส.ปชส.มหาสารคาม 

  



 
จ.มหาสารคาม ยกระดับสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาสายพนัธุ์
แอปเป้ิลสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย 
 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ(เกษตรเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) หมู่ 7 บ้านโนนสำราญ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดอาคารวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดถังเช่า บ้านโนนสำราญ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม นายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นาย
ประโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม เพื่อใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช และเป็นสำนักงานวิสาหกิจชุมชนฯ สร้างรากฐานที่ยั่งยืน สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างสมบูรณ ์

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลในเรื่อง
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร การพัฒนาและสร้างกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ มกีารผลักดันให้เกิดการ
ร่วมกลุ่มเข้าสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี 
การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ มีความรู้ ความสามารถด้าน
วิชาการเกษตร เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึง่พาตนเอง และเกิดพลังเครือข่ายสร้าง
เครือข่ายในระดับต่างๆ และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปล่ียนจากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยไดม้าก สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” ทำ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) มกีารใช้วิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา  

ด้าน นายดำรงฤทธ์ิ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า 
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จึงได้สนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 หรืองบพัฒนาจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จนกลุ่มมีการพัฒนาและขยายพื้นทีอ่าคารเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเห็ดถังเช่า บ้านโนนสำราญ (เกษตรเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพันธ์ุพืช) จังหวัดมหาสารคาม และแถลงข่าว
การพัฒนาสายพันธ์ุแอปเป้ิลสายพันธ์ุใหม่ของประเทศไทยข้ึน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช และเป็นสำนักงานวิสาหกิจชุมชนฯ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรไทย สร้างรากฐานที่
ยั่งยืน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อให้ได้พืชเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อที่ดี แข็งแรง 
ปลอดเช้ือ สู่เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ มีคุณภาพและทำการผลิตพืชให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว 
วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ-ภาพ  
ส.ปชส.มหาสารคาม 
  



 
  



 

 
  



 



 
  



 



 
  



 

 



 
  



 

 
  



 
  



 

 
21 มีนาคม 2564 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าทุเรียนเป็นไม้ผลที่สำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทัง้ 14 จังหวัดกว่า 
571,439 ไร่ พื้นที่ให้ผล 437,993 ไร่ ผลผลิตรวม 522,101 ตัน (ข้อมูล ณ ปี 2563) ปริมาณความต้องการ
บริโภคทุเรียนทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาสูง เกษตรกรจึงนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ 
เพื่อให้ทุเรียนออกผลในช่วงที่ต้องการ และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ยังคงประสบ
ปัญหาด้านสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกร
สูญเสียรายได้ และผู้บริโภคขาดความเช่ือถือ โดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ทีม่ักพบการระบาดอยู่เสมอ 
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หรือ “หนอนใต้” หรือ “หนอนมาเลย์” ตัวเต็มวัยเป็นผีเส้ือกลางคืน ตัวเมีย 1 ตัว 
สามารถวางไข่ได้ 100-200 ฟอง วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บริเวณหนามทุเรียนใกล้ขั้วผลในระยะผลอ่อน 

จากนั้นตัวหนอนที่เพิ่งฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดภายในผล การเข้าทำลายจะสังเกตรอยเจาะ
ของหนอนได้ยาก เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและเปลือกทุเรียนที่กำลังขยายจะปิดรูเจาะของหนอน ทุเรียนที่ถูก
ทำลายส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่เมล็ดแข็งแล้ว หนอนเจริญเติบโตอยู่ภายในผลทุเรียนกัดกินเมล็ดเป็นอาหาร 
ถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียน เมื่อทุเรียนผลแก่หรือใกล้สุก หนอนจะโตเต็มที่และเจาะรูออกมา  เข้า
ดักแด้ในดิน ได้นาน 1-9 เดือน ผีเส้ือที่ออกจากดักแด้ภายใน  1 เดือน สามารถเข้าทำลายทุเรียนรุ่นหลังในปี



เดียวกันได้ หรืออาจจะออกจากดักแด้ในปีถัดไป โดยอาศัยฝนต้นปีเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ 
ดังนั้น เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา จึงได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการในภาคใต้ ทั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัด จัดทำแปลงเรียนรู้การป้องกัน
กำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนขึ้น โดยคัดเลือกแปลงเรียนรู้  ให้ความรู้เกษตรกร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
จัดทำแปลงเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องห่อผลทุเรียน ถุงห่อผลทุเรียน ชุดกับดักกาวเหนียว และกำมะถัน เพื่อหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นำไปขยายผลสู่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภาคใต้ ในการป้องกันกำจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแบบครอบคลุมพื้นที่ต่อไป  และกรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้ีแนวทางป้องกันกำจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ไว้ดังนี้  

1. ไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจำเป็นควรทำการคัดเลือกเมล็ด
อย่างระมัดระวัง หรือแช่เมล็ดด้วยสารเคมีกำจัดแมลง เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิวพี) อัตรา 50 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนทำการขนย้ายจะช่วยกำจัดหนอนได้  

2. สำรวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตัวเต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสง
ไฟ หรือกับดักกาวเหนียวสีม่วง สัปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง หากมีฝนตกหนักติดต่อกัน 2-3 วัน ควรตรวจดูทุกวัน  

3. ห่อผลทุเรียนตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น หรือถุงห่อผล
ทุเรียน เจาะรทูี่บริเวณขอบล่างเพื่อระบายน้ำ สามารถป้องกันผีเส้ือตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ ก่อนห่อผลควร
ตรวจสอบและป้องกันกำจัดเพล้ียแป้งอย่าให้มีติดอยู่กับผลที่จะห่อ  

4. ทำความสะอาดแปลง กำจัดวัชพืช เก็บผลที่ร่วงหล่นไปเผาทำลาย เพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของแมลง
ศัตรูพืช  

5. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ตดิกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไมก้ั้น
ระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่ หรือตัวหนอนเข้าทำลายหรือหลบอาศัย  

6. ไล่ผีเส้ือตัวเต็มวัย ด้วยควันไฟ โดยการจุดกำมะถัน กาบมะพร้าวหรือพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม  
7. การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดแมลง เมื่อเริ่มพบตัวเต็มวัย โดยพ่นทุก 7-10 วัน เมื่อผล

ทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์ (หลังดอกบาน) ทุกสัปดาห์ ติดต่อกัน 5 ครั้ง ดังนี้  
- แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร   
- คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร   
- เดลทาเมทรนิ (Deltamethrin) 3% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  
- เบตา-ไซฟลูทริน (Beta-cyfluthrin) 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  

  



 

 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย

ว่า ทุเรียนเป็นไม้ผลที่สำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดกว่า 571,439 ไร่ พื้นที่
ให้ผล 437,993 ไร่ ผลผลิตรวม 522,101 ตัน (ข้อมูล ณ ปี 2563) ปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนทั้งใน
และต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาสูง เกษตรกรจึงนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ทุเรียนออก
ผลในช่วงที่ต้องการและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ยังคงประสบปัญหาด้านสภาพดินฟ้า
อากาศที่แปรปรวน โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรสูญเสียรายได้ และผู้บริโภค
ขาดความเช่ือถือ โดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ที่มักพบการระบาดอยู่เสมอ 

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หรือ “หนอนใต้” หรือ “หนอนมาเลย์” ตัวเต็มวัยเป็นผีเส้ือกลางคืน ตัว
เมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 100-200 ฟอง วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บริเวณหนามทุเรียนใกล้ขั้วผลในระยะผล
อ่อน จากนั้นตัวหนอนที่เพิ่งฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดภายในผล การเข้าทำลายจะสังเกตรอยเจาะ
ของหนอนได้ยาก เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและเปลือกทุเรียนที่กำลังขยายจะปิดรูเจาะของหนอน ทุเรียนที่ถูก
ทำลายส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่เมล็ดแข็งแล้ว หนอนเจริญเติบโตอยู่ภายในผลทุเรียนกัดกินเมล็ดเป็น
อาหาร ถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียน เมื่อทุเรียนผลแก่หรือใกล้สุก หนอนจะโตเต็มที่และเจาะรู
ออกมา เข้าดักแด้ในดิน ได้นาน 1-9 เดอืน ผีเส้ือที่ออกจากดักแด้ภายใน 1 เดือน สามารถเข้าทำลายทุเรียนรุ่น



หลังในปีเดียวกันได้ หรืออาจจะออกจากดักแด้ในปีถัดไป โดยอาศัยฝนต้นปีเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเต็มวัยออกจาก
ดักแด้ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา จึงได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการในภาคใต้ ทั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัด จัดทำแปลงเรียนรู้การป้องกัน
กำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนขึ้น โดยคัดเลือกแปลงเรียนรู้ ให้ความรู้เกษตรกร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
จัดทำแปลงเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องห่อผลทุเรียน ถุงห่อผลทุเรียน ชุดกับดักกาวเหนียว และกำมะถัน เพื่อหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นำไปขยายผลสู่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภาคใต้ ในการป้องกันกำจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแบบครอบคลุมพื้นที่ต่อไป 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีแนวทางป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ไว้ดังนี้ 1. ไม่ควรขนย้าย
เมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจำเป็นควรทำการคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวัง หรอืแช่
เมล็ดด้วยสารเคมีกำจัดแมลง เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนทำ
การขนย้ายจะช่วยกำจัดหนอนได้ 

2. สำรวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตัวเต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสง
ไฟ หรือกับดักกาวเหนียวสีม่วง สัปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง หากมีฝนตกหนักติดต่อกัน 2-3 วัน ควรตรวจดูทุกวัน 

3. ห่อผลทุเรียนตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น หรือถุงห่อผล
ทุเรียน เจาะรทูี่บริเวณขอบล่างเพื่อระบายน้ำ สามารถป้องกันผีเส้ือตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ ก่อนห่อผลควร
ตรวจสอบและป้องกันกำจัดเพล้ียแป้งอย่าให้มีติดอยู่กับผลที่จะห่อ 

4. ทำความสะอาดแปลง กำจัดวัชพืช เก็บผลที่ร่วงหล่นไปเผาทำลาย เพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของแมลง
ศัตรูพืช 

5. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ตดิกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไมก้ั้น
ระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่ หรือตัวหนอนเข้าทำลายหรือหลบอาศัย 

6. ไล่ผีเส้ือตัวเต็มวัย ด้วยควันไฟ โดยการจุดกำมะถัน กาบมะพร้าวหรือพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม 
7. การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดแมลง เมื่อเริ่มพบตัวเต็มวัย โดยพ่นทุก 7-10 วัน เมื่อผล

ทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์ (หลังดอกบาน) ทุกสัปดาห์ ติดต่อกัน 5 ครั้ง ประกอบด้วย แลมบ์ดา-ไซฮาโลท
ริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร - คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อัตรา 60 กรัมตอ่
น้ำ 20 ลิตร - เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 3% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร- เบตา-ไซ
ฟลูทริน (Beta-cyfluthrin) 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
 
  



 
https://youtu.be/qZS3h9zuFEE 
  



 
  



 
  



 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้

ดำเนินงานขยายผลโครงการวิจัยสู่เกษตรกร ปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยและนำ
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีศักยภาพขยายผลสู่เกษตรในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
สร้างรายได้สู่ชุมชน 

นายอนชุา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี ให้ความสำคัญกับงาน
ตามนโยบายของจังหวัด และของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการสร้าง
รายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ดังนั้นการพฒันาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการยกระดับการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อม
เหนือ เป็นกลุ่มนำร่องเพือ่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตชาสมุนไพรเบ้ืองต้น” จัดโดย
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นการฝึกอบรมทางไกล



ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เพื่อลดความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นาโควิด (Covid -19) 

หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแปรรูปชาสมุนไพร 
2. สาระสำคัญและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
3. การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของชาสมุนไพร 
4. ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตและเลขสารบบอาหาร (เลข อย. ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร) 
5. การสาธิตการผลิตชาสมุนไพร 

วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

นางสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานวิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อม
เหนือ กล่าวว่า กลุ่มมีสมาชิก 80 ราย สินค้าประกอบด้วย กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง กาแฟดริบ และเมล็ดกาแฟ
คั่ว ที่ผลิตจากกาแฟ โรบัสต้า ที่ได้รับมาตรฐานส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และต้องขอขอบคุณ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดกระบ่ี และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มจำหน่าย
สินค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณโควิด-19 ยอดจำหน่าย
สินค้าตกลงมาก แต่เมื่อได้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ มีคนสนใจติดต่อซื้อสินค้า
มากขึ้น และทำให้ยอดจำหน่ายดีข้ึนด้วย และในครั้งนี้ได้รับโอกาสให้เข้าฝึกอบรมการผลิตชาสมุนไพร ยิ่งจะ
ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ออกมาให้ตอบ
โจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยกลุ่มมีวัตถุดิบหลากหลายชนิดทั้งจากสมาชิกของกลุ่มและในบริเวณชุมชน 
ซึ่งสามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนีไ้ปพัฒนาผลิตเป็นสินค้าออกมา จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
และชุมชนได้ต่อไป 

สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ ติดต่อได้ที่ 
คุณสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานกลุ่มฯ 086-949-9160 

 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงาน

ขยายผลโครงการวิจัยสู่เกษตรกร ปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยและนำเทคโนโลยี
ทางการเกษตรที่มีศกัยภาพขยายผลสู่เกษตรในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างรายได้
สู่ชุมชน 



นายอนชุา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี ให้ความสำคัญกับงาน
ตามนโยบายของจังหวัดและของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการสร้าง
รายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการยกระดับการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อม
เหนือ เป็นกลุ่มนำร่องเพือ่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตชาสมุนไพรเบ้ืองต้น” จัดโดย
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นการฝึกอบรมทางไกล
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เพื่อลดความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา โควิด-19 (Covid-19) 

หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแปรรูปชาสมุนไพร 
2. สาระสำคัญและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
3. การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของชาสมุนไพร 
4. ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตและเลขสารบบอาหาร (เลข อย. ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร) 
5. การสาธิตการผลิตชาสมุนไพร 

วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาราชภัฏ
อุบลราชธานี 

นางสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ กล่าวว่า 
กลุ่มมีสมาชิก 80 ราย สินค้าประกอบด้วย กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง กาแฟดริป และเมล็ดกาแฟคั่ว ที่ผลิตจาก
กาแฟโรบัสต้า ที่ได้รับมาตรฐานส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และต้องขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 
และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ตลาด
เกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณโควิด-19 ยอดจำหน่ายสินค้าตกลงมาก แต่เมื่อ
ได้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ มีคนสนใจติดต่อซื้อสินค้ามากขึ้น และทำให้ยอด
จำหน่ายดีข้ึนด้วย และในครั้งนี้ได้รับโอกาสให้เข้าฝึกอบรมการผลิตชาสมุนไพร ยิ่งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ออกมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ
สุขภาพ โดยกลุ่มมีวัตถุดิบหลากหลายชนิดทั้งจากสมาชิกของกลุ่มและในบริเวณชุมชน ซึ่งสามารถนำความรู้
จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาผลิตเป็นสินค้าออกมา จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้ต่อไป 

สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ ติดต่อได้ที่ คุณ
สมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานกลุ่ม โทร. (086) 949-9160 

 
  



  



 

 

 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
ทันททีี่ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ข้าวโพด

หวานในอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆ กันจนเกินความ
ต้องการ เกิดภาวะล้นตลาด  

“แม็คโคร” ส่งทมีลงพื้นทีไ่ปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที โดยบูรณาการความร่วมมือกับเกษตร
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหา จากนั้นเริ่มกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพในด้านความปลอดภัย ตรวจสารเคมี จนช่วยรับซื้อได้ทันท่วงที 
 ล็อตแรก ช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 150 ราย ระบายผลผลิตได้กว่า 50 ตัน โดยผลผลิตจากพี่น้อง
ชาวไร่ข้าวโพดหวานคุณภาพปลอดภัยนี้จะถูกกระจายสู่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังวางแผนการ
รับซื้ออย่างต่อเนื่องด้วย 
ดีใจแทนพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราชจริงๆ 
  



 
ชาวสวนข้าวโพดโคราช ยิ้มออก หลังแม็คโครช่วยระบายผลผลิต 50 ตัน วางแผนซื้อต่อเนื่อง 

ทันททีี่ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ข้าวโพด
หวานในอำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆ กันจนเกินความต้องการ 
เกิดภาวะล้นตลาน 
 “แม็คโคร” ส่งทมีลงพื้นทีไ่ปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที โดยบูรณาการความร่วมมือกับเกษตร
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหา จากนั้นเริ่มกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพในด้านความปลอดภัย ตรวจสารเคมี จนช่วยรับซื้อได้ทันท่วงที 
 ล็อตแรก ช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 150 ราย ระบายผลผลิตได้กว่า 50 ตัน โดยผลผลิตจากพี่น้อง
ชาวไร่ข้าวโพดหวานคุณภาพปลอดภัยนี้จะถูกกระจายสู่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังวางแผนการ
รับซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยดีใจแทนพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราชจริงๆ 
  



 
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์

ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที ่1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า 
จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ช่วงกลางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม กอ่นเว้นช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น เพือ่เป็นการเตรียมความพรอ้มป้องกันและลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝนจะเกิดข้ึนต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมการ
จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยขอความร่วมมือให้กรม
ชลประทานทำแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินทำแผนคาดการณ์พื้นที่เส่ียงอุทกภัย 
 นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวาง
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกันร่างแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว 
สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน
เกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ส้ินสุดวันที่ 
30 เมษายน 2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 
2564) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์
เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำใช้
การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปรมิาณ
น้ำใช้การ 1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวม
ถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ 
  



 
 



 


