งานวันมะม่ วงและของดีเมืองเชี ยงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
วันที่ 18 -20 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณลานดินตรงข้ ามโรงอาหารศูนย์ ราชการจั งหวัดเชี ยงใหม่
*************************
จังหวัดเชียงใหม ่มีพื้นที่ปลูกมะม ่วงมากกว ่า 72,000 ไร่ และกาลังมีก ารขยายการผลิ ตมากขึ้ น ในหลายพื้ น ที่
โดยมีมากที่อาเภอพร้าว,เชียงดาว,ไชยปราการ,แม ่แตง,ฝางและสันกาแพง ส่วนใหญ่
เป็ นมะมว่ งคุณ ภาพดี
(รสชาติดี สี สวย) เหมาะสมกับการส่งออกและเป็ นมะม ่วงที่สุกช้า ท้า ยสุ ดของประเทศ จึ ง เป็ นที่ ต้อ งการของตลาด
โดยเฉพาะมะม ่วงน้ าดอกไม้,มหาชนก,จีนหวงและอื่น ๆ นารายได้เข้าจังหวัดเชี ย งใหมป่ ี ละหลายร้ อ ยล้า นบาท เพื่ อ
เป็ นการส่งเสริ มการผลิต การตลาดมะม ่วงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม ่ โดยส านั ก งานเกษตรจัง หวัดเชี ย งใหม ่ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัดเชี ย งใหม ่
และเครื อข่ายชาวสวนมะม ่วงจังหวัดเชียงใหม ่จึงได้รว่ มจัดงานวันมะม ่วงและของดีเมืองเชี ย งใหม ่ ครั้ ง ที่ 5 ประจาปี
พ.ศ. 2557” ขึ้น ระหว ่างวัน ที่ 18-20 มิถุ น ายน 2557 ณ บริ เ วณลานดิ น ตรงข้า มโรงอาหารศู น ย์ ร าชการจัง หวัด
เชียงใหม ่โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตมะม ่วงคุณ ภาพของจัง หวัดเชี ย งใหมแ่ ละการผลิ ตมะมว่ งเพื่ อ การส่ง ออกของ
จังหวัดเชียงใหม ่และเครื อข่าย
2. ประชาสัมพันธ์ ของดีเมืองเชียงใหม สิ่ นค้าวิสาหกิจชุมชน สิ นค้าชุมชน
3. เพื่อส่งเสริ มการบริ โภคมะม ่วง การผลิตและการตลาดมะม ่วงจังหวัดเชียงใหมแ่ ละเครื อ ข่า ย ตลอดจนการ
พบปะเจรจาการค้าระหว ่างผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกมะม ่วง
4. เพื่อส่งเสริ มความรู ้ ด้านการผลิต การแปรรู ป การตลาด การขยายพัน ธุ์ มะมว่ งแก เ่ กษตรกร
และ
ผูส้ นใจทัว่ ไป
5. เพื่อแสดงความหลากหลายทางพันธุ์ กรรมและผลผลิตมะม ่วงแปลก มะม ่วงหายากจังหวัดเชีย งใหม ่
โดยในการจัดงาน “วันมะม ่วงและของดีเมืองเชียงใหม ่ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557” ในปี นี้ มีก ิจกรรม
ที่
น่าสนใจ แปลกใหม ่ให้เยี่ยมชมตลอดงานประกอบด้วย
ด้ านการประกวด
การประกวดผลผลิตมะม ่วงกินดิบ,มะม ่วงกินสุ ก รวม 10 ประเภท
การประกวดมะม ่วงยักษ์
การประกวดส้มตาลีลา
การประกวดแปรรู ปมะม ่วง
/ด้านการจัดแสดง...

-2ด้ านการจัดแสดงและนิทรรศการ
การแสดงพันธุ กรรมและผลผลิตมะม ่วงแปลก มะม ่วงพันธุ์ หายาก จัง หวัดเชี ย งใหม ่ โดยมีมะมว่ ง
ร่วมจัดแสดงมากกว ่า 120 สายพันธุ์
การแสดงนิ ทรรศการนวัตกรรมในการผลิต,การแปรรู ป,การตลาด จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
การสาธิต
การขยายพันธุ์ มะม ่วงด้วยเทคนิ ควิธีแบบมืออาชีพ
การสาธิ ตการแปรรู ปมะม ่วงเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
การแสดง/จาหน่ าย
การแสดงของดีเมืองเชียงใหม ผลิ
่ ตภัณฑ์ช ุมชนจากกลุ ม่ วิส าหกิจชุมชน กลุ ม่ แมบ่ ้า นเกษตรกร
กลุม่ อาชีพการเกษตรและชุมชนต่าง ๆ 25 อาเภอ
การแสดงเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรจากบริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ
การนาเที่ยวชมสวนมะม ่วงคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อศึกษาการบริ หารจัดการสวน
- การจัดเวทีพบปะระหว ่างผูผ้ ลิต ผูค้ า้ มะม ่วงและผูป้ ระกอบการส่งออกมะม ่วง
การแสดงกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน
นายสมพล แสนคา เกษตรจัง หวัดเชี ย งใหม ่ จึ ง อยากขอเชิ ญ ชวนผู ้ส นใจทุ ก ท่า นได้เ ข้า เยี่ ย มชมงานได้
ระหว ่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

