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ฤดกูาลแหง่
ผลไมเ้มอืงรอ้น

สารผู้บรหิาร GI

มุง่ผลักดันผลไม ้GI ไทย 
ไปสูต่ลาดโลก

สนิค้าใหมข่ึน้ทะเบยีน GI

สบัปะรดศรเีชยีงใหม่
ผลไมเ้มอืงรอ้นคณุภาพเยีย่มจากแดนอีสาน

เท่ียวตามรอยสนิค้า GI

ขบัรถกินลมชมทิวทัศน์ 
ระยอง จนัทบุร ีตราด 

3 เมอืงแมแ่หง่ผลไมไ้ทย
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วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication หรอื GI) เปน็ทรัพย์สินทางปญัญา
ประเภทหนึง่ ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่มีความเชือ่มโยง  
ระหว่างปจัจัยส�าคัญสองประการ คือ ธรรมชาติ
และมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะ
ทีม่อียูใ่นแหล่งภูมศิาสตร์ตามธรรมชาต ิเชน่ สภาพ
ดินฟ้าอากาศ หรอืวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้
ประโยชนใ์นการผลติสนิคา้ในท้องถิน่ของตนขึน้มา 
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจาก
พื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง 
คุณภาพ ชื่อเสียงหรอืคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ  
ทีม่าจากแหล่งภูมิศาสตร์นัน้ๆ

ปจัจุบันผลไม้ไทยนับเปน็พืชเศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยคิดเปน็มูลค่าไม่น้อยกว่า
ปลีะ 150,000 ลา้นบาท ซึง่รัฐบาลไดใ้หค้วามส�าคัญ 
กบัผลไมเ้ศรษฐกจิหลกั 7 ชนดิ ไดแ้ก ่มะมว่ง ทเุรยีน  
มังคุด เงาะ ลองกอง ล�าไย และลิ้นจี่ กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปญัญา เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญ จึงได้มุ่งคุ้มครองชือ่ผลไม้ของไทยให้
เปน็สิทธิของชุมชนผ่านการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาที่เรยีกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรอื GI 
ปจัจบุนัประเทศไทยคุม้ครองสนิคา้ GI แล้วทัง้หมด 
156 สินค้า โดยเปน็หมวดผักและผลไม้ 75 สินค้า 
เปน็มะม่วง 5 สินค้า ได้แก่ มะม่วงน�า้ดอกไม้คุ้ง
บางกะเจ้า มะม่วงน�า้ดอกไม้สีทองบางคล้า มะม่วง
ยายกล�า่นนทบุร ีมะม่วงน�า้ดอกไม้สระแก้ว มะม่วง
มันหนองแซงสระบุร ี ทุเรยีน 11 สินค้า ได้แก่ 
ทุเรยีนนนท์ ทุเรยีนป่าละอู ทุเรยีนปราจีน ทุเรยีน
หลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรยีนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
ทเุรยีนภเูขาไฟศรสีะเกษ ทุเรยีนในวงระนอง ทเุรยีน
สาลิกาพังงา ทุเรยีนชะนีเกาะช้าง ทุเรยีนปากช่อง
เขาใหญ่ ทุเรยีนจันท ์มังคุด 2 สินค้า ได้แก่ มังคุด
ในวงระนอง มังคุดเขาคีรวีง เงาะ 2 สินค้า ได้แก่ 
เงาะโรงเรยีนนาสาร เงาะทองผาภูมิ ลองกอง 1 
สินค้า ได้แก่ ลองกองตันหยงมัส ล�าไย 2 สินค้า 
ไดแ้ก ่ล�าไยพวงทองบา้นแพว้ ล�าไยเบีย้วเขยีวล�าพูน 
และลิ้นจี่ 4 สินค้า ได้แก่ ลิน้จีค่่อมสมุทรสงคราม 
ลิน้จีน่ครพนม ลิน้จีบ่างขุนเทียน ลิน้จีแ่ม่ใจพะเยา 
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายังมุ่งคุ้มครองผลไม้
ไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีสินค้าผลไม้ไทยอยู่
ระหวา่งตรวจสอบค�าขออกีหลายรายการ รวมไปถงึ 
เสาะหาสนิคา้ผลไมไ้ทยทีเ่ปน็พืชเศรษฐกิจให้ได้รับ
การคุ้มครองอีกด้วย โดยสินค้าที่สามารถขึ้น
ทะเบียนเปน็ GI ได้นัน้มักจะเปน็สินค้าทีม่ีชือ่เสียง
และไดรั้บความนยิม เนือ่งจากมคีณุสมบตัพิเิศษหรอื 
มีคุณลักษณะเฉพาะทีเ่กิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อม 
ทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ 
ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนทักษะความ
ช�านาญและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งภูมิศาสตร์นัน้ๆ ประกอบด้วย 

การควบคมุคณุภาพมาตรฐานตามระบบ GI ก็
เปน็อกีสิง่หนึง่ทีเ่ปน็แนวนโยบายส�าคญัทีเ่ชือ่มโยง
แนวนโยบายยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีแผนปฏบิตักิาร
พัฒนาผลไม้ไทย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บรหิารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าผลไม้ จึงเป็นอีกหนึ่งเนื้องานที่
กระทรวงพาณชิยโ์ดยกรมทรัพยส์นิทางปญัญาให้
ความส�าคญัอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ 
สินค้า GI มีการจัดท�าระบบควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพ และผ่านการตรวจประเมินโดยคณะ
กรรมการจงัหวดัหรอืหน่วยตรวจสอบรับรองแลว้ 
สามารถขออนญุาตใชต้ราสญัลกัษณ์ GI ไทยได ้ซึง่
มีอายุคราวละ 2 ปี และเมื่อครบก�าหนดการ
อนญุาตตอ้งด�าเนนิการตรวจสอบควบคมุคณุภาพ
สินค้า ตามระบบอีกคร้ัง เพื่อขออนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์ ส�าหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ขึน้ทะเบียน GI และการสร้างมาตรฐานสินค้า GI 
จะช่วยรับประกันสินค้า GI ว่าเปน็สินค้าท้องถิน่ที่
มคีณุภาพ มาตรฐาน พิเศษกวา่สนิคา้จากแหล่งอืน่ 
สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังท�าให้ 
ผู้บรโิภคเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ
มาจากแหล่งผลิตทีแ่ท้จรงิ

โดยการผลักดันผลไม้ของ ไทยไปสู่ เ วที
นานาชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั้น
เปน็การท�างานอยา่งบรูณาการโดยหลายภาคสว่น
ในกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสรมิ 
การค้าระหว่างประเทศในการหาช่องทางทาง 
การตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศให้แก่ผลไม้ไทย 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการ

เจรจาก�าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการน�าเข้า 
สง่ออกเพือ่สร้างความมัน่คงและโอกาสใหม่ๆ  ใหแ้ก่
ผลไม้ไทยในตลาดโลก กรมการค้าภายในที่มุ่ง 
ส่งเสรมิตลาดในประเทศให้แข็งแรง ชูนโยบาย
เกษตรผลิตพาณชิยต์ลาด รวมไปถึงกรมทรัพยส์นิ
ทางปญัญาทีจ่ะใหมุ้ง่เนน้การคุม้ครอง GI ของไทย
ในเวทีนานาชาติอีกด้วย โดยในปจัจุบัน มีการยื่น
ค�าขอผลไม้ GI ไทยให้ได้รับการคุ้มครองใน 
ต่างประเทศ เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
มะพร้าวน�า้หอมราชบุร ีทเุรยีนปราจีน มะขามหวาน 
เพชรบู รณ์  เป็น ต้น  เพรา ะผล ไม้ ไทยคื อ 
พืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส�าคัญที่จะ
เปน็ก�าลังส�าคัญในการสร้างรายได้สู่ประเทศ และ
ยกระดับความเปน็อยู่ของเกษตรกรไทยต่อไป 

มุง่ผลักดันผลไม ้GI ไทย 
ไปสูต่ลาดโลก

นายบุณยฤทธิ ์กัลยาณมติร 
(ปลัดกระทรวงพาณิชย)์

การควบคมุคณุภาพ
ตามระบบ GI ก็เปน็
อีกสิง่หนึ่งท่ีเปน็แนว

นโยบายส�าคัญท่ี 
เชื่อมโยงแนวนโยบาย
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี 
แผนปฏิบติัการพฒันา

ผลไมไ้ทย การเพิม่
ประสทิธภิาพระบบ
บรหิารจัดการผลไม ้
ในการผลิตและยก

ระดับมาตรฐานสนิค้า
ผลไม ้จึงเปน็อีกหนึ่ง
เนื้องานท่ีกระทรวง
พาณิชยโ์ดยกรม

ทรพัยส์นิทางปญัญา
ใหค้วามส�าคัญอยา่ง

ต่อเนื่อง
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GI SOCIETY (กิจกรรมชาว GI)
วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

“GI Fest Give a Gift” ยกทัพสดุยอด
สนิค้า GI กวา่ 40 รา้นค้าทัว่ไทย มาจ�าหน่าย
ท่ีกระทรวงพาณิชย ์หวงักระตุ้นเศรษฐกิจ 
สรา้งความสขุแก่ประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปญัญา เผยเวยีดนามรับจดทะเบียน 
สิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (GI) “มะขามหวานเพชรบูรณ์” ขยายมูลค่าการส่งออก
ของไทยในตลาดเวยีดนาม สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิ
ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ จดทะเบียน GI  
มะขามหวานเพชรบูรณ์ในจีน  โดยมะขามหวานเพชรบูรณ์เปน็สินค้า GI ที่มี 
ชื่อเสียงเปน็ที่รู้จักมาอย่างยาวนาน ด้วยลักษณะเด่นที่มีรสชาติหวานหอมเปน็
เอกลักษณ์ ฝักใหญ่ เนื้อหนานุ่มเหนียว มีสีสวยสม�่าเสมอ โดยในแต่ละปีมี
ปรมิาณการผลิตสูงถึง 52,000 ตัน มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ที่ได้
มาตรฐานเปน็ทีย่อมรับในระดับสากล และมีตลาดส่งออกส�าคัญของไทย ได้แก่ 
เวยีดนาม จีน และหลายประเทศในทวปียุโรป สร้างเม็ดเงินให้ผู้ประกอบการใน
จังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 3,900 ล้านบาท/ปี

“สนิิตย ์เลิศไกร” 
รมช.พาณิชย ์ยนืหยดั
เคียงขา้งผูป้ระกอบการ
ไทย ยกทัพสนิค้า GI 
บุกใจกลางกรุง เตรยีมรบั 
เปิดเมอืงหนุนเศรษฐกิจฟ้ืน

กระทรวงพาณิชย์  โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม
กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งความสุขให้แก่
ประชาชน ด้วยสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ในงาน “GI Fest 
Give a Gift” ยกขบวนสนิคา้ GI กวา่ 
40 ร้านค้าทั่วไทย มาให้เลือกชอป 
โดยมีสินค้าทั้งอุปโภคและบรโิภคที่ 
น่าสนใจ อาท ิมกุภเูก็ต หมอ้หอ้มแพร่ 
มะนาวเพชรบุร ี ลูกหยียะรัง ส้มโอ
นครชัยศร ี กาแฟเทพเสด็จ ทุเรยีน

หลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรยีนหลินลับแลอุตรดิตถ์ ถ่ัวคั่วทรายยโสธร และ
สับปะรดภูเก็ต เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มกราคม 2565 ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดงานภายใต้มาตรการด้าน
สาธารณสขุ เพือ่การปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตัง้เปา้ป ี2565 
ส่งเสรมิการตลาด และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ GI

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
พาณชิย ์ห่วงใยผูป้ระกอบการไทย เดินหน้าเจรจาความร่วมมอื 
ขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมกับ
ศนูยก์ารคา้ MBK ตัง้เปา้กระตุน้เศรษฐกจิฐานรากและพาผูป้ระกอบการ 
ฝ่าวกิฤติโควดิ-19 ผ่าน 2 โปรเจคส�าคัญ ได้แก่ งาน “GI Fest”  
ยกขบวนสินค้า GI ทัว่ประเทศมาจ�าหน่ายที ่MBK ตลอด 6 วันเต็ม 

ระหว่างวันที่ 14 - 19 ต.ค. 
64 ณ ลาน Center Hall ชัน้ 
G พร้อมเปิดตัว “GI Shop” 
ณ โซน A ชัน้ 6 คัดสรรสินคา้ 
GI ผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีน 
มาให้เลือกซือ้ตลอดปี

คนไทยเฮ! “มะขามหวานเพชรบูรณ”์ สนิค้า GI ไทย ไดร้บัการคุม้ครองในประเทศเวยีดนาม
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GI REGISTRATION (สนิค้าใหมข่ึ้นทะเบยีน GI)
วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

สนิค้า GI ท่ีได้รบัการขึน้ทะเบยีน 
ในปี 2565

ด้วยคุณภาพของสายพันธ์ุและการดูแล
ผลผลิตอย่างใส่ใจ ท�าให้ สับปะรดศรเีชียงใหม่ 
กลายเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้ อ�าเภอ
ศรเีชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปน็แหล่งผลิต
คณุภาพเยีย่ม ทีท่ัง้หวานและอร่อย จนกลายเปน็ 
เทศกาลประจ�าปี “วันสับปะรดหวาน” 

สับปะรดศรเีชียงใหม่ “Sri Chiang Mai 
Pineapple” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน 
สิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ล�าดับที่ 174 ในเดือน มีนาคม 
2565 เปน็สับปะรดสายพันธุ์ปตัตาเวยี รูปผล

ทรงร ี ร่องตาตื้น ก้านสั้น เปลือกบาง เนื้อเส้นใย
ละเอียด สีเหลืองเข้ม (สีน�า้ผึง้) กลิน่หอม รสชาติ
หวานฉ�า่ แกนหวานกรอบ รับประทานแลว้ไมกั่ดลิน้  
ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อ�าเภอศรเีชียงใหม่ของ
จังหวัดหนองคาย 

โดยอ�าเภอศรเีชยีงใหม ่นัน้อยูห่า่งจากตวัจงัหวดั 
หนองคายไปทางทิศตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เปน็ที่ราบลุ่ม มีป่าโปร่ง เนินเขา และมี
แม่น�้าโขงไหลผ่านทางทิศเหนือ พื้นที่เพาะปลูกจึง
เปน็ชดุดนิโพนพิสยัทีม่ลีกัษณะดินตืน้ถึงช้ันกรวด
ลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรอืดินร่วน 
ระบายน�า้ไดด้ ีมธีาตโุพแทสเซียมสงู และมคีา่ความ
เปน็กรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 4.5 - 6.5 อุณหภูมิ
เฉลีย่อยู่ที ่ 26.5 องศาเซลเซียส ซึง่ได้รับอิทธิพล
จากมรสุมทีพ่ัดประจ�าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนอืทีพ่ดัพามวลอากาศเยน็และแหง้  
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้น
จากทะเลและมหาสมุทรท�าให้มีฝนตกชุกทัว่ไป 

นอกจากนี ้ ส�านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
ยังได้ส่งเสรมิและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดให้มีคุณภาพและได้ รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practices: GAP) ส่งผลให้ 
สับปะรดศรเีชียงใหม่ เจรญิเติบโตได้ดี มีคณุภาพ 
มี เ อกลั กษณ์ โดด เ ด่น  ส ามารถ เก็ บ เกี่ ย ว 

สบัปะรดศรเีชยีงใหม่

ผา้ไหมสาเกต

ผา้ตีนจกโหล่งล้ีล�าพูน

ได้ตลอดปี และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 
เพราะสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งตลาดผลสด ส่ง 
ไปยังโรงงานแปรรูป และมีจ�าหน่ายในห้าง
สรรพสินค้าชัน้น�าอย่าง ท็อปส์ มาร์เก็ต ในห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา เปน็ต้น 

ผลไมเ้มอืงรอ้นคณุภาพเยีย่มจากแดนอีสาน 

สบัปะรดศรเีชยีงใหม่

มะมว่งน�าดอกไม้
สมุทรปราการ

เผอืกหอมบา้นหมอครกหนิแกรนิตตาก

Sri Chiang Mai Pineapple
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ส�าหรับคนที่ชื่นชอบรับประทานสับปะรด  
คงรู้จักสบัปะรดภแูลเชยีงราย (Chiangrai Phulae  
Pineapple) กนัเปน็อยา่งด ีเพราะวา่เปน็สบัปะรด
ทีม่รีสชาตเิปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ขนาดเลก็ ตวัจกุ 
ชีต้รงและยาวเฉลีย่ 1-1.5 เทา่ของผล ตาผลเตง่ตงึ 
โปนออกมาจากผลอยา่งเหน็ไดช้ดั เปลอืกคอ่นขา้ง
หนา เมือ่สกุเปลือกจะมสีเีหลอืงหรอืเหลอืงปนเขียว 
เนือ้สีเหลือง กรอบ กลิน่หอม แกนสับปะรดกรอบ
รับประทานได ้มคีวามหวานปานกลาง และทีส่�าคญั
ยังสามารถหารับประทานได้ตลอดทัง้ปี 

แม้ตามสายพันธุ์แล้วสับปะรดภูแลเชียงรายจะ
ไม่ ไ ด้ มีถิ่นก�า เนิดที่ เชียงราย แต่ด้วยสภาพ

เฟซบุก๊ : สวน ต. ตระกลู
โทร. : 089 853 7079
อีเมล : amnat_1305@hotmail.com

อ�านาจ ตันตระกลู 
สานต่อคณุภาพน�า สบัปะรดภแูลเชยีงราย 
ก้าวไกลสูต่ลาดต่างประเทศ 

ภูมิศาสตร์อันเหมาะสมของพื้นที่ ต�าบลนางแล 
ต�าบลทา่สดุ และต�าบลบา้นดู ่จงัหวัดเชยีงราย กท็�าให ้
มีผลผลิตทีไ่ด้คุณภาพ และคุณอ�านาจ ตันตระกูล 
เจ้าของสวน ต. ตระกูล ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูแล
เชียงรายรุ่นแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเปน็สินค้า 
GI และโด่งดังเปน็ทีน่ิยมไปทัว่ประเทศ

ขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อ
รองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค  

คุณอ�านาจเล่าว่า ตนเองสืบทอดการท�าไร่
สับปะรดต่อจากครอบครัว โดยเร ิ่มปลูกสับปะรด
สายพันธุน์างแลเร ือ่ยมา จนภายหลงัไดเ้ปลีย่นมาปลกู 
สับปะรดภูแลเชียงราย เมือ่ปี พ.ศ. 2544-2545 
เนื่องจากพันธุ์นางแลนั้นให้ผลผลิตเพียงปีละคร้ัง 
พอหมดฤดกูาลผูบ้รโิภคก็จะเปลีย่นไปรับประทาน
ผลไม้ชนิดอื่นแทน หากต้องการดึงให้ผู้บรโิภคยัง
คงรับประทานสับปะรดอย่างสม�่าเสมอ ก็ต้องหัน
มาปลูกพันธุ์ภูแลเชียงราย เพราะในหนึ่งต้นจะมี
การแตกหน่อได้หลายหน่อ สามารถให้ผลผลิตได้
ปีละ 2-3 คร้ัง เรยีกวา่สามารถมีผลผลติใหบ้รโิภค
ได้ตลอดทัง้ปี

รกัษามาตรฐานของผลผลิต สู่
สนิค้าคณุภาพ GI ท่ีพรอ้มเติบโต
สูต่ลาดโลก

แม้ขณะนั้นคุณอ�านาจจะปลูกสับปะรดภูแลได้
ไม่นานนัก แต่ด้วยคุณภาพของผลผลิต ก็ท�าให้ได้

รับการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI  
“ผมรู้จัก GI เมือ่ประมาณป ี2546-2547 ตอนนัน้  
อ. กฤษฎา เชาว์วาทิน พร้อมกับอาจารย์จาก
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ท�า
โครงการของส�านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) และ
ขอขึ้นทะเบียน GI ก็เลยมีการแนะน�าให้เจ้าหน้าที่
มาให้ความรู้ ส�ารวจเก็บข้อมูล ตอนนั้นก็ใช้เวลา
เกือบปีเหมือนกัน ถึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเปน็
สินค้า GI ในปี 2549 โดยขณะนัน้ก็ท�าควบคู่กัน
ไปกับโครงการสร้างเครอืข่ายผลักดันเพื่อส่งออก
สับปะรดด้วย

หลังจากได้ GI แล้วก็ท�าให้เราได้ราคาขายดีขึน้ 
จากเดิมทีไ่ด้ราคาไม่กีบ่าท ราคาทีอ่อกจากสวนใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาถึง 20 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยนอกจากจะตัดสดออกไปขายที่
ประเทศจีน สง่ขายทีก่รุงเทพฯ และขายทีห่นา้ไร่แลว้  
เรายงัมผีลผลติแปรรูปอย่าง สบัปะรดอบแหง้ คกุกี้
สอดไส้สับปะรด น�้าสับปะรด อีกทั้งก�าลังพัฒนา
ซอสสบัปะรดทีจ่ะท�าขายตอ่ไปในอนาคต” ซึง่ความ
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอนีเ่องทีท่�าให้ สับปะรด
ภูแลเชียงรายยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
ระดบัหา้ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคดัสรร
สุดยอดหนึง่ต�าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 
อีกด้วย 
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(ความสำาเรจ็ผู้ประกอบการ GI)
วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

เฟซบุก๊ : สม้โอสวนประวทิย ์
โทร. : 081 340 2867 
Line ID : 0813402867

ประวทิย ์บุญมี
สม้โอนครชยัศร ีของดสีรา้งชื่อเมอืงนครปฐม

ด้วยการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นของ
วสิาหกิจชุมชนส้มโอมณฑลนครชัยศร ี จึงท�าให้
ปจัจุบัน ส้มโอนครชัยศรเีปน็ของดีประจ�าจังหวัด
ทีทุ่กคนต้องการ 

ส้มโอนครชัยศร ี(Nakonchaisri Pomelo) 
นัน้เปน็สม้โอสองสายพนัธ์ุ คอื ทองดีและขาวน�า้ผึง้ 
ซึง่ปลูกในอ�าเภอนครชัยศร ีอ�าเภอสามพราน และ
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยพนัธ์ุทองด ี
นัน้มีรูปทรงกลมแปน้ เปลอืกผวิบาง มตีอ่มน�า้มันเลก็  
เนื้อมีสีชมพูอมแดง เนื้อแน่นน�้าหนักดี ฉ�่าและนิ่ม 
มรีสจัดกลมกลอ่ม ออกหวานอมเปร ี้ยว ไมม่รีสขม
และรสซ่า ส่วนพันธุ์ขาวน�้าผึ้งมีรูปทรงกลมนูน 
เปลอืกผวิบาง มตีอ่มน�า้มนัใหญ ่เนือ้สขีาวคลา้ยน�า้ผึง้  
เนื้อแน่นน�้าหนักดี เมื่อแก่จัดเนื้อแห้ง รสหวาน 

อมเปร ี้ยว ไม่มีรสขมและรสซ่าเช่นกัน ซึง่คุณภาพ
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการปลูกในสภาพ
ภูมิประเทศของที่ราบลุ่มของลุ่มแม่น�้านครชัยศร ี
ทีซ่ึง่ดินเกิดจากตะกอนดินทับถมขึน้เร ื่อยๆ น�าพา
ธาตอุาหารตา่งๆ มาไว้ครบถ้วน ทีช่าวบา้นเรยีกว่า 
“น�า้ไหลทรายมลู” หากขดุลกึลงไปประมาณ 2 เมตร  
จะพบทรายและเปลอืกหอย พืน้ทีด่นิเปน็เนือ้เหนยีว 
สีน�้าตาล ดินชั้นบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้น  
ดนิชัน้ลา่งจะมสีนี�า้ตาลปนเหลือง ปฏกิิรยิาของดิน
มสีภาพเปน็กรดเลก็นอ้ยถึงด่าง มีความอดุมสมบรูณ์  
เหมาะแก่การปลูกส้มโอ 

แก้ปัญหาการแอบอ้างด้วยการ
ประกาศอัตลักษณเ์พยีงหนึ่งเดยีว 

คณุประวทิย ์ในนามเจ้าของสวนสม้โอประวทิย์ 
และประธานเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนส้มโอมณฑล
นครชยัศรเีลา่วา่ เพราะปญัหาของชาวสวนทีมั่กไดรั้บ 
ผลกระทบจากการแอบอา้งชือ่สนิคา้สม้โอนครชยัศร ี
จึงท�าให้กลุ่มชาวสวนส้มโอต้องรบีหาทางแก้ไข      

“เรามกีารประชมุหารอืกนัระหวา่งกลุ่มเกษตกร 
หอการค้าไทย พาณิชย์จังหวัด และกระทรวง
พาณชิย ์วา่เรานา่จะแกป้ญัหานีด้ว้ยการตดิแบรนด์ 
จะได้ให้ผูบ้รโิภครับรู้วา่นีเ่ปน็สม้โอนครชยัศรแีท้ๆ  
โดยการขอขึ้นทะเบียน GI แต่การจะขึ้นทะเบียน
สินค้า GI นัน้ก็ไม่ใช่เร ื่องง่าย เราต้องมีการประชุม
หลายรอบ และทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มี
การลงสวนมาตรวจสอบแปลง ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 2-3 ป ีกวา่เราจะได้รับการขึน้ทะเบยีนสนิคา้  
GI และยงัเปน็สนิคา้ขึน้ทะเบยีน GI สนิคา้แรกของ
ประเทศไทย ในวันที ่29 กันยายน 2547 อีกด้วย”

โดยคุณประวทิย์ยังเล่าเพิ่มเติมว่าก่อนขึ้น
ทะเบียน GI ส้มโอทองดีขายอยู่ลูกละ 25-40 บาท 
แต่ปัจจุบันเราขายได้ลูกละ 80-100 บาท ส่วน 
ขาวน�า้ผึง้จากทีเ่คยขายลูกละ 45-60 บาท ปจัจบัุน
ขายได้ 80-120 บาท เพราะสญัลกัษณข์อง GI นัน้
ท�าให้ไมว่า่จะเปน็การสง่ออกหรอืวา่ขายในประเทศ 
ผู้ซื้อต่างก็ มีความเชื่อมั่นว่า เป็นผลผลิตที่ มี
มาตรฐาน อีกทั้งการรวมกลุ่มเปน็วสิาหกิจชุมชน
ก็ยังท�าให้สมาชิกสามารถเอาส้มโอมาขายที่ล้ง 
ของกลุ่มในราคาส่งออกได้เลยเช่นกัน 

การพฒันาท่ีไมห่ยุดนิ่งคือหนทาง
การต่อยอดสูค่วามส�าเรจ็ในอนาคต

คุณประวทิย์เล่าว่าปจัจุบันส้มโอนครชัยศรถีูก
สง่ออกไปขายทีจี่น ฮ่องกง แคนาดา และในอนาคต
ก�าลังจะส่งออกไปสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี้
ชาวสวนยังมีการขายแบบแกะแพ็คในปั้ มน�้ามัน 
ปตท. กม.26 ถนนบรมราชชนนี รวมทั้งการ 
ได้เข้าไปขายในตลาดจรงิใจของท็อปส์ ซูเปอร์
มาร์เก็ต ทั้งที่เซ็นทรัลพลาซาศาลายา เวสต์เกต 
แจ้งวัฒนะ และมหาชัย  

ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส้มโอล้น
ตลาด หรอืส้มโอทีผ่ิวไม่สวย ทีน่อกจากการน�ามา
ท�าเป็นน�้าส้มโอ 100% แล้ว มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ยังได้เข้ามาช่วยท�าวจิัยน�า้
ไซเดอร์ส้มโอให้ เพือ่เพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมท้ัง
ในอนาคตคณุประวทิยแ์ละกลุม่สมาชกิยงัตอ้งการ
ทีจ่ะท�านวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพือ่ต่อยอดธุรกิจ
ให้ไปได้ไกลขึน้เร ื่อยๆ อีกด้วย 
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วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

เพญ็ระพ ีทองอินทร ์
ผูอ้�านวยการกลุ่มสง่เสรมิไมผ้ล

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
รว่มผลักดันผลไมไ้ทย 

ก้าวไกลสูต่ลาดโลก

ด้วยหน้าที่หลักของการส่งเสรมิและจัดการ
สินค้าเกษตร ดูแลครบวงจรให้เกิดประสิทธิภาพ
ที่ดี ทั้งในเร ื่องคุณภาพ ปรมิาณ และการตลาด 
ท�าให้ กรมส่งเสรมิการเกษตร เปน็อีกหนึง่ตัวช่วย
ส�าคญัทีท่�าใหเ้กษตรกรผลไม้ไทยสามารถต่อยอด
และพัฒนาผลผลิตให้ครองตลาดในเมืองไทยและ
ต่างประเทศ

เพญ็ระพี ทองอนิทร์ ผูอ้�านวยการกลุม่สง่เสรมิ 
ไม้ผล ส�านักส่งเสรมิและจัดการสินค้าเกษตร  
กรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่าการที่หน่วยงาน
ไดเ้ขา้ไปดแูลการส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพ และช่วย
บรหิารจัดการให้ เกิดความสมดุลในระบบ 
การตลาดท�าให้ได้รู้ว่าชาวสวนผลไม้มักจะพบกับ 
3 ปัญหาหลักๆ นั่นคือ “อย่างแรกคือข้อจ�ากัด 
ทางธรรมชาต ิทีก่ารให้ผลผลติตามฤดูกาลท�าให้มี
ช่วงเวลาหนึ่งที่ผลผลิตจะออกมาพร้อมกันมากๆ 
ก็จะประสบภาวะผลไม้ล้นตลาด อีกเร ื่องเปน็เร ือ่ง
คณุภาพ การจะท�าใหผ้ลผลติออกมาไดคุ้ณภาพดี 
100% นั้นควบคุมได้ยาก เพราะมีปัจจัยทาง
ธรรมชาติทัง้ ดิน น�า้ ลม ฝน โรค แมลง เข้ามา
เกีย่วข้อง และสุดท้ายคือเร ื่องการตลาด อย่างเช่น
ผลไม้บางตัวที่มีตลาดผูกขาด เช่น ทุเรยีนที่
ประเทศจีนผูกขาดอยู่ แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วง 
โควดิระบาด ก็ท�าให้การส่งออกมีปญัหาติดขัด  

ซึง่ปญัหาดงักลา่วทางหนว่ยงาน ไดม้กีารแกไ้ข
ดว้ยการบรหิารจดัการวางแผนลว่งหน้า เชน่ พอรู้วา่ 
ทุเรยีนออกเยอะ เราจะต้องรู้ว่าควรจะเอาทุเรยีน

ไปลงที่จุดไหน มีการเชื่อมโยงกับแหล่งกระจาย 
ผลไมป้ลายทาง ประกอบกับกรมส่งเสรมิการเกษตร 
เปน็ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาและ
บรหิารจดัการผลไม ้(Fruit board) กส็ามารถชว่ย
ก�าหนดนโยบาย มาตรการ ร่วมกับหนว่ยงาน ภาคี
ของทางภาครัฐในการช่วยกระจายผลไม้ออกให้ไว
ในช่วงที่ผลไม้กระจุกตัว ต่อมาคือเร ื่องคุณภาพ 
ตรงนี้เรามีโครงการส่งเสรมิ รณรงค์การผลิต 
ผลไม้คุณภาพดี ทั้งเร ื่องของการอบรมโดย
วทิยากรที่มีทักษะความรู้ หรอืสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ที่กรมส่งเสรมิการเกษตรเรามีเปน็ปราชญ์เกษตร 
ให้เขามาเป็นต้นแบบในการเรยีนรู้ร่วมกัน และ
สดุทา้ยคือเร ื่องของการตลาด ทีม่กีารเชือ่มโยงกบั
ทาง Fruit Board เช่นกันนัน่คอืจะเชือ่มโยงตลาด
ให้ครบทกุรูปแบบ และตอนนีเ้ราก�าลงัสง่เสรมิให้มี
การเรยีนรู้การคา้ออนไลนม์ากขึน้ เพราะโซเชยีลมีเดยี 
นั้นจะช่วยกระตุ้นการขาย กระตุ้นความอยากซื้อ
ของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัสามารถท�าราคาไดม้ากขึน้ดว้ย”

ซึ่งแม้การค้าออนไลน์จะเป็นสิ่งส�าคัญในยุค
ปัจจุบัน แต่เมื่อได้ลงไปคลุกคลีกับเกษตรกร  
ก็ท�าให้ ผอ.เพ็ญระพี พบเห็นสิง่ทีเ่ปน็อุปสรรคอยู่
นัน่ก็คือ “เกษตรกรขาดทักษะในเร ื่องของการเปน็
ผู้บรหิาร ทักษะกลไกด้านการตลาด และการค้า
ออนไลน์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเขาต้องฝึกฝน 
เพราะปัจจุบันมันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียแล้ว  

เราจึงต้องท�าให้เขาเห็นความส�าเร็จของกรณี
ตวัอยา่ง ประกอบมโีครงการเข้าไปอบรมการเปน็
ผู้ประกอบการรายย่อย อบรมการเป็นผู้จัดการ 
อย่างเช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร ที่เปน็ต้นแบบให้เกษตรกรดู
ว่ าการรวมกลุ่มกันแล้วสามารถท�าผลไม้ดี  
รวมกลุ่มกันขายได้ ท�าการตลาดเองได้ ซึ่งเรา
พยายามผลักดันแล้วก็ช่วยแก้ไขปญัหา” 

โดยตลาดผลไมใ้นเมอืงไทยตอนนี ้ผอ.เพญ็ระพี  
มองว่า ยังไปได้ดีทั้งในแง่ของผลไม้สด หรอื
แปรรูป ประกอบตอนนีค้นไทยหนัมาใสใ่จสขุภาพ
มากขึ้น ผลไม้จึงถูกน�าไปเป็นส่วนผสมของ 
ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ มากขึน้ด้วย สว่นตลาดตา่งประเทศ  
ความได้เปรยีบในแง่ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
ทีส่ามารถปลกูผลไมค้ณุภาพไดแ้บบทีป่ระเทศอืน่
ไม่สามารถปลูกได้ อย่างเช่น ทุเรยีน ก็ยังคงเปน็ 
ทีต่อ้งการของประเทศจนี ซึง่เปน็ตลาดขนาดใหญ่
และส�าคัญระดับโลกเพิม่ขึน้เร ื่อยๆ เช่นกัน

ซึ่งการจะส่งเสรมิเกษตรกรได้อย่างรอบด้าน
เช่นนี้ กรมส่งเสรมิการเกษตร ก็ต้องท�างานร่วม
กับหลายหน่วยงาน รวมทั้ง กองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร์ (GI) ของกรมทรัพยส์นิทางปญัญาดว้ย 
“เราท�างานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
มา 3 ปีแล้วค่ะ ตัง้แต่ปี 2562 ปีนีย้่างเข้าปีที ่4  
ซึ่ง GI จะเป็นผู้ที่ดูเร ื่องการส่งเสรมิสินค้าตาม
มาตรฐานสิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ เปน็เหมือนโลโก้
ที่ยกระดับ ยกแบรนด์ ยกมูลค่า ยกการได้รับ
โอกาสทางการตลาดให้เติบโตขึ้น ซึ่งก็เชื่อมโยง 
ไปกับการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เรา
พยายามผลักดัน เสมือนเป็นการท�างานร่วมกัน 
เพื่อเป้าหมายคือประโยชน์ส�าหรับเกษตรกรเช่น
เดียวกัน  

โดยผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ล้วน 
การันตีแล้วเร ื่องคุณภาพ อย่างทุเรยีนปราจีน 
มะยงชิดนครนายก มะม่วงน�้าดอกไม้สระแก้ว 
มังคุดในวงระนอง และอืน่ๆ นัน้ก็สามารถส่งออก
ได้เลย แต่ว่ามีปรมิาณที่เพียงพอส�าหรับขาย
ภายในประเทศเท่านั้น ถ้าอยากส่งออกก็จะต้อง
เพิ่มปรมิาณการผลิต แล้วมองตลาดล่วงหน้า 
ทีช่ดัเจน ซึง่กไ็มน่า่เปน็หว่งคะ่ หากเกษตรกรท�าได้ 
หน่วยงานเราก็พร้อมสนับสนุน” ผอ. เพ็ญระพี
กล่าวปิดท้าย 
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เพลิดเพลินและด่ืมด�าไปกับฤดูรอ้นอย่างเรงิรา่ ด้วยความหอมหวาน สดชื่น ของหลากหลายผลไม้
เมอืงรอ้น ท่ีไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นสนิค้า GI ซึง่ล้วนผา่นการการนัตีคณุภาพและรสชาติความอรอ่ย
อยา่งเป็นเอกลักษณ์

เจา้ของสนิค้า : นายมานพ แก้ววงษ์นุกลู
โทร. : 089 938 9097
เจา้ของสนิค้า : นางสนุทร ทิพภรณ์
โทร. : 089 929 8326

เจา้ของสนิค้า : นางสมจติ แก้วคณู
โทร. : 081 363 9249
เจา้ของสนิค้า : นายสรวฒัน์ รุจริกลุ
โทร. : 097 101 1620

เจา้ของสนิค้า : นางรศัม ีอุทาวงศ์
โทร. : 081 320 1645 
เจา้ของสนิค้า : นายวนิัย ค�าสจุรติ
โทร. : 097 039 4255

ทเุรยีนหลินลับแลอุตรดิตถ์
ทุเรยีนหลินลับแลอุตรดิตถ์ เป็น 

ทุเรยีนพันธุ์หลินลับแลที่มีผลทรง
กระบอก ปลายผลบุ๋ม ฐานผลบุ๋ม  
ร่องพลู ชัดเจน ผลค่อนข้างเล็ก  
น�า้หนกั 1-3 กิโลกรัม เปลอืกบาง เนือ้
สีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเหนียวแห้ง 

เจา้ของสนิค้า : นางประนอม ใจใหญ่
โทร. : 081 042 1410
เจา้ของสนิค้า : นายชยพล รงัสฤษฎ์นิธกิลุ
โทร. : 089 565 3885

มะมว่งน�้าดอกไมส้ทีอง
บางคล้า

มะม่วงน�้าดอกไม้สีทองบางคล้า 
คือมะม่วงน�้าดอกไม้ ที่มีลักษณะผล
ทรงร ี ยาว เปลือกบางสีเหลืองทอง
เนียน เนื้อสีเหลืองเข้ม ไม่มีเสี้ยน 

มะยงชดินครนายก
มะยงชิดนครนายก คือ มะยงชิด

พัน ธ์ุทูลเกล้า  พันธ์ุบางขุนนนท์  
พันธุ์ท่าด่าน พันธุ์ชิดสาลิกา พันธุ ์
ทูลเกล้าถวาย พันธุ์ชิดสง่า ซึ่งมีผล 
สเีหลอืงสม้ ขนาดใหญ ่รูปไข ่เนือ้หนา 
แน่น กรอบ เม็ดลีบ สีน�้าตาลอ่อน  

ล้ินจีน่ครพนม
ลิ้นจี่นครพนม คือ ลิ้นจี่ พันธุ์  

นพ. 1 มลีกัษณะเปลอืกสแีดงอมชมพู 
ผลขนาดใหญ ่ทรงรูปไข่ ปลายผลมน 
ขนาดผลโต 4.00 - 4.50 เซนติเมตร 

รสชาติหวานมัน กลิ่นอ่อน เนื้อมาก 
เส้นใยน้อย  เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ 
มีเมล็ดลีบเล็ก และปลูกในเขตพื้นที่
อ�าเภอลับแล อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอมเปร ี้ยว  
ที่ ปลู ก ใน เขตพื้ นที่ อ� า เภอ เมื อ ง
นครนายก อ�าเภอบ้านนา อ�าเภอ
ปากพลี และอ�าเภอองครักษ์ ของ
จังหวัดนครนายก 

รสชาติหอมหวาน เมล็ดลีบบาง และ
ไดรั้บการปลกูในพืน้ทีอ่�าเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กว้าง 3.7 เซนติเมตร น�้าหนักผล  
25 - 30 กรัม/ผล ผิวขรุขระไม่เรยีบ 
หนามทู่ และห่าง เห็นล่องชาดชัดเจน 
เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวาน 
อมเปร ีย้ว ไมม่รีสฝาด และปลกูในเขต
พืน้ทีต่�าบลขามเฒ่า ของอ�าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

สนุกชอป ชมิเพลิน กับผลไมไ้ทยคณุภาพ GI
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GI TRIP

วารสารสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

เข้าสู่ชว่งหนา้ร้อนทไีร นอกจากจะคิดถงึทอ้งทะเล  
สายลม และแสงแดดแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึง 
ผลไม้เมืองร้อนหลากชนิด ที่ถ้ายิ่งได้กินตาม
ฤดกูาลแลว้ รสชาตจิะยิง่หอม หวาน อร่อย ทีส่�าคัญ
ยังสามารถจ่ายได้ในราคาย่อมเยาอีกด้วย 

GI Trip ฉบับนีจ้ึงขอพาทุกท่านปกัหมุดหมาย
สู่ภาคตะวันออก ค่อยๆ สตาร์ทรถยนต์ แล้วออก
เดินทางอย่างระมัดระวัง เพราะทรปินี้  เรามี 
หลากหลายจุดหมายให้เทีย่วชม เพลิดเพลินไปกับ
ทวิทศัน ์ความตืน่เตน้ของกจิรรม รวมทัง้อิม่อร่อย
ไปกับผลไม้หน้าร้อนคุณภาพเยีย่มระดับสินค้า GI 
ทีม่ีให้เลือกแวะชิมตลอดเส้นทาง 

ลัดเลาะชมธรรมชาติ พรอ้มชมิผลไม ้
รสเลิศท่ีระยอง  

จังหวัดชายทะเลทีม่คีรบทัง้แหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาติ อุตสาหกรรม อาหาร ผลไม้ และ
ประวัติศาสตร์นี้  ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพฯ  
เพียงแค่ 3 ชม. เท่านัน้ โดยสถานทีแ่รกทีเ่ราอยาก
ให้คุณแวะนี้ เปน็ Unseen New Series ของ 
Amazing Thailand นัน่กคื็อ สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม ต้ังอยูใ่นพืน้ที่
บึงส�านักใหญ่ (หนองจ�ารุง) ต�าบลชากพง อ�าเภอ
แกลง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ เพื่อ
พัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกให้
เปน็แหลง่เรยีนรู้ทางธรรมชาติ ให้คุณสามารถเดนิ
ชมบนทางเดินสวยๆ ที่แวดล้อมด้วยพรรณไม้  
ปั่ นจักรยาน โดยสารเรอืยนต์ และพายเรอืคายัก
เพือ่ชมความงดงามในมุมมองทีแ่ตกต่าง 

ขบัรถกินลมชมทิวทัศน์ 
ระยอง จนัทบุร ีตราด 

3 เมอืงแมแ่ห่งผลไมไ้ทย

เทีย่วจนเหนือ่ยแลว้ อยา่ลมืแวะเตมิความสดชืน่
ที่อุดมไปด้วยวติามินซีของ สับปะรดทองระยอง 
สับปะรดสายพันธ์ุควนี ที่ปลูกในเขตพื้นที่ของ
จังหวัดระยอง ซึง่มีรูปผลทรงกระบอก ตาผลใหญ่ 
ร่องตาตื้น เปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็น 
สีทองทัง้ผล เนือ้สีเหลืองเข้มสม�า่เสมอ แน่น แห้ง 
ไม่ฉ�า่น�า้ รสชาติเปร ี้ยวหวาน มีกลิน่หอม ทีส่�าคัญ
รับประทานแล้วไม่กัดลิน้  

อ่ิมเอมกับววิสวยสะดดุตากับ 
แหล่งท่องเท่ียวแหง่ใหมท่ี่จนัทบุร ี

เมืองเล็กๆ แต่มากด้วยเสน่ห์นี้  มีสถานที ่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่ชุมชนเก่า  
ทะเล น�า้ตก และภูเขา โดยจุดหมายแรกทีแ่นะน�านี้
ก็เปน็อีกหนึง่ Unseen New Series เช่นกัน นัน่
ก็คือ จุดชมววิเขาบ่อเตย จุดชมววิที่ตั้งอยู่ในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ซึ่งต้องอาศัยก�าลังขา 
เดินขึ้นเขาไปตามทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเขา
บ่อเตย ให้เพลิดเพลินชมววิท้องฟ้า น�้าทะเล และ
เกาะต่างๆ โดยรอบ ส่วนอีกหนึ่งจุดหมายเป็น  

อ่างเก็บน�้าห้วยตาโบ ที่นี่ได้รับการกล่าวถึงว่ามี
บรรยากาศคล้ายกับปางอุ๋ง จ. แม่ฮ่องสอน  
ด้วยเพราะแวดล้อมไปธรรมชาติอันเขียวขจี และ
มอบบรรยากาศสุดโรแมนติกในยามเช้ากับภาพ 
ของหมอกทีค่่อยๆ ลอยขึน้เหนือน�า้ 

ส�าหรับคนที่ชื่นชอบทุเรยีน มาถึงเมืองจันท ์
ก็คงไม่พลาดต้องชิม ทุเรยีนจันท์ ให้หน�าใจ  
โดยทุเรยีนจันท์นี้หมายถึง ทุเรยีนพันธุ์พื้นเมือง 
ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์ทองลินจง
พันธ์ุนวลทองจันทร์ พันธุ์กบสุวรรณ และพันธุ์
ทางการค้า ได้แก่ พันธุ์จันทุบร ี1 ถึงพันธุ์จันทบุร ี
10 ทีม่ีเนือ้ละเอียด สีเหลือง หรอืเหลืองเข้ม หรอื

สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง

สบัปะรดทองระยอง 

จุดชมววิเขาบอ่เตย
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(เท่ียวตามรอยสนิค้า GI)
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เหลืองอมส้ม เนื้อหนาละเอียด มีเส้นใยน้อย หรอื
ไม่มีเส้นใย รสชาติหวานมันหรอืหวานแหลม ปลูก
และผลติในเขตพืน้ทีจั่งหวดัจนัทบรุ ีลองชมิให้ครบ
ทุกสายพันธุ์จากนั้นก็อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับ
ไปฝากคนทีบ่้านด้วยล่ะ

ต่ืนเต้นเรา้ใจกับหลากกิจกรรม 
แสนสนุกท่ีตราด 

ตราดเป็นดินแดนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย 
หมู่เกาะอันงดงามมากมาย  อย่างเช่น เกาะช้าง 
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท�าให้นอกจาก 
มีชายหาดอันสวยงามแล้ว ทีน่ีย่ังมีกิจกรรมสนุกๆ 
ให้คุณได้เพลิดเพลินอีกด้วย อาทิ การนัง่เรอืหรอื
พายเร อืคายักชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ป่าชายเลนบ้านสลักคอก ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่
ทีส่ดุบนเกาะ หรอืหากอยากอพัเลเวลความตืน่เตน้
ก็มี Tree Top Adventure Park Koh Chang 
ให้คุณได้ใจเต้นไปกับการเดินข้ามสะพานที่ห้อย
ระหว่างต้นไม้ หรอืจะซิปไลน์เหนือยอดไม้ก็สนุก 
ไม่แพ้กัน 

มาจงัหวดัตราดทัง้ทกีห้็ามพลาดชมิผลไม ้GI ที่
มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ สับปะรดตราดสีทอง 
สบัปะรดสายพนัธุค์วนี ทีม่ผีลใหญรู่ปทรงกระบอก 
เปลือกบาง ผิวเปลือกสีเหลืองแกมเขียว เนื้อสี
เหลืองทอง ไม่ฉ�่าน�้า เยื้อใยน้อย รสชาติหวาน  
แกนกรอบรับประทานได้ ปลูกในเขตพื้นที่อ�าเภอ
เมืองตราด อ�าเภอเขาสมิง อ�าเภอบ่อไร่ อ�าเภอ
แหลมงอบ และอ�าเภอคลองใหญ่ หรอืหากชอบ
ทเุรยีน ทเุรยีนชะนีเกาะช้าง ก็เปน็อกีหนึง่ทางเลือก 
เพราะเป็นทุเรยีนพันธุ์ชะนี มีผลค่อนข้างร ี ยาว 
หนามใหญ่และห่าง เปลืองบาง สีผิวออกน�้าตาล 
ปนแดง มีเสน่ห์ด้วยเนื้อหนา ผิวสัมผัสละเอียด  
แห้ง เหนียว มีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม 
รสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอม และปลูกเฉพาะ 
ในพืน้ทีอ่�าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดนีเ้ท่านัน้ 

ทเุรยีนจนัท์

Tree Top Adventure Park Koh Chang

สบัปะรดตราดสทีอง 

ทเุรยีนชะนีเกาะชา้ง 

เพิม่มูลค่าสนิค้า GI  
ด้วย GI Plus+

นายวุฒไิกร ลีวรีะพนัธุ ์
อธบิดีกรมทรพัยส์นิทางปัญญา

การขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชนใหเ้ป็นสิ่ง 
บง่ชีท้างภมูศิาสตรห์รอื GI เปน็การยกระดบั
สนิค้าชุมชนใหก้ลายเป็นสนิค้าชุมชนระดับ 
พรเีมีย่ม เนื่องจากสนิค้าชุมชนท่ีจะสามารถ
ขึ้นทะเบยีนเป็นสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ด้นัน้  
จะต้องเปน็สนิค้าท่ีมเีอกลักษณพ์เิศษเชื่อมโยง 
กับแหล่ง ผสานกับวฒันธรรมภมูปัิญญา
ท้องถ่ินสง่ผลใหส้นิค้านัน้แตกต่างจากสนิค้า 
อ่ืนๆ สง่ผลใหเ้กิดความต้องการในตัวสนิค้า
ของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึ้น ท�าใหเ้กิดราคาท่ีสงูขึ้น
เมื่อสนิค้าเหล่านัน้ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเปน็ GI 
ไปพรอ้มๆ กับการท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์

นอกจากนี้มูลค่าและราคาของสนิค้า GI 
สามารถเพิ่มสูงขึ้นด้วยการท�าให ้ GI เป็น  
GI Plus คือการน�าความเปน็สนิค้า GI บวกกับ 
บางสิง่บางอยา่งท่ีจะสง่ผลใหส้นิค้า GI เกิด
ความพเิศษเพิม่สงูขึ้น อาทิ การท�ามาตรฐาน
อินทรยีเ์พิม่เติมขึ้นไปจากความเปน็ GI การน�า 
เอาการออกแบบมาสง่เสรมิรปูแบบและบรรจุภัณฑ์ 
ใหส้นิค้า GI มคีวามโดดเด่นน่าสนใจสงูขึ้น  
น�าสนิค้า GI มาบวกเพิม่กับทรพัยส์นิทางปัญญา 
อ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นเครื่องหมายการค้า สทิธบิตัร  
สทิธบิตัรออกแบบ หรอืลิขสทิธิ ์หรอื การน�า 
คนดงัมาบวกกับความเป็นสนิค้า GI เพื่อท�าให้
สนิค้า GI เป็นท่ีรูจ้กัเพิม่ขึ้น ซึ่งการท�า GI 
Plus นัน้เปรยีบเสมอืนเป็นการยิง่บวก ยิง่เพิม่  
จึงสามารถบวกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 อย่าง
เพื่อใหส้ามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า GI ใหแ้ก่ 
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื

“ยิง่บวก ยิง่เพิม่”




