
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 5 สิงหาคม 2564 

 
ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ ปี 64 

1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 64 สาขาท าไร่ นายสุทธิ ที่หมาย ใช้
นวัตกรรมพร้อมแปรรูปเพ่ิมมูลค่า สับปะรดทองระยอง สร้างเงินปีละ 
1.9 ล้าน 

มติชนออนไลน์ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

2 สสก.3 จ.ระยอง คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน สู่ธุรกิจดินและปุ๋ย ดีเด่นระดับเขต ปี 64 

เกษตรก้าวไกล 

วิสาหกิจชุมชน 3 สสก. 3 จ.ระยอง ยึดมาตรการ New Normal ลุยอบรมพัฒนาทักษะ
นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

MGR online 

แม่บ้านเกษตรกร 4 'ใช้ชีวิตพอเพียง ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแบ่งปัน' แนวทาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

ใบด่างมันส าปะหลัง 5 (คลิป) เกษตรโคราช เดินหน้าก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง มติชนออนไลน์ 
ESAN FARMERS 
FAIR 

6 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้า
ช่วยเหลือเกษตรกร 

PSI ช่อง 73 

7 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้า
ช่วยเหลือเกษตรกร  

เดลินิวส์ออนไลน์ 

8 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดขายของช่วยเกษตรกร 20 จังหวังภาคอีสาน  เพจฝ่ายข่าว  
สสท.ขอนแก่น 

 
 
 



 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 64 สาขาท าไร่ นายสุทธิ ที่หมาย ใช้นวัตกรรมพร้อมแปรรูปเพิ่มมูลค่า สับปะรดทองระยอง สร้างเงิน
ปีละ 1.9 ล้าน 

 กรมส่งเสริมการเกษตร น าเสนอผลงานความส าเร็จ Smart Farmer ต้นแบบเมืองระยอง สุทธิ ที่หมาย เจ้าของรางวัล
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 64 สาขาอาชีพท าไร่ ขับเคลื่อนอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมมูลค่าสับปะรดทองระยองด้วย
การแปรรูป สร้างรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 1.9 ล้านบาท 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายสุทธิ ที่หมาย เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  และได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาจนได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer ที่ประสบความส าเร็จในการปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง ภายใต้มาตรฐาน 
GAP โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฉาง ผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเอง เกิดเป็นหลักคิดและวิธีพัฒนาที่เน้นการขับเคลื่อนการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดด้านการตลาด จนประสบความส าเร็จ ส่งผลให้ได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้ารับรางวัล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 สาขาอาชีพท าไร่ 

 “Smart Farmer ผู้นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จภายใต้การส่งเสริมภาคเกษตรของไทยให้เข้าสู่การเป็น Smart 
Agriculture ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว 

 นายสุทธิ ถือเป็นเกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จที่สามารถเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา
ด้านการเกษตร ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นที่
สนใจ ให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทาง    การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้ ใน
การก้าวสู่ความส าเร็จในอาชีพเช่นกัน 

 นายสุทธิ ที่หมาย อยู่บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า เดิมครอบครัวปลูกอ้อยและมันส าปะหลังเป็นหลัก ต่อมาพ.ศ. 2537 ได้มี
โรงงานสับปะรดมาตั้งในพ้ืนที่อ าเภอนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้เริ่มต้นปลูก
สับปะรด เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้หลายทางท้ังผล
สด เข้าโรงงาน รวมถึงน ามาแปรรูป มีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งปัจจุบันปลูกสับปะรดพันธุ์
ทองระยองเป็นหลัก โดยเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสินค้า GI 

 นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ด้วยประสบการณ์การปลูกสับปะรด 26 ปี  ผสานกับองค์ความรู้
ที่ได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตรท าให้ได้แนวทางการบริหารจัดการที่น ามาสู่ความส าเร็จในการปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง 
ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ปรับสภาพพ้ืนที่และโครงสร้างดินโดยปั่นตอสับปะรด และเศษที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว
แล้วไถกลบ ขณะเดียวกันยกร่องปลูกตามแนวทางระดับ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายดิน 

 



 

 

“จากที่ได้น าความรู้ทางวิชาการที่ได้รับการแนะน าจากเกษตรอ าเภอ และเกษตรต าบลมาใช้จึงท าให้ประสบความส าเร็จ  เช่น 
ขั้นตอนการคัดหน่อพันธุ์ ที่ขนาดหน่อต้องเท่ากัน เป็นหน่อสดหักจากไร่ไม่เกิน 15 วัน และการบังคับผลสับปะรดให้ออกพร้อมกันทั้ง
แปลงจะให้น้ าก่อนการบังคับ 1 วัน ตลอดจนเทคนิคการคลุมผลด้วยฟางหรือตาข่ายพรางแสง เพื่อป้องกันการเผาไหม้จากแสงแดด 
พร้อมกันนี้ยังให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ร่วมกับปุ๋ยน้ าหมักจากเปลือกสับปะรดที่คิดค้นเอง” 

 นอกจากนี้ นายสุทธิ มีการประยุกต์ใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการใช้งาน เช่น การปรับโครงสร้างดิน
โดยไถระเบิดดินดานและปรับพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรด รวมถึงการน าถังดับเพลิงเก่ามาประยุกต์ใช้ในการให้น้ า
สับปะรดที่มีประสิทธิภาพมาก ขณะเดียวกันมีการใช้รถไถปั่นต้นตอและใบสับปะรดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว แล้วไถกลบเพื่อเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน และมีการออกแบบดัดแปลงรถไถ  ขนาดเล็กก าจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด 

 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยการน าผลสดสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่าย ประกอบด้วย สับปะรดกวน และน้ า
สับปะรดบรรจุกระป๋อง ส่งจ าหน่ายให้กับร้านค้าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และการจ าหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี เช่น น้ าสับปะรด มียอดการจ าหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 3,000 กระป๋อง 

 “จุดเริ่มต้นของการแปรูปเพราะในช่วงแรกนั้นมีผลผลิตบางส่วนที่มีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ของโรงงาน หรือที่เรียกว่า ตก
เกรด เช่น มีขนาดลูกที่ใหญ่เกินไป หรือเล็กไป จึงเห็นว่า แทนที่ปล่อยทิ้งควรที่จะน ามาแปรรูป ซึ่งได้รับค าแนะน าและการสนับสนุน
จากส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฉางในด้านองค์ความรู้และวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงน ามาผสานกับวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่สืบทอดกันมาท าให้ได้วิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น สับปะรดกวนที่ใช้สูตรแบบโบราณเน้นการกวนด้วยเตาฟืน
และมีการปรุงรสให้กลมกล่อมแบบโบราณ หรือการท าน้ าสับปะรดกระป๋องที่ได้คิดค้นวิธีการที่เรียกว่า น๊อคเชื้อ ท าให้ไม่ต้องใส่สาร
กันบูด และสามารถเก็บรักษาได้นานหลายเดือน จากการผลิตที่มีเอกลักษณะเฉพาะจึงท าให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มี
การสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง” นายสุทธิ กล่าว 

 ส าหรับในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19  ที่เกิดข้ึนขณะนี้ นายสุทธิ กล่าวว่า ได้รับผลกระทบในเรื่องของ
การขนส่งสินค้า ด้วยบริษัทที่รับส่งของได้หยุดให้บริการ จึงมีการแนวทางด้วยการท าตลาด ในพื้นที่ โดยเน้นการกระจายสินค้าไปยัง
อ าเภอต่างๆของจังหวัดระยองให้มากขึ้นทั้งการเพ่ิมจุดจ าหน่ายและการจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ของจังหวัดระยอง 

 “ จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยไร่ละ 7 ตัน แต่ละปีจะมี
รายได้ประมาณ 1,953,375 บาทจากการจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งร้อยละ 14 จ าหน่ายเป็นผลสด อีกร้อยละ 80 ส่งเข้าโรงงาน ที่เหลืออีก
ร้อยละ 6 จากผลิตภัณฑ์แปรรูป” นายสุทธิกล่าวในที่สุด 

  



 

สสก.3 จ.ระยอง คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สู่ธุรกิจดินและปุ๋ย ดีเด่นระดับเขต ปี 64 

 

สสก.3 จ.ระยอง คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom 
Meeting มี 9 ศูนย์ฯ อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา และจะประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ 

 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก. 3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่น เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการยกย่องและเชิดชูศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีการบริหารจัดการ และ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จ สามารถเผยแพร่ผลงาน และแนวทางการปฏิบัติสู่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และส่งเสริมความเป็นเลิศของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต่อไป โดยในการนี้ สสก. 3 จ.ระยอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพิจารณา
คัดเลือกฯ และคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตามข้อมูล การด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่างๆ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom 
Meeting ตามมาตรการในการป้องกันการระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล 

 จากการติดตามเพ่ือพิจารณาผลงานระดับพ้ืนที่ของคณะกรรมการในครั้งนี้ทางศูนย์ ฯ ได้น าเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณานั้นมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 9 ศูนย์ด้วยกัน 
ประกอบด้วย 1.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสนามไชย 2.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี 3.ศูนย์จัดการ



ศัตรูพืชชุมชนตาขัน 4. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่น้ าคู้ จังหวัดระยอง 5.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนาเริก จังหวัดชลบุรี 6.ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่ม 7. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด จังหวัดตราด8.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางแตน 
จังหวัดปราจีนบุรี และ 9. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองตะลุมพุกจังหวัดนครนายก ทั้ง 9 ศูนย์เป็นโครงการ 1 จังหวัด 1 โมเดล
ธุรกิจ 

 นายปิยะ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงภาพรวมในการด าเนินงานของศูนย์ฯ จุดเด่นในการบริหารจัดการ
โดยกลุ่ม มีการร่วมกันคิดร่วมกนแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง มีการวางแนวทางในการพัฒนาด้านการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และความต้องการใช้ของชุมชนมากน้อยแค่ไหน มีการน าผลจากการปฏิบัติภายในศูนย์ขยายสู่ชุมชนอย่างไร ตลอดถึงการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และถูกกับสินค้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มีการขยายผลให้เกษตรกร
น าไปใช้ในการท าการเกษตรอย่างต่อเนื่องที่เอ้ือต่อการเกิดธุรกิจที่สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และ
สามารถใช้เป็นศูนย์ต้นแบบที่เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน ให้ผู้ที่สนใจน าไปปฏิบัติต่อไปได้อย่างไรบ้าง เพ่ือพิจารณาตัดสินให้เป็นศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ต่อไป โดยผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ สสก. 3 จ.ระยอง จะประกาศให้
ทราบอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ 

 “ส าหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนั้น จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย มีเกษตรกรดูแลด้วยกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
เป็นพี่เลี้ยง เพื่อต้องการให้เกิดการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ส่งเสริมให้
พืชแข็งแรงพอที่จะต้านทานโรคและศัตรูพืชซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รวมถึงเกษตรกรจะได้ใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม” นายปิยะ กล่าว 

 อนึ่ง ส าหรับคณะกรรมการที่ร่วมพิจารณาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายชนินทร์ สุขส าราญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
ชลบุรี นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

  



 

สสก. 3 จ.ระยอง ยึดมาตรการ New Normal ลุยอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

 

โควิด –19 ไม่ใช่อุปสรรค สสก.3 จ.ระยอง ปรับวิธีท างานใช้ New Normal พัฒนานายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 วันนี้( 29 ก.ค. 64)นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.
ระยอง) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19 ที่ต้องปรับวิธีการท างานสู่ความ
ปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ นับตั้งแต่รูปแบบ ตลอดถึงวิธีการท างาน รวมไป
ถึงการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรนั้น 

 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ขับเคลื่อนการด าเนินตามแนวทางดังกล่าวในทุกกิจกรรม หนึ่ง
ในนั้นก็คือการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชนและเกษตรกร จึงได้ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงานด้านทะเบียน ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนและแนวทางการให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่สนใจจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด และนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วิทยากร และผู้ด าเนินการจัดอบรม รวม 90 ราย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ



แนวทางการขับเคลื่อนงานและกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การใช้
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการให้ค าแนะน าวิสาหกิจชุมชนต่อการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมวด 6 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ข้อ 27 การจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งระบุว่าต้อง
ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่สองวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยการด าเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาจมี
บุคคลภายนอก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือท าคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วมในการด าเนินการ
ด้วยก็ได้ 

 “ซึ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในสาระส าคัญตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่นายทะเบียนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นมา หรือมีความ
ประสงค์จากเกษตรกรที่จะจัดตั้งขึ้นมาสามารถยื่นจดทะเบียนกับนายทะเบียนได้ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะจัดตั้ง
และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และสามารถด าเนินธุรกิจกับองค์กรด้านการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตามเป้าหมาย” 

 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนและเพ่ือให้
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ
การอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจึงต้อง
สร้างความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  



 

'ใช้ชีวิตพอเพียง ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแบ่งปัน' แนวทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น

 

 จากความขัดสนเงินทุนประกอบอาชีพ พัฒนาสู่การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่ม ยึดแนวทาง สังคม ชุมชน และภูมิ
ปัญญา มาผสมผสาน สร้างความอยู่ดี กินดี มีกิน มีใช้ในทุกสภาวะการณ์ สสก.3 จ.ระยอง พิจารณาคัดเลือกเป็น กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 64 ของภาคตะวันออก พร้อมขยายผลความส าเร็จสู่เกษตรกรชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 

 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก. 3 จ.ระยอง ) เปิดเผยว่า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มที่เกิดจากกิจกรรมออมทรัพย์
เพ่ือแก้ปัญหาเงินทุนของชุมชน ในการสร้างอาชีพตามความถนัด เพ่ือสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ก่อเกิดความเกื้อกูลเชื่อมโยงกันภายใน
ชุมชน ภายใต้แนวทางน าภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างมูลค่า เพื่อให้มีความมั่นคงด้านอาหารและการด ารงชีพ 

 จากการบริหารจัดการกลุ่มตั้งแต่ เงินทุน การผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด แบบครบวงจรภายใต้หลักการ "ใช้ชีวิต
พอเพียง ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแบ่งปัน" จนประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2564 สสก. 3 จ.ระยอง จึงได้พิจารณาให้เป็นสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2564 ของภาคตะวันออก 

 “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา ปัจจุบันมีสมาชิก 80 ราย เกิดจากการรวมกัน เพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประกอบด้วยอาชีพท านา ท าไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ในภาคการเกษตร และจักสานไม้ไผ่ในครัวเรือนเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งการรวมกลุ่มกันในครั้งแรกนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในครัวเรือน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 
และสร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัว สมาชิกมีการท าการเกษตรที่หลากหลาย แต่ก็ยังประสบปัญหาในด้านปัจจัยการผลิต และต้นทุน



การผลิตที่ค่อนข้างสูง อีกท้ังยังขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ อาทิเช่นการปัญหาภาวะดินเสื่อมโทรม การป้องกันและก าจัด
โรคแมลงระบาด จึงเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ในชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ทรายมูลพัฒนา” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 

 ผอ.สสก.3 จ.ระยอง เปิดเผยเพ่ิมเติมด้วยว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา มีการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน
การออมทรัพย์ และจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาอาชีพตามที่สมาชิกในกลุ่มสนใจ ซึ่งเห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจน มีรายได้เพ่ิมข้ึน จาก
การที่สมาชิกประกอบอาชีพตามความถนัดและรวมกลุ่มกัน ประกอบด้วย ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มเพาะเลี้ยงกบ 
กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มปลูกไผ่และแปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บ และกลุ่มรวบรวมผลผลิตต่างๆของสมาชิก
เพ่ือไปจ าหน่าย 

 ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการสนับสนุนตามความถนัดของสมาชิก ตามความสนใจและสมัครใจ มีการสร้างกลุ่มให้มีความเชื่อมโยง
เกื้อกูลกันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร คนในชุมชน และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม ผลจากการ
ที่สมาชิกมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเอง น ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม มีความสุข กินดี อยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ยังผลให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง 
ตลอดจนเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริง เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน
ของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต่อไป 

 “ส าหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา มีลักษณะโดดเด่นอีกประการคือ กลุ่มได้อาศัยกระบวนการท างานแบบมีส่วน
ร่วมของสมาชิก และความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยอาศัยทรัพยากรที่มีภายในชุมชน ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในทุกสภาวะการณ์ ทาง สสก. 3 จ.ระยอง จะท าการขยายผลความส าเร็จนี้สู่
การปฏิบัติใช้ของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป " นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 

  



 

เกษตรโคราช เดินหน้าก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 

  



 

 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร  

 

 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร เน้นหนักผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
จาก 20จังหวัดภาคอีสาน ซื้อขายแบบออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน “ฟ้าทะลายโจร-กระชาย-ขมิ้นและขิง” มีมาจ าหน่ายไม่อ้ัน โอนเงินปุ๊บ 
รับของทันที 

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ส.ค.2564 ที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 เป็นประธานเปิดงานอีสานฟาร์เมอร์แฟร์ ประจ าปี 2564 “ ESAN 
FARMERS FAIR” กิจกรรมเปิดตลาดออนไลน์เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดรูปแบบงานแบบนิวนอมอล ด้วยการก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมผ่าน
เพจ ESAN FARMERS FAIR ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น ได้จัดท าข้ึนร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบงานแล้ว ยังคงมีการไลฟ์สดขายสินค้าเกษตรแปรรูปภายในงานตล
ทอดทั้งวันอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือกลุ่มสมุนไพรไทย ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 4 ขอนแก่น ได้น ามาจ าหน่ายแบบไม่อ๋ัน ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร.ขิง,กระชาย,ข่า,หมูทุบ,ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากสมุนไพรพ้ืนบ้าน
,ผ้าไหม,ผ้าย้อมคราม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เด่นจากท้ัง 20 จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกให้มาจ าหน่ายแบบออนไลน์ในวันนี้ ท่ามกลาง
ความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบผลผลิตทางการเกษตรแบบแปรรูปเข้ามาติดตามการไลฟ์สด และเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการอย่างมาก 
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ท าการลงบันทึกข้อมูลและจัดระบบการจ าหน่ายแบบตลาดออนไลน์ ทั้งการจัดส่งสินค้า การช าระเงิน ตามตอบ



ข้อซักถามระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้โดยตรง สร้างความสนุกสนาน และบรรยากาศการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขึ้นชื่อของ
ภาคอีสานอย่างมาก 

 นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กล่าวว่า การเปิดตลาดออนไลน์ และการ
จัดงานแบบวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้นั้นเป็นการบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ภายใต้ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน ประจ าปี 2564 โดยได้น าผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับเขต และผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ 2564 จากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพ้ืนที่ภาคอีสานจากทุกจังหวัด มาแสดงและจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปได้เข้าถึงผู้บริโภคในสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จน
น าไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างตรงจุด 

           “ เราได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย ผ่านระบบออนไลน์ จนมีการจัดท าเพจขึ้นมาโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้สื่อสารถึงกัน ติดต่อถึงกันได้ทุกที่และทุกเวลาเพ่ือให้เกิดการซื้อขายล่วงหน้า เพ่ิมโอกาสให้ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการได้ติดต่อซื้อขายได้โดยตรงกับเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริการและการตลาด เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงพา ตนเองได้อีกด้วย” 

 นายด ารงฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ดังนั้นการ
ปรับตัวของเกษตรกร นั้นส าคัญที่สุดคือการที่จะต้องลบภาพแบบเดิม และก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่แบบนิวนอมอล คือการเป็น
ผู้บริหารจัดการตนเอง ด้วยการเป็นนักวางแผน นักผลิต นักการตลาด และนักวิชาการ ซึ่งส านักงานส่งเสริมฯ พร้อมที่จะให้การ
สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงและร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามแม้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการ
ก าหนดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน ามาจ าหน่ายแบบออนไลน์ ประมาณ 30 สินค้า ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่
ต้องการของตลาด และหากการไลฟ์สดจ าหน่ายสินค้าสิ้นสุด ผู้ซื้อ ผู้ขายก็ยังคงสามารถใช้เพจนี้ติดต่อสื่อสารและซื้อขายสินค้า
เกษตรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะจะเป็นช่องทางตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรและผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในราคาท่ี
เป็นธรรม เพียงแค่ปลายนิ่วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรง โอนเงินปุ๊บรับสินค้าส่งตรงถึงบ้านได้โดยทันที 

 

  

  



 

ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร 20 จังหวัดภาคอีสาน ส่งตรงถึงบ้าน 

 

 ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร เน้นหนักผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
จาก 20จังหวัดภาคอีสาน ซื้อขายแบบออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน “ฟ้าทะลายโจร-กระชาย-ขมิ้นและขิง” มีมาจ าหน่ายไม่อ้ัน โอนเงินปุ๊บ 
รับของทันที 

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ส.ค.2564 ที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 เป็นประธานเปิดงานอีสานฟาร์เมอร์แฟร์ ประจ าปี 2564 “ ESAN 
FARMERS FAIR” กิจกรรมเปิดตลาดออนไลน์เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดรูปแบบงานแบบนิวนอมอล ด้วยการก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมผ่าน
เพจ ESAN FARMERS FAIR ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น ได้จัดท าข้ึนร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบงานแล้ว ยังคงมีการไลฟ์สดขายสินค้าเกษตรแปรรูปภายในงานตล
ทอดทั้งวันอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือกลุ่มสมุนไพรไทย ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 4 ขอนแก่น ได้น ามาจ าหน่ายแบบไม่อ๋ัน ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร.ขิง,กระชาย,ข่า,หมูทุบ,ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากสมุนไพรพ้ืนบ้าน
,ผ้าไหม,ผ้าย้อมคราม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เด่นจากท้ัง 20 จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกให้มาจ าหน่ายแบบออนไลน์ในวันนี้ ท่ามกลาง
ความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบผลผลิตทางการเกษตรแบบแปรรูปเข้ามาติดตามการไลฟ์สด และเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการอย่างมาก 
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ท าการลงบันทึกข้อมูลและจัดระบบการจ าหน่ายแบบตลาดออนไลน์ ทั้งการจัดส่งสินค้า การช าระเงิน ตามตอบ



ข้อซักถามระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้โดยตรง สร้างความสนุกสนาน และบรรยากาศการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขึ้นชื่อของ
ภาคอีสานอย่างมาก 

 นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กล่าวว่า การเปิดตลาดออนไลน์ และการ
จัดงานแบบวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้นั้นเป็นการบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ภายใต้ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน ประจ าปี 2564 โดยได้น าผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับเขต และผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ 2564 จากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพ้ืนที่ภาคอีสานจากทุกจังหวัด มาแสดงและจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปได้เข้าถึงผู้บริโภคในสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จน
น าไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างตรงจุด 

           “ เราได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย ผ่านระบบออนไลน์ จนมีการจัดท าเพจขึ้นมาโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้สื่อสารถึงกัน ติดต่อถึงกันได้ทุกที่และทุกเวลาเพ่ือให้เกิดการซื้อขายล่วงหน้า เพ่ิมโอกาสให้ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการได้ติดต่อซื้อขายได้โดยตรงกับเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริการและการตลาด เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงพา ตนเองได้อีกด้วย” 

 นายด ารงฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ดังนั้นการ
ปรับตัวของเกษตรกร นั้นส าคัญที่สุดคือการที่จะต้องลบภาพแบบเดิม และก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่แบบนิวนอมอล คือการเป็น
ผู้บริหารจัดการตนเอง ด้วยการเป็นนักวางแผน นักผลิต นักการตลาด และนักวิชาการ ซึ่งส านักงานส่งเสริมฯ พร้อมที่จะให้การ
สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงและร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามแม้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการ
ก าหนดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน ามาจ าหน่ายแบบออนไลน์ ประมาณ 30 สินค้า ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่
ต้องการของตลาด และหากการไลฟ์สดจ าหน่ายสินค้าสิ้นสุด ผู้ซื้อ ผู้ขายก็ยังคงสามารถใช้เพจนี้ติดต่อสื่อสารและซื้อขายสินค้า
เกษตรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะจะเป็นช่องทางตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรและผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในราคาท่ี
เป็นธรรม เพียงแค่ปลายนิ่วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรง โอนเงินปุ๊บรับสินค้าส่งตรงถึงบ้านได้โดยทันที 

  



 

 

 

 


